
ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 1 บูรณาการความร่วมมอืทุกภาคส่วนอย่างมคุีณภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภยัเมอืงทุ่งสงแบบบูรณาการให้ยั่งยืนโดยบูรณาการ
การพัฒนาดา้นกายภาพและดา้นกระบวนการทางสังคมอย่างเชือ่มโยงและตอ่เน่ือง

1

โครงการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม, ป้องกนั, แกไ้ข

ปัญหาอทุกภัยแบบบูรณาการ

1,900,000 501,710 2,401,710     2,401,710     จัดกิจรรมเพื่อบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, 

ปอ้งกัน, แก้ไขปญัหาอุทกภยัแบบ

บรูณาการ ด้านกายภาพและด้าน

สังคมฯ ดังนี้

ด าเนินการแล้วเสร็จ

โครงการต่อเนือ่ง

1.1 ดา้นกายภาพ

   -  ดูแลบ ารุงรักษา 

ปรับปรุงภมูิทัศน ์ล าเหมือง 

ล าคลอง คู ท่อระบายน้ า 

ภายในเขตเทศบาล

กอง

สาธารณสุขฯ/

กองช่าง

(งบเทศบาล)

1,900,000 501,710 2,401,710     2,401,710     1. จ้างเหมาเรือนจ าทุ่งสงด าเนินการ

 ดังนี้

  -   ขุดลอกเก็บวัสดุส่ิงปฏกิูลภายใน

ท่อ, รางระบายน้ าสาธารณะ ฯ ตาม

ถนน ซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมือง

ทุ่งสงจ านวน 5 โซน  

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

โครงการต่อเนือ่ง

การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าป ี 2557
ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที่ 2  ร่วมกันจัดวางผังเมอืง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาสิง่แวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม  สูเ่มอืงน่าอยู่อย่างยั่งยืน
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 -   ปรับแต่งแนวคันขอบคลองทั้ง

สองข้าง เก็บวัสดุส่ิงปฏกิูลและก าจัด

วัชพืชภายในล าคลอง 

จ านวน 4 สาย  ดังนี ้คลองท่าเลา 

คลองตม คลองท่าโหลน คลองท่าแพ

 -  ขุดลอกทางระบายน้ าและจัดรับ

น้ าทิ้งสาธารณะ (จุดเส่ียง) 

ในเขตเทศบาล จ านวน 8 จุด
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

2 โครงการจ้างที่ปรึกษาวิจัย

และพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการคลองที่ไหลผ่าน

เทศบาลเมืองทุ่งสง โดย

ชุมชนและเยาวชนมีส่วนร่วม

กองวิชาการฯ 1,000,000 . 200,000        - ด าเนนิกิจกรรมจ้างที่ปรึกษาวิจัย

สร้างวังปลาชุมชนเพื่อการอนรัุกษ์

ปลาพื้นถิ่นคลองท่าแพ 

 - จ้างที่ปรึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยา

เขตนครศรีธรรมราช ในการ

ด าเนนิการสร้างวังปลาชุมชนเพื่อการ

อนรัุกษ์ปลาพื้นถิ่นคลองท่าแพ โดย

แบง่งวด 3 งวด และขณะนีไ้ด้ส่งงวด

งาน งวดที่ 1 แล้ว ประกอบไปด้วย

เค้าโครงการศึกษา กรอบแนวคิด วิธี

การศึกษา เคร่ืองมือในการศึกษา 

แผนด าเนนิงาน การแลกเปล่ียน

เรียนรู้กับชุมชนในการเพาะพันธ์เพื่อ

ปล่อยลงคลองท่าแพ

           ก าลังด าเนนิการ

 - โดย มทร.ศรีวิชัย สัญญาจ้าง

เร่ืม 20 มิถุนายน 2557

ส้ินสุด 15 มิถุนายน 2558

 - งวดที่ 1 วันที่ 18 ก.ย.57 

รายงานฉบบัที่ 1

 - งวดที่ 2 วันที่ 15 ก.พ.58 

รายงานความก้าวหนา้ฉบบัที่ 2

 - งวดที่ 3 วันที่ 15 มิ.ย.58 

รายงานฉบบัสมบรูณ์
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

3 โครงการจ้างที่ปรึกษา

เสริมสร้างศักยภาพการ

ด าเนนิงานทางส่ิงแวดล้อม

ของชุมชนและเทศบาลเมือง

ทุ่งสงตามแนวทางตัวชี้วัด

อาเซียนด้านส่ิงแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน

กองวิชาการฯ 100,000 . 100,000        - จ้างที่ปรึกษามหาวิทยาลัยในการ

เสริมสร้างศักยภาพการด าเนนิงาน

ทาง สวล. ของชุมชนและเทศบาล

เมืองทุ่งสงตามแนวทางตัวชี้วัด

อาเซียนฯ โดยด าเนนิการ ดังนี้

1. ประเมินคุณภาพน้ าด่ืม น้ าใช้ ใน

เขตเทศบาลเมืองทุ่งสงทั้งในส่วนของ

โรงประปาชุมชน 2 แหง่ โรงงงาน

ผลิตน้ าด่ืมของเอกชน 4 แหง่ และตู้

น้ าด่ืมหยอดเหรียญของชุมชนและ

เอกชน 10 แหง่ ซ่ึงเทศบาลได้น าผล

การประเมินคุณภาพไปพัฒนา

คุณภาพในป ี2558

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

  2. ประเมินสถานะปจัจุบนัในการ

ด าเนนิงานทางส่ิงแวดล้อมของ

เทศบาลเมืองทุ่งสง ตามแนวทาง

ตัวชี้วัดอาเซียนด้านส่ิงแวดล้อมเมือง

ที่ยั่งยืนรวม 24 ตัวชี้วัด แบง่เปน็ 

 - ตัวชี้วัดทางอากาศสะอาด 8 

ตัวชี้วัด ได้คะแนน 265 คะแนน 

 - ตัวชี้วัดทางด้านน้ าสะอาด 10 

ตัวชี้วัด  คะแนนรวม 1,000 คะแนน 

ได้ 610 คะแนน คิดเปน็ร้อยละ 61% 

 - ตัวชี้วัดด้านขยะและพื้นที่สีเขียว 6

 ตัวชี้วัด ได้คะแนน 60 คะแนน 
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

