
ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําปี  

2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 1 บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการให้ยั่งยืนโดยบูรณาการ
การพัฒนาด้านกายภาพและด้านกระบวนการทางสังคมอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง

1

โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, ป้องกัน, แก้ไข
ปัญหาอุทกภัยแบบบูรณาการ

2,200,000 700,000   2,900,000     2,874,016.13     

1.1 ด้านกายภาพ
   -  ดูแลบํารุงรักษา 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ลําเหมือง 
ลําคลอง คู ท่อระบายน้ํา 
ภายในเขตเทศบาลทั้งหมด

กอง
สาธารณสุขฯ

2,200,000 2,170,815        1. จ้างเหมาเรือนจําทุ่งสง
ดําเนินการ ดังนี้
  -   ขุดลอกเก็บวัสดุสิ่งปฏิกูล
ภายในท่อ, รางระบายน้ําสาธารณะ 
ฯ ตามถนน ซอยต่าง ๆ ในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสงจํานวน 5 โซน  
 -  ขุดลอกทางระบายน้ําและจุดรับ
น้ําทิ้งสาธารณะ(จุดเสี่ยง) ในเขต
เทศบาล ฯ จํานวน 8  จุด
 -   ปรับแต่งแนวคันขอบคลองทั้ง
สองข้าง เก็บวัสดุสิ่งปฏิกูลและกําจัด
วัชพืชภายในลําคลอง

เป็นโครงการต่อเนื่อง
ดําเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๕
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ําท่วม  สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
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ลําดับ
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2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

สํานักปลัด/
กองช่าง

           176,432 จํานวน 4 สาย  ดังนี้ คลองท่าเลา 
 คลองตม คลองท่าโหลน คลองท่า
แพ
2. จัดประชุมเพื่อวางแผนจัดการ
ที่ดินและน้ําเพื่อเมืองอย่างบูรณา
การ “Integrated Urban Land &
 Water Planning (IULWP)  
Project”  โดยดําเนินการตั้งแต่
กันยายน 2554-ปัจจุบัน ระยะเวลา: 
24 เดือน ผลการดําเนินงาน ดังนี้
 - มีการสัมมนาประชุมเปิดตัว
โครงการมีการแนะนําและทําความ
เข้าใจโครงการ แลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็นประสบการณ์ในการจัดการ
น้ําท่วมและภัยพิบัติประเทศไทย-
เนเธอแลนด์  การเสวนา เรื่อง ความ
ท้าทายในการจัดการน้ําท่วมและภัย
พิบัติโดยท้องถิ่น โดยคณะ
ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเนเธอแลนด์

เป็นโครงการต่อเนื่อง
ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําปี  

2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

 -  มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ-MOU การวางแผนจัดการ
ที่ดินและน้ําเพื่อเมืองอย่างบูรณาการ 
-  มีการสํารวจข้อมูลอย่างเร่งด่วน 
(QS) ในพื้นที่อําเภอทุ่งสง จัดระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ 
 -  ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ถอดบทเรียน ประสบการณ์จาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ํา
จากประเทศเนเธอแลนด์และจาก
ท่านเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์
ประจําประเทศไทย ได้นํามา
ถ่ายทอดสู่พี่น้องประชาชนชาว
อําเภอทุ่งสงที่ร่วมงานนําไปปรับใช้ให้
เข้ากับสถานการณ์ของประเทศไทย  
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม
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2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

298,537.70       3. กิจกรรมพัฒนาและอนุรักษ์ลํา
คลองท่าแพเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาส 84  พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
และประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น
การจัดทําแผนการดําเนินการแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมลุ่มน้ําตรัง ซึ่ง
ดําเนินการระหว่างเดือนกันยายน 
2554-ปัจจุบัน ผลการดําเนินการ
1) ระยะสั้น ได้แก่ การลดระดับความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาน้ํา 
และอุทกภัย วาตภัย และดินโคลน
ถล่มซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่
และทรัพย์สินของประชาชน 
2) ระยะยาว ได้แก่ การปรับระบบ
การบริหารจัดการป่าต้นน้ํา กลางน้ํา
และปลายน้ําอย่างบูรณาการ

เป็นโครงการต่อเนื่อง
ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําปี  

2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

1.2  ด้านสังคม
 - จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน 
ปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์พันธ์
ปลา อนุรักษ์คลองท่าแพ

ลํานัก
ปลัดเทศบาล

131,409.71 1.  กิจกรรมพัฒนาและอนุรักษ์ลํา
คลองท่าแพเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาส 84 พรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ใน
วันศุกร์ที่ 3  กุมภาพันธ์ 2555 ณ 
บริเวณริมคลองท่าแพต.ปากแพรก 
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ โดยดําเนิน
กิจกรรมดังนี้
 - ร่วมกันปลูกต้นไม้พื้นถิ่น หญ้าแฝก 
-  ร่วมปล่อยปลาพื้นถิ่นที่หายาก/
และใกล้สูญพันธุ์ในคลองท่าแพ
  -  ทําคันดินบริเวณริมคลองด้วย
วัสดุธรรมชาติ โดยเรือนจําอําเภอทุ่ง
สง  
  - นําเสนอผลงานวิจัยการอนุรักษ์
คลองท่าแพ/และนิทรรศการระบบ
นิเวศคลองท่าแพ ชีวิต สายน้ํา 
คลองท่าแพ / โดยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยา
เขตนครศรีธรรมราช   (ไสใหญ่)

