รายงานฉบับสมบูรณ์
การประเมินความคุ้มค่ าของการใช้ งบประมาณของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2559

โดย

รัฐศวรรธน์ กิง่ แก้ว และคณะ

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ SCT
โครงการนีไ้ ด้ รับงบประมาณจากเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี งบประมาณ 2560
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1
1. วิธีการประเมิน
1) ศึ กษากรอบการประเมิ น ความคุ ้ม ค่ า ของการใช้ง บประมาณของเทศบาลเมื อ งทุ่ ง สง จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช ประจาปี 2559 ร่ วมกับกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช

ภาพที่ 1 ศึกษากรอบการประเมินความคุ้มค่ าของการใช้ งบประมาณของเทศบาลเมืองทุ่งสง
2) ศึกษาการประหยัดงบประมาณจากเอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ ดี ประจาปี 2559 ในส่ วนของร้อยละของงบประมาณที่องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น (อปท.) ประหยัดได้จากการดาเนิ นการสอบราคา หรื อประกวดราคา หรื อการประมูลด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ของโครงการในหมวดครุ ภณั ฑ์ ที่ดิน และสิ่ งก่อสร้าง

ภาพที่ 2 ข้ อมูลรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ
บ้ านเมืองทีด่ ี ประจาปี 2559

2
3) ศึกษารายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจาปี งบประมาณ 2559

ภาพที่ 3 ข้ อมูลรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจาปี งบประมาณ 2559
4) ศึกษาข้อมูลรายงานสรุ ปรายรับ-รายจ่าย ประจาปี งบประมาณ 2559

ภาพที่ 4 ข้ อมูลรายงานสรุปรายรับ-รายจ่ าย ประจาปี งบประมาณ 2559

3
5) ศึกษาข้อมูลสรุ ปรายจ่ายจริ ง ประจาปี งบประมาณ 2559

ภาพที่ 5 ข้ อมูลสรุปรายจ่ ายจริง ประจาปี งบประมาณ 2559
6) ศึ ก ษาข้อ มู ล จากรายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพัฒ นาเทศบาลเมื อ งทุ่ ง สง ประจ าปี
งบประมาณ 2559

ภาพที่ 6 ข้ อมูลรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี งบประมาณ 2559

4
7) วิเคราะห์ขอ้ มูลจากผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อการดาเนิ นงานเทศบาลเมือง
ทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2559 (ในส่วนของการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 4
ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2559)

ภาพที่ 7 ข้ อมูลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการดาเนินงานเทศบาลเมืองทุ่งสง
การประเมิ น ความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ต่ อ การด าเนิ น งานเทศบาลเมื อ งทุ่ ง สง จั ง หวัด
นครศรี ธรรมราช ประจาปี 2559 (ในส่วนของการดาเนิ นงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์
ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2559) ดังแสดงในตาราง
ตารางที่ 1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง
ยุทธศาสตร์ ที่

ยุทธศาสตร์ ด้าน

1

พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพ
มาตรฐานที่เหนือกว่า

2

ร่ วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่ งแวดล้อม ป้ องกันน้ าท่วม สู่เมือง
น่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน

3

ร่ วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวติ ที่ดีกว่า

4

ปรับปรุ งและพัฒนาการบริ หารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริ หารจัดการ
ที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่ วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริ ยะ

5
8) ศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์เทศบาลเมืองทุ่งสง

ภาพที่ 8 ตัวอย่ างหน้ าเว็บไซต์ เทศบาลเมืองทุ่งสง
9) เก็บข้อมูลจากการจัดเวทีรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนิ นงาน
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2559 โดยรับฟังความคิดเห็นของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

ภาพที่ 9 การเก็บข้ อมูลจากการจัดเวทีรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่อการดาเนินงาน
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2559

6
10) สอบถามและสัมภาษณ์ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องเกี่ยวกับความคุม้ ค่าของการใช้งบประมาณของเทศบาลเมือง
ทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2559
11) ประเมินการใช้งบประมาณเปรี ยบเทียบกับการใช้ประโยชน์
12) สรุ ปความคุม้ ค่าของการใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี
2559
2. แนวคิดการประเมินความคุ้มค่ าของการใช้ งบประมาณ
การประเมินความคุม้ ค่าของการใช้งบประมาณ หมายถึง การเปรี ยบเทียบผลประโยชน์ และต้นทุนของ
โครงการ ณ จุดที่ผลประโยชน์ เท่ากับต้นทุนของโครงการ จะถือเป็ นจุดคุม้ ทุนทางด้านการเงิน
หลักการประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่ าของการใช้ งบประมาณ
การประเมิ น ผลสัมฤทธิ์ และความคุ ้มค่า ของการใช้ง บประมาณ เป็ นองค์ป ระกอบที่ สาคัญของการ
บริ หารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็ นการวัดผลความต่อเนื่ องในการปฏิ บัติงานว่าเป็ นไปตามนโยบายแผนงาน
เป้ าหมาย และวัตถุประสงค์ของงานในภาพรวมและงานแต่ละด้านของหน่ วยงานใช้เป็ นเครื่ องมือในการกากับ
ตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน / การใช้ทรัพยากรของหน่วยงานให้เป็ นไปอย่างคุม้ ค่าและมีประสิ ทธิ ภาพ ดังแสดงใน
ภาพ
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Cost

ภาพที่ 10 หลักการประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่ าของการใช้ งบประมาณ
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3. ความสาคัญของการประเมินความคุ้มค่ าของการใช้ งบประมาณ
3.1 การลงทุนต้องคานึงถึงความคุม้ ทุนและความคุม้ ค่าของทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัด
3.2 โครงการภาครัฐใช้งบประมาณที่ได้มาจากภาษีอากรของประชาชน ถ้าดาเนินการขาดทุนก็ตอ้ งกูเ้ งิน
หรื อขายทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
3.3 การวิเคราะห์ความคุม้ ค่าจึงเป็ นเรื่ องที่สาคัญมากในการตัดสิ นใจลงทุนดาเนินโครงการ
4. การประเมินการประหยัดงบประมาณ
ประเมิ น จากร้ อ ยละของงบประมาณที่ อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น (อปท.) ประหยัด ได้จ ากการ
ดาเนิ นการสอบราคา หรื อประกวดราคา หรื อการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Auction) ของโครงการใน
หมวดครุ ภณั ฑ์ ที่ดิน และสิ่ งก่อสร้าง เฉพาะในโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ได้ขอ้ มูลดังนี้
4.1 เกณฑ์การประเมินการประหยัดงบประมาณ
- เกินร้อยละ 5.0 ขึ้นไป
ได้คะแนน 5
- เกินร้อยละ 2.5 แต่ไม่เกินร้อยละ 5.0
ได้คะแนน 3
- เกินร้อยละ 0 แต่ไม่เกินร้อยละ 2.5
ได้คะแนน 1
- ร้อยละ 0
ได้คะแนน 0
4.2 วิธีการคานวณการประหยัดงบประมาณ
งบตามเทศบัญญัติของโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง – วงเงินตามสัญญา
งบตามเทศบัญญัติของโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
5. วิสัยทัศน์ (Vision) ของเทศบาลเมืองทุ่งสง
“ทุ่งสง เมืองแห่งการเรี ยนรู ้”
เมืองชุมทางน่าอยู่
สู่ชุมชนเข้มแข็ง ผาสุกอย่างยัง่ ยืน”
ค่านิยมร่ วม : การศึกษานาการพัฒนา ปวงประชามีส่วนร่ วม

