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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
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หลังโอนเพิ่ม
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 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วาง

ไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ

โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได

แนวทางการพัฒนาที่ 1 บูรณาการความรวมมือทุกภาคสวนอยางมีคุณภาพในการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยเมืองทุงสงแบบบูรณาการใหยั่งยืนโดยบูรณาการ

การพัฒนาดานกายภาพและดานกระบวนการทางสังคมอยางเชื่อมโยงและตอเนื่อง

1

โครงการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม, ปองกัน, แกไข

ปญหาอุทกภัยแบบบูรณาการ

2,585,295 513,310   3,098,605   2,903,122.54    จัดกิจรรมเพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 
ปองกัน, แกไขปญหาอุทกภัยแบบ
บูรณาการ ดานกายภาพและดาน
สังคมฯ ดังนี้

ดําเนินการแลวเสร็จ

โครงการตอเนื่อง

1.1 ดานกายภาพ

   -  ดูแลบํารุงรักษา 
ปรับปรุงภูมิทัศน ลําเหมือง 
ลําคลอง คู ทอระบายน้ํา 
ภายในเขตเทศบาลทั้งหมด

กอง
สาธารณสุข
ฯ/กองชาง

(งบเทศบาล)

2,200,000 2,170,815       1. จางเหมาเรือนจําทุงสงดําเนินการ
 ดังนี้
  -   ขุดลอกเก็บวัสดุสิ่งปฏิกูลภายใน
ทอ, รางระบายน้ําสาธารณะ ฯ ตาม
ถนน ซอยตาง ๆ ในเขตเทศบาลเมือง
ทุงสงจํานวน 5 โซน  
 -  ขุดลอกทางระบายน้ําและจุดรับน้ํา
ทิ้งสาธารณะ(จุดเสี่ยง) ในเขตเทศบาล
 ฯ จํานวน 8  จุด

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง  ประจําป  ๒๕๕6
ภายใตยุทธศาสตรที่ 2  รวมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดลอม ปองกันน้ําทวม  สูเมืองนาอยูอยางยั่งยืน
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 -   ปรับแตงแนวคันขอบคลองทั้งสองขาง 

เก็บวัสดุสิ่งปฏิกูลและกําจัดวัชพืชภายในลํา

คลอง 

จํานวน 4 สาย  ดังนี้ คลองทาเลา  คลองตม

 คลองทาโหลน คลองทาแพ

กิจกรรมประชุมสัมมนาการ

บริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ

ในลุมน้ําสาขาแมน้ําตรัง

สํานักปลัด 100,000 513,310 613,310        463,695.50         ๒. จัดประชุมสัมมนาการบริหารจัดการน้ํา

แบบบูรณาการในลุมน้ําสาขาแมน้ําตรัง 

เพื่อเปนการทบทวนปรับปรุงแกไขแผน

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณา

การในลุมน้ําสาขาแมน้ําตรังใหมีความ

สมบูรณและเปนรูปธรรมสามารถนําไปสู

การปฏิบัติจริง ดําเนินการระหวางวันที่ 

๑๖-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุม

เทศบาล(วันที่ ๑๖ ธ.ค.) และหองประชุม

อเนกประสงค วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต

(เอสเทค)(๑๗ ธ.ค.)

ดําเนินการแลวเสร็จ



189

ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วาง

ไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ

โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได

ผลการดําเนินการ
ผูเขารวมประชุมสัมมนาสวนใหญมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ประชุมสัมมนาตอ“กิจกรรม
ประชุมสัมมนาการบริหารจัดการน้ํา
แบบบูรณาการในลุมน้ําสาขาแมน้ํา
ตรัง”ในภาพรวม คาเฉลี่ย 4.24 อยู
ในระดับมาก โดยแยกเปนรายดาน
เรียงลําดับ ดังนี้ 
1. สถานที่วัสดุ อุปกรณ ระยะเวลา
จัดประชุมสัมมนา คาเฉลี่ย 4.40 อยู
ในระดับมาก
2. ความรูที่ไดรับจากการ
ประชุมสัมมนา เสวนา การแลกเปลี่ยน
เรียนรู คาเฉลี่ย 4.25 อยูในระดับมาก
3. การประสานงาน/การตอนรับและ
การอํานวยความสะดวก คาเฉลี่ย 
4.22 อยูในระดับมาก

ดําเนินการแลวเสร็จ
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4. แนวคิดที่ไดรับจากการทําแผนและ
มาตรการในการจัดการน้ําแบบบูรณา
การสามารถนําไปสูการปฏิบัติ คาเฉลี่ย
 4.19 อยูในระดับมาก
5. เอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนา คาเฉลี่ย 4.12 อยูใน
ระดับมากและผูเขารวม
ประชุมสัมมนาสวนใหญมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับเนื้อหาการบรรยายของ
วิทยากร/ผูเชี่ยวชาญ ในภาพรวม 
คาเฉลี่ย 4.19  อยูในระดับมาก เปน
ตน
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กิจกรรมการประชุม
คณะทํางานการบริหาร
จัดการน้ําแบบบูรณาการลุม
น้ําสาขาแมน้ําตรังและ
ติดตามการดําเนินงาน
โครงการตาง ๆ ตามแผน
ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการน้ําแบบบูรณาการลุม
น้ําสาขาแมน้ําตรัง

สํานักปลัด 104,500 90,500            ๓. จัดประชุมคณะทํางานการบริหาร
จัดการน้ําแบบบูรณาการลุมน้ําสาขา
แมน้ําตรังและติดตามการดําเนินงาน
โครงการตาง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร
การบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ
ลุมน้ําสาขาแมน้ําตรัง เพื่อระดมความ
คิดเห็น และใหขอเสนอแนะ 
ขอคิดเห็นในการบริหารจัดการน้ํา
แบบบูรณาการลุมน้ําสาขาแมน้ําตรัง
ตอการดําเนินโครงการประตูระบาย
น้ําควนกรดและโครงการอางเก็บน้ํา
คลองวังหีบ(โครงการตามพระราชดําร)ิ
 การบริหารจัดการลุมน้ํา ลําคลองใน
เชิงอนุรักษ เพื่อวางแผนการ
ดําเนินการเพื่อขับเคลื่อนโครงการการ
แกไขปญหาน้ําทวมแบบบูรณาการ
(จากตนน้ําสูปลายน้ํา)และเพื่อ
แกปญหาและบรรเทาปญหาความ

ดําเนินการแลวเสร็จ
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เดือดรอนของราษฎรในการบริหารจัดการ

น้ําลุมน้ําสาขาแมน้ําตรังแบบบูรณาการ

เปาหมาย ๑. ประชุมปรึกษาหารือกับ

กลุมเปาหมาย ไดแก คณะอนุกรรมการการ

บริหารจัดการน้ําและอุทกภัย(กบอ.)ดร.

อภิชาต อนุกูลอําไพและคณะจํานวน ๖ คน

 วิศวกรผูเชี่ยวชาญการจัดการน้ําจาก

ประเทศเกาหลี จํานวน ๓ คน และ

คณะทํางานการบริหารจัดการน้ําแบบ

บูรณาการลุมน้ําสาขาแมน้ําตรังจากทุกภาค

สวน ๕๐ คน ๒.การบรรยายภาพรวมและ

ศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการในการบริหาร

จัดการน้ําแบบบูรณาการในลุมน้ําสาขา

แมน้ําตรัง ไดแก โครงการประตูระบายน้ํา

ควนกรด โครงการอางเก็บน้ําคลองวังหีบ 

ดําเนินการระหวางวันที่ ๑๘-๒๐ สิงหาคม 

๒๕๕๖ ณ หองประชุมเล็กเทศบาลเมืองทุง

สง
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1.2  ดานสังคม
 - จัดกิจกรรมปนจักรยาน 
ปลูกหญาแฝกอนุรักษพันธุ
ปลา อนุรักษคลองทาแพ

ลํานัก
ปลัดเทศบาล

180,795 178,112.04 ๑. กิจกรรมพัฒนาและอนุรักษลํา
คลองทาแพ เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาส ๘๑ พรรษา สมเด็จพระนาง
เจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและจัด
ประชุมติดตามผลและสรุปผล
ความกาวหนาการบริหารจัดการน้ํา
แบบบูรณาการในลุมน้ําสาขาแมน้ํา
ตรัง มีวัตถุประสงค เพื่อสงเสริมการมี
สวนรวมของทุกภาคสวนในการถวาย
ความจงรักภักดี เพื่อใหทุกคน
ตระหนักและสรางจิตสํานึกถึงการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อระดมความ
คิดเห็นวางแผนการดําเนินการเพื่อ
ขับเคลื่อนโครงการการแกไขปญหาน้ํา
ทวมแบบบูรณาการ(จากตนน้ําสูปลาย
น้ํา) 
โดยดําเนินการกิจกรรม ดังนี้
๑.๑. การประชุมติดตามผลและสรุป
ความกาวหนา

