
ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณทีต่ัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และ

เปำ้หมำยทีว่ำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ 

หรือระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมนิผล

และรำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่1 บรูณำกำรควำมร่วมมอืทกุภำคส่วนอยำ่งมคุีณภำพในกำรปอ้งกันและแก้ไขปญัหำอุทกภยัเมอืงทุง่สงแบบบรูณำกำรใหย้ัง่ยนืโดยบรูณำกำร

กำรพัฒนำดำ้นกำยภำพและดำ้นกระบวนกำรทำงสังคมอยำ่งเชือ่มโยงและตอ่เน่ือง

1 โครงการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แบบบรูณาการ

2,700,310 22,000        2,722,310       2,722,310             จดักจิรรมเพือ่บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แบบบรูณาการ ดังนี้

ด าเนินการแล้วเสร็จ

(โครงการต่อเนื่อง)

 -  จา้งเหมาเรือนจ าทุ่งสงด าเนินการ 2,700,310 2,722,310                -   ขดุลอกเกบ็วสัดุส่ิงปฏกิลูภายในท่อ , รางระบายน้ าสาธารณะ

 ฯ ตามถนน ซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงจ านวน

 5 โซน  

  -   ปรับแต่งแนวคันขอบคลองทั้งสองขา้ง เกบ็วสัดุส่ิงปฏกิลูและ

ก าจดัวชัพชืภายในล าคลอง จ านวน 4 สาย  ดังนี้ คลองท่าเลา 

คลองตม คลองท่าโหลน คลองท่าแพ

 -  ขดุลอกทางระบายน้ าและจดัรับน้ าทิ้งสาธารณะ (จดุเส่ียง) ใน

เขตเทศบาล จ านวน 6 จดุ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

(โครงการต่อเนื่อง)

ผลกำรตดิตำมและประเมนิผลแผนพัฒนำเทศบำลเมอืงทุง่สง  ประจ ำป ี 2559

ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที ่2  ร่วมกันจดัวำงผังเมอืง พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน รักษำสิง่แวดลอ้ม ปอ้งกันน้ ำทว่ม  สูเ่มอืงน่ำอยูอ่ยำ่งยัง่ยนื

กอง

สาธารณสุขฯ/

กองช่าง

(งบเทศบาล)
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณทีต่ัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และ

เปำ้หมำยทีว่ำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ 

หรือระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมนิผล

และรำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่1 บรูณำกำรควำมร่วมมอืทกุภำคส่วนอยำ่งมคุีณภำพในกำรปอ้งกันและแก้ไขปญัหำอุทกภยัเมอืงทุง่สงแบบบรูณำกำรใหย้ัง่ยนืโดยบรูณำกำร

กำรพัฒนำดำ้นกำยภำพและดำ้นกระบวนกำรทำงสังคมอยำ่งเชือ่มโยงและตอ่เน่ือง

2 โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา

อทุกภยัเมืองทุ่งสง

งานปอ้งกนั

ส านักปลัดฯ

195,000 130,407                  - ด าเนินการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาอทุกภยัเมือง

ทุ่งสง ตามกจิกรรมต่างๆ ดังนี้

ดำ้นกำยภำพ

 - กจิกรรมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าตามจดุ

เส่ียงภยัน้ าท่วมในเขตเทศบาล

งานปอ้งกนั

ส านักปลัดฯ

95,000 24,480                    - ด าเนินการติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าตามจดุเส่ียงภยีน้ าท่วมในเขต

เทศบาลเมืองทุ่งสง ระหวา่งวนัที่ 12 พฤศจกิายน 2558 - 29 

กมุภาพนัธ ์2559 ณ บริเวณหลังถ้ าตลอด , เชิงสะพานถนนทุ่งสง-

หว้ยยอด

วัตถุประสงค์

1.เพือ่เปน็การเตรียมการและแกไ้ขปญัหาน้ าท่วมในเขตเทศบาล

เมืองทุ่งสง

2.เพือ่ปอ้งกนัความเสียหายที่อาจจะเกดิขึน้แกช่ีวติและทรัพยสิ์น

ของประชาชน ตลอดจนส่ิงสาธารณประโยชน์

3.ด าเนินการติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าตามจดุพืน้ที่ลุ่มและเส่ียงภยัของ

เทศบาลเมืองทุ่งสง

ผลกำรด ำเนินงำน

 - ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าบริเวณหลังถ้ าตลอด  จ านวน 1 เคร่ือง  และ

บริเวณศาลาที่พกัโดยสารเชิงสะพานลอยถนนทุ่งสง – หว้ยยอด 

จ านวน  1 เคร่ือง

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณทีต่ัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และ

เปำ้หมำยทีว่ำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ 

หรือระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมนิผล

และรำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่1 บรูณำกำรควำมร่วมมอืทกุภำคส่วนอยำ่งมคุีณภำพในกำรปอ้งกันและแก้ไขปญัหำอุทกภยัเมอืงทุง่สงแบบบรูณำกำรใหย้ัง่ยนืโดยบรูณำกำร

กำรพัฒนำดำ้นกำยภำพและดำ้นกระบวนกำรทำงสังคมอยำ่งเชือ่มโยงและตอ่เน่ือง

ดำ้นสังคม 

- กจิกรรมการประชุมสัมมนาการ

บริหารจดัการน้ าเชิงนิเวศแบบบรูณาการ

งานปอ้งกนั

ส านักปลัดฯ

100,000 150,000       250,000           105,927                  - ด าเนินการประชุมส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน และ

เครือขา่ยชุมชน/ประชาสังคม ในลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าตรังลุ่มน้ าท่าดี 

และลุ่มน้ าตาป ี

 -การบรรยายแนวทางการปรับตัวต่อผลกระทบต่อผลการ

เปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศแนวคิดและการพฒันาการของฝายมี

ชีวติ

 - การบรรยายน าเสนอผลการศึกษาวเิคราะหค์วามเปราะบาง 

และน าเสนอมาตรการการปรับตัว โดยอาศัยระบบนิเวศเพือ่

บรรเทาปญัหาน้ าท่วมและภยัแล้ง

 - ด าเนินการกจิกรรมเมื่อวนัที่ 14 มิถนุายน 2559 ณ อาคาร

เอนกประสงค์วทิยาลัยเทคโนโลยภีาคใต้ (เอส.เทค)

