
ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558
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ด าเนินการ
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งบสุทธทิี่ตัง้ไว้
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 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรือ

ระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 1 บูรณาการความร่วมมอืทุกภาคส่วนอย่างมคุีณภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภยัเมอืงทุ่งสงแบบบูรณาการให้ยั่งยืนโดยบูรณาการ
การพัฒนาดา้นกายภาพและดา้นกระบวนการทางสังคมอย่างเชือ่มโยงและตอ่เน่ือง

1

โครงการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม, ป้องกนั, แกไ้ข

ปัญหาอทุกภัยแบบบูรณาการ

2,090,000 822,310    2,912,310    2,873,048         จัดกิจรรมเพื่อบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, 

ปอ้งกัน, แก้ไขปญัหาอุทกภยัแบบ

บรูณาการ ด้านกายภาพและด้านสังคม

ฯ ดังนี้

   -  ดูแลบ ารุงรักษา 

ปรับปรุงภมูิทัศน ์ล าเหมือง 

ล าคลอง คู ท่อระบายน้ า 

ภายในเขตเทศบาล

กอง

สาธารณสุขฯ/

กองช่าง

(งบเทศบาล)

1,900,000 822,310     2,722,310     2,722,310           1. จ้างเหมาเรือนจ าทุ่งสงด าเนินการ 

ดังนี้

  -   ขุดลอกเก็บวัสดุส่ิงปฏกิูลภายใน

ท่อ, รางระบายน้ าสาธารณะ ฯ ตาม

ถนน ซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมือง

ทุ่งสงจ านวน 5 โซน  

 

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าป ี 2558
ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที่ 2  ร่วมกันจัดวางผังเมอืง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาสิง่แวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม  สูเ่มอืงน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.1 ดา้นกายภาพ
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 -   ปรับแต่งแนวคันขอบคลองทัง้สองข้าง 

เก็บวสัดุส่ิงปฏิกูลและก าจัดวชัพืชภายในล า

คลอง จ านวน 4 สาย  ดังนี้ คลองท่าเลา 

คลองตม คลองท่าโหลน คลองท่าแพ

 -  ขุดลอกทางระบายน้ าและจัดรับน้ าทิง้

สาธารณะ (จุดเส่ียง) ในเขตเทศบาล จ านวน 

6 จุด

1.2 ดา้นสังคม 190,000 150,738            ด าเนินกิจกรรม ดงัน้ี

กิจกรรมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า

ตามจุดเส่ียงภยัน้ าท่วมในเขต

เทศบาล

งานปอ้งกัน

ส านกัปลัดฯ

95,000 45,863                - ด าเนินการเมื่อวนัที ่10 ตุลาคม 2557 ถึง

วนัที ่31 มกราคม 2558 ณ จุดเส่ียงภัยหลัง

ถ้ าตลอดและจัดเส่ียงภัยบริเวณศาลาทีพ่ัก

ผู้โดยสารเชิงสะพานลอย ถนนทุง่สง-ห้วยยอด

  - จุดพืน้ทีเ่ส่ียงภัยสามารถระบายน้ าออก

อย่างรวดเร็วน้ าไม่ท่วมขัง ประชาชนได้รับ

ความปลอดภัยทัง้ชีวติและทรัพย์สิน จ านวน 

2 เคร่ือง

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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การพัฒนาดา้นกายภาพและดา้นกระบวนการทางสังคมอย่างเชือ่มโยงและตอ่เน่ือง

 - จัดอบรมประชุมเพื่อ

ปอ้งกันและแก้ไขปญัหา

อุทกภยัเมืองทุ่งสงแบบบรูณา

การ กิจกรรมการประชุมรับ

ฟังและศึกษาความเหมาะสม

การบริหารจัดการน้ าแบบ

บรูณาการลุ่มน้ าสาขาแม่น้ า

ตรัง)

ส านักปลัดฯ 95,000 69,375                - จัดประชุมปรึกษาหารือกับ

คณะอนกุรรมการวิชาการการบริหาร

จัดการน้ าและอุทกภยั หนว่ยงานที่

เกี่ยวข้องและบคุลากรการจัดการน้ า

จากประเทศเกาหลี (K-Water) และ

ผู้บริหารเจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้อง ระหว่าง

วันที่ 13-21 ตุลาคม 2557 ณ หอ้ง

ประชุมเทศบาล และส ารวจพื้นที่

ภาคสนาม พื้นที่ต้นน้ า กลางน้ า และ

ปลายน้ า  - น าข้อมูลที่ได้จากการ

ส ารวจพื้นที่ ต้นน้ า กลางน้ า และปลาย

น้ า ลุ่มแม่น้ าสาขาแม่น้ าตรัง น ามา

ปรับปรุงและแก้ไขใหเ้กิดประสิทธิภาพ

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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การพัฒนาดา้นกายภาพและดา้นกระบวนการทางสังคมอย่างเชือ่มโยงและตอ่เน่ือง

 - กิจกรรมประชาสัมพันธ์

การบริหารจัดการน้ าเชิง

นเิวศน ์ฝายคืนชีวิต)

ส านกัปลัดฯ 35,500                - จัดประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการ

น้ าเชิงนเิวศน ์(ฝายคืนชีวิต) ของ

เทศบาลเมืองทุ่งสง โดยถ่ายทอดบนัทึก

เทปโทรทัศนช์่อง 3 ในรายการ "เกษตร

โลก เกษตรเรา" เมือ่วันที่ 25 

พฤศจิกายน 2557ณ บริเวณชุมทางลด

โลกร้อน 

สวนพฤกษาสิรินธร

 - บคุคลทั่วไปได้รับทราบการบริหาร

จัดการน้ าเชิงนเิวศน ์(ฝายคืนชีวิต)ของ

เทศบาลเมืองทุ่งสง

 - หนว่ยงานต่างๆ สามารถขยายผล 

น าไปสู่การถ่ายทอดใหก้ับผู้อื่นได้

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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2 โครงการจ้างที่ปรึกษาวิจัย

และพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการคลองที่ไหลผ่าน

เทศบาลเมอืงทุ่งสง โดย

ชมุชนและเยาวชนมสี่วนร่วม

กองวิชาการฯ 724,000  - จ้างที่ปรึกษาวิจัยฯ

 1. ศึกษาความหลากหลาย

และนเิวศวิทยาของสาหร่าย

ขนาดใหญ่ในคลองท่าแพโดย

ชุมชนมีส่วนร่วม

150,000   - 

 2. ศึกษาและพัฒนากายภาพ

การใช้ประโยชนท์ี่ดินเพื่อท่ีดิน

เพื่อการอนรัุกษ์นเิวศวิทยา

คลองท่าแพโดยเยาวชนและ

ชุมชนมีส่วนร่วม

200,000   - 

           ไม่ได้ด าเนนิการ

          (โอนงบประมาณ) 

1. กองสวัสดิการสังคม

 - ค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษา

ธรรม

2. กองคลัง 

 - ค่าวัสดุส านกังาน

3. กองวิชาการและแผนงาน 

 - ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง

 - ค่าจ้างประจ า

 - ค่าเดินทางไปราชการ

 - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

 - ค่าวัสดุยานพาหนะและหล่อล่ืน

 - ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์
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แนวทางการพัฒนาที่ 1 บูรณาการความร่วมมอืทุกภาคส่วนอย่างมคุีณภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภยัเมอืงทุ่งสงแบบบูรณาการให้ยั่งยืนโดยบูรณาการ
การพัฒนาดา้นกายภาพและดา้นกระบวนการทางสังคมอย่างเชือ่มโยงและตอ่เน่ือง

 3. ศึกษาส ารวจตรวจสอบ

วิเคราะหคุ์ณภาพน้ าในคลอง

ที่ไหลผ่านเทศบาลเมืองทุ่งสง

และส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของชุมชนและเยาวชนในการ

บริหารจัดการคลองที่ไหลผ่าน

เทศบาลเมืองทุ่งสง

374,000   -  - ค่าโทรศัพท์

 - เงินเพิ่มลูกจ้างชั่วคราว
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรือ

ระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 1 บูรณาการความร่วมมอืทุกภาคส่วนอย่างมคุีณภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภยัเมอืงทุ่งสงแบบบูรณาการให้ยั่งยืนโดยบูรณาการ
การพัฒนาดา้นกายภาพและดา้นกระบวนการทางสังคมอย่างเชือ่มโยงและตอ่เน่ือง

3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ

การด าเนนิงานทาง

ส่ิงแวดล้อมของชุมชนและ

เทศบาลเมืองทุ่งสงตาม

แนวทางตัวชี้วัดอาเซ๊ยนด้าน

ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กอง

สาธารณสุขฯ

/กองวิชาการ

100,000  -   -  ด าเนนิการภายใต้โครงการชุมชนอ

นา่อยู่ ชุมชนสุขภาวะโดยเครือข่าย

อนรัุกษ์คลองเทศบาลเมืองทุ่งสง 

1. อบรมและสร้างการมีส่วนร่วมของ

แกนน าเครือข่ายอนรัุกษ์คลองเทศบาล

เมืองทุ่งสงและประชาชนที่อาศัยอยู่ใน

ชุมชนริมคลอง ในการอนรัุกษ์ล าคลอง

และการปอ้งกันโรคที่เกิดจากน้ าเปน็ส่ือ

2. ตรวจวัดคุณภาพน้ าคลองทั้ง 4 สาย

3. เฝ้าระวังสุขภาพในเบือ้งต้นใหก้ับ

ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลอง

4. ประชาสัมพันธ์การอนรัุกษ์ล าคลอง

สร้างความตระหนกัใหก้ับประชาชน

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

(ใช้งบประมาณ สปสช.)
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรือ

ระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 1 บูรณาการความร่วมมอืทุกภาคส่วนอย่างมคุีณภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภยัเมอืงทุ่งสงแบบบูรณาการให้ยั่งยืนโดยบูรณาการ
การพัฒนาดา้นกายภาพและดา้นกระบวนการทางสังคมอย่างเชือ่มโยงและตอ่เน่ือง

กลุม่เป้าหมาย 

1.ประชาชนที่อาศัยริมคลองในเขต

เทศบาลเมืองทุ่งสง 4 สายๆละ 5 คน 

รวมทั้งหมด 20 คน

2.แกนน าเครือข่ายอนรัุกษ์คลอง

เทศบาลเมืองทุ่งสงจ านวน  50   คน 

3. ล าคลองในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 

จ านวน 4สาย คลองท่าเลา,คลองท่า

โหลน,คลองท่าแพ                     

และคลองตม
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรือ

ระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 1 บูรณาการความร่วมมอืทุกภาคส่วนอย่างมคุีณภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภยัเมอืงทุ่งสงแบบบูรณาการให้ยั่งยืนโดยบูรณาการ
การพัฒนาดา้นกายภาพและดา้นกระบวนการทางสังคมอย่างเชือ่มโยงและตอ่เน่ือง

ผลการประเมนิผล

       จากการประเมินผลโครงการ

ชุมชนนา่อยู่ ชุมชนสุขภาวะ โดย

เครือข่ายอนรัุกษ์คลองเทศบาลเมืองทุ่ง

สง (กิจกรรมรวมพลเครือข่ายอนรัุกษ์

คลองเทศบาลเมืองทุ่งสง (คลองตม) 

ประจ าป ี2558           

ระดบัความพึงพอใจในภาพรวม 

ค่าเฉล่ีย 4.24 อยู่ในระดับมาก  โดย

สามารถแยกเรียงตามล าดับจากมาก

ไปหานอ้ย ได้ดังนี้

1. ความพึงพอใจในกิจกรรมการเฝ้า

ระวังสุขภาพเบือ้งต้นใหก้ับประชาชนที่

อาศัยอยู่ริมคลองและกิจกรรมการ

ประมวลดัชนมีวลกาย (BMI)  ค่าเฉล่ีย 

4.40 อยู่ในระดับมาก  
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรือ

ระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 1 บูรณาการความร่วมมอืทุกภาคส่วนอย่างมคุีณภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภยัเมอืงทุ่งสงแบบบูรณาการให้ยั่งยืนโดยบูรณาการ
การพัฒนาดา้นกายภาพและดา้นกระบวนการทางสังคมอย่างเชือ่มโยงและตอ่เน่ือง

2. ท่านมีความพึงพอใจในกิจกรรมเดิน

รณรงค์ประชาสัมพันธ์และแจกใบปลิว

ไม่ใหป้ระชาชนทิ้งขยะลงล าคลองและ

น าน้ ายา EMบรรจุขวดเพื่อใหก้ับ

ครัวเรือนที่พักอาศัยอยู่ติดล าคลอง

ค่าเฉล่ีย 4.25 อยู่ในระดับมาก  

3. จากทางเทศบาลเมืองทุ่งสงได้จัด

กิจกรรมรวมพลเครือข่ายอนรัุกษ์คลอง

เทศบาลเมืองทุ่งสง (คลองตม) 

สามารถท าใหป้ระชาชนมีจิตส านกึและ

มีส่วนร่วมกันอนรัุกษ์แม่น้ าล าคลองได้

ค่าเฉล่ีย 4.26 อยู่ในระดับมาก  

4. กิจกรรมวัดความดันโลหติ ค่าเฉล่ีย

4.21 อยู่ในระดับมาก  
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรือ

ระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 1 บูรณาการความร่วมมอืทุกภาคส่วนอย่างมคุีณภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภยัเมอืงทุ่งสงแบบบูรณาการให้ยั่งยืนโดยบูรณาการ
การพัฒนาดา้นกายภาพและดา้นกระบวนการทางสังคมอย่างเชือ่มโยงและตอ่เน่ือง

5. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการตรวจ

สุขภาพในเบือ้งต้นใหก้ับประชาชน

ค่าเฉล่ีย 4.17 อยู่ในระดับมาก  

6. กิจกรรมการเจาะน้ าตาลในกระแส

เลือด ค่าเฉล่ีย 4.13 อยู่ในระดับมาก
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ

ทีใ่ชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  

เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

1 โครงการจัดท าผังและแผน

ชุมชนแบบมีส่วนร่วม

กอง

สวัสดิการ ฯ

50,000     15,000 65,000      52,050  - ด าเนินการจัดท าผังและแผน

ชุมชนแบบมีส่วนร่วมให้เป็นปัจจุบัน

และสมบูรณ์ จ านวน 19 ชุมชน เพือ่

เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาชุมชน

และเป็นไปตามนโยบายของคณะ

ผู้บริหารด าเนินการต้ังแต่ 6 , 16 , 

18 และ 20 มีนาคม 2558 

ณ อาคารด ารงธรรมาภิบาล (อาคาร

ผู้สูงอายุนาเหนือ)

ด าเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี  2558

ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที ่2  ร่วมกันจัดวางผังเมอืง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม  สู่เมอืงน่าอยู่อย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที ่2  สร้างกระบวนการเรียนรู้กฎหมายผังเมอืงรวมเมอืงทุง่สง และส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการปฏิบัติ
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โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ

ทีใ่ชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  

เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

ผลการด าเนินงาน

1.ด้านความรู้และความเข้าใจ

 - จากการประเมินผผู้เข้าร่วมโครงการ

จดัท าผังและแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม

ประจ าปงีบประมาณ 2558 เทศบาล

เมืองทุ่งสง ส่วนใหญ่มีความพงึพอใจ

ด้านความรู้ความเข้าใจ ค่าเฉล่ีย 3.24 

อยูใ่นระดับมาก โดยสามารถแยกเรีย

ตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้

1. การท าผังและแผนในคร้ังนี้มี

ประโยชน์ต่อทา่นและชุมช,ในเขต

เทศบาลเมืองทุ่งสงได้ค่าเฉล่ีย 3.41อยู่

ในระดับมาก 

2. กิจกรรมในคร้ังนี้สามารถน าโครงการ

ต่างๆไปปฏบิติัตามแผนได้ ค่าเฉล่ีย 

3.26อยูใ่นระดับมาก 
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ

ทีใ่ชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  

เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

3. จากการเข้าร่วมโครงการจัดท าผัง

และแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

สามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับในคร้ังนี้ไป

จัดท าผังและแผนชุมชนด้วยตนเองได้

 ค่าเฉล่ีย 3.22 อยู่ในระดับมาก

4. สามารถน าความรู้เร่ืองการจัดท า

ผังและแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมไป

ถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ ค่าเฉล่ีย 3.19

 อยู่ในระดับมาก

5. จากการจัดท าผังและแผนชุมชน

สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการ

พัฒนาชุมชนอย่างเป็นระเบียบและ

ยั่งยืนได้ ค่าเฉล่ีย 3.14 อยู่ในระดับ

มาก
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ

ทีใ่ชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  

เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

2.ดา้นวิทยากร

จากการประเมินผลผู้เข้าร่วม

โครงการจัดท าผังและแผนชุมชน

แบบมีส่วนร่วม ประจ าปีงบประมาณ

 2558 เทศบาลเมืองทุง่สง ส่วนใหญ่

มีความคิดเห็นในด้านวิทยากร 

ค่าเฉล่ีย 3.78 อยู่ในระดับมากทีสุ่ด -

  โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับ

จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้

1. วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถามหรือ

แสดงข้อคิดเห็น  ค่าเฉล่ีย 4.61 อยู่

ในระดับมากทีสุ่ด                  
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ

ทีใ่ชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  

เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

2. วิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ

 ในหัวข้อทีบ่รรยาย ค่าเฉล่ีย 3.69 

อยู่ในระดับมากทีสุ่ด 3. วิทยากร

สามารถถ่ายทอดความรู้ และสร้าง

ความเข้าใจในการบรรยาย  ค่าเฉล่ีย

 3.66 อยู่ในระดับมากทีสุ่ด 

4. วิทยากรสามารถอธิบายหรือตอบ

ข้อซักถามได้อย่างชัดเจน และแสดง

มุมมองได้อย่างกว้างขวาง ค่าเฉล่ีย 

3.56 อยู่ในระดับมากทีสุ่ด  5. 

ระยะเวลาในการบรรยายมีความ

เหมาะสม เพียงพอ ค่าเฉล่ีย 3.40 

อยู่ในระดับมาก   
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ

ทีใ่ชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  

เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

3. ดา้นการบริหารจัดการ/สถานที่

จากการประเมินผลผู้เข้าร่วม

โครงการจัดท าผังและแผนชุมชน

แบบมีส่วนร่วม ประจ าปีงบประมาณ

 2558 เทศบาลเมืองทุง่สง ส่วนใหญ่

มีความพึงพอใจของการบริหาร

จัดการ/สถานที ่ค่าเฉล่ีย 3.37 อยู่ใน

ระดับมาก โดยสามารถแยกเรียง

ตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้

1. สถานทีใ่นการจัดโครงการฯ 

ค่าเฉล่ีย 3.42 อยู่ในระดับมาก  

2. การประสานงานและการ

ให้บริการของเจ้าหน้าที ่ค่าเฉล่ีย 

3.40 อยู่ในระดับมาก 
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ

ทีใ่ชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  

เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

3. อาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าเฉล่ีย 

3.39 อยู่ในระดับมาก 4. 

โสตทัศนูปกรณ์ ค่าเฉล่ีย 3.28 อยู่ใน

ระดับมาก

สรุปความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ

จัดท าผังและแผนชมุชนแบบมสี่วน

ร่วม ประจ าปีงบประมาณ 2558 

เทศบาลเมอืงทุง่สง ทัง้ 3 ดา้น

จากการประเมนิผู้เขา้ร่วมโครงการ

จัดท าผังและแผนชมุชนแบบมสี่วน

ร่วม ประจ าปีงบประมาณ 2558 

เทศบาลเมอืงทุง่สง ทัง้ 3 ดา้น ใน

การด าเนินโครงการปรากฏว่า
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ

ทีใ่ชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  

เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความคิดเห็น

ในภาพรวม ค่าเฉล่ีย 3.46 อยู่ใน

ระดับมาก  โดยสามารถเรียงจาก

มากไปน้อยได้ดังนี้ 

1. ด้านที ่2 ด้านวิทยากร ค่าเฉล่ีย 

3.78 อยู่ในระดับมาก

2. ด้านที ่3 ด้านความพึงพอใจของ

การบริหารจัดการ/สถานที ่ค่าเฉล่ีย 

3.37 อยู่ในระดับมาก 

3. ด้านที ่1 ด้านความรู้/ความเข้าใจ

 ค่าเฉล่ีย 3.24 อยู่ในระดับมาก
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณทีต่ั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

1 โครงการขยายเขตประปา กองชา่ง ด าเนินการขยายเขตประปา ดังนี้
(งบเทศบาล)

 - ขยายเขตประปาเมรุวัด

เขาปรีดี

กองช่าง 43,791   - ด าเนินการขยายเขต

ประปาถติดต้ังและวางท่อเมรุวัด

เขาปรีดี เมื่อเดือนมกราคม -

กุมภาพันธ์ 2558

ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ติดต้ังและวางท่อประปา

อาคารห้องสมุดประชาชน

3,600  - ติดต้ังและวางท่อประปา

อาคารห้องสมุดประชาชน 

ระหว่างเดือนพฤษภาคม-

มิถุนายน 2558

ด าเนินการแล้วเสร็จ

1,331,300 1,031,134

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี  2558
ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที ่2  ร่วมกันจัดวางผังเมอืง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม  สู่เมอืงน่าอยู่อย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที ่ 3  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโครงขา่ยถนน ระบบระบายน้ า ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้เพียงพอ และปรับปรุงบ ารุงรักษาอาคารสถาน

ทีส่าธารณะ

750,000 581,300
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณทีต่ั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - ติดต้ังและวางท่อประปา

บริเวณซอยตรงข้ามโบสถ์

วัดเขาปรีดี

144,528  - ติดต้ังและวางท่อประปา

บริเวณซอยตรงข้ามโบสถ์วัด

เขาปรีดี

ก าลังด าเนินการ

 - ติดต้ังและวางท่อประปา

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บริเวณเสริมชาติซอย 8 

(หนองป่าแก)่

71,263  - ติดต้ังและวางท่อประปา

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บริเวณเสริมชาติซอย 8 (หนอง

ป่าแก)่

ก าลังด าเนินการ

 - ติดต้ังและวางท่อประชา

ศาลาชุมชนโดมทองธานี

3,600  - ติดต้ังและวางท่อประชา

ศาลาชุมชนโดมทองธานี

ก าลังด าเนินการ

 - ติดต้ังและวางท่อประปา

โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล

71,620  - ติดต้ังและวางท่อประปา

โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล

ก าลังด าเนินการ

 - ติดต้ังและวางท่อประปา

บริเวณถนนยุทธศาสตร์ 

ซอย 15

86,022  - ติดต้ังและวางท่อประปา

บริเวณถนนยุทธศาสตร์ ซอย 15

ก าลังด าเนินการ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณทีต่ั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - ติดต้ังและวางท่อประปา

บริเวณถนนยุทธศาสตร์ 

ซอย 16

20,724  - ติดต้ังและวางท่อประปา

บริเวณถนนยุทธศาสตร์ ซอย 16

ก าลังด าเนินการ

 - ติดต้ังและวางท่อประปา

บริเวณถนนยุทธศาสตร์ 

ซอย 17

112,095  - ติดต้ังและวางท่อประปา

บริเวณถนนยุทธศาสตร์ ซอย 17

ก าลังด าเนินการ

 - ติดต้ังและวางท่อประปา

บริเวณถนนยุทธศาสตร์ 

ซอย 19

100,433  - ติดต้ังและวางท่อประปา

บริเวณถนนยุทธศาสตร์ ซอย 19

ก าลังด าเนินการ

 - ค่าติดต้ังและวางท่อ

ประปาถนนเสริมชาติ 8/1

264,374  - ติดต้ังและวางท่อประปาถนน

เสริมชาติ 8/1

ก าลังด าเนินการ

 - ค่าติดต้ังและวางท่อ

ประปาถนนท่าแพใต้

109,084  - ติดต้ังและวางท่อประปา

ถนนท่าแพใต้

ก าลังด าเนินการ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณทีต่ั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะ

กองช่าง
(งบเทศบาล)

600,000  587,783.20 ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะ ดังนี้

 - ขยายเขตไฟฟ้าถนน

ประชาอุทิศ ซอยตรงข้าม

ซอยร่วมใจพัฒนา 2

18,131.55  - ขยายเขตไฟฟ้าถนนประชา

อุทิศ ซอยตรงข้ามซอยร่วมใจ

พัฒนา 2  เมื่อเดือนพฤศจิกายน

 2557  -มกราคม 2558

ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ขยายเขตไฟฟ้าซอยตรง

ข้ามโบสถ์วัดเขาปรีดี

112,129.90      - ขยายเขตไฟฟ้าซอยตรงข้าม

โบสถ์วัดเขาปรีดี เมื่อเดือน

พฤศจิกายน 2557  -มกราคม 

2558

ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ขยายเขตไฟฟ้าซอยแยก

ถนนประชาอุทิศ 

ซอย 6

46,795.01  -  ขยายเขตไฟฟ้าซอยแยก

ถนนประชาอุทิศ ซอย 6 เมื่อ

เดือนพฤศจิกายน 2557  -

มกราคม 2558

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณทีต่ั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - ขยายเขตไฟฟ้าซอยสาย

ฝน

11,794.35  - ขยายเขตไฟฟ้าซอยสายฝน 

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 

2558

ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้าน

โดมทอง ถนนทุง่สง-นคร

ศรีฯ

18,418.35  - ขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้านโดม

ทอง ถนนทุง่สง-นครศรีฯ เมื่อ

เดือนกุมภาพันธ-์มีนาคม 2558

ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ขยายเขตไฟฟ้าถนน

เสริมชาติ ซอย 4

117,718.64  - ขยายเขตไฟฟ้าถนนเสริมชาติ

 ซอย 4

อยู่ระหว่างด าเนินการ

(รายงานมาเมื่อไตรมาส1-2)

 - ย้ายระบบจ าหน่ายไฟฟ้า

โรงเรียนกีฬาเทศบาล

99,641.91  - ย้ายระบบจ าหน่ายไฟฟ้า

โรงเรียนกีฬาเทศบาล

อยู่ระหว่างด าเนินการ

(รายงานมาเมื่อไตรมาส1-2)
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณทีต่ั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - ขยายเขตไฟฟ้าถนน

ชุมชนบ้านในหวัง

29,556.35  - ขยายเขตไฟฟ้าถนนชุมชน

บ้านในหวัง ระหว่างเดือน

เมษายน-มิถุนายน 2558

ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ขยายเขตไฟฟ้าซอยแยก

ทางเข้าสวนพฤกษาสิรินธร

33,307.77  - ขยายเขตไฟฟ้าซอยแยก

ทางเข้าสวนพฤกษาสิรินธร

ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน

 2558

ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ขยายเขตไฟฟ้าห้องสมุด 

(บ้านนาเหนือ)

3,099.88  - ขยายเขตไฟฟ้าห้องสมุด 

(บ้านนาเหนือ)ระหว่างเดือน

เมษายน-มิถุนายน 2558

ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ขยายเขตไฟฟ้า ซอยร่วม

ใจพัฒนา

6,340.80   - ขยายเขตไฟฟ้า ซอยร่วมใจ

พัฒนา

ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ขยายเขตไฟฟ้าถนน

เสริมชาติ ซอย 8

23,990.91  - ขยายเขตไฟฟ้าถนนเสริมชาติ

 ซอย 8

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณทีต่ั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - ขยายเขตไฟฟา้ถนนโคกทราย 63,105.29  - ขยายเขตไฟฟา้ถนนโคกทราย ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ขยายเขตไฟฟา้ทางเข้าสวน

พฤกษาสิรินธ ี(เพิ่มเติม)

3,752.49  - ขยายเขตไฟฟา้ทางเข้าสวน

พฤกษาสิรินธ ี(เพิ่มเติม)

ด าเนินการแล้วเสร็จ

3 โครงการก่อสร้างถนน/ถนน

และทอ่ระบายน้ า/ปรับปรุงผิว

จราจร

กองช่าง 17,730,000 247,240 17,977,240 17,977,240 ก่อสร้างถนน/และทอ่ระบายน้ า/

ปรับปรุงผิวจราจร  6 กิจกรรม ดังนี้

 - ก่อสร้างถนน คสล. และทอ่

ระบายน้ า (ด้านบนเปน็รางว)ี 

พร้อมบอ่พกัถนนหมู่บา้นพฒันา

 ซอย 3

กองช่าง              158,000 157,000  -  ก่อสร้างถนน คสล. กวา้งเฉล่ีย 

1.80 ม. หนา 0.15 ม. ความยาว

ประมาณ 30.00 ม. หรือพื้นที่ไม่

น้อยกวา่ 54.00 ตร.ม.

 - ก่อสร้างทอ่ระบายน้ า คสล. ขนาด

 0.40 ม. (ด้านบนเปน็รางว)ี พร้อม

บอ่พกั ความยาวรวมทั้งสองข้างไม่

น้อยกวา่ 60.00 ม.

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณทีต่ั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - ก่อสร้างถนน คสล.และ

ท่อระบายน้ า คสล. 

(ด้านบนเป็นรางว)ี พร้อม

บ่อพัก ถนนหมู่บ้านพัฒนา 

ซอย 5

กองช่าง          300,000 298,000          - ก่อสร้างถนน คสล.กวา้งเฉล่ีย 

2.80 ม. หนา 0.15 ม. ความยาว

ประมาณ 50.00 ม. หรือพื้นที่ไม่

น้อยกวา่ 140.00 ตร.ม.

 - ก่อสร้างทอ่ระบายน้ า คสล.ขนาด

 0.40 ม.(ด้านบนเปน็รางว)ี พร้อม

บอ่พกั ความยาวรวมทั้งสองข้างไม่

น้อยกวา่ 100.00 ม.

ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ก่อสร้างถนน คสล.และ

ท่อระบายน้ า คสล. 

(ด้านบนเป็นรางว)ี พร้อม

บ่อพัก ถนนหมู่บ้านพัฒนา 

ซอย 7

กองช่าง          767,000 737,313          - ก่อสร้างถนน คสล.กวา้งเฉล่ีย 

6.30 ม.หนา 0.15 ม. ความยาว

ประมาณ 79.00 ม. หรือพื้นที่ไม่

น้อยกวา่ 497.00 ตร.ม. 

 - ก่อสร้างทอ่ระบายน้ า คสล. ขนาด

 0.40 ม. (ด้านบนรางว)ี พร้อมบอ่

พกั ความยาวรวมทั้งสองข้างไม่น้อย

กวา่ 158.00 ม.

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณทีต่ั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - ก่อสร้างถนน คสล.และทอ่

ระบายน้ า คสล. (ด้านบนเปน็

รางว)ี พร้อมบอ่พกั ถนน

พฒันาการ ซอย 10

กองช่าง              518,000 515,000              - ก่อสร้างถนน คสล. กวา้งเฉล่ีย 

5.30 ม. หนา 0.15 ม. ความยาว

ประมาณ 59.00 ม. หรือพื้นที่ไม่

น้อยกวา่ 312.00 ตร.ม.

 - ก่อสร้างทอ่ระบายน้ า คสล.ขนาด

 0.40 ม. (ด้านบนเปน็รางว)ี พร้อม

บอ่พกั ความยาวรวมทั้งสองข้างไม่

น้อยกวา่ 118.00 ม.

ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมทอ่

ระบายน้ า คสล.ด้านบนเปน็ราง

ว ีพร้อมบอ่พกั ถนนพฒันาการ

 ซอย 5

กองช่าง              960,000  -  - ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากถนน

ที่จะก่อสร้างพาดผ่านที่ดิน

เอกชนเจ้าของที่ดินไม่ยินยอม

ใหท้ าการก่อสร้าง

(นายกขอใหย้เลิก)

 - โอนค่าวสัดุก่อสร้าง
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณทีต่ั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - ก่อสร้างถนน คสล.และ

ท่อระบายน้ า คสล. 