ดําเนินการแลวเสร็จ
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2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วาง

ไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ

โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได

การบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ
ในลุมน้ําสาขาแมน้ําตรัง และศึกษาดู
งานในพื้นที่ตนน้ําวันที่ ๕ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ ในครั้งนี้ ณ หองประชุม
หิรัญญิการ สวนพฤกษาสิรินธร 
เทศบาลเมืองทุงสง  กลุมเปาหมาย 
ไดแก หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประชาชนที่เกี่ยวของ จํานวน ๑๐๐ คน
๑.๒ กิจกรรมพัฒนาและอนุรักษลํา
คลองทาแพ เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาส ๘๑ พรรษาสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
กลุมเปาหมาย ไดแก ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักเรียน
 นักศึกษาในอําเภอทุงสงและจังหวัด
ใกลเคียง รวมทั้งผูที่มีสวนเกี่ยวของ
ทั้งหมด ประมาณ ๑,๐๐๐ บาท วันที่
 ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
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ณ บริเวณริมคลองทาแพ โดยมี
กิจกรรม ปลูกตนไม หญาแฝก ปลอย
ปลา การจัดนิทรรศการ การเผยแพร
ประชาสัมพันธกิจกรรมผานสื่อมวลชน
ผลการดําเนินการ
กิจกรรมครั้งที่ 1  สรุปผล
 - เรื่องการบริหารจัดการน้ําเปนเรื่อง
ใหญ เปนหวงเรื่องการพัฒนา การ
รูเทาไมถึงการณของพวกเราที่ไปขุด
ลอกลําน้ําและพลับพลึงธารใกลจะสูญ
พันธและหาทางที่จะอนุรักษไวโดยจะ
นํามาลองปลูกที่เมืองทุงสง  
 - สิ่งที่นาเปนหวงคือ การนําแผน
ยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติสวนใหญวิธี
แกปญหาในอดีตวิศวกร คิดแตเรื่อง
ของโครงสรางที่เปนของแข็ง ที่ไป
เปลี่ยนสภาพธรรมชาติ นอกจาก
แกปญหาไมไดแลวยังทําใหเกิดปญหา
รุนแรงกวาเดิมและจากการที่ไดไปดู
คลองในเทศบาลทุงสง
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ขางหนึ่งใชแบบธรรมชาติ อีกฝงหนึ่ง
เปนคอนกรีต ทําใหเกิดภูมิทัศนที่ดี 
ลําน้ํามีความสวยงาม 
 - การมีสวนรวมเปนสิ่งที่สําคัญมาก 
จากการที่ไดเห็นเทศบาลหลายๆ แหง
 สวนใหญมีคลอง ถมคลอง แทนที่จะ
ขยายคลองก็ทํากําแพงเหมือนคุก มอง
อะไรไมเห็น แตอําเภอเมืองทุงสงใชวิธี
บริหารจัดการเขามาชวย ซึ่งเปนเรื่อง
ที่ดี 
 - โครงการที่ทางชลประทานจังหวัด
ไดขอไปยังไมไปถึงไหนนโยบายของ
รัฐบาลโครงการเรื่องน้ําทั้งหมดจะตอง
ไปสูการพิจารณาของ คณะกรรมการ
บริหารจัดการน้ําและอุทกภัย(กบอ.) 
ที่มีรองนายก ตองรอใหโครงการ 
350,000 ลาน เรียบรอยกอน
 - ปญหาน้ําที่สําคัญเรงดวนคือน้ําเพื่อ
การประปา เพื่อการขยาย
ภาคอุตสาหกรรม
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ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได

กิจกรรมครั้งที่ 2 
๑. จากการจัดทํากิจกรรมอนุรักษ
พัฒนาและอนุรักษลําคลองทาแพ 
และการใหความรวมมือของประชาชน
และความรวมมือจากเรือนจําอําเภอ
ทุงสงในการนําผูตองขังมารวมทํา
ความดีบําเพ็ญประโยชนในการขุด
ลอกคลอง ปรับภูมิทัศนคลอง ดูแล
รักษาความสะอาดคลอง และขยาย
คลองทาแพใหกวางขึ้นโดยมีคุณคํารณ
 หวางหวังศรี จากรายการเกษตรฮอต
นิวส ไทยทีวีสีชอง 3    มาจัดทําสกูป
ขาวและบันทึกภาพบรรยากาศใน
คลองทาแพ และคุณคํารณ หวางหวัง
ศรี ไดรวมปลูกหญาแฝกและปลอย
ปลาพื้นถิ่นลงสูคลองทาแพ
๒. กิจกรรมรําวงเวียนครกซึ่ง
ประชาชนทุกภาครัฐและเอกชน 
รวมทั้งนักเรียนที่มารวมกิจกรรมใน
วันนี้ไดรวมกันเตนกันอยางสนุกสนาน
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ซึ่งบรรยากาศภายในบริเวณคลองทา
แพมีความสนุกสนาน และบงบอกถึง
ความสามัคคีระหวางชุมชนและ
เทศบาลในการมีสวนรวมทํากิจกรรม
ใหเกิดผลสําเร็จลุลวงไปดวยดี
๓. มีบูทกิจกรรมสินคา O-TOP ของ
พื้นบานของชาวจังหวัด
นครศรีธรรมราชและการจําหนายถาน
ที่เผาจากธรรมชาติ
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2 โครงการอนุรักษและฟนฟู
ระบบนิเวศคลองทาแพอยาง
มีสวนรวมแบบบูรณาการ

งานวิจัยฯ
กองวิชาการฯ
(งบเทศบาล)

848,600     632,600.00     จางที่ปรึกษาวิจัยโครงการอนุรักษและ
ฟนฟูระบบนิเวศนคลองทาแพอยางมี
สวนรวมแบบบูรณาการ ดังนี้

2.1  กิจกรรมการศึกษา
นิเวศวิทยาคลองทาแพ

งานวิจัยฯ
กองวิชาการฯ

216,000     ไมดําเนินการ
(โอนลดไปดําเนินการ

กิจกรรมอื่น)

2.2  กิจกรรมการฟนฟูและ
อนุรักษปลาพื้นถิ่นคลอง  ทา
แพ (ปลาแกมช้ําคืนถิ่น
กระทิงลงคลอง)

งานวิจัยฯ
กองวิชาการฯ

     254,800 254,800          จางมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตไสใหญเปนที่ปรึกษาวิจัยเพื่อ
หาแนวทางฟนฟูและอนุรักษปลาพื้น
ถิ่นคลองทาแพ

ดําเนินการแลวเสร็จ

2.3 กิจกรรมพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการคลองที่ไหล
ผานเขตเทศบาลเมือง ทุงสง
โดยชุมชนและเยาวชนมีสวน
รวม

งานวิจัยฯ
กองวิชาการฯ

     187,800 187,800          จางมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตไสใหญเปนที่ปรึกษาวิจัย
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
คลองที่ไหลผานเขตเมืองทุงสงโดย
ชุมชนและเยาวชนมีสวนรวม

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ

โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได

2.4 กิจกรรมศึกษาแนว
ทางการพัฒนาการใชที่ดิน
ประเภทเกษตรกรรม ที่อยู
อาศัย และพื้นที่บริเวณริม
คลองทาแพ เพื่ออนุรักษ
คลองทาแพ โดยชุมชนและ
เยาวชนมีสวนรวม

งานวิจัยฯ
กองวิชาการฯ

     190,000           190,000 จางมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตไสใหญเปนที่ปรึกษาวิจัยฒ
นาการใชที่ดินประเภทเกษตรกรรม ที่
อยูอาศัย และพื้นที่บริเวณริมคลองทา
แพ เพื่ออนุรักษคลองทาแพ โดย
ชุมชนและเยาวชนมีสวนรวม

ดําเนินการแลวเสร็จ
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หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่

อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ใหระบุเหตุผลในการโอนดวย 

 เพื่ออธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

1 โครงการจัดทําผังและ
แผนชุมชนแบบมีสวนรวม

กอง
สวัสดิการ ฯ

700,000 36,370 ดําเนินการจัดทําผังและแผนชุมชน
แบบมีสวนรวมใหเปนปจจุบันและ
สมบูรณ จํานวน ๑๙ ชุมชน เพื่อเปน
คูมือในการพัฒนาชุมชนและเปนไป
ตามนโยบายของคณะผูบริหาร 
ดําเนินการตั้งแตเดือน พฤศจิกายน 
๒๕๕๕- กันยายน ๒๕๕๖ โดย
ดําเนินการดังนี้

