รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง
ประจาปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)

เทศบาลเมืองทุง่ สง อาเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จัดทาโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุง่ สง

สารบัญ
เรื่อง
บทนา
1. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
5. ประโยชน์การติดตามและประเมินผล

หน้า
1
1
2
3
6
8

รายละเอียด รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปีงบประมาณ
2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
- ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
10
และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม
38
ป้องกัน น้าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
61
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาล
94
และองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ
รองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา ศิลปธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการ สู่คุณภาพมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมทีเ่ หมาะสม มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างโอกาสในการเรียนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
แผนงานการศึกษา
ลาดับ

1

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสอน
กองการศึกษา
ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ในสถานศึกษา

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

990,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

- โอนลด
51*6=306,000

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

394,000

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

306,000 จ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ
อยู่ระหว่างการดาเนินงาน
(ภาษาอังกฤษ) ให้กับโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ตั้งแต่
วันที่ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสอนทักษะให้แก่นักเรียนมี
ความรู้ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศของครูไทยและ
ครูชาวต่างประเทศ
ผลการดาเนินงาน
นักเรียนมีพฒ
ั นาการการใช้ทกั ษะ
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

2

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
กล่องหนังสือครอบครัว

งานห้องสมุดฯ/
กองการศึกษา

50,000

3

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
หนังสือเล่มแรก

หอสมุดประชาชน/
กองการศึกษา

50,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมการ
อ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
ผู้ใช้บริการหรือประชาชนทั่วไป
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
แลกเปลี่ยนความรู้กันในชุมชน
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีใน
ชุมชน

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ดาเนินการไตรมาส 3-4

50,000 วัตถุประสงค์
อยู่ระหว่างการดาเนินงาน
1. เพื่อใช้ชุดหนังสือเล่มแรกเป็นสื่อ
ในการสร้างความสัมพันธ์ พ่อ แม่
ลูก
2. เพื่อส่งเสริมการรักการอ่าน
ผลการดาเนินการ
1. เด็กแรกเกิดจนถึง 1 ปี ได้รับ
การกระตุ้นจุดหนังสือเล่มแรก
2. เด็กมีพฒ
ั นาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สติปญ
ั ญา
3. ครอบครัว พ่อแม่ หรือผู้ดูแล
เด็กใช้หนังสือเป็นสื่อช่วยในการ
พัฒนาการของเด็ก

ลาดับ

4

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 1 กองการศึกษา
นักเรียน 1 ดนตรี 1 กีฬา
- จัดฝึกทักษะกีฬาแบบมิดตัน
แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองทุ่งสง
- จัดฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลแก่
นักรัยนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองทุ่งสง
- จัดฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล
และกีฬาวอลเลย์บอล แก่
นักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาล
เมืองทุ่งสง

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

100,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

300,000

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

400,000

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ดาเนินการแล้วเสร็จ
58,200 - จัดฝึกทักษะกีฬาแบบมิดตันแก่
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองทุ่งสง
134,400 - จัดฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลแก่นัก
รัยนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองทุ่งสง
84,030 - จัดฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลและ
กีฬาวอลเลย์บอล แก่นักเรียน
โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง
ระหว่างวันที่ 13-17 มี.ค.63
ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ
และอาคารอเนกประสงค์โรงเรียน
เทศบาลบ้านนาเหนือ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถพิเศษด้านการกีฬา
ของนักเรียน
2. เพื่อพัฒนาความสามารถ
ทางด้านกีฬาของนักเรียนไปสู่ความ
เป็นเลิศทางด้านกีฬา

ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา ศิลปธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการ สู่คุณภาพมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีความพร้อมทุกด้านโดยจัดตั้งโรงเรียนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ "รีสอร์ทอนุบาล" และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานการศึกษา

ลาดับ

5

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

ค่าติดตั้งแผ่นยางปูพื้นห้องเรียน กองช่าง/
โรงเรียนรีสอร์ทอนุ
บาลทุ่งสง/
กองการศึกษา

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

1,823,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตั้งแผ่นยางปูพื้นห้องเรียน
2. เพื่อป้องกันอุบตั ิเหตุจากการ
กระแทก ลื่น ของเด็ก

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา ศิลปธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการ สู่คุณภาพมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาครูต้นแบบและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เครื่องมือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม่ในการจัดการ
แผนงานการศึกษา

ลาดับ

6

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

ค่าใช้จ่ายโครงการบริหาร
จัดการการศึกษาและทัศน
ศึกษาดูงาน

หน่วยงานที่ดาเนินการ

กองการศึกษา

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

50,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

-

วัตถุประสงค์
1. เพื่ออบรมสัมมนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
2. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ยังไม่ได้ดาเนินการ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา ศิลปธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการ สู่คุณภาพมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 7 สนับสนุนการกีฬาเพือ่ สุขภาพ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศและสู่มืออาชีพในระดับสากล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียน และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานด้านกีฬาให้ได้มาตรฐาน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลาดับ
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โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน กองการศึกษา
กีฬาร่วมกับหน่วยงานหรือ
องค์กรอื่น

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

100,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

42,632 ดาเนินการจัดแข่งขันวอลเลย์บอล
อายิโนะโมะโต๊ะ รุ่นอายุไม่เกิน 14
ปี ครั้งที่ 1 ประจาปี 2562 รอบ
คัดเลือกภาคใต้ ระหว่างวันที่
23-29 ม.ค.2563
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ความสามารถทางด้านกีฬาของเด็ก
เยาวชน และประชาชน
2. เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ สร้าง
รายได้ให้กับประชาชน

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ลาดับ
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โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
กองการศึกษา
นักกีฬา-กรีฑา เข้าร่วมแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

400,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

310,000

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

710,000

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

693,995 ดาเนินการจัดส่งนักกีฬา – กรีฑา ดาเนินการแล้วเสร็จ
ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง เข้าร่วม
แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศ
ไทยรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
ครั้งที่ 37 ประจาปีการศึกษา
2562ระว่างวันที่ 4-16 ธันวาคม
2562 ณ จังหวัดระยอง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย
2. เพื่อจัดส่งนักกีฬา-กรีฑาของ
เทศบาลเข้าร่วมแข่งขันกีฬา

ลาดับ
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โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
กองการศึกษา
นักกีฬา-กรีฑา เข้าร่วมแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
รอบระดับภาคใต้

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

1,200,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

+ 440,000

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

1,640,000

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

1,222,125 ดาเนินการจัดส่งนักกีฬา – กรีฑา ดาเนินการแล้วเสร็จ
ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง เข้าร่วม
แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศ
ไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้
ครั้งที่ 37 ประจาปี 2562 “เมือง
ชุมพรเกมส์”
ระยะเวลาการดาเนินการ
1. เข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อม ระหว่าง
วันที่ 10 - 17 ตุลาคม 2562 ณ
สนามกีฬาต่าง ๆ ในสังกัดเทศบาล
เมืองทุ่งสง และสนามกีฬาต่าง ๆ
ในพื้นที่ใกล้เคียง
2. เดินทางไปเข้าร่วมแข่งขันฯ
ระหว่างวันที่ 19 - 31 ตุลาคม
2562 ณ สนามกีฬาต่าง ๆ ภายใน
จังหวัดชุมพร
วัตถุประสงค์
เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย รอบระดับภาคใต้
ผลการดาเนินการ
1. นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองทุ่งสงได้เข้าร่วม

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

ผลการดาเนินการ
1. นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองทุ่งสงได้เข้าร่วม
แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศ
ไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้
ครั้งที่ 37 ประจาปี 2562 “เมือง
ชุมพรเกมส์”
2. นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้แสดงออก
ถึงทักษะความสามารถทางด้าน
กีฬาตลอดจนเป็นการสร้างความ
รัก ความสามัคคีของคณะนักกีฬา
- กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่าง ๆ ที่เข้าร่วมแข่งขันฯ
3. นักกีฬา - กรีฑา ทีมเทศบาล
เมืองทุ่งสง ได้รับการคัดเลือกเป็น
ตัวแทนทีมภาคใต้ ไปทาการ
แข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ
ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนอปท.
รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ครัง้ ที่
37 ประจาปี 2562 “เมืองชุมพร

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

3. ถ้วยรางวัสชนะเลิศ คะแนนรวม
กรีฑา รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
4. เหรียญรางวัล ผลปรากฏว่าได้
21เหรียญทอง 11 เหรียญเงิน 18
เหรียญทองแดง
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ในครัง้ นี้ คิดเป็นร้อย
ละ 88.97

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา ศิลปธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการ สู่คุณภาพมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 8 สร้างระบบบริหารจัดการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุง่ สง เสริมสร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการของภาคีทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ เป็นระบบและได้มาตรฐาน
แผนงานการศึกษา

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการปฏิบตั ิการสอน

กองการศึกษา

4,729,360

วัตถุประสงค์
อยู่ระหว่างดาเนินการ
เพื่อจ้างเหมาบริการบุคลากรเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการปฏิบตั ิการ
สอน
ผลการดาเนินการ
มีบคุ ลากรทางการศึกษาที่เพียงพอ

11 โครงการจ้างเหมาบริการภาร
โรงเพื่อปฏิบตั ิงานดูแลรักษา
ความสะอาด

กองการศึกษา

778,720

วัตถุประสงค์
เพื่อจ้างเหมาบริการภารโรง
ปฏิบตั ิงานโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองทุ่งสง

12 โครงการจ้างเหมาบริการยาม
รักษาการณ์โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองทุ่งสง

กองการศึกษา

681,380

วัตถุประสงค์
อยู่ระหว่างดาเนินการ
เพื่อจ้างเหมาบริการยาม
รักษาการณ์ปฏิบตั ิงานโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

13 โครงการจ้างเหมาบริการ
กองการศึกษา
พนักงานขับรถยนต์ประจา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
ทุ่งสง
14 ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โรงเรียนกีฬา
โครงการเข้าค่ายวิชาการของ เทศบาลเมืองทุ่งสง
นักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาล
เมืองทุ่งสง

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โรงเรียนเทศบาล
โครงการเข้าค่ายวิชาการของ บ้านนาเหนือ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้าน
นาเหนือ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

681,380

50,000

50,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

วัตถุประสงค์
เพื่อจ้างเหมาบริการพนักงานขับ
รถยนต์ประจาโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองทุ่งสง

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

อยู่ระหว่างการดาเนินการ

50,000 ระยะเวลาดาเนินการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ตั้งแต่วนั ที่ 25 ม.ค. 63 - 27 มี.ค.
63
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างทักษะทาง
วิชาการให้กับนักเรียน
2. เพื่อวัดความพึงพอใจของ
นักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
1. มีการส่งเสริมการเรียนรู้พฒ
ั นา
คุณภาพด้านการเรียนการสอน
2. ได้ประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ให้กับ
นักเรียน
2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการเข้าค่ายวิชาการของ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัด
ชัยชุมพล

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

โรงเรียนเทศบาลวัด
ชัยชุมพล

100,000

-

วัตถุประสงค์
ดาเนินการเนื่องจาก แต่ไม่
1. เพื่อจัดค่ายวิชาการของนักเรียน แล้วเร็จ
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทกั ษะ
ความรู้ด้านวิชาการตามหลักสูตรที่
กาหนด

15 ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
หน่วยศึกษานิเทศก์/
โครงการติดตามประเมินผล กองการศึกษา
การใช้หลักสูตรพาณิชยศาสตร์
ในการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองทุ่งสง

100,000

-

วัตถุประสงค์
ยังไม่ได้ดาเนินการ
1. เพื่อติดตามการจัดการเรียนการ
สอนด้านการสอนบริหารธุรกิจ
ภายในโรงเรียน
2. เพื่อให้คาแนะนาครูโยใช้ระบบพี่
เลี้ยงในการจัดการเรียนการสอน
ด้านบริหารธุรกิจภายในโรงเรียน

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

16 ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
หน่วยศึกษานิเทศก์/
โครงการพัฒนาครูและ
กองการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา
(กิจกรรม การอบรมกฎหมาย
ระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ และ
การจ่ายเงินของสถานศึกษา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน และ
การปฏิบตั ิงานตามหลักธรร
มาภิบาล)

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

5,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

+ 95,000

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

100,000

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

100,000 ดาเนินโครงการพัฒนาครูและ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
บุคลากรทางการศึกษา (กิจกรรม
การอบรมกฎหมายระเบียบว่าด้วย
เงินรายได้ และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษา การเลื่อนขั้นเงินเดือน
และการปฏิบตั ิงานตามหลักธรร
มาภิบาล) ในวันที่ 9 พฤศจิกายน
2562 ณ โรงยิมเนเซียมเทศบาล
เมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูได้พฒ
ั นาตนเองใน
ด้านการจัดการเรียนการสอน
2. เพื่อให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการเรียนการสอน
ผลการดาเนินงาน
พนักงานครูเทศบาล บุคลากร
ทางการศึกษา พนักงานเทศบาล
มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย
ระเบียบว่าด้วยเงินรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษา การเลื่อน
ขั้นเงินเดือน และการปฏิบตั ิงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

17 ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา

กองการศึกษา

18 โครงการจัดงานวันวิชาการ
เทศบาลเมืองทุ่งสง

หน่วยศึกษานิเทศก์/
กองการศึกษา

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

30,498,100
(เงินอุดหนุน)

50,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
50,000 ระยะเวลาดาเนินการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
วันที่ 16 - 20 มี.ค. 63 ณ โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับ
ภาคใต้
2. เพื่อสร้างประสบการณ์ด้าน
วิชารให้กับนักเรียน
ผลการดาเนินการ
นักเรียนได้รับประสบการณ์ด้าน
วิชาการ และได้เป็นตัวแทน
เทศบาลเมืองทุ่งสงเข้าร่วมการ
แข่งขัน ระดับภาคใต้

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

19 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโรงการ โรงเรียนมัธยม
เข้าค่ายวิชาการของนักเรียน เทศบาลวัดท่าแพ
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

100,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

100,000 ระยะเวลาดาเนินการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ ตั้งแต่
วันที่ 15 - 19 มกราคม 2563 ณ
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ /
เทศบาลเมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างทักษะทาง
วิชาการให้กับนักเรียน
2. เพื่อวัดความพึงพอใจของ
นักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
1. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ
96.84
2. นักเรียนมีผลการทดสอบหลัก
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน เฉลี่ยที่ 4.84
อยู่ในระดับความพึงพอใจ มาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.32

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

20 ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา

หน่วยงานที่ดาเนินการ

โรงเรียนมัธยม
เทศบาลวัดท่าแพ/
กองการศึกษา

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

11,919,600
(เงินอุดหนุน)

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

วัตถุประสงค์
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
กิจกรรมที่ดาเนินการ
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา
- ค่าใช้จ่ายในการบริการ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน
- โครงการ SBMLD
- ค่าใช้จ่ายในการทากิจกรรม
รณรงค์ปอ้ งกันสิ่งเสพติดใน
สถานศึกษา
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรม
รักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัด
การศึกษา (ปัจจัยนักเรียนยากจนฯ)

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
- ค่าหนังสือเรียน
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
21 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนมัธยม
และอาคารประกอบโรงเรียน เทศบาลวัดท่าแพ/
กองการศึกษา

