
B1

ประเด็นการพิจารณา

(รายละเลียดหลักเกณฑ์)
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 10 7

(1)    ข้อมูลทั่วไป เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกบัที่ต้ัง อาณาเขต เขตการปกครอง 

ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

ทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มองค์กรประชาสังคม กลุ่มธรุกจิท้องถิ่น เป็นต้น หรือ

ข้อมูลอื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาท้องถิ่น
2 1

(2)  ข้อมูลเกี่ยวกบัศักยภาพของท้องถิ่นเป็นข้อมูล โครงสร้างและ

กระบวนการบริการงานบุคคลงบประมาณและเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ

โครงสร้างผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป็นต้น

2 1

(3)  จดุยนืทางยทุธศาสตร์ (Positionning) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวสัิยทัศน์

ขององค์ปกปกครองส่วนท้องถิ่น
2 2

(4)  การส ารวจและจดัเกบ็ข้อมูลเพื่อการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้

ข้อมูล จปฐ.
2 1

(5)  การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วธิกีาร และการด าเนินการ

ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ 

ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแกป้ัญหา ปรึกษาหารือแลกเปล่ียน

เรียนรู้ เพื่อแกป้ัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

2 2

2. การวิเคราะห์สภาวการณแ์ละศักยภาพ 25 13

(1)    การวเิคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยทุธศาสตร์

จงัหวดั ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 3 3

(2)    การวเิคราะห์การใช้ผังเมืองหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลการ

บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกดิขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
2 0

บทที ่2
รายละเอียด การประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุง่สงเชิงปริมาณ

แบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยทุธศาสตร์  แผนพัฒนาสามป ี เทศบาลเมืองทุง่สง  
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(3)    การวเิคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ

ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลย ีจารีตประเพณี วฒันธรรม

 ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
4 1

(4) การวเิคราะห์ทางเศรษฐกจิ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 

กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง

เศรษฐกจิและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นตัน
4 1

(5) การวเิคราะห์ส่ิงแวดล้อมพื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 

กระบวนการหรือส่ิงที่เกดิขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา 4 2

(6) ผลการวเิคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจบุันและ

โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจ

ส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก ่S-Strength (จดุแข็ง) W-Weakness (จดุอ่อน)

 O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)

4 4

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการ

น าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว

ทางการแกไ้ขปัญหาหรือวธิกีารแกไ้ขปัญหา การก าหนดวตัถุประสงค์เพื่อ

แกไ้ขปัญหา

4 2

3. ยทุธศาสตร์ 65 56

3.1 ยทุธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

- ยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกบัสภาพสังคม 

เศรษฐกจิ ส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ

พัฒนาที่สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.2 ยทุธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด

- ยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวดั สอดคล้องและ

เชื่อมโยงกบัสภาพสังคม เศรษฐกจิ ส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น และยทุธศาสตร์

จงัหวดั3.3 ยทุธศาสตรจ์ังหวัด

- ยทุธศาสตร์จงัหวดั สอดคล้องกบัแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

แผนการบริหารราชหารแผ่นดิน นโยบาย/ยทุธศาสตร์ คสช.และนโยบาย

รัฐบาล

10 8

10 8

10 10
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3.4 วิสัยทัศน์

- วสัิยทัศน์ มีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะ

เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอยา่งชัดเจน สอดคล้องกบัโอกาสและศักยภาพที่เป็น

ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.5 พันธกิจ

- พันธกจิ แสดงถึงภารกจิหรือส่ิงที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวสัิยทัศน์ แสดงให้เห็นถึงความ

ชัดเจนของภารกจิ
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ

- เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกจิ มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ

พันธกจิที่จะเกดิขึ้น มุ่งหมายส่ิงหนึ่งส่ิงใดที่ชัดเจน

3.7 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม)

-  ตัวชี้วดัระดับเป้าประสงค์ (ตัวชี้วดัรวม) ส่ิงที่วดัได้ทั้งในเชิงปริมาณและ

คุณภาพของเป้าประสงค์โดยรวม เป็นตัวก าหนดวา่ผลสัมฤทธิ์จะเกดิขึ้น

โดยรวมในการพัฒนาท้องถิ่น

3.8 จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา)

 -  จ ุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา) ก าหนด

จดุมุ่งหมายในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือแนวทางการพัฒนาที่เกดิจากเป้าประสงค์ 

พันธกจิ ยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่

การจดัท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาสามปี

3.9 ตัวชี้วัดและแนวทางการการพัฒนา

-  ตัวชี้วดัและแนวทางการพัฒนา ส่ิงที่วดัได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

ของแนวทางการพัฒนา เป็นตัวก าหนดวา่ผลสัมฤทธิ์จะเกดิขึ้นโดยรวมในการ

พัฒนาท้องถิ่น ซ่ึงจะน าไปสู่การจดัท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา

สามปี3.10 ผลผลิต/โครงการ

-  ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรื

อันหนึ่งอันเดียวกนั ลักษณะเดียวกนั เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจดัท าโครงการ

เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาสามปี

รวม 100 76

5 3

5 4

5 5

5 5

 - สรปุคะแนนที่ได้จากการประเมินคุณภาพแผนยทุธศาสตรแ์ละแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี (พ.ศ.2560-2561) จากคะแนนเต็ม 
100 ได้ 76 คะแนน

5 3

5 5

5 5



B4

ยทุธศาสตร์
จ านวน/

โครงการตาม

แผนสามปี

จ านวน

โครงการตาม

แผน 3 ปทีี่

น ามาท าแผน

ด าเนินงาน

สัดส่วนของ

โครงการตามแผน

 3 ปทีีน่ ามาท า

แผนด าเนินงาน 

คิดเปน็ร้อยละ

จ านวน/

โครงการตาม

แผนด าเนินงาน

ทีด่ าเนินการเสร็จ

สัดส่วนของ

โครงการตามแผน

 3 ปทีีด่ าเนินการ

เสร็จ 

คิดเปน็ร้อยละ

ยทุธศาสตร์ที ่1 พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  

ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และการกฬีาแบบ

บรูณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนอืกว่า
38 36 94.74 34 89.47

ยทุธศาสตร์ที ่ 2  ร่วมกนัจัดวางผังเมอืงพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ปอ้งกนัน้้า

ท่วม สู่เมอืงนา่อยูอ่ย่างยัง่ยืน
30 26 86.67 20 66.67

ยทุธศาสตร์ที ่3  ร่วมกนัพัฒนาเศรษฐกจิและ

สังคมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 51 32 62.75 22 43.14

ยทุธศาสตร์ที ่4  ปรับปรุงและพัฒนาการ

บริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชน

สู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมส่ีวนร่วม

แบบบรูณาการรองรับความเปล่ียนแปลงสู่

เทศบาลอจัฉริยะ

31 30 96.77 26 83.87

รวม 150 124 82.67 102 68.00

จากตารางที ่1   อภปิรายผลการน้าแผนพัฒนาเทศบาลเมอืงทุ่งสงสามป ี (2559-2561)  ไปด้าเนนิการจริง

สรปุรายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมอืงทุ่งสง ประจ าปี 2559

ของคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล

ตารางที ่1  ตารางแสดงการน าโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลสามป ี(2559-2561)  ไปด าเนินการจริง ในปงีบประมาณ 2559

                   โครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลเมอืงทุ่งสงสามปี (2559-2561) ซ่ึงในปงีบประมาณ 2559 มจี้านวนรวมทั้งส้ิน

 150โครงการ เทศบาลได้ด้าเนนิการน้าโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมอืงทุ่งสงสามปี(2559-2561) มาจัดท้าแผนด้าเนนิงาน

ประจ้าป ี2559 จ้านวน124 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 82.67 และสามารถด้าเนนิการใหแ้ล้วเสร็จ ทันภายในปงีบประมาณ 2559 มี

จ้านวนรวมทั้งส้ิน 102 โครงการ สัดส่วนของโครงการตามแผน 3 ป ีที่ด้าเนนิการแล้วเสร็จ คิดเปน็ร้อยละ 68.00



B5

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา  

ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และ

การกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพ

มาตรฐานที่เหนือกว่า

34 94.44 0 0.00 2 5.56 36 94.44

ยุทธศาสตร์ที่  2  ร่วมกันจัดวางผังเมือง

พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน รักษา

ส่ิงแวดล้อม ป้องกันน้้าท่วม สู่เมืองน่า

อยูอ่ย่างยัง่ยืน

20 76.92 2 7.69 4 15.38 26 76.92

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ร่วมกันพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 22 68.75 1 3.13 9 28.13 32 68.75

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปรับปรุงและ

พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร

เทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหาร

จัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบ

บูรณาการรองรับความเปล่ียนแปลงสู่

เทศบาลอัจฉริยะ

26 86.67 0 0.00 4 13.33 30 86.67

รวม 102 82.26 3 2.42 19 15.32 124 82.26

จำกตำรำงที่ 2  อภปิรายผลได้ดังนี้

               จากการด้าเนินงานโครงการ /กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ้าปงีบประมาณ 2559  ซ่ึง