(ด้านบนรางว)ี พร้อมบ่อพัก

 ถนนพัฒนาการ ซอย 14

กองช่าง        1,917,000 1,800,000        ช่วงที ่1 

 - กอ่สร้างถนน คสล.กว้างเฉล่ีย 

5.40 ม. หนา .0.15 ม. ความยาว

ประมาณ 73.00 ม. หรือพืน้ทีไ่ม่

น้อยกว่า 394.00 ตร.ม. พร้อม

กอ่สร้างท่อระบายน้ า คสล. ขนาด

 0.40 ม. (ด้านบนเป็นรางวี) 

พร้อมบ่อพกั ความยาวรวมทัง้

สองขา้งไม่น้อยกว่า 148.00 ม.

ช่วงที ่2 

 - กอ่สร้าง คสล. กว้างเฉล่ีย 

1.50-3.20 ม. หนา 0.15 ม. 

ความยาวประมาณ 170.00ม.

หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 305.00 

ตร.ม.

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณทีต่ั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

พร้อมก่อสร้างทอ่ระบายน้ า คสล. 

ขนาด 0.40 ม. (ด้านบนเปน็รางว)ี 

พร้อมบอ่พกั ความยาวรวมทั้งสอง

ข้างไม่น้อยกวา่ 196.00 ม. และ

ก่อสร้างทอ่ลอด คสล.ขนาด 0.80 ม.

 ความยาว 12.00 ม.

ช่วงที่ 3 

 - ก่อสร้างถนน คสล. กวา้งเฉล่ีย 

2.40 ม. หนา 0.15ม. ความยาว

ประมาณ 92.00 ม.หรือพื้นที่ไม่

น้อยกวา่ 220.00 ตร.ม. พร้อม

ก่อสร้างทอ่ระบายน้ า คสล. ขนาด 

0.40 ม. (ด้านบนเปน็รางว)ี พร้อม

บอ่พกั ความยาวรวมทั้งสองข้างไม่

น้อยกวา่ 182.00 ม.
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณทีต่ั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - ก่อสร้างถนน คสล. และ

ท่อระบายน้ า คสล. 

(ด้านบนรางว)ี พร้อมบ่อพัก

 ถนนร่วมใจพัฒนา 1 (ซอย

 1002)

กองช่าง          819,000 817,000          - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง

เฉล่ีย 2.80 ม. หนา 0.15 ม. 

ความยาวประมาณ 200.00 ม.

 หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 560.00 

ตร.ม.

 - ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.

ขนาด 0.40 ม. (ด้านบนเป็น

รางวี) พร้อมบ่อพัก ความยาว

รวมทัง้สองข้างไม่น้อยกว่า 

200.00 ม.

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณทีต่ั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - ก่อสร้างถนน คสล.และ

ท่อระบายน้ า คสล. 

(ด้านบนเป็นรางว)ี พร้อม

บ่อพัก ถนนยุทธศาสตร์ 

ซอย 4/1

กองช่าง 977,000 760,500  - ก่อสร้างถนน คสล. กวา้งเฉล่ีย 

3.40 ม. หนา 0.15 ม. ความยาว

ประมาณ 161.00 ม. หรือพื้นที่ไม่

น้อยกวา่ 574.00 ตร.ม.

 - ก่อสร้างทอ่ระบายน้ า คสล.ขนาด

 0.40 ม.(ด้านบนเปน็รางว)ี พร้อม

บอ่พกั ความยาวรวมทั้งสองข้างไม่

น้อยกวา่ 322.00 ม.

ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ก่อสร้างทางเดินและผนัง

กันดิน คสล.ล าเหมือง

สาธารณประโยชน์ ต้ังแต่

ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 12 

ถึงถนนหลังโรงเรียน

เทศบาลบ้านนาเหนือ(ช่วงที่

 2 )

กองช่าง        1,563,000 1,563,000         - ก่อสร้างทางเดินผนังกันดิน 

คสล. กว้างเฉล่ีย 1.50 ม. 

ความยาวไม่น้อยกว่า 414.00ม.

 ด าเนินการระหว่าง 17 

กรกฎาคม 2558 - 

11 กุมภาพันธ์ 2559

อยู่ระหว่างด าเนินการ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณทีต่ั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - ก่อสร้างถนน คสล.และ

ท่อระบายน้ า คสล. 

(ด้านบนเป็นรางว)ี พร้อม

บ่อพัก ถนนส าโรง (ซอย

บ้านประธานน้อย)

กองช่าง        2,954,000 2,919,000        - ก่อสร้างถนน คสล. กวา้งเฉล่ีย 

6.40 ม. หนา 0.15 ม. ความยาว

ประมาณ 98.00 ม. หรือพื้นที่ไม่

น้อยกวา่ 627.00 ตร.ม. พร้อม

ก่อสร้างทอ่ระบายน้ า คสล.0.60 ม. 

(ด้านบนเปน็รางว)ี พร้อมบอ่พกั 

ความยาวรวมสองด้านประมาณ 

198.00 ม.

 - ก่อสร้างถนน คสล. กวา้งเฉล่ีย 

7.40 ม. หนา 0.15 ม. ความยาว

ประมาณ 73.00 ม. หรือพื้นที่ไม่

น้อยกวา่ 540.00 ตร.ม.พร้อม

ก่อสร้างทอ่ระบายน้ า คสล. ขนาด 

0.60 ม. (ด้านบนรางว)ี พร้อมบอ่พกั

 ความยาวรวมสองด้านประมาณ 

146.00 ม.

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณทีต่ั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง

เฉล่ีย 7.40 ม. หนา 0.15 ม. 

ความยาวประมาณ 103.00 ม.

 หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 762.00 

ตร.ม. พร้อมก่อสสร้างท่อ

ระบายน้ า คสล. ขนาด 0.60 ม.

(ด้านบนเป็นรางว)ี พร้อมบ่อ

พักความยาวรวมสองด้าน

ประมาณ205.00ม.
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณทีต่ั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - ก่อสร้างยกระดับ

ปรับปรุงผิวจราจร 

ถนนทุง่สง-นาบอน ซอย 1

กองช่าง        1,151,000 1,109,027        - ปรับปรุงยกระดับผิวจราจนแอส

ฟลัทติ์กคอนกรีตพร้อมปรับทางเทา้

เปน็รางว ีผิวจราจรกวา้งเฉล่ีย 6.20

 ม. หรือพื้นที่รวมทางเชื่อมไม่น้อย

กวา่ 1,240.00 ตร.ม.

 - ปรับปรุงร้ือถอนทางเทา้และคันหนิ

 - รางต้ืนเดิม พร้อมก่อสร้างเปน็ราง

ว ีกวา้งเฉล่ีย 1.00 ม. ความยาว

รวมประมาณ 314.00 ม. หรือพื้นที่

ไม่น้อยกวา่ 333.00ตร.ม.

 - ปรับปรุงบอ่พกั คสล.เดิมพร้อม

ก่อสร้างฝาบอ่พกัเปน็รูปรางว ีคสล .

รวมทั้งผาตะแกรงเหล็กในผิวจราจร

ตามจ านวนและต าแหน่งบอ่พกัเดิม

ด าเนินการแล้วเสร็จ

273



ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณทีต่ั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - ปรัปปรุงผิวจราจรแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชัย

ชุมพล

กองช่าง        1,353,000 1,348,400        - ด าเนินการเมื่อ 6 กุมภาพันธ์

 - 6 เมษายน 2558 

 - ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์

ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม. 

กว้างประมาณ 220.00 ม. 

หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 3,300.00

 ตร.ม.

ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ปรับปรุงผิวจราจรแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรถไฟ

 (จากหน้าตลาดสด

เทศบาลฯ - สถานีรถไฟ)

กองช่าง        1,104,000 1,100,000        - ด าเนินการเมื่อ 8-22 

มกราคม 2558 

 - ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์

ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม. ยาว

ประมาณ 187.00 ม. หรือพืน้ที่

ไม่น้อยกว่า 2,680.00 ตร.ม.