X 100
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6. พันธกิจ (Mission) ของเทศบาลเมืองทุ่งสง
1. ส่ งเสริ มและสร้างโอกาสและยกระดับการเรี ยนรู ้ ของประชาชน ทั้งในระบบและนอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย อย่างต่อเนื่องให้มีคุณภาพและส่งเสริ มสนับสนุนให้ประชาชนเห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. พัฒนาคุณภาพการศึ กษาแก่ เด็กและเยาวชนให้ได้มาตรฐาน มีความรู ้คู่คุณธรรม จริ ยธรรม และ
จิตสานึกสาธารณะ มีทกั ษะชีวติ ที่ดี กีฬาเป็ นเลิศ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข
3. ปรับปรุ งและบังคับใช้ผงั เมืองรวมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน รณรงค์ส่งเสริ มให้
คนในชุ มชนมี ร ะเบี ยบวินัย เคารพกฎจราจร ร่ วมกันดู แ ลรั กษาที่ สาธารณะ และปรั บ ปรุ งภูมิ ทัศน์ให้สะอาด
สวยงาม
4. จัดบริ การสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา มีความสะดวกทัว่ ถึง
5. พัฒนาสุขาภิบาลที่ถูกสุขลักษณะ ปราศจากมลพิษจากขยะ ฝุ่ นควันและน้ าเสี ย
6. ส่งเสริ มสนับสนุนการนาพลังงานทางเลือกมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ครัวเรื อน และหน่วยงาน
ในเขตเทศบาล
7. รณรงค์ส่งเสริ มให้ความรู ้เสริ มสร้างพฤติกรรมสุ ขภาพที่ ถูกต้องแก่ประชาชนและให้สามารถเข้าถึง
บริ การสาธารณสุขและลดภาวะเสี่ ยงจากโรคภัยต่าง ๆ
8. จัดสวัสดิการสังคมที่ดีแก่ประชาชน โดยเฉพาะผูด้ อ้ ยโอกาส คนยากจน คนพิการ
9. ส่งเสริ มและเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มนั่ คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชน/เอกชนมี
ส่วนร่ วมในการลงทุน สนับสนุนและส่งเสริ มการเพิ่มมูลค่าผลผลิต แปรรู ป และการกระจายสิ นค้าที่เป็ นธรรม
10. พัฒนาระบบบริ การที่ดีแก่ประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจจากการบริ หารงานของเทศบาล และ
ส่งเสริ มสนับสนุนกลุ่ม/องค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง
11. บูรณาการความร่ วมมือทุกภาคส่ วนทั้งในเขตเทศบาลและใกล้เคี ยงเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
บริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับภารกิจถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมาย
7. ผลการศึกษาการประหยัดงบประมาณ จากเอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองทีด่ ี ประจาปี 2559
จากการศึ กษาข้อมูลจากเอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจาปี 2559 ในส่ วนของร้อยละของงบประมาณที่องค์กรปกครองส่ วน
ท้อ งถิ่ น (อปท.) ประหยัด ได้จ ากการด าเนิ น การสอบราคา หรื อ ประกวดราคา หรื อ การประมู ล ด้ว ยระบบ
อิ เ ล็กทรอนิ กส์ (e-Auction) ของโครงการในหมวดครุ ภ ัณ ฑ์ ที่ ดิน และสิ่ งก่ อ สร้ า ง เฉพาะในโครงการใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ได้ขอ้ มูลดังนี้
7.1 เกณฑ์การประเมินการประหยัดงบประมาณ
- เกินร้อยละ 5.0 ขึ้นไป
ได้คะแนน 5
- เกินร้อยละ 2.5 แต่ไม่เกินร้อยละ 5.0
ได้คะแนน 3
- เกินร้อยละ 0 แต่ไม่เกินร้อยละ 2.5
ได้คะแนน 1
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- ร้อยละ 0

ได้คะแนน 0

7.2 วิธีการคานวณการประหยัดงบประมาณ
งบตามเทศบัญญัติของโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง – วงเงินตามสัญญา
งบตามเทศบัญญัติของโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
7.3 ข้อมูลประกอบการคานวณการประหยัดงบประมาณ
- งบตามเทศบัญญัติของโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- วงเงินตามสัญญา

X 100

= 250,361,000.00 บาท
= 239,502,751.21 บาท

7.4 ผลการคานวณการประหยัดงบประมาณ
=
= 4.34% หรื อร้อยละ 4.34
7.5 นาผลการคานวณไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์การประเมินการประหยัดงบประมาณ
เทศบาลเมืองทุ่งสง ประหยัดงบประมาณร้อยละ 4.34 อยู่ในเกณฑ์การประหยัดงบประมาณช่วงเกิ น
ร้อยละ 2.5 แต่ไม่เกินร้อยละ 5.0 ดังนั้นเทศบาลจึงได้คะแนน 3
7.6 สรุ ปผลการประเมินการประหยัดงบประมาณ
เทศบาลเมืองทุ่งสง ประหยัดงบประมาณร้อยละ 4.34 อยู่ในเกณฑ์การประหยัดงบประมาณช่วงเกิ น
ร้อยละ 2.5 แต่ไม่เกินร้อยละ 5.0 ได้คะแนน 3 ถือว่าอยูใ่ นระดับดี แต่ควรประหยัดงบประมาณให้มากกว่าร้อยละ
5.0 โดยการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น การสอบราคา หรื อประกวดราคา หรื อการประมู ล ด้ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เพื่อจะได้นางบประมาณส่วนที่ประหยัดได้ไปพัฒนาในด้านอื่นต่อไป
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8. ผลการศึกษายุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา (ปี พ.ศ.2559-2563) เทศบาล
เมืองทุ่งสง (ฉบับทบทวน) ศึกษาเฉพาะ ปี พ.ศ.2559
คณะกรรมการพัฒนา ได้ประชุมร่ วมกันกับประชาคมเมืองทุ่งสง อันประกอบด้วย ชุมชนทั้ง 20 ชุมชน
ประชาชนทุกภาคส่ วน เพื่อทบทวนปั ญหาความต้องการ นาข้อมูลมาวิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส
และอุปสรรค ตลอดจนได้ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิ จ และจุดมุ่งหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร์ การพัฒนา และ
แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้กาหนดไว้และได้มีมติ ดังนี้
1. คงปั ญหาความต้องการที่ มีอยู่เดิ ม แต่ยงั ไม่ได้รับการแก้ไขหรื อแก้ไขยังไม่แล้วเสร็ จและเพิ่มเติ ม
ปั ญหาความต้องที่เกิดขึ้นใหม่
2. คงไว้ซ่ ึงวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนา
3. คงไว้ซ่ ึ งแนวทางการพัฒนาที่ ได้กาหนดไว้ โดยปรั บคาหรื อข้อความให้เหมาะสมขึ้ น และ “เพิ่ม
แนวทางการพัฒนาในยุทธศาสตร์ ที่ 2 แนวทางที่ 12 แนวทาง ส่ งเสริ มทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมพัฒนาเมืองทุ่งสงสู่
เมืองคาร์บอนต่า เมืองจักรยาน เมืองรู ้สูภ้ ยั พิบตั ิ”
จึงสรุ ปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา (ปี พ.ศ.2559-2563) เทศบาล
เมืองทุ่งสง (ฉบับทบทวน) ศึกษาเฉพาะ ปี พ.ศ.2559 ดังนี้
8.1 จานวนแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จานวนแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสงแยกตามยุทธศาสตร์ การ
พัฒนา 4 ยุทธศาสตร์ มีท้ งั หมด 37 แนวทางการพัฒนา แยกตามยุทธศาสตร์ ได้ดงั นี้
ตารางที่ 2 แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสง (แยกตามยุทธศาสตร์ )
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา

จานวนแนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา
แบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
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2. ร่ วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่ งแวดล้อม
ป้ องกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน
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(เพิ่มเติมจาก ปี 2558 ที่มี 11 แนวทาง)

3. ร่ วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวติ ที่ดีกว่า
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4. ปรับปรุ งและพัฒนาการบริ หารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กร
ชุมชนสู่การบริ หารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่ วมแบบบูรณาการ
รองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริ ยะ

8

รวม

37
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ตารางที่ 3 รายละเอียดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสง
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา

รายละเอียดแนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาการศึกษา
ศาสนา ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และ
การกีฬาแบบบูรณาการ
สู่คุณภาพมาตรฐานที่
เหนือกว่า