ดําเนินการแลวเสร็จ
(เปนโครงการตอเนื่อง)

 - นัดประชาชนในชุมชนเพื่อทบทวน
ผังและแผนชุมชนที่ไดดําเนินการไป
แลว

 - สํารวจขอมูลในชุมชนเพิ่มเติม 
เพื่อนํามาวิเคราะห ปรับปรุงผังและ
แผนชุมชน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง  ประจําป  ๒๕๕6

ภายใตยุทธศาสตรที่ 2  รวมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดลอม ปองกันน้ําทวม  สูเมืองนาอยูอยางยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  สรางกระบวนการเรียนรูกฎหมายผังเมืองรวมเมืองทุงสง และสงเสริมการมีสวนรวมในการปฏิบัติ
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หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่

อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ใหระบุเหตุผลในการโอนดวย 

 เพื่ออธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

ผลการดําเนินงาน
1.ชุมชนและประชาชนและภาคสวน
ที่เกี่ยวของ สามารถจัดทําผังและ
แผนชุมชนได
2. ชุมชนมีผังและแผนชุมชน เปน
แนวทางในการพัฒนาชุมชนอยาง
เปนระเบียบและยั่งยืน
3. มีกิจกรรมตามความตองการ
เกิดขึ้นในชุมชนตลอดถึงสามารถนํา
โครงการตางๆ ในแผนไปสูการปฏิบัติ
ได
๔. ชุมชนสามารถนําเอาแผนชุมชน
ไปแกไขปญหาชุมชนได
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หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่

อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ
ประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯ

แนวทางการพัฒนาที่  3  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานโครงขายถนน ระบบระบายน้ํา ไฟฟา ประปา โทรศัพท ใหเพียงพอ และปรับปรุงบํารุงรักษาอาคารสถานที่สาธารณะ

1 โครงการขยายเขตประปา กองชาง 797,300 200,000 997,300 946,688 ดําเนินการขยายเขตประปา ดังนี้

(งบเทศบาล) 178,594 บริเวณชุมชนทาแพใต (ฝงตรงขาม
ศาลาชุมชน) จํานวน 20 ครัวเรือน

ดําเนินการแลวเสร็จ

62,361 บริเวณถนนสําโรง (ชุมชนหัวสะพาน
เหล็ก) จํานวน 10 ครัวเรือน

ดําเนินการแลวเสร็จ

67,066 บริเวณถนนเสริมชาติ จํานวน 7 
ครัวเรือน

ดําเนินการแลวเสร็จ

185,225  - บริเวณซอยพันสอง ถนนประชา
อุทิศ จํานวน 10 ครัวเรือน

ดําเนินการแลวเสร็จ

36,455  - บริเวณถนนพัฒนา ซอย ๘ ดําเนินการแลวเสร็จ

54,532  - ซอยหลังบอนวัว (เกา) ชุมชน
บานนาเหนือ จํานวน 5 ครัวเรือน

ดําเนินการแลวเสร็จ

11,511  - ขางศาลาชุมชนบานนาเหนือ ดําเนินการแลวเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง  ประจําป  ๒๕๕6
ภายใตยุทธศาสตรที่ 2  รวมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดลอม ปองกันน้ําทวม  สูเมืองนาอยูอยางยั่งยืน
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หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่

อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ
ประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯ

 - บริเวณถนนยุทธศาสตร ซอย 13
 จํานวน 10 ครัวเรือน

อยูระหวางดําเนินการ

166,985  - บริเวณถนนประชาอุทิศ 4  
ครัวเรือน

ดําเนินการแลวเสร็จ

67,066  - บริเวณถนนเสริมชาติ จํานวน 5 
ครัวเรือน

ดําเนินการแลวเสร็จ

54,532  - บริเวณหลังโรงเรียนเทศบาลบาน
นาเหนือ

ดําเนินการแลวเสร็จ

62,361  - บริเวณถนนราษฎรอุทิศ (บริเวณ
ถนนสําโรง)

ดําเนินการแลวเสร็จ

2 โครงการขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ

กองชาง 549,600 1,010,000   1,559,600   1,489,063.71 ดําเนินการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
 ดังนี้

(งบเทศบาล) 932,519.68  -   โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุง
สงและเมรุเผาศพวัดเขาปรีดี

ดําเนินการแลวเสร็จ

12,024.18  - ไฟฟาสาธารณะหมูบานเอกวัฒน ดําเนินการแลวเสร็จ
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หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่

อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ
ประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯ

483,915.82  - ทางเขาสวนพฤกษาสิรินธร อยูระหวางดําเนินการ

10,224.52  - ถ.ทุงสง-นาบอน ซอย 3 ดําเนินการแลวเสร็จ

50,379.51  - ถ.ทุงสง-นาบอน ซอย 5 ดําเนินการแลวเสร็จ

 - บริเวณถนนสําโรง ซอย 4 การไฟฟายังไมแจงยอด
คาใชจาย

3 โครงการกอสรางถนน/
ถนนและทอระบายน้ํา/
ปรับปรุงผิวจราจร

กองชาง 30,175,570 17,968,067.75 กอสรางถนน/ถนนและทอระบาย
น้ํา/ปรับปรุงผิวจราจร จํานวน  ๑๖
 กิจกรรม ดังนี้

 3.1  กอสรางปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟสทติก 
คอนกรีตถนนผดุงราษฎร 
ตั้งแตหนาโรงแรมไทย
วัฒนาโฮเต็ล ถึงบริเวณสี่
แยกรานขาวไทย

กองชาง         734,800 615,000 ถนนผดุงราษฎรตั้งแตหนาโรงแรม
ไทยวัฒนาโฮเต็ลถึงแยกรานขาวไทย
เปนถนนผิวจราจรแอสฟสทติก 
คอนกรีตความกวางประมาณ 
๑๐.๐๐ ม. ความยาวประมาณ 
๑๗๗.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
๑,๖๖๐.๐๐  ตร.ม.

ดําเนินการแลวเสร็จ



206

ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําป 

 2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่

อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ
ประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯ

 3.2  กอสรางถนน คสล. 
และทอระบายน้ํา คสล.
(ดานบนเปนรางวี) พรอม
บอพักถนนหมูบานสายสมร
 (หลังแฟลตเทศบาล)

กองชาง      1,365,300 1,180,000  - ถนนคสล.และทอระบายน้ําคสล.
(ดานบนเปนรางวีพรอมบอพักความ
ยาวรวมทั้ง ๒ ขางไมนอยกวา ๓๕๒
 ม.และถนนคสล.ขนาดกวาง ๖.๓๐
 ม. ยาว ๑๗๖ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
ม.หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๑,๑๐๘.๘๐
 ตร.ม. ซึ่งจะชวยใหการจราจรไปมา
สะดวกสบายลดอุบัติเหตุ

ดําเนินการแลวเสร็จ

 3.3  ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีตถนน
นิกรบํารุง ตั้งแตหนาราน
บุญแสงการแวน ถึงบริเวณ
หนาแยกตลาดสด

กองชาง      1,239,400 959,000 ถนนนิกรบํารุงตั้งแตหนารานบุญ
แสงการแวนถึงแยกตลาดสดเปน
ถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต
 หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. ความกวาง
เฉลี่ยประมาณ ๑๐.๐๐ ม. ประมาณ
 ๒๗๙ ม. หรือพื้นที่ ไมนอยกวา 
๒,๘๐๐.๐๐ ตร.ม.