เป็นโครงการต่อเนื่อง
ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําปี  

2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

 -  นําเสนอนิทรรศการคลองท่าแพ
สายน้ําแห่งเครือข่าย โดยโรงเรียน
มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง (วัด
ท่าแพ)
  - นําเสนอนิทรรศการการจัดทําผัง
ชุมชน /โดยชุมชนท่าแพใต้, 
  - นําเสนอนิทรรศการฝายน้ําล้น 
(Check Dam) /โดยกองบัญชาการ
ช่วยรบที่ 4 
  - นําเสนอนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติ ฯโดยส่วนราชการต่าง ๆ และ
โรงเรียนในอําเภอทุ่งสง
 -  ร่วมกันปลูกต้นไม้พื้นถิ่น หญ้า
แฝก 
- ร่วมปล่อยปลาพื้นถิ่นที่หายาก/และ
ใกล้สูญพันธุ์ในคลองท่าแพทําคันดิน
บริเวณริมคลองด้วยวัสดุธรรมชาติ 
โดยเรือนจําอําเภอทุ่งสง  
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําปี  

2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - นําเสนอผลงานวิจัยการอนุรักษ์
คลองท่าแพ/และนิทรรศการระบบ
นิเวศคลองท่าแพ ชีวิต สายน้ํา 
คลองท่าแพ / โดยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยา
เขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่)
นําเสนอนิทรรศการคลองท่าแพ
สายน้ําแห่งเครือข่าย โดยโรงเรียน
มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง (วัด
ท่าแพ)
 -   นําเสนอนิทรรศการการจัดทําผัง
ชุมชน /โดยชุมชนท่าแพใต้, 
  - นําเสนอนิทรรศการฝายน้ําล้น 
(Check Dam) /โดยกองบัญชาการ
ช่วยรบที่ 4 
  - นําเสนอนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติ ฯ /โดยส่วนราชการต่าง ๆ 
และโรงเรียนในอําเภอทุ่งสง

เป็นโครงการต่อเนื่อง
ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําปี  

2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

45,770         42,116.88        2.  “กิจกรรมการดูแลรักษาพื้นที่สี
เขียวเดิม เพิ่มพื้นที่สีเขียวใหม่” 
(เมืองต้นไม้)  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 
2555 (วันสิ่งแวดล้อมโลก) ณ ริม
คลองท่าแพบริเวณชุมชนท่าแพใต้ 
ใกล้ร้านส้มตําไดโนเสาร์ โดยมี
กิจกรรมลงทะเบียนต้นไม้ของตน 
บํารุงรักษาและดูแลให้ต้นไม้ของตน
ให้เจริญงอกงาม ซึ่งภาคีเครือข่าย
เมืองทุ่งสง และชาวทุ่งสง ร่วมกัน
ปลูกซ่อมแซม,และใส่ปุ๋ยบาํรุงต้นไม้
เก่าและปลูกต้นขี้เหล็ก ต้นหว้า เพิ่ม
อีกประมาณ 190 ต้น ปลูกหญ้าแฝก
เพิ่มอีก 7,000  ต้น
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําปี  

2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

57,720         54,704.84        3. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รวมใจ
ภักดิ์ อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ 
สิงหาคม ๒๕๕๕  เมื่อวันที่ 9 
สิงหาคม 2555 ณ บริเวณสวน
พฤกษาสิรินธร  ชุมชนบ้านในหวัง 
ตําบลปากแพรก อําเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช   เทศบาล
เมืองทุ่งสงร่วมกับภาคีเครือข่าย
อนุรักษ์คลองท่าแพ   จัดกิจกรรมปั่น
จักรยานลดโลกร้อน  ปลูกต้นไม้  
ดูแลต้นไม้ (ตัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย  
ปรับปรุงดิน)  ขุดลอกทางน้ํา นํากิ่ง
ไม้ หรือสิ่งกีดขวางทางน้ําอื่น ๆ  
ออกจากทางน้ํา

เป็นโครงการต่อเนื่อง
ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําปี 

 2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย 

 เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๕
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ําท่วม  สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  สร้างกระบวนการเรียนรู้กฎหมายผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําปี 

 2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย 

 เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้
1 โครงการจัดทําผังและ

แผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม
กอง

สวัสดิการ ฯ
1,000,000 59,100  - จัดทําผังและแผนชุมชนเพื่อส่งเสริมขีด

ความสามารถของชุมชน และประชาชน
ตลอดถึงภาคีต่างๆ การมีส่วนร่วมจัดทําผัง
และแผนชุมชนด้วยตนเอง โดยการจัด
ประชุมเพื่อดําเนินการต่อยอดการจัดทํา
ผังและแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมจํานวน
ไม่น้อยกว่า 5 ชุมชน ดําเนินการระหว่าง
เดือนตุลาคม 2554-กันยายน 2555 ได้แก่
 ชุมชนทุ่งสง-ห้วยยอด (มิ.ย.55) ชุมชน
ตลาดใน (มิ.ย.55) ชุมชนเปรมประชา 
ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา(ก.ค.55)และชุมชน
ตะวันออกวัดชัยชุมพล(ส.ค.55)
 - ผลการดําเนินงาน คือ ได้ผังและแผน
ชุมชนไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและเป็นสื่อ
ในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
และภาคีที่เกี่ยวข้อง