150,000

22 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ หน่วยศึกษานิเทศก์/
จัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล กองการศึกษา
ระบบสารสนเทศของกอง
การศึกษา

216,000

23 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
กองการศึกษา
ดาเนินงานห้องสมุดพิพธิ ภัณฑ์
และเครือข่ายทางการศึกษา

864,000

วัตถุประสงค์
ยังไม่ได้รับการจัดสรร
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งบประมาณ
และอาคารประกอบโรงเรียน
48,670 ดาเนินการจ้างเหมาบุคลากรเพิ่ม อยู่ระหว่างการดาเนินงาน
ประสิทธภาพการดาเนินงานหน่วย
ศึกษานิเทศก์ กองการศึกษา
จานวน 2 ราย ระยะเวลา 12
เดือน (ตั้งแต่เดือน ต.ค.62 - ก.ย.
63)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บข้อมูลด้านการศึกษา
2. เพื่อบันทึกข้อมูลด้านการศึกษา
ในระบบสารสนเทศ
389,360 วัตถุประสงค์
อยูร่ ะหว่างการดาเนินงาน
เพื่อดาเนินงานศูนย์การเรียนรู้

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

24 ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา

หน่วยงานที่ดาเนินการ

กองการศึกษา

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

829,000
(เงินอุดหนุน)

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา ศิลปธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการ สู่คุณภาพมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาระบบโรงเรียนมัธยมศึกษาให้มคี ุณภาพได้มาตรฐานและมุ่งเน้นความเป็นเลิศในด้านวิชาการและสังคม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

25 ค่าก่อสร้างป้ายโรงเรียนมัธยม กองช่าง
เทศบาลวัดท่าแพ

272,000

272,000 ขุดหลุม เทฐานราก หล่อเสาต่อม่อ ดาเนินการแล้วเสร็จ
ก่ออิฐฉาบปูน แผ่นป้ายโรงเรียน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนมีปา้ ยชื่อถูกต้อง
ตามที่เปลี่ยนแปลงใหม่ที่ถูกต้อง
คือ "โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่า
แพ"

26 ค่าก่อสร้างเสาธงโรงเรียนมัธยม กองช่าง
เทศบาลวัดท่าแพ

320,500

311,000 ขุดหลุม เทฐานราก หล่อเสาตอม่อ ดาเนินการแล้วเสร็จ
รับพื้นเสาธง
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างเสาธงทดแทนของเดิมที่
รื้อถอนเพื่อสร้างอาคารเรียน

ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา ศิลปธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการ สู่คุณภาพมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 10 นาภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพ มาเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทัง้ ในระบบและนอกระบบการศึกษา
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

27 ค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
(โครงการการส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น)

28 ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
หอสมุดประชาชน/
โครงการพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิ่นชุม กองการศึกษา
ทางประวัติศาสตร์เมืองทุ่งสง

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

55,000
(เงินอุดหนุน)

300,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

วัตถุประสงค์
เพื่อเข้าร่วมการประกวดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

154,240 วัตถุประสงค์
เพื่อจัดประชุม อบรม และเสวนา
ระดมความคิดเห็นการวางแผน
พัฒนาพื้นที่ย่านประวัติศาสตร์
เมืองทุ่งสง

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ยังไม่ได้ดาเนินการส่ง
ประกวด
* เนื่องจากกรมส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังไม่ได้เปิดรับสมัคร

อยู่ระหว่างการดาเนินงาน

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

29 โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา
ดาเนินการปฏิบตั ิหน้าที่ประจา
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเมืองทุ่งสง

97,030

30 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 1 กองการศึกษา
โรงเรียน 1 ศิลปะการแสดง

30,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บริการแนะนาผู้ที่มาใช้
เครื่องออกกาลังกาย
2. เพื่อดูแลวัสดุอุปกรณ์เครื่อง
ออกกาลังกาย
3. เพื่อทาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคาร

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

อยู่ระหว่างการดาเนินงาน

30,000 ระยะเวลาดาเนินการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
วันที่ 7,8,14,15,21 มีนาคม 2563
ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและครู
ได้รู้ถึงศิลปะพื้นบ้าน
2. เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปะ
วัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงอยู่ต่อไป
3. เพื่อเป็นการเผยแพร่
ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน
กิจกรรมที่ดาเนินการ
จัดฝึกสอนการรามโนราห์ให้กับ
เด็กและเยาวชนที่สนใจ
ผลการดาเนินงาน
1.ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรัก
หวงแหนและอนุรักษ์ศิลปะ การ
แสดงท้องถิ่น

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถรา
มโนราห์ตามท่าทางพื้นฐานได้
ถูกต้อง
3. ผู้รับการอบรมมีเจตคติที่ดีต่อ
การแสดงศิลปะการแสดงมโนราห์
31 ค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
ประเพณีชักพระทุ่งสง)

กองการศึกษา

11,000

11,000 ระยะเวลาดาเนินการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
วันที่ 12 - 18 ตุลาคม 2562 ณ
สนามหน้าที่วา่ การอาเภอทุ่งสง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ภมู ิ
ปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริม
ให้มีความรู้ในด้านการจัดกิจกรรม
ตามประเพณีให้อยู่
2. เพื่อส่งเสริมศิลปะด้านงานช่าง
ของชุมชน
ผลการดาเนินงาน
1. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีชักพระ
ของอาเภอทุ่งสง ให้คงอยู่สืบไป
2. วัดและชุมชนเกิดความรักความ
สามัคคีในการร่วมกันสร้างเรือพระ

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

32 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

หน่วยงานที่ดาเนินการ

กองการศึกษา

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

40,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

+ 30,000

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

70,000

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

49,496 ระยะเวลาดาเนินการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ
* งบประมาณไม่เพียงพอ
บริเวณถนนวัฒนธรรมทุ่งสง - นา
บอน
วัตถุประสงค์
เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป
กิจกรรมที่ดาเนินการ
- จัดสถานที่สาหรับผู้ร่วมกิจกรรม
ลอยกระทง
- จัดการแสดงของเด็ก เยาวชน
- การประกวดการประดิษฐ์กระทง
ใบตอง
- การประกวดหนูน้อยนพมาศ
- การแสดงดนตรี
ผลการดาเนินงาน
ประชาชนได้มีสถานที่ร่วมกิจกรรม
ตามประเพณี และได้มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่
สืบไป

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

33 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีวนั ขึ้นปีใหม่

หน่วยงานที่ดาเนินการ

กองการศึกษา

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

25,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

22,740 ระยะเวลาดาเนินการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ในวันที่ 1 มกราคม 2563 ณ
บริเวณถนนวัฒนธรรมทุ่งสง - นา
บอน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนได้ร้วมกิจกรรม
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และ
ร่วมทาบุญตัดบาตรและอวยพร
ให้แก่กัน
กิจกรรมที่ดาเนินการ
- ทาบุญตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง
ผลการดาเนินการ
ประชาชนได้มีสถานที่ร่วมกิจกรรม
ตามประเพณีและได้มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของ
ชาติให้คงอยู่สืบไป

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

34 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก กองการศึกษา
แห่งชาติ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

60,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

+ 20,500

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

80,500

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

80,275 ระยะเวลาดาเนินการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ในวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ
* งบประมาณไม่เพียงพอ
บริเวณสนามหน้าที่วา่ การอาเภอ
ทุ่งสง
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการสร้างขวัญกาลังใจแก่
เด็กและเยาวชน อันเป็นกาลัง
สาคัญของชาติ
กิจกรรมที่ดาเนินการ
- จัดกิจกรรมการแสดงบนเวที
- นิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ
- จัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม
ผลการดาเนินการ
1. ได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมให้มีการ
เรียนรู้ เป็นขวัญและกาลังใจแก่
เด็กและเยาวชน ทั้งในและนอก
ระบบการศึกษา
2. ผู้ใหญ่ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมและ
ตระหนักถึงความสาคัญของเด็ก
และเยาวชนในการอบรมสั่งสอนให้
เป็นเด็กดี
3. เด็กเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

35 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน
สาคัญทางศาสนา
(วันมาฆบูชา)

หน่วยงานที่ดาเนินการ

กองการศึกษา

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

5,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

3,000 ระยะเวลาดาเนินการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ระหว่างวันที่ 2 - 8 กุมภาพันธ์
2563 ณ วัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาล
และหลาดชุมทางทุ่งสง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการบารุง
พระพุทธศาสนา
2. เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน
ได้รู้ถึงวันสาคัญแต่ละวันว่ามีความ
เป็นมาอย่างไร
3. เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน
เข้าวัดปฏิบตั ิธรรม
กิจกรรมที่ดาเนินการ
- เวียนเทียน
- การแห่ผ้าขึ้นธาตุ
- การกวนข้าวยาคู
ผลการดาเนินงาน
1. เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้รับ
การอนุรักษ์ และสืบทอดวันสาคัญ
ทางพุทธศาสนา
2. ได้ร่วมกันจรรโลงพุทธศาสนา

ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้าท่วมสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1 บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุง่ สงแบบบูรณาการให้ยั่งยืนโดยบูรณาการการพัฒนาด้านกายภาพและด้าน
กระบวนการทางสังคม ด้านกายภาพและด้านกระบวนการทางสังคมอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง
แผนงานเคหะและชุมชน

ลาดับ

1

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
กองสาธารณสุข
โครงการบริหารจัดการ
และสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ป้องกัน,แก้ไข
ปัญหาอุทกภัยแบบบูรณาการ
ด้านกายภาพ
ดูแลบารุงรักษาปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ลาเหมือง ลาคลอง คู ท่อ
ระบายน้า ภายในเขตเทศบาล
ทั้งหมด

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

2,500,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

1,250,000 วัตถุประสงค์
อยู่ระหว่างการดาเนินงาน
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
ระบานน้า แก้ไขปัญหาน้าท่วม
2. เพื่อขุดลอกท่อระบายน้า คู
คลอง ภายในเขตเทศบาล
ผลการดาเนินงาน
1. ขุดลอกเก็บวัสดุสิ่งปฏิกูล
ภายในท่อ,รางระบายน้าสาธารณะ
ฯ ตามถนน ซอย ต่าง ๆ ในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสง จานวน 5 โซน
2. ปรับแต่งแนวคันขอบคลองทั้ง
สองข้าง เก็บวัสดุสิ่งปฏิกูลและ
กาจัดวัชพืชภายในลาคลอง จานวน
4 สาย ดังนี้ คลองท่าเลา คลองตม
คลองท่าแพ คลองท่าโหลน
3. ขุดลอกทางระบายและจุดรับ
น้าทิ้งสาธารณะ (จุดเสี่ยง) ในเขต
เทศบาล จานวน 6 จุด

ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเทีย่ วบนพืน้ ฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้าท่วมสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน โครงข่ายถนน ระบบระบายน้า ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้เพียงพอและปรับปรุงบารุงรักษาอาคารสถานทีส่ าธารณะขนส่งทีท่ ันสมัย ภายใต้กรอบ
ความร่วมมือภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ด้านกายภาพและด้านกระบวนการทางสังคมอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง
แผนงานเคหะและชุมชน

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

2

ค่าปรับปรุงพื้นที่จุดพักขยะ
บริเวณหลังภูเขาวัดชัยชุมพล

กองช่างสุขาภิบาล

3

ค่าใช้จ่ายในการขยายเขต
ระบบจาหน่ายไฟฟ้า (บริเวณ
ซอยแยกพัฒนาการ)

กองช่าง

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

367,000

360,138 จ้างผู้รับจ้างปรับปรุงพื้นที่ลานพัก งบประมาณใช้ต่ากว่า
ขยะตามแบบแปลนที่กาหนด (ช งบประมาณที่ต้ังไว้
ส.1/2562)
วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงพื้นที่พกั ขยะบริเวณ
หลังเขาวัดชัยชุมพล

50,300

50,265.89 วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล้วเสร็จ
เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้บริเวณตรงข้าม
โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ
ผลการดาเนินการ
มีไฟฟ้าใช้บริเวณตรงข้ามโรงเรียน
เทศบาลบ้านนาเหนือ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเทีย่ วบนพืน้ ฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้าท่วมสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน โครงข่ายถนน ระบบระบายน้า ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้เพียงพอและปรับปรุงบารุงรักษาอาคารสถานทีส่ าธารณะขนส่งทีท่ ันสมัย ภายใต้กรอบ
ความร่วมมือภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ด้านกายภาพและด้านกระบวนการทางสังคมอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

4

ค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณสนามกีฬาเทนนิส
เทศบาลเมืองทุ่งสง

กองช่าง

498,000

321,000 ติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง 10.00 เมตร
ดาเนินการแล้วเสร็จ
แบบที่บาร์ 1 ชั้น 4 ดวงโคมไฟฟ้า
100 w แมททัสฮาไลด์ พร้อม
อุปกรณ์จานวน 2 ต้น
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณ
สนามกีฬาเทนนิสเทศบาล

5

ค่าปรับปรุงเทพื้นคอนกรีต
ลานหน้าเสาธงโรเรียน
เทศบาลบ้านนาเหนือ

กองช่าง

765,200

762,000 วัตถุประสงค์
รอผู้รับจ้างดาเนินการ
เพื่อปรับปรุงพื้นคอนกรีตลานหน้า
เสาธงโรงเรียนเทศบาลบ้านนา
เหนือ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
โรงเรียน

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

6

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคาร กองช่าง
เก่าสถานีรถไฟทุ่งสง (หลังที่ 2)
(งบประมาณ ปี 2562 ก่อหนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 2563
สิ้นสุด)

7

ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ
ท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก
(ด้านบนเป็นรางวี) ถนน
ยุทธศาสตร์ ซอย 15 จานวน
753,700 บาท
งบประมาณปี 2563 =
253,700 บาท
งบประมาณปี 2564 =
500,000 บาท

กองช่าง

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

17,000,000

11,562,000 ดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเก่าสาหรับเป็นพิพธิ ภัณฑ์
ท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอนุรักษ์
อาคารเก่าหลังที่ 2
2. เพื่อพัฒนาย่านเมืองเก่าเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

253,700

วัตถุประสงค์
เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อ
ระบายน้าพร้อมบ่อพัก (ด้านบน
เป็นรางวี) ถนนยุทธศาสตร์ ซอย
15 ให้สามารถสัญจรได้สะดวก
และระบายน้าบนถนนได้ดีขึ้น

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยังไม่ได้ดาเนินการเปิดเรื่อง
จัดซื้อจัดจ้าง

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

8

ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ
ท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก
(ด้านบนเป็นรางวี) ถนน
ยุทธศาสตร์ ซอย 19
งบประมาณปี 2563 =
602,000 บาท
งบประมาณปี 2564 =
1,000,000 บาท

กองช่าง

602,000

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวก
และบนถนนระบายน้าได้ดี

พัสดุประกาศหาผู้รับจ้าง

9

ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ
ท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก
(ด้านบนเป็นรางวี) ถนน
ยุทธศาสตร์ ซอย 13 จานวน
742,000 บาท
งบประมาณปี 2563 =
242,000บาท
งบประมาณปี 2564 =
500,000 บาท

กองช่าง

242,000

วัตถุประสงค์
เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อ
ระบายน้าพร้อมบ่อพัก (ด้านบน
เป็นรางวี) ถนนยุทธศาสตร์ ซอย
13 และอานวยความสะดวกใน
การสัญจรไปมา และใช้เส้นทาง
ของประชาชน