ดําเนินการแลวเสร็จ
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หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่

อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ
ประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯ

3.4  กอสรางปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟลทติก 
คอนกรีตถนนศิลปนุสรณ 
ตั้งแตหนาไทยบํารุงถึง  
วงเวียนหอนาฬิกา

กองชาง      2,096,000 1,590,000 ถนนศิลปนุสรณหนารานไทยบํารุง
ถึงวงเวียนหอนาฬิกาชวงที่ ๑ เปน
ถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต
 หนาเฉลี่ย  ๐.๐๕ ม.  กวาง
ประมาณ ๑๐.๐๐–๑๑.๕๐ ม.    
ความยาวประมาณ ๒๘๓ ม.หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา  ๓,๐๔๗.๐๐  ตร.
ม.  ชวงที่ ๒ ผิวจราจรแอสฟลทติ
กคอนกรีต  หนา ๐.๐๕ ม.  กวาง
ประมาณ ๑๑.๐๐–๒๗.๕๐ ม. 
ความยาวประมาณ ๑๑๑.๐๐ เมตร
 หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๑,๖๘๘.๐๐ 
ตารางเมตร

ดําเนินการแลวเสร็จ
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หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่

อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ
ประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯ

 3.5  กอสรางปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟลทติก    
คอนกรีตถนนชนปรีดา 
ตั้งแตหนาเทศบาลฯ ถึง    
สี่แยกชนปรีดา

กองชาง      3,322,400 2,575,000 ถนนชนปรีดาตั้งแตหนาเทศบาล
เมืองทุงสงถึงสี่แยกชนปรีดาเปน
ถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
 กวางประมาณ ๑๕.๐๐ ม. ยาว
ประมาณ ๕๙๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
๘,๙๒๕.๐๐ ตร.ม.

ดําเนินการแลวเสร็จ

 3.6 ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีตถนน
ธรรมสุนทรอุทิศ ตั้งแต
แยกหนาตลาดสด ถึงถนน
ภราดร

กองชาง         818,000 690,000 ถนนธรรมสุนทรอุทิศ ตั้งแตแยก
หนาตลาดสดถึงถนนภราดรเปน
ถนนแอสฟลทติกคอนกรีต ความ
กวางเฉลี่ยประมาณ ๑๑.๐๐ ม. 
ยาวประมาณ ๑๖๘.๐๐ ม. หนา
เฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ไมนอย
กวา ๑,๘๔๘.๐๐  ตร.ม.

ดําเนินการแลวเสร็จ



209

ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําป 

 2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่

อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ
ประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯ

 3.7 กอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีตและทอ
ระบายน้ํา (ดานบนเปนราง
วี) พรอมบอพัก ถนน
พัฒนาการ ซอย 10 (หลัง
ศูนยเครื่องจักรกล)

กองชาง     1,587,100 1,404,000         ถนนแอสฟลทติก คอนกรีตและทอ
ระบายน้ํา(ดานบนเปนรางวี)พรอม
บอพักบอพัก ถนนพัฒนาการ  ซอย
๑๐ (หลังศูนยจักรกล เทศบาลเมือง
ทุงสง)หนาเฉลี่ยเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. 
กวางเฉลี่ย ๔.๐๐-๖.๔๐ ม. ความ
ยาว ประมาณ ๒๓๓.๐๐ ม. หรือ 
พื้นที่ไมนอยกวา ๑,๑๗๓.๐๐ ตร.ม.

 กอสรางทอระบายน้ํา Ø ๐.๐๔ 

เมตร (ดานบนเปนรางวี)พรอมบอ
พักความยาว  รวมทั้งสองขางไม
นอยกวา ๔๖๖.๐๐ ม.

ดําเนินการแลวเสร็จ
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หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่

อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ
ประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯ

๓.๘ กอสรางถนนเลียบทาง
รถไฟทุงสง - กันตัง

กองชาง
(เงินกู กสท)

    9,830,000 2,223,767.75      - ถนนแอสฟลทติก คอนกรีตบด
อัดแนนหนา ๐.๐๕ ม. กวาง ๗.๕๐
 ม. ยาวประมาณ ๙๕๕.๐๐ ม. 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๗,๓๐๐.๐๐ 
ตร.ม.
 - กอสรางทอระบายน้ํา Æ ๐.๘๐ 
ม. พรอมบอพัก (ดานบนเปนรางวี) 
 ความยาวไมนอยกวา ๘๖๐.๐๐ ม.
 - กอสรางทอเหลี่ยมระบายน้ํา 
ขนาด ๑.๘๐ x ๒.๐๐ ม. ยาว 
๒๐.๐๐ ม. (๒ ชอง) จํานวน ๑ จุด
 - กอสรางทอเหลี่ยมระบายน้ํา
ขนาด ๑.๘๐ x ๒.๐๐ ม. ยาว ๖.๐๐
 ม. (๒ ชอง) จํานวน ๑ จุด
 - ตีเสนทาสีจราจร, ติดตั้งปาย
จราจร, ทอระบายน้ําลอด

รอซอมงานระงับการ
เบิกจายงานงวดที่ ๓, ๔,

 ๕
เบิกจาย 

2,223,767.75 บาท
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หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่

อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ
ประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯ

๓.๙ ปรับปรุงสามแยก
ประชาอุทิศ

กองชาง        649,900   - กอสรางถนน คสล. กวาง ๕.๐๐
 ม. ยาว ๓๐.๐๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม. 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๒๑๕.๐๐ ตร.
ม. (รวมพื้นที่ปรับลดระดับทางเทา)
 - กอสรางทอระบายน้ํา คสล. Æ 
๐.๖๐ ม. และ Æ ๐.๘๐ ม. พรอม
บอพัก ความยาวรวมไมนอยกวา 
๑๐๕.๐๐ ม.
 - กอสรางถนน คสล. พรอมคันหิน 
กวาง ๑.๒๐ ม. ยาว ๓๑.๐๐ ม.
 - กอสรางคันหินรางตื้น พรัอมถม
ดินปลูกหญา

อยูระหวางดําเนินการ
รอการรถไฟอนุมัติการ

ใชพื้นที่

๓.๑๐ ปรับปรุงทางแยก
ชนปรีดา

กองชาง     1,800,000   - ขยายชองทางจราจรเลี้ยวซาย ๒
 ชองทาง พรอมปรับปรุงผิวจราจร

อยูระหวางดําเนินการ
ชางควบคุมงานแจง

ยกเลิก
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หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่

อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ
ประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯ

๓.๑๑ ซอมแซมถนน คสล. 
(ทางจักรยาน) และดาดหิน
ใหญยาแนวริมคลองทาแพ

กองชาง
(จายขาด
เงินสะสม)

    1,713,370 1,712,000          - ซอมแซมถนน คสล. และดาดหิน
ใหญยาแนวริมคลองทาแพ จํานวน 
๑๐ จุด ความยาวรวม ๒๙๖.๐๐ ม.

ดําเนินการแลวเสร็จ

๓.๑๒ กอสรางถนน คสล. 
และทอระบายน้ํา คสล. 
(ดานบนเปนรางวี) ถนน
ประชาอุทิศ ซอย ๖ (ตอ
จากเดิม)

กองชาง
(อุดหนุน
ทั่วไป)

       686,100 686,100              - ถนน คสล. กวาง ๒.๔๐ - ๒.๙๐
 ม. ยาว ๑๑๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๒๙๐.๐๐ 
ตร.ม.
 - กอสรางทอระบายน้ํา คสล. Æ 
๐.๔๐ ม. พรอมบอพักสวนบนเปน
รางวี คสล. ความยาวรวมทั้งสอง
ขางไมนอยกวา ๒๒๐.๐๐ ม.

ดําเนินการแลวเสร็จ
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หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่

อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ
ประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯ

๓.๑๓ กอสรางถนน คสล. 
และทอระบายน้ําพรอมราง
วี ถนนพัฒนาการ ซอย ๙

กองชาง
(อุดหนุน
ทั่วไป)

       471,000 471,000             - ถนน คสล. กวางเฉลี่ย ๔.๒๐ ม. 
ยาว ๖๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๒๖๘.๐๐ ตร.
ม.
 - กอสรางทอระบายน้ํา คสล. Æ 
๐.๔๐ ม. (ดานบนเปนรางวี) พรอม
บอพัก ความยาวรวมทั้งสองขางไม
นอยกวา ๑๒๘.๐๐ ม.

ดําเนินการแลวเสร็จ

๓.๑๔ กอสรางถนน คสล. 
และทอระบายน้ํา (ดานบน
เปนรางวี) ถนนซอยหนา
โรงเรียนสตรีทุงสง

กองชาง
(อุดหนุน
ทั่วไป)

       369,200 369,200              - กอสรางถนน คสล. กวางเฉลี่ย 
๑.๔๐ - ๒.๔๐ ม. ยาว ๖๖.๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา
 ๑๓๑.๐๐ ตร.ม.
 - กอสรางทอระบายน้ํา คสล. Æ 
๐.๔๐ ม. (ดานบนเปนรางวี) พรอม
บอพัก ความยาวรวมทั้งสองขางไม
นอยกวา ๑๓๒.๐๐ ม.