เป็นโครงการต่อเนื่อง
ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําปี  

2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่ม
โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
แนวทางการพัฒนาที่  3  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายถนน ระบบระบายน้ํา ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้เพียงพอ และปรับปรุงบํารุงรักษาอาคารสถานที่สาธารณะ

1 โครงการขยายเขตประปา กองช่าง 797,300 70,235 867,535 858,705 ดําเนินการขยายเขตประปา ดังนี้

239,429  - ขยายเขตประปาด้านหลังโรงเรียนรี
สอร์ทอนุบาลชุมชนท่าแพใต้ ผู้รับ
ผลประโยชน์จํานวน 4   ครัวเรือน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

470,698  - ขยายเขตประปา ถนนเสริมชาติ 
ซอยข้างโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ
 ด้านทิศเหนือ  จํานวน  4   ครัวเรือน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

148,578  - ขยายเขตประปา ชุมชนประชาอุทิศ
 ผู้รับผลประโยชน์ จํานวน 5    
ครัวเรือน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ

กองช่าง 549,600 75,000    624,600  623,819.46 ดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ดังนี้

623,819 121,990.64  - ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะชุมชนหลัง
โรงพยาบาลทุ่งสง
ผู้รับผลประโยชน์ จํานวน 18    
ครัวเรือน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๕
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ําท่วม  สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําปี  

2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่ม
โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
187,562.45  - ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนน

ยุทธศาสตร์ ซอย 19  จํานวน         
ครัวเรือน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

150,679.48  - ขยายเขตไฟฟ้าถนนเสริมชาติ ซอย 
4   ผู้รับผลประโยชน์ จํานวน 4    
ครัวเรือน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

163,586.89  - ขยายเขตไฟฟ้าถนนประชาอุทิศ  
ซอย 4  จํานวนผู้รับผลประโยชน์
จํานวน 2   ครัวเรือน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

3  - ปรับปรุงระบบจําหน่าย
ไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ถนน
สายวัฒนธรรม ระยะที่ 1 
ตั้งแต่แยกตลาดเกษตร-
สะพานโรงเรียนรัตนศึกษา

กองช่าง 8,500,000 ไม่ได้ดําเนนิการเนื่องจากงบประมาณ
ไม่เพียงพอ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ประมาณการค่าใช้จ่ายมาใหม่และ
ดําเนินการในปีงบประมาณถัดไป 
(งบประมาณจึงโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ จํานวน 12 กิจกรรม ซึ่ง
รายละเอียดรายงานไว้ใน ข้อ 5.1-5.12

อยู่ระหว่างดําเนินการ

4  -  ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ส่องสว่างสนามเทนนิสข้าง
อาคารป้องกัน

กองช่าง
(เงินกู้กสท.)

564,293.80 564,293.80 ระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามเทนนิสข้าง
อาคารป้องกัน

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้หลัง
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 งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
5 โครงการก่อสร้างถนน/

ถนนและท่อระบายน้ํา/
ปรับปรุงผิวจราจร

กองช่าง 22,233,716 22,103,285.15  ก่อสร้างถนน/ถนนและท่อระบายน้ํา/
ปรับปรุงผิวจราจร  จํานวน 12   
กิจกรรม  ดังนี้

ดําเนินการแล้วเสร็จ

5.1 ก่อสร้างถนน คสล. 
และท่อระบายน้ําคสล.
(ด้านบนเป็นรางวี)พร้อม
บ่อพัก ถนนตลาดใน ซอย 2
 แยกซ้ายมือก่อนถึงโรงพระ
 108-109

กองช่าง 490,700 490,000  ถนน คสล. และท่อระบายน้ําคสล.
(ด้านบนเป็นรางวี)พร้อมบ่อพัก ถนน
ตลาดใน ซอย 2 แยกซ้ายมือก่อนถึง
โรงพระ 108-109  ระยะทาง 93 เมตร
 รางวีรวม 2 ข้าง 186 เมตร

ดําเนินการแล้วเสร็จ

5.2 ก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 ถนนเวชพฤกษ์พิทักษ์ 
(ซอยพลาซ่า)

กองช่าง 556,000 554,000 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต ถนนเวชพฤกษ์พิทักษ์ (ซอยพลาซ่า)
 ปูผังอย่างเดียวความยาว 273 เมตร

ดําเนินการแล้วเสร็จ

5.3 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยสุชาติพงศ์

กองช่าง 329,900         310,000 ถนน คสล. ซอยสุชาติพงศ์ ระยะทาง 
150  เมตร

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
5.4 ก่อสร้างถนน คสล. 
และท่อระบายน้ํา คสล. 
(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อม
บ่อพัก ถนนตลาดใน ซอย 1
 (แยกหลังหอสมุด
ประชาชน)