1.1 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมที่เหมาะสม มีความรู ้คู่คุณธรรม สร้าง
โอกาสในการเรี ยนรู ้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถดาเนินชีวติ อยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุข
1.2 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและมีคุณภาพ
1.3 พัฒนาหลักสูตร สนับสนุนงานวิจยั ด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ให้มีความ
โดดเด่นทุกกลุ่มสาระสอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น สะท้อนเอกลักษณ์ของชุมชนและมี
การขยายผล ไปสู่การจัดการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบ
1.4 พัฒนาเด็กก่อนวัยเรี ยนให้มีความพร้อมทุกด้านโดยจัดตั้งโรงเรี ยนและพัฒนาระบบบริ หาร
จัดการ "รี สอร์ทอนุบาล" และศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
1.5 พัฒนาครู ตน้ แบบและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีความเป็ นเลิศ โดย
มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ เครื่ องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการจัดการ
การเรี ยนการสอนและการบริ หารการศึกษา
1.6 พัฒนาศูนย์เรี ยนรู ้ให้เป็ นห้องเรี ยนต้นแบบเพื่อเสริ มสร้างการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนทั้ง 5 ด้าน
1.7 สนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพ พัฒนาสู่ความเป็ นเลิศและสู่มืออาชีพในระดับสากลและ
พัฒนาระบบการบริ หารจัดการโรงเรี ยน และระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาให้ได้มาตรฐาน
1.8 สร้างระบบบริ หารจัดการของโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง เสริ มสร้างการมีส่วน
ร่ วมบริ หารจัดการของภาคีทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพเป็ นระบบและได้มาตรฐาน
1.9 พัฒนาระบบโรงเรี ยนมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมุ่งเน้นความเป็ นเลิศใน
ด้านวิชาการและด้านสังคม
1.10 นาภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพมาเป็ นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
คนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา

2. ร่ วมกันจัดวางผัง
เมือง พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน รักษา
สิ่ งแวดล้อม ป้ องกันน้ า
ท่วม สู่เมืองน่าอยูอ่ ย่าง
ยัง่ ยืน

2.1 บูรณาการความร่ วมมือทุกภาคส่วนอย่างคุณภาพในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอุทกภัย
เมืองทุ่งสงแบบบูรณาการให้ยงั่ ยืนโดยบูรณาการการพัฒนาด้านกายภาพและด้านกระบวนการ
ทางสังคมอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง
2.2 สร้างกระบวนการเรี ยนรู ้กฎหมายผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง และส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมใน
การปฏิบตั ิ
2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายถนน ระบบระบายน้ า ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้
เพียงพอ และปรับปรุ งบารุ งรักษาอาคารสถานที่สาธารณะ
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ยุทธศาสตร์ การพัฒนา

รายละเอียดแนวทางการพัฒนา
2.4 ปรับปรุ งและพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม และปรับปรุ งภูมิทศั น์ในเขตเทศบาล
ให้สวยงามเป็ นระเบียบโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่ วม
2.5 ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการบุกรุ กที่สาธารณะอย่างมีส่วนร่ วม
2.6 ปรับปรุ งพัฒนาและบริ หารจัดการตลาดสด ตลาดนัด ตลาดคนเดิน ให้สวยงาม สะอาด ถูก
หลักสุขาภิบาลโดยการมีส่วนร่ วม
2.7 ส่งเสริ ม อนุรักษ์ ฟื้ นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
2.8 จัดระบบจราจรให้มีระเบียบและสร้างวินยั จราจรแก่ประชาชน โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่ วม
แบบบูรณาการ
2.9 ปรับปรุ งระบบการบริ หารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้มีประสิ ทธิภาพถูกหลัก
สุขาภิบาล สร้างเครื อข่ายทุกภาคีมีส่วนร่ วม สามารถลดปริ มาณขยะ และการนาขยะกลับมาใช้
ใหม่อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2.10 บริ หารจัดการระบบบาบัดน้ าเสี ยที่มีอยูใ่ ห้มีประสิ ทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนร่ วมและ
ขยายระบบบาบัดน้ าเสี ยให้ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาล
2.11 รณรงค์ส่งเสริ มการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ ามันและสนับสนุนการใช้พลังงาน
ทางเลือก
***2.12 ส่งเสริ มทุกภาคส่วนมีส่วนร่ วมพัฒนาเมืองทุ่งสงสู่เมืองคาร์บอนต่า เมืองจักรยาน
เมืองรู ้สูภ้ ยั พิบตั ิ (เพิ่มเติมจาก ปี 2558)***

3. ร่ วมกันพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม สู่
คุณภาพชีวติ ที่ดีกว่า

3.1 ส่งเสริ มสนับสนุนให้เกิดการลงทุนด้านคมนาคมขนส่ง รองรับการขยายการลงทุนภาค
ธุรกิจและอุตสาหกรรมและขยายการจ้างงานในพื้นที่ให้สามารถลดต้นทุนและเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน
3.2 พัฒนาทักษะและส่งเสริ มอาชีพแก่กลุ่มผูจ้ า้ งงาน กลุ่มอาชีพ ผูด้ อ้ ยโอกาส ยากจน ภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่ วม
3.3 ส่งเสริ มและสนับสนุนให้เกิดเครื อข่ายธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม และ
การกีฬา เชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงและกิจกรรมส่งเสริ มการท่องเที่ยวของเมืองทุ่งสง
เชื่อมโยงกับพื้นที่ใกล้เคียงโดยชุมชนมีส่วนร่ วม
3.4 จัดบริ การสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานทัว่ ถึงและรณรงค์ส่งเสริ มให้ประชาชนมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ถูกต้อง
3.5 จัดระบบป้ องกันอาชญากรรม ยาเสพติด และอบายมุข โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่ วม
3.6 พัฒนาระบบป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบตั ิ ให้มีประสิ ทธิภาพโดยทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่ วม
3.7 ส่งเสริ มสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการแก่คนชรา ผูด้ อ้ ยโอกาส คนพิการ คนยากจน
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ยุทธศาสตร์ การพัฒนา

รายละเอียดแนวทางการพัฒนา
ให้พอเพียงแก่การดารงชีพและเป็ นธรรม

4. ปรับปรุ งและ
พัฒนาการบริ หาร
จัดการองค์กรเทศบาล
และองค์กรชุมชนสู่การ
บริ หารจัดการที่ดีโดย
ทุกภาคีมีส่วนร่ วมแบบ
บูรณาการรองรับความ
เปลี่ยนแปลงสู่เทศบาล
อัจฉริ ยะ

4.1 ปรับปรุ งและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการและเพื่อการบริ การ
ประชาชนของเทศบาลและของชุมชนให้มีประสิ ทธิภาพและได้มาตรฐานสามารถเข้าถึงได้ง่าย
สะดวกในการใช้ประโยชน์
4.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู ้และทักษะในการทางานเฉพาะด้านและทางานเป็ นทีม
ที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริ หารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามหลัก
ธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริ หารจัดการที่ดี
4.3 ปรับปรุ งและพัฒนาระบบการสื่ อสารเพื่อการพัฒนางานและพัฒนาชุมชนให้มี
ประสิ ทธิภาพ และลดขั้นตอนปฏิบตั ิงาน
4.4 พัฒนาระบบบริ การทุกกระบวนงานบริ การของเทศบาลโดยส่งเสริ มให้ประชาชนมีส่วน
ร่ วมอย่างเข้มแข็ง
4.5 เพิ่มประสิ ทธิภาพและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลให้ครบถ้วน ทัว่ ถึง และเป็ น
ธรรม
4.6 ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมทางการเมืองการบริ หารสู่การพัฒนาเมืองอย่างยัง่ ยืน
4.7 ปรับปรุ งและพัฒนาเครื่ องมือเครื่ องใช้และสถานที่ปฏิบตั ิงาน
4.8 ส่งเสริ มองค์กรชุมชน (อบช.) ทุกองค์การบริ หารชุมชน/กลุ่มต่าง ๆ ให้มีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาเมืองอย่างเข้มแข็ง และบูรณาการความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วน
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9. การประเมินการใช้ งบประมาณตามยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ตารางที่ 4 ผลการประเมินการใช้ งบประมาณตามยุทธศาสตร์ การพัฒนา
งบประมาณ

งบประมาณ

ทีต่ ้งั ไว้

ทีใ่ ช้

(บาท)

(บาท)

33
(91.67%)

67,222,500.00
(100.00%)

57,089,046.15
(84.93%)

2. ร่ ว มกัน จัด วางผัง เมื อ ง พัฒ นาโครงสร้ า ง
26
พื้นฐาน รักษาสิ่ งแวดล้อม ป้ องกันน้ าท่วม
(100.00%)
สู่เมืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน

20
(76.92%)

342,688,866.00
(100.00%)

42,136,048.00
(12.30%)

3 . ร่ ว ม กั น พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
32
สู่คุณภาพชีวติ ที่ดีกว่า
(100.00%)

22
(68.75%)

61,614,386.09
(100.00%)

55,973,573.20
(90.84%)

4. ปรั บ ปรุ งและพัฒ นาการบริ หารจั ด การ
30
องค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่ การบริ หาร (100.00%)
จั ด การ ที่ ดี โ ด ย ทุ กภาคี มี ส่ วน ร่ วม แ บ บ
บูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่ เทศบาล
อัจฉริ ยะ