 - ในการด าเนินการคร้ังเทศบาลเมืองทุ่งสงได้รับการสนับสนุน

งบประมาณจาก GIZ จ านวน 237,080 บาท เพือ่ใช้ในการ

ด าเนินการจดัการประชุมสัมมนาฯ ในคร้ังนี้

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณทีต่ัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และ

เปำ้หมำยทีว่ำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ 

หรือระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมนิผล

และรำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่1 บรูณำกำรควำมร่วมมอืทกุภำคส่วนอยำ่งมคุีณภำพในกำรปอ้งกันและแก้ไขปญัหำอุทกภยัเมอืงทุง่สงแบบบรูณำกำรใหย้ัง่ยนืโดยบรูณำกำร

กำรพัฒนำดำ้นกำยภำพและดำ้นกระบวนกำรทำงสังคมอยำ่งเชือ่มโยงและตอ่เน่ือง

โครงการจา้งที่ปรึกษาวจิยัและพฒันา

ระบบการบริหารจดัการคลองที่ไหลผ่าน

เทศบาลเมืองทุ่งสง โดยชุมชนและ

เยาวชนมีส่วนร่วม (ระยะขยายผล)

 - กจิกรรมศึกษานิเวศวทิยาและความ

หลากหลายของสาหร่ายน้ าจดืขนาด

ใหญใ่นคลองท่าแพ

 -  กจิกรรมศึกษานิเวศวทิยาและความ

หลากหลายของปลาและสัตวไ์ม่มี

กระดูกสันหลังขนาดใหญใ่นคลองท่า

โหลน  ท่าเลาและคลองตม

4 โครงการจดัต้ังศูนยค์วบคุมแบบบรูณา

การการบริหารจดัการน้ าเทศบาลเมือง

ทุ่งสง

กองช่าง 5,500,000 ไม่ได้ด าเนินการ

ไม่ได้ด าเนินการ

เนื่องจากผู้ยื่นซอง  คือ  มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย  วทิยาเขต

นครศรีธรรมราช  ใบอนุญาตจดทะเบยีนที่

ปรึกษาไทย  หมดอายุ  ท าใหไ้ม่สามารถท า

สัญญาจ้างได้  ประกอบกับใกล้ส้ิน

งบประมาณ  กองคลังขอใหช้ะลอโครงการ

เนื่องจากเงินงบประมาณไม่เพยีงพอ  โดยได้

โอนเงินไปต้ังจ่าย  ดังนี้

ส านักปลัดเทศบาล

1. ค่ารับรองและพธิกีาร  จ านวน  100,000 

บาท

2. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  

จ านวน  10,000  บาท

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  

จ านวน  300,000บาท

 - ด าเนินการจา้งที่ปรึกษาวจิยัและพฒันาระบบการบริหารจดัการ

คลองที่ไหลผ่านเทศบาลเมืองทุ่งสงโดยชุมชนและเยาวชนมีส่วน

ร่วม(ระยะขยายผล)

860,000กองวชิาการฯ3
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยทีว่ำง

ไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุัน้ตอนทีอ่ยู่

ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมนิผล

และรำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

1 โครงการจดัท าผังและแผนชุมชน

แบบมีส่วนร่วม

กอง

สวสัดิการ ฯ

50,000 48,660  - ด าเนินการจดัท าผังและแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมใหเ้ปน็ปจัจบุนัและ

สมบรูณ์ จ านวน 20ชุมชน เพือ่เปน็เคร่ืองมือในการพฒันาชุมชนและ

เปน็ไปตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ณ อาคารธรรมาภบิาลเมืองทุ่งสง

วัตถุประสงค์ 

1.เพือ่ส่งเสริมขดีความสามารถของชุมชนและประชาชนตลอดถงึภาคีต่างๆ

ในการมีส่วนร่วมจดัท าผังและแผนชุมชนด้วยตัวเอง

2.เพือ่จดัท าผังและแผนชุมชนน าไปใช้เปน็แนวทางในการพฒันาชุมชน

3.เพือ่ใช้ในกจิกรรมของการท าแผนที่และผังชุมชน  เปน็ส่ือในการสร้าง

การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีที่เกีย่วขอ้ง

 ผลการด าเนินงาน

 -คร้ังที่ 1 วนัที่ 15 ม.ค.59 

ณ อาคารธรรมาภบิาลทุ่งสง

 -คร้ังที่ 2 วนัที่ 20 ม.ค.59 ณ อาคารธรรมาภบิาล 

 -คร้ังที่ 3 วนัที่ 28 ม.ค.59 

ณ อาคารธรรมาภบิาล

- จากการประเมินผลผู้เขา้ร่วมโครงการจดัท าผังและแผนชุมชนแบบมีส่วน

ร่วม ประจ าปงีบประมาณ 2558 เทศบาลเมืองทุ่งสง ส่วนใหญม่ีความพงึ

พอใจด้านความรู้ความเขา้ใจ ค่าเฉล่ีย 3.24 อยูใ่นระดับมาก   โดยสามารถ

แยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลกำรตดิตำมและประเมนิผลแผนพัฒนำเทศบำลเมอืงทุง่สง  ประจ ำป ี 2559

ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที ่2  ร่วมกันจดัวำงผังเมอืง พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน รักษำสิง่แวดลอ้ม ปอ้งกันน้ ำทว่ม  สูเ่มอืงน่ำอยูอ่ยำ่งยัง่ยนื

แนวทำงกำรพัฒนำที ่2  สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้กฎหมำยผังเมอืงรวมเมอืงทุง่สง และส่งเสริมกำรมสี่วนร่วมในกำรปฏบิตัิ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยทีว่ำง

ไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุัน้ตอนทีอ่ยู่

ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมนิผล

และรำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที ่2  ร่วมกันจดัวำงผังเมอืง พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน รักษำสิง่แวดลอ้ม ปอ้งกันน้ ำทว่ม  สูเ่มอืงน่ำอยูอ่ยำ่งยัง่ยนื