กองช่าง 703,700 694,389.96 ถนน คสล. และท่อระบายน้ํา คสล. 
(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนน
ตลาดใน ซอย 1 (แยกหลังหอสมุด
ประชาชน) ความยาว 137 เมตร  
สภาพเดิมเป็นผิวแอสฟัสติก มีปัญหา
น้ําท่วมขังและมีการร้องขอให้เทศบาล
เข้าไปแก้ไขปัญหา (ถนนเดิมมีอยู่แล้ว)

ดาํเนินการแล้วเสร็จ

5.5 ก่อสร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีต ถนนข้างบ้านพัก
นายอําเภอ

กองช่าง 176,900 176,000 ถนนคอนกรีต ถนนข้างบ้านพัก
นายอําเภอ

ดําเนินการแล้วเสร็จ

5.6 ก่อสร้างถนน คสล. 
และท่อระบายน้ํา คสล. 
(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อม
บ่อพัก ถนนแยกราษฎร์
อุทิศ (หน้าวัดเขาปรีดี)

กองช่าง 1,145,200      1,144,000 ถนน คสล. และท่อระบายน้ํา คสล. 
(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนน
แยกราษฎร์อุทิศ (หน้าวัดเขาปรีดี)

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
5.7 ก่อสร้างทางเดินและ
ผนังกันดิน คสล. ลําเหมือง
สาธารณประโยชน์ ถนน
ยุทธศาสตร์ ซอย 12 ถึง
ถนนหลังโรงเรียนเทศบาล
บ้านนาเหนือ (ช่วงที่ 1)

กองช่าง 1,996,500      1,927,400 ทางเดินและผนังกันดิน คสล. ลํา
เหมืองสาธารณประโยชน์ ถนน
ยุทธศาสตร์ ซอย 12 ถึงถนนหลัง
โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ (ช่วงที่ 
1) ระยะทางประมาณ 220 เมตร

ดําเนินการแล้วเสร็จ

5.8  ก่อสร้างถนน คสล. 
และท่อระบายน้ํา คสล. 
(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อม
บ่อพัก ถนนเปรมประชา 
ซอย 4

กองช่าง 390,100         390,000         ถนน คสล. และท่อระบายน้ํา คสล. 
(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนน
เปรมประชา ซอย 4

ดําเนินการแล้วเสร็จ

5.9  ก่อสร้างถนน คสล. 
และท่อระบายน้ํา ถนน
ซอยข้างบริษัท CAT

กองช่าง 360,000         337,279.69 ถนน คสล. และท่อระบายน้ํา ถนน
ซอยข้างบริษัท CAT

ดําเนินการแล้วเสร็จ

5.10 ก่อสร้างท่อระบายน้ํา
 และถนน คสล. ซอยข้าง
สระน้ําเจสปอร์ต ถนนราช
บริพาร

กองช่าง 571,600         571,000         ท่อระบายน้ํา และถนน คสล. ซอยข้าง
สระน้ําเจสปอร์ต ถนนราชบริพาร

ดําเนินการแล้วเสร็จ

5.11 ปรับปรุงถนนหินคลุก
 ถนนข้างบริษัทผาทอง

กองช่าง 182,300 182,000 ถนนหินคลุก ถนนข้างบริษัทผาทอง ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
5.12 ก่อสร้างถนน คสล. 
และท่อระบายน้ํา (ด้านบน
เป็นรางวี) ถนนหมู่บ้าน
เอกวัฒน์ (ถนนซอย)

กองช่าง 289,600 286,000 ถนน คสล. และท่อระบายน้ํา (ด้านบน
เป็นรางวี) ถนนหมู่บ้านเอกวัฒน์ 
(ถนนซอย)

ดําเนินการแล้วเสร็จ

5.13 กิจกรรมก่อสร้างท่อ
ระบายน้ําพร้อมบ่อพัก ถ.
สําราญใจ

กองช่าง
(เงินกู้กสท.)

1,911,825 1,911,825 ท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก ถ.สําราญใจ ดําเนินการแล้วเสร็จ

5.14 กิจกรรมก่อสร้าง
ถนนคสล.และทอ่ระบาย
น้ําหมู่บ้านพัฒนา ซ.4

กองช่าง
(เงินกู้กสท.)

344,755 344,755 ถนนคสล.และท่อระบายน้ําหมู่บ้าน
พัฒนา ซ.4

ดําเนินการแล้วเสร็จ

5.15 กิจกรรมก่อสร้างถนน
ทางเข้าหมู่บ้านพรศักดิ์

กองช่าง
(เงินกู้กสท.)

1,617,200 1,617,200 ถนนทางเข้าหมู่บ้านพรศักดิ์ ดําเนินการแล้วเสร็จ

5.16 กิจกรรมจ้างเหมา
ถนนคสล.ถนนแยกซอย
ป ิ

กองช่าง
(เงินกู้กสท.)

669,000 669,000 ถนนคสล.ถนนแยกซอยประสานมิตร ดําเนินการแล้วเสร็จ

5.17  กิจกรรมจ้างเหมา
ถนนคสล.และท่อระบายน้ํา
 ถ.ประชาอุทิศ ซ.9

กองช่าง
(เงินกู้กสท.)

