
15

ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป 2556
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช

ดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

1 โครงการสงเสริมทักษะทางวิชาการ (เงินเทศบาล)                 2,746,000           2,329,887.00 ดําเนินการแลวเสร็จ

  - กิจกรรมสงนักเรียนเขารวมจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการทั้ง

ภายในและภายนอกหนวยงาน

(เงินเทศบาล)                     563,500              545,805.00 ดําเนินการแลวเสร็จ

  - กิจกรรมจัดแขงขันคนเกงโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุงสง (เงินเทศบาล)                       30,000                25,850.00 ดําเนินการแลวเสร็จ

  - กิจกรรมสอนภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ในสถานศึกษา(จัดสอนโดย

ครูภาษาตางประเทศ)

(เงินเทศบาล)                  2,182,500           1,758,232.00 ดําเนินการแลวเสร็จ

2 โครงการอาหารกลางวันนักเรียน (เงินอุดหนุนทั่วไป) 11,111,840 11,111,838 ดําเนินการแลวเสร็จ

3 โครงการอาหารเสริม(นม)   (เงินอุดหนุนทั่วไป) 6,472,200 6,252,307.16 ดําเนินการแลวเสร็จ

4 โครงการ 1 นักเรียน 1  ดนตรี 1  กีฬา (เงินเทศบาล) 302,500                   265,860                  ดําเนินการแลวเสร็จ

5 โครงการรณรงคเพื่อปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา (เงินอุดหนุนทั่วไป) 80,000                     10,000                    ดําเนินการแลวเสร็จ

6 โครงการจางครูอาสาสอนเด็กเรรอนในเขตเมือง (เงินอุดหนุนทั่วไป) 192,250 190,340 ดําเนินการแลวเสร็จ

7 โครงการจัดซื้อหนังสือหองสมุดโรงเรียน (เงินอุดหนุนทั่วไป) 450,000 150,000 ดําเนินการแลวเสร็จ

8 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียนสําหรับเปนฐานในการศึกษาตลอดชีวิต (เงินอุดหนุนทั่วไป) 120,000 60,000 ดําเนินการแลวเสร็จ

9 เชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง (เงินอุดหนุนทั่วไป) 57,600 40,800 ดําเนินการแลวเสร็จ

รวม 21,532,390.00 20,411,032.16

(ภารกิจกองการศึกษา)

แนวทางพัฒนาที่  1 พัฒนาผูเรียนใหมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมที่เหมาะสม มีความรูคูคุณธรรม  สรางโอกาสในการเรียนรู ตามเกณฑมาตรฐาน และสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข

แนวทางการพัฒนาที่  2  พัฒนาผูเรียนใหไดรับโอกาสในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นและมีคุณภาพ

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน ประจําป 2556

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสูคุณภาพมาตรฐานที่เหนือกวา
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                          และมีการขยายผล ไปสูการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ

1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (เงินเทศบาล) 267,900 248,800.00 ดําเนินการแลวเสร็จ

รวม 267,900 248,800.00

1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ "รีสอรทอนุบาล"และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

โครงการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ อ.3 SBMLD 10,000 10,000 ดําเนินการแลวเสร็จ

โครงการพัฒนาสื่อการสอนระดับกอนวัยเรียน (อ.2) SBMLD 50,000 อยูระหวางดําเนินการ

โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน(เทนนิส,วายน้ํา,ดนตรี,ศิลปะ) SBMLD 100,000 71,000 ดําเนินการแลวเสร็จ

โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน เงินอุดหนุน 2,000 2,000 ดําเนินการแลวเสร็จ

โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรประจําศูนย (สาธิต2) เงินอุดหนุน 30,000 อยูระหวางดําเนินการ

โครงการ SAVETY  FIRST เงินอุดหนุน 145,400 145,400 ดําเนินการแลวเสร็จ

โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน โตะ เกาอี้นักเรียน เงินอุดหนุน 200,000 อยูระหวางดําเนินการ