แนวทำงกำรพัฒนำที ่2  สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้กฎหมำยผังเมอืงรวมเมอืงทุง่สง และส่งเสริมกำรมสี่วนร่วมในกำรปฏบิตัิ

1. การท าผังและแผนในคร้ังนี้มีประโยชน์ต่อท่านและชุมชนในเขตเทศบาล

เมืองทุ่งสงได้ ค่าเฉล่ีย 3.41อยูใ่นระดับมาก 

2. กจิกรรมในคร้ังนี้สามารถน าโครงการต่างๆไปปฏบิติัตามแผนได้ ค่าเฉล่ีย

 3.26อยูใ่นระดับมาก 

3. จากการเขา้ร่วมโครงการจดัท าผังและแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

สามารถน าความรู้ที่ได้รับในคร้ังนี้ไปจดัท าผังและแผนชุมชนด้วยตนเองได้ 

ค่าเฉล่ีย 3.22 อยูใ่นระดับมาก

4. สามารถน าความรู้เร่ืองการจดัท าผังและแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมไป

ถา่ยทอดใหก้บัผู้อืน่ได้ ค่าเฉล่ีย 3.19 อยูใ่นระดับมาก

5. จากการจดัท าผังและแผนชุมชนสามารถน าไปใช้เปน็แนวทางในการ

พฒันาชุมชนอยา่งเปน็ระเบยีบและยัง่ยนืได้ ค่าเฉล่ีย 3.14 อยูใ่นระดับมาก
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร
งบประมำณที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไวห้ลงั

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไว้

หรือระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่ง

กำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมนิผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

กองช่ำง

(งบเทศบำล)

1.1 ขยายเขตประปาโรงฆา่สัตว์ กองชา่ง 4,715   - ด าเนินการขยายเขตประปาโรงฆา่สัตวเ์มื่อเดือนตุลาคม-ธนัวาคม 2558 ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.2 ติดต้ังและวางท่อประปาศาลาชมุชน

เสริมชาติ

กองชา่ง 3,600  - ติดต้ังและวางท่อประปาศาลาชมุชนเสริมชาติระหวา่งเดือนพฤษภาคม-

มถินุายน 2558

ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.3  ติดต้ังและวางท้อประปาของอาคาร

เกา่ของการรถไฟหลังที่ 2

กองชา่ง 3,600  -  ติดต้ังและวางท้อประปาของอาคารเกา่ของการรถไฟหลังที่ 2 ระหวา่ง

เดือน พฤศจกิายน 58 - มกราคม 59

ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.4 ติดต้ังและวางท่อประปาโครงการ

ศูนยก์ระจายสินค้า

กองชา่ง 136,151   - ติดต้ังและวางท่อประปาโครงการศูนยก์ระจายสินค้าระหวา่งเดือน 

พฤศจกิายน 58 - มกราคม 59

ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.5 ติดต้ังและวางท่อประปาบริเวณ

ถนนท่าแพเหนือ ซอย 4

กองชา่ง 97,844  - ติดต้ังและวางท่อประปาบริเวณถนนท่าแพเหนือ ซอย 4 ระหวา่งเดือน 

ธนัวาคม 58 - มกราคม 59

ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.6 ติดต้ังและวางท่อประปาบริเวณ

ศาลาชมุชนทุ่งสง-ห้วยยอด

กองชา่ง 3,600  - ติดต้ังและวางท่อประปาบริเวณศาลาชมุชนทุ่งสง-ห้วยยอด ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.7 ติดต้ังและวางระบบประปาบริเวณ

ศูนยก์ระจายสินค้าโลจสิติกส์

กองชา่ง 3,600  - ติดต้ังและวางท่อประปาบริเวณศูนยก์ระจายสินค้าโลจสิติกส์ ด าเนินการแล้วเสร็จ

ด ำเนินกำรขยำยเขตประปำ ดงัน้ี
ด าเนินการแล้วเสร็จ

253,110

ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลเมืองทุ่งสง  ประจ ำป ี 2559

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 2  ร่วมกันจัดวำงผังเมือง พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน รักษำสิ่งแวดล้อม ปอ้งกันน้ ำทว่ม  สู่เมืองน่ำอยูอ่ย่ำงยัง่ยืน

แนวทำงกำรพัฒนำที่  3  พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนโครงข่ำยถนน ระบบระบำยน้ ำ ไฟฟ้ำ ประปำ โทรศัพท์ ให้เพียงพอ และปรับปรุงบ ำรุงรักษำอำคำรสถำนที่สำธำรณะ

750,0001 โครงกำรขยำยเขตประปำ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร
งบประมำณที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไวห้ลงั

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไว้

หรือระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่ง

กำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมนิผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที่  3  พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนโครงข่ำยถนน ระบบระบำยน้ ำ ไฟฟ้ำ ประปำ โทรศัพท์ ให้เพียงพอ และปรับปรุงบ ำรุงรักษำอำคำรสถำนที่สำธำรณะ

โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ กองช่ำง

(งบเทศบำล)

600,000 2,014,000        2,614,000          2,610,026.40 ด ำเนินกำรขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ ดงัน้ี

2.1  ขยายเขตไฟฟ้าถนนยทุธศาสตร์ 

ซอย 12

15,047.88  - ขยายเขตไฟฟ้าถนนยทุธศาสตร์ ซอย 12 ระหวา่งเดือนพฤศจกิายน 58 -

 มกราคม 59

ด าเนินการแล้วเสร็จ

2.2 ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณถนนขา้งโกดัง

ไทยสมบูรณ์

72,883.76   - ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณถนนขา้งโกดังไทยสมบูรณ์ ระหวา่งเดือน

พฤศจกิายน 58 - มกราคม 59

ด าเนินการแล้วเสร็จ

2.3 ขยายไฟฟ้าบริเวณศูนยก์ระจาย

สินค้า

1,975,349.65  - ขยายไฟฟ้าบริเวณศูนยก์ระจายสินค้า ระหวา่งเดือนพฤศจกิายน 58 - 

กมุภาพันธ ์59

ด าเนินการแล้วเสร็จ

2.4 ขยายไฟฟ้าบริเวณศูนยก์ระจาย

สินค้า(เพิ่มเติม)