เทศบาลได้ต้ังงบประมาณส้าหรับการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ยทุธศาสตร์การพฒันา 4  ยทุธศาสตร์  รวม

ทั้งส้ิน 124 โครงการ                     - จ้านวนโครงการที่ด้าเนินการแล้วเสร็จ จ้านวน 102  โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 

82.26

               - จ้านวนโครงการที่อยูร่ะหว่างด้าเนินการ จ้านวน 3  โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 2.42

               - จ้านวนโครงการที่ไม่ด้าเนินการ 19  โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 15.32 ปรากฎผลการด้าเนินงาน ดังนี้

 ตำรำงแสดงที่ 2  แสดงสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนด ำเนินงำน  ประจ ำปี 2559

ยุทธศำสตร์

จ ำนวนโครงกำรที่

เสร็จ

จ ำนวนโครงกำรที่

อยูร่ะหว่ำงด ำเนินกำร

จ ำนวนโครงกำรทีไ่ม่

ด ำเนินกำร

จ ำนวนโครงกำร

ทัง้หมดตำมแผน

ด ำเนินงำน
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 ดังน้ัน   จำกสัดส่วนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรต่ำง ๆ ตำมแผนด ำเนินงำน ประจ ำป ี2559 ผลปรำกฎว่ำ สัดส่วน

ของโครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ มีมำกที่สุด  ร้อยละ 82.26 ของโครงกำรทั้งหมด  เน่ืองจำกคณะผู้บริหำรได้มีกำร

เร่งรัด และติดตำมกำรท ำงำนของทกุงำน/ฝ่ำย/กอง ของเทศบำลเมืองทุ่งสงใหท้ ำงำนใหเ้กิดผลแก่ประชำชนใหม้ำก

ที่สุด  แสดงใหเ้หน็ว่ำเทศบำลเมืองทุ่งสงมีประสิทธภิำพในกำรด ำเนินงำนได้ตำมแผนพัฒนำเทศบำล ประจ ำป ี2559

1.  ยุทธศำสตร์ที่ 1 มี จ้านวนโครงการตามแผนด้าเนินงาน ประจ้าป ี2559  ทั้งหมด 36 โครงการ เทศบาลสามารถ

ด้าเนินการแล้วเสร็จ จ้านวน 34  โครงการ  คิดเปน็ร้อยละ 94.44  จ้านวนโครงการที่อยูร่ะหว่างด้าเนินการ (ไม่ม)ี  

โครงการที่ไม่ด้าเนินการ จ้านวน 2 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 5.56

2.  ยุทธศำสตร์ที่ 2  มี จ้านวนโครงการตามแผนด้าเนินงาน ประจ้าป ี2559  ทั้งหมด 26 โครงการ เทศบาลสามารถ

ด้าเนินการแล้วเสร็จ จ้านวน 20 โครงการ  คิดเปน็ร้อยละ 76.92 จ้านวนโครงการที่อยูร่ะหว่างด้าเนินการ จ้านวน 2 

โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 7.69 โครงการที่ไม่ด้าเนินการ จ้านวน 4 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 15.38

3. ยุทธศำสตร์ที่ 3 มี จ้านวนโครงการตามแผนด้าเนินงาน ประจ้าป ี2559 ทั้งหมด 32 โครงการ เทศบาลสามารถ

ด้าเนินการแล้วเสร็จ จ้านวน 22  โครงการ  คิดเปน็ร้อยละ 68.75 จ้านวนโครงการที่อยูร่ะหว่างด้าเนินการ จ้านวน 1 

โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 3.31  จ้านวนโครงการที่ไม่ด้าเนินการ  จ้านวน 9 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 28.13

4.  ยุทธศำสตร์ที่ 4 มี  จ้านวนโครงการตามแผนด้าเนินงาน ประจ้าป ี2559 ทั้งหมด 30  โครงการ เทศบาลสามารถ

ด้าเนินการแล้วเสร็จ จ้านวน 26  โครงการ  คิดเปน็ร้อยละ 86.67  จ้านวนโครงการที่อยูร่ะหว่างด้าเนินการ (ไม่ม)ี  และ

จ้านวนโครงการที่ไม่ด้าเนินการ จ้านวน 4  โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 13.33

         จากผลการด้าเนินงานในแต่ละยทุธศาสตร์ นั้น  แสดงใหเ้หน็ว่าเทศบาลเมืองทุ่งสงสามารถด้าเนินงานส้าเร็จได้

ตามแผนด้าเนินงาน ประจ้าป ี2559 ที่ก้าหนดไว้  คิดเปน็ร้อยละ 82.26



ล ำดับ
โครงกำรด ำเนินกำรตำม

แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 2559
ทีม่ำของ

งบประมำณ
งบประมำณทีต่ัง้ไว้

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร
ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ

โครงกำรส่งเสริมทักษะทำงวิชำกำร (งบเทศบำล)             2,259,986        1,711,989.33 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

  - กิจกรรมส่งนักเรียนเข้ำร่วมจัดนิทรรศกำรและแข่งขันทักษะทำงวชิำกำรทัง้ภำยในและภำยนอก

หน่วยงำน

(งบเทศบำล)                 459,986                459,986 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

  - กิจกรรมจัดแข่งขันคนเก่งโรงเรียนสังกัดเทศบำลเมืองทุง่สง (งบเทศบำล)                  50,000                 49,950 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

  - กิจกรรมสอนภำษำต่ำงประเทศ(ภำษำอังกฤษ) ในสถำนศึกษำ(จัดสอนโดยครูภำษำต่ำงประเทศ) (งบเทศบำล)              1,750,000         1,202,053.33 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

2 โครงกำรอำหำรกลำงวนันักเรียน (งบอุดหนุนทัว่ไป) 15,948,000            14,810,170 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

3 โครงกำรอำหำรเสริม(นม) (งบอุดหนุนทัว่ไป) 6,743,850         5,957,708.42 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

4 โครงกำร 1 นักเรียน 1  ดนตรี 1  กีฬำ (งบเทศบำล) 100,000                66,300                ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

5 โครงกำรรณรงค์เพือ่ป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ (งบอุดหนุนทัว่ไป)

175,000                175,000               

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

6 โครงกำรจ้ำงครูอำสำสอนเด็กเร่ร่อนในเขตเมือง (งบอุดหนุนทัว่ไป) 205,000 192,840               ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

7 โครงกำรพัฒนำห้องสมุดโรงเรียน (งบอุดหนุนทัว่ไป) 600,000 500,000               ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

8 โครงกำรเชือ่มต่ออินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง (งบอุดหนุนทัว่ไป) 100,800 84,000                ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

9 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมรักกำรอ่ำนในสถำนศึกษำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (งบอุดหนุนทัว่ไป) 250,000 50,000                ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

10 โครงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน (งบอุดหนุนทัว่ไป) 2,667,200 2,443,249            ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนด ำเนินงำน ประจ ำปี 2559

(ภำรกิจกองกำรศึกษำ)

แนวทำงพัฒนำที ่ 1 พัฒนำผู้เรียนให้มีกำรปรับเปลีย่นพฤติกรรม ค่ำนิยมทีเ่หมำะสม มีควำมรูคู่้คุณธรรม  สร้ำงโอกำสในกำรเรียนรู ้ตำมเกณฑ์มำตรฐำน และสำมำรถด ำเนินชีวิตอยูใ่นสังคมอย่ำงมีควำมสุข

ยทุธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรศึกษำ  ศำสนำ  ประเพณ ี ศิลปวฒันธรรม และกำรกีฬำแบบบูรณำกำรสูคุ่ณภำพมำตรฐำนที่เหนือกวำ่

1
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ล ำดับ
โครงกำรด ำเนินกำรตำม

แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 2559
ทีม่ำของ

งบประมำณ
งบประมำณทีต่ัง้ไว้

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร
ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ

11 โครงกำรเพิม่ศักยภำพให้แก่นักเรียนด้ำนภำษำอังกฤษห้องเรียนพิเศษหลักสูตรสองภำษำ (English 

Program) EP

(งบเทศบำล) 500,000 498,601.07           ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
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ล ำดับ
โครงกำรด ำเนินกำรตำม

แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 2559
ทีม่ำของ

งบประมำณ
งบประมำณทีต่ัง้ไว้

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร
ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ

12 โครงกำรส่งเสริมกำรรักกำรอ่ำน "อ่ำนอยำ่งมีคุณภำพ" (งบเทศบำล) 120,000 29,000                ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

13 โครงกำรหนังสือเล่มแรก (งบเทศบำล) 30,000 29,750                ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

14 โครงกำรพัฒนำค่ำยเด็กและเยำวชน (งบอุดหนุนทัว่ไป) 2,000,000 1,094,073            ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

15 โครงกำรพัฒนำเชำวป์ัญญำและควำมคิดสร้ำงสรรค์ของเด็กและเยำวชน "อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำร

เล่นกีฬำหมำกล้อม"

