
ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าป ี2557
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

1 โครงการส่งเสริมทกัษะทางวชิาการ (เงินเทศบาล)                    2,585,000              1,671,203.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ

  - กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการและแข่งขันทกัษะทางวชิาการทั้ง

ภายในและภายนอกหน่วยงาน

(เงินเทศบาล)                        535,000                  455,454.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ

  - กิจกรรมจัดแข่งขันคนเก่งโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง (เงินเทศบาล)                          50,000                    28,250.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ

  - กิจกรรมสอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ในสถานศึกษา(จัดสอนโดย

ครูภาษาต่างประเทศ)

(เงินเทศบาล)                     2,000,000                1,187,499.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ

2 โครงการอาหารกลางวนันักเรียน (เงินอุดหนุนทั่วไป) 15,341,900 15,341,900 ด าเนินการแล้วเสร็จ

3 โครงการอาหารเสริม(นม)   (เงินอุดหนุนทั่วไป) 6,281,940 5,904,952.32 ด าเนินการแล้วเสร็จ

4 โครงการ 1 นักเรียน 1  ดนตรี 1  กีฬา (เงินเทศบาล) 250,000                     151,550                    ด าเนินการแล้วเสร็จ

5 โครงการรณรงค์เพื่อปอ้งกันยาเสพติดในสถานศึกษา (เงินอุดหนุนทั่วไป) 111,000                     85,950                      ด าเนินการแล้วเสร็จ

6 โครงการจ้างครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อนในเขตเมือง (เงินอุดหนุนทั่วไป) 192,250 87,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ

7 โครงการจัดซ้ือหนังสือหอ้งสมุดโรงเรียน (เงินอุดหนุนทั่วไป) 600,000 595,609 ด าเนินการแล้วเสร็จ

8 เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (เงินอุดหนุนทั่วไป) 100,800 100,800 ด าเนินการแล้วเสร็จ

รวม 25,462,890.00 23,939,464.32

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2557
ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานทีเ่หนือกว่า

(ภารกิจกองการศึกษา)

แนวทางพัฒนาที่  1 พัฒนาผู้เรยีนใหม้ีการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมที่เหมาะสม มีความรูคู่้คุณธรรม  สรา้งโอกาสในการเรยีนรู ้ตามเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

แนวทางการพัฒนาที่  2  พัฒนาผู้เรยีนใหไ้ด้รบัโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและมีคุณภาพ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าป ี2557
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

1 โครงการปรับปรุงและพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา (เงินอุดหนุนทั่วไป) 120,000 105,980 ด าเนินการแล้วเสร็จ

2 โครงการพฒันาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาซียน (เงินอุดหนุนทั่วไป) 480,000 110,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ

รวม 600,000 215,980

1 โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซ๊ยน (เงินอุดหนุนทั่วไป) 50,000  - ไม่ได้ด าเนินการ โอนลด

รวม 50,000  - 

 ในการจัดการการเรยีนการสอนและการบรหิารการศึกษา

1 โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรทางการศึกษา  โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

ทุ่งสง

(งบเทศบาล) 1,275,000                    1,236,318.00               ด าเนินการแล้วเสร็จ

2 โครงการพฒันาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (เงินอุดหนุนทั่วไป) 27,000                         26,510.00                   ด าเนินการแล้วเสร็จ

รวม 1,302,000                   1,262,828                 

1 โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน (เงินอุดหนุนทั่วไป) 300,000                       300,000                     ด าเนินการแล้วเสร็จ

300,000                     300,000                    

แนวทางการพัฒนาที่ 5  พัฒนาครตู้นแบบและบคุลากรทางการศึกษาใหไ้ด้มาตรฐานและมีความเปน็เลิศ โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ เครือ่งมือเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสมัยใหม่ 

แนวทางการพัฒนาที่   6 พัฒนาศูนย์เรยีนรูใ้หเ้ปน็หอ้งเรยีนต้นแบบเพ่ือเสรมิสรา้งการพัฒนาทกัษะการคิดวิเคราะหแ์ละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรยีนทั้ง 5 ด้าน

แนวทางการพัฒนาที่  4  พัฒนาเด็กก่อนวัยเรยีนใหม้ีความพรอ้มทกุด้านโดยจัดตั้งโรงเรยีนและพัฒนาระบบบรหิารจัดการ "รสีอรท์อนุบาล"  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ของชุมชนและมีการขยายผล ไปสู่การจัดการเรยีนรูอ้ย่างเปน็ระบบ