26
(86.67%)

11,402,564.96
(100.00%)

9,705,900.90
(85.12%)

ยุทธศาสตร์ ด้าน
1. พั ฒ นาการศึ ก ษา ศาสนา ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และการกี ฬาแบบบูรณาการ
สู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า

รวม

โครงการ

โครงการ

ทั้งหมด

ทีแ่ ล้ วเสร็จ

36
(100.00%)

124

101

(100.00%)

(81.45%)

482,928,317.05 164,904,568.25
(100.00%)

(34.15%)

จากผลการประเมินการใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์ การพัฒนา เทศบาลได้นาโครงการต่าง ๆ ตาม
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (2558-2560) สู่ การปฏิบตั ิ โดยได้ต้ งั งบประมาณ เพื่อดาเนิ นการซึ่ งปรากฏตามแผน
ดาเนินงานประจาปี 2559 จานวน 124 โครงการ สามารถดาเนินการแล้วเสร็ จ จานวน 101 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ
81.45 ตั้งงบประมาณไว้ 482,928,317.05 บาท ใช้งบประมาณไป 164,904,568.25 บาท คิดเป็ นร้อยละ 34.15 สรุ ป
ได้วา่ เทศบาลมีประสิ ทธิภาพในการใช้งบประมาณ ดูได้จากสัดส่วนการดาเนินการแล้วเสร็ จ สูงกว่าสัดส่วนการใช้
งบประมาณ
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9.1 ผลการศึกษาการใช้ งบประมาณ ยุทธศาสตร์ ที่ 1
พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่ คุณภาพมาตรฐานทีเ่ หนือกว่ า
ตารางที่ 5 ผลการประเมินการใช้ งบประมาณ ยุทธศาสตร์ ที่ 1
พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่ คุณภาพมาตรฐานทีเ่ หนือกว่ า
งบประมาณ
แนวทางการพัฒนา

ทีต่ ้งั ไว้
(บาท)

งบประมาณทีใ่ ช้
(บาท)

1.1 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิ ยมที่เหมาะสม มีความรู ้คู่คุณธรรม
สร้างโอกาสในการเรี ยนรู ้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถดาเนินชีวติ อยูใ่ นสังคมอย่าง
มีความสุข

31,759,836.00
(100.00%)

28,929,184.15
(91.09%)

1.2 สร้างกระบวนการเรี ยนรู ้กฎหมายผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง และส่งเสริ มการมีส่วนร่ วม
ในการปฏิบตั ิ

0.00
(0.00%)

0.00
(0.00%)

1.3 พัฒนาหลักสู ตร สนับสนุ นงานวิจยั ด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ให้มี
ความโดดเด่นทุกกลุ่มสาระสอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น สะท้อนเอกลักษณ์ของ
ชุมชนและมีการขยายผล ไปสู่การจัดการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบ

120,000.00
(100.00%)

120,000.00
(100.00%)

1.4 พัฒนาเด็กก่อนวัยเรี ยนให้มีความพร้อมทุกด้านโดยจัดตั้งโรงเรี ยนและพัฒนาระบบ
บริ หารจัดการ "รี สอร์ทอนุบาล" และศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

11,094,000.00
(100.00%)

10,881,400.00
(98.08%)

1.5 พัฒนาครู ตน้ แบบและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีความเป็ นเลิศ โดย
มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ เครื่ องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการ
จัดการการเรี ยนการสอนและการบริ หารการศึกษา

809,000.00
(100.00%)

678,000.00
(83.81%)

1.6 พัฒนาศูนย์เรี ยนรู ้ให้เป็ นห้องเรี ยนต้นแบบเพื่อเสริ มสร้างการพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนทั้ง 5 ด้าน

300,000.00
(100.00%)

250,000.00
(83.33%)

1.7 สนับสนุ นการกี ฬาเพื่อสุ ขภาพ พัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศและสู่ มืออาชี พในระดับสากลและ
พัฒนาระบบการบริ หารจัดการโรงเรี ยน และระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาให้ได้มาตรฐาน

5,517,700.00
(100.00%)

4,860,157.40
(88.08%)

1.8 สร้างระบบบริ หารจัดการของโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง เสริ มสร้างการมี
ส่วนร่ วมบริ หารจัดการของภาคีทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ

19,312,664.00
(100.00%)

13,972,714.00
(72.35%)

1.9 พัฒนาระบบโรงเรี ยนมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมุ่งเน้นความเป็ นเลิศ
ในด้านวิชาการและด้านสังคม

0.00
(0.00%)

0.00
(0.00%)

1.10 นาภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิ ลปะ วัฒนธรรม อาชี พมาเป็ นแนวทางการพัฒนาคุณภาพ

3,827,000.00

2,257,748.00
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งบประมาณ
แนวทางการพัฒนา

งบประมาณทีใ่ ช้

ทีต่ ้งั ไว้

(บาท)

(บาท)
ชีวติ ของคนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา
รวม

(100.00%)

(59.00%)

67,222,500.00

57,089,046.15

(100.00%)

(84.93%)

9.2 ผลการศึกษาการใช้ งบประมาณ ยุทธศาสตร์ ที่ 2
ร่ วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้ างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้ อม ป้องกันนา้ ท่ วม สู่ เมืองน่ าอยู่อย่ างยัง่ ยืน
ตารางที่ 6 ผลการประเมินการใช้ งบประมาณ ยุทธศาสตร์ ที่ 2
ร่ วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้ างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้ อม ป้องกันนา้ ท่ วม สู่ เมืองน่ าอยู่อย่ างยัง่ ยืน
งบประมาณที่ต้งั
แนวทางการพัฒนา

ไว้
(บาท)

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

2.1 บูรณาการความร่ วมมือทุกภาคส่ วนอย่างคุณภาพในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
อุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการให้ยงั่ ยืนโดยบูรณาการการพัฒนาด้านกายภาพและ
ด้านกระบวนการทางสังคมอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง

9,277,310.00
(100.00%)

2,852,717.00
(30.75%)

2.2 สร้างกระบวนการเรี ยนรู ้กฎหมายผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง และส่ งเสริ มการมีส่วน
ร่ วมในการปฏิบตั ิ

50,000.00
(100.00%)

48,660.00
(97.32%)

2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายถนน ระบบระบายน้ า ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ 100,564,726.00
ให้เพียงพอ และปรับปรุ งบารุ งรักษาอาคารสถานที่สาธารณะ
(100.00%)

25,333,763.00
(25.19%)

2.4 ปรับปรุ งและพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม และปรับปรุ งภูมิทศั น์ในเขต
เทศบาลให้สวยงามเป็ นระเบียบโดยทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วม

0.00
(0.00%)

0.00
(0.00%)

2.5 ป้องกันและแก้ไขปั ญหาการบุกรุ กที่สาธารณะอย่างมีส่วนร่ วม

0.00
(0.00%)

0.00
(0.00%)

360,000.00
(100.00%)

332,820.00
(92.45%)

0.00
(0.00%)

0.00
(0.00%)

2.8 จัดระบบจราจรให้มีระเบียบและสร้างวินยั จราจรแก่ประชาชน โดยทุกภาคส่ วนมี
ส่ วนร่ วมแบบบูรณาการ

90,000.00
(100.00%)

53,900.00
(59.89%)

2.9 ปรับปรุ งระบบการบริ หารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้มีประสิ ทธิ ภาพถูก
หลักสุ ขาภิบาล สร้างเครื อข่ายทุกภาคีมีส่วนร่ วม สามารถลดปริ มาณขยะ และการนา
ขยะกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิ ทธิภาพ

15,433,830.00
(100.00%)

11,164,981.50
(72.34%)

2.6 ปรับปรุ งพัฒนาและบริ หารจัดการตลาดสด ตลาดนัด ตลาดคนเดิน ให้สวยงาม
สะอาด ถูกหลักสุ ขาภิบาลโดยการมีส่วนร่ วม
2.7 ส่ งเสริ ม อนุรักษ์ ฟื้ นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
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งบประมาณที่ต้งั
แนวทางการพัฒนา

ไว้
(บาท)

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

2.10 บริ หารจัดการระบบบาบัดน้ าเสี ยที่มีอยูใ่ ห้มีประสิ ทธิ ภาพโดยประชาชนมีส่วน 215,323,000.00
ร่ วมและขยายระบบบาบัดน้ าเสี ยให้ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาล
(100.00%)