(งบเทศบำล) 60,000 34,500                ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

31,759,836 28,929,184.15

 -  -  -  -  -  - 

1 โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ (เงินอุดหนุนทัว่ไป) 120,000 120,000 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

120,000 120,000

1 โครงกำรจัดต้ังศูนยเ์รียนรู้ส ำหรับเด็กปฐมวยั (เงินอุดหนุนทัว่ไป) 50,000  - ไม่ได้ด ำเนินกำร ไม่ได้ด ำเนินกำร เนือ่งจำกไม่ได้

รับกำรจัดสรรเงินอุดหนุน

10,881,400 10,881,400

(เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ) 6,133,000 6,133,000

(เงินเทศบำล) 4,748,400 4,748,400

3 โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองขยำยเสียงจัดกิจกรรมหน้ำเสำธงส ำหรับปฐมวยั (เงินเทศบำล) 162,600 162,200 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

11,094,000 11,043,600

โครงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูโรงเรียนในสังกัด อปท. 785,000                             678,000 

รวม

รวม

แนวทำงกำรพัฒนำที ่ 4  พัฒนำเด็กก่อนวัยเรียนให้มีควำมพร้อมทุกด้ำนโดยจัดตัง้โรงเรียนและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร "รีสอร์ทอนุบำล"  และศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

แนวทำงกำรพัฒนำที ่5  พัฒนำครูต้นแบบและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ได้มำตรฐำนและมีควำมเป็นเลิศ โดยมุง่เน้นกำรประยุกต์ใช้ เครือ่งมือเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมสมัยใหม่ ในกำรจัดกำรกำรเรียนกำรสอน

และกำรบริหำรกำรศึกษำ

1 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ2 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียนโรงเรียนรีสอร์ทอนุบำลทุง่สง 

แนวทำงกำรพัฒนำที ่ 3  พัฒนำหลักสูตร สนับสนุนงำนวิจัยด้ำนกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรูใ้ห้มีควำมโดดเด่นทุกลุม่สำระสอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถ่ินสะท้อนเอกลักษณ์ของชุมชนและมีกำรขยำยผล 

ไปสูก่ำรจัดกำรเรียนรูอ้ย่ำงเป็นระบบ

รวม

แนวทำงกำรพัฒนำที ่2  สร้ำงกระบวนกำรเรียนรูก้ฎหมำยผังเมืองรวมเมืองทุง่สง และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติ        
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ล ำดับ
โครงกำรด ำเนินกำรตำม

แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 2559
ทีม่ำของ

งบประมำณ
งบประมำณทีต่ัง้ไว้

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร
ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ

(เงินเทศบำล) 50,000                 

(เงินอุดหนุนทัว่ไป) 735,000                               654,000 

1

 - พัฒนำข้ำรำชกำรครูโรงเรียนในสังกัด อปท.

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
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ล ำดับ
โครงกำรด ำเนินกำรตำม

แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 2559
ทีม่ำของ

งบประมำณ
งบประมำณทีต่ัง้ไว้

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร
ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ

 - พัฒนำครูผู้ดูแลเด็กของศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก 24,000                24,000                ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

809,000              678,000              

1 โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน (เงินเทศบำล) 300,000                250,000               ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

300,000              250,000              

1 โครงกำรส่งนักกีฬำ-กรีฑำเข้ำร่วมแข่งขันกับหน่วยงำนอืน่      (งบเทศบำล) 200,000                83,042           ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

2 โครงกำรจัดส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำนักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  รอบคัดเลือกระดับ

ภำคใต้ และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

(งบเทศบำล) 1,500,000             1,229,988.80   ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

3 โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำเด็ก เยำวชน และประชำชน (งบเทศบำล) 300,000                274,776         ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

4 โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำร่วมกับหน่วยงำนหรือองค์กรอืน่ (งบเทศบำล) 490,000                307,452               ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

5 โครงกำรจัดสอนหลักสูตรพิเศษด้ำนกีฬำ  (งบเทศบำล) 3,017,700             2,964,898.60        ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

6 โครงกำรฝึกทักษะกีฬำขัน้พืน้ฐำนภำคฤดูร้อน  (งบเทศบำล) 10,000  - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ด ำเนินร่วมกับโครงกำร 1

 นักเรียน 1 ดนตรี 1 กีฬำ

5,517,700            4,860,157.40       

1 โครงกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  โรงเรียนสังกัดเทศบำลเมืองทุง่สง (งบเทศบำล) 30,000                 30,000             ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
2 โครงกำรประกวดส่ือกำรเรียนกำรสอนของครูโรงเรียนสังกัดเทศบำลเมืองทุง่สง (งบเทศบำล) 50,000 50,000             ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

3 โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน (SBMLD) (งบอุดหนุนทัว่ไป) 6,000,000 2,070,000         ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

4 โครงกำรนิเทศกำรศึกษำโรงเรียนในสังกัดเทศบำล (งบเทศบำล) 30,000 29,550             ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

5 โครงกำรส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีจ่ัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำดีเด่น (งบอุดหนุนทัว่ไป) 300,000 10,000             ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

6 โครงกำรก่อสร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซม อำคำรสถำนที ่ (งบเทศบำล) 1,000,000   -  ไม่ได้ด ำเนินกำร

แนวทำงกำรพัฒนำที ่  6 พัฒนำศูนย์เรียนรูใ้ห้เป็นห้องเรียนต้นแบบเพ่ือเสริมสร้ำงกำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทัง้ 5 ด้ำน

แนวทำงกำรพัฒนำที ่ 7 สนับสนุนกำรกีฬำเพ่ือสุขภำพ พัฒนำสูค่วำมเป็นเลิศและสูม่ืออำชีพในระดับสำกลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียน และระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกีฬำให้ได้มำตรฐำน

แนวทำงกำรพัฒนำที ่ 8  สร้ำงระบบบริหำรจัดกำรของโรงเรียนในสังกัดเทศบำลเมืองทุง่สงเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมบริหำรจัดกำรของทุกภำคีทุกภำคส่วนอย่ำงมีคุณภำพ

เป็นระบบและได้มำตรฐำนให้ได้มำตรฐำน

รวม

รวม

รวม

1
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ล ำดับ
โครงกำรด ำเนินกำรตำม

แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 2559
ทีม่ำของ

งบประมำณ
งบประมำณทีต่ัง้ไว้

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร
ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ

7 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยบริหำรสถำนศึกษำ (งบอุดหนุนทัว่ไป) 11,902,664 11,783,164           ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

19,312,664          13,972,714          รวม
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ล ำดับ
โครงกำรด ำเนินกำรตำม

แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 2559
ทีม่ำของ

งบประมำณ
งบประมำณทีต่ัง้ไว้

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร
ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ

 -  -  -  -  -  -  -

โครงกำรส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิน่  ศิลปะ วฒันธรรม  ประเพณีและวชิำชีพ 2,477,000 1,853,902

 - กิจกรรมชักพระอ ำเภอทุง่สง 173,000 129,320 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

 - กิจกรรมวนัแม่แห่งชำติ 400,000 318,560 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

 - กิจกรรม 5 ธนัวำมหำรำช 500,000 272,949 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

 - กิจกรรมประเพณีสงกรำนต์ 500,000 457,017 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

 - กิจกรรมเทศบำลเดือนสิบ 10,000  - ไม่ได้ด ำเนินกำร

  - กิจกรรมบรรพชำสำมเณรภำคฤดูร้อน 90,000 79,710 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

 - กิจกรรมทอดกฐิน  -  - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ด ำเนินกำรแต่ไม่ใช้งบประมำณ

 - กิจกรรมวนัขึน้ปีใหม่ 25,000 23,228 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

 - กิจกรรมวนัเด็กแห่งชำติ 173,000 166,540 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

 - กิจกรรมวนัเข้ำพรรษำ 100,000 450 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

  - กิจกรรมวนัวสิำขบูชำ 50,000 45,200 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

 - กิจกรรมวนัลอยกระทง 400,000 315,602 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

 - กิจกรรมอบรมศำสนพิธกีร 56,000 45,326 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

2 โครงกำรพิพิธภัณฑ์ท้องถิน่ "ชุมทำงประวติัศำสตร์เมืองทุง่สง" (งบเทศบำล) 1,350,000 403,846 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

3,827,000 2,257,748

67,222,500 57,251,246.15

รวม

รวมทัง้ยุทธศำสตร์

1 (งบเทศบำล)

แนวทำงกำรพัฒนำที ่ 9  พัฒนำระบบโรงเรียนมัธยมศึกษำให้มีคุณภำพได้มำตรฐำนและมุง่เน้นควำมเป็นเลิศในด้ำนวิชำกำรและด้ำนสังคม

แนวทำงกำรพัฒนำที ่ 10 น ำภูมิปัญญำท้องถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรม อำชีพมำเป็นแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของคนทัง้ในระบบและนอกระบบกำรศึกษำ
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ล ำดับ
โครงกำรด ำเนินกำรตำม

แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 2559
ทีม่ำของ

งบประมำณ
งบประมำณทีต่ัง้ไว้

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร
ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ

โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อมป้องกันแก้ไขปัญหำ

อุทกภัย แบบบูรณำกำร

          2,722,310           2,722,310 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

 - กิจกรรมจ้ำงเหมำเรือนจ ำทุง่สงด ำเนินกำร             2,722,310 2,722,310 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัยเมืองทุง่สง (งบเทศบำล)              195,000 130,407 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

 - กิจกรรมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ ำตำมจุดเส่ียงภัยน้ ำท่วมในเขตเทศบำล (งบเทศบำล)                 95,000 24,480 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

 - กิจกรรมกำรประชุมสัมมนำกำรบริหำรจัดกำรน้ ำเชิงนิเวศแบบบูรณำกำร (งบเทศบำล)               100,000 105,927 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

3 โครงกำรจ้ำงทีป่รึกษำวจิัยและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรคลองทีไ่หลผ่ำนเทศบำล

เมืองทุง่สง โดยชุมชนและเยำวชนมีส่วนร่วม

(งบเทศบำล)               860,000  - ไม่ได้ด ำเนินกำร เนื่องจำกผู้ยืน่ซอง  คือ  มหำวทิยำลัย

เทคโนโลยีรำชมงคลศรีวชิัย  วทิยำเขต

นครศรีธรรมรำช  ใบอนุญำตจดทะเบยีนที่

ปรึกษำไทย  หมดอำยุ  ท ำใหไ้ม่สำมำรถท ำ

สัญญำจ้ำงได้  ประกอบกับใกล้ส้ิน

งบประมำณ  กองคลังขอใหช้ะลอโครงกำร

เนื่องจำกเงินงบประมำณไม่เพียงพอ
4 โครงกำรจัดต้ังศูนยค์วบคุมแบบบูรณำกำรกำรบริหำรจัดกำรน้ ำเทศบำลเมืองทุง่สง (งบเทศบำล)             5,500,000  - ไม่ได้ด ำเนินกำร

          9,277,310           2,852,717 

1 โครงกำรจัดท ำผังและแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม (งบเทศบำล) 50,000 48,660 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

50,000 48,660

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนด ำเนินงำน ประจ ำปี 2559

ยทุธศำสตร์ที่  2  ร่วมกันจัดวำงผังเมืองพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน รักษำสิง่แวดล้อม ป้องกันน้ ำท่วม สูเ่มืองน่ำอยู่อยำ่งยั่งยนื

(ภำรกิจกองช่ำงสุขำภิบำล กองช่ำง  กองคลัง  ส ำนักปลัดเทศบำล กองสำธำรณสุข )

แนวทำงกำรพัฒนำที ่1 บูรณำกำรควำมร่วมมือทุกภำคส่วนอย่ำงมีคุณภำพในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัยเมืองทุง่สงแบบบูรณำกำรให้ยัง่ยืนโดยบูรณำกำรกำรพัฒนำด้ำนกำยภำพและด้ำนกระบวนกำรทำง

สังคมอย่ำงเชือ่มโยงและต่อเน่ือง

แนวทำงกำรพัฒนำที ่2  สร้ำงกระบวนกำรเรียนรูก้ฎหมำยผังเมืองรวมเมืองทุง่สงและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติ

รวม

(งบเทศบำล)1

2

รวม
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ล ำดับ
โครงกำรด ำเนินกำรตำม

แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 2559
ทีม่ำของ

งบประมำณ
งบประมำณทีต่ัง้ไว้

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร
ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ

โครงกำรขยำยเขตประปำ 253,110 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

1.1 ขยำยเขตประปำโรงฆ่ำสัตว์ 4,715 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

1.2 ติดต้ังและวำงท่อประปำศำลำชุมชนเสริมชำติ 3,600 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

1.3  ติดต้ังและวำงท่อประปำของอำคำรเก่ำของกำรรถไฟหลังที ่2 3,600 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

1.4 ติดต้ังและวำงท่อประปำโครงกำรศูนยก์ระจำยสินค้ำ 136,151 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

1.5 ติดต้ังและวำงท่อประปำบริเวณถนนท่ำแพเหนือ ซอย 4 97,844 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

1.6 ติดต้ังและวำงท่อประปำบริเวณศำลำชุมชนทุง่สง-ห้วยยอด 3,600.00 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

1.7 ติดต้ังและวำงระบบประปำบริเวณศูนยก์ระจำยสินค้ำโลจิสติกส์ 3,600.00 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ 2,610,026.40 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

2.1  ขยำยเขตไฟฟ้ำถนนยทุธศำสตร์ ซอย 12 15,047.88 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

2.2 ขยำยเขตไฟฟ้ำบริเวณถนนข้ำงโกดังไทยสมบูรณ์ 72,883.76 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

2.3 ขยำยไฟฟ้ำบริเวณศูนยก์ระจำยสินค้ำ 1,975,349.65 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

2.4 ขยำยไฟฟ้ำบริเวณศูนยก์ระจำยสินค้ำ(เพิม่เติม) 70,883.97 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

2.5 ขยำยเขตไฟฟ้ำบริเวณพิพิธภัณฑ์ถนนรถไฟ 2 23,624.17 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

2.6 ขยำยเขตไฟฟ้ำศูนยก์ระจำยสินค้ำฯ 44,482.79 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

2.7 ติดต้ังระบบไฟฟ้ำศูนยก์ระจำยสินค้ำฯ 407,754.18 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบำยน้ ำ (งบเทศบำล) 10,824,900 7,393,054 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

3.1 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำรูปตัวย ูพร้อมถนน คสล.ถนนนิกรบ ำรุงเชือ่มถนนศิลปนุสรณ์

เชือ่มถนนชัยชุมพล

(งบเทศบำล) 695,000 685,000 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

3.2 ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ คสล. (ด้ำนบนเป็นรำงว)ี พร้อมบ่อพัก ถนนท่ำแพใต้ถึงทำง

หลวงหมำยเลข 41

(งบเทศบำล) 5,699,900 5,207,954 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

3.3 ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ คสล. (ด้ำนบนเป็นรำงว)ี พร้อมบ่อพัก ถนนเสริมชำติ ซอย 8

 (จำกสะพำนคลองท่ำโหลนถึงสำมแยกหนองป่ำแก่)

(เงินกู ้กสท.) 4,430,000 1,500,100 อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร

แนวทำงกำรพัฒนำที ่3 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนโครงข่ำยถนน  ระบบระบำยน้ ำ ไฟฟ้ำ ประปำ  โทรศัพท์ ให้เพียงพอ และปรับปรุงบ ำรุงรักษำอำคำรสถำนทีส่ำธำรณะ

1 (งบเทศบำล) 750,000

2 (งบเทศบำล) 2,614,000

3
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โครงกำรด ำเนินกำรตำม

แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 2559
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งบประมำณ
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งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร
ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ

โครงกำรก่อสร้ำงถนน/ถนนและท่อระบำยน้ ำ/ปรับปรุงผิวจรำจร 33,037,000 28,803,430 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

4.1 ก่อสร้ำงถนน คสล. และท่อระบำยน้ ำ คสล. (ด้ำนบนเป็นรำงว)ี พร้อมบ่อพัก ถนน

ประชำอุทิศ ซอย 6/2

(งบเทศบำล) 557,000 557,000 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

4.2 ก่อสร้ำงถนน คสล.และท่อระบำยน้ ำ คสล. (ด้ำนบนเป็นรำงว)ี พร้อมบ่อพัก ถนน

ประชำอุทิศ ซอยร่วมใจพัฒนำ 1 แยก 3

(งบเทศบำล) 1,188,000 1,157,300 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

4.3 ค่ำปรับปรุงถนน คสล.ถนนทุง่สง-นครศรีฯ (ตรงข้ำมบ้ำนพักรถไฟนำเหนือ) (งบเทศบำล) 652,000 640,000 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

4.4  ก่อสร้ำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีตท่อระบำยร้ ำทำงเท้ำและเกำะกลำงถนน

ทุง่สง-นครศรีฯ (จำกสะพำนส ำนักงำนกองทุนสวนยำง-สุดเขตเทศบำลเมืองทุง่สง)

(เงินกู ้กสท.) 29,220,000 25,031,130 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

4.5 ก่อสร้ำงถนน คสล.และท่อระบำยน้ ำ คสล. (ด้ำนบนเป็นรำงว)ี พร้อมบ่อพัก ถนน

หมูบ่้ำนพัฒนำ ซอย 14/6

(เงินกู ้กสท.) 1,420,000 1,418,000 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

5 โครงกำรจัดซ้ือทีดิ่นเพือ่ขยำยโรงเรียนมัธยมวดัท่ำแพเทศบำลเมืองทุง่สง (งบเทศบำล) 2,397,700  - ไม่ได้ด ำเนินกำร   - เนือ่งจำกเจ้ำของทีดิ่นไม่ขำยท ำให้

ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้

โครงกำรก่อสร้ำง/ปรับปรุงอำคำรสถำนที่ (งบเทศบำล) 100,564,726 25,333,763 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

 6.1 ก่อสร้ำงลำนคอนกรีตศูนยก์ระจำยสินค้ำภำคใต้ทุง่สง จ.นครศรีธรรมรำช (งบเทศบำล) 17,271,000 16,380,923 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

6.2 ปรับปรุงอำคำรเก่ำเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิน่เมืองทุง่สง (งบเทศบำล) 4,500,000  - ไม่ได้ด ำเนินงำน ไม่ได้ด ำเนินงำน จะด ำเนินกำรใน

ปีงบประมำณ 2560 ขอก่อหนี้

ผูกพนัธ์ ในปีงบประมำณ 2561

6.3 ก่อสร้ำงฐำนอนุสำวรียเ์รือทีจ่อดรถจักรยำนยนต์หน้ำห้องสมุดประชำชน (งบเทศบำล) 370,000 197,000 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

6.4 ก่อสร้ำงทีท่ ำกำรชุมชนทุง่สง-ห้วยยอด (งบเทศบำล) 439,000 438,000 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

6.5 ปรับปรุงเมรุวดัชัยชุมพลพร้อมห้องน้ ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ (งบเทศบำล) 3,400,000 3,064,040 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

6.6 ปรับปรุงอำคำรศำลำคู่เมรุและประกอบพิธกีรรมทำงศำสนำวดัท่ำแพ (งบเทศบำล) 1,850,000 1,835,800 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

6.7 ปรับปรุงห้องน้ ำสวนพฤกษำสิรินธร (งบเทศบำล) 1,880,000 1,590,000 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

4
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โครงกำรด ำเนินกำรตำม
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ด ำเนินกำร
ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ

6.8 ปรับปรุงจุดท่องเทีย่วแยกชนปรีดำ (งบเทศบำล) 400,000 380,000 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

6.9 ปรับปรุงอำคำรตลำดสด ชัน้ 2 (งบเทศบำล) 18,523,726 1,448,000 อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร

6.10 ก่อสร้ำงศำลำประชำคม (เงินกู ้กสท.) 17,241,000  - อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร

6.11 ก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำน (เงินกู ้กสท.) 29,450,000  - อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร

6.12 ก่อสร้ำงสถำนธนำนุบำลเทศบำลเมืองทุง่สง (โรงรับจ ำน ำสำขำที ่2) (เงินกู ้กสท.) 5,240,000  - อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร

100,564,726 25,333,763

 -  -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  -  -  - 

1 โครงกำรป้องกันและควบคุมพำหะน ำโรค (จ้ำงเหมำบริกำรเอกชนจ ำกัดหนู) (งบเทศบำล)               144,000               116,820 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

2 โครงกำรสุขำภิบำลส ำหรับผู้ประกอบกำรค้ำในเขตเทศบำลเมืองทุง่สงประจ ำปี 2559 (งบเทศบำล)               216,000               216,000 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

             360,000              332,820 

 -  -  -  -  -  -  - 

โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัยและกำรจัดระเบียบจรำจรและแก้ไขปัญหำ

จรำจรเมืองทุง่สงแบบบูรณำกำร

(งบเทศบำล)                90,000 53,900               ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

 - กิจกรรมฝึกอบรมและรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน(ช่วงปีใหม)่ (งบเทศบำล) 45,000                25,900                ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

 - กิจกรรมฝึกอบรมและรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน(ช่วงสงกรำนต์) (งบเทศบำล) 45,000                28,000                ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

               90,000                53,900 รวม

 แนวทำงกำรพัฒนำที ่4 ปรับปรุงและพัฒนำพ้ืนทีส่วนสำธำรณะ สวนหย่อม และปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบำลให้สวยงำมเป็นระเบียบโดยทุกภำคส่วนมีส่วนร่วม

 แนวทำงกำรพัฒนำที ่5 ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรบุกรุกทีส่ำธำรณะอย่ำงมีส่วนร่วม

 แนวทำงกำรพัฒนำที ่6 ปรับปรุงพัฒนำและบริหำรจัดกำรตลำดสด ตลำดนัด  ตลำดคนเดิน ให้สวยงำม สะอำด  ถูกหลักสุขำภิบำลโดยกำรมีส่วนร่วม

แนวทำงกำรพัฒนำที ่7 ส่งเสริม  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู   ทรัพยำกรธรรมชำติ  และสิง่แวดล้อม

แนวทำงกำรพัฒนำที ่8  จัดระบบจรำจรให้มีระเบียบและสร้ำงวินัยจรำจรแก่ประชำชนโดยทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมแบบบูรณำกำร

1
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ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ

โครงกำรเพิม่ประสิทธภิำพกำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

เมือง

(งบเทศบำล)          11,497,800 8,975,478          ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

1.1 กิจกรรมเพิม่ประสิทธภิำพกำรรักษำควำมสะอำดและเก็บขนขยะมูลฝอย (งบเทศบำล)             4,039,200 3,627,300            ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

1.2 กิจกรรมจ้ำงกวำดขยะในเขตเทศบำล (งบเทศบำล)             4,050,600 4,050,600            ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

1.3 กิจกรรมจ้ำงเหมำเอกชนฝังกลบขยะมูลฝอย (งบเทศบำล)             3,168,000 1,244,150            ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

1.4 กิจกรรมจ้ำงเหมำบริกำรขนส่งและก ำจัดขยะติดเชือ้ (งบเทศบำล)               240,000 53,428                ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

2 โครงกำรบริหำรจัดกำรและสร้ำงจิตส ำนึกในกำรจัดกำรขยะมูลฝอย (งบเทศบำล)             1,158,000             1,110,600 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

3 โครงกำรชุมชนไร้ถัง (งบเทศบำล)               200,000           147,275.50 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

4 โครงกำรปรับปรุงอำคำรโรงคุมลำนตำกส่ิงปฏิกูลศูนยก์ำรเรียนรู้บ้ำนลุ่มพ้อ (งบเทศบำล)                 97,850                 97,848 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

5 โครงกำรปรับปรุงอำคำรคัดแยกขยะบริเวณทีพ่ักขยะหลังเขำวดัชัยชุมพล (งบเทศบำล)                 80,180                 80,180 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

6 โครงกำรจ้ำงเหมำยำมรักษำกำรณ์ศูนยก์ำรเรียนรู้บ้ำนลุ่มพ้อ (งบเทศบำล)             1,200,000               188,400 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

7 โครงกำรจ้ำงเหมำยำมรักษำกำรณ์ศูนยก์ำรจัดกำรขยะบ้ำนทุง่ชน (งบเทศบำล)             1,200,000               565,200 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

         15,433,830      11,164,981.50 รวม

แนวทำงกำรพัฒนำที ่9 ปรับปรุงระบบกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยของเทศบำลให้มีประสิทธิภำพถูกหลักสุขำภิบำล  สร้ำงเครือข่ำยทุกภำคีมีส่วนร่วม สำมำรถลดปริมำณขยะ 

และกำรน ำขยะกลับมำใช้ใหม่อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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1 โครงกำรบริหำรจัดกำรและสร้ำงจิตส ำนึกในกำรจัดกำรน้ ำเสียชุมชน (งบเทศบำล)               423,000 357,900              ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

(งบเทศบำล)        106,300,000 1,813,400          

  - เงินอุดหนุน 95,970,000                      1,622,060 

 - เงินกองทุน

ส่ิงแวดล้อม

100,000              

 - 
 - เงินเทศบำล

สมทบ

10,630,000                        191,340 

3 โครงกำรวำ่จ้ำงควบคุมงำนก่อสร้ำงระบบรวบรวมและบ ำบัดน้ ำเสียระยะที ่2 เทศบำล

เมืองทุง่สง

(งบเทศบำล)             1,900,000 57,000                อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร ส่งมอบ งวดที ่1 เมือ่วันที ่25 กรกฏำคม

 2559 (ลงนำมในสัญญจำ้งเมือ่วันที ่3 

มนีำคม 2559 ) และ (ส้ินสุดสัญญำจำ้ง 

วันที ่17 พฤศจกิำยน 2561) 

 - ได้รับเงินอดุหนุนทัง้หมด 1,710,100 

บำท  2559 งบประมำณปี 2559 

อดุหนุน จ ำนวน 1,166,400 บำท ส่วนที่

เหลือผูกพันปีงบประมำณ  2560-2560 

 - เทศบำลสมทบปี 2559 จ ำนวน 

129,600 บำท ส่วนทีเ่หลือผูกพันปี 

60-61

       215,323,000 2,228,300          รวม

แนวทำงกำรพัฒนำที ่10 บริหำรจัดกำรระบบบ ำบัดน้ ำเสียทีม่ีอยูใ่ห้มีประสิทธิภำพโดยประชำชนมีส่วนร่วมและขยำยระบบบ ำบัดน้ ำเสียให้ครอบคลุมพ้ืนทีเ่ขตเทศบำล