โครงการจัดซื้อสื่อวีดีทัศน และเครื่องเลนประจําศูนย เงินอุดหนุน 50,000 อยูระหวางดําเนินการ

โครงการสงเสริมพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตนักเรียน เงินอุดหนุน 3,500 3,500 ดําเนินการแลวเสร็จ

โครงการสงเสริมพัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะและการสื่อสาร เงินอุดหนุน 2,500 2,500 ดําเนินการแลวเสร็จ

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยามารยาท เงินอุดหนุน 2,000 2,000 ดําเนินการแลวเสร็จ

โครงการปรับเปลี่ยนนิสัยหนูนอยคนใหม เงินอุดหนุน 3,800 3,800 ดําเนินการแลวเสร็จ

โครงการผลิตภัณฑโรงเรียน เงินอุดหนุน 6,500 6,000 ดําเนินการแลวเสร็จ

โครงการชุมชนสัมพันธสรางสรรคการศึกษา เงินอุดหนุน 12,000 5,000 ดําเนินการแลวเสร็จ

แนวทางการพัฒนาที่  4  พัฒนาเด็กกอนวัยเรียนใหมีความพรอมทุกดานโดยจัดตั้งโรงเรียนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ "รีสอรทอนุบาล"  และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

แนวทางการพัฒนาที่  3  พัฒนาหลักสูตร สนับสนุนงานวิจัยดานการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูใหมีความโดดเดนทุกลุมสาระสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นสะทอนเอกลักษณของชุมชน
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โครงการประชาสัมพันธกิจกรรมรีสอรทอนุบาล เงินอุดหนุน 40,000 12,000 ดําเนินการแลวเสร็จ

โครงการจัดการเรียนรูศูนยสื่อกลาง เงินอุดหนุน 109,810 74,700 ดําเนินการแลวเสร็จ

โครงการจัดตั้งศูนยเรียนรูระดับปฐมวัย (ศิลปะ/พละ) เงินอุดหนุน 30,000 0 อยูระหวางดําเนินการ

โครงการหนูนอยรักการอาน เงินอุดหนุน 10,000 500 ดําเนินการแลวเสร็จ

โครงการเที่ยวบานเรา เงินอุดหนุน 10,000 อยูระหวางดําเนินการ

โครงการจัดปายนิเทศวันสําคัญ เงินอุดหนุน 10,000 2,000 ดําเนินการแลวเสร็จ

โครงการกองทุนธรรมทานชวยเหลือนักเรียนปฐมวัย เงินอุดหนุน 20,000 อยูระหวางดําเนินการ

รวม 847,510 340,400

 ในการจัดการการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา

1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

ทุงสง

(งบเทศบาล) 3,958,000                3,934,354.60          ดําเนินการแลวเสร็จ

รวม 3,958,000                3,934,354.60          

1 โครงการสงนักกีฬา-กรีฑาเขารวมแขงขันกับหนวยงานอื่น      (งบเทศบาล) 500,000                    - ไมดําเนินการ โอนลด

2 โครงการจัดการแขงขันกีฬารวมกับหนวยงานหรือองคกรอื่น (งบเทศบาล) 640,000                   340,389.90             ดําเนินการแลวเสร็จ

๓ โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

รอบคัดเลือกระดับภาคใต และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

(งบเทศบาล) 1,840,000                1,748,204.60          ดําเนินการแลวเสร็จ

แนวทางการพัฒนาที่   6 พัฒนาศูนยเรียนรูใหเปนหองเรียนตนแบบเพื่อเสริมสรางการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนทั้ง 5 ดาน