2,228,300.00
(1.03%)

2.11 รณรงค์ส่งเสริ มการประหยัดพลัง งานไฟฟ้ าและน้ ามันและสนับสนุ นการใช้
พลังงานทางเลือก

1,950,000.00
(100.00%)

453,726.00
(23.27%)

342,688,866.00

42,136,048.00

(100.00%)

(12.30%)

รวม

9.3 ผลการประเมินการใช้ งบประมาณ ยุทธศาสตร์ ที่ 3
ร่ วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่ คุณภาพชีวติ ทีด่ กี ว่ า
ตารางที่ 7 ผลการประเมินการใช้ งบประมาณ ยุทธศาสตร์ ที่ 3
ร่ วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่ คุณภาพชีวติ ทีด่ กี ว่ า
งบประมาณ
แนวทางการพัฒนา

ทีต่ ้งั ไว้
(บาท)

งบประมาณทีใ่ ช้
(บาท)

3.1 ส่ งเสริ มสนับสนุนให้เกิดการลงทุนด้านคมนาคมขนส่ ง รองรับการขยายการ
ลงทุ นภาคธุ รกิ จและอุตสาหกรรมและขยายการจ้างงานในพื้นที่ ให้สามารถลด
ต้นทุนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

20,028,700.00
(100.00%)

19,934,000.00
(99.53%)

3.2 พัฒนาทักษะและส่ งเสริ มอาชี พแก่ กลุ่มผูจ้ า้ งงาน กลุ่มอาชี พ ผูด้ ้อยโอกาส
ยากจน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่ วม

1,650,000.00
(100.00%)

199,600.00
(12.10%)

3.3 ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้เกิ ดเครื อข่ายธุ รกิ จการท่องเที่ ยวเชิ งอนุ รักษ์ เชิ ง
วัฒนธรรม และการกี ฬา เชื่ อมต่อแหล่งท่ องเที่ ยวเชิ งและกิ จกรรมส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยวของเมืองทุ่งสงเชื่อมโยงกับพื้นที่ใกล้เคียงโดยชุมชนมีส่วนร่ วม

2,970,000.00
(100.00%)

1,548,311.00
(52.13%)

3.4 จัดบริ การสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานทัว่ ถึงและรณรงค์ส่งเสริ มให้ประชาชนมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง

6,716,386.09
(100.00%)

4,728,662.20
(70.40%)

3.5 จัดระบบป้ องกันอาชญากรรม ยาเสพติด และอบายมุข โดยทุกภาคส่ วนมีส่วน
ร่ วม

424,000.00
(100.00%)

424,000.00
(100.00%)

3.6 พัฒนาระบบป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบตั ิ ให้มีประสิ ทธิ ภาพโดย
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่ วม

3,238,600.00
(100.00%)

3,148,600.00
(97.22%)

3.7 ส่ งเสริ มสวัสดิ การชุมชนโดยจัดสวัสดิการแก่คนชรา ผูด้ อ้ ยโอกาส คนพิการ

26,586,700.00

25,990,400.00
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งบประมาณ
แนวทางการพัฒนา

ทีต่ ้งั ไว้
(บาท)

คนยากจน ให้พอเพียงแก่การดารงชีพและเป็ นธรรม
รวม

งบประมาณทีใ่ ช้
(บาท)

(100.00%)

(97.76%)

61,614,386.09

55,973,573.20

(100.00%)

(90.84%)

9.4 ผลการประเมินการใช้ งบประมาณ ยุทธศาสตร์ ที่ 4
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์ กรเทศบาลและองค์ กรชุ มชนสู่ การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วน
ร่ วมแบบบูรณาการรองรับความเปลีย่ นแปลงสู่ เทศบาลอัจฉริยะ
ตารางที่ 8 ผลการประเมินการใช้ งบประมาณ ยุทธศาสตร์ ที่ 4
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์ กรเทศบาลและองค์ กรชุ มชนสู่ การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วน
ร่ วมแบบบูรณาการรองรับความเปลีย่ นแปลงสู่ เทศบาลอัจฉริยะ
งบประมาณ
แนวทางการพัฒนา

ทีต่ ้งั ไว้
(บาท)

งบประมาณทีใ่ ช้
(บาท)

4.1 ปรับปรุ งและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการและ
เพื่อการบริ การประชาชนของเทศบาลและของชุ มชนให้มีประสิ ทธิ ภาพและได้
มาตรฐานสามารถเข้าถึงได้ง่ายสะดวกในการใช้ประโยชน์

480,300.00
(100.00%)

480,300.00
(100.00%)

4.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู ้ และทักษะในการทางานเฉพาะด้านและ
ทางานเป็ นที มที่ มีประสิ ทธิ ภาพและยกระดับคุณภาพการบริ หารจัดการแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริ หารจัดการที่ดี

3,727,600.00
(100.00%)

2,899,785.00
(77.79%)

4.3 ปรับปรุ งและพัฒนาระบบการสื่ อสารเพื่อการพัฒนางานและพัฒนาชุมชนให้มี
ประสิ ทธิภาพ และลดขั้นตอนปฏิบตั ิงาน

618,400.00
(100.00%)

618,400.00
(100.00%)

4.4 พัฒ นาระบบบริ ก ารทุ ก กระบวนงานบริ การของเทศบาลโดยส่ งเสริ มให้
ประชาชนมีส่วนร่ วมอย่างเข้มแข็ง

240,000.00
(100.00%)

182,017.24
(75.84%)

19
งบประมาณ
แนวทางการพัฒนา

ทีต่ ้งั ไว้

งบประมาณทีใ่ ช้
(บาท)

(บาท)
4.5 เพิ่มประสิ ทธิภาพและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลให้ครบถ้วน ทัว่ ถึง
และเป็ นธรรม

1,407,500.00
(100.00%)

1,228,300.00
(87.27%)

4.6 ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมทางการเมืองการบริ หารสู่การพัฒนาเมืองอย่างยัง่ ยืน

583,665.00
(100.00%)

406,508.96
(69.65%)

4.7 ปรับปรุ งและพัฒนาเครื่ องมือเครื่ องใช้และสถานที่ปฏิบตั ิงาน

4,335,100.00
(100.00%)

3,890,590.00
(89.75%)

10,000.00
(100.00%)

0.00
(0.00%)

11,402,564.96

9,705,900.90

(100.00%)

(85.12%)

4.8 ส่ งเสริ มองค์กรชุมชน (อบช.) ทุกองค์การบริ หารชุมชน/กลุ่มต่างๆ ให้มีส่วน
ร่ วมในการพัฒนาเมืองอย่างเข้มแข็ง และบูรณาการความร่ วมมือจากทุกภาคส่วน
รวม

10. ผลการประเมินผลสั มฤทธิ์ของการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตาม
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2559 ตามความพึงพอใจของประชาชน
ผูป้ ระเมินได้เก็บรวบรวมข้อมูล จากประชาชนที่เป็ นตัวแทนครัวเรื อนที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็ น 20 ชุมชน และ 1 ย่านการค้า จานวน 400 คน (ร้อยละ 1.31 ของ
30,591 คน) ซึ่ งได้มาจากการสุ่ มอย่างง่ าย (Sample Random Sampling) และสุ่ มจากหน่ วยงานของราชการ
รั ฐ วิส าหกิ จ องค์ก รเอกชน และอื่ น ๆ ที่ อ ยู่ใ นเขตเทศบาลเมื อ งทุ่ ง สง จัง หวัด นครศรี ธ รรมราช จ านวน 50
หน่ วยงาน โดยวิธีการสุ่ มแบบโควต้า (Quota Sampling) รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 450 คน ซึ่ งผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ตามความพึงพอใจของประชาชน ดังแสดง
ในตาราง
ตารางที่ 9 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาล
ยุทธศาสตร์ ด้าน
1. พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่
คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
2. ร่ วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ค่ าเฉลีย่

ระดับ
ความพึงพอใจ
ปานกลาง

อันดับ

3.267

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.735

3.207

.782

ปานกลาง

2

1
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ยุทธศาสตร์ ด้าน
รักษาสิ่ งแวดล้อม ป้ องกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยูอ่ ย่าง
ยัง่ ยืน
3. ร่ วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวติ
ที่ดีกว่า
4. ปรับปรุ งและพัฒนาการบริ หารจัดการองค์กร
เทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริ หารจัดการที่ดี
โดยทุกภาคีมีส่วนร่ วมแบบบูรณาการรองรับความ
เปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริ ยะ
รวม