  - ซ่ึงเทศบาลจะได้น าผลการประเมิน

ไปเปน็ข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพ

การจัดการส่ิงแวดล้อมใหสู้งขึ้นในป ี

2558 

 3. พัฒนาเครือข่ายเผ้าระวังคุณภาพ

อากาศเครือข่าย "นกัสืบสายลม" 

จ านวน 16 คน โดยจัดอบรมเชิง

ปฏบิติัการท าการส ารวจไลเคนใน

ธรรมชาติ บริเวณอุทยานแหง่ชาติ

น้ าตกโยงและบริเวณสวนสาธารณะ

เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระ

ชนมพรรษา(สวนหลวง ร.9)

255



ล าดับ

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าป ี 

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ

ทีใ่ช้ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/

โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ

เปา้หมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนทีอ่ยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

1 โครงการจัดท าผังและแผน

ชุมชนแบบมีส่วนร่วม

กอง

สวสัดิการ ฯ

700,000 56,325  - ด าเนินการจัดท าผังและแผน

ชุมชนแบบมีส่วนร่วมใหเ้ปน็

ปจัจุบนัและสมบรูณ์ จ านวน 19

 ชุมชน เพื่อเปน็เคร่ืองมือใน

การพัฒนาชุมชนและเปน็ไป

ตามนโยบายของคณะผู้บริหาร

ด าเนินการต้ังแต่ 15 ตุลาคม 

2556 -

 15 กนัยายน 2557

ด าเนินการแล้วเสร็จ

การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าป ี 2557

ภายใต้ยทุธศาสตรท์ี ่2  รว่มกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน รกัษาสิ่งแวดล้อม ปอ้งกันน้ าทว่ม  สู่เมืองน่าอยู่อยา่งยั่งยนื

แนวทางการพัฒนาที ่2  สรา้งกระบวนการเรยีนรู้กฎหมายผังเมืองรวมเมืองทุง่สง และส่งเสรมิการมีส่วนรว่มในการปฏบิตัิ
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ล าดับ

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าป ี 

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ

ทีใ่ช้ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/

โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ

เปา้หมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนทีอ่ยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล

เมืองทุง่สงสามารถจัดท าแผน

ชุมชนของตัวเองได้อย่าง

ครบถ้วนสมบรูณ์

 ผลการประเมินกระบวนการ

จัดท าผังและแผนชุมชน

 - จากการด าเนินงานโครงการ

จัดท าผังและแผนชุมชนแบบมี

ส่วนร่วมผู้เข้าร่วมโครงการส่วน

ใหญ่มีความคิดเหน็เกี่ยวกบัการ

ประชุม ดังนี้ ซ่ึงมีผลด าเนินการ

 ดังต่อไปนี้
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ล าดับ

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าป ี 

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ

ทีใ่ช้ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/

โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ

เปา้หมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนทีอ่ยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

1. ความพึงพอใจในด้านวทิยากร

 ค่าเฉล่ีย 3.78 อยูใ่นระดับมาก

ทีสุ่ด

2. ความพึงพอใจของการ

บริหารจัดการ/สถานที ่ค่าเฉล่ีย

 3.37 อยูใ่นระดับมาก 3. ความ

พึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ

 ค่าเฉล่ีย 3.24 

อยูใ่นระดับมาก             
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณที่ตัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรือระบเุหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบขุัน้ตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

1 โครงการขยายเขตประปา กองชา่ง ด าเนินการขยายเขตประปา ดังนี้
(งบเทศบาล)

 - ขยายประปาบริการ

ประชาชนเทศบาลเมือง

ทุ่งสง

กองช่าง 221,980   - ค่าขยายเขตประปาถนนริม

คลองท่าแพใต้ (ตัดใหม)่ ข้าง

สะพานริมคลองท่าแพ เมือ่

เดือน ตุลาคม 2556 ณ ชุมชน

ท่าแพใต้ จ านวน 10 ครัวเรือน

 มีพื้นที่ส าหรับการเกษตร

ประมาณ 100 ไร่

ด าเนินการแล้วเสร็จ

221,980

การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าป ี 2557
ภายใตยุ้ทธศาสตรท์ี่ 2  รว่มกันจัดวางผังเมอืง พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน รกัษาสิง่แวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม  สูเ่มอืงน่าอยู่อย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่  3  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานโครงขา่ยถนน ระบบระบายน้ า ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้เพียงพอ และปรบัปรงุบ ารงุรกัษาอาคารสถาน

ที่สาธารณะ

750,000

259



ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณที่ตัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรือระบเุหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบขุัน้ตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะ

กองช่าง
(งบเทศบาล)

550,000 100,000        650,000         580,720.38 ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะ ดังนี้

248,331.14  - ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณชุมชน

บ้านในหวงั จ านวน 6 ครัวเรือน

 ความยาวประมาณ 100 กวา่

เมตร

ด าเนินการแล้วเสร็จ

15,924.36  - ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณสถานี

ขนส่งย่อย

ด าเนินการแล้วเสร็จ

34,155.17  - ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณซอย

เสริมชาติ ซอย 8 หน้าศาลา

ชุมชนเสริมชาติหนองป่าแก่ 

ระยะทาง 160 เมตร

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณที่ตัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรือระบเุหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบขุัน้ตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

130,075  - ขยายเขตไฟฟ้า บริเวณถนน

พัฒนาการ ซอย 12

ด าเนินการแล้วเสร็จ

23,998  - ขยายเขตไฟฟ้า บริเวณถนน

ประชาอุทิศ (หลังกองฟืน)

ด าเนินการแล้วเสร็จ

65,556  - ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณถนน

ยุทธศาสตร์ ซอย 14

ด าเนินการแล้วเสร็จ

62,681  - ขยายเขตบริเวณหัวสะพาน

เหล็ก , บริเวณซอยร่วมใจ 2 

ชุมชนเขาปรีดี

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณที่ตัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรือระบเุหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบขุัน้ตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

3 โครงการก่อสร้างถนน/

ถนนและท่อระบายน้ า/

ปรับปรุงผิวจราจร

กองช่าง 19,862,900 15,365,200 ก่อสร้างถนน/และท่อระบาย

น้ า/ปรับปรุงผิวจราจร  6 

กิจกรรม ดังนี้

 - ก่อสร้างถนน คสล. และ

ท่อระบายน้ า (ด้านบนเป็น

รางว)ี พร้อมบ่อพักถนน

ยุทธศาสตร์ 6 (ซอยแยก)

กองช่าง         3,549,000 2,928,000  -  ก่อสร้างถนน คสล.และท่อ

ระบายน้ า (ด้านบนเป็นรางว)ี 

พร้อมบ่อพัก ถนนยุทธศาสตร์ 

(ซอยแยก) ขนาดกวา้งประมาณ

 4.50 - 5.00 ม. หนา 0.15 ม. 