พัสดุประกาศหาผู้รับจ้าง

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

10 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม กองช่าง
เหล็ก พร้อมรางระบายน้ารูป
ตัวยู (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อม
บ่อพัก ถนนชนปรีดา ซอยข้าง
ธนาคารทหารไทย จานวน
1,537,000 บาท
งบประมาณปี 2563 =
537,000บาท
งบประมาณปี 2564 =
1,000,000 บาท

537,000

528,000 วัตถุประสงค์
พื้นที่ดาเนินการก่อสร้าง
เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
ติดที่ดินเอกชน
เหล็ก พร้อมรางระบายน้ารูปตัวยู
(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก
ถนนชนปรีดา ซอยข้างธนาคาร
ทหารไทย และอานวยความ
สะดวกในการสัญจรไปม และใช้
เส้นทางของประชาชน

11 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม กองช่าง
เหล็ก ถนนโคกทราย ซอย 8

97,000

วัตถุประสงค์
เทศบาลได้ไปดาเนินการ
เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
ลาดยางก่อนนี้แล้ว
เหล็ก ถนนโคกทราย ซอย 8 และ
อานวยความสะดวกในการสัญจร
ไปมา และใช้เส้นทางของประชาชน

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

12 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม กองช่าง
เหล็ก พร้อมรางระบายน้ารูป
ตัวยู (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อม
บ่อพัก ถนนยุทธศาสตร์ ซอย
14/ 1 จานวน 929,000 บาท
งบประมาณปี 2563 =
429,000บาท
งบประมาณปี 2564 =
500,000 บาท

429,000

วัตถุประสงค์
ดาเนินการขออนุมัติจัดซื้อ
เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
จัดจ้าง
เหล็ก ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 14/1
และอานวยความสะดวกในการ
สัญจรไปมา และใช้เส้นทางของ
ประชาชน

13 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม กองช่าง
เหล็ก พร้อมรางระบายน้ารูป
ตัวยู (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อม
บ่อพัก ถนนยุทธศาสตร์ ซอย
14/3

812,000

วัตถุประสงค์
ดาเนินการขออนุมัติจัดซื้อ
เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
จัดจ้าง
เหล็ก ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 14/3
และอานวยความสะดวกในการ
สัญจรไปมา และใช้เส้นทางของ
ประชาชน

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

14 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม กองช่าง
เหล็ก พร้อมรางระบายน้ารูป
ตัวยู (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อม
บ่อพัก ถนนร่วมใจพัฒนา ซอย
2/3 จานวน 1,370,000 บาท
งบประมาณปี 2563 =
370,000 บาท
งบประมาณปี 2564 =
1,000,000 บาท

370,000

999,000 วัตถุประสงค์
รอผู้รับจ้างดาเนินการ
เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนร่วมใจพัฒนา ซอย 2/3
และอานวยความสะดวกในการ
สัญจรไปมา และใช้เส้นทางของ
ประชาชน

15 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม กองช่าง
เหล็ก พร้อมรางระบายน้ารูป
ตัวยู (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อม
บ่อพัก ถนนร่วมใจพัฒนา ซอย
2/2 จานวน 1,451,000 บาท
งบประมาณปี 2563 =
451,000 บาท
งบประมาณปี 2564 =
1,000,000 บาท

451,000

1,050,000 วัตถุประสงค์
รอผู้รับจ้างดาเนินการ
เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนร่วมใจพัฒนา ซอย 2/2
และอานวยความสะดวกในการ
สัญจรไปมา และใช้เส้นทางของ
ประชาชน

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

16 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม กองช่าง
เหล็ก พร้อมรางระบายน้ารูป
ตัวยู (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อม
บ่อพัก ถนนเปรมประชา ซอย 2

815,000

วัตถุประสงค์
รอพัสดุดาเนินการ
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขต
เทศบาลที่ชารุดให้สามารถใช้งานได้

17 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม กองช่าง
เหล็ก พร้อมรางระบายน้ารูป
ตัวยู (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อม
บ่อพัก ถนนเสริมชาติ ซอย 4

1,298,000

วัตถุประสงค์
รอพัสดุดาเนินการ
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขต
เทศบาลที่ชารุดให้สามารถใช้งานได้

18 ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติ
กองช่าง
กคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้า
ค.ส.ล. (ด้านบนเป็นรางวี)
และพร้อมบ่อพัก ถนนบ้านใน
หวัง ซอย 3 สะพานถ้าทอหูก)
จานวน 2,315,000 บาท
งบประมาณปี 2563 =
315,000 บาท
งบประมาณปี 2564 =
2,000,000 บาท

315,000

วัตถุประสงค์
เพื่ออานวยความสะดวกในการ
สัญจรของประชาชนและระบาย
น้าบนถนนได้ดี

ยังไม่ได้ดาเนินการเปิดเรื่อง
จัดซื้อจัดจ้าง

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

19 ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติ
กองช่าง
กคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้า
ค.ส.ล. (ด้านบนเป็นรางวี)
และพร้อมบ่อพัก ถนนท่าแพ
เหนือ ซอย 6 จานวน
3,566,000 บาท
งบประมาณปี 2563 =
566,000 บาท
งบประมาณปี 2564 =
3,000,000 บาท

566,000

วัตถุประสงค์
ยังไม่ได้ดาเนินการเปิดเรื่อง
เพื่อใช้ถนนในการสัญจรให้สะดวก จัดซื้อจัดจ้าง
และสามารถระบายน้าบนถนนได้ดี

20 ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติ
กองช่าง
กคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้า
ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก (ด้านบน
เป็นรางวี) ถนนยุทธศาสตร์
ซอย 12/1 จานวน 1,479,000
บาท
งบประมาณปี 2563 =
479,000 บาท
งบประมาณปี 2564 =
1,000,000 บาท

479,000

วัตถุประสงค์
พัสดุประกาศหาผู้รับจ้าง
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชารุด
ให้สามารถใช้งานได้

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

21 ค่าก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัว กองช่าง
ยู (ด้านบนเป็นรางวี) ถนนท่า
แพใต้ ซอย 1 จานวน
3,354,000 บาท
งบประมาณปี 2563 =
354,000 บาท
งบประมาณปี 2564 =
3,000,000 บาท

354,000

วัตถุประสงค์
ยังไม่ได้ดาเนินการเปิดเรื่อง
เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู จัดซื้อจัดจ้าง
(ด้านบนเป็นรางวี) ถนนท่าแพใต้
ซอย 1 ประชาชนได้มีคูระบายน้า
ทิ้ง หน้าอาคารบ้านเรือน

22 ค่าก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่า กองช่าง
เลาตลาดใน 1 (แยก 1/1)
จานวน 1,766,000 บาท
งบประมาณปี 2563 =
766,000 บาท
งบประมาณปี 2564 =
1,000,000 บาท

766,000

1,748,460 วัตถุประสงค์
ทาหนังสือถึงการไฟฟ้าเพื่อ
เพื่อทาการก่อสร้างสะพานข้าม
ย้ายแนวเสาไฟ
คลองท่าเลาตลาดใน 1 (แยก 1/1)

23 ค่าก่อสร้างเสาไฮเมท บริเวณสี่ กองช่าง
แยกชัยชุมพล

774,000

24 ค่าก่อสร้างเสาไฮเมท บริเวณ
สามแยกตรัง

774,000

กองช่าง

592,200 วัตถุประสงค์
เพื่อก่อสร้างเสาไฮเมทติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่าง
592,200 วัตถุประสงค์
เพื่อก่อสร้างเสาไฮเมทติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่าง

กาลังเทเสาตอม่อรับเสา
ไฟฟ้า
กาลังเทเสาตอม่อรับเสา
ไฟฟ้า

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

25 ค่าใช้จ่ายในการวางท่อขยาย กองช่าง
เขตประปาภายในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง
โครงการขยายเขตประปา
บริเวณถนนเสริมชาติ ซอย 3

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

217,700

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

217,643.69 ขยายเขตประปาถนนเสริมชาติ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ซอย 3
วัตถุประสงค์
เพื่อจะทาการขยายเขตประปาถนน
เสริมชาติ ซอย 3

ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเทีย่ วบนพืน้ ฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้าท่วมสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาพืน้ ทีส่ วนสาธารณะ สวนหย่อม และปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้สวยงานเป็นระเบียบโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
แผนงานเคหะและชุมชน

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

26 โครงการจ้างที่ปรึกษาสารวจ กองช่าง
และออกแบบปรับปรุงภูมิทศั น์
เมืองทุ่งสง

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

300,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

วัตถุประสงค์
พัสดุประกาศหาผู้รับจ้าง
1. เพื่อสารวจวิเคราะห์ปจั จัย
ทางด้านกายภาพ สภาพแวดล้อม
และศักยภาพของพื้นที่โล่ง
2. เพื่อสอบถามความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น นักท่องเที่ยว
ในการออกแบบปรับปรุงภูมิทศั น์
3. เพื่อกาหนดแนวความคิดในการ
ออกแบบปรับปรุงภูมิทศั น์

ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้าท่วมสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 6 ปรับปรุงพัฒนาและบริหารจัดการตลาดสด ตลาดนัด ตลาดคนเดิน ให้สวยงาม สะอาด ถูกหลักสุขาภิบาลโดยการมีส่วนร่วม
แผนงานการพาณิชย์

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผนดาเนินงาน
หน่วยงานที่ดาเนินการ
ประจาปี 2563

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

27 โครงการจ้างเหมาบริการเอกชน งานสุขาภิบาลและ
(รายบุคคล) ยามรักษาการณ์ตลาด อนามัยสิ่งแวดล้อม/
สด ตลาดต้นยาง
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

494,500

246,350 จ้างเหมาเอกชนรายบุคคล ยาม อยู่ระหว่างการดาเนินการ
รักษาการณ์ จานวน 5 คน (ตั้งแต่
เดือน ต.ค. 63 - ก.ย.63)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย
ของตลาดสด ตลาดต้นยาง
2. ป้องกันมิให้ทรัพย์สินตลาดสด
ตลาดต้นยาง ซึ่งเป็นของทาง
ราชการสูญหาย

28 โครงการป้องกันและควบคุมพาหะ งานสุขาภิบาลและ
นาโรค (จ้างเหมาเอกชนกาจัดหนู) อนามัยสิ่งแวดล้อม/
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

120,000

60,000 จ้างเหมาบริการรายบุคคลกาจัด อยู่ระหว่างการดาเนินการ
หนูพาหะนาโรค (ตั้งแต่เดือน ต.ค.
63 - ก.ย.63)
วัตถุประสงค์
เพื่อกาจัดหนู ซึ่งเป็นพาหะนาโรค

ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้าท่วมสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

29 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้า
คลองในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
(โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้า
คลองในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง)

งานสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม/
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

65,000

วัตถุประสงค์
เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้า
คลองในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง

ยังไม่ได้ดาเนินการ

30 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้า
อุปโภค-บริโภค ในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง
(โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้า
อุปโภค-บริโภค ในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง)

งานสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม/
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

170,000

วัตถุประสงค์
เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้า
อุปโภค-บริโภค ในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง

ยังไม่ได้ดาเนินการ

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

31 โครงการจ้างเหมาวิเคราะห์
งานสุขาภิบาลและ
คุณภาพอากาศในเขตเทศบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม/
เมืองทุ่งสง
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

80,000 โอนเพิ่มไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่
80,000

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

-

วัตถุประสงค์
เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ
ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
ผลการดาเนินงาน
เนื่องจากการทาโครงการฯ
ดังกล่าวจะต้องดาเนินการจ้างเป็น
ประจาทุกปี แต่หากเปลี่ยนไปเป็น
การจัดซื้อเครื่องวัดฝุ่นและ
คุณภาพอากาศมาติดตั้งเอง
สามารถใช้ได้ทวุ นั และต่อเนื่อง
และมีความคุ้มค่ากว่าการจัดทา
โครงการ ซึ่งสามาถตรวจได้ปลี ะ ๑
ครั้ง เท่านั้น

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

* โอนเพิ่มไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ หมวดค่า
ครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าครุภณ
ั ฑ์
ประเภทครุภณ
ั ฑ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ค่าเครื่องตรวจวัดฝุ่นและ
คุณภาพอากาศ เป็นเงิน
80,000 บาท

ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้าท่วมสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 8 จัดระบบจราจรให้มีระเบียบและสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชน โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ
แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

32 โครงการจัดตั้งศูนย์อานวยการ งานป้องกันฯ/
ป้องกันและลดอุบตั ิเหตุบน
สานักปลัเทศบาล
ถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่
กิจกรรม จัดตั้งศูนย์อานวย
ความสะดวกด้านการจราจร
ในช่วงเทศกาลปีใหม่

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

55,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

25,900 - ดาเนินการรณรงค์ปอ้ งกันและ ดาเนินการแล้วเสร็จ
ลดอุบตั ิเหตุบนถนน จานวน 1 ครั้ง
25,900 - ดาเนินการเตรียมความพร้อม
การปฏิบตั ิงานป้องกันและลด
อุบตั ิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ วันที่ 27 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
วัตถุประสงค์
1. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กับ
ผู้ใช้รถใช้ถนน
2. เพื่ออานวยความสะดวกด้าน
การจราจรให้กับประชาชนผู้ใช้รถ
ใช้ถนน
ผลการดาเนินการ
1. จัดตั้งศูนย์อานวยความสะดวก
ด้านการจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่
27 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 ณ บริเวณ

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หน้าสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบ รัชกาลที่ 9 (สวน
หลวง ร.5)
2. ความพึงพอใจในการจัดทา
โครงการฯ ครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ
90.84

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้าท่วมสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 9 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพถูกหลักสุขาภิบาล
แผนงานการเคหะและชุมชน

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

33 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเก็บ
ขยะติดเชื้อเพื่อนาไปกาจัด
(โครงการจ้างเหมาเอกชนขน
และกาจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ)

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งานสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม/
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

34 ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
กองสาธารณสุข
กิจกรรมจ้างเหมากวาดขยะใน และสิ่งแวดล้อม
เขตเทศบาล
(โครงการจ้างเหมากวาดขยะใน
เขตเทศบาล)

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

119,920

42,000 ดาเนินการจ้างเอกชนขนและ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
กาจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ตั้งแต่เดือน
ต.ค.62 - ก.ย.63)
วัตถุประสงค์
เพื่อขนและกาจัดมูลฝอยติดเชื้อที่
เกิดจากคลินิกเอกชน คลินิกรักษา
สัตว์ รพ.เอกชน ในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง

4,088,280

2,044,140 จ้างกวาดขยะมูลฝอยในเขต
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
เทศบาลเมืองทุ่งสง จานวน 42 เขต
วัตถุประสงค์
เพื่อรักษาความสะอาด กวาดขยะ
มูลฝอยและกาจัดวัชพืชบนถนน
และทางเท้า ทาให้บา้ นเมือง
สะอาดตาดูเป็นระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

35 ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
กองสาธารณสุข
กิจกรรมจ้างเหมาบรรทุกขยะ และสิ่งแวดล้อม
และฝังกลบขยะมูลฝอย
(โครงการจ้างเหมาบรรทุกขยะ
และฝังกลบขยะมูลฝอย)