ค่ าเฉลีย่

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ
ความพึงพอใจ

อันดับ

3.159

.750

ปานกลาง

3

3.148

.754

ปานกลาง

4

3.195

.712

ปานกลาง

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ตามความพึงพอใจ
ของประชาชน พบว่าทุกยุทธศาสตร์ ประชาชนมีความพึงพอใจเกินกึ่งหนึ่ ง คือเกิน 2.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 ถือ
ได้วา่ บรรลุผลสัมฤทธิ์ แต่เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจ พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.195
ซึ่งถือได้วา่ ยังไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร โดยสามารถเรี ยงลาดับความพึงพอใจ 3 อันดับแรก ได้ดงั นี้
ความพึงพอใจมากทีส่ ุ ด 3 อันดับแรก (เรียงจากมากไปหาน้ อย)
อันดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ ดา้ นที่ 1 พัฒนาการศึ กษา ศาสนา ประเพณี ศิ ลปวัฒนธรรม และการกี ฬาแบบ
บูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ย 3.267
อันดับที่ 2 ยุทธศาสตร์ ด้านที่ 2 ร่ วมกันจัดวางผังเมื อง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่ งแวดล้อม
ป้ องกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ย 3.207
อันดับที่ 3 ยุทธศาสตร์ ดา้ นที่ 3 ร่ วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่ คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ประชาชนมี
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ย 3.159

21

11. สรุปผลการประเมินผลความคุ้มค่ าของการใช้ งบประมาณ ประจาปี 2559
ตารางที่ 10 สรุปผลการการประเมินผลความคุ้มค่ าของการใช้ งบประมาณของเทศบาลเมืองทุ่งสง
ยุทธศาสตร์ ที่ 1
พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่ คุณภาพมาตรฐานทีเ่ หนือกว่ า
การ

โครงการ

โครงการ

คิดเป็ น

ผลการ

ประเมิน

ทั้งหมด

ทีแ่ ล้ วเสร็จ

ร้ อยละ

ประเมิน

เชิง
ปริ มาณ

36

33

91.67

ผลสัมฤทธิ์
มีท้ งั หมด 36 โครงการ เทศบาลสามารถ
ดาเนินการแล้วเสร็ จ จานวน 33 โครงการ
คิดเป็ นร้อยละ 91.67 จานวนโครงการที่
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ จานวน 3
โครงการ จานวนโครงการที่ไม่
ดาเนินการ จานวน 0 โครงการ แสดงถึง
การทางานส่วนใหญ่เป็ นไปตามแผนการ
ดาเนินงานตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้

22
เชิง
คุณภาพ
งบ
ประมาณ

3.267
67,222,500.00

57,089,046.15

84.93

ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
ดาเนินงานอยูใ่ นระดับปานกลาง
การใช้งบประมาณมีการบริ หารจัดการที่
ดีโดยใช้อย่างประหยัดและคานึงถึง
ประโยชน์ของงานที่มีคุณภาพ

จากตาราง พบว่า การดาเนิ นงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามยุทธ์ศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
มีท้ งั หมด 36 โครงการ เทศบาลสามารถดาเนิ นการแล้วเสร็ จ จานวน 33 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 91.67
จานวนโครงการที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการ จานวน 3 โครงการ จานวนโครงการที่ไม่ดาเนิ นการ จานวน 0 โครงการ
แสดงถึงการทางานส่วนใหญ่เป็ นไปตามแผนการดาเนินงานตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.267
งบประมาณที่ต้ งั ไว้ จานวน 67,222,500.00 บาท มีการใช้งบประมาณ จานวน 57,089,046.15 บาท คิด
เป็ นร้อยละ 84.93 แสดงว่าการใช้งบประมาณมีการบริ หารจัดการที่ดีโดยใช้อย่างประหยัดและคานึ งถึงประโยชน์
ของงานที่มีคุณภาพ

ตารางที่ 11 สรุปผลการการประเมินผลความคุ้มค่ าของการใช้ งบประมาณของเทศบาลเมืองทุ่งสง
ยุทธศาสตร์ ที่ 2
ร่ วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้ างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้ อม ป้องกันนา้ ท่ วม สู่ เมืองน่ าอยู่อย่ างยัง่ ยืน
การ

โครงการ

โครงการ

คิดเป็ น

ผลการ

ประเมิน

ทั้งหมด

ทีแ่ ล้ วเสร็จ

ร้ อยละ

ประเมิน

เชิง
ปริ มาณ

26

20

76.92

เชิง

ผลสัมฤทธิ์
มีท้ งั หมด 26 โครงการ เทศบาลสามารถ
ดาเนินการแล้วเสร็ จ จานวน 20 โครงการ
คิดเป็ นร้อยละ 76.92 จานวนโครงการที่
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ จานวน 0
โครงการ จานวนโครงการที่ไม่
ดาเนินการ จานวน 4 โครงการ แสดงถึง
การทางานส่วนใหญ่เป็ นไปตามแผนการ
ดาเนินงานตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้

3.207

ประชาชนมีความพึงพอใจในการ

23
ดาเนินงานอยูใ่ นระดับปานกลาง

คุณภาพ
งบ
342,688,866.00
ประมาณ

42,136,048.00

ค่าใช้จ่ายที่อยูใ่ นงบประมาณได้มีการ
บริ หารจัดการที่ดีโดยใช้อย่างประหยัด
และคานึงถึงประโยชน์ของงานที่มี
คุณภาพ

12.30

จากตาราง พบว่า การดาเนิ นงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามยุทธ์ศาสตร์ ที่ 2 ร่ วมกันจัดวางผังเมือง
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่ งแวดล้อม ป้ องกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน
มีท้ งั หมด 26 โครงการ เทศบาลสามารถดาเนิ นการแล้วเสร็ จ จานวน 20 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 76.92
จานวนโครงการที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการ จานวน 0 โครงการ จานวนโครงการที่ไม่ดาเนิ นการ จานวน 4 โครงการ
แสดงถึงการทางานส่วนใหญ่เป็ นไปตามแผนการดาเนินงานตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.207
งบประมาณที่ต้ งั ไว้ จานวน 342,688,866.00 บาท มีการใช้งบประมาณ จานวน 42,136,048.00 บาท คิด
เป็ นร้อยละ 12.30 แสดงว่าการใช้งบประมาณมีการบริ หารจัดการที่ดีโดยใช้อย่างประหยัดอย่างมากและคานึ งถึง
ประโยชน์ของงานที่มีคุณภาพ

ตารางที่ 12 สรุปผลการการประเมินผลความคุ้มค่ าของการใช้ งบประมาณของเทศบาลเมืองทุ่งสง
ยุทธศาสตร์ ที่ 3
ร่ วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่ คุณภาพชีวติ ทีด่ กี ว่ า
การ

โครงการ

โครงการ

คิดเป็ น

ผลการ

ประเมิน

ทั้งหมด

ทีแ่ ล้ วเสร็จ

ร้ อยละ

ประเมิน

เชิง
ปริ มาณ

32

22

68.75

ผลสัมฤทธิ์
มีท้ งั หมด 32 โครงการ เทศบาลสามารถ
ดาเนินการแล้วเสร็ จ จานวน 22 โครงการ
คิดเป็ นร้อยละ 68.75 จานวนโครงการที่
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ จานวน 1
โครงการ จานวนโครงการที่ไม่
ดาเนินการ จานวน 9 โครงการ แสดงถึง
การทางานส่วนใหญ่เป็ นไปตามแผนการ
ดาเนินงานตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้

24
เชิง
คุณภาพ
งบ
ประมาณ

3.159
61,614,386.09

55,973,573.20

ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
ดาเนินงานอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าใช้จ่ายที่อยูใ่ นงบประมาณได้มีการ
บริ หารจัดการที่ดีโดยใช้อย่างประหยัด
และคานึงถึงประโยชน์ของงานที่มี
คุณภาพ