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณทีต่ั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - ก่อสร้างท่อระบายน้ า 

คสล.(ด้านบนเป็นรางว)ี 

พร้อมบ่อพัก ถนนราษฏร์

อุทิศ (จากสามแยกวัดเขา

ปรีดี-สะพาน)

กองช่าง 1,947,000 1,941,000        - ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.

ขนาด 0.80 ม. (ด้านบนเป็น

รางวี) พร้อมบ่อพัก ความยาว

รวมทัง้สองข้างไม่น้อยกว่า 

515.00 ม.

ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ก่อสร้างท่อระบายน้ า 

คสล. (ด้านบนเป็นรางว)ี 

พร้อมบ่อพัก ถนน

ยุทธศาสตร์ (ต่อจาก

ของเดิม)

กองช่าง        1,686,000 1,675,000  - ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.

ขนาด 0.80 ม. (ด้านบนรางว)ี 

พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมทัง้

สองข้างไม่น้อยกว่า 480.00 ม.

ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ก่อสร้างรางระบายน้ า

(รางย)ู ถนนเลียบเขื่อนริม

คลองท่าแพ

กองช่าง        1,242,000 1,237,000  - ก่อสร้างรางระบายน้ า (รางย)ู

 ขนาดภายในกว้าง 0.05 ม. 

ความยาวไม่น้อยกว่า 435 ม.

อยู่ระหว่างด าเนินการ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณทีต่ั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

5 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง

 อาคารสถานที่

     10,674,000       1,969,065       12,643,065      12,643,065  - ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ปรัปปรุงอาคารโรงฆา่

สัตว์ (สุกร) และปรับปรุง

โรงฆา่โคเป็นอาคารโรงฆา่ 

(ชั่วคราว)

กองช่าง         7,990,000 7,990,000  - ปรับปรุงอาคารโรงฆา่สัตว์ 

(สุกร) ขนาดกว้าง 13.00 ม. 

ยาว 31.00 ม. 

  - ปรับปรุงคอกพักสุกร ขนาด

กว้าง 3.00 ม. ยาวประมาณ 

40.00 ม.

  - ปรับปรุงโรงฆา่สัตว์เป็น

อาคารโรงฆา่สัตว์ชั่วคราว 

ขนาดกว้าง 12.00 ม. ยาว

ประมาณ 13.00 ม.38

ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ปรับปรุงอาคารดับเพลิง กองช่าง         2,684,000 2,622,000   - ปรับปรุงอาคารดับเพลิง (ชั้น

 3) จ านวน 1 หลัง

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณทีต่ั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - ก่อสร้างศาลาชุมชนโดม

ทองธานี

กองช่าง 450,000 428,035  - ก่อสร้างอาคาร คสล.ขนาด

กว้าง 7.00 ม. ยาว 8.20 ม. 

หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบือ้ง

ลอนคู่

ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ก่อสร้างผนังน๊อคบอร์ด

สนามเทนนิสงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

กองข่าง 251,000 230,030  - ก่อสร้างผนังน๊อคบอร์ดสนาม

เทนนิสงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย จ านวน 1 แห่ง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ก่อสร้างห้องน้ าบริเวณ

สวนสาธารณะเฉลิมพระ

เกียรติ รัชกาลที ่9

กองช่าง 353,000  -  - ก่อสร้างห้องน้ าบริเวณ

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

รัชกาลที ่9 จ านวน 1 แห่ง

อยู่ระหว่างด าเนินงาน

 - ปรับเกล่ียระดับพืน้ที่

พร้อมถมดินสนามโรงเรียน

กีฬาเทศบาลเมืองทุง่สง

กองช่าง 573,000 573,000  - ปรับเกล่ียระดับพืน้ทีพ่ร้อม

ถมดินสนามโรงเรียนกีฬา

เทศบาลเมืองทุง่สง จ านวน 1 

แห่ง

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณทีต่ั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - ปรับปรุงอาคารศาลาคู่

เมรุและประกอบพิธีกรรม

เผาศพ

กองช่าง 400,000 400,000  -  ปรับปรุงอาคารศาลาคู่เมรุ

และประกอบพิธีกรรมเผาศพ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ปรับปรุงเมรุวัดชัยชุมพล

พร้อมห้องน้ าฯ

กองช่าง 400,000 400,000  - ปรับปรุงเมรุวัดชัยชุมพล

พร้อมห้องน้ าฯ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

7 จัดซ้ือทีดิ่นริมคลอง

ท่าโหลนถนนทุง่สง-นครศรีฯ

กองช่าง 1,000,000 1,000,000  - จัดซ้ือทีดิ่นริมคลอง

ท่าโหลนถนนทุง่สง-นครศรีฯ

เพือ่จัดท าเขื่อนและระบบ

ระบายน้ าป้องกันน้ าท่วม

ด าเนินการแล้วเสร็จ

8 จัดซ้ือทีดิ่นบริเวณเปรม

ประชา

กองช่าง 700,000 700,000  - จัดซ้ือทีดิ่นบริเวณเปรม

ประชาเพือ่ก่อสร้างศาลาชุมชน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้

หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่

ระหว่างการด าเนินการ

แนวทางการพัฒนาที ่6  ปรับปรุงพัฒนาและบริหารจัดการตลาดสด  ตลาดนัด ตลาดคนเดนิ  ให้สวยงาม  สะอาด ถูกหลักสุขาภิบาลโดยการมสี่วนร่วม

1 โครงการจ้างเหมาบริการ

เอกชนก าจัดหนู

กอง

สาธารณสุข

(งบเทศบาล)

144,000             29,700  - ด าเนินการจา้งเหมาเอกชนก าจดัหนู

ภายในอาคารตลาดสด ตลาดโต้รุ่ง ตลาด

ธรรมสุนทรอทุิศ และบริเวณถนนภราดร

และสถานทีจ่ าหน่ายอาหารในทีห่รือทาง

สาธารณะให้ได้มาตรฐานโดยใช้วิธีแบบ

ผสมผสาน 

ผลการด าเนินการ 

(1) ผลส ารวจแบบสอบถาม จ านวน 120 

คน เห็นด้วยกบักจิกรรม จ านวน 94 คน 

คิดเป็นร้อยละ 78.3  และไม่เห็นด้วย 

จ านวน 26 คน  คิดเป็น

ร้อยละ 21.6

การตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมอืงทุง่สง  ประจ าปี  2558

ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที ่2  ร่วมกันจัดวางผังเมอืง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม  สู่เมอืงน่าอยู่อย่างยั่งยืน
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้

หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่

ระหว่างการด าเนินการ

(2) คิดวา่จ านวนหนูลดลง จ านวน 75 คน คิด

เปน็ร้อยละ 62.5 และไม่ลดลง จ านวน 45 

คน คิดเปน็ร้อยละ 37.5

(3) คิดวา่การวางยาเปน็วธิทีี่ดีที่สุด จ านวน 

65 คน คิดเปน็ร้อยละ 54.2 , กาวดัก จ านวน

 50 คน คิดเปน็ร้อยละ 41.7 และกรงดัก 

จ านวน 5 คน 

คิดเปน็ร้อยละ 4.1

(4) ผู้ประกอบการค้า พอ่ค้า แม่ค้า และ

ประชาชนในพื้นที่ โดยสรุปร้อยละ 73.3 

เหน็ด้วยในการจัดท าโครงการนี้ 

(5)  ผู้ประกอบการค้า พอ่ค้า แม่ค้า และ

ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ 26.6 พบวา่

จ านวนหนูลดลงหลังจากที่บริษทัเอกชนเข้า

มาด าเนินการ

(6) ข้อเสนอแนะ ควรด าเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง เพราะท าใหต้ลาดสะอาดและมี

ผู้คนมาซ้ือของเพิ่มขึ้น
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หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

ด าเนินการแล้วเสร็จ

การตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมอืงทุง่สง  ประจ าปี  2558

ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที ่2  ร่วมกันจัดวางผังเมอืง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม  สู่เมอืงน่าอยู่อย่างยั่งยืน
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หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้

ไวห้ลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ

ที่ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วตัถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไวห้รือ

ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่ระหวา่งการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 8  จัดระบบจราจรให้มีระเบียบและสร้างวนัิยจราจรแก่ประชาชน โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ

1 โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา

อทุกภยัและการจัดระเบยีบจราจร

และแกไ้ขปญัหาจราจรเมอืงทุ่งสง

แบบบรูณาการ

50,000 50,000        ด าเนนิโครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา

อทุกภยัและการจัดระเบยีบจราจรและแกไ้ข

ปญัหาจราจรเมอืงทุ่งสงแบบบรูณาการ ดังนี้

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

 - กจิกรรมฝึกอบรมและรณรงค์

ปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุบนถนน 

(ช่วงปใีหม่)

งานปอ้งกนัฯ

ส านกัปลัด

25,900          - จัดต้ังศูนย์อ านวยความสะดวกด้าน

การจราจรใหก้บัประชาชนผู้สัญจรในช่วง

เทศกาลปใีหม ่เมือ่วันที่ 30ธันวาคม 2557 - 

วันที่ 5 มกราคม 2558 จัดต้ังศูนย์ 

ณ บริเวณหนา้สวนสาธารณะเฉลิมพระเกยีรติ

 6 รอบ รัชกาลที่ 9 (สวนหลวง ร.5)

  -ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับการ

ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกจาก

เจ้าหนา้ที่ประจ าศูนย์และมคีวามพึงพอใจ

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าป ี 2558
ภายใต้ยทุธศาสตร์ที่ 2  ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาสิง่แวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม  สูเ่มืองน่าอยู่อยา่งยั่งยนื
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้

ไวห้ลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ

ที่ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วตัถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไวห้รือ

ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่ระหวา่งการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - กจิกรรมฝึกอบรมและรณรงค์

ป้องกนัและลดอบุัติเหตุบนถนน 

(ช่วงสงกรานต์)

งานปอ้งกนัฯ

ส านกัปลัด
24,100         - ด าเนินการจดัต้ังศูนยอ์ านวยความ

สะดวกด้านการจราจรให้กบัประชาชนผู้

สัญจรให้กบัประชาชนผู้สัญจรในช่วง

เทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 9-14 

เมษายน 2558 ณ บริเวณหน้า

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกยีรติ 6 รอบ 

รัชกาลที่ 9 (สวนหลวง ร.9)

ผลการด าเนินงาน

 - ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับการ

ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกจาก

เจา้หน้าที่ประจ าศูนยแ์ละมีความพึงพอใจ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

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

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ

การรักษาความสะอาดและ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ของเมือง

กอง

สาธารณสุขฯ
13,607,800 9,695,620      - เพิม่ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาด

การจัดเก็บขนกวาดขยะมูลฝอยใน

เขตเทศบาล

- เพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัติใน

ภารกิจบริการประชาชนเชิงรุก

รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

ด าเนินการแล้วเสร็จ

1. กิจกรรมเพิม่ประสิทธิภาพ

การรักษาความสะอาดและ

เก็บขยะมูลฝอย

กองสาธารณสุข 3,301,200 23,300 3,324,500       3,324,500  - จ้างเหมาเพิม่ประสิทธิภาพด้าน

การรักษาความสะอาด ชุมชนใน

เขตเทศบาลเมืองทุง่สง  

ด าเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี  2558
ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที ่2  ร่วมกันจัดวางผังเมอืง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม  สู่เมอืงน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

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

4,037,700 4,037,700  - จ้างเหมากวาดขยะถนน ตรอก 

ซอก ซอย ในเขตเทศบาล

ด าเนินการแล้วเสร็จ

3. กิจกรรมจ้างเหมาบรรทุก

ขยะและก าจัดขยะมูลฝอย

กอง

สาธารณสุข

4,330,333       2,333,420  - จ้างเอกชนบรรทุกขยะมูลฝอย

โดยมีปริมาณ50ตัน:วัน 

ด าเนินการแล้วเสร็จ

2 โครงการบริหารจัดการและ

สร้างจิตส านึกในการจัดการ

ขยะมูลฝอย

กองช่างสุขาฯ 864,000         757,200  1. ปัจจุบันได้จ้างเหมาพนักงาน 

จ านวน 8 คน  

2. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย

แบบผสมผสานตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ผลการด าเนินงาน

 - ปริมาณขยะอินทรีย์ทีคั่ดแยกได้

 80.45 ตัน 

 - ปริมาณวัสดุรีไซเคิลรับซ้ือได้ 

10 ตัน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

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 โครงการปรับปรุงระบบย่อย

ขยะอินทรีย์บริเวณโรงฆา่สัตว์

กองช่างสุขาฯ 10,000   -   -          ไม่ได้ด าเนินการ

 - โอนเงิน(โอนภายในกองไปต้ัง

จ่ายดังนี้

 - ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 

 - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

4 โครงการว่าจ้างขนส่งและ

ก าจัดของเสียอันตราย

กองช่างสุขาฯ 180,000  -  - ยกเลิกโครงการเนื่องจากไม่มี

ผู้รับจ้าง

        ไม่ได้ด าเนินการ

 - โอนเงิน(โอนภายในกองไปต้ัง

จ่ายดังนี้

 - ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 

 - ค่าวัสดุก่อสร้าง

 - ค่าการเกษตร
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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

กองช่าง

สุขาฯ
(งบเทศบาล)

650,000           577,500

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี  2558
ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที ่2  ร่วมกันจัดวางผังเมอืง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม  สู่เมอืงน่าอยู่อย่างยั่งยืน

โครงการบริหารจัดการและสร้าง

จิตส้านึกในการจัดการน ้าเสีย

ชุมชน

 - ด้าเนินการจ้างพนักงาน 6 คน 

- ระบบบ้าบัดน ้าเสียใช้งานได้มี

ประสิทธิภาพ 

 - น ้าเสียผ่านการบ้าบัดได้ตาม

มาตรฐาน

 - ปลูกจิตส้านึกแก่ประชาชน

ร่วมกันจัดการน ้าเสีย

แนวทางการพัฒนาที ่10 บริหารจัดการระบบบ าบดัน้ าเสียทีม่ีอยู่ให้มีประสิทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วมและขยายระบบบ าบดัน้ าเสียให้ครอบคลุมพ้ืนที่

เขตเทศบาล

1 ด้าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้

ไวห้ลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วตัถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไวห้รือ

ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่ระหวา่งการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 11  รณรงค์ส่งเสริมการประหยดัพลังงานไฟฟ้าและน้ ามันและสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก

1 โครงการรณรงค์รักษาสภาพ

ภูมิอากาศ ลดโลกร้อน ภายใต้

แผนปฏิบัติการ LA 21  เพ่ือเมือง

น่าอยู่ 

250,000 359,434.60 เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินกิจกรรมรณรงค์

รักษาสภาพภูมิอากาศลดโลกร้อน ภายใต้

แผนปฏิบัติการ LA21 เพ่ือเมืองน่าอยู่ 

รายละเอียด ดังน้ี

ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - กจิกรรมชุมทางลดโลกร้อน

ทุ่งสง(ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมทางลด

โลกร้อน)

ห้องสมุด

ประชาชน

200,000 193,000 393,000    350,334.60  - กิจกรรมชุมทางลดโลกร้อนทุง่สง สามารถ

ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ในฐานกิจกรรมต่าง ๆ 

อาทิ ห้องละร้อน ลานเรียนรู้ หอชมทัศน์ โถง

เรือนชาน ศึกษาธรรมชาติ แยกขยะลดโลกร้อน 

ปาเป้าก าจัด CO2 ไข่เจียวรักษ์โลก บันไดงู

พลังงาน มัดยอ้มผ้าจากธรรมชาติ  สามารถ

ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ในฐานกิจกรรมต่างๆ 

ได้บรรลุผลส าเร็จอยา่งดี ซ่ึงมีผู้มาเข้าร่วมกิจกรรม

  (ระหวา่ง 8 เมษายน 2558- 14 กันยายน 2558

 จ านวน 17 คร้ัง 1,613 คน)