1,503,637.50 1,503,637.50 ถนนคสล.และท่อระบายน้ํา ถ.ประชา
อุทิศ ซ.9

ดําเนินการแล้วเสร็จ

5.18  กิจกรรมก่อสร้าง
ถนนยุทธศาสตร์ ซ.7/2

กองช่าง
(เงินกู้กสท.)

1,435,000 1,435,000 ก่อสร้างถนนยุทธศาสตร์ ซ.7/2 ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
5.19  กิจกรรมก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

ิ ิ

กองช่าง
(เงินกู้กสท.)

301,000 301,000 ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ.เสริมชาติ
 ซ.2

ดําเนินการแล้วเสร็จ

5.20  กิจกรรมถนน คสล.
ถนนท่าแพเหนือ ซ.2

กองช่าง
(เงินกู้กสท.)

466,146 466,146 ถนน คสล.ถนนท่าแพเหนือ ซ.2 ดําเนินการแล้วเสร็จ

5.21  กิจกรรมก่อสร้าง
ถนนคสล.ถนนพัฒนาการ 

กองช่าง
(เงินกู้กสท.)

983,512.76 983,512.76 ถนนคสล.ถนนพัฒนาการ ซ.8 ดําเนินการแล้วเสร็จ

5.22  กิจกรรมจ้างเหมา
ถนนคสล.และท่อระบายน้ํา
 ถ.ประชาอุทิศ ซ.9

กองช่าง
(เงินกู้กสท.)

1,503,637.50 1,503,637.50 ถนนคสล.และท่อระบายน้ํา ถ.ประชา
อุทิศ ซ.9

ดําเนินการแล้วเสร็จ

5.23  กิจกรรมก่อสร้าง
ถนนยุทธศาสตร์ ซ.12

กองช่าง
(เงินกู้กสท.)

1,630,800 1,630,800 ถนนยุทธศาสตร์ ซ.12 ดําเนินการแล้วเสร็จ

5.24  กิจกรรมก่อสร้าง
ถนนคสล.หมู่บ้านโดมทอง

กองช่าง
(เงินกู้กสท.)

558,836 558,836 ถนนคสล.หมู่บ้านโดมทอง ดําเนินการแล้วเสร็จ

5.25  กิจกรรมก่อสร้าง
ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ถ.ผดุงราษฎร์ 
ซ.2

กองช่าง
(เงินกู้กสท.)

1,698,000 1,698,000 ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ.ผดุง
ราษฎร์ ซ.2

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
5.26  กิจกรรมจ้างเหมา
ก่อสร้างถนนคสล.และท่อ
ระบายน้ําถนนเปรมประชา
 ซ.8

กองช่าง
(เงินกู้กสท.)

417,865.74 417,865.74 ถนนคสล.และท่อระบายน้ําถนนเปรม
ประชา ซ.8

ดําเนินการแล้วเสร็จ

6 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
อาคารสถานที่

6,263,900 6,263,900

6.1 กิจกรรมก่อสร้างศูนย์
ส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ  
   (ก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุ
 ชุมชนบ้านนาเหนือ)

กองช่าง
(เงิน

อุดหนุน)
(เงินรายได้)

4,000,000
3,854908

145,092

4,000,000 ศูนย์ส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ดําเนินการแล้วเสร็จ

6.2 กิจกรรมก่อสร้าง
ปรับปรุงศาลาสวดพระ
อภิธรรม

กองช่าง
(เงินกู้กสท.)

653,400 653,400 ปรับปรุงศาลาสวดพระอภิธรรม ดําเนินการแล้วเสร็จ

6.3 กิจกรรมก่อสร้างเมรุวัด
เขาปรีดี

กองช่าง
(เงินกู้กสท.)

886,000 886,000 เมรุวัดเขาปรีดี ดําเนินการแล้วเสร็จ

6.7 กิจกรรมจ้างเหมา
ปรับปรุงห้องน้ําศาลา
ประชาคม

กองช่าง
(เงินกู้กสท.)

399,000 399,000 ห้องน้ําศาลาประชาคม ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําปี  

2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่ม
โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
6.8 กิจกรรมปรับปรุง
อาคารเรียนร.ร.โคกสะท้อน
(อาคารพ่อเย็น)

กองช่าง
(เงินกู้กสท.)

275,500 275,500 ห้องน้ําศาลาประชาคม ดําเนินการแล้วเสร็จ

6.9 ติดตั้งป้ายบอกสถานที่
ภายในของหน่วยงานของ
เทศบาล

สํานักปลัดฯ 50,000 50,000 ป้ายบอกสถานที่ภายในของหน่วยงาน
ของเทศบาล

ดําเนินการแล้วเสร็จ

7 โครงการก่อสร้างกําแพงกัน
ดิน บริเวณแยกตลาดเกษตร

กองช่าง 761,000 760,000 กําแพงกันดิน บริเวณแยกตลาดเกษตร ดําเนินการแล้วเสร็จ

8 จัดซื้อที่ดินบริเวณหนองป่า
แก่

กองช่าง 1,000,000 1,000,000 ที่ดินบริเวณหนองป่าแก่ ดําเนินการแล้วเสร็จ

9 ก่อสร้างเขื่อนตลิ่งคลองท่า
เลาจากสะพานหลัง ทม.ทส.