ส่งมอบ งวดที ่1 เมือ่วันที ่25 กรกฏำคม

 2559 (ลงนำมในสัญญจำ้งเมือ่วันที ่3 

มนีำคม 2559 ) และ (ส้ินสุดสัญญำจำ้ง 

วันที ่17 พฤศจกิำยน 2561) 

- ได้รับเงินอดุหนุนจำก สผ ปี 2559 

จ ำนวน 19,173,500 บำท

 - เทศบำลสมทบปี 2559 จ ำนวน 

2,132,600 บำท ส่วนทีเ่หลือผูกพันปี 

60-61

2 โครงกำรก่อสร้ำงระบบรวบรวมและบ ำบัดน้ ำเสียระยะที ่2 เทศบำลเมืองทุง่สง อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร
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ล ำดับ
โครงกำรด ำเนินกำรตำม

แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 2559
ทีม่ำของ

งบประมำณ
งบประมำณทีต่ัง้ไว้

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร
ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ

โครงกำรรณรงค์รักษำสภำพภูมิอำกำศ ลดโลกร้อน ภำยใต้แผนปฏิบัติกำร LA 21  เพือ่

เมืองน่ำอยู่

(งบเทศบำล)           1,450,000 453,726             ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

 - ศูนยเ์รียนรู้ชุมทำงลดโลกร้อนทุง่สง (งบเทศบำล)             1,400,000 403,846              ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

 - กิจกรรมส่งเสริมพหุภำคีในกำรพัฒนำชุมชนอยำ่งยัง่ยนืภำยใต้แผนปฏิบัติกำร 21 

ระดับท้องถิน่

(งบเทศบำล)                 50,000 49,880                ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

2 โครงกำรจัดซ้ือพร้อมติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้ำจำกแก๊สชีวภำพขนำดไม่น้อยกวำ่ 30 KW 

จ ำนวน 1 ระบบ

(งบเทศบำล)               500,000 -                    ไม่ได้ด ำเนินกำร  - ไม่สำมำรถด ำเนินกำรจัดซ้ือได้เนื่องจำก

ระเบยีบพัสดุ

 - ขออนุมัติโอนงบประมำณดังกล่ำวไปใช้ใน

งำนอย่ำงอืน่ที่มีควำมเร่งด่วนก่อนค่ำน้ ำมัน

เชื้อเพลิงกองช่ำงสุขำภบิำล จ ำนวน 100,000

 บำท , ค่ำวทิยำศำสตร์ จ ำนวน 100,000 

บำท , ค่ำเงินเดือนพนักงำนส ำนัก

ปลัดเทศบำล จ ำนวน 300,000 บำท

          1,950,000              453,726 

342,688,866       42,136,048         

1

รวมทัง้ยุทธศำสตร์

รวม

แนวทำงกำรพัฒนำที ่11 รณรงค์ส่งเสริมกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำและน้ ำมันและสนับสนุนกำรใช้พลังงำนทำงเลือก
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ล ำดับ
โครงกำรด ำเนินกำรตำม

แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 2559
ทีม่ำของงบประมำณ งบประมำณทีต่ัง้ไว้

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร
ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ

1 โครงการส่งเสริมการลงทุน(พัฒนาศูนยก์ระจายสินค้าภาคใต้-ทุง่สง)

(Cargo Distribution Center)

(งบเทศบาล) 17,271,000 17,271,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ

2 โครงการพัฒนาศูนยก์ระจายสินค้า-ภาคใต้ทุง่สง (Inland Container Depot : ICD 

Thungsong City)

 - กิจกรรมจ้างทีป่รึกษาศึกษารายละเอียดและจัดท าข้อเสนอโครงการตาม

พระราชบัญญัติร่วมทุนในกิจการของรัฐ

กองช่าง

(งบ จว.นศ)

2,257,700 2,200,000 อยูร่ะหวา่งการ

ด าเนินงาน

3  โครงการพัฒนาศูนยก์ระจายสินค้าภาคใต้ (Inland Container Depot : ICD 

Thungsong City)

 - ก่อสร้างป้ายและห้องส้วมศูนยก์ระจายสินค้าภาคใต้-ทุง่สง)

กองช่าง 500,000 463,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ

20,028,700 19,934,000

1 โครงการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน (งบเทศบาล) 1,650,000                    199,600 ด าเนินการแล้วเสร็จ

1,650,000                   199,600 

รวม

รวม

แนวทำงกำรพัฒนำที ่2 พัฒนำทักษะและส่งเสริมอำชีพแก่กลุม่ผู้จ้ำงงำน กลุม่อำชีพ ผู้ด้อยโอกำส ยำกจน ภำยใต้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง โดยทุกภำคส่วนมีส่วนร่วม

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนด ำเนินงำน ประจ ำปี 2559

ยุทธศำสตร์ที ่3  ร่วมกันพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมสูคุ่ณภำพชีวิตทีด่ีกว่ำ

(ภำรกิจกองกำรศึกษำ  กองสำธำรณสุข  กองสวัสดิกำรสังคม)

แนวทำงกำรพัฒนำที ่1 ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกำรลงทุนด้ำนคมนำคมขนส่งรองรับกำรขยำยกำรลงทุนภำคธุรกิจและอุตสำหกรรมและขยำยกำรจ้ำงงำนในพ้ืนทีใ่ห้สำมำรถลดต้นทุนและเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
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ล ำดับ
โครงกำรด ำเนินกำรตำม

แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 2559
ทีม่ำของงบประมำณ งบประมำณทีต่ัง้ไว้

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร
ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ

โครงการสนับสนุนองค์กรการกุศลจัดงานประเพณีและจัดกิจกรรมการท่องเทีย่วเพือ่

การเรียนรู้ด้านศาสนาและวฒันธรรม

(งบเทศบาล) 300,000                 - ไม่ได้ด าเนินการ

 - กิจกรรมสนับสนุนการจัดงานประเพณีประจ าปีของมูลนิธซิ าปอกง (หลวงพ่อโต)

ทุง่สง

(งบเทศบาล) 100,000                  - ไม่ได้ด าเนินการ

 - กิจกรรมสนับสนุนการจัดงานประเพณีประจ าปีของมูลนิธสิวา่งทุง่สงธรรมสถาน (งบเทศบาล) 100,000                  - ไม่ได้ด าเนินการ

 - กิจกรรมสนับสนุนชมรมเผยแผ่คุณธรรม (งบเทศบาล) 100,000                  - ไม่ได้ด าเนินการ

2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่วในอ าเภอทุง่สง 

 - จัดงานเทศกาลขนมจีนหม้อยกัษ์เมืองทุง่สง " อร่อยได้ไร้แอลกอฮออล์"

(งบเทศบาล) 1,670,000               1,518,311                 ด าเนินการแล้วเสร็จ

3 โครงการดนตรีในสวนเทศบาลเมืองทุง่สง "ดนตรีดี เยาวชนเด่น เล่นในสวน" (งบเทศบาล) 500,000                  - ไม่ได้ด าเนินการ

4 โครงการถนนคนเดิน (งบเทศบาล) 500,000                  - ไม่ได้ด าเนินการ

2,970,000             1,548,311               

1

รวม

แนวทำงกำรพัฒนำที ่3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ำยธุรกิจกำรท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรมและกำรกีฬำ เชือ่มต่อแหล่งท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์และกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเทีย่วของเมืองทุง่สงเชือ่มโยงกับ

พ้ืนทีใ่กล้เคียงโดยชุมชนมีส่วนร่วม

ไม่ได้ด าเนินการเนือ่งจากมี

ข้อทักท้วงจาก สตง.
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ล ำดับ
โครงกำรด ำเนินกำรตำม

แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 2559
ทีม่ำของงบประมำณ งบประมำณทีต่ัง้ไว้

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร
ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ

1 โครงการระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุง่สง (งบเทศบาล)

(สนับสนุน สปสช.)