แนวทางการพัฒนาที่  3  พัฒนาหลักสูตร สนับสนุนงานวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรยีนรูใ้หม้ีความโดดเด่นทกุลุ่มสาระสอดคล้องกับความต้องการของทอ้งถ่ินสะทอ้นเอกลักษณ์
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าป ี2557
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

1 โครงการส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น      (งบเทศบาล) 500,000                       252,425               ด าเนินการแล้วเสร็จ

2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น (งบเทศบาล) 800,000                       114,065.00                 ด าเนินการแล้วเสร็จ

3 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  

รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

(งบเทศบาล) 1,858,550                    1,745,530.00               ด าเนินการแล้วเสร็จ

4 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน (งบเทศบาล) 623,300                       341,873.50                 ด าเนินการแล้วเสร็จ

5 โครงการจัดสอนหลักสูตรพเิศษด้านกีฬา  (งบเทศบาล) 3,371,700                    3,261,295.00               ด าเนินการแล้วเสร็จ

6 โครงการฝึกทกัษะกีฬาขั้นพื้นฐานภาคฤดูร้อน  (งบเทศบาล) 50,000   - ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่ใช้งบฯ

รวม 7,203,550                   5,715,188.50             

1 โครงการเข้าค่ายวชิาการของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง (งบเทศบาล) 730,000                       413,573                     ด าเนินการแล้วเสร็จ

2 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง (งบเทศบาล) 358,000                       331,925                     ด าเนินการแล้วเสร็จ

3 โครงการประกวดส่ือการเรียนการสอนของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง (งบเทศบาล) 50,000 32,550                       ด าเนินการแล้วเสร็จ

4 โครงการพฒันาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเปน็ฐาน (SBMLD) (งบอุดหนุนทั่วไป) 1,800,000  - ไม่ได้ด าเนินการ ไม่ได้รับเงินจัดสรร

5 โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษาดีเด่น (งบเทศบาล) 350,000 20,000                       ด าเนินการแล้วเสร็จ

6 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที่ (งบเทศบาล) 1,200,000 899,500                     ด าเนินการแล้วเสร็จ

7 โครงการนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล (งบเทศบาล) 46,800                         46,800                       ด าเนินการแล้วเสร็จ

รวม 4,581,600                   1,791,148           

แนวทางการพัฒนาที่  7 สนับสนุนการกีฬาเพ่ือสุขภาพ พัฒนาสู่ความเปน็เลิศและสู่มืออาชีพในระดับสากลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการโรงเรยีน และระบบโครงสรา้งพ้ืนฐานด้านกีฬาใหไ้ด้มาตรฐาน

แนวทางการพัฒนาที่  8  สรา้งระบบบรหิารจัดการของโรงเรยีนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสงเสรมิสรา้งการมีส่วนรว่มบรหิารจัดการของทกุภาคีทกุภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ

เปน็ระบบและได้มาตรฐาน

แนวทางการพัฒนาที่  9  พัฒนาระบบโรงเรยีนมัธยมศึกษาใหม้ีคุณภาพได้มาตรฐานและมุ่งเน้นความเปน็เลิศในด้านวิชาการและด้านสังคม
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าป ี2557
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

1 โครงการส่งเสริมภมูิปญัญาทอ้งถิ่น  ศิลปะ วฒันธรรม  ประเพณีและวชิาชีพ (งบเทศบาล) 2,020,000 1,861,302     ด าเนินการแล้วเสร็จ 

จ านวน 14 กิจกรรม ดังนี้

1.1 กิจกรรมชักพระ

อ าเภอทุ่งสง

1.2 กิจกรรมวนัแม่

แหง่ชาติ

1.3 กิจกรรม 5 ธนัวา

มหาราช

1.4 กิจกรรมประเพณี

สงกรานต์

1.5 กิจกรรมเทศบาล

เดือนสิบ

1.6 กิจกรรมบรรพชา

สามเณรภาคฤดูร้อน 

1.7 กิจกรรมทอดกฐิน

1.8 กิจกรรมวนัขึ้นปใีหม่

1.9 กิจกรรมวนัเด็ก

แหง่ชาติ

1.10 กิจกรรมวนั

เข้าพรรษา

แนวทางการพัฒนาที่  10 น าภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพมาเปน็แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าป ี2557
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