ยาว 550 ม. พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 

2,600 ตารางเมตร และท่อ

ระบายน้ า คสล.0.60 ม. พร้อม

บ่อพัก (ด้านบนรางว)ี พร้อม

บ่อพัก ความยาวรวม 1,092 ม.

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณที่ตัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรือระบเุหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบขุัน้ตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - ปรับปรุงทางแยกชนปรีดา กองช่าง        1,800,000  -   - ไม่สามารถด าเนินการได้

เนื่องจากบริษัท TOT ไม่ย้าย

ตู้ชุมสายโทรศัพท์ท าให้ต้อง

ชะลอยกเลิกโครงการ

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

- ยกเลิกสัญญา

 - ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิว

จราจรถนนเปรมประชา

ซอย 6

กองช่าง          718,000 715,000            - ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร 

ถนนเปรมประชา โดยบริษัท

มหานครภณัฑ์เอนจิเนีย จ ากัด

ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์

ติกคอนกรีต ถนน

พัฒนาการ ซอย 12

กองช่าง          899,000 862,000            - ก่อสร้างถนนลาดยางแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต กวา้ง 6 เมตร

 ด าเนินการระหวา่งเดือน 

มกราคม - มีนาคม ณ ถนน

พัฒนาการซอย 12

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณที่ตัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรือระบเุหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบขุัน้ตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - ก่อสร้างถนน คสล.

พร้อมท่อระบายน้ า คสล.

ด้านบนเป็นรางว ี

ถนนทุ่งสง-นาบอน 

ซอย 1

กองช่าง          272,000 267,000            - ก่อสร้างถนน คสล. พร้อม

ท่อระบายน้ า (ด้านบนเป็นราง

ว)ี ถนนทุ่งสง-นาบอน 1 (ซอย

บ้านนายสมพร จินาวงศ์)

 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กหนา 0.15 เมตร กวา้ง

เฉล่ีย 3.40 เมตร ความยาว 

41.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย

กวา่ 139.40 ตารางเมตร

 - ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.

ศูนย์กลาง 0.40 เมตร (ด้านบน

เป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ความ

ยาวรวมสองข้างไม่น้อยกวา่ 

82.00 เมตร

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณที่ตัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรือระบเุหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบขุัน้ตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - ก่อสร้างถนนลาดยาง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต และ

ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหล็ก (ด้านบนเป็นรางว)ี 

พร้อมบ่อพักถนนท่าแพใต้

(สายเก่า) เทศบาลเมืองทุ่ง

สง

กองช่าง        2,606,000 2,606,000         - ก่อสร้างถนนลาดยางแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต และท่อ

ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(ด้านบนเป็นรางว)ี พร้อมบ่อ

พักถนนท่าแพใต้(สายเก่า) 

เทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน 2 

ช่วง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ปรับปรุงทางเท้าต้ังแต่ส่ี

แยกตลาดเกษตร ถึงส่ีแยก

ชัยชุมพล

กองช่าง        4,546,000 2,712,000         - ด าเนินการมิถุนายน - 

ธนัวาคม 2557

 - ท าการปูนพื้นคอนกรีตพิมพ์

ลาย พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 2,945 

ตารางเมตร

ก าลังด าเนินการ

 - ปรับปรุงทางเท้าถนนทุ่ง

สง-สุราษฏร์ ต้ังแต่สีแยก

ตลาดเกษตรถึงส่ีแยกชัย

ชุมพลเพิ่มเติม

กองช่าง 4,823,000 4,800,000  - ท าการปูนพื้นคอนกรีตพิมพ์

ลาย พื้นที่รวมทั้งโครงการ 

3,633 ตารางเมตร

ก าลังด าเนินการ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณที่ตัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรือระบเุหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบขุัน้ตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - ปรับปรุงสามแยกประชา

อุทิศ

กองช่าง          649,900 475,200             - กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 5.00

 ม. ยาว 30.00 ม. หนา 0.20 ม. 

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 215.00 ตร.

ม. (รวมพื้นที่ปรับลดระดับทางเท้า)

 - กอ่สร้างท่อระบายน้ า คสล. Æ

 0.60 ม. และ Æ 0.80 ม. พร้อม

บ่อพัก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 

105.00 ม.

 - กอ่สร้างถนน คสล. พร้อมคัน

หิน กว้าง 1.20 ม. ยาว 31.00 ม.

 - กอ่สร้างคันหินรางต้ืน พรัอม

ถมดินปลูกหญ้า

ด าเนินการแล้วเสร็จ

4 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง

 ซ่อมแซมท่อระบายน้ า

กองช่าง 5,456,200 -              -                3,750,000        ด าเนินกิจกรรม ดังนี้

266



ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณที่ตัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรือระบเุหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบขุัน้ตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - ก่อสร้างท่อระบายน้ า

พร้อมบ่อพักด้านบนเป็น

รางว ีถนนเสริมชาติ (จาก

เดิมถึงสุดเขตเทศบาลและ

ก่อสร้างถนน คสล.พร้อม

บ่อพักด้านบนเป็นรางว ี

(ถนนเสริมชาติ ซอย 10)

กองช่าง 5,456,200 3,750,000         - ก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อม

บ่อพักด้านบนเป็นรางว ีถนน

เสริมชาติ (จากเดิมถึงสุดเขต

เทศบาลและก่อสร้างถนน 

คสล.พร้อมท่อระบายน้ าและ

บ่อพักด้านบนเป็นรางว ี(ถนน

เสริมชาติ ซอย 10 ) ดังนี้ 

 1. ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.

ขนาด 0.80 ม. ความยาวไม่

น้อยกวา่ 1,137 ม.

 2. ก่อสร้างรางว ีคสล. ความ

ยาวรวมไม่น้อยกวา่ 1,127 ม.