2,783,648               2,256,914                 ด าเนินการแล้วเสร็จ

2 โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (งบเทศบาล) 80,000                    - ด าเนินการแล้วเสร็จ ด าเนินการแต่ไม่ใช้

งบประมาณ3 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน (งบเทศบาล) 1,000,000                - ไม่ได้ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการเนือ่งจากมีข้อ

ทักท้วงจาก สตง. ไม่ใช้ภารกิจของ

เทศบาล

โครงกำรพัฒนำงำนสำธำรณสุขมูลฐำน 285,000                142,500                  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - กิจกรรมรวมพลรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพวนั อสม.แห่งชาติ 19,000                   19,000                     ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - กิจกรรมพัฒนางานศักยภาพ อสม.ประจ าหมูบ่้านด้านระบบการจัดเก็บข้อมูล

สาธารณสุขมูลฐาน

266,000                 123,500                   ด าเนินการแล้วเสร็จ

5
โครงการส่งเสริมโภชนาการประชากร (จ้างเหมาเอกชนผลิตนมถัว่เหลืองบรรจุถุง

พร้อมจัดส่ง)

(งบเทศบาล) 1,735,488.00           1,634,435.20             ด าเนินการแล้วเสร็จ

6 โครงการระบบการแพทยฉ์ุกเฉินเทศบาลเมืองทุง่สง (งบเทศบาล) 600,000                 600,000                   ด าเนินการแล้วเสร็จ

7 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนสาธารณภัย (งบ สปสช.) 105,175                  - ด าเนินการแล้วเสร็จ

8 โครงการจัดท าประชาคมแผนสุขภาพของกองทุนหลักประกันสุขภาพ (งบ สปสช.) 43,075                   40,813                     ด าเนินการแล้วเสร็จ

9 โครงการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครสัตวแพทยช์ุมชน (งบเทศบาล) 30,000                    - ไม่ได้ด าเนินการ

10 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพงานอนามัยโรงเรียน (งบเทศบาล) 54,000                   54,000                     ด าเนินการแล้วเสร็จ

6,716,386.09         4,728,662.20           

แนวทำงกำรพัฒนำที ่ 4  จัดบริกำรสำธำรณสุขให้ได้มำตรฐำนทัว่ถึงและรณรงค์ส่งเสริมให้ประชำชนมีพฤติกรรมสุขภำพทีถู่กต้อง

รวม

(งบเทศบาล)

4
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ล ำดับ
โครงกำรด ำเนินกำรตำม

แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 2559
ทีม่ำของงบประมำณ งบประมำณทีต่ัง้ไว้

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร
ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ

แนวทำงกำรพัฒนำ 5 จัดระบบป้องกันอำชญำกรรม ยำเสพติด และอบำยมุข โดยทุกภำคส่วนมีส่วนร่วม

1 โครงการขับเคล่ือนสมัชชาชุมชนหมูบ่้าน/ชุมชนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (งบเทศบาล) 100,000 100,000                   ด าเนินการแล้วเสร็จ

2 โครงการจ้างเหมาดูแลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (งบเทศบาล) 324,000 324,000                   ด าเนินการแล้วเสร็จ

424,000 424,000

แนวทำงกำรพัฒนำ 6 พัฒนำระบบป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ภัยพิบัติ ให้มีประสิทธิภำพโดยทุกภำคส่วนมีส่วนร่วม

1 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (งบเทศบาล)                    50,000   -   ไม่ได้ด าเนินการ  - ชะลอโครงการเนือ่งจาก

การจัดเก็บงบประมาณไม่ไป

ตามเป้าทีก่ าหนดไว้

โครงกำรฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยประจ ำปี (งบเทศบำล)                   40,000                    20,000 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

 - ฝึกซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย-วาตภัย และดินถล่มเมือง

ทุง่สงแบบบูรณาการ

(งบเทศบาล)                    20,000   -  ด าเนินการแล้วเสร็จ ด าเนินการฝึกร่วมกับปภ.เขต

 8

(ไม่ใช้งบประมาณ) - ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย (งบเทศบาล)                    20,000                      20,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ

3 โครงการอบรมป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยให้กับเยาวชนในโรงเรียนในเขตเทศบาล 

(ยวุอปพร.)

(งบเทศบาล)                    20,000                      20,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ

4 โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย "มิสเตอร์เตือนภัย" (เครือข่ายเตือน

ภัยในชุมชน)

(งบเทศบาล)                    20,000   -   ไม่ได้ด าเนินการ
  - มีค าส่ังใหช้ะลอโครงการ 

เนือ่งจากการจัดเก็บงบประมาณ

ไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีต้ั่งไว้

5 โครงการบริการประชาชนเพือ่รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพยสิ์น (เทศกิจ)

(งบเทศบาล)                3,014,400                  3,014,400 ด าเนินการแล้วเสร็จ

6 โครงการกวาดขยะและรักษาความสะอาดอาคารป้องกัน (งบเทศบาล)                    94,200                      94,200 ด าเนินการแล้วเสร็จ

             3,238,600                3,148,600 

รวม

2

รวม
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ล ำดับ
โครงกำรด ำเนินกำรตำม

แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 2559
ทีม่ำของงบประมำณ งบประมำณทีต่ัง้ไว้

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร
ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ

แนวทำงกำรพัฒนำที ่7 ส่งเสริมสวัสดิกำรชุมชนโดยจัดสวัสดิกำรแก่คนชรำ  ผู้ด้อยโอกำส คนพิกำร คนยำกจน ให้พอเพียงแก่กำรด ำรงชีพและเป็นธรรม

25,654,100 25,157,800

(งบเทศบาล) 232,000 232,000

(งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) 25,422,100 24,925,800

2 โครงการจัดระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุ (งบเทศบาล) 50,000   -   ไม่ได้ด าเนินการ
  - มีค าส่ังใหช้ะลอโครงการ 

เนือ่งจากการจัดเก็บงบประมาณ

ไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีต้ั่งไว้

3 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและสวสัดิการผู้สูงอายุ (งบเทศบาล) 50,000   -   ไม่ได้ด าเนินการ
  - มีค าส่ังใหช้ะลอโครงการ 

เนือ่งจากการจัดเก็บงบประมาณ

ไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีต้ั่งไว้

4 โครงการทัศนธรรมศึกษาของผู้สูงอายุ (งบเทศบาล) 550,000 550,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ

5 โครงการจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารด ารงธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองทุง่สง (งบเทศบาล) 94,200 94,200 ด าเนินการแล้วเสร็จ

6 โครงการจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอาย ุคนพิการ เด็ก เร่ร่อน ผู้ด้อยโอกาส (งบเทศบาล) 188,400 188,400 ด าเนินการแล้วเสร็จ

26,586,700 25,990,400

61,614,386.09        55,973,573.20         

รวม

รวมทัง้ยุทธศำสตร์

1 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพ คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ด าเนินการแล้วเสร็จ

B22



ล ำดับ
โครงกำรด ำเนินกำรตำม

แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 2559
ทีม่ำของงบประมำณ งบประมำณทีต่ั้งไว้

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร
ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ

1 โครงการจ้างเหมาเอกชนบันทึกข้อมูลโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)

(งบเทศบาล) 480,300                480,300                  ด าเนินการแล้วเสร็จ

480,300              480,300                 

 โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรและหน่วยงำนในสังกัดเทศบำลเมือง

ทุง่สง

1,090,000            771,010                 ด าเนินการแล้วเสร็จ

  - กิจกรรมอบรมเพือ่ความรู้ความเข้าใจการเข้าสู่ระบบจ าแนกต าแหน่งใหม่ 

(ระบบแท่ง)ของพนักงานเทศบาล ในสังกัดเทศบาลเมืองทุง่สง

300,000                50,084                    ด าเนินการแล้วเสร็จ

  - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตาม

หลักเกณฑ์และวธิกีารบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่ (จัดท าค ารับรองปฏิบัติ

ราชการเทศบาลเมืองทุง่สงประจ าปี 2559 )

80,000                 47,560                    ด าเนินการแล้วเสร็จ

  - กิจกรรมอบรมให้ความรู้ระเบียบปฏิบัติอย่างโปร่งใสเพือ่เสริมสร้าง

ธรรมาภิบาลทีดี่

40,000                 16,940                    ด าเนินการแล้วเสร็จ

  - กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพือ่เพิม่

ประสิทธผิลในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรเทศบาลเมืองทุง่สง"

670,000                656,426                  ด าเนินการแล้วเสร็จ

รวม

 แนวทำงกำรพัฒนำที ่2 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มีควำมรู้และทักษะในกำรท ำงำนเฉพำะด้ำนและท ำงำนเป็นทีมทีม่ีประสิทธิภำพและยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตำมหลักธรรมำภิบำล

ผ่ำนเกณฑ์กำรบริกำรจัดกำรทีด่ี

1

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนด ำเนินงำน ประจ ำป ี2559
ยุทธศำสตร์ที่ 4  ปรับปรุงและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรเทศบำลและองค์กรชมุชนสูก่ำรบริหำรจัดกำรที่ดโีดยทุกภำคีมสี่วนร่วมแบบบูรณำกำรรองรับควำมเปลีย่นแปลงสูเ่ทศบำล

อัจฉริยะ

(ภำรกิจกองชำ่ง ส ำนักปลัดเทศบำล กองสวัสดกิำรสังคม)

 แนวทำงกำรพัฒนำที ่1  ปรับปรุงและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและเพ่ือกำรบริกำรประชนของเทศบำลและของชุมชนให้มีประสิทธิภำพและได้มำตรฐำนสำมำรถเข้ำถึงได้งำ่ยสะดวก

ในกำรใช้ประโยชน์

(งบเทศบาล)
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ล ำดับ
โครงกำรด ำเนินกำรตำม

แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 2559
ทีม่ำของงบประมำณ งบประมำณทีต่ั้งไว้

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร
ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ

2  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้น าชุมชนและสมาชิกองค์กรและสภา

ชุมชนทีเ่กี่ยวข้อง

(งบเทศบาล) 1,300,000             1,073,620                ด าเนินการแล้วเสร็จ

3  โครงการเพิม่ศักยภาพบุคลากรเพือ่การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลเมืองทุง่สง