กองช่าง
(เงินกู้กสท.)

3,006,016 3,006,016 เขื่อนตลิ่งคลองท่าเลาจากสะพานหลัง
 ทม.ทส.

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน
เพิ่มโอน

ลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลตอ่คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  ปรัปปรุงและพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม และปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้สวยงามเป็นระเบียบโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ร.ร.เทศบาล
บ้านนาเหนือ

กองช่าง
(จ่ายขาด
เงินสะสม)

698,000 698,000 พื้นที่ภายในโรงเรียนมีความเป็น
ระเบียบสวยงาม

ดําเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๕
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ําท่วม  สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 5 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๕
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ําท่วม  สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน



ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผล
ในการโอนด้วย  เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา
เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 6  ปรับปรุงพัฒนาและบริหารจัดการตลาดสด  ตลาดนัด ตลาดคนเดิน  ให้สวยงาม  สะอาด ถูกหลักสุขาภิบาลโดยการมีส่วนร่วม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๕
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ําท่วม  สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน



ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผนดําเนินงาน
ประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 7  ส่งเสริม  อนุรักษ์  ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๕
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ําท่วม  สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย 

 เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้
แนวทางการพัฒนาที่ 8  จัดระบบจราจรให้มีระเบียบและสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชน โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัยและการจัดระเบียบจราจร
และแก้ไขปัญหาจราจรเมืองทุ่งสง
แบบบูรณาการ

สํานักปลัดฯ
(งานป้องกันฯ)

100,000 1,042,900  1,142,900 766,083.13  

 - กิจกรรมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
ตามจุดเสี่ยงภัยน้ําท่วมในเขต
เทศบาล

สํานักปลัดฯ
(งานป้องกันฯ)

688,803       - ติดตั้งเครื่องสูบน้ําตามจุดเสี่ยงภัยน้ํา
ท่วมในเขตเทศบาล จํานวน 2   จุด ดังนี้
1. ขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ําจากโครงการ
ชลประทานนครศรีธรรมราช จํานวน 2  
เครื่องพร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อติดตั้งและสูบน้ํา
ออกจากบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย 2 จุด ได้แก่
 บริเวณหลังถ้ําตลอด 1 เครื่องบริเวณ
ศาลาที่พักผู้โดยสารเชิงสะพานลอยถนน
ทุ่งสง-ห้วยยอด จํานวน 1 เครื่องบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้จุดพื้นที่ราบลุ่ม/พื้นที่
เสี่ยงภัย ได้รับการระบายน้ําได้อย่าง
รวดเร็วน้ําไม่ท่วมขัง ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 
ตลอดจนสิ่งสาธารณประโยชน์ในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสง

ดําเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๕
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ําท่วม  สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย 

 เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้
 -  กิจกรรมป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนถนน จัดตั้งศูนย์
อํานวยความสะดวกใน
การจราจรในเทศกาลต่าง ๆ 
(เทศกาลปีใหม่)

สํานักปลัดฯ 33,600         - จัดตั้งศูนย์อํานวยความสะดวกด้าน
การจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 
2554 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2555  ณ 
บริเวณหน้าสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ 
6 รอบ รัชกาลที่ 9  โดยสับเปลี่ยน
หมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 
ชั่วโมง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตํารวจจาก
สถานีตํารวจภูธรทุ่งสง เจ้าหน้าที่เทศกิจ 
มูลนิธิ เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯและอปพร.
เทศบาลฯ

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย 

 เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้
 -  กิจกรรมป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนถนน จัดตั้งศูนย์
อํานวยความสะดวกใน
การจราจรในเทศกาลต่าง ๆ 
(เทศกาลสงกรานต์)

สํานักปลัดฯ 43,680         - จัดตั้งศูนย์อํานวยความสะดวกด้าน
การจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12-18 
เมษายน 2555 ณ บริเวณหน้า
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 
รัชกาลที่ 9  โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
ปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง 
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตํารวจจากสถานี
ตํารวจภูธรทุ่งสง เจ้าหน้าที่เทศกิจ มูลนิธิ 
เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯและ   อปพร.เทศ
บาลฯ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
ประชาชนผู้ใช้รถใชถ้นนเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

2 โครงการปรับปรุงไฟจราจร สํานักปลัดฯ

 -ปรับปรุงไฟจราจรสี่แยกชัย
ชุมพล เป็นแบบ Digital

(งานป้องกันฯ)
กองช่าง

1,451,000 ไม่ได้ดําเนินการเนื่องจากมีผู้มายื่นซอง
ประมูล 1 ราย จึงโอนเงินไปเป็นค่า
น้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเนื่องจาก
งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ

ไม่ดําเนินการ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําปี  

2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 9  ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพถูกหลักสุขาภิบาล  สร้างเครือข่ายทุกภาคีมีส่วนร่วม 