ดําเนินการแลวเสร็จ

๓.๑๕ กอสราง คสล.ทาแพ
ใต(สายเกา)

กองชาง
(อุดหนุน
เฉพาะกิจ)

    2,606,000          2,606,000 ถนนคสล.ทาแพใต(สายเกา) ดําเนินการแลวเสร็จ
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 2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่

อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ
ประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯ

๓.๑๖ อุดหนุนสวนราชการ
(แขวงการทางนครศรีฯที่ ๒
 ปรับปรุงผิวจราจร)

กองชาง
(อุดหนุน
ทั่วไป)

       887,000 887,000            ปรับปรุงผิวจราจรในเขตเทศบาล ดําเนินการแลวเสร็จ

4 โครงการกอสรางสะพาน 3,357,900   3,195,900        กอสรางสะพาน จํานวน ๕ กิจกรรม
 ดังนี้

4.1  กอสรางสะพานเหล็ก
หนาวัดเขาปรีดี

กองชาง
(อุดหนุน
ทั่วไป)

243,700 243,700             - สะพานเหล็ก กวาง ๒.๕๐ ม. ยาว
 ๑๐.๐๐ ม.

ดําเนินการแลวเสร็จ

4.2 กอสรางสะพาน
โครงสรางเหล็กพื้น
คอนกรีตพรอมราวกันตก 
(เขาชุมชนทุงสง-หวยยอด)

กองชาง
(อุดหนุน
ทั่วไป)

       195,800 195,800  - สะพานโครงสรางเหล็กพื้น
คอนกรีตพรอมราวกันตก (เขา
ชุมชนทุงสง-หวยยอด)  ขนาดกวาง
 ๒.๐๐ ม. ยาว ๑๒.๐๐ ม.

ดําเนินการแลวเสร็จ

๔.๓ กอสรางสะพานเหล็ก
ขามคลองทาเลา

กองชาง
(อุดหนุน
ทั่วไป)

    1,593,000 1,431,000   - สะพานเหล็กขามคลองทาเลา 
กวาง ๒.๘๐ ม. ยาว ๒๘.๐๐ ม.

ดําเนินการแลวเสร็จ
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หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่

อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ
ประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯ

๔.๔ กอสรางสะพานเหล็ก
คนเดินขาม บริเวณหลัง
โรงเรียนรัตนศึกษา (ชาย
เขา)

กองชาง
(อุดหนุน
ทั่วไป)

         85,400 85,400   - สะพานเหล็กคนเดินขาม กวาง 
๑.๔๕ ม. ยาว ๑๐.๖๐ ม.

ดําเนินการแลวเสร็จ

๔.๕ กอสรางสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็กหนาวัด
โคกสะทอน

กองชาง
จายขาด
เงินสะสม

    1,240,000          1,240,000 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กหนาวัด
โคกสะทอน

ดําเนินการแลวเสร็จ

5 โครงการกอสราง/ปรับปรุง
อาคารสถานที่

กองชาง 69,682,490 31,713,120 กอสรางปรับปรุงอาคารสถานที่ 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้

5.1 กิจกรรมกอสรางศูนย
สงเสริมภูมิปญญาผูสูงอายุ 
(กอสรางอาคารผูสูงอายุ 
ชุมชนบานนาเหนือ)

กองชาง
(อุดหนุน
ทั่วไป)

        896,500               896,500 อาคารศูนยสงเสริมภูมิปญญา
ผูสูงอายุ 
กอหนี้ผูกพันจากปงบประมาณ 
๒๕๕๕ ชําระทั้งหมด ๗ งวด
งวดที่ ๑ ๔๘๙,๖๕๐

ดําเนินการแลวเสร็จ

งวดที่ ๒ ๗๓๔,๔๗๕

งวดที่ ๓ ๔๘๙,๖๕๐



216

ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําป 

 2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่

อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ
ประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯ

งวดที่ ๔ ๔๘๙,๖๕๐

งวดที่ ๕ ๔๘๙,๖๕๐

งวดที่ ๖ ๔๘๙,๖๕๐

งวดที่ ๗ ๑,๗๑๓,๗๗๕

รวมทั้งหมด ๔,๘๙๖,๕๐๐
5.2 โครงการกอสราง
อาคารตลาดสดชั้น ๓ และ
 ชั้น ๔ เพื่อใชเปนที่เรียน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และนักเรียนอนุบาล
โรงเรียนรีสอรทอนุบาลทุง
สง

กองชาง
(อุดหนุน
ทั่วไป)

        469,800 460,000  - กอสรางผนังอลูมิเนียมกั้น
ทางเขา-ออก จํานวน ๒ จุด (ชั้น ๓)
 - กอสรางบันไดและราวกันตกขึ้น
ชั้นดาดฟา
 - กอสรางกันสาด ชั้น ๔
 - กอสรางหลังคา Metal Sheet 
หนา ๐.๓๕ มม. พรอมโครงหลังคา
เหล็ก 
 - กอสรางผนังอลูมิเนียมหองเรียน 
(ชั้น ๔)
 - รื้อถอนเสาวิทยุบนดาดฟา ชั้น ๔
 ความสูงประมาณ ๑๕.๐๐ ม.

ดําเนินการแลวเสร็จ
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หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่

อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ
ประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯ

๕.๓ โครงการปรับปรุง
รานคาและอาคารเก็บ
อุปกรณสินคาภายในสวน
พฤกษาสิริธร

กองชาง
(อุดหนุน
ทั่วไป)

        533,400 533,000  - ซอมแซมปรับปรุงรานคา
 - ซอมแซมปรับปรุงอาคารเก็บ
อุปกรณสินคา

ดําเนินการแลวเสร็จ

๕.๔ กอสรางโรงเรียนรี
สอรทอนุบาล

กองชาง
(อุดหนุน
ทั่วไป)

   22,710,000   - กอสรางโรงอาคาร จํานวน ๑ 
หลัง
 - กอสรางลานจอดรถและภูมิทัศน 
ผังบริเวณ
 - งานระบบตางๆ เชน ระบบ
ระบายน้ํา, ระบบไฟฟา (บางสวน)

อยูระหวางดําเนินการ
กอสรางโรงอาหาร

๕.๕ ปรับปรุงซอมแซม
หองน้ํา-หองสวม อาคาร
โรงยิมสเนเซียมสนาม
แบดมินตัน

กองชาง
(อุดหนุน
ทั่วไป)

        116,390 115,630  - ปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา-หอง
สวม อาคารโรงยิมสเนเซียม สนาม
แบดมินตัน

ดําเนินการแลวเสร็จ

๕.๖ กอสรางอาคารเรียน
อนุบาล ๑ (๒ ชั้น) 
โรงเรียนรีสอรทอนุบาลทุง
สง

กองชาง
(อุดหนุน
ทั่วไป)

   11,345,000 5,766,600   - อาคารเรียนอนุบาล ๑ (๒ ชั้น) 
จํานวน ๑ หลัง

อยูระหวางดําเนินการ
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หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่

อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ
ประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯ

๕.๗ ปรับปรุงศูนยจักรกล
เปนอาคารเรียนชั่วคราว

กองชาง
(อุดหนุน
ทั่วไป)

     1,142,100 1,140,000  - ปรับปรุงศูนยจักรกลเปนอาคาร
เรียนชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลรี
สอรท จํานวน ๖ หอง

ดําเนินการแลวเสร็จ

๕.๘ ปรับปรุงพื้นสนาม
เทนนิสขางอาคารบรรเทา
สาธารณภัย

กองชาง
(จายขาด
เงินสะสม)

        395,300 392,000   - ปรับปรุงพื้นสนามเทนนิสขาง
อาคารบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 
๑ สนาม ๒ คอรด

ดําเนินการแลวเสร็จ

๕.๙ กอสรางอาคารปฏิบัติ
ธรรมและประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา

กองชาง
(อุดหนุน
ทั่วไป)

     8,491,000            8,491,000   - กอสรางอาคารปฏิบัติธรรมและ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา กวาง
 ๑๗.๐๐ ม. ยาว ๒๖.๐๐ ม.