2 โครงการพพิธิภณัฑ์ทอ้งถิ่น "ชุมทางประวติัศาสตร์เมืองทุ่งสง" (งบเทศบาล) 5,550,000 829,298.00    ด าเนินการแล้วเสร็จ

2 กิจกรรม ได้แก่ 

2.1 ชุมทางประวติัศาสตร์

เมืองทุ่งสง

2.2 จ้างออกแบบ

ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร

พพิธิภณัฑ์ทอ้งถิ่น

 - และที่ยังไม่ได้

ด าเนินการ 1 กิจกรรม 

ได้แก่ 

2.3 ปรับปรุงพพิธิภณัฑ์

ทอ้งถิ่นเมืองทุ่งสง

รวม 7,570,000 2,690,600.00

47,070,040.00 35,915,208.82รวมทั้งยุทธศาสตร์
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี 2557
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

1 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมป้องกันแก้ไข

ปัญหาอุทกภัย แบบบูรณาการ

(งบเทศบาล)                     2,401,710 2,401,710 ด าเนินการแล้วเสร็จ โครงการต่อเนื่อง

2 โครงการจ้างที่ปรึกษาวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการคลองที่ไหล

ผ่านเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยชุมชนและเยาวชนมีส่วนร่วม

(งบเทศบาล)                     1,000,000 200,000 ก าลังด าเนินการ โดย 

มทร.ศรีวิชัย สัญญาจ้าง

ส้ินสุด 15 มิถุนายน 2558

3 โครงการจ้างที่ปรึกษาเสริมสร้างศักยภาพการด าเนินงานทางส่ิงแวดล้อม

ของชุมชนและเทศบาลเมืองทุ่งสงตามแนวทางตัวชี้วัดอาเซียนด้าน

ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน

(งบเทศบาล)                       100,000 100,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ

รวม                   3,501,710 2,701,710

1 โครงการจัดท าผังและแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม (งบเทศบาล) 700,000 56,325 ด าเนินการแล้วเสร็จ

รวม 700,000 56,325

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2557

ยทุธศาสตร์ที่  2  ร่วมกันจัดวางผังเมืองพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยูอ่ยา่งยัง่ยนื

แนวทางการพัฒนาที่ 1 บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการให้ยั่งยืนโดยบูรณาการการพัฒนาด้านกายภาพและด้านกระบวนการทาง

สังคมอย่างเชื่อมโยงและต่อเน่ือง

(ภารกิจกองช่างสุขาภิบาล กองช่าง  กองคลัง  ส านักปลัดเทศบาล กองสาธารณสุข )

แนวทางการพัฒนาที่ 2  สร้างกระบวนการเรียนรู้กฎหมายผังเมืองรวมเมืองทุ่งสงและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ

20



ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี 2557
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

1 โครงการขยายเขตประปา (งบเทศบาล) 750,000 221,980 ด าเนินการแล้วเสร็จ

- จ านวน 1 แห่ง คือ 

ถนนริมคลองท่าแพใต้ 

(ตัดใหม่) ข้างสะพานริม

คลองท่าแพ

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (งบเทศบาล) 650,000 580,720.38       ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จ านวน 7 แห่ง ดังนี้

2.1 ชุมชนบ้านในหวัง

2.2 สถานีขนส่งย่อย

2.3 ซอยเสริมชาติ ซ.8

2.4 ถนนพัฒนาการ ซ.12

2.5 ถนนประชาอุทิศ 

(หลังกองฟืน)

2.6 ถนนยุทธศาสตร์ ซ.14

2.7 หัวสะพานเหล็ก ซ.

ร่วมใจชุมชนเขาปรีดี

แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโครงข่ายถนน  ระบบระบายน้ า ไฟฟ้า ประปา  โทรศัพท์ ให้เพียงพอ และปรับปรุงบ ารุงรักษาอาคารสถานที่สาธารณะ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี 2557
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

3 โครงการก่อสร้างถนน/ถนนและท่อระบายน้ า/ปรับปรุงผิวจราจร (งบเทศบาล) 19,862,900 15,365,200      ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จ านวน 8 แห่ง

3.1 ถนนยุทธศาสตร์ ซ.6 

(ซ.แยก)

3.2 ถนนเปรมประชา ซ.6

3.3 ถนนพัฒนาการ ซ.12

3.4 ถนนทุ่งสง-นาบอน 

ซ.1

3.5 ถนนท่าแพใต้(สายเก่า)