สามารถลดปริมาณขยะ และการนําขยะกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของเมือง

กอง
สาธารณสุขฯ

2,568,000 262,000 2,830,000 2,826,377.05    - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาด 
การจัดเก็บขนกวาดขยะมูลฝอยใน
เขตเทศบาล
 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ในภารกิจบริการประชาชนเชิงรุก
รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

ดําเนินการแล้วเสร็จ
เป็นโครงการต่อเนื่องตลอดปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๕
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ําท่วม  สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําปี  

2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

1. กิจกรรมจ้างกวาดขยะใน
เขตเทศบาล

 - จ้างเหมากวาดขยะถนน ตรอก 
ซอก ซอย ในเขตเทศบาล จํานวน 45
 จุด จ้างเหมากวาดขยะจํานวน 3 โชน
 - โชนที่ 1 จํานวน 18 สาย
 - โซนที่ 2 จํานวน 13 สาย
 - โชนที่ 3 จํานวน 14 สาย
 - ผลการดําเนินงานประชาชนมี
ความพึงพอใจพนักงานกวาดขยะโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับดีและมีความพึง
พอใจสูงสุดด้านพนักงานกวาดขยะ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ทั่วถึงในพื้นที่
รับผิดชอบ

ดําเนินการแล้วเสร็จ
เป็นโครงการต่อเนื่องตลอดปี
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําปี  

2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

2. กิจกรรมจ้างเหมาบรรทุก
ขยะและกําจัดขยะมูลฝอย

 - จ้างเหมาเอกชนบรรทุกขยะมูล
ฝอยไปกําจัดที่ตําบลกะปาง ชําระ
ค่าขนส่งพร้อมค่าฝังกลบ (ต.ค.54-
ก.ย.55)โดยมีปริมาณ 30 ตัน/วัน  
ดังนั้น ขยะทั้งปี 10,950  ตัน 
ชําระค่าขนส่งพร้อมค่าฝังกลบ

ดําเนินการแล้วเสร็จ
เป็นโครงการต่อเนื่องตลอดปี

3. กิจกรรมดูแลรักษาความ
สะอาด

จ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด
ในเขตเทศบาล จํานวน 40 คน

ดําเนินการแล้วเสร็จ
เป็นโครงการต่อเนื่องตลอดปี
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําปี  

2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

2 โครงการบริหารจัดการและ
สร้างจิตสํานึกในการจัดการ
ขยะมูลฝอย
(โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอย)

กองช่าง
สุขาฯ

844,600 797,343.94     ๑) จ้างลูกจ้างโครงการจํานวน ๑๓
 คน
๒) การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
แบบผสมผสานตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ผลิตปุ๋ยจากสิ่งปฏิกูลได้   
๒๗,๐๒๐  ก.ก.
- ผลิตถ่านไม้เบาและถ่านอัดแท่งได้
 ๑,๘๐๔.๕๐  ก.ก.
- ผลิตน้ําหมักชีวภาพได้   
๑๒,๙๐๐ ลิตร
- ผลิตน้ํายาเอนกประสงค์ได้ ๖๕๐
 ลิตร
๓) การรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย
ในชุมชน
- ขยะรีไซเคิล   ๓๖,๗๔๐.๒๐  ก.ก.
- ขยะอินทรีย์  ๓๓๑.๒๗  ตัน
- ขยะพิษ   ๖๘๕   ชิ้น

ดําเนินการแล้วเสร็จ
เป็นโครงการต่อเนื่องตลอดปี
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําปี  

2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

ผลที่ได้คือลดปริมาณขยะที่จะ
นําไปทิ้งหรือฝังกลบ  โดยมีผลการ
ดําเนินงานดังนี้
กระดาษ  ซื้อ ๓๙,๗๑๖.๕๐ บาท 
ขาย ๕๕,๙๗๙.๙๖ บาท กําไร 
๑๖,๒๖๓.๔๖  บาท
ขวดแก้ว  ซื้อ ๒๑,๖๔๕.๕๕ บาท 
ขาย ๒๙,๙๐๔.๗๐ บาท กําไร 
๘,๒๕๙.๑๕  บาท
พลาสติก ซื้อ ๑๑,๐๒๐.๕๐ บาท 
ขาย ๑๔,๐๕๙.๙๐ บาท กําไร 
๓,๐๓๙.๔๐  บาท
โลหะอโลหะ ซื้อ ๒,๒๓๐.๕๐ บาท
 ขาย ๓,๔๗๖.๘๐ บาท กําไร 
๑,๒๔๖.๓๐  บาท
รวมซื้อ ๗๔,๖๑๓.๐๕ บาท  รวม
ขาย ๑๐๓,๔๒๑.๓๖ บาท  รวม
กําไร
๒๘,๘๐๘.๓๑ บาท  
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําปี  