2,244,000

36 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรม กองสาธารณสุข
เพิ่มประสิทธิภาพการรักษา
และสิ่งแวดล้อม
ความสะอาดและเก็บขนขยะ
มูลฝอย
(โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การรักษาความสะอาดและ
เก็บขนขยะมูลฝอย)

3,665,750

37 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ กองช่างสุขาภิบาล
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(โครงการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

1,110,730

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

840,000 จ้างเอกชนฝังกลบขยะ (ตั้งแต่ 1
ต.ค.62 - 31 มี.ค.63) รวม 400
เที่ยว
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีจาก
สภาวะสิ่งแวดล้อม
1,976,800 ดาเนินการจ้างเหมาเอกชน
(รายบุคคล)เก็บขนขยะมูลฝอย
ภายในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
(ตั้งแต่เดือน ต.ค.62 - ก.ย.63)
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิ
ภารกิจบริการในเชิงรุก

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

อยู่ระหว่างการดาเนินการ

อยู่ระหว่างการดาเนินการ

535,370 จ้างเหมาบริการลูกจ้างโครงการ อยู่ระหว่างการดาเนินการ
จานวน 11 คน เพื่อบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่เดือน
ต.ค.62 - ก.ย.63)
วัตถุประสงค์
เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่นาไป
ฝังกลบ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้้าท่วมสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 10 บริหารจัดการระบบบ้าบัดน้้าเสียทีม่ ีอยู่ให้มีประสิทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วมและขยายระบบบ้าบัดน้้าเสียให้ครอบคลุมพืน้ ทีเ่ ขตเทศบาล
แผนงานการเคหะและชุมชน

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

38 ค่าใช้จ่ายโครงการบริหาร
จัดการน้้าเสียชุมชน

หน่วยงานที่ดาเนินการ

กองช่างสุขาภิบาล

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

648,720

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

236,010 จ้างเหมาบริการลูกจ้างโครงการ อยู่ระหว่างการด้าเนินการ
จ้านวน 6 คน เพื่อดูและและเดิน
ระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสีย
ชุมชน จ้านวน 12 เดือน (ตั้งแต่
เดือน ต.ค.62 - ก.ย.63)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนที่
มีอยู่สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้้าท่วมสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 12 ส่งเสริมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองทุง่ สงสู่เมืองคาร์บอนต่้า เมืองจักรยาน เมืองรู้สู้ภัยพิบัติ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

39 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ งานป้องกันฯ/
น้้าแบบบูรณาการ ป้องกันและ ส้านักปลัดเทศบาล
แก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสง
กิจกรรม ติดตั้งเครื่องสูบน้้า
ตามจุดเสี่ยงภัยน้้าท่วม

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

50,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

+ 30,000

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

80,000

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

50,320.66 ด้าเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้้า
ด้าเนินการแล้วเสร็จ
ระหว่างวันที่ 15 ต.ค. 62 - 29
ก.พ. 63 ณ จุดเสี่ยงภัยหลังถ้้า
ตลอด และจุดเสี่ยงภัยศาลาที่พกั
ผู้โดยสารเชิงสะพานลอย ทุ่งสง ห้วยยอด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการเตรียมการและ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วมในเขตเทศบาล
ได้อย่างฉับพลัน
2. เพื่อป้องกันความเสียหายที่
อาจจะเกิดแก่ชีวติ และทรัพย์สิน
ของประชาชน ตลอดจนสิ่ง
สาธารณประโยชน์
ผลการดาเนินการ
1. จุดพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถระบาย
น้้าออกอย่างรวดเร็วน้้าไม่ทว่ ม

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

และทรัพย์สิน
2. ด้าเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้้า
ตามจุดพื้นที่ลุ่มและเสี่ยงภัยของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง บริเวณหลังถ้้า
ตลอด จ้านวน 2 เครื่อง โดยขอ
สนับสนุนเครื่องสูบน้้าจาก
โครงการชลประทาน
นครศรีธรรมราช จ้านวน 2 เครื่อง
พร้อมเจ้าหน้าที่ประจ้าเครื่อง
3. จากติดตั้งเครื่องสูบน้้าตามจุด
เสี่ยงภัยน้้าท่วมในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง ท้าให้น้าที่ทว่ มขังใน
พื้นที่สามารถระบายออกได้อย่าง
รวดเร็ว ลดการสูญเสียต่อชีวติ และ
ทรัพย์สินของประชาชน และ
หน่วยงานราชการ ประชาชน
มั่นใจต่อปฏิบตั ิการสูบน้้าออกจาก
พื้นที่เสี่ยงภัยและปลอดภัยจาก
การถูกน้้าท่วม
4. จ้านวนเครื่องสูบน้้าที่น้าไป
ติดตั้ง (เครื่องสามารถสูบน้้าได้
1,200 ลบ.ม/ชม.)
5. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้าท่วมสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 12 ส่งเสริมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองทุง่ สงสู่เมืองคาร์บอนต่า เมืองจักรยาน เมืองรู้สู้ภัยพิบัติ
แผนงานการศึกษา

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

40 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานศูนย์ ห้องสมุดฯ/
เรียนรู้ชุมทางลดโลกร้อน
กองการศึกษา
(โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมทางลด
โลกร้อนทุ่งสง)

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

200,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

101,864 ระยะเวลาดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
ตั้งแต่เดือน ต.ค.62 - ก.ย.63
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง
สิ่งแวดล้อม
2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และปลูก
จิตสานึกเรื่องสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยาการ
ประจาฐานการเรียนรู้
4. เพื่อพัฒนาฐานกิจกรรม

ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่คุณภาพชีวิตทีด่ ีกว่า
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้จ้างงาน กลุ่มอาชีพ ผู้ด้อยโอกาส ยากจน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

1

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
สานักปลัดเทศบาล
บริการเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเที่ยวเทศบาลเมืองทุ่ง
สง

2

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุม
จัดทาแผนการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

สานักปลัดเทศบาล

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

970,300

50,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

486,000 จ้างเหมาบุคคลส่งเสริมและพัฒนา อยู่ระหว่างการดาเนินการ
แหล่งท่องเที่ยวสวนพฤกษาสิรินธร
จานวน 9 คน
วัตถุประสงค์
เพื่อจ้างเหมาบุคคลพัฒนา
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและ
ให้บริการแก่ประชาชนที่มาใช้
บริการสวนพฤกษาสิรินธร
-

วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทาข้อมูลแหล่งท่องเที่นว
และกิจกรรม
2. เพื่อจัดทาแผนการท่องเที่ยว
และประชาสัมพันธ์กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองทุ่งสง

ยังไม่ได้ดาเนินการ
* เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด - 19

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

3

ค่าใช้จ่ายในการจัดการพัฒนา สานักปลัดเทศบาล
และส่งเสริมกาครท่องเที่ยวใน
อาเภอทุ่งสง

80,000

-

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่าน
กิจกรรมการเดิน วิง่ การออกกาลัง
กาย
2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการจัดทา
กิจกรรมครอบครัวด้วยการออก
กาลังกาย

ยังไม่ได้ดาเนินการ
* เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด - 19

4

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ สานักปลัดเทศบาล
สร้างสังคมจักรยานให้เบิกบาน
ทั้งเมืองทุ่งสง
กิจกรรม ปั่นจักรยานเพื่อโลกสี
เขียว ท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง

120,000

-

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
อนุรักษ์ธรรมชาติจากกิจกรรมปั่น
จักรยาน
2. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการปั่น
จักรยานลดภาวะโลกร้อน

ยังไม่ได้ดาเนินการ
* เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด - 19

5

ค่าใช้จ่ายในการจัดตลาด
ประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ
(หลาดชุมทางทุ่งสง)

50,000

-

วัตถุประสงค์
1. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วง
วันหยุดวันอาทิตย์
2. เพื่อส่งเสริมให้วนั อาทิตย์เป็น
วันครอบครัว

ยังไม่ได้ดาเนินการ
* เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด - 19

สานักปลัดเทศบาล

ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่คุณภาพชีวิตทีด่ ีกว่า
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ทวั่ ถึงและมีคุณภาพสูง ทัง้ ในด้านการป้องกัน การรักษา และการฟืน้ ฟู โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
แผนงานสาธารณสุข

ลาดับ

6

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งานสัตวแพทย์/
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

135,270
(เงินอุดหนุน)

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

135,267 ดาเนินกิจกรรมการป้องกันโรคพิษ อยู่ระหว่างการดาเนินการ
สุนัขบ้า
วัตถุประสงค์
1. เพื่อมิให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้า
ระบาดในสัตว์และคน หรือสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า
2. เพื่อให้ประชาชนตื่นตัวและรู้จัก
ระมัดระวังป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
อย่างถูกต้อง
3. เพื่อมีข้อมูลในการวิเคราะห์วจิ ัย
โรค
ผลการดาเนินการ
เชิงปริมาณ
- การสารวจจานวนสุนัขและแมว
สุนัข จานวน 2,756 ตัว
แมว จานวน 2,168 ตัว
รวมการสารวจจานวนสุนัขและ

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

เชิงคุณภาพ
ความสมบูรณ์ของงานสามารถ
ดาเนินการตามขั้นตอนได้ครบถ้วน
ถูกต้องและผลงานในเชิงประจักษ์
พบโรคระบาดในจานวน 1 ตัว
อัตราการป่วยตายของสัตว์
1:1,000 แต่ไม่พบการระบาดจาก
สัตว์สู่คน อัตราการป่วยตายของ
คน 0:10,000
เชิงประโยชน์
เป็นแนวทางในการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าที่ดี เพราะมีการร่วมมือ
ของภาคีเครือข่าย ดังนี้
1. องค์การอาหารและการเกษตร
แห่งสหประชาชน
2. ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
และปศุสัตว์อาเภอ
3. ศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการสัตว
แพทย์ภาคใต้ตอนบน
4. เทศบาลเมืองทุ่งสง
โดยมีกิจกรรมที่ดาเนินการดังนี้
1. จดทะเบียนสัตว์เลี้ยงที่ได้จาก
การทาหมันและฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า
2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ดาเนินการตามวัด 4 วัด ได้แก่ วัด
ท่าแพ,วัดโคกสะท้อน,วัดชัยชุมพล
และวัดเขาปรีดี
7

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แกนนา
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

100,000

8

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ควบคุมและป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

งานสัตวแพทย์/
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

80,000

-

วัตถุประสงค์
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
เพื่ออบรมพัฒนาศักยภาพองค์
ความรู้ทกั ษะและประสบการณ์ใน
ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมให้แก่
แกนนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

80,000 ดาเนินกิจกรรมการป้องกันโรคพิษ อยู่ระหว่างการดาเนินการ
สุนัขบ้า
วัตถุประสงค์
1. เพื่อมิให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้า
ระบาดในสัตว์และคน หรือสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า
2. เพื่อให้ปรระชาชนตื่นตัวและ
รู้จักระมัดระวังป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าอย่างถูกต้อง
3 เพื่อวิเคราะห์วจิ ัยโรค
ผลการดาเนินการ
เชิงปริมาณ
การสารวจจานวนสุนัขและแมว
และจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

เชิงคุณภาพ
ความสมบูรณ์ของงานสามารถ
ดาเนินการตามขั้นตอนได้ครบถ้วน
ถูกต้องและผลงานในเชิงประจักษ์
ไม่เกิดโรคระบาดที่แพร่กระจาย
จากสัตว์ไปสู่คน และผู้ร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการ
เชิงประโยชน์
เป็นแนวทางในการป้องกันโรคที่ดี
หลายฝ่ายมีส่วนร่วม ไม่มีรายงาน
การเสียชีวติ ของผู้คนและสัตว์ซึ่ง
ป่วยตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และ
ประหยัด โดย
1. จดทะเบียนสัตว์เลี้ยงตามที่
ประชาชนแจ้งและสารวจพบ
2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าให้ทกุ ภาค
ส่วนตระหนักและร่วมมือกับทาง
ราชการ
3. อัตราการป่วยตายของสัตว์
0:10,000
4. อัตราการป่วยตายของสัตว์
0:1,000
5. ประชาชนได้รับสุขศึกษาไม่น้อย

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ลาดับ

9

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

เงินอุดหนุนสาหรับการ
กองสาธารณสุข
ดาเนินงานตามแนวทาง
และสิ่งแวดล้อม
โครงการพระราชดาริ ด้าน
สาธารณสุข
- ตรวจเต้านมด้วยตนเอง
- อบรมหมอหมู่บา้ น(ชุมชน)ใน
พระราชประสงค์
- รณรงค์ปอ้ งกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO BE
NUMBER ONE

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

400,000
(เงินอุดหนุน)

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

-

วัตถุประสงค์
เพื่ออบรมให้ความรู้การตรวจเต้า
นมด้วยตนเอง ทั้ง 20 ชุมชน

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

อยู่ระหว่างการดาเนินการ

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

10 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานคัด กองสาธารณสุข
กรองและดูแลผู้สูงอายุ
และสิ่งแวดล้อม
(โครงการจ้างเหมาบริการ
(รายบุคคล) จัดเก็บข้อมูลด้าน
สุขภาพบริบาลและส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ)

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

291,300

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

+32,700

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

324,000

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

160,760 1. เยี่ยมบ้าน 170 คน
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
- ติดสังคม 132 คน
- ติดบ้าน 11 คน
- ติดเตียง 27 คน
2. ความดันโลหิต
- ปกติ 9 คน
- สูงปานกลาง 72 คน
- สูงมาก 49 คน
3. รอบเอว
- รอบเอวชายเกิน 90 ซม. 15 คน
- รอบเอวหญิงเกิน 80 ซม. 61 คน
4. คัดกรองภาวะซึทเศร้า มีความ
เสี่ยง 34 คน
5. ค่า BMI เกิน 84 คน
6. คัดกรองภาวะสมองเสื่อม
- อยู่ในระดับต่าควรพบแพทย์ 6
คน
- อยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต่า
1 คน
7. คัดกรองเสี่ยงข้อเข่าเสื่อม 67 คน
8. ประเมินความเสี่ยงของโรคหัวใจ
126 คน
ความพึงพอใจต่อบริการของ
ผู้รบั บริการการดูแลผู้สูงอายุหรือ

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

1. ผลการประเมินการให้บริการ
ของพยาบาล/ลูกจ้างโครงการ
พบว่า มีความพึงพอใจในความ
สุภาพอ่อนน้อม ยิ้มแย้มแจ่มใส
วาจาสุภาพ ความสนใจเอาใจใส่
เต็มใจช่วยเหลือ และการให้เกียรติ
ในการให้บริการ
2. ผลการประเมินการให้บริการ
ของพยาบาล/ลูกจ้าโครงการ (ต่อ)
คะแนนความพึงพอใจรวมใน
หัวข้อที่ 1 มีคะแนน 976 หมายถึง
พึงพอใจระดับดีมาก คิดเป็น
99.59% ร้อยละของความพึงพอใจ
3. ผลการประเมินการให้บริการ
ทั่วไป พบว่า มีความพึงพอใจใน
กิริยามารยาทและการแต่งกาย
ของผู้ให้บริการ , ความชัดเจนใน
การให้ข้อมูลและตอบข้อสงสัย ,
ความรู้ความสามารถในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ ความพึง
พอใจรวมในหัวข้อที่ 2 มีคะแนน
560 พึพอใจในระดับมาก ความ
พึงพอใจร้อยละ 100%

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

11 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
กองสาธารณสุข
จัดเก็บข้อมูลงานการแพทย์ และสิ่งแวดล้อม
ฉุกเฉินและหน่วยปฐมพยาบาล
(โครงการจ้างเหมาบริการ
(รายบุคคล) จัดเก็บข้อมูลงาน
การแพทย์ฉุกเฉินและหน่วย
ปฐมพยาบาล)

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

97,100

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

+ 10,900

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

108,000

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

54,000 1. การบันทึกข้อมูลระบบ ITEMS อยู่ระหว่างการดาเนินการ
จานวน 438 ราย
- เดือนตุลาคม 2562 จานวน 85
ราย
- เดือนพฤศจิกายน 2562 จานวน
90 ราย
- เดือนธันวาคม 2562 จานวน 74
ราย
- เดือนมกราคม 2563 จานวน 83
ราย
- เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จานวน
95 ราย
- เดือนมีนาคม 2563 (ข้อมูล ณ
วันที่ 12 มี.ค. 63) จานวน 11 ราย
2. คีย์ข้อมูลรายละเอียดการปปก
ปฏิบตั ิการ จานวน 438 ราย คิด
เป็น 100%
3. จัดส่งข้อมูลเงินโอนค่าชดเชย
บริการรายเดือนให้แก่กองคลังเพื่อ
เป็นหลักฐาน จานวน 2 ครั้ง
4. พิมพ์สรุปแบบบันทึกการ
ปฏิบตั ิงานและเสนอผู้บริหาร
ตามลาดับชั้น จัดส่งสรุปข้อมูล
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ไปยังสนง.