(งบเทศบาล) 80,000                 51,795                    ด าเนินการแล้วเสร็จ

4  โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรแม่บ้าน สตรีเทศบาลเมืองทุง่สง (งบเทศบาล) 50,000                  - ไม่ได้ด าเนินการ
  - มีค าส่ังให้ชะลอโครงการ 

เนื่องจากการจัดเก็บงบประมาณไม่

เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้ังไว้

5  โครงการจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล ส ารวจข้อมูลลภาคสนาม โครงการ/กิจกรรม

ส าคัญของเทศบาลเมืองทุง่สง ประจ าปี 2559

(งบเทศบาล) 100,000                18,000                    ด าเนินการแล้วเสร็จ  ด าเนินการการจ้างจัดเก็บ จ านวน

 2 เดือน และไม่ได้ด าเนินการจ้าง

เหมาต่อ มอบพนักงานจ้างตาม

ภารกิจช่วยด าเนินการแล้วเสร็จ

 โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริกำรประชำชน 471,000              394,800                 ด าเนินการแล้วเสร็จ

  - กิจกรรมเพิม่ประสิทธภิาพการบริการประชาชน 188,400                188,400                  ด าเนินการแล้วเสร็จ

  - กิจกรรมเพิม่ประสิทธภิาพการด าเนินงานพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองทุง่สง 94,200                 94,200                    ด าเนินการแล้วเสร็จ

  - กิจกรรมจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลพืน้ฐานในเขตเทศบาลเมืองทุง่สง 94,200                 94,200                    ด าเนินการแล้วเสร็จ

  - กิจกรรมเพิม่ประสิทธภิาพการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของกองวชิาการ

และแผนงาน

94,200                 18,000                    ด าเนินการแล้วเสร็จ

 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือกำรวำงแผนพัฒนำท้องถ่ินแบบบูรณำกำร 590,560                 ด าเนินการแล้วเสร็จ

  - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการด าเนินงาน 552,750                  ด าเนินการแล้วเสร็จ

  - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงการ คร้ังที ่2 37,810                    ด าเนินการแล้วเสร็จ

3,727,600            2,899,785              รวม

636,600              

6

7 (งบเงินรางวลัฯ)

(งบเทศบาล)
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ล ำดับ
โครงกำรด ำเนินกำรตำม

แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 2559
ทีม่ำของงบประมำณ งบประมำณทีต่ั้งไว้

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร
ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ

1  โครงการจ้างทีป่รึกษาพัฒนาระบบการส่ือสารเพือ่สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนา

เทศบาลเมืองทุง่สงภาคประชาชน

(งบเทศบาล) 500,000                500,000                  ด าเนินการแล้วเสร็จ

2  โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างของ อปท.ระดับอ าเภอทุง่สง

 ประจ าปีงบประมาณ 2558

(งบเทศบาล) 20,000                 20,000                    ด าเนินการแล้วเสร็จ

3  โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ (งบเทศบาล) 98,400                 98,400                    ด าเนินการแล้วเสร็จ

618,400              618,400                 

1 โครงการเทศบาลพบประชาชนเพือ่บริการและพัฒนา (งบเทศบาล) 50,000                 6,000                     ด าเนินการแล้วเสร็จ

2 โครงการเทศบาลพบสภาชุมชนเมืองเพือ่สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งบเทศบาล) 50,000                 36,017.24                ด าเนินการแล้วเสร็จ

3 โครงการจ้างทีป่รึกษาวจิัยและและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน (งบเทศบาล) 140,000                140,000                  ด าเนินการแล้วเสร็จ

240,000              182,017.24             

1 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพในการจัดเก็บรายได้ (งบเทศบาล) 80,000                 8,800                     ด าเนินการแล้วเสร็จ

2 โครงการจ้างเหมาเอกชนเพือ่ปฏิบัติงานในการจัดเก็บรายได้ (งบเทศบาล) 714,000                606,000                  ด าเนินการแล้วเสร็จ

3
 โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าทีใ่ห้บริการข้อมูลแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน (งบเทศบาล) 94,200                 94,200                    

ด าเนินการแล้วเสร็จ

4  โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าทีใ่ห้บริการข้อมูลข่าวสารและจัดความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยสถานีขนส่งย่อยเทศบาลเมืองทุง่สง

(งบเทศบาล) 324,000                324,000                  ด าเนินการแล้วเสร็จ

5  โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าทีบ่ันทึกแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สินลงใน

โปรแกรม Ltax 3000

(งบเทศบาล) 101,100                101,100                  

ด าเนินการแล้วเสร็จ

6  โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าทีรั่กษาความสะอาดบริเวณสถานีขนส่งย่อย (งบเทศบาล) 94,200                 94,200                    ด าเนินการแล้วเสร็จ

1,407,500            1,228,300              

รวม

แนวทำงกำรพัฒนำที ่3  ปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรสื่อสำรเพ่ือกำรพัฒนำงำนและพัฒนำชุมชนให้มีประสิทธิภำพ และลดขั้นตอนปฏิบัติงำน

รวม

รวม

แนวทำงกำรพัฒนำที ่4 พัฒนำระบบบริกำรทุกกระบวนงำนบริกำรของเทศบำลโดยส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมอย่ำงเข้มแข็ง

แนวทำงกำรพัฒนำที ่5  เพ่ิมประสิทธิภำพและพัฒนำกำรจัดเก็บรำยได้ของเทศบำลให้ครบถ้วน ทัว่ถึง และเป็นธรรม
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ล ำดับ
โครงกำรด ำเนินกำรตำม

แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 2559
ทีม่ำของงบประมำณ งบประมำณทีต่ั้งไว้

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร
ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ

1 โครงการประชุมประชาคมเมืองทุง่สง (งบเทศบาล)                 100,000 83,704                    ด าเนินการแล้วเสร็จ

2 โครงการส่งเสริมและการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาเมืองทุง่สงแบบบูรณาการ

 - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสร้างฝายมีชีวติในเมือง

(งบเทศบาล) 70,000 22,000                    ด าเนินการแล้วเสร็จ

3 โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมด้านประชาธปิไตย (งบเทศบาล) 15,000                  - ไม่ได้ด าเนินการ
  - มีค าส่ังให้ชะลอโครงการ 

เนื่องจากการจัดเก็บงบประมาณไม่

เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้ังไว้

โครงกำรวันพัฒนำเทศบำลเน่ืองในวันส ำคัญต่ำง ๆ 268,665              268,664.96             ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - กิจกรรมบวงสรวงพระพรหม 28,820                 28,820                    ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - กิจกรรมบวงสรวงพระปิยะมหาราช 109,945                109,945                  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รวมใจภักด์ิ อนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อม 129,899.96            129,899.96              ด าเนินการแล้วเสร็จ

5 โครงการจัดงานวนัเทศบาล (งบเทศบาล) 80,000                 32,140                    ด าเนินการแล้วเสร็จ

6 โครงการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาล (งบเทศบาล) 50,000                  - ไม่ได้ด าเนินการ  - ไม่มีการด าเนินการเลือกต้ัง

              583,665 406,508.96             

1 โครงการสรรหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และสถานทีข่องเทศบาลเมืองทุง่สง

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน

(งบเทศบาล) 4,227,100 3,782,590 ด าเนินการแล้วเสร็จ

2 โครงการจ้างยามรักษาการณ์ส านักงานเทศบาลเมืองทุง่สง (งบเทศบาล) 108,000 108,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ

4,335,100 3,890,590รวม

แนวทำงกำรพัฒนำที ่7  ปรับปรุงและพัฒนำเครื่องมือเครื่องใช้และสถำนทีป่ฏิบัติงำน

รวม

(งบเทศบาล)4

แนวทำงกำรพัฒนำที ่6  ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองกำรบริหำรสู่กำรพัฒนำเมืองอย่ำงยั่งยืน
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ล ำดับ
โครงกำรด ำเนินกำรตำม

แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 2559
ทีม่ำของงบประมำณ งบประมำณทีต่ั้งไว้

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร
ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ

1 โครงการส ารวจข้อมูล จปฐ. (งบเทศบาล)                    5,000   -  ด าเนินการแล้วเสร็จ ด าเนินการแล้วเสร็จ

แต่ไม่ใช้งบประมาณ

3 โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการชุมชน (งบเทศบาล)                    5,000   -  ไม่ได้ด าเนินการ  - ไม่มีการด าเนินการเลือกต้ัง

รวม 10,000  - 

11,402,564.96      9,705,900.90          

497,832,317.05    165,066,768.25   รวม 4 ยุทธศำสตร์

รวมทัง้ยุทธศำสตร์

แนวทำงกำรพัฒนำที ่8  ส่งเสริมองค์กรชุมชน (อบช.)ทุกองค์กำรบริหำรชุมชน/กลุ่มต่ำง ๆ ให้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำเมืองอย่ำงเข้มแข็งและบูรณำกำรควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน
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