แนวทางการพัฒนาที่  7 สนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพ พัฒนาสูความเปนเลิศและสูมืออาชีพในระดับสากลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียน และระบบโครงสรางพื้นฐานดานกีฬาใหไดมาตรฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 5  พัฒนาครูตนแบบและบุคลากรทางการศึกษาใหไดมาตรฐานและมีความเปนเลิศ โดยมุงเนนการประยุกตใช เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสมัยใหม 
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๔ โครงการจัดการแขงขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน

ปกครองสวนทองถิ่น

(งบเทศบาล) 483,300                   442,650.00             ดําเนินการแลวเสร็จ

๕ โครงการจัดสอนหลักสูตรพิเศษดานกีฬา  (งบเทศบาล) 2,845,800                2,820,679.82          ดําเนินการแลวเสร็จ

๖ โครงการฝกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานภาคฤดูรอน  (งบเทศบาล) 50,000 ดําเนินการแลวเสร็จ ไมใชงบฯ

รวม 6,359,100.00           5,351,924.32          

1 โครงการเขาคายวิชาการของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุงสง (งบเทศบาล) 370,000                   328,659                 ดําเนินการแลวเสร็จ

๒ โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุงสง (งบเทศบาล) 30,000                     -                         ไมดําเนินการ

3 โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (งบโรงเรียน) 15,000                     15,000                    ดําเนินการแลวเสร็จ

(งบโรงเรียน) 10,800                     10,800                    ดําเนินการแลวเสร็จ

4 โครงการประกวดสื่อการเรียนการสอนของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุงสง (งบเทศบาล) 70,000 -                         ไมดําเนินการ

5 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBMLD) (งบอุดหนุนทั่วไป) 1,800,000 1,300,000               ดําเนินการแลวเสร็จ

6 โครงการนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล (งบเทศบาล) 30,000                     ดําเนินการแลวเสร็จ ไมใชงบฯ

7 โครงการจัดทําสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (เงินอุดหนุนทั่วไป) 80,000                     79,142                    ดําเนินการแลวเสร็จ

รวม 2,405,800                1,733,600.80          

1 โครงการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น  ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณีและวิชาชีพ (งบเทศบาล) 424,000 274,175.00 ดําเนินการแลวเสร็จ

2 โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีไทย (งบเทศบาล) 1,180,000 1,045,669.00 ดําเนินการแลวเสร็จ

3 โครงการสงเสริมวันสําคัญทางศาสนา (งบเทศบาล) 459,000 362,385.00 ดําเนินการแลวเสร็จ

แนวทางการพัฒนาที่  10 นําภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพมาเปนแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่  8  สรางระบบบริหารจัดการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุงสงเสริมสรางการมีสวนรวมบริหารจัดการของทุกภาคีทุกภาคสวนอยางมีคุณภาพ

เปนระบบและไดมาตรฐาน

                                     ใ ไ 

แนวทางการพัฒนาที่  9  พัฒนาระบบโรงเรียนมัธยมศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานและมุงเนนความเปนเลิศในดานวิชาการและดานสังคม
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๔ โครงการเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสถาบันกษัตริย (งบเทศบาล) 40,000 31,500.00 ดําเนินการแลวเสร็จ

รวม 2,103,000 1,713,729.00

37,473,700.00 33,733,840.88รวมทั้งยุทธศาสตร
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป 2556
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช

ดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

1 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมปองกันแกไข

ปญหาอุทกภัย แบบบูรณาการ

(งบเทศบาล)                 3,098,605 2,903,122.54 ดําเนินการแลวเสร็จ โครงการตอเนื่อง

๒ โครงการอนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศคลองทาแพอยางมีสวนรวมแบบ

บูรณาการ

(งบเทศบาล)                    848,600 632,600.00 ดําเนินการแลวเสร็จ

รวม                 3,947,205 3,535,722.54

1 โครงการจัดทําผังและแผนชุมชนแบบมีสวนรวม (งบเทศบาล) 700,000 36,370 ดําเนินการแลวเสร็จ