 3. ก่อสร้างถนน คสล.ความ

ยาวรวมไม่น้อยกวา่ 137 ม.

 - ก าลังด าเนินการก่อสร้าง
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณที่ตัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรือระบเุหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบขุัน้ตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

4. ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.

ขนาด 0.60 ม. ความยาวไม่

น้อยกวา่ 242 ม. ด้านบนเป็น

รางว ีความยาวไม่น้อยกวา่ 242

 ม.

5 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง

 อาคารสถานที่

     64,125,000    40,690,419.20  - ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 - ก่อสร้างโรงเรียน

รีสอร์ทอนุบาล

กองช่าง

(เงินกู้

กรุงไทย)

       22,710,000 5,866,192.20   - ก่อสร้างโรงอาคาร จ านวน 

1หลัง

 - ก่อสร้างลานจอดรถและภมูิ

ทัศน์ ผังบริเวณ

 - งานระบบต่างๆ เช่น ระบบ

ระบายน้ า, ระบบไฟฟ้า 

(บางส่วน)

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

ก่อสร้างโรงอาหาร
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณที่ตัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรือระบเุหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบขุัน้ตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - ก่อสร้างอาคารเรียน

อนุบาล 1 (2 ชั้น) โรงเรียน

รีสอร์ทอนุบาล

ทุ่งสง

กองช่าง

(อุดหนุน

ทั่วไป)

       11,345,000 5,766,600   - อาคารเรียนอนุบาล 1 (2 

ชั้น) จ านวน 1 หลัง

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

 - ก่อสร้างสถานีขนส่งย่อย

เทศบาลเมืองทุ่งสง

กองช่าง

(เงินกู้กสท)

       17,490,000 17,177,417   - ก่อสร้างอาคารสถานีขนส่ง

ย่อย จ านวน 1 หลัง

 - ก่อสร้างร้านค้าสวสัดิการ

 - ก่อสร้างลานจอดรถ

 - งานระบบต่างๆ เช่น ระบบ

ระบายน้ า, ระบบไฟฟ้า

 - ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ 

จ านวน 6 หลัง

 - ก่อสร้างบ้านพักสรรสามิต 

จ านวน 4 หลัง

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณที่ตัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรือระบเุหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบขุัน้ตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - ปรับปรุงอาคารโรงฆา่

สัตวเ์ทศบาลเมืองทุ่งสง 

(ก่อหนี้ผูกพันปี พ.ศ.2558 

เป็นเงิน 7,990,000 บาท)

กองช่าง        8,000,000         8,000,000  - ปรับปรุงอาคารโรงฆา่สัตว ์

(สุกร) ขนาดกวา้ง 13.00 ม. 

ยาว 31.00 ม.

 - ปรับปรุงคอกพักสุกร ขนาด

กวา้ง 3.00 ม. ยาวประมาณ 

40.00 ม.

 - ปรับปรุงโรงฆา่สัตวเ์ป็น

อาคารโรงฆา่สัตวช์ั่วคราว 

ขนาดกวา้ง 12.00 ม. ยาว

ประมาณ 13.00 ม.

ก าลังด าเนินการ

 - ปรับปรุงอาคารห้องสมุด

ประชาชนเทศบาลเมืองทุ่ง

สง

กองช่าง 1,489,000 1,485,000  - ปรับปรุงอาคารห้องสมุด

ประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 - ปรับปรุงอาคารห้องสมุด

ประชาชนเทศบาลเมือง

ทุ่งสง (งวดที่ 3)

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณที่ตัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรือระบเุหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบขุัน้ตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - ปรับปรุงศูนย์จักรกล 

(ด้านหน้า)

กองช่าง 665,000 663,000  - ปรับปรุงทางเท้าบริเวณ

ด้านหน้าอาคารเรียนชั่วคราว

ขนาดกวา้ง 1.50 ม. ยาว 84 ม.

 - ก่อสร้างรางระบายน้ า คส

ล.บริเวณด้านหน้าอาคารเรียน

ชั่วคราว ขนาดกวา้ง 0.30 ม.

 - ติดต้ังกันสาดบริเวณ

ด้านหน้าอาคารเรียนชั่วคราว 

ขนาด 0.50ม. ความยาว 56.00

 ม.

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณที่ตัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรือระบเุหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบขุัน้ตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - ก่อสร้างเขื่อนกั้นดินจาก

สะพานหน้าบ้านเต็กถึง

สะพานดับเพลิง (คลองท่า

เลา)

กองช่าง 526,000 502,210  - ก่อสร้างเขื่อนกั้นดินจาก

สะพานหน้าบ้านโกเต็กถึง

สะพานดับเพลิงเพื่อเป็นการ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชนความยาว

ประมาณ 41.00 เมตร

ก าลังด าเนินการ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณที่ตัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรือระบเุหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบขุัน้ตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - ปรับปรุงพื้นที่ข้างที่พัก

ขยะ

กองช่าง

สุขาฯ

1,900,000 1,230,000  - จ้างปรับปรุงพื้นที่ข้างที่พัก

ขยะ ณ บริเวณที่พักขยะหลัง

เขาวดัชัยชุมพล 

 - พื้นที่ข้างที่พักขยะได้รับการ

ปรับปรุง

ท าสัญญาแล้วอยู่ระหวา่ง

ด าเนนการคาดวา่จะแล้ว

เสร็จภายใน 24 ธนัวาคม 

2557

6 จัดซ้ือที่ดินริมคลอง

ท่าโหลน จ านวน 3 แปลง

กองช่าง 1,600,000 200,000 1,800,000 1,800,000  - จัดซ้ือที่ดินริมคลองท่าโหลน

 จ านวน 3 แปลง

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี 2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ทีต่ั้งไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ือ

อธิบายเหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที ่4  ปรัปปรุงและพัฒนาพ้ืนทีส่วนสาธารณะ สวนหย่อม และปรับปรุงภูมทิัศน์ในเขตเทศบาลให้สวยงามเป็นระเบียบโดยทุกภาคส่วนมสี่วนร่วม

โครงการปรับปรุงพัฒนา

สวนสาธารณะเทศบาลเมือง

ทุง่สง

2,290,000 289,000  - ด าเนินกิจกรรมดังนี้

 - ก่อสร้างเจดีย์บรรจุพระบรม

สารีริกธาตุบริเวณถ้ าตลอด

กองช่าง 2,000,000 2,000,000  -  -  -  - ไม่ได้ด าเนินการ

 -  โอนลดไปต้ังจ่ายเป็นรายการ

ใหม่

 - ติดต้ังซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

แบบเรือนแก้ว

กองช่าง 290,000 289,000        - ติดต้ังซุ้มเฉลิมพระเกียรติแบบ

เรือนแก้ว ความสูง 6.50 ม. 