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

ทุ่งสง ทุกสัปดาห์ จานวน 28 ครั้ง
และ
และทันเวลา คิดเป็น 100%
5. ออกหน่วยปฐมพยาบาล จานวน
8 ครั้ง คิดเป็น 100%
6. เสนอหนังสือการขอใช้
รถพยาบาล จานวน 6 ครั้ง คิดเป็น
100%
7. พิมพ์เอกสารอื่น ๆ พร้อมเสนอ
ผู้บริหาร จานวน 80 ฉบับ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

12 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ดูแลผู้สูงอายุในศูนย์ฟติ เนส
ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองทุ่งสง
(โครงการจ้างเหมาบริการ
นักวิทยาศาสตร์การกีฬาดูแล
ผู้สูงอายุในศูนย์ฟติ เนสผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองทุ่งสง)

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข/
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

97,100

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

+ 10,900

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

180,000

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

50,960 กิจกรรมการออกกาลังกาย 376 อยู่ระหว่างการดาเนินการ
ครัง้
ให้คะแนนก่อนการออกกาลังกาย
- เลือกกิจกรรมการอกกาลังกายที่
เหมาสม 355 ครั้ง
- แนะนาการยืดเหยียดร่างกาย
355 ครั้ง
- แนะนาการใช้เครื่องออกกาลัง
กายที่ถูกต้อง 355 ครั้ง
ให้คาแนะนาขณะออกกาลังกาย
- ปรับท่าทางที่ถูกต้องในการใช้
เครื่องออกกาลังกาย 355 ครั้ง
- ปรับความเร็วบนลู่วงิ่ ที่เหมาะสม
327 ครั้ง
- ปรับความหนัก-เบา ของจักรยาน
ไฟฟ้าที่เหมาะสม 144 ครั้ง
ให้คาแนะนาหลังการออกกาลังกาย
- แนะนาการยืดเหยียดร่างกาย
เป็นการคลานกล้ามเนื้อ 355 ครั้ง
- แนะนาการใช้เวลาที่เหมาะสมใน
การออกกาลังกาย 355 ครั้ง
ช่วยในการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุที่มีปญ
ั หาได้รับการดูแล
อย่างต่อเนื่อง 355 ครั้ง

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

- มีโรคประจาตัว 205 ครั้ง
- มีปญ
ั หาด้านการเคลื่อนไหว
ผิดปกติของกระดูก แขน ขา และ
เข่า 119 ครั้ง
- มีปญ
ั หาด้านการบาดเจ็บ
กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ก่อนออา
กาลังกาย 184 ครั้ง
- แนะนาโภชนาการและปริมาณ
ในการรับประทานอาหารที่
เหมาะสม 51 ครั้ง
ซักประวัติและตอบคาถามด้าน
สุขภาพ
- วัดความดันโลหิต 355 ครั้ง
- ชั่งน้าหนักวัดส่วนสูง คิดค่าดัชนี
มวลกาย (BMI) 355 ครั้ง
- วัดรอบเอว 355 ครั้ง
- แนะนาและป้องกันอุบตั ิเหตุขณะ
ใช้เครื่องออกกาลังกาย 355 ครั้ง
- ดูแลความเหมาะสมในการออก
กาลังกาย 355 ครั้ง
- เน้นย้าวิธกี ารป้องกันตนเองขณะ
เกิดอุบตั ิเหตุ กรณีฉุกเฉินขณะ
ออกกาลังกาย 355 ครั้ง
ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าใช้

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

1. ด้านการให้บริการของ
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา/ลูกจ้าง
โครงการ พบว่า ความสุภาพ อ่อน
น้อม ยิ้มแย้มแจ่มใส วาจาสุภาพ
55 คะแนน , การเอาใจใส่และให้
การช่วยเหลือผู้สูงอายุขณะที่เข้า
ใช้บริการ 55 คะแนน , การตอบ
คาถามข้อสงสัยของผู้สูงอายุที่เข้า
ใช้บริการด้วยความเต็มใจ 55
คะแนน , การดูแลความปลอดภัย
ของผู้งสูงอายุขณะที่เข้าใช้บริการ
55 คะแนน , ความรู้ความสามารถ
ในการให้บริการ 55 คะแนน การ
ให้ข้อมูลคาแนะนาในการปฏิบตั ิ
ตัวที่สามารถนามาปรับใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้ 55 คะแนน , มี
ส่วนช่วยสนับสนุนในการส่งเสริม
สุขภาพของผู้สูงอายุที่มีปญ
ั หาให้
ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและ
ต่อเนื่อง 55 คะแนน , และให้
เกียรติต่อท่านในการให้บริการ 55
คะแนน
ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าใช้
บริการศูนย์ฟติ เนส ณ คลินิก

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

ลูกจ้างโครงการ (ต่อ) คะแนน
ความพึงพอใจรวมในหัวข้อที่ 1 มี
440 คะแนน ได้ 440 คะแนน
หมายถึง พึงพอใจในระดับดีมาก
คิดเป็นร้อยละของความพึงพอใจ
100%
2. ด้านการให้บริการทั่วไป พบว่า
กริยามารยาทและการแต่งกาย
ของผู้ให้บริการ 55 คะแนน ,
ความรวดเร็วและความพร้อมใน
การให้บริการ 55 คะแนน , ความ
ชัดเจนในการให้ข้อมูลและตอบข้อ
สงสัย 55 คะแนน , และความรู้
ความสามารถในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ 55 คะแนน
ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าใช้
บริการศูนย์ฟติ เนส ณ คลินิก
ผู้สูงอายุ (SDG) 2. ด้านการ
ให้บริการทั่วไป (ต่อ) คะแนน
ความพึงพอใจรวมในหัวข้อที่ 2 มี
220 คะแนน ได้ 220 คะแนน
หมายถึง พึงพอใจในระดับดีมาก
คิดเป็นร้อยละของความพึงพอใจ
100%

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

ผู้สูงอายุที่เข้าใช้บริการ 28 คะแนน
, อาคารและสถานที่เหมาะแก่
การออกกาลังกาย 23 คะแนน ,
อุปกรณ์บาบัดและเครื่องออก
กาลังกายมีจานวนเพียงพอต่อ
ผู้สูงอายุที่เข้าใช้บริการ 25 คะแนน
, และเครื่องออกกาลังกายมีความ
เหมาะสมต่อผู้สูงอายุที่เข้าใช้
บริการ 30 คะแนน
ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าใช้
บริการศูนย์ฟติ เนส ณ คลินิก
ผู้สูงอายุ (SDG) 3. ด้านอาคาร
สถานที่ (ต่อ) คะแนนความพึง
พอใจรวมในหัวข้อที่ 3 มีคะแนน
275 คะแนน ได้ 127 คะแนน
หมายถึง พึงพอใจในระดับปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละของความพึง
พอใจ 46.18%

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

13 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
งานศูนย์บริการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) สาธารณสุข/
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

600,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

271,700 จานวนการออกปฏิบตั ิการ 438 อยู่ระหว่างการดาเนินการ
ราย
- เดือนตุลาคม 2562 จานวน 85
ราย
- เดือนพฤศจิกายน 2562 จานวน
90 ราย
- เดือนธันวาคม 2562 จานวน 74
ราย
- เดือนมกราคม 2563 จานวน 83
ราย
- เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จานวน
95 ราย
- เดือนมีนาคม 2563 (ข้อมูล ณ
วันที่ 12 มี.ค. 63) จานวน 11 ราย
วิธีการแจ้งเหตุ
1. ประชาชนทาง 1669 จานวน
162 ราย
2. โทรศัพท์หมายเลข 1669 ที่เป็น
Second Call จานวน 191 ราย
3. ประชาชนหมายเลขอื่น ๆ
จานวน 0 ราย
4. วิทยุสื่อสาร จานวน 119 ราย
ประเภทของเหตุที่ให้บริการ

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

การให้บริการดูแลบริการ ณ จุด
เกิดเหตุ
- Response Time ภายใน 10
นาที จานวน 446 ราย
- On Scene Time ภายใน 10
นาที จานวน 454 ราย
- ระยะทางไปถึงที่เกิดเหตุภายใน
10 กม. จานวน 466 ราย
- ระยะทางไปถึงโรงพยาบาล
ภายใน 10 กม. จานวน 340 ราย
การประเมินการนาส่ง
จานวนผู้ปว่ ยที่นาส่งไม่ได้มาตรฐาน
- การดูแลด้านหายใจ จานวน 9
ราย
- การดูแลด้านการห้ามเลือด
จานวน 4 ราย
- การดูแลด้านการดามกระดูก
จานวน 2 ราย
รวม 15 ราย คิดเป็น 65.7%

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่คุณภาพชีวิตทีด่ ีกว่า
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ทวั่ ถึงและมีคุณภาพสูง ทัง้ ในด้านการป้องกัน การรักษา และการฟืน้ ฟู โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
แผนงานการพาณิชย์

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

14 ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมายาม งานสัตวแพทย์/
รักษาการณ์
กองสาธารณสุข
(โครงการจ้างเหมาบริการ
และสิ่งแวดล้อม
เอกชน (รายบุคคล)
รักษาการณ์)

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

216,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

194,060 ดาเนินกิจกรรมรักษาการณ์
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
สถานที่ราชการโรงฆ่าสัตว์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เป็นการดูแลความ
เรียบร้อยรักษาความปลอดภัยใน
สถานที่ราชการ
2. เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน
การสูญหายของทรัพย์สินทาง
ราชการ อาคารสถานที่ เครื่องมือ
เครื่องจักรกล และอื่น ๆ
3. เพื่อให้ผู้ดูแลรับผิดชอบต่อ
ทรัพย์สินของราชการ ตลอด 24
ชั่วโมง
ผลการดาเนินการ
1. มียามรักษาการณ์ในพื้นที่โรงฆ่า
สัตว์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแล
ความปลอดภัย

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

2. มีการป้องกันการสูญหาย
ทรัพย์สินของราชการ ไม่มี
เหตุการณ์ทรัพย์สินสูญหาย
3. มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยใน
สถานที่ราชการ ไม่มีเหตุการณ์
ทรัพย์สินสูญหาย
15 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
งานสัตวแพทย์/
เพิ่มประสิทธิภาพงานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม จ้างเหมาบันทึกและ
จัดเก็บข้อมูลงานสัตวแพทย์
เทศบาลเมืองทุ่งสง

288,000

108,000

108,000 วัตถุประสงค์
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
เพื่อจ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล)
ตาแหน่งบันทึกและจัดเก็บข้อมูล
ด้านงานสัตวแพทย์
ผลการดาเนินการ
1. จัดทาระบบฐานข้อมูลสัตว์เลี้ยง
สุนัขและแมว ภายในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง จานวน 4 ครั้งต่อเดือน
สามารถปฏิบตั ิได้ 24 ครั้ง คิดเป็น
100%
- เดือนตุลาคม 2562 4 ครั้ง
- เดือนพฤศจิกายน 2562 4 ครั้ง
- เดือนธันวาคม 2562 4 ครั้ง
- เดือนมกราคม 2563 4 ครั้ง
- เดือนกุมภาพันธ์ 2563 4 ครั้ง
- เดือนมีนาคม 2563 4 ครั้ง

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

2. ช่วยซักประวัติและบันทึกข้อมูล
สุนัขและแมว ภายในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสงได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
จานวน 4,099 ตัว คิดเป็น 100%
3. จัดเตรียมความพร้อมด้าน
สถานที่และตรวจสอบวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ที่
จาเป็นในการดาเนินงานสาหรับ
งานให้บริการต่าง ๆ ได้แก่ งาน
ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนในชุมชน งาน
ผ่าตัดทามัน-รณรงค์ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น คิด
เป็น 100%
4. บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
- แบบรายงานการตรวจสัตว์และ
เนื้อสัตว์ และหลังการฆ่าสัตว์
สาหรับสุกร จานวน 182 ครั้ง
- เดือนตุลาคม 2562 31 ครั้ง
- เดือนพฤศจิกายน 2562 30 ครั้ง
- เดือนธันวาคม 2562 31 ครั้ง
- เดือนมกราคม 2563 31 ครั้ง
- เดือนกุมภาพันธ์ 2563 29 ครั้ง
- เดือนมีนาคม 2563 31 ครั้ง

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
5. ดูแลระบบโครงการเฝ้าระวัง
สุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน
จานวน 157 ครั้ง คิดเป็น 100&
- เดือนตุลาคม 2562 27 ครั้ง
- เดือนพฤศจิกายน 2562 26 ครั้ง
- เดือนธันวาคม 2562 26 ครั้ง
- เดือนมกราคม 2563 27 ครั้ง
- เดือนกุมภาพันธ์ 2563 25 ครั้ง
- เดือนมีนาคม 2563 26 ครั้ง
6. รายงานผลการปฏิบตั ิงานทุก
ครั้ง จานวน 6 ครั้ง คิดเป็น 100%
- เดือนตุลาคม 2562 1 ครั้ง
- เดือนพฤศจิกายน 2562 1 ครั้ง
- เดือนธันวาคม 2562 1 ครั้ง
- เดือนมกราคม 2563 1 ครั้ง
- เดือนกุมภาพันธ์ 2563 1 ครั้ง
- เดือนมีนาคม 2563 1 ครั้ง

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

กิจกรรม จ้างเหมาผู้ช่วยสัตว
แพทย์ เทศบาลเมืองทุ่งสง

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

180,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

180,000 วัตถุประสงค์
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
เพื่อจ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล)
ตาแหน่ง ผู้ช่วยสัตวแพทย์
ผลการดาเนินการ
1. งานด้านการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า จานวน 1 ครั้ง คิดเป็น
100%
2. งานด้านควบคุมโรคสัตว์ จานวน
182 ครั้ง คิดเป็น 100&
3. งานด้านการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสัตว์
4. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์
5. งานป้องกันการติดเชื้อ หรือ
อันตราย หรือเหตุราคาญจากสัตว์
จานวน 1 ครั้ง คิดเป็น 100%
6. งานควบคุม ดูแล ป้องกัน
โรคติดต่อในสัตว์ และโรคติดต่อ
จากสัตว์สู่คน
7. งานคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับ
สัตว์
8. งานควบคุมดูแลบริหารโรงฆ่า
สัตว์ จานวน 3 ครั้ง คิดเป็น 100%
9. วางแผนการปฏิบตั ิงานระดับ
หน่วยงาน แผนปฏิบตั ิงาน

ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่คุณภาพชีวิตทีด่ ีกว่า
กลยุทธ์ที่ 5 จัดระบบป้องกันอาชญากรรม ยาเสพติด และอบายมุข โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

16 ค่าใช้จ่ายโครงการล้อมรักให้
ครอบครัว ล้อมรั้วให้ชุมชน

หน่วยงานที่ดาเนินการ

กองสวัสดิการสังคม

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

50,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

50,000 ดาเนินการจัดโครงการฯ ใน
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ระหว่างวันที่ 14 - 16 มีนาคม
2563 ณ จังหวัดสตูล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครอบครัวของเยาวชน
กลุ่มเสี่ยงมีความรู้ความเข้าใจ
สามารถป้องกันตนเองและ
ครอบครัวห่างไหลยาเสพติดและ
อบายมุข
2. เกิดสัมพันธภาพที่ดี สร้าง
ภูมิคุ้มกันของคนในครอบครัวให้
เกิดความรัก ความอบอุ่น
ผลการดาเนินการ
1" เกิดความรักความอบอุ่นใน
ครอบครัว มีภมู ิคุ้มกันในการป้อง
กัยาเสพติด
2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึง

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

17 ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
กองสวัสดิการสังคม
โครงการขับเคลื่อนสมัชชาพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

50,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

-

วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลักดันให้สมัชชาดาเนินได้
อย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวัง
และแจ้งเบาะแสแสดงการแพร่
ระบาดของยาเสพติดและปัญหา
ต่าง ๆ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ยังไม่ได้ดาเนินการ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่คุณภาพชีวิตทีด่ ีกว่า
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพืบัติ ให้มีประสิทธิภาพ โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

18 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานจัด งานเทศกิจ/
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สานักปลัดเทศบาล
ของบ้านเมืองภายในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสง

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

3,165,580

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

จ้างเหมาเอกชน จานวน 33 คน
เพื่อดาเนินงานจัดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ภายในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยหาบเร่ แผงลอย
2. เพื่อดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยย่านการค้า สถานที่
จาหน่ายอาหาร และที่สาธารณะ
3. เพื่ออานวยความสะดวกด้าน
การจราจร
4. เพื่อเฝ้าระวังเหตุที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากภัยต่าง ๆ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

อยู่ระหว่างการดาเนินการ

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

19 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
งานป้องกันฯ/
กวาดขยะและรักษาความ
สานักปลัดเทศบาล
สะอาดอาคารงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

97,100

20 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
งานป้องกันฯ/
ดูแลระบบกล้องโทรทัศน์วงจร สานักปลัดเทศบาล
ปิด

324,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

48,000 จ้างเหมาบุคคลดูแลความสะอาด อยู่ระหว่างการดาเนินการ
ทั้งภายในและภายนอก งาน
ป้องกันฯ ทั้งหมด 9 จุด ได้แก่
ภายใน 6 จุด ห้องวิทยุ,ห้องธุรการ
,ห้องพักเวร,ห้องน้า,ห้องประชุม
,ห้องCCTV ภายใน 3 จุด โรงจอด
รถฅจุดรวมพฃ,ภูมิทศั น์โดยรอบ
อาคาร
วัตถุประสงค์
เพื่อดูแลและจัดระเบียบความ
เรียบร้อยของอาคารสถานที่ ทั้ง
ภายในอาคารและรอบนอกอาคาร
162,000 จ้างเหมาบุคคลเข้ามาดาเนินการ
ดูแลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
จานวน 3 คน
วัตถุประสงค์
เพื่อบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานใน
การดาเนินคดี ในการตรวจจับการ
กระทาความผิดทางด้านการจราจร
อาชญากรรม ยาเสพติด ติดตาม
เหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อความรวดเร็ว
ในการจับกุมผู้กระทาความผิด

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

21 ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผน งานป้องกันฯ/
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สานักปลัดเทศบาล

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

40,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

-

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการซักซ้อมแผนการ
ปฏิบตั ิของเจ้าหน้าที่และ
เสริมสร้างศักยภาพและเข้มแข็งใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ยังไม่ได้ดาเนินการ
* เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด - 19

ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่คุณภาพชีวิตทีด่ ีกว่า
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการแก่คนชรา ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนยากจน ให้พอเพียงแก่การดารงชีพและเป็นธรรม
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

22 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ งานสังคม
โรงเรียนผู้สูงอายุ (ศูนย์สร้างสุข) สงเคราะห์/
กองสวัสดิการสังคม

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

189,400

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

+ 52,000

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

241,400

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

182,810 จัดกิจกรรม รร.ผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 ดาเนินการแล้วเสร็จ
ตั้งแต่วนั ที่ 8 ธันวาคม 2562 – 8
มีนาคม 2563 จานวน 14 ครั้ง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ
2. เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาของผู้สูงอายุ
ผลการดาเนินการ
สามารถทาให้ผู้สูงอายุ ได้รับการ
ฝึกฝนทักษะด้านอาชีพ และ
เสริมสร้างภาวะทางร่างกาย จิตใจ
สังคม และสติปญ
ั ญา
3. เพื่อส่งเสริมการบูรณาการ
ทางานร่วมกัน

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

23 ค่าใช้จ่ายในการจัดทัศนะธรรม กองสวัสดิการสังคม
ศึกษาของผู้สูงอายุ

24 ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
กระบวนการสูงวัยและการ
เตรียมการเพื่อยามสูงวัย

กองสวัสดิการสังคม

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

300,000

64,200

-

-

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุได้
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ศึกษาเรียนรู้พทุ ธศาสนานามาปรับ * เนื่องจากสถานการณ์การ
ใช้กับชีวติ ประจาวัน
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
2. เพื่อส่งเสริมความสุขกาย สุขใจ
ไวรัสโควิด - 19
ให้กับผู้สูงอายุในการเยี่ยมชม
โบราณสถานและวัดต่าง ๆ
วัตถุประสงค์
ยังไม่ได้ดาเนินการ
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
* เนื่องจากสถานการณ์การ
เข้าใจให้แก่ประชาชนวัย 45-59 ปี แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
เกี่ยวกับสาเหตุและการ
ไวรัสโควิด - 19
เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย อารมณ์
จิตใจ การออกกาลังกายเพื่อ
สุขภาพและจิต รวมทั้งการเฝ้า
ระวังตนเองและหลีกเลี่ยงสาเหตุที่
จะทาให้เกิดความพิการในวัย
ผู้สูงอายุ
2. เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ย่าง
เข้าสู่ผู้สูงอายุ 45 - 59 ปี

ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่คุณภาพชีวิตทีด่ ีกว่า
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการแก่คนชรา ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนยากจน ให้พอเพียงแก่การดารงชีพและเป็นธรรม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

25 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
กองสวัสดิการ
จัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

194,060

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

96,000 ดาเนินการจ้างเหมาบุคคล จานวน อยู่ระหว่างการดาเนินการ
2 อัตรา
วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลของ
ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสให้ถูกต้อง และเป็น
ปัจจุบนั

ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่คุณภาพชีวิตทีด่ ีกว่า
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการแก่คนชรา ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนยากจน ให้พอเพียงแก่การดารงชีพและเป็นธรรม
แผนงานงบกลาง

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

26 ค่าใช้จ่ายในการส่งเคราะห์เบี้ย กองสวัสดิการสังคม
ยังชีพ
ผู้สูงอายุ = 29,295,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ =
6,105,600
ผู้ปว่ ยเอดส์ = 468,000
27 โครงการสนับสนุนการ
กองสวัสดิการสังคม
ดาเนินงานกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง
(เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน)

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

35,869,200
(เงินอุดหนุน)

36,500

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสวัสดิการโดยจัด
สวัสดิการแก่คนชรา ผู้ด้อยโอกาส
คนพิการ ให้พอแก่การดารงชีพ
เป็นธรรม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการสร้างหลักประกัน
ความมั่นคงของชุมชนฐานราก
2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3. เพื่อพัฒนาชุมชนสู่คุณภาพชีวติ
ที่ดี

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการทีด่ ีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่
เทศบาลอั
กลยุ
ทธ์ที่ จ1ฉริปรัยบะ ปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการและเพือ่ การบริการประชาชนของเทศบาลและของชุมชนให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสามารถ
เข้
าถึงได้ หารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ

ลาดับ

1

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

ค่าใช้จ่ายในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริการ
ประชาชน

หน่วยงานที่ดาเนินการ

สานักปลัดเทศบาล

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

97,030

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

48,516 ดาเนินการจ้างเหมาบุคคล
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
ให้บริการแก่ประชาชนที่มาใช้
บริการที่สานักงานเทศบาล จานวน
1 คน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจ้างเหมาบุคคลให้บริการ
อานวยความสะดวก ช่วยเหลือ
แนะนาแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการกับ
เทศบาล
2. เพื่อให้ผู้ที่มาติดต่อราชการที่
เทศบาลได้รับความสะดวก รวดเร็ว
ลดระยะเวลาในการติดต่อราชการ

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

2

ค่าจ้างเหมาดาเนินรายการทาง กองวิชาการและ
สถานีวทิ ยุจุดเรียนรู้วทิ ยุชุมชน แผนงาน
เมืองทุ่งสง F.M.105.5 MHz
ชื่อรายการ เทศบาลพบ
ประชาชน
(โครงการจ้างเหมาดาเนิน
รายการทางสถานีวทิ ยุจุด
เรียนรู้วทิ ยุชุมชนเมืองทุ่งสง
F.M.105.5 MHz ชื่อรายการ
เทศบาลพบประชาชน)

60,000

30,000 จ้างเหมาบุคคลจัดรายการวิทยุ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
จานวน 1 คน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจ้างเหมาบุคคลจัดรายการ
วิทยุประชาสัมพันธ์ภารกิจของ
เทศบาล
2. เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร กิจการ
ภารกิจของเทศบาลให้ประชาชน
ทราบผ่ายรายการวิทยุ

3

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของ
กองวิชาการและแผนงาน

99,000

54,000 จ้างเหมาบุคคล จานวน 1 คน ใน อยู่ระหว่างการดาเนินการ
การจัดเก็บข้อมูลจาก กอง/ฝ่าย/
งาน ของเทศบาลและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนามา
วิเคราะห์ประมวลผล สังเคราะห์
เป็นข้อมูลสารสนเทศ พร้อมที่จะ
นาไปใช้งาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถ
บันทึกข้อมูลฐานข้อมูลสารสนเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และใช้ประกอบการจัดทา
แผนพัฒนาเมืองทุ่งสง

กองวิชาการและ
แผนงาน

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

ผลการดาเนินการ
เดือนที่ 1 (ตุลาคม 2562)
1.1. บันทึกข้อมูลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองทุ่งสง(พ.ศ.
2561-2565)ของเทศบาลเมืองทุ่ง
สงลงในระบบสารสนเทศเพื่อการ
วางแผนและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น(E-Plan) พร้อม
รายงานผล
- เป็นการรายงานโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
2561-2565) ลงในระบบ E-Plan

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

เดือนที่ 2 (พฤศจิกายน 2562)
2.1 บันทึกโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ/แนวทางตาม
แผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริต 4
ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจาปี
2563 ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ลง
ในระบบ E – PlanNACC ทาง
เว็บไซต์สานักงาน ป.ป.ช.
www.nacc.go.th พร้อมทั้ง
รายงานผล
2.2. บันทึกข้อมูลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2562 ในระบบ
สารสนเทศเพื่อการวางแผนและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(E-Plan) และ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

ระบบสารสนเทศอื่น ๆ ที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กาหนดให้ดาเนินการ พร้อมทั้ง
รายงานผล
- เป็นการรายงานโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ/แนวทางตาม
แผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริต 4
ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจาปี
2563 ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ลง
ในระบบ E – PlanNACC และ
รานงานโครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2562 ในระบบ
(E-Plan)

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

เดือนที่ 3 (ธันวาคม 2562)
3.1 ออกแบบสอบถาม/ทอด
แบบสอบถามประเมินความพึง
พอใจในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากร ประจาปีงบประมาณที่
ผ่านมา (พ.ศ.2562) จานวน 500
ชุด
3.2 บันทึกข้อมูลภาคสนามและ
บันทึกข้อมูลประมวลผลความพึง
พอใจในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรเมืองทุ่งสง โดยใช้
โปรแกรม SPSS และจัดทา
ข้อเสนอแนะเพื่อการวางแผน
พัฒนาเทศบาล

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

ข้อเสนอแนะ การประเมินผล
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรเทศบาลเมืองทุ่งสง
ประจาปี 2562 ด้านความสาเร็จ
ด้านการยอมรับ ด้านลักษณะงาน
ด้านความรับผิดชอบ ด้าน
ความก้าวหน้าและความ
เจริญเติบโต ด้านนโยบายและการ
บริหารงาน ด้านสภาพการทางาน
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ด้านความมั่นคงในงานทั้ง 9 ด้าน
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ส่วนด้านค่าจ้างเงินเดือน โดยรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

เดือนที่ 4 (มกราคม 2563)
4.1ออกแบบ/รวบรวมข้อมูล/
วิเคราะห์ข้อมูล/สังเคราะห์ข้อมูล
จปฐ.(ปี 2588/2559/2560/2561/
2562) จานวน 5 หมวด 30
ตัวชี้วดั มาสรุปประเด็นสาคัญที่
ต้องดาเนินพัฒนาพร้อมจัดทา
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเทศบาล
ข้อเสนอแนะ ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บ
ข้อมูล ประชาชนผู้ให้ข้อมูล เพื่อให้
ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วน

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

เดือนที่ 5 (กุมภาพันธ์ 2563)
5.1 ออกแบบ/รวบรวมข้อมูล/
วิเคราะห์ข้อมูล/ประมวลผล
ข้อมูล/สังเคราะห์ข้อมูลและจัดทา
ฐานข้อมูลรายรับ-รายจ่ายประจาปี
2562 (เปรียบเทียบกับข้อมูลเดิม
ที่ได้ดาเนินการเปรียบเทียบแล้ว ปี
2555,2556,2557,2558,2559,256
0,2561, 2562) และวิเคราะห์
สถานการณ์คลังเพื่อการวางแผน
พัฒนาเทศบาล
- เทศบาลควรนาโครงการที่ได้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมา
จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
โดยจัดเรียงลาดับความสาคัญว่า
จะดาเนินการโครงการใดก่อนหลัง
เพื่อให้การดาเนินการมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุด มีการวางแผนการใช้จ่าย
งบประมาณและดาเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
แผน