รวม 700,000 36,370

1 โครงการขยายเขตประปา (งบเทศบาล) 997,300 946,688 ดําเนินการแลวเสร็จ

2 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ (งบเทศบาล) 1,559,600 1,489,063.71 ดําเนินการแลวเสร็จ

3 โครงการกอสรางถนน/ถนนและทอระบายน้ํา/ปรับปรุงผิวจราจร (งบเทศบาล) 30,175,570 17,968,067.75 ดําเนินการแลวเสร็จ

4 โครงการกอสรางสะพาน (งบเทศบาล) 3,357,900 3,195,900 ดําเนินการแลวเสร็จ

5 โครงการศึกษาออกแบบ ปรับปรุง ซอมแซม อาคารสถานที่ (งบเทศบาล) 69,682,490 31,713,120 ดําเนินการแลวเสร็จ

6 กอสรางแนวเขื่อนปองกันตลิ่งริมคลองใสไก สวนทายบรรจบคลองทาแพ 

สวนพฤกษาสิรินธร

(จายขาดเงินสะสม) 501,700 466,400 ดําเนินการแลวเสร็จ

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน ประจําป 2556
ยุทธศาสตรที่  2  รวมกันจัดวางผังเมืองพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดลอม ปองกันน้ําทวม สูเมืองนาอยูอยางยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 บูรณาการความรวมมือทุกภาคสวนอยางมีคุณภาพในการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยเมืองทุงสงแบบบูรณาการใหยั่งยืนโดยบูรณาการการพัฒนาดานกายภาพและดานกระบวนการทาง

สังคมอยางเชื่อมโยงและตอเนื่อง

(ภารกิจกองชางสุขาภิบาล กองชาง  กองคลัง  สํานักปลัดเทศบาล กองสาธารณสุข )

แนวทางการพัฒนาที่ 2  สรางกระบวนการเรียนรูกฎหมายผังเมืองรวมเมืองทุงสงและสงเสริมการมีสวนรวมในการปฏิบัติ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานโครงขายถนน  ระบบระบายน้ํา ไฟฟา ประปา  โทรศัพท ใหเพียงพอ และปรับปรุงบํารุงรักษาอาคารสถานที่สาธารณะ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป 2556
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช

ดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

7 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งคลองทาเลา จากสะพานหลังเทศบาลเมืองทุงสง 

ถึงหัวสะพานเหล็ก

(เงินกู กสท) 37,588,000 33,488,834 ดําเนินการแลวเสร็จ

รวม 143,862,560 89,268,073

1 โครงการปรับปรุงพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาลเมืองทุงสง (อุดหนุนทั่วไป)                    869,300 0 ไมดําเนินการ

๒ โครงการจัดซื้อที่ดินบริเวณหนองปาแก (อุดหนุนทั่วไป)                 2,200,000 2,100,000 ดําเนินการแลวเสร็จ

รวม                 3,069,300 2,100,000

ไมมี

๑ โครงการตลาดสด/รานคานาซื้อ (อุดหนุนทั่วไป)                  4,440,850 4,426,850 ดําเนินการแลวเสร็จ

รวม                 4,440,850 4,426,850

รวม -                           -                             

1 โครงการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยและการจัดระเบียบจราจรและ

แกไขปญหาจราจรเมืองทุงสงแบบบูรณาการ

(งบเทศบาล)                    173,000 158,696                     ดําเนินการแลวเสร็จ

2 โครงการปรับปรุงไฟจราจร (งบเทศบาล)                 1,426,200 1,262,000                  ดําเนินการแลวเสร็จ

รวม                 1,599,200                   1,420,696

 แนวทางการพัฒนาที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะ สวนหยอม และปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาลใหสวยงามเปนระเบียบโดยทุกภาคสวนมีสวนรวม