70,883.97  - ขยายไฟฟ้าบริเวณศูนยก์ระจายสินค้า ระหวา่งเดือนพฤศจกิายน 58 - 

กมุภาพันธ ์60

ด าเนินการแล้วเสร็จ

2.5 ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณพิพิธภัณฑ์

ถนนรถไฟ 2

23,624.17   - ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณพิพิธภัณฑ์ถนนบนรถไฟ 2 ระหวา่งเดือน

มกราคม-มนีาคม 59

ด าเนินการแล้วเสร็จ

2.6 ขยายเขตไฟฟ้าศูนยก์ระจายสินค้าฯ 44,482.79  - ขยายเขตไฟฟ้าศูนยก์ระจายสินค้าฯ ด าเนินการแล้วเสร็จ

2.7 ติดต้ังระบบไฟฟ้าศูนยก์ระจาย

สินค้าฯ

407,754.18  - ติดต้ังระบบไฟฟ้าศูนยก์ระจายสินค้าฯ ติดต้ัง MOB เชื่อมต่อกบัระบบ

หมอ้แปลงติดต้ังสายไฟไปยงัอาคารควบคุมเคร่ืองชั่ง และสามารถใชง้านได้

ด าเนินการแล้วเสร็จ

2
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร
งบประมำณที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไวห้ลงั

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไว้

หรือระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่ง

กำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมนิผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที่  3  พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนโครงข่ำยถนน ระบบระบำยน้ ำ ไฟฟ้ำ ประปำ โทรศัพท์ ให้เพียงพอ และปรับปรุงบ ำรุงรักษำอำคำรสถำนที่สำธำรณะ

โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงซ่อมแซมท่อ

ระบำยน้ ำ

กองช่ำง 10,824,900 7,393,064  - ด ำเนินกำรก่อสร้ำงปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบำยน้ ำ ในเขตเทศบำล

เมืองทุ่งสง ดงัน้ี

3.1 กอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัวย ูพร้อม

ถนน คสล.ถนนนิกรบ ารุงเชื่อมถนนศิลป

นุสรณ์เชื่อมถนนชยัชมุพล

กองชา่ง 695,000 685,000  - ด าเนินการกอ่สร้างระบายน้ ารูปตัวย ูพร้อมถนน คสล.ถนนนิกรบ ารุง

เชื่อมถนนศิลปนุสรณ์เชื่อมถนนชยัชมุพล

ด าเนินการแล้วเสร็จ

3.2 กอ่สร้างท่อระบายน้ า คสล. (ด้านบน

เป็นรางว)ี พร้อมบ่อพัก ถนนท่าแพใต้

ถงึทางหลวงหมายเลข 41

กองชา่ง 5,699,900 5,207,954  - ด าเนินการกอ่สร้าง  ระหวา่ง 17 พฤษภาคม - 26 ต.ต. 59ท่อระบายน้ า 

คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนท่าแพใต้ถงึทางหลวงหมายเลข 

41 ประมาณ 200 เมตร

ด าเนินการแล้วเสร็จ

3.3 กอ่สร้างท่อระบายน้ า คสล. (ด้านบน

เป็นรางว)ี พร้อมบ่อพัก ถนนเสริมชาติ 

ซอย 8 (จากสะพานคลองท่าโหลนถงึ

สามแยกหนองป่าแก)่

กองชา่ง

(เงินกู้ กสท.)

4,430,000 1,500,110  - ด าเนินการกอ่สร้าง ระหวา่ง 2 มถินุายน - 30 สิงหาคม 2559 ท่อระบาย

น้ า คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนเสริมชาติ ซอย 8 (จาก

สะพานคลองท่าโหลนถงึสามแยกหนองป่าแก)่

 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

โครงการกอ่สร้างถนน/ถนนและท่อ

ระบายน้ า/ปรับปรุงผิวจราจร

กองชา่ง 33,037,000 28,803,430 กอ่สร้างถนน/และท่อระบายน้ า/ปรับปรุงผิวจราจร  ดังนี้

4.1 กอ่สร้างถนน คสล. และท่อระบาย

น้ า คสล. (ด้านบนเป็นรางว)ี พร้อมบ่อ

พัก ถนนประชาอทุิศ ซอย 6/2

กองชา่ง 557,000 557,000  - ด าเนินการกอ่สร้างเมื่อ 9 ธ.ค.58 - 6 เม.ย.59 กอ่สร้างท่อระบายน้ า

เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร (ด้านบนเป็นรางว)ี พร้อมบ่อพัก ความยาวทั้ง

สองขา้งไมน่้อยกวา่ 160.00 เมตร กอ่สร้างถนน คสล.กวา้ง 3.30 เมตร ยาว

 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 264.00 ตารางเมตร 

ด าเนินการแล้วเสร็จ

3

4
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร
งบประมำณที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไวห้ลงั

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไว้

หรือระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่ง

กำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมนิผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที่  3  พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนโครงข่ำยถนน ระบบระบำยน้ ำ ไฟฟ้ำ ประปำ โทรศัพท์ ให้เพียงพอ และปรับปรุงบ ำรุงรักษำอำคำรสถำนที่สำธำรณะ

4.2 กอ่สร้างถนน คสล.และท่อระบายน้ า

 คสล. (ด้านบนเป็นรางว)ี พร้อมบ่อพัก 

ถนนประชาอทุิศ ซอยร่วมใจพัฒนา 1 

แยก 3

กองชา่ง 1,188,000 1,157,300  - ด าเนินการกอ่สร้างเมื่อ 9 ธ.ค.58 - 6 เม.ย.59 กอ่สร้างถนน คสล. หนา 

0.15 เมตร กวา้งเฉล่ีย 2.00-6.00 เมตร ความยาว 159.00 เมตร หรือพื้นที่

ไมน่้อยกวา่ 728.00 ตารางเมตร

 - กอ่สร้างท่อระบายน้ าเส้นผ่านศูนยก์ลาง 0.40 เมตร (ด้านบนเป็นรางว)ี 

พร้อมบ่อพัก ความยาวทั้งสองขา้งไมน่้อยกวา่ 306.00 เมตร

ด าเนินการแล้วเสร็จ

4.3 ค่าปรับปรุงถนน คสล.ถนน

ทุ่งสง-นครศรีฯ (ตรงขา้มบ้านพักรถไฟ

นาเหนือ)

กองชา่ง 652,000 640,000   - ด าเนินการเมื่อ 5 ธ.ค. 58- 16 เม.ย.59 

 - กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง 10.50 เมตร ยาว 35.00 เมตร 

หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 367.50 ตร.ม.

 - ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กวา้ง 10.50 เมตร ยาว 35.00 เมตร 

หนา 0.050 เมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 367.50 ตารางเมตร

ด าเนินการแล้วเสร็จ

4.4  กอ่สร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีตท่อ

ระบายน้ าทางเท้าและเกาะกลางถนนทุ่ง

สง-นครศรีฯ (จากสะพานส านักงาน

กองทุนสวนยาง-สุดเขตเทศบาลเมอืงทุ่ง

สง)

กองชา่ง

(เงินกู้ กสท.)

29,220,000 25,031,130  - ด าเนินการกอ่สร้างระหวา่ง 6 กนัยายน 2558 - 14 กนัยายน 2559

กอ่สร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีตท่อระบายน้ าทางเท้าและเกาะกลางถนนทุ่ง

สง-นครศรีฯ (จากสะพานส านักงานกองทุนสวนยาง-สุดเขตเทศบาลเมอืงทุ่ง

สง)

ด าเนินการแล้วเสร็จ

4.5 กอ่สร้างถนน คสล.และท่อระบายน้ า

 คสล. (ด้านบนเป็นรางว)ี พร้อมบ่อพัก 

ถนนหมู่บ้านพัฒนา ซอย 14/6

กองชา่ง

(เงินกู้ กสท.)

1,420,000 1,418,000  - ด าเนินการกอ่สร้างระหวา่ง 28 พฤษภาคม - 24 ตุลาคม 2559 

- กอ่สร้างถนน คสล.และท่อระบายน้ า คสล. (ด้านบนเป็นรางว)ี พร้อมบ่อ

พัก ถนนหมู่บ้านพัฒนา ซอย 14/6

ด าเนินการแล้วเสร็จ

4
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร
งบประมำณที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไวห้ลงั

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไว้

หรือระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่ง

กำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมนิผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที่  3  พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนโครงข่ำยถนน ระบบระบำยน้ ำ ไฟฟ้ำ ประปำ โทรศัพท์ ให้เพียงพอ และปรับปรุงบ ำรุงรักษำอำคำรสถำนที่สำธำรณะ

โครงการจดัซ้ือหรือแลกเปล่ียนที่ดิน กองชา่ง 2,397,700

5.1 จดัซ้ือที่ดินเพื่อขยายโรงเรียนมธัยม

วดัท่าแพเทศบาลเมอืงทุ่งสง

กองชา่ง  -  - 

โครงการกอ่สร้าง/ปรับปรุงอาคารสถานที่ กองชา่ง 100,564,726 25,333,763  - ด าเนินกจิกรรมกอ่สร้าง/ปรับปรุงอาคารสถานที่ ดังนี้ ด าเนินการแล้วเสร็จ

 6.1 กอ่สร้างลานคอนกรีตศูนยก์ระจาย

สินค้าภาคใต้ทุ่งสง 

จ.นครศรีธรรมราช

กองชา่ง 17,271,000 16,380,923  - ด าเนินการกอ่สร้างลานคอนกรีตศูนยก์ระจายสินค้าภาคใต้ทุ่งสง จ.

นครศรีธรรมราช ระหวา่งวนัที่ 16 ก.ค. 58-11 ม.ีค.59

ด าเนินการแล้วเสร็จ

6.2 ปรับปรุงอาคารเกา่เป็นพิพิธภัณฑ์

ท้องถิ่นเมอืงทุ่งสง

กองชา่ง 4,500,000  -  - ไมไ่ด้ด าเนินงาน จะด าเนินการใน

ปีงบประมาณ 2560 ขอกอ่หนี้

ผูกพันธ ์ในปีงบประมาณ 2561

6.3 กอ่สร้างฐานอนุสาวรียเ์รือที่จอด

รถจกัรยานยนต์หน้าห้องสมดุประชาชน

กองชา่ง 370,000 197,000  - ด าเนินการกอ่สร้างระหวา่งวนัที่ 24 พฤษภาคม 2558 - 22 มนีาคม 

2559  

 - กอ่สร้างฐานอนุสาวรียเ์รือที่จอดรถจกัรยานยนต์หน้าห้องสมดุประชาชน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

6.4 กอ่สร้างที่ท าการชมุชนทุ่งสง-ห้วย

ยอด

กองชา่ง 439,000 438,000  - ด าเนินการกอ่สร้างที่ท าการชมุชนทุ่งสง-ห้วยยอด ระหวา่งวนัที่ 6 พ.ย.

58-19 ม.ค.59

 - กอ่สร้างอาคาร คสล. ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร

ด าเนินการแล้วเสร็จ

6.5 ปรับปรุงเมรุวดัชยัชมุพลพร้อม

ห้องน้ าและปรับปรุงภูมทิัศน์

กองชา่ง 3,400,000 3,064,040  - ด าเนินการระหวา่งวนัที่ 19 ม.ิย.58-15 ธ.ค. 58

 - ด าเนินการปรับปรุงเมรุวดัชยัชมุพลพร้อมห้องน้ าและปรับปรุงภูมทิัศน์ 

โอนไปต้ังจา่ยเป็นรายการใหม ่ปี 2558 จ านวน 400,000 บาท กอ่หนี้

ผูกพัน ปี 2559 3,400,000 บาท

ด าเนินการแล้วเสร็จ

 -  - โอนลดคร้ังที่ 22/59 ลงวันที่ 2 มีนาคม 

2559 โอนไปต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่ค่า

โครงการจัดต้ังศูนย์ควบคุมบรูณาการ

บริการจัดการน้ าเทศบาลเมืองทุ่งสง

5

6
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร
งบประมำณที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไวห้ลงั