ประกอบด้วยเรือนแก้วฃนาดกว้าง 

5.00 ม. สูง 5.00 ม. ฐานกว้าง 5.00

 ม. สูง 1.50 ม. พานพุม่สูง 1.70 ม.

 ทรงพระเจริญยาว 4.00 ม. สูง 1.20

 ม. ก้อนเมฆ 4 ก้อน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี  2557
ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที ่2  ร่วมกันจัดวางผังเมอืง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม  สู่เมอืงน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  
2557

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ทีต่ั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 
งบประมาณ

ทีใ่ช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายทีว่างไว้หรือระบุ
เหตผุลทีไ่มส่ามารถด าเนินการ

ได ้ หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่
ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ือ
อธิบายเหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา
เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที ่5 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกทีส่าธารณะโดยทุกภาคส่วนมสี่วนร่วม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี  2557

ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที ่2  ร่วมกันจัดวางผังเมอืง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม  สู่เมอืงน่าอยู่อย่างยั่งยืน



ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายทีว่างไว้หรือระบุ

เหตผุลทีไ่มส่ามารถด าเนินการ

ได ้ หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ือ

อธิบายเหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที ่6  ปรับปรุงพัฒนาและบริหารจัดการตลาดสด  ตลาดนัด ตลาดคนเดนิ  ให้สวยงาม  สะอาด ถูกหลักสุขาภิบาลโดยการมสี่วนร่วม

1 โครงการจ้างเหมาบริการ

เอกชนก าจัดหนู

กอง

สาธารณสุข

(งบเทศบาล)

144,000             60,000  - ด าเนินการจ้างเหมาเอกชน

ก าจัดหนูภายในอาคารตลาดสด 

ตลาดโต้รุ่ง ตลาดธรรมสุนทรอุทิศ

 และบริเวณถนนภราดรและ

สถานทีจ่ าหน่ายอาหารในทีห่รือ

ทางสาธารณะให้ได้มาตรฐานโดย

ใช้วิธีแบบผสมผสาน ด าเนินการ

ต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม 2556 - 30

 กันยายน 2557

ด าเนินการแล้วเสร็จ

การตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมอืงทุง่สง  ประจ าปี  2557

ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที ่2  ร่วมกันจัดวางผังเมอืง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม  สู่เมอืงน่าอยู่อย่างยั่งยืน
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายทีว่างไว้หรือระบุ

เหตผุลทีไ่มส่ามารถด าเนินการ

ได ้ หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ือ

อธิบายเหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

ผลการด าเนินการ 

(1) ผลส ารวจแบบสอบถาม 

จ านวน 120 คน เห็นด้วยกับ

กิจกรรม จ านวน 94 คน คิดเป็น

ร้อยละ 78.3  และไม่เห็นด้วย 

จ านวน 26 คน 

คิดเป็นร้อยละ 21.6 

(2) คิดว่าจ านวนหนูลดลง จ านวน

 75 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 

และไม่ลดลง จ านวน 45 คน คิด

เป็นร้อยละ 37.5 
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายทีว่างไว้หรือระบุ

เหตผุลทีไ่มส่ามารถด าเนินการ

ได ้ หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ือ

อธิบายเหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

(3) คิดว่าการวางยาเป็นวิธีทีดี่

ทีสุ่ด จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อย

ละ 54.2 , กาวดัก จ านวน 50 

คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 และ

กรงดัก จ านวน 5 คน 

คิดเป็นร้อยละ 4.1

(4) ผู้ประกอบการค้า พ่อค้า 

แม่ค้า และประชาชนในพืน้ที ่

โดยสรุปร้อยละ 73.3 เห็นด้วยใน

การจัดท าโครงการนี้
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายทีว่างไว้หรือระบุ

เหตผุลทีไ่มส่ามารถด าเนินการ

ได ้ หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ือ

อธิบายเหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

(5)  ผู้ประกอบการค้า พ่อค้า 

แม่ค้า และประชาชนในพืน้ที ่

ร้อยละ 26.6 พบว่าจ านวนหนู

ลดลงหลังจากทีบ่ริษัทเอกชนเข้า

มาด าเนินการ

(6) ข้อเสนอแนะ ควรด าเนินการ

อย่างต่อเนื่อง เพราะท าให้ตลาด

สะอาดและมีผู้คนมาซ้ือของ

เพิม่ขึ้น
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ

ทีใ่ชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายทีว่างไว้หรือระบุ

เหตผุลทีไ่มส่ามารถด าเนินการ

ได ้ หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ือ

อธิบายเหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที ่7  ส่งเสริม  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี  2557

ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที ่2  ร่วมกันจัดวางผังเมอืง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้้าท่วม  สู่เมอืงน่าอยู่อย่างยั่งยืน
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ

ทีใ่ชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  

เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที ่8  จัดระบบจราจรให้มรีะเบียบและสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชน โดยทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมแบบบูรณาการ

1 โครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาอุทกภัยและการจัด

ระเบียบจราจรและแก้ไข

ปัญหาจราจรเมืองทุง่สงแบบ

บูรณาการ

180,000 706,115.50   886,116 860,216      ด าเนินโครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาอุทกภัยและการจัด

ระเบียบจราจรและแก้ไขปัญหา

จราจรเมืองทุง่สงแบบบูรณาการ 

ดังนี้

 - กิจกรรมส ารวจพืน้ทีเ่พือ่

จัดเก็บข้อมูลลุ่มน้ าตรัง และ

ประชุมปรึกษาหารือเพือ่

ก าหนดแนวทางการจัดท า 

(MOU)