3.6 ปรับปรุงทางเท้า

ต้ังแต่ส่ีแยกตลาดเกษตร

ถึงส่ีแยกชัยชุมพล

3.7 ปรับปรุงทางเท้าทุ่ง

สง-สุราษฎร์

3.8 ปรับปรุงสามแยก

ประชาอุทิศ 

 - ไม่ได้ด าเนินการ 1 

กิจกรรม คือปรับปรุงทาง

แยกชนปรีดา

4 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมท่อระบายน้ า (งบเทศบาล) 5,456,200 3,750,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จ านวน 1 แห่ง คือ 

ถนนเสริมชาติ ซ 10
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี 2557
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

5 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารสถานที่ (งบเทศบาล) 64,125,000 40,690,419.20      ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จ านวน 4 แห่ง ได้แก่

5.1 สถานีขนส่งย่อย

5.2 ปรับปรุงอาคาร

ห้องสมุดประชาชน

5.3 ปรับปรุงศูนย์จักรกล

(ด้านหน้า)

5.4 โครงการปรับปรุง

พื้นที่ข้างที่พักขยะ 

ก าลังด าเนินการ จ านวน 

3 กิจกรรม 

5.1 โรงเรียนรีสอร์ทอนุ

บาล

5.2 อาคารเรียนอนุบาล 1

 (2 ชั้น) โรงเรียนรีสอร์

ทอนุบาลทุ่งสง

5.3 ปรับปรุงอาคารโรง

ฆ่าสัตว์

6 โครงการจัดซ้ือที่ดินริมคลองท่าโหลน จ านวน 3 แปลง (งบเทศบาล) 1,800,000 1,800,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ

รวม 92,644,100 62,408,319.58
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี 2557
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

1 โครงการปรับปรุงพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาลเมืองทุ่งสง (อุดหนุนทั่วไป)                     2,290,000 289,000     ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จ านวน 1 กิจกรรม 

ได้แก่

 - ติดต้ังซุ้มเฉลิมพระ

เกียรติแบบเรือนแก้ว

 - ไม่ด าเนินการ จ านวน 

1 กิจกรรม (โอนลดไปต้ัง

จ่ายรายการใหม)่ ได้แก่ 

 - ก่อสร้างเจดีย์บรรจุ

พระบรมสารีรีกธาตุ

บริเวณถ้ าตลอด

รวม                   2,290,000 289,000

ไม่มี

1 โครงการจ้างเหมาบริการเอกชนก าจัดหนู (งบเทศบาล)                       144,000 60,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ

รวม                      144,000 60,000

รวม -                           -                             

 แนวทางการพัฒนาที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม และปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้สวยงามเป็นระเบียบโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

 แนวทางการพัฒนาที่ 5 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะอย่างมีส่วนร่วม

 แนวทางการพัฒนาที่ 6 ปรับปรุงพัฒนาและบริหารจัดการตลาดสด ตลาดนัด  ตลาดคนเดิน ให้สวยงาม สะอาด  ถูกหลักสุขาภิบาลโดยการมีส่วนร่วม

แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริม  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู   ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 8  จัดระบบจราจรให้มีระเบียบและสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชนโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี 2557
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการจัดระเบียบจราจรและ

แก้ไขปัญหาจราจรเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

(งบเทศบาล)                       886,115 860,216                              ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ด้านอุทกภัย จ านวน 6

 กิจกรรม 

1.1 กิจกรรมส ารวจพื้นที่

ลุ่มน้ าตรังและประชุมฯ

1.2 กิจกรรมเฉลิมพระ

เกียรติ รวมใจภักด์ิ

1.3 กิจกรรมการจัดการ

ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ

1.4 กิจกรรม

ประชุมสัมมนาการ

บริหารจัดการน้ าเชิง

นิเวศฯ

1.5 กิจกรรมประชุมระบบ

เตือนภัย 

1.6 กิจกรรมติดต้ังเคร่ือง

สูบน้ าฯ

 - ด้านจราจร จ านวน 2 

กิจกรรม 2 โครงการปรับปรุงไฟจราจร (งบเทศบาล)                   1,254,900 1,250,000                    ด าเนินการแล้วเสร็จ

รวม                   2,141,015                     2,110,216
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี 2557
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของเมือง

(งบเทศบาล)                   10,734,900 10,734,900                          ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - กิจกรรม 3 ดังนี้