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไว้

หรือระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่ง

กำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมนิผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที่  3  พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนโครงข่ำยถนน ระบบระบำยน้ ำ ไฟฟ้ำ ประปำ โทรศัพท์ ให้เพียงพอ และปรับปรุงบ ำรุงรักษำอำคำรสถำนที่สำธำรณะ

6.6 ปรับปรุงอาคารศาลาคู่เมรุและ

ประกอบพิธกีรรมทางศาสนาวดัท่าแพ

กองชา่ง 1,850,000 1,835,800  - ปรับปรุงอาคารศาลาคู่เมรุและประกอบพิธกีรรมทางศาสนาวดัท่าแพ 

โอนไปต้ังจา่ยเป็นรายการใหม ่ปี 2558 จ านวน 400,000 บาท กอ่หนี้

ผูกพันในปี 2559 จ านวน 1,850,000 บาท

ด าเนินการแล้วเสร็จ

6.7 ปรับปรุงห้องน้ าสวนพฤกษา

สิรินธร

กองชา่ง 1,880,000 1,590,000  - ท าการร้ือถอนงานระบบท่อน้ าเสีย ,ท่อน้ าทิ้ง,ท่อประปาเดิม(ร้ือถอนผนัง

 ,ประตูหน้าต่าง,ห้องประชมุ) ท าการร้ือถอืนประตูหน้าต่างเดิมตามระบุใน

แบบ ,ท าการขดุวางถงับ าบัด,งานวางท่องานระบบน้ าดี-น้ าเสีย , งานปรับ

เทพื้นอาคารภายใน ,งานผนังขดัมนัแล้วเสร็จ จ านวน 5 หลัง ประกอบด้วย 

1. ห้องน้ า 1 บริเวณด้านขา้งหอประชมุใหญ่

2. ห้องน้ า 3 ห้องนอนจนักระจา่งฟ้า

3. ห้องน้ า 4 อาคารภัตตาคาร 

4. ห้องน้ า 5 บริเวณทางเขา้ด้านหลัง

5. งานปรับปรุงห้องประชมุ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

6.8 ปรับปรุงจดุท่องเที่ยวแยกชนปรีดา กองชา่ง 400,000 380,000  - ด าเนินการปรับปรุงจดุท่องเที่ยวแยกชนปรีดา ระหวา่งวนัที่ 24 พ.ย.58 -

 22 พ.ค.59

 - ปรับปรุงพื้นทางเดินโดยการปูกระเบื้องคอนกรีตพิมพ์ลาย

 - กอ่สร้างกะบะปลูกต้นไมด้้วย คสล.และท าที่นั่งด้วยไมห้มอนรถไฟ

 - สร้างรางกนัตกด้วย คสล.และระแนงเหล็กรวมทั้งระบบไฟฟ้าส่องสวา่ง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

6
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร
งบประมำณที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไวห้ลงั

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไว้

หรือระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่ง

กำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมนิผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที่  3  พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนโครงข่ำยถนน ระบบระบำยน้ ำ ไฟฟ้ำ ประปำ โทรศัพท์ ให้เพียงพอ และปรับปรุงบ ำรุงรักษำอำคำรสถำนที่สำธำรณะ

6.9 ปรับปรุงอาคารตลาดสด ชั้น 2 กองชา่ง

(เงินกู้ กสท.)

18,523,726 1,448,000  - ด าเนินการปรับปรุงอาคารตลาดสดชั้น 2 

 - กอ่สร้างแผงขายของ

 - ติดต้ังงานระบบไฟฟ้า

 - ทาสีภายในอาคาร

 - ปูพื้นกระเบื้อง ภายในอาคาร

 - กอ่สร้างห้องน้ า

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

6.10 กอ่สร้างศาลาประชาคม กองชา่ง

(เงินกู้ กสท.)

17,241,000  -  - ด าเนินการกอ่สร้างระหวา่ง 14 กรกฏาคม 2559 - 8 กรกฏาคม 2560 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

6.11 กอ่สร้างอาคารส านักงาน กองชา่ง

(เงินกู้ กสท.)

29,450,000  -  - ด าเนินการกอ่สร้างระหวา่ง 24 พฤษภาคม 2559 - 18 พฤษภาคม 2560 

 - ท าการกอ่สร้างโครงสร้างอาคารเสาคาน , พื้นชั้น 1,2

 - กอ่สร้างโครงการสร้างบ่อลิฟท์

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

6.12 กอ่สร้างสถานธนานุบาลเทศบาล

เมอืงทุ่งสง (โรงรับจ าน าสาขาที่ 2)

กองชา่ง

(เงินกู้ กสท.)

5,240,000  -  - ด าเนินการกอ่สร้างระหวา่ง 19 มถินุายน 2558 - 15 ธนัวาคม 2559 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

6
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ทีต่ั้งไว้

หลังโอน

เพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร 

ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่

วำงไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ำมำรถ

ด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ือ

อธิบำยเหตผุลตอ่คณะกรรมกำร

ประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่4  ปรัปปรุงและพัฒนำพ้ืนทีส่วนสำธำรณะ สวนหย่อม และปรับปรุงภูมทิัศน์ในเขตเทศบำลให้สวยงำมเป็นระเบียบโดยทุกภำคส่วนมสี่วนร่วม

กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลเมืองทุ่งสง  ประจ ำปี  2559
ภำยใตยุ้ทธศำสตร์ที ่2  ร่วมกันจัดวำงผังเมอืง พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน รักษำสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ ำท่วม  สู่เมอืงน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำม

แผนด ำเนินงำนประจ ำปี  
2559

หน่วยงำน
ด ำเนินกำร

งบประมำณ
ทีต่ั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 
งบประมำณ

ทีใ่ช้
ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร
 ตำมวัตถุประสงค์และ

เป้ำหมำยทีว่ำงไว้หรือระบุ
เหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำร

ได ้ หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่
ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

แนวทำงกำรพัฒนำที ่5 ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรบุกรุกทีส่ำธำรณะโดยทุกภำคส่วนมสี่วนร่วม

กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลเมืองทุ่งสง  ประจ ำปี  2559

ภำยใตยุ้ทธศำสตร์ที ่2  ร่วมกันจัดวำงผังเมอืง พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน รักษำสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ ำท่วม  สู่เมอืงน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน



หมำยเหตุ
 กรณีมกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ือ
อธิบำยเหตผุลตอ่คณะกรรมกำร

ประเมนิผลและรำยงำนสภำ
เทศบำล ฯได้

กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลเมืองทุ่งสง  ประจ ำปี  2559

ภำยใตยุ้ทธศำสตร์ที ่2  ร่วมกันจัดวำงผังเมอืง พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน รักษำสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ ำท่วม  สู่เมอืงน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน



ล ำดับ

โครงกำรด ำเนินกำรตำม

แผนด ำเนินงำนประจ ำปี  

2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณทีต่ัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และ

เป้ำหมำยทีว่ำงไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่สำมำรถด ำเนินกำรได้  

หรือระบุขัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในกำรโอนด้วย  เพ่ืออธิบำย

เหตุผลต่อคณะกรรมกำรประเมินผล

และรำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่6  ปรับปรุงพัฒนำและบริหำรจัดกำรตลำดสด  ตลำดนัด ตลำดคนเดิน  ให้สวยงำม  สะอำด ถูกหลักสุขำภิบำลโดยกำรมีส่วนร่วม

1 โครงการจ้างเหมาบริการ

เอกชนก าจัดหนู

กองสาธารณสุข

(งบเทศบาล)

144,000              116,820  - ด าเนินการจ้างเหมาเอกชนก าจัดหนูภายในอาคารตลาดสด ตลาดโต้รุ่ง  

ศูนย์อาหาร รสพ. ตลาดต้นยาง และเทศบาลฯ จ าหน่ายอาหารในทีห่รือทาง

สาธารณะใหไ้ด้มาตรฐานโดยใช้วิธีแบบผสมผสาน ด าเนินการเมือ่ 1 ต.ค. - 30

 ก.ย.59  

ผลกำรด ำเนินกำร 

 - วางยาเบือ่หนูทุกเดือนๆ ละ 2 คร้ัง รวม 2 คร้ัง

 -  ส ารวจคะแนนความพงึพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร้อยละ 80 เหน็ด้วย

ในการจัดการท าโครงการ

 - ไม่พบผู้ประกอบการค้าป่วยด้วยโรคทีเ่กิดจากหนูเป็นพาหนะน าโรค

ด าเนินการแล้วเสร็จ

2 โครงการสุขาภิบาลส าหรับ

ผู้ประกอบการค้าในเขต

เทศบาลเมืองทุง่สง ประจ าปี

 2559

กองสาธารณสุข

(งบเทศบาล)

216,000              216,000  - ด าเนินการจ้างลูกจ้างโครงการ จ านวน 2 คน ระหว่างวันที ่1 ตุลาคม 2558

 - 30 กันยายน 2559  ณ งานสุขาภบิาลและอนามัยส่ิงแวดล้อม

ผลกำรด ำเนินกำร

 - การตรวจสารปนเปือ้นในอาหาร 6 ชนิด  

 (1) ปี 2557  จ านวน 354 รายการ

 (2) ปี 2558 จ านวน 1,327 รายการ

 (3) ปี 2559 จ านวน 1,460 รายการ

  - ข้อก าหนดทางด้านสุขาภบิาลอาหาร

 (1) ปี 2557  จ านวน 115 รายการ

 (2) ปี 2558 จ านวน 201 รายการ

 (3) ปี 2559 จ านวน 502 รายการ

 - จากการด าเนินการจ้างลูกจ้างโครงการ ท าใหผ้ลการด าเนินงานของงาน

สุขาภบิาลและอนามัยส่ิงแวดล้อมเพิม่มากขึน้

ด าเนินการแล้วเสร็จ

กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลเมืองทุง่สง  ประจ ำปี  2559

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที ่2  ร่วมกันจัดวำงผังเมือง พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน รักษำสิง่แวดล้อม ป้องกันน้ ำท่วม  สูเ่มืองน่ำอยูอ่ย่ำงยัง่ยืน
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมำณ

ทีใ่ชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร

 ตำมวัตถุประสงค์และ

เป้ำหมำยทีว่ำงไว้หรือระบุ

เหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำร

ได ้ หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่

ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ือ

อธิบำยเหตผุลตอ่คณะกรรมกำร

ประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่7  ส่งเสริม  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม

กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลเมืองทุ่งสง  ประจ ำปี  2559

ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที ่2  ร่วมกันจัดวางผังเมอืง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้้าท่วม  สู่เมอืงน่าอยู่อย่างยั่งยืน
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ล ำดับ
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใช้ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์

และเป้ำหมำยทีว่ำงไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่สำมำรถ

ด ำเนินกำรได้  หรือระบุขัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในกำรโอนด้วย  เพ่ืออธิบำย

เหตุผลต่อคณะกรรมกำรประเมินผล

และรำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่8  จัดระบบจรำจรให้มีระเบียบและสร้ำงวินัยจรำจรแก่ประชำชน โดยทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมแบบบูรณำกำร

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา

อุทกภัยและการจัดระเบียบจราจรและ

แก้ไขปัญหาจราจรเมืองทุง่สงแบบ

บูรณาการ

งานป้องกันฯ

ส านักปลัด

90,000 53,900          ด าเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและ

การจัดระเบียบจราจรและแก้ไขปัญหาจราจรเมือง

ทุง่สงแบบบูรณาการ ดังนี้

ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - กิจกรรมฝึกอบรมและรณรงค์

ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน (ช่วงปี

ใหม)่

งานป้องกันฯ

ส านักปลัด

45,000 25,900            - ด าเนินการจัดต้ังศูนยอ์ านวยความสะดวกให้กับ

ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหวา่งวนัที ่29

 ธนัวาคม 2558 - 4 มกราคม 2559 

 ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที ่

9 (สวนหลวง ร.5)