95.86

จากตาราง พบว่า การดาเนิ นงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามยุทธ์ศาสตร์ ที่ 3 ร่ วมกันพัฒนาเศรษฐกิ จ
และสังคม สู่คุณภาพชีวติ ที่ดีกว่า
มีท้ งั หมด 32 โครงการ เทศบาลสามารถดาเนิ นการแล้วเสร็ จ จานวน 22 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 68.75
จานวนโครงการที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการ จานวน 1 โครงการ จานวนโครงการที่ไม่ดาเนิ นการ จานวน 9 โครงการ
แสดงถึงการทางานส่วนใหญ่เป็ นไปตามแผนการดาเนินงานตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.159
งบประมาณที่ต้ งั ไว้ จานวน 61,614,386.09 บาท มีการใช้งบประมาณ จานวน 55,973,573.20 บาท คิด
เป็ นร้อยละ 90.84 แสดงว่าการใช้งบประมาณมีการบริ หารจัดการที่ดีโดยใช้อย่างประหยัดและคานึ งถึงประโยชน์
ของงานที่มีคุณภาพ

ตารางที่ 13 สรุปผลการการประเมินผลความคุ้มค่ าของการใช้ งบประมาณของเทศบาลเมืองทุ่งสง
ยุทธศาสตร์ ที่ 4
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์ กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่ การบริหารจัดการทีด่ โี ดยทุกภาคีมสี ่ วน
ร่ วมแบบบูรณาการรองรับความเปลีย่ นแปลงสู่ เทศบาลอัจฉริยะ
การ

โครงการ

โครงการ

คิดเป็ น

ผลการ

ประเมิน

ทั้งหมด

ทีแ่ ล้ วเสร็จ

ร้ อยละ

ประเมิน

เชิง
ปริ มาณ

30

26

86.67

ผลสัมฤทธิ์
มีท้ งั หมด 30 โครงการ เทศบาลสามารถ
ดาเนินการแล้วเสร็ จ จานวน 26 โครงการ
คิดเป็ นร้อยละ 86.67 จานวนโครงการที่
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ จานวน 0
โครงการ จานวนโครงการที่ไม่
ดาเนินการ จานวน 4 โครงการ แสดงถึง

25
การทางานเป็ นไปตามแผนการ
ดาเนินงานตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้
เชิง
คุณภาพ
งบ
ประมาณ

3.148
11,402,564.96

9,705,900.90

85.12

ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
ดาเนินงานอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าใช้จ่ายที่อยูใ่ นงบประมาณได้มีการ
บริ หารจัดการที่ดีโดยใช้อย่างประหยัด
และคานึงถึงประโยชน์ของงานที่มี
คุณภาพ

จากตาราง พบว่า การดาเนิ นงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามยุทธ์ศาสตร์ ที่ 4 ปรับปรุ งและพัฒนาการ
บริ หารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุ มชนสู่ การบริ หารจัดการที่ ดีโดยทุ กภาคี มีส่วนร่ วมแบบบู รณาการ
รองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริ ยะ
มีท้ งั หมด 30 โครงการ เทศบาลสามารถดาเนิ นการแล้วเสร็ จ จานวน 26 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 86.67
จานวนโครงการที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการ จานวน 0 โครงการ จานวนโครงการที่ไม่ดาเนิ นการ จานวน 4 โครงการ
แสดงถึงการทางานเป็ นไปตามแผนการดาเนินงานตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.148
งบประมาณที่ต้ งั ไว้ จานวน 11,402,564.96 บาท มีการใช้งบประมาณ จานวน 9,705,900.90 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 85.12 แสดงว่าการใช้งบประมาณมีการบริ หารจัดการที่ดีโดยใช้อย่างประหยัดและคานึงถึงประโยชน์ของ
งานที่มีคุณภาพ

26

ภาพที่ 11 ตัวอย่ างภาพการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนา

27

ภาพที่ 11 ตัวอย่ างภาพการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนา

28

ภาพที่ 11 ตัวอย่ างภาพการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนา (ต่ อ)

29

ภาพที่ 11 ตัวอย่ างภาพการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนา (ต่ อ)

30

12. ข้ อมูลทีเ่ ทศบาลเมืองทุ่งสงจะต้ องพิจารณาในการประเมินความคุ้มค่ าของการใช้ งบประมาณ
ข้อมูลที่ทางเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช จะต้องพิจารณาในการประเมินความคุม้ ค่าของ
การใช้งบประมาณ ได้แก่
1. พิจารณาความสาคัญของภารกิจ
2. พิจารณาวัตถุประสงค์/เป้ าหมายของภารกิจ
3. พิจารณาความคุม้ ทุนของการใช้งบประมาณที่จะดาเนินการเปรี ยบเทียบผลประโยชน์
4. พิจารณาต้นทุนของการใช้งบประมาณกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ
5. พิจารณาความคุม้ ค่าของการใช้งบประมาณ คือ พิจารณาจากผลที่ ได้รับจากการดาเนิ น ภารกิจ ตาม
ลักษณะของแต่ละภารกิจ โดยดูจากสภาพเศรษฐกิ จ สังคม ชุมชน สถานการณ์การเมืองปั จจุบนั (ผลที่ได้รับจาก
ภารกิจจะต้องมีคุณค่าสู งกว่าต้นทุนการลงทุนทรัพยากรที่ตอ้ งใช้ในแต่ละภารกิ จรวมถึงผลกระทบในด้านลบที่
อาจจะเกิดขึ้นจากการดาเนินภารกิจ)

13. ภาคผนวก

ลาดับ

งานจัดซื้อจัดจ้ าง

1

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก ถ.ประชาอุทิศ ซ.6/2
จ้างเหมาปรับปรุ งถนน คสล. ถ.ทุ่งสง-นคร
ศรี ฯ (ตรงข้ามบ้านพักรถไฟนาเหนือ)

2
3

4

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก ถ.ประชาอุทิศ ซอยร่ วมใจ
พัฒนา 1 แยก 3
จ้างเหมาปรับปรุ งห้องน้ าภายในสวนพฤกษา
สิ รินธร

ข้ อมูลประกอบการศึกษาการประหยัดงบประมาณ
จานวนหน่ วยงาน
วงเงินประมาณ
วิธีซื้อ/จ้ าง
ยื่นเสนอราคา

6
7

จ้างควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและ
บาบัดน้ าเสี ยระยะที่ 2
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรี ยน 4 ชั้น 12
ห้องเรี ยน ร.ร.มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง

สอบราคา

2 หน่วยงาน

557,000.00 ไม่เกินงบประมาณที่ต้งั ไว้

652,000.00

สอบราคา

3 หน่วยงาน

640,000.00 ไม่เกินงบประมาณที่ต้งั ไว้

1,188,000.00

สอบราคา

2 หน่วยงาน

1,157,300.00 ไม่เกินงบประมาณที่ต้งั ไว้

1,880,000.00

สอบราคา

4 หน่วยงาน

1,590,000.00 ไม่เกินงบประมาณที่ต้งั ไว้

108,790,400.00
1,900,265.00
10,444,000.00

อิเล็กทรอนิกส์
คัดเลือกแบบจากัด
ข้อกาหนด
อิเล็กทรอนิกส์

3 หน่วยงาน

เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติถูกต้องเสนอราคา
ต่าสุ ดและไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้งั
106,300,000.00 ไว้
เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติถูกต้องเสนอราคา

2 หน่วยงาน

ต่าสุ ดและไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้งั
1,900,000.00 ไว้
เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติถูกต้องเสนอราคา

3 หน่วยงาน

ต่าสุ ดและไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้งั
10,399,000.00 ไว้

2 หน่วยงาน

เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติถูกต้องเสนอราคา
ต่าสุ ดและไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้งั
10,821,600.00 ไว้

8
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรี ยน อนุบาล 1 (2 ชั้น)
ร.ร.รี สอร์ทอนุบาลเทศบาลฯ

เหตุผลที่คดั เลือก

557,700.00

5
จ้างเหมาก่อสร้างระบบรวบรวมและบาบัดน้ า
เสี ย ระยะที่ 2 ภายในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง

วงเงินในสั ญญา

10,881,600.00

อิเล็กทรอนิกส์

ลาดับ

งานจัดซื้อจัดจ้ าง

วงเงินประมาณ

วิธีซื้อ/จ้ าง

จานวนหน่ วยงาน
ยื่นเสนอราคา

9
จ้างเหมาก่อสร้างสถานธนานุบาลเทศบาล
เมืองทุ่งสง (โรงรับจานา สาขาที่ 2)

5,227,174.00

อิเล็กทรอนิกส์

วงเงินในสั ญญา

เหตุผลที่คดั เลือก

2 หน่วยงาน

เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติถูกต้องเสนอราคา
ต่าสุ ดและไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้งั
5,068,000.00 ไว้