1.1 กิจกรรมเพิ่ม

ประสิทธิภาพการรักษา

ความสะอาด

1.2 กิจกรรมจ้างกวาด

ขยะในเขตเทศบาล

1.3 กิจกรรมจ้างเหมา

บรรทุกขยะและก าจัด

ขยะมูลฝอย

โครงการต่อเนื่อง

2 โครงการบริหารจัดการและสร้างจิตส านึกในการจัดการขยะมูลฝอย (งบเทศบาล)                       449,000                          196,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ โครงการต่อเนื่อง

3 โครงการจัดการขยะชุมชนเป็น RDF ร่วมกับบริษัท ปูนซิเมนต์ทุ่งสง จ ากัด 

(SCG)

(งบเทศบาล)                       295,400                          235,400 ด าเนินการแล้วเสร็จ โครงการต่อเนื่อง

รวม                  11,479,300                    11,166,800

1 โครงการบริหารจัดการและสร้างจิตส านึกในการจัดการน้ าเสียชุมชน (งบเทศบาล)                       591,000 509,400                         ด าเนินการแล้วเสร็จ

รวม                      591,000                        509,400

โครงการรณรงค์รักษาสภาพภูมิอากาศ ลดโลกร้อน ภายใต้แผนปฏิบัติการ 

LA 21  เพื่อเมืองน่าอยู่

                      350,000 323,202.12                     ด าเนินการแล้วเสร็จ ด าเนินการต่อเนื่อง

รวม                      350,000                    323,202.12

113,841,125               79,624,972.70               

แนวทางการพัฒนาที่ 9 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพถูกหลักสุขาภิบาล  สร้างเครือข่ายทุกภาคีมีส่วนร่วม สามารถลดปริมาณขยะ 

และการน าขยะกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 10 บริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วมและขยายระบบบ าบัดน้ าเสียให้ครอบคลุมพ้ืนที่เขตเทศบาล

รวมทั้งยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนาที่ 11 รณรงค์ส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ ามันและสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก

26



ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าป ี2557
ทีม่าของงบประมาณ งบประมาณทีต่ัง้ไว้

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

1 โครงการส่งเสริมการลงทนุ(พฒันาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุง่สง)

(Cargo Distribution Center)

งบเทศบาลงาน

ก่อสร้างใช้งบกลุ่ม

จังหวัด

8,631,210 8,631,210 ด าเนินการแล้วเสร็จ  - เช่าทีดิ่นของการรถไฟ

รวม 8,631,210                      8,631,210

1 โครงการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชนกลุ่มผู้ว่างงานและกลุ่มสนใจ (งบเทศบาล) 20,000 ไม่ด าเนินการ

รวม 20,000                                 -   

แนวทางการพัฒนาที ่2 พัฒนาทกัษะและส่งเสริมอาชีพแก่กลุม่ผู้จ้างงาน กลุม่อาชีพ ผู้ด้อยโอกาส ยากจน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยทกุภาคส่วนมีส่วนร่วม

แนวทางการพัฒนาที ่3 ส่งเสริมและสนับสนุนใหเ้กิดเครือข่ายธุรกิจการทอ่งเทีย่วเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรมและการกีฬา เชือ่มต่อแหล่งทอ่งเทีย่วเชิงอนุรักษ์และกิจกรรมส่งเสริมการทอ่งเทีย่วของเมืองทุง่สงเชือ่มโยง

กับพ้ืนทีใ่กล้เคียงโดยชุมชนมีส่วนร่วม

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2557
ยุทธศาสตรท์ี่ 3  รว่มกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสูคุ่ณภาพชวีิตที่ดกีว่า

(ภารกิจกองการศึกษา  กองสาธารณสุข  กองสวัสดกิารสังคม)

แนวทางการพัฒนาที ่1 ส่งเสริมสนับสนุนใหเ้กิดการลงทนุด้านคมนาคมขนส่งรองรับการขยายการลงทนุภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมและขยายการจ้างงานในพ้ืนทีใ่หส้ามารถลดต้นทนุและเพ่ิมความสามารถในการ

แข่งขัน
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าป ี2557
ทีม่าของงบประมาณ งบประมาณทีต่ัง้ไว้

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

1 โครงการสนับสนุนองค์กรการกุศลจัดงานประเพณีและจัดกิจกรรมการ

ทอ่งเทีย่วเพือ่การเรียนรู้ด้านศาสนาและวัฒนธรรม

(งบเทศบาล) 300,000                     300,000                            ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - โดยเปน็การสนับสนุน