 แนวทางการพัฒนาที่ 5 ปองกันและแกไขปญหาการบุกรุกที่สาธารณะอยางมีสวนรวม

 แนวทางการพัฒนาที่ 6 ปรับปรุงพัฒนาและบริหารจัดการตลาดสด ตลาดนัด  ตลาดคนเดิน ใหสวยงาม สะอาด  ถูกหลักสุขาภิบาลโดยการมีสวนรวม

แนวทางการพัฒนาที่ 7 สงเสริม  อนุรักษ ฟนฟู   ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 8  จัดระบบจราจรใหมีระเบียบและสรางวินัยจราจรแกประชาชนโดยทุกภาคสวนมีสวนรวมแบบบูรณาการ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป 2556
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช

ดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ

เรียบรอยของเมือง

(งบเทศบาล)                 8,567,560 8,283,564                  ดําเนินการแลวเสร็จ ดําเนินการตอเนื่อง

2 โครงการบริหารจัดการและสรางจิตสํานึกในการจัดการขยะมูลฝอย (งบเทศบาล)                    168,000                      137,700 ดําเนินการแลวเสร็จ ดําเนินการตอเนื่อง

3 โครงการผลิตแกสจากเศษอาหาร (งบเทศบาล)                    100,000                        57,370 ดําเนินการแลวเสร็จ ดําเนินการตอเนื่อง

รวม                 8,835,560                   8,478,634

1 โครงการศึกษาทบทวนความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบ

รวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน  ระยะที่ 2

(งบเทศบาล)                     700,000 700,000                      ดําเนินการแลวเสร็จ

รวม                    700,000                      700,000

โครงการรณรงครักษาสภาพภูมิอากาศ ลดโลกรอน ภายใตแผนปฏิบัติการ 

LA 21  เพื่อเมืองนาอยู

                 2,222,720 1,418,344                   ดําเนินการแลวเสร็จ ดําเนินการตอเนื่อง

รวม                 2,222,720                   1,418,344

169,377,395            111,384,690.00         

แนวทางการพัฒนาที่ 10 บริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพโดยประชาชนมีสวนรวมและขยายระบบบําบัดน้ําเสียใหครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาล

รวมทั้งยุทธศาสตร

แนวทางการพัฒนาที่ 11 รณรงคสงเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ํามันและสนับสนุนการใชพลังงานทางเลือก

แนวทางการพัฒนาที่ 9 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพถูกหลักสุขาภิบาล  สรางเครือขายทุกภาคีมีสวนรวม สามารถลดปริมาณขยะ 

และการนําขยะกลับมาใชใหมอยางมีประสิทธิภาพ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป 2556
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช

ดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

1 โครงการสงเสริมการลงทุน(พัฒนาศูนยกระจายสินคาภาคใต-ทุงสง)

(Cargo Distribution Center)

งบกลุมจังหวัด

(งบเทศบาล)

61,874,800                  41,950,000 อยูระหวางดําเนินการ

รวม 61,874,800                  41,950,000

1
โครงการสนับสนุนสงเสริมอาชีพแกชุมชนกลุมผูวางงานและกลุมสนใจ

(งบเทศบาล) 20,000 ไมดําเนินการ

รวม 20,000                                 -   

1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ (งบเทศบาล) 300,000                  300,000                      ดําเนินการแลวเสร็จ

2
โครงการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวในอําเภอทุงสง (งบเทศบาล)

1,020,000               1,016,813.84              ดําเนินการแลวเสร็จ

3
โครงการจางที่ปรึกษาวิจัยและพัฒนาเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ

แหลงทองเที่ยวสวนพฤกษาสิรินธร

(งบเทศบาล)
200,000                  ไมดําเนินการ

4
โครงการกอสรางปายประชาสัมพันธหนวยงานและสถานที่ทองเที่ยวของ

เทศบาลเมืองทุงสง

(งบเทศบาล)
562,820                  ไมดําเนินการ

รวม
2,082,820               1,316,813.84              

แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาทักษะและสงเสริมอาชีพแกกลุมผูจางงาน กลุมอาชีพ ผูดอยโอกาส ยากจน ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยทุกภาคสวนมีสวนรวม

แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดเครือขายธุรกิจการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เชิงวัฒนธรรมและการกีฬา เชื่อมตอแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษและกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวของ

เมืองทุงสงเชื่อมโยงกับพื้นที่ใกลเคียงโดยชุมชนมีสวนรวม

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน ประจําป 2556

ยุทธศาสตรที่ 3  รวมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสูคุณภาพชีวิตที่ดีกวา

(ภารกิจกองการศึกษา  กองสาธารณสุข  กองสวัสดิการสังคม)

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการลงทุนดานคมนาคมขนสงรองรับการขยายการลงทุนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมและขยายการจางงานในพื้นที่ใหสามารถลดตนทุนและเพิ่มความสามารถในการ

แขงขัน
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป 2556
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช

ดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

1 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
(อุดหนุนทั่วไป)

180,000                  180,000                      ดําเนินการแลวเสร็จ

2 โครงการสงเสริมโภชนาการประชากร (นมถั่วเหลือง)
(งบเทศบาล)

1,300,000               1,167,623.19              ดําเนินการแลวเสร็จ โครงการตอเนื่อง

3 โครงการระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุงสง
(งบเทศบาล)

489,000                  489,000                      ดําเนินการแลวเสร็จ

4 โครงการระบบบริการการแพทยฉุกเฉินเทศบาลเมืองทุงสง
(งบเทศบาล)

3,000,000               480,000                      ดําเนินการแลวเสร็จ โครงการตอเนื่อง

5 โครงการรณรงคควบคุมปองกันโรคพิษสุนัขบา
(งบเทศบาล)

117,000                  115,090                     ดําเนินการแลวเสร็จ โครงการตอเนื่อง

รวม 5,086,000.00           2,431,713.19              

แนวทางการพัฒนา 5 จัดระบบปองกันอาชญากรรม ยาเสพติด และอบายมุข โดยทุกภาคสวนมีสวนรวม

1 โครงการคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคืนคนดีสูสังคม (อุดหนุนเฉพาะกิจ) 175,000 175,000                      ดําเนินการแลวเสร็จ

๒ โครงการติดตั้งกลองวงจรปด CCTV (ระยะที่ ๓) (อุดหนุนทั่วไป) 4,100,000 4,072,000                   อยูระหวางดําเนินการ

๓ โครงการติดตั้งกลองวงจรปด CCTV (สวนพฤกษาสิรินธร) (อุดหนุนทั่วไป) 3,800,000 3,800,000                   ดําเนินการแลวเสร็จ

รวม 8,075,000 8,047,000

แนวทางการพัฒนา 6 พัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ ใหมีประสิทธิภาพโดยทุกภาคสวนมีสวนรวม

1 โครงการบริการประชาชนเพื่อรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

(งบเทศบาล)                2,693,000                    2,691,000 ดําเนินการแลวเสร็จ

2 โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (งบเทศบาล)                     40,000                         17,600 ดําเนินการแลวเสร็จ

3 โครงการอบรมปองกันและบรรเทาอัคคีภัยใหกับเยาวชนในโรงเรียนใน

เขตเทศบาล (ยุวอปพร.)

(งบเทศบาล)                     20,000                         19,790 ดําเนินการแลวเสร็จ

แนวทางการพัฒนาที่  4  จัดบริการสาธารณสุขใหไดมาตรฐานทั่วถึงและรณรงคสงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป 2556
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช

ดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

4 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) (งบเทศบาล)                   174,000                      170,340 ดําเนินการแลวเสร็จ

5 โครงการฝกอบรมเครือขายอาสาสมัครเตือนภัย "มิสเตอรเตือนภัย" (งบเทศบาล)                     20,000 ดําเนินการแลวเสร็จ