ด าเนินการแล้วเสร็จ

เป็นโครงการต่อเนือ่ง

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าป ี 2558
ภายใต้ยทุธศาสตร์ที่ 2  ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาสิง่แวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม  สูเ่มืองน่าอยู่อยา่งยั่งยนื
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้

ไวห้ลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วตัถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไวห้รือ

ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่ระหวา่งการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

กิจกรรมทีด่ าเนินการดังนี้

1. วนัที ่19 ธนัวาคม 2557

 - ลงทะเบียน รับคู่มือค่ายและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น 

เส้ือค่าย หมวก กระบอกน้ า ณ ห้องราชาวดี สวน

พฤกษาสิรินธร

- การบรรยายเร่ือง “ระบบนิเวศป่าต้นน้ า” โดย

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาหลวงการ

- เล่าเร่ืองระบบนิเวศและความหลาก หลายทาง

ชีวภาพ” โดยนายนพรัตน์ นาคสถิต รองประธาน

มูลนิธสืิบ นาคะเสถียร

- กิจกรรมการเรียนรู้ระบบนิเวศ ศึกษาเส้นทาง

ธรรมชาติสวนพฤกษาสิรินธร

- “กิจกรรมจัดท าแผนทีน่ิเวศ  (Eco Map)”

2. วนัที ่20 ธนัวาคม 2557 

- “กิจกรรมดูนก”

- น าเสนอผลงานกลุ่ม เร่ืองการเรียนรู้ระบบนิเวศ

 ศึกษาเส้นทางธรรมชาติสวนพฤกษาสิรินธร

288



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้

ไวห้ลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วตัถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไวห้รือ

ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่ระหวา่งการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

ผลการประเมนิผล

1. ดา้นเน้ือหาวิชาการ

1. ความพึงพอใจในการเข้าร่วม “กจิกรรมการ

เรียนรู้ระบบนเิวศ ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ

สวนพฤกษาสิรินธร” ค่าเฉล่ีย 4.69 อยูใ่น

ระดับมาก

2. ความพึงพอใจในการเข้าร่วม “กจิกรรม

ต้นไมท้ี่รัก” ค่าเฉล่ีย 4.58 อยูใ่นระดับมาก

3. ความพึงพอใจในการฟังการบอก “เล่าเร่ือง

ประสบการณ์เกีย่วกบัการท างานเชิงนเิวศและ

ความหลากหลายทางชีวภาพ”และความพึง

พอใจในการฟัง “เล่าเร่ืองระบบนเิวศและ

ความหลากหลายทางชีวภาพ” ค่าเฉล่ีย 4.54 

อยูใ่นระดับมาก

4. ความพึงพอใจในการเข้าร่วม “กจิกรรม

จัดท าแผนที่นเิวศ (Eco Map)” ค่าเฉล่ีย 4.52

 อยูใ่นระดับมาก
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้

ไวห้ลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วตัถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไวห้รือ

ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่ระหวา่งการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

5. จากการเขา้ร่วมโครงการฯนี ้ท่านคิดว่า

สามารถสร้างความตระหนักและปลูก

จติส านึกให้ เด็ก เยาวชนและประชาชนได้

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมลดการบริโภค

ทรัพยากรเพื่อลดการปล่อยกา๊ซเรือน

กระจกได้ ค่าเฉล่ีย 4.47 อยู่ในระดับมาก

6. จากการเขา้ร่วมโครงการฯนี ้ท่านคิดว่า

สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ในท้องถิ่นเร่ือง

ส่ิงแวดล้อม นิเวศวิทยา ให้เชื่อมโยงกบั

ความรู้สู่การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อนักอ่ให้เกดิภาวะโลกร้อนได้ ค่าเฉล่ีย 4.41

 อยู่ในระดับมาก

7. ความพึงพอใจในการเขา้ร่วม “กจิกรรม

ดูนก” ค่าเฉล่ีย 4.10 อยู่ในระดับมาก
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้

ไวห้ลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วตัถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไวห้รือ

ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่ระหวา่งการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

2.ด้านวทิยากร

1. วิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ใน

หัวขอ้ที่บรรยาย, เล่าเร่ือง ค่าเฉล่ีย 4.39 

อยู่ในระดับมาก

2. วิทยากรสามารถถา่ยทอดความรู้ และ

สร้างความเขา้ใจในการบรรยาย ,เล่าเร่ือง  

ค่าเฉล่ีย 4.28 อยู่ในระดับมาก

3. วิทยากรสามารถอธิบายหรือตอบขอ้

ซักถามได้อยา่งชัดเจนและแสดงมุมมองได้

อยา่งกว้างขวาง ค่าเฉล่ีย 4.23 อยู่ในระดับ

มาก

4. วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถามหรือแสดง

ขอ้คิดเห็น ค่าเฉล่ีย 4.15 อยู่ในระดับมาก

5. ระยะเวลาในการบรรยายมีความ

เหมาะสม เพียงพอ ค่าเฉล่ีย 3.97 อยู่ใน

ระดับมาก
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้

ไวห้ลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วตัถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไวห้รือ

ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่ระหวา่งการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

3. ด้านความพึงพอใจในกระบวนการ

จัดการ/สถานที่

1. สถานที่ในการจดัค่ายเด็กรักษ์ป่าในเมือง

และอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าเฉล่ีย 4.54 อยู่

ในระดับมาก

2. เอกสาร/คู่มือ และอปุกรณ์ต่างๆ เช่น 

เส้ือค่าย หมวก กระบอกน้ า ค่าเฉล่ีย 4.52 

อยู่ในระดับมาก

3. อาคารสถานที่มีความเป็นระเบียบ 

เรียบร้อยและความสะอาดภายในอาคาร 

ค่าเฉล่ีย 4.47 อยู่ในระดับมาก

4. ความสะอาดห้องน้ า – ห้องส้วม ค่าเฉล่ีย

 4.43 อยู่ในระดับมาก

5. ความสะอาดบริเวณภายนอกอาคาร 

ค่าเฉล่ีย 4.40 อยู่ในระดับมาก
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้

ไวห้ลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วตัถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไวห้รือ

ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่ระหวา่งการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

6. ป้ายบอกทาง/บอกอาคาร ค่าเฉล่ีย 4.37

 อยู่ในระดับมาก

7. สภาพแวดล้อมในห้องประชุม ค่าเฉล่ีย 

4.36 อยู่ในระดับมาก

8. การบริการด้านเทคโนโลย ี(บริการ

อนิเตอร์เน็ต Wi-Fi) ค่าเฉล่ีย 4.07 อยู่ใน

ระดับมาก

9. ระบบการรักษาความปลอดภัยบริเวณที่

พักแรม ค่าเฉล่ีย 3.85 อยู่ในระดับมาก
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้

ไวห้ลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วตัถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไวห้รือ

ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่ระหวา่งการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

สรุปความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการศูนย์

เรียนรู้ชุมทางลดโลกร้อน ทุ่งสง (กิจกรรม

ค่ายเด็กรักษ์ป่าในเมือง ครั้งที่ 1) ทั้ง 3 

ด้าน

1. ด้านที่ 1 ด้านเนือ้หาวิชาการ ค่าเฉล่ีย 

4.47 อยู่ในระดับมาก

2. ด้านที่ 3 ด้านความพึงพอใจของการ

บริหารจดัการ/สถานที่ ค่าเฉล่ีย 4.38 อยู่

ในระดับมาก

3. ด้านที่ 2 ด้านวิทยากร ค่าเฉล่ีย 4.20 อยู่

ในระดับมาก

 - กจิกรรมส่งเสริมพหุภาคีในการ

พัฒนาชุมชนอยา่งยั่งยนืภายใต้

แผนปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น

กองช่าง

สุขาภิบาล

50,000         9,100                 - ด าเนินการติดต้ังถงัหมักกา๊ซชีวิภาพ 

จ านวน 2 ถงั

 - ได้รับประโยชน์จากน้ าเสียและของเสีย

จากการเล้ียงสุกร

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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