การจัดงานประเพณีของ

มูลนิธิ ชมรม ในเขต

เทศบาลเมืองทุง่สง 

จ านวน 3 แหง่ ได้แก่ 

1.1 มูลนิธิซ าปอกง 

(หลวงพอ่โต)

1.2 มูลนิธิสว่างทุง่สง

ธรรมสถาน

1.3 ชมรมเผยแพร่

คุณธรรม

2 โครงการพฒันาและส่งเสริมการทอ่งเทีย่วในอ าเภอทุง่สง (งบเทศบาล) 1,297,886                  1,096,216.22                 ด าเนินการแล้วเสร็จ

รวม 1,597,886                  1,396,216                     

1 โครงการพฒันางานสาธารณสุขมูลฐาน (อุดหนุนทัว่ไป) 190,000                      190,000                         ด าเนินการแล้วเสร็จ โครงการต่อเนือ่ง

2 โครงการส่งเสริมโภชนาการประชากร (นมถั่วเหลือง) (งบเทศบาล) 1,436,400                   1,436,400.00                   ด าเนินการแล้วเสร็จ โครงการต่อเนือ่ง

3 โครงการระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุง่สง
(งบเทศบาล)

(สนับสนุน สปสช.)
489,000                      489,000                         ด าเนินการแล้วเสร็จ โครงการต่อเนือ่ง

4 โครงการรณรงค์ควบคุมปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ (งบเทศบาล) 85,100                       85,045                           ด าเนินการแล้วเสร็จ โครงการต่อเนือ่ง

5 โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลเมืองทุง่สง (งบเทศบาล) 650,000                      600,000                         ด าเนินการแล้วเสร็จ โครงการต่อเนือ่ง

รวม 2,850,500.00              2,800,445.00                 

แนวทางการพัฒนาที ่ 4  จัดบริการสาธารณสุขใหไ้ด้มาตรฐานทัว่ถึงและรณรงค์ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพทีถู่กต้อง
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าป ี2557
ทีม่าของงบประมาณ งบประมาณทีต่ัง้ไว้

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

แนวทางการพัฒนา 5 จัดระบบปอ้งกันอาชญากรรม ยาเสพติด และอบายมุข โดยทกุภาคส่วนมีส่วนร่วม

1 โครงการขับเคล่ือนสมัชชาชุมชนหมูบ่า้น/ชุมชนพลังแผ่นดินเอาชนะยา

เสพติด

(งบเทศบาล) 95,000 95,000                           ด าเนินการแล้วเสร็จ

รวม 95,000 95,000

แนวทางการพัฒนา 6 พัฒนาระบบปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั ภยัพิบตัิ ใหม้ีประสิทธิภาพโดยทกุภาคส่วนมีส่วนร่วม

1 โครงการบริการประชาชนเพือ่รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพย์สิน

(งบเทศบาล)                    2,817,000                        2,817,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ

2 โครงการฝึกซ้อมแผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั (งบเทศบาล)                        40,000                            20,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ

3 โครงการอบรมปอ้งกันและบรรเทาอัคคีภยัใหก้ับเยาวชนในโรงเรียนในเขต

เทศบาล (ยุวอปพร.)

(งบเทศบาล)                        20,000                            19,835 ด าเนินการแล้วเสร็จ

4 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (งบเทศบาล)                        50,000                            49,966 ด าเนินการแล้วเสร็จ

5 โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภยั "มิสเตอร์เตือนภยั" (งบเทศบาล)                        20,000   -  ด าเนินการแล้วเสร็จ ด าเนินการแต่ไม่ใช้

งบประมาณ

6 โครงการจัดหาอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภยั (งบเทศบาล)                       324,000                          324,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ

รวม                   3,271,000                      3,230,801

แนวทางการพัฒนาที ่7 ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการแก่คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนยากจน ใหพ้อเพียงแก่การด ารงชีพและเปน็ธรรม

(งบเทศบาล) 324,000 298,500 โครงการต่อเนือ่ง

(งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) 21,727,800 21,727,800

2 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานกองทนุสวัสดิการชุมชน (งบเทศบาล) 36,500 36,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ

3 โครงการสงเคราะหผู้์ประสบภยัพบิติั (งบเทศบาล) 10,000  - ไม่ได้ด าเนินการ

โครงการสงเคราะหเ์บีย้ยังชีพ คนชรา คนพกิาร ผู้ปว่ยโรคเอดส์
ด าเนินการแล้วเสร็จ

1
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าป ี2557
ทีม่าของงบประมาณ งบประมาณทีต่ัง้ไว้

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

4 โครงการส่งเสริมภมูิปญัญาและสวัสดิการผู้สูงอายุ (งบเทศบาล) 200,000 88,080 ด าเนินการแล้วเสร็จ

5 โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองทุง่สง (งบเทศบาล) 50,000 19,130 ด าเนินการแล้วเสร็จ

6 โครงการทศันธรรมศึกษาของผู้สูงอายุ (งบเทศบาล) 50,000 44,096 ด าเนินการแล้วเสร็จ

รวม 22,398,300 22,214,106

38,863,896                38,367,778                    รวมทัง้ยุทธศาสตร์
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าป ี2557 ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตั้งไว้
งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

1 โครงการจ้างเหมาเอกชนบนัทกึข้อมูลโปรแกรมระบบบญัชีคอมพวิเตอร์

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (e-laas)
(งบเทศบาล)

469,500                    369,600                         ด าเนินการแล้วเสร็จ

รวม 469,500                  369,600                        

1  โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรและหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมือง

ทุ่งสง

(งบเทศบาล) 1,600,318                 1,600,317                       ด าเนินการแล้วเสร็จ

2  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้น าชุมชนและสมาชิกองค์กรและ

สภาชุมชนที่เกี่ยวข้อง

(งบเทศบาล) 1,300,000                 1,109,635                       ด าเนินการแล้วเสร็จ

3  โครงการเพิ่มศักยภาพบคุลากรเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา

เทศบาลเมืองทุ่งสง

(งบเทศบาล) 70,000                      -  ไม่ได้ด าเนินการ 

(เนื่องจากบคุลากรไม่

เพยีงพอ , อัตราวา่ง 2 

อัตราและไปช่วยราชการ)

 โอนลดไปใช้เปน็

ค่าจ้างเหมาบริการ

และค่าเดินทางไป

ราชการ

4  โครงการอบรมพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลเมืองทุ่งสง (งบเทศบาล) 200,000                     - ไม่ได้ด าเนินการ  โอนลด

5  โครงการพฒันาศักยภาพองค์กรแม่บา้นเทศบาลเมืองทุ่งสง (งบเทศบาล) 40,000                      - ไม่ได้ด าเนินการ  โอนลด

6  เพิ่มประสิทธภิาพงานธรุการส านักปลัด (งบเทศบาล) 218,400                    144,600                         ด าเนินการแล้วเสร็จ  โครงการต่อเนื่อง

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2557

ยุทธศาสตร์ที ่4  ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชมุชนสู่การบริหารจัดการทีด่โีดยทุกภาคีมสี่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาล

อัจฉริยะ

(ภารกิจกองชา่ง ส านักปลัดเทศบาล กองสวัสดกิารสังคม)

 แนวทางการพัฒนาที่ 1  ปรบัปรงุและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบรหิารจัดการและเพ่ือการบรกิารประชนของเทศบาลและของชุมชนใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสามารถเข้าถึงได้งา่ย

สะดวกในการใช้ประโยชน์

 แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพบคุลากรใหม้ีความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะด้านและท างานเปน็ทมีที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบรหิารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภบิาล

ผ่านเกณฑ์การบรกิารจัดการที่ดี
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าป ี2557 ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตั้งไว้
งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

7  โครงการจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล ส ารวจข้อมูลลภาคสนาม โครงการ/

กิจกรรมส าคัญของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าป ี๒๕๕๖

(งบเทศบาล) 100,000                    99,000                           ด าเนินการแล้วเสร็จ  โครงการต่อเนื่อง

รวม 3,528,718                2,953,552                     

1  โครงการจ้างที่ปรึกษาพฒันาระบบการส่ือสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิ่น

(งบเทศบาล) 600,000                    350,000                         ด าเนินการแล้วเสร็จ

2  โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับอ าเภอทุ่งสง (งบเทศบาล) 50,000                     30,000                           ด าเนินการแล้วเสร็จ

รวม 650,000                  380,000                        

1 โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพฒันา (งบเทศบาล) 50,000                      - ไม่ได้ด าเนินการ โอนลด