6 โครงการจัดหาอุปกรณบรรเทาสาธารณภัย (งบเทศบาล)                   616,500                       615,295 ดําเนินการแลวเสร็จ

รวม                3,563,500                    3,514,025

แนวทางการพัฒนาที่ 7 สงเสริมสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการแกคนชรา  ผูดอยโอกาส คนพิการ คนยากจน ใหพอเพียงแกการดํารงชีพและเปนธรรม

1 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ คนชรา คนพิการ ผูปวยโรคเอดส ดําเนินการแลวเสร็จ โครงการตอเนื่อง

(งบเทศบาล) 301,000 301,000

(เงินอุดหนุนทั่วไป) 0

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 20,726,300 20,726,300

รวม 21,027,300 21,027,300

101,729,420           78,286,852                 รวมทั้งยุทธศาสตร
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป 2556 ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตั้งไว
งบประมาณที่ใช

ดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

ไมมี

1  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหนวยงานในสังกัดเทศบาลเมือง

ทุงสง

(งบเทศบาล) 304,800                245,126                     ดําเนินการแลวเสร็จ

2  โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานของผูนําชุมชนและสมาชิกองคกรและ

สภาชุมชนที่เกี่ยวของ

(งบเทศบาล) 1,300,000             1,155,816                  ดําเนินการแลวเสร็จ

3  โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลเมืองทุงสง

(งบเทศบาล) 80,000                  19,940                       ดําเนินการแลวเสร็จ

4  โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคกรเทศบาลเมืองทุงสง (งบเทศบาล) 315,000                150,030                     ดําเนินการแลวเสร็จ

5  โครงการพัฒนาศักยภาพองคกรแมบานเทศบาลเมืองทุงสง (งบเทศบาล) 40,000                  40,000                       ดําเนินการแลวเสร็จ

6  เพิ่มประสิทธิภาพงานธุรการสํานักปลัด (งบเทศบาล) 187,200                109,200                     ดําเนินการแลวเสร็จ  โครงการตอเนื่อง

7  โครงการจางเหมาจัดเก็บขอมูล สํารวจขอมูลลภาคสนาม โครงการ/

กิจกรรมสําคัญของเทศบาลเมืองทุงสง ประจําป ๒๕๕๖

(งบเทศบาล) 29,400                  29,400                       ดําเนินการแลวเสร็จ  โครงการตอเนื่อง

รวม 2,256,400             1,749,512                  

แนวทางการพัฒนาที่ 3  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อการพัฒนางานและพัฒนาชุมชนใหมีประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนปฏิบัติงาน

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน ประจําป 2556
ยุทธศาสตรที่ 4  ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองคกรเทศบาลและองคกรชุมชนสูการบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีสวนรวมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสูเทศบาลอัจฉ

(ภารกิจกองชาง สํานักปลัดเทศบาล กองสวัสดิการสังคม)

 แนวทางการพัฒนาที่ 1  ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและเพื่อการบริการประชนของเทศบาลและของชุมชนใหมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานสามารถ

เขาถึงไดงายสะดวกในการใชประโยชน

 แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรูและทักษะในการทํางานเฉพาะดานและทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิ

บาลผานเกณฑการบริการจัดการที่ดี



27

ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป 2556 ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตั้งไว
งบประมาณที่ใช

ดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

1  โครงการจางที่ปรึกษาพัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อสรางการมีสวนรวม

ของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น

(งบเทศบาล) 850,000                850,000                     ดําเนินการแลวเสร็จ

2  โครงการปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารระดับอําเภอทุงสง (งบเทศบาล) 50,000                  20,000                       ดําเนินการแลวเสร็จ

3  โครงการติดตั้งปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส (ปาย Full color 

Display) ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร

(งบเทศบาล) 3,200,000             -                             ไมดําเนินการ  โอนงบประมาณรายจาย

รวม 900,000                870,000                     

1 โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา
(งบเทศบาล)