2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

3 โครงการ 84 พรรษา 84 
ล้านกิโลกรัมร่วมใจรีไซเคิล
เพื่อพ่อ

กองช่าง
สุขาฯ

27,000  - ดําเนินการประกวดภาคีเครือข่าย
ดีเด่นในการคัดแยกวัสดุรีไซเคิลทุก
เดือน หากภาคีเครือข่ายใดได้จํานวน
ที่มากที่สุดจะได้รับเกียรติบัตร โดย
จะมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ภาคี
เครือข่ายที่ชนะเลิศในวันที่ 5 
ธันวาคม  2554
 - จํานวนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ
 18 ชุมชน/14 หน่วยงาน
 - จํานวนวัสดุรีไซเคิลที่คัดแยกได้
ตั้งแต่เริ่มโครงการ(วันที่ 5 ธันวาคม 
2553-ปัจจุบัน)มีปริมาณ 30,916.10
 ก.ก.
 - ตั้งเป้าหมายไว้ตลอดโครงการ 30 
 ตัน

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําปี  

2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

  -  เทศบาลเมืองทุ่งสงได้รับแจ้งจาก
สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรี
ไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมว่าการ
ดําเนินการโครงการดังกล่าวสามารถ
รวบรวมตัวเลขปริมาณวัสดุรีไซเคิลได้
จํานวน 330,387,039.17 กิโลกรัม
เกินกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้

4 โครงการก่อสร้างรั้วตาข่าย
โปร่ง(ที่พักขยะหลังภูเขาวัด
ชัยชุมพล)

กองช่าง
สุขาฯ

240,000  - อยู่ระหว่างดําเนินการโดยงาน
พัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง

 - อยู่ระหว่างดําเนินการ
เปิดประมูลครั้งที่ 3
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 10  บริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วมและขยายระบบบําบัดน้ําเสียให้ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๕
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ําท่วม  สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน



ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่
ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 11  รณรงค์ส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ํามันและสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก
1 โครงการรณรงค์รักษาสภาพ

ภูมิอากาศ ลดโลกร้อน ภายใต้
แผนปฏิบัติการ LA 21  เพื่อเมือง
น่าอยู่ 

350,000 305,286   เทศบาลเมืองทุ่งสงดําเนินกิจกรรม
รณรงค์รักษาสภาพภูมิอากาศ ลด
โลกร้อน ภายใต้แผนปฏิบัติการ LA 
21  เพื่อเมืองน่าอยู่ รายละเอียด ดังนี้

 - กิจกรรมชุมทางลดโลกร้อนทุ่งสง
(ศูนย์การเรียนรู้ชุมทางลดโลกร้อน)

ห้องสมุด
ประชาชน

200,000 198,771  - กิจกรรมลดโลกร้อนทุ่งสง เปิด
ศูนย์การเรียนรู้เมื่อ 29 ม.ค.53  
สามารถดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้
ในฐานกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ห้อง
ละร้อน ลานเรียนรู้ หอชมทัศน์ 
โถงเรือนชาน ศึกษาธรรมชาติ 
แยกขยะลดโลกร้อน ปาเป้ากําจัด
 CO2 ไข่เจียวรักษ์โลก บันไดงู
พลังงาน มัดย้อมผ้าจากธรรมชาติ
 บรรลุผลสําเร็จอย่างดียิ่งโดยมีผู้
มาร่วมกิจกรรม ( ต.ค.54-ก.ย.55)
 จํานวน 32  ครั้ง (3,335 คน)

ดําเนินการแล้วเสร็จ
เป็นโครงการต่อเนื่องตลอดปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๕
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ําท่วม  สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่
ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - กิจกรรมส่งเสริมพหุภาคีในการ
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้
แผนปฎิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น

กองช่าง
สุขาฯ

ร่วมกับกรม
ส่งเสริม

สิ่งแวดล้อม

150,000 106,515   ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ
โครงการ ตามคําสั่งที่ ๐๔๐/
๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม 
๒๕๕๕
๒. ตัวแทนเทศบาลเมืองทุ่งสง
เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ ณ จ.
ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๐-๑๖ มีนาคม
 ๒๕๕๕ เพื่อรับทราบแนว
ทางการดําเนินงานโครงการ
๓. ประชุมคณะทํางานโครงการ
พร้อมตัวแทนจากสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด/สํานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๔ และ
วิทยากร ณ ห้องประชุมเทศบาล
เมืองทุ่งสง เมื่อวันที่ ๒๖ 
มีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อกําหนด
รูปแบบการดําเนินงานโครงการ

ดําเนินการแล้วเสร็จ
เป็นโครงการต่อเนื่องตลอดปี
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่
ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

๔. ตัวแทนเทศบาลและตัวแทน
จากชุมชนเข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการเวทีเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วม (พื้นที่ใหม่) ณ ชล
พฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก เมื่อ
วันที่ ๓๐ เมษายน – ๒ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕
  ๕. ตัวแทนเทศบาลและ
ตัวแทนจากชุมชนเข้าร่วมศึกษา
ดูงานพร้อมเรียนรู้การจัดทํา
แผนปฏิบัติการท้องถิ่น ณ ศูนย์
เรียนรู้บ้านเขากลม จ.กระบี่ 
เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕
  ๖. ตัวแทนเทศบาลและ
ตัวแทนจากชุมชนเข้าร่วม
ประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติ
การท้องถิ่น ณ สวนพฤษา
สิรินธร เมื่อวันที่ ๗ กันยายน 
๒๕๕๕
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