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

เดือนที่ 6 (มีนาคม 2563)
6.1 ออกแบบ/รวบรวมข้อมูล
และรายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริต 4
ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 –
2564 (รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1) โดย
ลงในระบบ E – PlanNACC ทาง
เว็บไซต์สานักงาน ป.ป.ช.
www.nacc.go.th พร้อมทั้ง
รายงานผล
6.2 วิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
และแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการ
วางแผนพัฒนาเทศบาลพร้อม
เปรียบเทียบกับแผนพัฒนา
เทศบาลที่ใช้อยู่ และจัดทา
ข้อเสนอแนะเพื่อการวางแผน
พัฒนาเทศบาล
- เป็นการรายงานผลดาเนินงานใน
แผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริต 4
ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 –
2564 ประจาปี 2563 (รอบ 6
เดือน ) จานวน 57 โครงการ โดย
ลงในระบบ E – PlanNACC
พร้อมรายงานแก่ผู้บริหาร

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ลาดับ
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โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
กองคลัง
บันทึกข้อมูลโปรแกรมระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (E-laas)
(โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูลโปรแกรมระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (E-laas)

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

648,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

270,000 วัตถุประสงค์
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
เพื่อจ้างเหมาบุคคลบันทึกข้อมูลลง * ดาเนินการต่อเนื่องทุก
โปรแกรมระบบัญชีคอมพิวเตอร์ เดือน
ของ อปท. (e-laas) ครบถ้วนเป็น
ปัจจุบนั
ผลการดาเนินการ
เทศบาลเมืองทุ่งสงมีฐานข้อมูล
ถูกต้อง สามารถใช้งานบนระบบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการทีด่ ีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการและเพือ่ การบริการประชาชนของเทศบาลและของชุมชนให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสามารถ
เข้
าถึงได้
แผนงานสาธารณสุ
ข

ลาดับ
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โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
กองสาธารณสุข
บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ และสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

94,500

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

54,000 จ้างเหมาเอกชนรายบุคคล จานวน อยู่ระหว่างการดาเนินงาน
1 คน ปฏิบตั ิงานบันทึกข้อมูล
ระบบสารสนเทศของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ตั้งแต่
เดือน ต.ค.62 - ก.ย.63)
วัตถุประสงค์
เพื่อปฏิบตั ิงานบันทึกข้อมูลระบบ
สารสนเทศกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการทีด่ ีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการทางานเฉพาะด้านและทางานเป็นทีมทีม่ ีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิต์ ามหลักธรร
มาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการทีด่ ี
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

ลาดับ
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โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

ค่าใฃ้จ่ายในการจัดอบรมเชิง งานการเจ้าหน้าที/่
ปฏิบตั ิการพัฒนาคุณภาพการ สานักงาน
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปลัดเทศบาล

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

100,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
ดาเนินการ
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ดาเนินการจัดอบรมให้ความรู้ จานวน 4 ครั้ง
วัตถุประสงค์
เพื่ออบรมให้ความรู้ระบบการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
64,600 ครัง้ ที่ 1
ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง
ประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง
ผลการดาเนินการ
ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบตั ิการได้จัดเตรียม
เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การขอรับการตรวจรับรองเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ได้
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
ดาเนินการ
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

51,800 ครัง้ ที่ 2
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง
ประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง
ผลการดาเนินการ
สร้างความรู้ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
รายหมวด และสามารถนาไปพัฒนา
หน่วยงานของตนเองให้ก้าวสู่การเป็นระบบ
ราชการ 4.0 ได้อย่างแท้จริง
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โครงการอบรมเพื่อพัฒนา
งานการเจ้าหน้าที/่
ศักยภาพบุคลากร
สานักงาน
(โครงการฝึกอบรมเชิง
ปลัดเทศบาล
ปฏิบตั ิการ การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
แก่บคุ ลากร เทศบาลเมืองทุ่งสง
กิจกรรม ฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่
พนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง)

200,000

133,700 ระยะเวลาดาเนินการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
- จัดอบรมในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณห้อง
ประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง
- ศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน
2562 ณ จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานเทศบาล
2. เพื่ออบรมให้ความรู้และทัศนคติที่ดีใน
การปฏิบตั ิงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
ดาเนินการ
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ผลการดาเนินการ
บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความรู้ วิสัยทัศน์
แนวคิด ทัศนคติ และประสบการณ์ร่วมกัน
สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาต่อยอด
และถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนร่วมงาน
และพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งเรียนรู้
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ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
กองวิชาการและ
เพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บข้อมูล แผนงาน
สารวจข้อมูลภาคสนาม
โครงการ/กิจกรรมสาคัญของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง

99,000

54,000 จ้างเหมาเอกชน (บุคคล) จานวน 1 คน
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
จัดเก็บข้อมูลภาคสนามโครงการ/กิจกรรม
สาคัญของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี
งบประมาณ 2563 จานวน 11 เดือน/งวด
ตั้งแต่เดือน ต.ค.2562 ถึง ส.ค.2563 อย่าง
น้อยเดือนละ 5 โครงการ/กิจกรรม รวม
ทั้งสิ้น 55 โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่สาคัญของ
เทศบาล
2. เพื่อนาผลที่ได้รับจากการติดตาม
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม นาไปใช้ใน
การปรับปรุง พัฒนา แก้ไขงานของเทศบาล
ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
ดาเนินการ
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ผลการดาเนินการ
- กาหนดขอบเขตและราคากลางจ้างที่
ปรึกษา (ต.ค.62)
- ประชุมคณะกรรมการ ฯ กาหนดขอบเขต
ฯ (ต.ค.62)
- จ้างเหมาเอกชน จานวน 1 คน ตาม
สัญญาจ้างเลขที่ 310/2562 ลงวันที่ 1
ตุลาคม 2562 จัดเก็บข้อมูลภาคสนาม
โครงการ/กิจกรรมสาคัญของเทศบาลเมือง
ทุ่งสง ประจาปีงบประมาณ 2563 จานวน
11 เดือน/งวด ขณะนี้ได้ดาเนินการในช่วง
เดือน ต.ค.2562 ถึงเดือน มี.ค.63 จานวน 5
เดือน ๆ ละ 5 โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น
30 โครงการ/กิจกรรม
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ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นแบบบูรณาการ

กองวิชาการและ
แผนงาน

50,000

48,960.89 ดาเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อการ ดาเนินการแล้วเสร็จ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูณาการ
(กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการทบทวนจัดทา
แผนการดาเนินงานและการติดตามและ
ประเมินผล ประจาปี 2563)

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
ดาเนินการ
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

20,044.44 1. ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ดาเนินการแล้วเสร็จ
2562 ณ อาคารดารงธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
- ดาเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อ
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูณาการ
(กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการทบทวนจัดทา
แผนการดาเนินงานและการติดตามและ
ประเมินผล ประจาปี 2563)โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ และทักษะในการใช้เครื่องมือการ
จัดทาแผนดาเนินงาน และการติดตามและ
ประเมินผลแผน และนาไปทบทวนจัดทาร่าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามเป้าประสงค์และ
ตัวชี้วดั ฉบับทบทวน ตามอานาจหน้าที่ตาม
กฎหมายของเทศบาล และใช้ในการวางแผน
พัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
ดาเนินการ
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ผลการดาเนินการ
- มีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จานวน 57 คน จาก
เป้าหมาย 50 คน คิดเป็น 114% เกิน
เป้าหมาย
- ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกการจัดทาในด้าน
ของการจัดทาแผนดาเนินงาน ตามรูปแบบ
Action Plan in detail ซึ่งสามารถ
เชื่อมโยงกับ BBL ในการจัดทาคาขอ
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2564
และตามรูปแบบ มท.4 – มท.8 และได้ฝึก
การจัดทาด้านการจัดทารายงานติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงาน แบบองค์รวมที่
สามารถรายงานผลการดาเนินงานตาม
เป้าหมาย โดยอิงจากแผนดาเนินงาน
โดยวิธกี ารประเมินแบบ (Self Assessment
Report : SAR SCORE) โดยมี 4 ตัวชี้วดั
และติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ด้วยวิธคี าร์สกอร์ (CAR SCORE) ตาม
รูปแบบ ME 1 – ME 4 เพื่อสามารถนาไป
ประมวลผลสรุปเป็นรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจาปี
ได้โดยตรง

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
ดาเนินการ
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
- ภาพรวม ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.31 อยู่ใน
ระดับมาก โดยสามารถเรียงลาดับจากมาก
ไปหาน้อยได้ดังนี้
1. ภาพรวมความพึงพอใจของการบริหาร
จัดการและสถานที่ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.39 อยู่
ในระดับมาก
2. ความคิดเห็นด้านเนื้อหาวิชาการของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.29
อยู่ในระดับมาก
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ใน
ครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 86.79

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
ดาเนินการ
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

28,916.45 2. ครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 23 - 24
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ธันวาคม 2562 ณ อาคารเทศบาลเมืองทุ่ง
สง อาคาร 2 ชั้น 2
วัตถุประสงค์
- ดาเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูณาการ
(กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการทบทวนจัดทา
แผนการดาเนินงานและการติดตามและ
ประเมินผล ประจาปี 2563)โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ และทักษะในการใช้เครื่องมือการ
จัดทาแผนดาเนินงาน และการติดตามและ
ประเมินผลแผน และนาไปทบทวนจัดทาร่าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามเป้าประสงค์และ
ตัวชี้วดั ฉบับทบทวน ตามอานาจหน้าที่ตาม
กฎหมายของเทศบาล และใช้ในการวางแผน
พัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง
ผลการดาเนินการ
- มีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จานวน 72 คน จาก
เป้าหมาย 60 คน คิดเป็น 120% เกิน
เป้าหมาย

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
ดาเนินการ
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

- ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมจัดทาเล่มใน
ด้านของการจัดทาแผนดาเนินงาน ตาม
รูปแบบ BBL ในการจัดทาคาของบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ 2564 และตาม
รูปแบบ Action Plan in detail ซึ่งสามารถ
เชื่อมโยงกับ BBL ในการจัดทาคาขอ
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2564
และตามรูปแบบ มท.4 – มท.8 และได้ร่วม
จัดทาเล่มด้านการจัดทารายงานติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงาน แบบองค์รวมที่
สามารถรายงานผลการดาเนินงานตาม
เป้าหมาย โดยอิงจากแผนดาเนินงาน โดย
วิธกี ารประเมินแบบ (Self Assessment
Report : SAR SCORE) โดยมี 4 ตัวชี้วดั
และติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ด้วยวิธคี าร์สกอร์ (CAR SCORE) ตาม
รูปแบบ ME 1 – ME 4 เพื่อสามารถนาไป
ประมวลผลสรุปเป็นรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจาปี
ได้โดยตรง

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
ดาเนินการ
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
- ภาพรวม ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.37 อยู่ใน
ระดับมาก โดยสามารถเรียงลาดับจากมาก
ไปหาน้อยได้ดังนี้
1. ภาพรวมความพึงพอใจของการบริหาร
จัดการและสถานที่ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.39 อยู่
ในระดับมาก
2. ความคิดเห็นด้านเนื้อหาวิชาการของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.37
อยู่ในระดับมาก
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ใน
ครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 87.43
10 ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้
กองวิชาการและ
ความรู้ระเบียบปฏิบตั ิงานอย่าง แผนงาน
โปร่งใส เพื่อเสริมสร้างหลัก
ธรรมาภิบาลที่ดี

30,000

วัตุประสงค์
1. เพื่อให้บคุ ลากรของเทศบาลและ
ประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
และกฎ/ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้บคุ ลากรของเทศบาลและ
ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ราชการได้อย่างถูกต้อง

ยังไม่ได้ดาเนินการ
* เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด - 19

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

11 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
บันทึกข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งานการเจ้าหน้าที/่
สานักงาน
ปลัดเทศบาล

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

108,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
ดาเนินการ
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

54,000 จ้างหมาบุคคลบันทึกข้อมูลฯ จานวน 1 คน อยู่ระหว่างการดาเนินการ
วัตถุประสงค์
เพื่อจ้างเหมาบุคคลบันทึกข้อมูลข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นสามัญ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
รวมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการทีด่ ีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการทางานเฉพาะด้านและทางานเป็นทีมทีม่ ีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิต์ ามหลักธรร
มาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการทีด่ ี
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

12 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ดูแลระบบข้อมูลของกอง
สวัสดิการสังคม

หน่วยงานที่ดาเนินการ

กองสวัสดิการสังคม

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

97,100

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

48,000 ดาเนินการจ้างเหมาบุคคล จานวน 1 อยู่ระหว่างการดาเนินการ
คน ในการจัดเก็บ บันทึก และ
ประมวลผลข้อมูลพื้นฐานของชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จานวน
12 เดือน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บบันทึกและประมวลผลข้อมูล
พื้นฐาน 4 ด้าน คือ ด้านสังคม ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
2. เพื่อนาผลที่ได้รับจากการจัดเก็บ
นาไปปรับปรุงพัฒนา แก้ไขปัญหา
ของชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

13 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานพัฒนาชุมชน
เทศบาลเมืองทุ่งสง

หน่วยงานที่ดาเนินการ

กองสวัสดิการสังคม

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

97,100

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

48,000 จ้างเหมาเอกชนดาเนินการ จานวน อยู่ระหว่างการดาเนินการ
1 คน ระยะเวลา 12 เดือน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
พัฒนาชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสงให้มากขึ้นและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2. เพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์ใน
การแก้ไขปัญหาได้อย่างทั่วถึง

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

14 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ กองสวัสดิการสังคม
ทัศนศึกษาดูงานของผู้นา
ชุมชนและสมาชิกสภาองค์กร
ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

1,000,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

+ 220,280

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

1,220,280

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

1,147,250 ได้จัดฝึกอบรม เมื่อวันที่ 26
ดาเนินการแล้วเสร็จ
กุมภาพันธ์ 2563 และ ทัศนศึกษาดู * เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ
งาน เมื่อวันที่ 1-6 มีนาคม 2563 ณ ต่อการดาเนินการและการเบิกจ่าย
ภาคใต้
วัตถุประสงค์
เพื่อหาประสบการณ์และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากหน่วยงานภายนอก
ผลการดาเนินการ
1. ผู้นาชุมชน และสมา
ชิกสภาองค์กรที่เกี่ยวข้องมีความรู้
และทักษะในการพัฒนาชุมชน
2. ผู้นาชุมชน และสมาชิกสภา
องค์กรที่เกี่ยวข้อง สามารถนา
แนวคิดจากศูนย์เรียนรู้ชุมชนไปปรับ
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนของ
ตนเอง
3. เกิดความรักความสามัคคี
ระหว่างผู้นาชุมชนและสมาชิกสภา
ชุมชน

ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจีดการทีด่ ีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการทางานเฉพาะด้านและทางานเป็นทีมทีม่ ีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิต์ าม
หลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการทีด่ ี
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

15 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานกองช่าง

หน่วยงานที่ดาเนินการ

กองฃ่าง

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

3,000,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ
หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ ต่อคณะกรรมการประเมินผล
ระหว่างการดาเนินการ
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ดาเนินการจ้างเหมาเอกชน
ปฏิบตั ิงานด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ของกองช่าง ดังนี้
1. งานด้านวิศวกรรม
สถาปัตยกรรม 2 คน
2. งานจัดเก็บฐานข้อมูล
โครงการ 2 คน
3. งานสาธารณูปโภค 14 คน
4. งานสวนสาธารณะ 20 คน
5. งานศูนย์จักรกล 1 คน
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานของกองช่างให้เพิ่ม
มากขึ้น