50,000                  10,000                       ดําเนินการแลวเสร็จ

2 โครงการเทศบาลพบสภาชุมชนเมืองเพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชน
(งบเทศบาล)

40,000                  27,000                       ดําเนินการแลวเสร็จ

3 โครงการจางที่ปรึกษาวิจัยและและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน
(งบเทศบาล)

70,000                  70,000                       ดําเนินการแลวเสร็จ

รวม 160,000                107,000                     

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได (งบเทศบาล)
80,000                  6,600                         ดําเนินการแลวเสร็จ โครงการตอเนื่อง

2 โครงการจางเหมาเอกชนเพื่อปฏิบัติงานในการจัดเก็บรายได (งบเทศบาล)
552,000                552,000                     ดําเนินการแลวเสร็จ โครงการตอเนื่อง

3
 โครงการจางเหมาเอกชนบันทึกขอมูลโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-laas)

(งบเทศบาล)

274,500                274,500                     ดําเนินการแลวเสร็จ โครงการตอเนื่อง

4
 โครงการจางเหมาเจาหนาที่ใหบริการขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน

(งบเทศบาล)

47,100                  44,400.00                  ดําเนินการแลวเสร็จ โครงการตอเนื่อง

รวม
953,600                877,500                     

แนวทางการพัฒนาที่ 5  เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการจัดเก็บรายไดของเทศบาลใหครบถวน ทั่วถึง และเปนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 6  สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองการบริหารสูการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมอยางเขมแข็ง
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป 2556 ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตั้งไว
งบประมาณที่ใช

ดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

1 โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผูบริหารเทศบาล (งบเทศบาล) 100,000                ไมดําเนินการ

2 โครงการวันพัฒนาเทศบาลเนื่องในวันสําคัญตาง ๆ (งบเทศบาล) 200,000                110,268                     ดําเนินการแลวเสร็จ

๓ โครงการจัดงานวันเทศบาล (งบเทศบาล)
50,000                  47,910                       ดําเนินการแลวเสร็จ

4 โครงการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมดานประชาธิปไตย
(งบเทศบาล)

15,000                  ไมดําเนินการ

๕ โครงการประชุมประชาคมเมืองทุงสง (งบเทศบาล)                   80,000 36,502.50 ดําเนินการแลวเสร็จ

6 โครงการบูรณาการพัฒนาเครือขายการพัฒนาเมืองทุงสงแบบบูรณาการ (งบเทศบาล) 90,000 41,876                       ดําเนินการแลวเสร็จ

รวม                 535,000 236,557                     

1 โครงการสรรหาเครื่องมือ เครื่องใชและสถานที่ของเทศบาลเมืองทุงสง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(งบเทศบาล) 9,336,940 9,287,936 ดําเนินการแลวเสร็จ

รวม 9,336,940 9,287,936

1 โครงการสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งในการบริหารจัดการใหแก

องคกรการบริหารชุมชน  (เสนอโดย 18 ชุมชน)

(งบเทศบาล)              1,440,000                   1,433,500 ดําเนินการแลวเสร็จ

๒ โครงการสํารวจขอมูล จปฐ. (งบเทศบาล)                   50,000
ไมดําเนินการ

3 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน (งบเทศบาล)                   20,000                          4,260 ดําเนินการแลวเสร็จ

รวม 1,510,000 1,437,760

15,651,940           14,566,265                

แนวทางการพัฒนาที่ 7  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน

รวมทั้งยุทธศาสตร

แนวทางการพัฒนาที่ 8  สงเสริมองคกรชุมชน (อบช.)ทุกองคการบริหารชุมชน/กลุมตาง ๆ ใหมีสวนรวมในการพัฒนาเมืองอยางเขมแข็งและบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวน
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป 2556 ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตั้งไว
งบประมาณที่ใช

ดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

324,232,455.00    237,971,647.41รวมทั้งสิ้น 4   ยุทธศาสตร
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