3 หน่วยงาน

เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติถูกต้องเสนอราคา
ต่าสุ ดและไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้งั
4,412,000.00 ไว้

4 หน่วยงาน

เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติถูกต้องเสนอราคา
ต่าสุ ดและไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้งั
2,060,000.00 ไว้

7 หน่วยงาน

เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติถูกต้องเสนอราคา
ต่าสุ ดและไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้งั
5,699,900.00 ไว้

4 หน่วยงาน

เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติถูกต้องเสนอราคา
ต่าสุ ดและไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้งั
3,050,000.00 ไว้

3 หน่วยงาน

เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติถูกต้องเสนอราคา
ต่าสุ ดและไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้งั
1,418,000.00 ไว้

10
จ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.ด้านบน
เป็ นรางวี พร้อมบ่อพัก ถ.เสริ มชาติ ซ.8 (จาก
สะพานคลองท่าโหลนถึงสามแยกหนองป่ าแก่)
11

12

จ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.ด้านบน
เป็ นรางวี พร้อมบ่อพัก ถ.บ้านในหวัง ถ.สาย
เอเชี ย (ต่อจากเดิม)
จ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ าด้านบนเป็ นราง
วี พร้อมบ่อพัก ถ.ท่าแพใต้จากทางรถไฟสาย
ใต้ ถึงทางหลวงหมายเลข 41

4,430,000.00

2,232,500.00

5,725,000.00

อิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์

13
จ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันดินคลองท่าโหลน
14

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ า
คสล. ด้านบนเป็ นรางวี พร้อมบ่อพัก ถ.
หมูบ่ า้ นพัฒนา ซ.14/6

3,134,000.00

1,420,000.00

อิเล็กทรอนิกส์

สอบราคา

ลาดับ

งานจัดซื้อจัดจ้ าง

วงเงินประมาณ

วิธีซื้อ/จ้ าง

จานวนหน่ วยงาน
ยื่นเสนอราคา

15
จ้างเหมาก่อสร้างศาลาประชาคม

17,241,000.00

อิเล็กทรอนิกส์

29,450,000.00

อิเล็กทรอนิกส์

5 หน่วยงาน

4 หน่วยงาน

เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติถูกต้องเสนอราคา
ต่าสุ ดและไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้งั
25,149,000.00 ไว้

2 หน่วยงาน

เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติถูกต้องเสนอราคา
ต่าสุ ดและไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้งั
3,427,959.00 ไว้

1 หน่วยงาน

เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติถูกต้องเสนอราคา
ต่าสุ ดและไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้งั
999,000.00 ไว้

3 หน่วยงาน

เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติถูกต้องเสนอราคา
ต่าสุ ดและไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้งั
1,460,000.00 ไว้

3 หน่วยงาน

เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติถูกต้องเสนอราคา
ต่าสุ ดและไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้งั
2,580,000.00 ไว้

17
จ้างเช่ารถยนต์ส่วนกลางมาใช้ในราชการของ
เทศบาลฯ

3,448,200.00

อิเล็กทรอนิกส์

18
จ้างเหมาเอกชนฝังกลบขยะมูลฝอย

1,188,000.00

สอบราคา

19
ซื้ อหนังสื อ สื่ อวัสดุการเรี ยนการสอนให้กบั
โรงเรี ยนรี สอร์ทอนุบาลทุ่งสง
20

ซื้ อหนังสื อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาหรับภาคเรี ยนที่
1 ปี การศึกษา 2559

1,499,900.00

2,742,313.00

สอบราคา

อิเล็กทรอนิกส์

เหตุผลที่คดั เลือก

เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติถูกต้องเสนอราคา
ต่าสุ ดและไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้งั
15,570,000.00 ไว้

16
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารสานักงานเทศบาล
เมืองทุ่งสง

วงเงินในสั ญญา

ลาดับ

งานจัดซื้อจัดจ้ าง

21

จ้างเหมาก่อสร้างระบบเมนไฟฟ้าจากหม้อ
แปลงถึง MDB และระบบเมนไฟฟ้า จาก
MDB ไปจ่ายอาคารโรงอาหาร, อาคารเรี ยน1,
อาคารเรี ยน2,โรงเรี ยนรี สอร์ทอนุบาลทุ่งสง

วงเงินประมาณ

2,687,000.00

วิธีซื้อ/จ้ าง

อิเล็กทรอนิกส์

จานวนหน่ วยงาน
ยื่นเสนอราคา

1,527,975.00

สอบราคา

15 หน่วยงาน

3 หน่วยงาน

เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติถูกต้องเสนอราคา
ต่าสุ ดและไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้งั
1,480,000.00 ไว้

1 หน่วยงาน

เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติถูกต้องเสนอราคา
ต่าสุ ดและไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้งั
600,000.00 ไว้

1 หน่วยงาน

เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติถูกต้องเสนอราคา
ต่าสุ ดและไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้งั
1,703,520.00 ไว้

23
จ้างเหมาบริ การดาเนินงานโครงการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิ นเทศบาลเมืองทุ่งสง

600,000.00

สอบราคา

24
จ้างเหมาเอกชนผลิตนมถัว่ เหลืองบรรจุถุง
และจัดส่ งในชุมชน

1,703,520.00

สอบราคา

25
จ้างเหมาประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนฝัง
กลบขยะมูลฝอยด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รวม

2,244,000.00
250,361,000.00

อิเล็กทรอนิกส์

เหตุผลที่คดั เลือก

เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติถูกต้องเสนอราคา
ต่าสุ ดและไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้งั
2,675,000.00 ไว้

22
ซื้ อหนังสื อเสริ มการเรี ยนรู้ และสื่ อการเรี ยน
การสอน จานวน 390 รายการ

วงเงินในสั ญญา

2 หน่วยงาน

เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติถูกต้องเสนอราคา
ต่าสุ ดและไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้งั
2,219,000.00 ไว้
239,502,751.21

บุคลากรดาเนินโครงการ
ที่

บุคลากร

ตาแหน่ งในโครงการ

ประสบการณ์

คุณวุฒิ

ความเชี่ยวชาญ

ประเมิน (ปี )
1 นายรัฐศวรรธน์

ผูจ้ ดั การโครงการ

10

ป.โท

ผูเ้ ชี่ยวชาญการประเมินผลการ

7

ป.โท

กิ่งแก้ว
2 นางอัญชลี
แพรกปาน
3 นางคนึงนิจ
ศรี สุวรรณ

ดาเนินงานและการให้บริ การ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการประเมิน

เทคโนโลยีการผลิต/การบริ หารจัดการ/
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน/
ประเมินโครงการ/สังคมผูส้ ูงอายุ
การบัญชี/การบริ หารธุรกิจ/
งานประกันคุณภาพ

7

ป.โท

การบัญชี

7

ป.โท

บริ หารธุรกิจ

5

ป.โท

รัฐศาสตร์

5

ป.โท

การบริ หารธุรกิจ/สถิติ/โปรแกรม SPSS

5

ป.โท

การสื่ อสาร/การประชาสัมพันธ์/

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
และความคุม้ ค่าของการใช้
งบประมาณ

4 นางสาวสุกญั ญา
ใจเย็น

ผูป้ ระเมินด้านการประเมินผล
การดาเนินงานและการ
ให้บริ การ

5 นางสาววิไลวรรณ ผูป้ ระเมินด้านการประเมินผล
ชานาญคา

การดาเนินงานและการ
ให้บริ การ

6 นางสาวประวิตรี
ดุกทอง

ผูป้ ระเมินด้านการประเมินผล
การดาเนินงานและการ
ให้บริ การ

7 นางสาวอัสมา
พิมพ์ประพันธ์

ผูป้ ระเมินด้านการประเมินผล
การดาเนินงานและการ

เทคโนโลยีการศึกษา

ให้บริ การ
8 นางสาวเสาวภาคย์ ผูป้ ระเมินด้านการประเมิน
เพชรฤทธิ์

5

ป.โท

งานประกันคุณภาพ

5

ป.ตรี

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
และความคุม้ ค่าของการใช้
งบประมาณ

9 นางสาวกันยารัตน์ ผูป้ ระเมินด้านการประเมิน
ทรัพยาสาร

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
และความคุม้ ค่าของการใช้
งบประมาณ