อยู่ระหว่างการดาเนินการ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการทีด่ ีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

16 ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
กองวิชาการและ
โครงการจ้างที่ปรึกษาวิจัยและ แผนงาน
ประเมินผลความพึงพอใจของ
ประชาชน

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

140,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

-

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

จ้างที่ปรึกษาวิจัยและประเมินผล อยู่ระหว่างการดาเนินการ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจาปี 2562
วัตถุประสงค์
1. เพื่อดาเนินการจ้างที่ปรึกษา
ประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการดาเนินงาน
ของเทศบาลเมืองทุ่งสง
2. เพื่อดาเนินการจ้างที่ปรึกษา
ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการ
ให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง
ผลการดาเนินการ
- กาหนดขอบเขตและราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา (ต.ค.62)
- ประชุมคณะกรรมการฯ กาหนด
ขอบเขตฯ (ต.ค.62)

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

- สรรหาที่ปรึกษาโดยจ้างวิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคใต้ (เอสเทค) เป็นที่
ปรึกษา สัญญาจ้างเลขที่ 11/2563
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ซึ่งขณะนี้วทิ ยาลัยเทคโนโลยี
ภาคใต้ (เอสเทค) กาลังดาเนินการ
ตามขอบเขตงานที่เทศบาลเมือง
ทุ่งสงกาหนด โดยดาเนินการเป็น
ระยะเวลา 5 เดือน สัญญาสิ้นสุด
18 เมษายน 2563

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการทีด่ ีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

17 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
เทศบาลพบสภาชุมชนเมือง
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

หน่วยงานที่ดาเนินการ

กองสวัสดิการสังคม

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

40,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

15,000 ได้จัดประชุมสภาชุมชน จานวน 5 ครั้ง ดาเนินการแล้วเสร็จ
1. เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ
ชุมชนบ้านในหวัง
2. เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ณ
ชุมชนยุทธศาสตร์
3. เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2563 ณ
ชุมชนโดมทองธานี (ท่าแพ)
4. เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ณ
ชุมชนทุ่งสง-นาบอน
5. เมือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ
ชุมชนเขาปรีดี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
2. เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และ
รับรู้ถึงสภาพปัญหาของแต่ละชุมชน

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

ผลการดาเนินการ
1. ชุมชนต่าง ๆ ได้รับประโยชน์ร่วมกัน
ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างทั่วถึง
2. ชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการทีด่ ีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ
กลยุทธ์ที่ 5 เพิม่ ประสิทธิภาพและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลให้ครบถ้วน ทัว่ ถึง และเป็นธรรม
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

18 ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา
งานธุการ/กองคลัง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
สถานที่ราชการ สถานีขนส่ง
ย่อยเทศบาลเมืองทุ่งสง

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

324,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาลฯ
ได้

162,000 วัตถุประสงค์
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
1. เพื่อดาเนินการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแล * ดาเนินการต่อเนื่องทุกเดือน
สถานที่ทรัพย์สินของทางราชการ
2. เพื่อจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
รวมทั้งการประสานงานอานวยความ
สะดวกของสถานีขนส่งย่อย
ผลการดาเนินการ
สถานีขนส่งย่อยเทศบาลเมืองทุ่งสง
รวมทั้งทรัพย์สินได้รับการดูแลเพื่อไม่ให้
เกิดเหตุ อีกทั้งประชาชนที่ใช้บริการมี
ความปลอดภัยและความประทับใจ

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

19 ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
งานธุการ/กองคลัง
โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
รักษาความสะอาดบริเวณ
สถานีขนส่งย่อยเทศบาลเมือง
ทุ่งสง

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาลฯ
ได้

194,100

+ 580

194,680

81,530 วัตถุประสงค์
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
เพื่อจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด * ดาเนินการต่อเนื่องทุกเดือน
ภายในและรอบ ๆ สถานีขนส่งย่อย
ผลการดาเนินการ
สถานีขนส่งย่อยมีความสะอาดถูก
สุขลักษณะ ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ
ในการใช้บริการ

+ 240

97,340

48,670 วัตถุประสงค์
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
เพื่อจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูล
* ดาเนินการต่อเนื่องทุกเดือน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินแก่
ประชาชนและหน่วยงาน
ผลการดาเนินการ
สามารถให้บริการงานแผนที่ได้อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบฯ และผู้ใช้บริการเกิด
ความพึงพอใจ

20 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
บริการข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
(โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
บริการข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียน)

งานแผนที่ภาษีฯ/
กองคลัง

97,100

21 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX
3000)

งานแผนที่ภาษีฯ/
กองคลัง

108,000

54,000 วัตถุประสงค์
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
เพื่อจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล
* ดาเนินการต่อเนื่องทุกเดือน
ทรัพย์สินลงโปรแกรมแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)
ผลการดาเนินการ
สามารถบันทึกข้อมูลโปรแกรมแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) แล้ว
เสร็จ และสามารถนาไปใช้เป็นข้อมูลใน
การจัดเก็บภาษีต่อไป

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

22 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
งานผลประโยชน์/
โครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อ กองคลัง
ปฏิบตั ิงานในการจัดเก็บรายได้

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

444,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาลฯ
ได้

222,000 วัตถุประสงค์
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
1. เพื่อจ้างเหมาบุคคลจัดเก็บค่าเช่าแผง * ดาเนินการต่อเนื่องทุกเดือน
ลอย ค่ารักษาความสะอาด ค่าธรรมเนียม
ขยะมูลฝอย และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
2. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
ครอบคลุมทั่วถึง
ผลการดาเนินการ
1. เทศบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น
2. เทศบาลลดภาระค่าใช้จ่ายด้าน
บริหารงานบุคคล
3. เทศบาลสามารถจัดเก็บค่าเช่าแผงขาย
ของในตลาดสด ค่ารักษาความสะอาด
และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้ครบถ้วน
4. เทศบาลสามารถนาไปวางแผนพัฒนา
เพื่อบริหารท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการทีด่ ีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

23 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
และผู้บริหารเทศบาล

หน่วยงานที่ดาเนินการ

สานักปลัดเทศบาล

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

2,500,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล
ดาเนินการ
ฯ ได้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อดาเนินการเลือกตั้งให้มีสมาชิกสภา
เทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่น
(นายกเทศมนตรี) ตามจานวนและภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตาม
ระบบประชาธิปไตย

ยังไม่ได้ดาเนินการ
* เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด
- 19

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

24 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
ประชาคมเมืองทุ่งสง

หน่วยงานที่ดาเนินการ

กองวิชาการและ
แผนงาน

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

150,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล
ดาเนินการ
ฯ ได้

16,927 ดาเนินการจัดประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง

ดาเนินการแล้วเสร็จ

10,027 1. ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม
ดาเนินการแล้วเสร็จ
2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง
อาคาร 2 ชั้น 2
วัตถุประสงค์
- โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง มี
จุดมุ่งหมายเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมือง
ทุ่งสง เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่
2/2562 จากประชาชนทุกภาคส่วน
รับทราบปัญหา ความต้องการ ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นนาไปสู่การตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและพัฒนา
ท้องถิ่นต่อไป
ผลการดาเนินการ
- มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม จานวน 126
คน จากเป้าหมาย 506 คน คิดเป็น 24.90%
มากกว่า 20% แต่น้อยกว่า 60% เนื่องจาก
มีความจาเป็นเร่งด่วนจึงดาเนินการประชุม
ประชาคมเมืองทุ่งสง

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล
ดาเนินการ
ฯ ได้

- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
- ภาพรวม ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.31 อยู่ใน
ระดับมาก โดยสามารถเรียงลาดับจากมาก
ไปหาน้อยได้ดังนี้
1. ภาพรวมความพึงพอใจของการบริหาร
จัดการและสถานที่ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.39 อยู่
ในระดับมาก
2. ความคิดเห็นด้านเนื้อหาวิชาการของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.29
อยู่ในระดับมาก
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ใน
ครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 86.79
6,900 2. ครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ดาเนินการแล้วเสร็จ
2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง
อาคาร 2 ชั้น 2
วัตถุประสงค์
- โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง มี
จุดมุ่งหมายเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมือง
ทุ่งสง เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่
3/2562 จากประชาชนทุกภาคส่วน
รับทราบปัญหา ความต้องการ ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชน

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล
ดาเนินการ
ฯ ได้

ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนาไปสู่การ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
พัฒนาท้องถิ่นต่อไป
ผลการดาเนินการ
- มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม จานวน 170
คน จากเป้าหมาย 506 คน คิดเป็น 33.60%
มากกว่า 20% แต่น้อยกว่า 60% เนื่องจาก
มีความจาเป็นเร่งด่วนจึงดาเนินการประชุม
ประชาคมเมืองทุ่งสง
- ประชาคมเมืองทุ่งสง พิจารณาและให้ความ
เห็นชอบต่อร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) เทศบาลเมืองทุ่งสง เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2562 และเทศบาล
นาโครงการมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองทุ่งสง
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2562 โดย
เพิ่มเติม 10 โครงการ เปลี่ยนแปลง 10
โครงการ เพิมเติมครุภณ
ั ฑ์ 18 รายการ
แก้ไขครุภณ
ั ฑ์ 3 รายการ
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล
ดาเนินการ
ฯ ได้

- ภาพรวม ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.31 อยู่ใน
ระดับมาก โดยสามารถเรียงลาดับจากมาก
ไปหาน้อยได้ดังนี้
1. ภาพรวมความพึงพอใจของการบริหาร
จัดการและสถานที่ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.31 อยู่
ในระดับมาก
2. ความคิดเห็นด้านเนื้อหาวิชาการของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.18
อยู่ในระดับมาก
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ใน
ครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 84.87
25 ค่าใช้จ่ายโครงการบริหาร
จัดการศูนย์ปฏิบตั ิการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(โครงการบริหารจัดการศูนย์
ปฏิบตั ิการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

กองคลัง

20,000

20,000 วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนงบประมาณสาหรับบริหาร
จัดการศูนย์ปฏิบตั ิการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน
ผลการดาเนินการ
อุดหนุนเงิน อบต.นาหลวงเสน เพื่อดาเนิน
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบตั ิการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอทุ่งสง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการทีด่ ีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

26 ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ประชาคมชุมชน

หน่วยงานที่ดาเนินการ

กองสวัสดิการสังคม

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

100,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
เพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย
เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล
ฯ ได้

41,160 จัดประชุมประชาคมชุมชน ทั้ง 20 ชุมชน ดาเนินการแล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคาร
สานักงานใหม่ อาคาร 2 ชั้น 2 เทศบาล
เมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทา
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ผลประโยชน์ ร่วมแก้ปญ
ั หา ปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนความรู้
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนของตนเองผ่าน
กระบวนการประชาคม
ผลการดาเนินการ
ประชาชนในชุมชนรู้ถึงความจาเป็นและ
หน้าที่ของตนในการเสนอปัญหาและ
ความต้องการ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการทีด่ ีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ
กลยุทธ์ที่ 7 ปรับปรุงพัฒนาดูแลเครื่องมือเครื่องใช้และสถานทีป่ ฏิบัติงาน
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

27 ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการจ้างเหมาบริการยาม
รักษาการณ์

หน่วยงานที่ดาเนินการ

สานักปลัดเทศบาล

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

108,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

54,000 จ้างเหมายาม จานวน 1 คน
วัตถุประสงค์
เพื่อดูแลความเรียบร้อย รักษา
ความปลอดภัยในบริเวณอาคาร
สถานที่ปฏิบตั ิงาน และเฝ้าระวัง
ป้องกันการสูญหายของทรัพย์สิน
ของทางราชการ เครื่องมือ
เครื่องจักรและอื่น ๆ ตลอดจน
ดูแลป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น
ในอาคารสานักงานเทศบาล

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

28 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
สานักปลัดเทศบาล
ดูแลระบบสื่อโสตทัศนูปกรณ์
ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

97,030

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

48,000 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ควบคุม ดูแล อยู่ระหว่างดาเนินการ
ระบบสื่อ ห้องประชุมเทศบาล
จานวน 1 คน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทาหน้าที่ควบคุมระบบสื่อ
โสตทัศนูปกรณ์ในการประชุมสภา
เทศบาล ประชุมหัวหน้าส่วน และ
การประชุมอื่น ๆ
2. เพื่อดูแลและบารุงรักาอุปกรณ์
ระบบสื่อโสตทัศนูปกรณ์หอ้ ง
ประชุมให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการทีด่ ีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ
กลยุทธ์ที่ 7 ปรับปรุงพัฒนาดูแลเครื่องมือเครื่องใช้และสถานทีป่ ฏิบัติงาน
แผนงานเคหะและชุมชน

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

29 ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการจ้างเหมาบริการยาม
รักษาการณ์

หน่วยงานที่ดาเนินการ

กองช่างสุขาภิบาล

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

776,240

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

+ 3,000

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

779,240

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
งบประมาณที่ใช้
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

389,360 จ้างเหมาบริการยามรักษาการณ์
จานวน 8 คน เพื่อดูแลพื้นที่ศูนย์
เรียนรู้บา้ นลุ่มพ้อ และศูนย์กาจัด
ขยะบ้านทุ่งชน ระยะเวลา 12
เดือน (ตั้งแต่เดือน ต.ค.62 - ก.ย.
63)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อดูแลความเรียบร้อยรักษา
ความปลอดภัยสถานที่ปฏิบตั ิงาน
2. เพื่อเฝ้าระวังป้องกันทรัพย์สิน
ของทางราชการสูญหาย อาคาร
เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้
และอื่น ๆ บริเวณศูนย์กาจัดขยะ
มูลฝอยบ้านทุ่งชน และศูนย์การ
เรียนรู้บา้ นลุ่มพ้อ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

อยู่ระหว่างการดาเนินการ
* งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่
เพียงพอต่อการจ้าง

ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการทีด่ ีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมองค์กรชุมชน (อบช.) ทุกองค์การบริหารชุมชน/กลุ่มต่าง ๆ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอย่างเข้มแข็ง และบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

30 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
เยาวชนดี เก่ง ชุมชนเข้มแข็ง
สังคมยั่งยืน

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งานพัฒนาชุมชน/
กองสวัสดิการสังคม

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

35,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
เพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย
เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

8,750 วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล้วเสร็จ
1. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพทาง
วิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
ภาษาอังกฤษ คณะศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ รวมถึงมีวฒ
ุ ภิ าวะทางอารมณ์
ที่ดีมีความเป็นผู้นา พร้อมเป็นส่วนหนึ่งใน
การร่วมพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นโดยอาศัย
พลังการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ผลการดาเนินการ
เยาวชนในชุมชนเขาปรีดี
มีศักยภาพทางด้านวิชาการ มากยิ่งขึ้น เพื่อ
สอดรับกับความต้องการการพัฒนาท้องถิ่น
ในอนาคต

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2563

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

(***ดาเนินการจัดกิจกรรมทุกๆวันเสาร์ ณ
ชุมชนเขาปรีดี แต่เนื่องจากมีโรคระบาดโค
วิด -19 เกิดขึ้น กิจกรรมจึงจาเป็นต้อง
ระงับการดาเนินการ จึงสามารถได้จัดกิจ
กรรมาเพียง 7 ครั้ง***)

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
เพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย
เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