ดําเนินการแลวเสร็จ

๕.๑๐ ปรับปรุงเมรุเผาศพ
วัดทาแพ

กองชาง
(อุดหนุน
ทั่วไป)

     3,303,000 3,303,000   - ปรับปรุงเมรุเผาศพวัดทาแพ 
กวาง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๓.๖๐ ม.
 - กอสรางเตาเผาศพปลอดมลพิษ
ชนิดใชแกสเปนเชื้อเพลิง

ดําเนินการแลวเสร็จ
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หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่

อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ
ประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯ

๕.๑๑ โครงการกอสราง
สถานีขนสงยอยเทศบาล
เมืองทุงสง

กองชาง
(เงินกูกสท)

   17,490,000 7,825,390   - กอสรางอาคารสถานีขนสงยอย 
จํานวน ๑ หลัง
 - กอสรางรานคาสวัสดิการ
 - กอสรางลานจอดรถ
 - งานระบบตางๆ เชน ระบบ
ระบายน้ํา, ระบบไฟฟา
 - กอสรางอาคารพาณิชย จํานวน ๖
 หลัง
 - กอสรางบานพักสรรสามิต จํานวน
 ๔ หลัง

อยูระหวางดําเนินการ

๕.๑๒ โครงการกอสราง
หอสมุดประชาชนอําเภอ
ทุงสง

กองชาง
เงิน

อุดหนุน
เฉพาะกิจ

     2,790,000            2,790,000 หอสมุดประชาชนอําเภอทุงสง ดําเนินการแลวเสร็จ

๖ กอสรางแนวเขื่อนปองกัน
ตลิ่งริมคลองใสไก 
สวนทายบรรจบคลองทา
แพ สวนพฤกษาสิรินธร

กองชาง
(จายขาด
เงินสะสม)

       501,700 466,400   - กอสรางแนวเขื่อนปองกันตลิ่งริม
คลองใสไก ความสูง ๓.๕๐ ม. ยาว 
๒๗.๐๐ ม.

ดําเนินการแลวเสร็จ



220

ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําป 

 2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่

อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ
ประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯ

๗ กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง
คลองทาเลา จากสะพาน
หลังเทศบาลเมืองทุงสง ถึง
หัวสะพานเหล็ก

กองชาง
(เงินกูกสท)

   37,588,000 33,488,834   - กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง คสล. 
สูง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑,๑๕๕.๐๐ ม.
 - กอสรางรางระบายน้ํา คสล. 
๐.๓๐ ม. พรอมบอพัก ยาว 
๑,๖๗๐.๐๐ ม.
 - กอสรางสะพานขนาดกวาง ๕.๐๐
 ม. ยาว ๑๑.๐๐ ม.
 - กอสรางทางลาด กวาง ๔.๒๐ ม. 
ยาว ๗.๐๐ ม.
 - ขุดลอกคลอง กวางเฉลี่ย ๑๐.๐๐
 ม. ลึก ๑.๐๐ ม. ยาว ๘๓๕.๐๐ ม.

ดําเนินการแลวเสร็จ



220

ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป 2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว

หลังโอน
เพิ่มโอน

ลด

 งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่

อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา
เทศบาล ฯได

แนวทางการพัฒนาที่ 4  ปรัปปรุงและพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะ สวนหยอม และปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาลใหสวยงามเปนระเบียบโดยทุกภาคสวนมีสวนรวม

1 โครงการปรับปรุงพัฒนา
สวนสาธารณะเทศบาลเมือง
ทุงสง

ปรับปรุงพัฒนาสวนสาธารณะ
เทศบาลเมืองทุงสง

 - กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ
สนามเด็กเลนและอุปกรณ
ออกกําลังกายกลางแจง

กองชาง
(อุดหนุน
ทั่วไป)

869,300 ยกเลิกไมดําเนินการ โอนเงินไป
ดําเนินการภารกิจอื่น

2 โครงการจัดซื้อที่ดินบริเวณ
หนองปาแก

กองชาง
(อุดหนุน
ทั่วไป)

2,200,000 2,100,000  จัดซื้อที่ดินบริเวณหนองปาแกคิด
เปนเงินจํานวน 3,900,000 บาท 
โดยใชงบประมาณป ๒๕๕๖ จํานวน
 2,100,000 บาท จายขาดเงิน
สะสม ๘๐๐,๐๐๐ บาท รายจาย
คางจาย ปงบประมาณ ๒๕๕๕ 
จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ดําเนินการแลวเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง  ประจําป  ๒๕๕6
ภายใตยุทธศาสตรที่ 2  รวมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดลอม ปองกันน้ําทวม  สูเมืองนาอยูอยางยั่งยืน



ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ
 ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา
เทศบาล ฯได

แนวทางการพัฒนาที่ 5 ปองกันและแกไขปญหาการบุกรุกที่สาธารณะโดยทุกภาคสวนมีสวนรวม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง  ประจําป  ๒๕๕6

ภายใตยุทธศาสตรที่ 2  รวมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดลอม ปองกันน้ําทวม  สูเมืองนาอยูอยางยั่งยืน



221

ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา
เทศบาล ฯได

แนวทางการพัฒนาที่ 6  ปรับปรุงพัฒนาและบริหารจัดการตลาดสด  ตลาดนัด ตลาดคนเดิน  ใหสวยงาม  สะอาด ถูกหลักสุขาภิบาลโดยการมีสวนรวม

1 โครงการตลาดสด/รานคา
นาซื้อ

กองชาง 4,440,850     4,426,850 ดําเนินโครงการตลาดสด/
รานคานาซื้อ ดังนี้

1.1 ปรับปรุงแผงขายสุกร
ตลาดสดเทศบาลเมืองทุงสง

กองชาง
(อุดหนุน
ทั่วไป)

899,600        897,600   - ปรับปรุงแผงขายสุกรตลาด
สดเทศบาลเมืองทุงสง

ดําเนินการแลวเสร็จ

1.2  ปรับปรุงตลาดสด
เทศบาลเมืองทุงสง

กองชาง
(อุดหนุน
ทั่วไป)

3,475,500     3,463,500  - ขัดลางทําความสะอาดพื้นเดิม,

 ปรับปรุงระดับพื้นที่ดวยปูนทราย

 และปูพื้นดวยกระเบื้องคอนกรีต

 - ทําความสะอาดคูระบายน้ํา, 

ปรับปรุงฝาเหล็กคูระบายน้ํา

 - ซอมแซมแผง คสล. ที่ชํารุด

พรอมทาสี

ดําเนินการแลวเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง  ประจําป  ๒๕๕6

ภายใตยุทธศาสตรที่ 2  รวมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดลอม ปองกันน้ําทวม  สูเมืองนาอยูอยางยั่งยืน



222

ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา
เทศบาล ฯได

1.3 จางเหมาเอกชนกําจัด
หนูและแมลงสาบ

กอง
สาธารณสุข
(งบเทศบาล)

65,750 65,750 ดําเนินการจางเหมาเอกชน
กําจัดหนูและแมลงสาบบริเวณ
ตลาดสดเทศบาล ตลาดโตรุง 
ตลาดธรรมสุนทรอุทิศและ
บริเวณถนนภราดรและสถานที่
จําหนายอาหารในที่หรือทาง
สาธารณะใหไดมาตรฐานโดยใช
วิธีแบบผสมผสาน ดําเนินการ
ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕
 ถึง กันยายน ๒๕๕๖ 
ผลการดําเนินการและความพึง
พอใจของผูประกอบการ พอคา
 แมคาและประชาชนในพื้นที่ 
โดยสรุปวา รอยละ ๘๕.๑ เห็น
ดวยในการจัดทําโครงการและ
รอยละ ๖๘.๓ พบวา จํานวน
หนูลดลงหลังจากที่บริษัทเอกชน
เขามาดําเนินการ

ดําเนินการแลวเสร็จ
เปนโครงการตอเนื่อง



123

ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ
 ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได

แนวทางการพัฒนาที่ 7  สงเสริม  อนุรักษ  ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง  ประจําป  ๒๕๕6

ภายใตยุทธศาสตรที่ 2  รวมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดลอม ปองกันน้ําทวม  สูเมืองนาอยูอยางยั่งยืน



223

ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ
 ตามวัตถุประสงคและเปาหมาย

ที่วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไม
สามารถดําเนินการได  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยูระหวางการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได

แนวทางการพัฒนาที่ 8  จัดระบบจราจรใหมีระเบียบและสรางวินัยจราจรแกประชาชน โดยทุกภาคสวนมีสวนรวมแบบบูรณาการ

1 โครงการปองกันและแกไขปญหา

อุทกภัยและการจัดระเบียบ

จราจรและแกไขปญหาจราจร

เมืองทุงสงแบบบูรณาการ

150,000 23,000      173,000 158,696       ดําเนินโครงการปองกันและแกไข
ปญหาอุทกภัยและการจัดระเบียบ
จราจรและแกไขปญหาจราจร
เมืองทุงสงแบบบูรณาการ ดังนี้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง  ประจําป  ๒๕๕๖
ภายใตยุทธศาสตรที่ 2  รวมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดลอม ปองกันน้ําทวม  สูเมืองนาอยูอยางยั่งยืน



224

ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ
 ตามวัตถุประสงคและเปาหมาย

ที่วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไม
สามารถดําเนินการได  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยูระหวางการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได

 - กิจกรรมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
ตามจุดเสี่ยงภัยน้ําทวมในเขต
เทศบาล

สํานักปลัดฯ
(งานปองกันฯ)

100,000 87,646           - ขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ํา ขนาด
 12 นิ้ว พรอมเจาหนาที่ จาก
โครงการชลประทาน
นครศรีธรรมราช จํานวน ๒ เครื่อง
 เพื่อติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงภัยหลัง
ถ้ําตลอด จํานวน 1  เครื่อง 
บริเวณจุดเสี่ยงภัยศาลาที่พัก
ผูโดยสารเชิงสะพานลอยถนนทุง
สง-หวยยอด จํานวน ๑ เครื่อง
ซึ่งผลการดําเนินการทําใหจุดพื้นที่
เสี่ยงภัยสามารถระบายน้ําออก
อยางรวดเร็วน้ําไมทวมขัง 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ
 ตามวัตถุประสงคและเปาหมาย

ที่วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไม
สามารถดําเนินการได  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยูระหวางการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได

 -  กิจกรรมฝกอบรมและ
รณรงคปองกันและลด
อุบัติเหตุบนถนน

สํานักปลัดฯ
(งานปองกันฯ)

50,000 23,000      73,000 71,050           - จัดตั้งศูนยอํานวยความสะดวก
ดานการจราจรใหกับผูใชรถใช
ถนนในชวงเทศกาลปใหม 
ระหวางวันที่ 29 ธันวาคม 255๕
  ถึง วันที่ 4  มกราคม 255๖  ณ
 บริเวณหนาสวนสาธารณเฉลิม
พระเกียรติ 6 รอบ รัชกาลที่ 9  
โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
ปฏิบัติหนาที่ตลอด 24 ชั่วโมง 
ประกอบดวย เจาหนาที่ตํารวจ
จากสถานีตํารวจภูธรทุงสง 
เจาหนาที่เทศกิจ มูลนิธิ เจาหนาที่
งานปองกันฯและอปพร.เทศบาลฯ
 (จํานวนเงิน ๓๐,๔๕๐)

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ
 ตามวัตถุประสงคและเปาหมาย

ที่วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไม
สามารถดําเนินการได  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยูระหวางการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได

 - จัดตั้งศูนยอํานวยความสะดวก
ดานการจราจรใหกับผูใชรถใช
ถนนในชวงเทศกาลสงกรานต 
ระหวางวันที่ 12-18 เมษายน 
255๖ ณ บริเวณหนา
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6
 รอบ รัชกาลที่ 9  โดยสับเปลี่ยน
หมุนเวียนกันปฏิบัติหนาที่ตลอด 
24 ชั่วโมง ประกอบดวย 
เจาหนาที่ตํารวจจากสถานี
ตํารวจภูธรทุงสง เจาหนาที่เทศกิจ
 มูลนิธิ เจาหนาที่งานปองกันฯ
และ   อปพร.เทศบาลฯ บรรลุ
วัตถุประสงคที่ตั้งไว ประชาชน
ผูใชรถใชถนนเกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน (จํานวนเงิน
 ๔๐,๖๐๐)

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ
 ตามวัตถุประสงคและเปาหมาย

ที่วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไม
สามารถดําเนินการได  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยูระหวางการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได

2 โครงการปรับปรุงไฟจราจร 1,426,200 1,262,000 ปรับปรุงและติดตั้งไฟจราจรในเขต
เทศบาลรายละเอียด ดังนี้

 -ปรับปรุงไฟจราจรทางแยก
ชัยชุมพล

สํานักปลัดฯ 1,426,200 1,262,000 ๑. ปรับปรุงและติดตั้งไฟจราจรสี่
แยกชัยชุมพล ตามรายละเอียด
และแบบแปลนของเทศบาลเมือง
ทุงสง ดําเนินการชวงเดือน ก.ย.
56  หากดําเนินการแลวเสร็จจะ
เกิดผล ดังนี้
 -  สามารถปองกันการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนและการใชรถใช
ถนนของประชาชนไดมากขึ้น
-  ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การใชรถใชถนนมากขึ้น

ดําเนินการแลวเสร็จ

 -ปรับปรุงไฟจราจรหนา
หองสมุด

สํานักปลัดฯ ปรับปรุงและติดตั้งไฟจราจรหนา
หองสมุด

อยูระหวางดําเนินการ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่

วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไม
สามารถดําเนินการได  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยูระหวางการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได

แนวทางการพัฒนาที่ 9  ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพถูกหลักสุขาภิบาล  สรางเครือขายทุกภาคีมีสวนรวม 

สามารถลดปริมาณขยะ และการนําขยะกลับมาใชใหมอยางมีประสิทธิภาพ

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การรักษาความสะอาดและ
ความเปนระเบียบเรียบรอย
ของเมือง

กอง

สาธารณสุขฯ
7,916,560 651,000 8,567,560 8,283,564         - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานดานรักษาความสะอาด 
การจัดเก็บขนกวาดขยะมูลฝอยใน
เขตเทศบาล
 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ในภารกิจบริการประชาชนเชิงรุก
รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง  ประจําป  ๒๕๕6

ภายใตยุทธศาสตรที่ 2  รวมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดลอม ปองกันน้ําทวม  สูเมืองนาอยูอยางยั่งยืน
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่

วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไม
สามารถดําเนินการได  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยูระหวางการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได

1. กิจกรรมจางกวาดขยะใน
เขตเทศบาล

3,444,000 359,000 3,803,000 3,802,060  - จางเหมากวาดขยะถนน ตรอก 
ซอก ซอย ในเขตเทศบาล จํานวน 
42 จุด จางเหมากวาดขยะจํานวน
 3 โชน (42 คน) 
   - ผลการดําเนินงานประชาชนมี
ความพึงพอใจพนักงานกวาดขยะ
โดยภาพรวมอยูในระดับดีและมี
ความพึงพอใจสูงสุดดานพนักงาน
กวาดขยะปฏิบัติหนาที่ไดทั่วถึงใน
พื้นที่รับผิดชอบ

ดําเนินการแลวเสร็จ
เปนโครงการตอเนื่อง

2. กิจกรรมจางเหมาบรรทุก
ขยะและกําจัดขยะมูลฝอย

2,800,000 2,517,080  - จางเหมาเอกชนบรรทุกขยะมูล
ฝอยไปกําจัดที่ตําบลกะปาง โดยมี
ปริมาณ 30 ตัน/วัน  ดังนั้น ขยะ
ทั้งป 10,950  ตัน ชําระคาขนสง
พรอมคาฝงกลบ (ต.ค.55-ก.ย.56)

ดําเนินการแลวเสร็จ
เปนโครงการตอเนื่อง

3. กิจกรรมดูแลรักษาความ
สะอาด

1,672,560 292,000 1,964,560 1,964,424        จางเหมาเอกชนรักษาความสะอาด
ในเขตเทศบาล จํานวน ๒๒ คน

ดําเนินการแลวเสร็จ
(เปนโครงการตอเนื่อง)
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่

วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไม
สามารถดําเนินการได  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยูระหวางการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได

2 โครงการบริหารจัดการและ
สรางจิตสํานึกในการจัดการ
ขยะมูลฝอย

กองชาง
สุขาฯ

950,000 -๗๘๒๐๐๐ 168,000 137,700          ๑. ปจจุบันไดจางเหมาพนักงาน 
จํานวน ๑๕ คน และมีการเบิก
จายเงินทุกเดือนเปนจํานวน 
๑๓๗,๗๐๐ บาท
๒. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
แบบผสมผสานตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 - ผลิตปุยจากสิ่งปฏิกูลได 
๓๐,๓๖๐ ก.ก.
 - ผลิตถานไมเบาและถานอัดแทง
ได ๓,๘๕๐ ก.ก.
 - ผลิตน้ําหมักชีวภาพได ๒๓,๘๘๐
 ลิตร
 - ผลิตน้ํายาเอนกประสงคได 
๑,๐๔๐ ลิตร
 - กระดาษสา ๒๓๐ แผน

ดําเนินการแลวเสร็จ
(เปนโครงการตอเนื่อง)
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่

วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไม
สามารถดําเนินการได  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยูระหวางการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได

๓. การรณรงคคัดแยกขยะมูลฝอย
ในชุมชนในรูปแบบธนาคารขยะ
 - ขยะรีไซเคิล ๓๖,๕๓๐ ก.ก.
 - ขยะอินทรีย ๓๙๘.๓๑ ตัน
 - ขยะพิษ ๑,๒๐๘ ชิ้น
๔. ครัวเรือนที่เขารวมโครงการ
ทั้งสิ้น ๘๙๖ ครัวเรือน
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่

วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไม
สามารถดําเนินการได  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยูระหวางการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได

3 โครงการผลิตแกสจากเศษ
อาหาร

กองชาง
สุขาฯ

100,000 57,370 กองชางสุขาภิบาลไดกอสราง
ระบบผลิตแกสชีวภาพไว ณ โรงฆา
สัตวของเทศบาล สามารถรองรับ
ขยะอินทรียตาง ๆ ไดประมาณ ๔ 
ตันตอวัน เพื่อผลิตแกสใชงานใน
โรงฆาสัตวและเปนการสราง
จิตสํานึกใหประชาชนในพื้นที่มี
สวนรวมในการคัดแยกขยะอินทรีย
 โดยดําเนินการ
๑. วาจางจัดทําแผนไวนิลเพื่อ
ประชาสัมพันธโครงการและชวน
เชิญผูเขารวมโครงการ
๒. ไดจัดซื้อวัสดุอุปกณเรียบรอย
แลว
ผลการดําเนินงาน
 -  ปริมาณขยะอินทรียที่เขาระบบ
ทั้งสิ้น ๓๙๖.๓๖ ตัน

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่

วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไม
สามารถดําเนินการได  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยูระหวางการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได

 -  ปริมาณกาซชีวภาพที่นําไปใช
งาน ๒,๕๖๐ ลบ.ม.
 -  สามารถทดแทนแกสหุงตม
(LPG)ได ๑,๒๘๐ ลิตร
 - มีจํานวนสมาชิกเขารวม
โครงการทั้งสิ้น ๔๙ ราย
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไวหลัง
โอนเพิ่ม
โอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่

อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา
เทศบาล ฯได

แนวทางการพัฒนาที่ 10  บริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพโดยประชาชนมีสวนรวมและขยายระบบบําบัดน้ําเสียใหครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาล

1 กองชาง
สุขาฯ

700,000   700,000   ดําเนินการแลวเสร็จ

(งบเทศบาล) งวด ๑  210,000

งวด ๒  ๔๙0,000

งวดที่ ๑  สงรายงานขั้นตน 
ประกอบดวยขั้นตอนและวิธี
การศึกษาการสํารวจออกแบบ
แผนการดําเนินงานทั้งหมดของ
โครงการ จํานวน ๑๐ ชุด

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง  ประจําป  ๒๕๕6
ภายใตยุทธศาสตรที่ 2  รวมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดลอม ปองกันน้ําทวม  สูเมืองนาอยูอยางยั่งยืน

โครงการศึกษาทบทวนความ
เหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดระบบรวบรวมและ
บําบัดน้ําเสียชุมชน  ระยะที่ 2

เนื่องจากเทศบาลกอสรางระบบ
รวบรวมและบําบัดน้ําเสียเสร็จ
เรียบรอยแลวแตเนื่องจากระบบ
บําบัดน้ําเสียที่สรางเสร็จนี้
ครอบคลุมพื้นที่บางสวนของเขต
เมืองเทานั้น เทศบาลมีความ
ประสงคจะกอสรางใหครอบคลุม
พื้นที่ทั้งหมดเพื่อใหการบําบัดน้ํา
เสียมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงดําเนิน
กิจกรรมดังนี้ 
- ดําเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟง
ขอมูลและแสดงความคิดเห็นตอ
โครงการศึกษาทบทวนความ
เหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย
ชุมชน
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไวหลัง
โอนเพิ่ม
โอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่

อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา
เทศบาล ฯได

ระยะที่ 2 ในวันศุกรที่ ๑๙ เมษายน
 ๒๕๕๖ ณ หองราชาวดี สวน
พฤกษาสิรินธร 
 - ที่ปรึกษาศึกษาออกแบบ
รายละเอียดระบบรวบรวมและ
บําบัดน้ําเสียและรายงานผล
การศึกษา
 - จัดประชุมประชาพิจารณวันที่ 
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ หอง
ประชุมเทศบาลเมืองทุงสง

งวดที่ ๒ สงรายงานฉบับสมบูรณ
ประกอบดวยรายงานการศึกษา
ความเหมาะสม จํานวน ๑๐ ชุด
(รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร,แบบ
การกอสราง เอกสารประกวดราคา,
รายการประมาณราคา,เอกสาร
ประกอบการประมาณราคา และ
แผนบันทึกขอมูล CD-ROM ของ
ขอมูลทั้งหมด
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่

อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย  

เพื่ออธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได

แนวทางการพัฒนาที่ 11  รณรงคสงเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ํามันและสนับสนุนการใชพลังงานทางเลือก

1 โครงการรณรงครักษาสภาพ
ภูมิอากาศ ลดโลกรอน ภายใต
แผนปฏิบัติการ LA 21  เพื่อเมือง
นาอยู 

2,222,720 1,418,344  เทศบาลเมืองทุงสงดําเนินกิจกรรม
รณรงครักษาสภาพภูมิอากาศ ลด
โลกรอน ภายใตแผนปฏิบัติการ LA
 21  เพื่อเมืองนาอยู รายละเอียด 
ดังนี้

 - กิจกรรมชุมทางลดโลกรอนทุงสง
(ศูนยการเรียนรูชุมทางลดโลกรอน)

หองสมุด
ประชาชน

272,720 202,714  - กิจกรรมลดโลกรอนทุงสง เปดศูนย

การเรียนรูเมื่อ 29 ม.ค.53  สามารถ

ดําเนินกิจกรรมการเรียนรูในฐาน

กิจกรรมตาง ๆ อาทิ หองละรอน ลาน

เรียนรู หอชมทัศน โถงเรือนชาน 

ศึกษาธรรมชาติ แยกขยะลดโลกรอน 

ปาเปากําจัด CO2 ไขเจียวรักษโลก 

บันไดงูพลังงาน มัดยอมผาจาก

ธรรมชาติ บรรลุผลสําเร็จอยางดียิ่ง

โดยมีผูมารวมกิจกรรม ( 29 

พฤศจิกายน 2555-30 กันยายน 

2556) จํานวน 26   ครั้ง (4,023  

คน)

ดําเนินการแลวเสร็จ
เปนโครงการตอเนื่องตลอดป

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง  ประจําป  ๒๕๕6
ภายใตยุทธศาสตรที่ 2  รวมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดลอม ปองกันน้ําทวม  สูเมืองนาอยูอยางยั่งยืน
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่

อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย  

เพื่ออธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได

 - กิจกรรมสงเสริมพหุภาคีในการ
พัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน ภายใต
แผนปฎิบัติการ 21 ระดับทองถิ่น

กองชาง
สุขาฯ

150,000 115,630      ดําเนินกิจกรรมรณรงครักษาสภาพ

ภูมิอากาศ ลดโลกรอน ภายใต

แผนปฏิบัติการ LA21 เพื่อเมืองนาอยู

 รายละเอียดดังนี้

 - จัดตั้งกลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอด

สารพิษ

 - ชุมชนรวมกันปรับปรุงภูมิทัศน

บริเวณชุมชน

 - ชุมชนรวมกันปลูกตนไม ดูแล

บํารุงรักษาตนไมในที่สาธารณะ

  ผลการดําเนินการ

 - จํานวนกลุมผูปลูกผักปลอดสารพิษ 

จํานวน ๒ กลุม มีสมาชิก ๓๐ 

ครัวเรือน(เสริมชาติ,ทาแพใต)

 - ชุมชนมีการปรับปรุงภูมิทัศนพื้นที่

สวนรวมของชุมชน จํานวน ๑ ชุมชน

 - ชุมชนมีการปลูกตนไมและรวมกัน

ดูแล รักษา ตนไมบริเวณที่สาธารณะ

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่

อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย  

เพื่ออธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได

 - กิจกรรมจัดซื้อที่ดินเพื่อขยาย
พื้นที่ชุมทางลดโลกรอน

กองชาง 700,000 อยูระหวางขอทราบราคาประเมิน

 - กิจกรรมจัดซื้อที่ดินบริเวณสวน
พฤกษาใกลเคียงกับศูนยโลกรอน

กองชาง
(จายขาด
เงินสะสม)

1,100,000 1,100,000 จัดซื้อที่ดินบริเวณสวนพฤกษา
ใกลเคียงกับศูนยโลกรอน

ดําเนินการแลวเสร็จ
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