2 โครงการเทศบาลพบสภาชุมชนเมืองเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งบเทศบาล) 40,000                     30,000                           ด าเนินการแล้วเสร็จ

3 โครงการจ้างที่ปรึกษาวจิัยและและประเมินผลความพงึพอใจของประชาชน (งบเทศบาล) 100,000                    100,000                         ด าเนินการแล้วเสร็จ

รวม 190,000                  130,000                        

1 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพในการจัดเก็บรายได้ (งบเทศบาล) 80,000                     8,800                            ด าเนินการแล้วเสร็จ โครงการต่อเนื่อง

2 โครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อปฏบิติังานในการจัดเก็บรายได้ (งบเทศบาล) 552,000                    515,000                         ด าเนินการแล้วเสร็จ โครงการต่อเนื่อง

3
 โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ใหบ้ริการข้อมูลแผนที่ภาษแีละทะเบยีน

ทรัพย์สิน

(งบเทศบาล) 93,900                     82,800.00                       ด าเนินการแล้วเสร็จ โครงการต่อเนื่อง

4  โครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์อาหาร รสพ.เดิม (งบเทศบาล) 55,000                      - ไม่ได้ด าเนินการ โอนลด

รวม 780,900                  606,600                        

แนวทางการพัฒนาที่ 3  ปรบัปรงุและพัฒนาระบบการสื่อสารเพ่ือการพัฒนางานและพัฒนาชุมชนใหม้ีประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนปฏบิตัิงาน

แนวทางการพัฒนาที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลใหค้รบถ้วน ทั่วถึง และเปน็ธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบบรกิารทกุกระบวนงานบรกิารของเทศบาลโดยส่งเสรมิใหป้ระชาชนมีส่วนรว่มอย่างเข้มแข็ง
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าป ี2557 ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตั้งไว้
งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

1 โครงการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาล (งบเทศบาล) 100,000                     - ไม่ด าเนินการ

2 โครงการวนัพฒันาเทศบาลเนื่องในวนัส าคัญต่าง ๆ (งบเทศบาล) 190,000                    188,555.20                     ด าเนินการแล้วเสร็จ

๓ โครงการจัดงานวนัเทศบาล (งบเทศบาล) 50,000                     47,925                           ด าเนินการแล้วเสร็จ

4 โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมด้านประชาธปิไตย (งบเทศบาล)
15,000                      - ไม่ด าเนินการ

๕ โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง (งบเทศบาล)                     200,000 49,650.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ

6 โครงการบรูณาการพฒันาเครือข่ายการพฒันาเมืองทุ่งสงแบบบรูณาการ (งบเทศบาล) 70,000 57,260                           ด าเนินการแล้วเสร็จ

รวม                   625,000 343,390.20                   

1 โครงการสรรหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และสถานที่ของเทศบาลเมืองทุ่งสง

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการปฏบิติังาน

(งบเทศบาล) 10,396,800 7,667,475 ด าเนินการแล้วเสร็จ

รวม 10,396,800 7,667,475

1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งในการบริหารจัดการใหแ้ก่

องค์กรการบริหารชุมชน  (เสนอโดย 18 ชุมชน)

(งบเทศบาล)                 1,520,000                      1,375,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ

๒ โครงการส ารวจข้อมูล จปฐ. (งบเทศบาล)                   250,000                          70,992 ไม่ด าเนินการ

3 โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการชุมชน (งบเทศบาล)                     10,000   -  ด าเนินการแล้วเสร็จ

รวม 1,780,000 1,445,992

แนวทางการพัฒนาที่ 6  ส่งเสรมิการมีส่วนรว่มทางการเมืองการบรหิารสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่ 7  ปรบัปรงุและพัฒนาเครือ่งมือเครือ่งใช้และสถานที่ปฏบิตัิงาน

แนวทางการพัฒนาที่ 8  ส่งเสรมิองค์กรชุมชน (อบช.)ทกุองค์การบรหิารชุมชน/กลุ่มต่าง ๆ ใหม้ีส่วนรว่มในการพัฒนาเมืองอย่างเข้มแข็งและบรูณาการความรว่มมือจากทกุภาคส่วน
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าป ี2557 ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตั้งไว้
งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

18,420,918              13,896,609                   

218,195,979.00        167,804,569.00

รวมทั้งยุทธศาสตร์

รวมทั้งสิ้น 4   ยุทธศาสตร์
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