ส านักปลัดฯ 106,845       - ส ารวจพืน้ทีเ่พือ่จัดเก็บข้อมูล

ลุ่มน้ าตรัง และประชุม

ปรึกษาหารือเพือ่ก าหนดแนว

ทางการจัดท า (MOU) ระหว่าง

วันที ่22-24 พฤศจิกายน 2556

ด าเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี  2557
ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที ่2  ร่วมกันจัดวางผังเมอืง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม  สู่เมอืงน่าอยู่อย่างยั่งยืน
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ

ทีใ่ชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  

เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 

รวมใจภักด์ิ อนุกร ษ์ส่ิงแวดล้อม

 เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86

 พรรษา

ส านักปลัดฯ 60,096.50     - จัดเฉลิมพระเกียรติ รวมใจภักด์ิ

 อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราช

พิธีมหามงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 86 พรรษา เมื่อวันที ่

4 ธันวาคม 2556

ด าเนินการแล้วเสร็จ

 -  กิจกรรมพิธีเปิดสถานีขนส่ง

ย่อยเทศบาลเมืองทุง่สง

ส านักปลัดฯ 64,450          - ด าเนินการจัดประชุมจ านวน 3

 คร้ัง ดังนี้

คร้ังที ่1 เมื่อวันที ่9 กรกฏาคม 

2557 ณ ห้องประชุมเทศบาล

เมืองทุง่สง มีผู้เข้าร่วมประชุม 

จ านวน 54 คน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ

ทีใ่ชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  

เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 คร้ังที ่2 เมื่อวันที ่25 กรกฏาคม 

2557 ณ ห้องประชุมเทศบาล

เมืองทุง่สง จ านวน 60 คน 

คร้ังที ่3 เมื่อวันที ่14 สิงหาคม 

2557 ณ ห้องประชุมเทศบาล

เมืองทุง่สง จ านวน 23 คน

 - ด าเนินการเปิดสถานีขนส่งย่อย

เทศบาลเมืองทุง่สง เมื่อวันที ่25 

สิงหาคม 2557 

ณ สถานีขนส่งย่อยเทศบาลเมือง

ทุง่สง 
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ

ทีใ่ชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  

เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - จัดพิธีเปิดสถานีขนส่งย่อย

เทศบาลเมืองทุง่สง

   - จัดระเบียบรถโดยสารในเขต

เทศบาลเมืองทุง่สงเพือ่อ านวย

ความสะดวกแก่ประชาชนในการ

สัญจรไป-มา

 - เทศบาลเมืองทุง่สงมีสถานี

ขนส่งย่อยส าหรับการจอดรถ

โดยสาร

 - การจัดระเบียบรถโดยสารใน

เขตเทศบาลเมืองทุง่สงมีความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ

ทีใ่ชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  

เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

  - กิจกรรมประชุมเสวนาการ

จัดการความหลากหลายทาง

ชีวภาพ

ส านักปลัด

เทศบาล

91,850          - จัดประชุมเสวนาในวันที ่24 

กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม

อุทยานแห่งชาติน้ าตกโยง และ

ส ารวจพืน้ทีป่่าต้นน้ า คลองวังหีบ 

คลองท่าเลา คลองท่าโหลน 

คลองท่าแพ และระบบนิเวศเมือง

ในพืน้ที ่สวนพฤกษาสิรินธร 

สวนสาธารณะถ้ าตลอด 

หนองป่าแก่ คลองท่าแพ ฯลฯ 

มีผู้เข้าร่วมประชุมระดม

ความคิดเห็นจ านวน 76 คน 

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ

ทีใ่ชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  

เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - หน่วยงานทีเ่ข้าร่วมประชุม มี

ดังนี้ German Internationnal 

Cooperation (GIZ) , อุทยาน

แห่งชาติน้ าตกโยง , เทศบาล

ต าบลถ้ าใหญ่ , อบต.นาหลวงเสน,

 ผอ.กศ.ทบ.ทุง่สง , บ.ปูนซีเมนต์

ไทยทุง่สง(จ ากัด) , บ.ผาทอง 24 

จ ากัด , มูลนิธิไทยรักษ์ป่า , บมจ.

ผลิตไฟฟ้า , มทร.ศรีวิชัย และดร.

จ าเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ ตัวแทน

ประเทศไทยองค์การระหว่าง

ประเทศเพือ่อนุรักษ์ธรรมชาติ

แห่งประเทศไทย (IUCN)
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ

ทีใ่ชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  

เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - กิจกรรมการประชุม สัมมนา

การบริหารจัดการน้ าเชิงนิเวศ

แบบบูรณาการ

ส านักปลัดฯ . 423,975       - จัดกิจกรรมเมื่อวันที ่21 - 22 

กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุม

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  (เอส.

เทค) อ.ทุง่สง  

จ.นครศรีฯ ผู้เข้าร่วมประชุมใน

คร้ังนี้ทัง้หมด 753 คน 

ผลการด าเนินงาน

   - จากการด าเนินงาน“กิจกรรม

การประชุมสัมมนาการบริหาร

จัดการน้ าเชิงนิเวศแบบบูรณา

การ”ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาส่วน

ใหญ่ทมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ประชุมสัมมนาการบริหารจัดการ

น้ าเชิงนิเวศแบบบูรณาการ โดย

แยกเป็นรายด้านต่างๆ ดังนี้

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ

ทีใ่ชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  

เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

.   1. ดา้นเน้ือหาวิชาการใน

ภาพรวม ค่าเฉล่ีย 4.02 อยู่ใน

ระดับมาก  โดยสามารถแยกเรียง

ตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้

ดังนี้

(1) จากการจัดโครงการในคร้ังนี้

สามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้และ

ประสบการณ์การจัดการน้ าเชิง

นิเวศแบบบูรณาการได้ ค่าเฉล่ีย 

4.16 อยู่ในระดับมาก  

 (2) จากการจัดโครงการในคร้ังนี้

สามารถสร้างความร่วมมือให้ทุก

ภาคส่วนท างานอย่างมีคุณภาพใน

การป้องกันและแก้ไขปัญหา

อุทกภัยได้อย่างยั่งยืนได้ ค่าเฉล่ีย 

4.08 อยู่ในระดับมาก 
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ

ทีใ่ชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  

เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

. (3) จากการจัดโครงการในคร้ังนี้

สามารถระดมความคิดเห็นต่อ

ทิศทางและมาตรการจัดการน้ า

เชิงนิเวศแบบบูรณาการได้ 

ค่าเฉล่ีย 3.84 อยู่ในระดับมาก

2. ด้านวิทยากร ในภาพภาพรวม 

ค่าเฉล่ีย 4.24 อยู่ในระดับมาก 

โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับ

จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้

(1) วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถาม

หรือแสดงข้อคิดเห็น ค่าเฉล่ีย 

4.72 อยู่ในระดับมาก

(2)  วิทยากรมีความรู้ ความ

เชี่ยวชาญ ในหัวข้อทีบ่รรยาย 

ค่าเฉล่ีย 4.32 อยู่ในระดับมาก
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ

ทีใ่ชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  

เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

. (3)  วิทยากรสามารถถ่ายถอด

ความรู้ และสร้างความเข้าใจใน

การบรรยาย ค่าเฉล่ีย 4.24 อยู่ใน

ระดับมาก

(4)  ระยะเวลาในการบรรยายมี

ความเหมาะสม เพียงพอ ค่าเฉล่ีย

 3.99 อยู่ในระดับมาก

(5) วิทยากรสามารถอธิบายหรือ

ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน

และแสดงมุมมองได้อย่าง

กว้างขวาง ค่าเฉล่ีย 3.93 อยู่ใน

ระดับมาก
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ

ทีใ่ชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  

เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

. 3. ดา้นในภาพรวมความ

พึงพอใจของการบริหารจัดการ/

สถานที ่ค่าเฉล่ีย 4.01 อยู่ใน

ระดับ โดยสามารถแยกเรียง

ตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้

ดังนี้

(1)  สถานทีใ่นการจัดโครงการฯ 

ค่าเฉล่ีย 4.22 อยู่ในระดับ

(2)  การประสานงานและการ

ให้บริการของเจ้าหน้าที ่ค่าเฉล่ีย 

4.04 อยู่ในระดับ

(3) อาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าเฉล่ีย 

3.79 อยู่ในระดับ

289



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ

ทีใ่ชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  

เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - กิจกรรมการประชุมรับฟัง

และส ารวจพืน้ทีเ่พือ่สร้างระบบ

เตือนภัยในเขตเทศบาลเมือง

ทุง่สง

ส านักปลัดฯ . 41,250         - ด าเนินการเมื่อวันที ่11 - 18 

กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม

เทศบาลเมืองทุง่สง และ พืน้ที ่ 

ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ลุ่มน้ า

สาขาแม่น้ าตรัง 

 - ประชุมปรึกษาหารือกับ

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 

คณะอนุกรรมการวิชการการ

บริหารจัดการน้ าและอุทกภัย 

(กบอ.) ดร.อภิชาต อนุกูลอ าไพ

และคณะวิศวกร ผู้เชี่ยวชาญการ

จัดการน้ าจากประเทศเกาหลี 

(K-Water) และเจ้าหน้าทีเ่ทศบาล

 ทีผ่่านการอบรมเทคโนโลยี 

สารสนเทศระบบเตือนภัย

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ

ทีใ่ชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  

เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - กิจกรรมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า

ตามจุดเส่ียงภัยน้ าท่วมในเขต

เทศบาล

ส านักปลัดฯ

(งานป้องกันฯ)

71,749         - ด าเนินการเมื่อวันที ่1 ตุลาคม 

2556 ถึงวันที ่31 มกราคม 2557

 ณ จุดเส่ียงภัยหลังถ้ าตลอดและ

จัดเส่ียงภัยบริเวณศาลาทีพ่ัก

ผู้โดยสารเชิงสะพานลอย ถนนทุง่

สง-ห้วยยอด

  - จุดพืน้ทีเ่ส่ียงภัยสามารถ

ระบายน้ าออกอย่างรวดเร็วน้ าไม่

ท่วมขัง ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัยทัง้ชีวิตและทรัพย์สิน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ

ทีใ่ชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  

เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - กิจกรรมฝึกอบรมและ

รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ

บนถนน

ส านักปลัดฯ

(งานป้องกันฯ)

25,900         - จัดต้ังศูนย์อ านวยความสะดวก

ด้านการจราจรให้กับประชาชนผู้

สัญจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ เมื่อ

วันที ่27 ธันวาคม 2556 - วันที ่2

 มกราคม 2557 จัดต้ังศูนย์ 

ณ บริเวณหน้าสวนสาธารณะ

เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 

พระชนมพรรษา

  -ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับ

การช่วยเหลือและอ านวยความ

สะดวกจากเจ้าหน้าทีป่ระจ าศูนย์

และมีความพึงพอใจ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ

ทีใ่ชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  

เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 โครงการปรับปรุงไฟจราจร ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ปรับปรุงไฟสัญญาณจราจร

แยกเข้าถนนเสริมชาติ

ส านักปลัดฯ 1,254,900    1,250,000    

2 ปรับปรุงและติดต้ังไฟจราจรในเขต

เทศบาลรายละเอียด ดังนี้

1. ปรับปรุงและติดต้ังไฟจราจร

แยกเข้าถนนเสริมชาติ 1 จุด ตาม

รายละเอียดและแบบแปลนของ

เทศบาลเมืองทุง่สง ด าเนินการ

ระหว่างแเดือน กรกฏาคม-

กันยายน 2557 

ผลการด าเนินงาน

 - สามารถป้องกันการเกิด

อุบัติเหตุทางถนนและการใช้รถใช้

ถนนของประชาชนได้มากขึ้น

 - ประชาชนมีความปลอดภัยใน

การใช้รถใช้ถนนมากขึ้น 

 - บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวตัถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไวห้รือระบเุหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบขุั้นตอนที่

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที ่9  ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมลูฝอยของเทศบาลให้มปีระสิทธิภาพถูกหลักสุขาภิบาล  สร้างเครือขา่ยทุกภาคีมสี่วนร่วม 

สามารถลดปริมาณขยะ และการน าขยะกลับมาใชใ้หมอ่ย่างมปีระสิทธิภาพ

1 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ

การรักษาความสะอาดและ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ของเมือง

กอง

สาธารณสุขฯ
10,149,600 644,300 10,793,900 10,723,900    - เพิม่ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาด

การจัดเก็บขนกวาดขยะมูลฝอยใน

เขตเทศบาล

- เพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัติใน

ภารกิจบริการประชาชนเชิงรุก

รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี  2557
ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที ่2  ร่วมกันจัดวางผังเมอืง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม  สู่เมอืงน่าอยู่อย่างยั่งยืน
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวตัถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไวห้รือระบเุหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบขุั้นตอนที่

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

1. กิจกรรมเพิม่ประสิทธิภาพ

การรักษาความสะอาด

กองสาธารณสุข 2,568,000 44,300 2,612,300 2,612,300       - จ้างเหมาเพิม่ประสิทธิภาพด้าน

การรักษาความสะอาด ชุมชนใน

เขตเทศบาลเมืองทุง่สง ทัง้ 19 

ชุมชน , ตลาดสด , ตลาดต้นยาง

สถานทีจ่ าหน่ายสินค้าในทีห่รือ

ทางสาธารณะ(ตลาดโต้รุ่ง) โดยมี

เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงาน เพิม่

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ภารกิจ จ านวน 64 คน ดังนี้

ด าเนินการแล้วเสร็จ

เป็นโครงการต่อเนื่อง
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวตัถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไวห้รือระบเุหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบขุั้นตอนที่

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 1. ปฏิบัติหน้าทีป่ระจ ารถเก็บขยะ

 จ านวน  10 คน 

 2. ปฏิบัติหน้าทีป่ระจ าห้องน้ า

สาธารณะ  จ านวน  2  คน

 3. ปฏิบัติหน้าทีชุ่ดรถเต็นท์  

จ านวน  2 คน 

 4. ปฏิบัติหน้าทีป่ระจ ารถบรรทุก

น้ า  จ านวน 3 คน 

 5. ปฏิบัติหน้าทีป่ระจ าชุดตัดกิ่งไม้

 จ านวน  1 คน 
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวตัถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไวห้รือระบเุหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบขุั้นตอนที่

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

  6. ปฏิบัติหน้าทีป่ระจ าชุดพ่น

สารเคมีก าจัดยุง  จ านวน  2 คน

7. ปฏิบัติหน้าทีป่ระจ าเมรุวัดท่า

แพ จ านวน 1 คน 

 8. ปฏิบัติหน้าทีดู่แลรถพ่วงสุขา

เคล่ือนที ่จ านวน 1 คน 

 9. ปฏิบัติหน้าทีก่วาดขยะถนน

สายต่างๆ ในเขตเทศบาล จ านวน

 42 คน
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวตัถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไวห้รือระบเุหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบขุั้นตอนที่

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

2. กิจกรรมจ้างกวาดขยะใน

เขตเทศบาล

กอง

สาธารณสุข

3,981,600 3,911,600  - จ้างเหมากวาดขยะถนน ตรอก 

ซอก ซอย ในเขตเทศบาลจ านวน 

42 จุด จ้างเหมากวาดขยะจ านวน

 3 โซน (จ านวน 42 คน)   

ด าเนินการแล้วเสร็จ

เป็นโครงการต่อเนื่อง

3. กิจกรรมจ้างเหมาบรรทุก

ขยะและก าจัดขยะมูลฝอย

กอง

สาธารณสุข

3,600,000 600,000 4,200,000 4,200,000       - จ้างเอกชนบรรทุกขยะมูลฝอย

โดยมีปริมาณ 35 ตัน/วัน ดังนั้น 

ขยะทัง้ปี 12,600 ตัน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

เป็นโครงการต่อเนื่อง
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวตัถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไวห้รือระบเุหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบขุั้นตอนที่

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

2 โครงการบริหารจัดการและ

สร้างจิตส านึกในการจัดการ

ขยะมูลฝอย

กองช่างสุขาฯ 449,000         196,500  1. ปัจจุบันได้จ้างเหมาพนักงาน 

จ านวน 5 คน  

2. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย

แบบผสมผสานตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 - ผลิตปุย๋จากส่ิงปฏิกูลได้ 18,120

 ก.ก.

 - ผลิตถ่านไม้เบาและถ่านอัดแท่ง

ได้ 7,672 ก.ก.

 - ผลิตน้ าหมักชีวภาพได้ 61,150 

ลิตร

 - ผลิตน้ ายาเอนกประสงค์ได้

1,095 ลิตร

 - กระดาษสา 860 แผ่น

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวตัถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไวห้รือระบเุหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบขุั้นตอนที่

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

3. การรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย

ในชุมชนในรูปแบบธนาคารขยะ

 - ขยะรีไซเคิล 37,416.50 ก.ก.

 - ขยะอินทรีย์ 483.25 ตัน

 - ขยะพิษ 1,861 ชิ้น

3 โครงการจัดการขยะชุมชน

เป็น RDF ร่วมกับบริษัท ปูนซิ

เมนต์ทุง่สง จ ากัด (SCG)

กองช่างสุขาฯ 295,000 235,400  - ปริมาณขยะลดลงได้เชื้อเพลิง

สถานทีด่ าเนินการ ณ บริเวณหลัง

ภูเขาวัดชัยชุมพล

 - ปรับปรุงอาคารคัดแยะขยะ

 - ปรับปรุงเคร่ืองจักรระบบการ

คัดแยก
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ

ทีใ่ชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วาง

ไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

1 กองช่าง

สุขาฯ
(งบเทศบาล)

468,000        123,000 591,000           509,400 ด าเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี  2557
ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที ่2  ร่วมกันจัดวางผังเมอืง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม  สู่เมอืงน่าอยู่อย่างยั่งยืน

โครงการบริหารจัดการและสร้าง

จิตส านึกในการจัดการน้ าเสีย

ชุมชน

 - ด าเนินการจ้างพนักงาน 6 คน 

- คุณภาพน้ าเสียทีบ่ าบัดเป็นไป

ตามมาตรฐาน 

 - จัดท าระบบบ าบัดน้ าเสีย ณ 

บริเวณหลังภูเขาวัดชัยชุมพล 

 - ด าเนินการจ้างพนักงาน

ด าเนินงานให้ระบบบ าบัดน้ าเสีย

เดินระบบได้

แนวทางการพัฒนาที ่10 บริหารจัดการระบบบ าบดัน้ าเสียทีม่ีอยู่ให้มีประสิทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วมและขยายระบบบ าบดัน้ าเสียให้ครอบคลุมพ้ืนที่

เขตเทศบาล
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