วัตถุประสงค์ 

1.เพือ่ช่วยเหลือผู้ปะสบภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน

2. เพือ่อ านวยความสะดวกด้านการจราจร

ผลกำรด ำเนินงำน

 - อ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วง

เทศกาลปีใหม่ และลดการสูญเสียด้านชีวติและ

ทรัพยสิ์นซ่ึงอาจเกิดจากอุบัติเหตุการจราจร

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลเมืองทุ่งสง  ประจ ำปี  2559

ภำยใต้ยทุธศำสตร์ที่ 2  ร่วมกันจัดวำงผังเมือง พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน รักษำสิง่แวดล้อม ป้องกันน้ ำท่วม  สูเ่มืองน่ำอยู่อยำ่งยั่งยนื
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ล ำดับ
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใช้ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์

และเป้ำหมำยทีว่ำงไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่สำมำรถ

ด ำเนินกำรได้  หรือระบุขัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในกำรโอนด้วย  เพ่ืออธิบำย

เหตุผลต่อคณะกรรมกำรประเมินผล

และรำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

 - กิจกรรมฝึกอบรมและรณรงค์

ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน (ช่วง

สงกรานต์)

งานป้องกันฯ

ส านักปลัด

45,000 28,000            - ด าเนินการจัดต้ังศูนยอ์ านวยความสะดวกให้กับ

ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหวา่งวนัที่

 11 -17 เมษายน 2559  ณ บริเวณสวนสาธารณะ

เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที ่9 (สวนหลวง ร.5)

วัตถุประสงค์ 

1.เพือ่ช่วยเหลือผู้ปะสบภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน

2. เพือ่อ านวยความสะดวกด้านการจราจร

ผลกำรด ำเนินงำน

 - อ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วง

เทศกาลปีใหม่ และลดการสูญเสียด้านชีวติและ

ทรัพยสิ์นซ่ึงอาจเกิดจากอุบัติเหตุการจราจร

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณทีต่ัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเรจ็ของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย

ทีว่ำงไว้หรอืระบุเหตุผลทีไ่ม่สำมำรถด ำเนินกำรได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผล

ในกำรโอนด้วย  เพ่ืออธบิำยเหตุผลต่อ

คณะกรรมกำรประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการรักษา

ความสะอาดและความเปน็ระเบยีบ

เรียบร้อยของเมือง

กอง

สาธารณสุขฯ

11,105,800 392,000 11,497,800 8,975,478        - เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติังานด้านรักษาความสะอาด

การจดัเกบ็ขนกวาดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล

- เพิม่ประสิทธภิาพการปฏบิติัในภารกจิบริการประชาชนเชิงรุก

รายละเอยีดกจิกรรม ดังนี้

ด าเนินการแล้วเสร็จ

1. กจิกรรมเพิม่ประสิทธภิาพการรักษา

ความสะอาด

กองสาธารณสุข 3,660,100 379,100 4,039,200         3,627,300  - จา้งเหมาเพิม่ประสิทธภิาพด้านการรักษาความสะอาด ชุมชน

ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงระหวา่งเดือน ตุลาคม 2558 - 

กนัยายน 2559 )

ผลกำรด ำเนินงำน

 - ผู้รับจา้ง จ านวน 36 คน  ท าความสะอาด กวาด เกบ็ ขน

ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล

ด าเนินการแล้วเสร็จ

2. กจิกรรมจา้งกวาดขยะในเขตเทศบาล กอง

สาธารณสุข

4,037,700 12,900 4,050,600      4,050,600  - จา้งเหมากวาดขยะถนน ตรอก ซอก ซอย ในเขตเทศบาล 

ระหวา่งเดือน ตุลาคม 2558 - กนัยายน 2559 )

ผลกำรด ำเนินงำน

 - จา้งกวาดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลฯ ตามถนนต่างๆ  

จ านวน 43 คน  กวาดในขยะในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง

 - ถนน ตรอก ซอก ซอย ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงมีความ

สะอาดมากขึน้

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลกำรตดิตำมและประเมนิผลแผนพัฒนำเทศบำลเมอืงทุง่สง  ประจ ำป ี 2559

ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที ่2  ร่วมกันจดัวำงผังเมอืง พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน รักษำสิง่แวดลอ้ม ปอ้งกันน้ ำทว่ม  สูเ่มอืงน่ำอยูอ่ยำ่งยัง่ยนื

1

แนวทำงกำรพัฒนำที ่9  ปรับปรุงระบบกำรบริหำรจัดกำรขยะมลูฝอยของเทศบำลใหม้ปีระสิทธภิำพถูกหลักสุขำภบิำล  สร้ำงเครือขำ่ยทกุภำคีมสี่วนร่วม สำมำรถลดปริมำณขยะ และกำรน ำขยะกลับมำใชใ้หมอ่ยำ่งมปีระสิทธภิำพ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณทีต่ัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเรจ็ของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย

ทีว่ำงไว้หรอืระบุเหตุผลทีไ่ม่สำมำรถด ำเนินกำรได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผล

ในกำรโอนด้วย  เพ่ืออธบิำยเหตุผลต่อ

คณะกรรมกำรประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่9  ปรับปรุงระบบกำรบริหำรจัดกำรขยะมลูฝอยของเทศบำลใหม้ปีระสิทธภิำพถูกหลักสุขำภบิำล  สร้ำงเครือขำ่ยทกุภำคีมสี่วนร่วม สำมำรถลดปริมำณขยะ และกำรน ำขยะกลับมำใชใ้หมอ่ยำ่งมปีระสิทธภิำพ

3. กจิกรรมจา้งแอกชนฝังกลบขยะมูล

ฝอย

กอง

สาธารณสุข

3,168,000         1,244,150  - จา้งเอกชนบรรทุกขยะมูลฝอย ระหวา่งเดือน ตุลาคม 2558 -

 กนัยายน 2559 ) 

ผลกำรด ำเนินงำน

 - ผู้รับจา้งคือ นายประนอม รักษาสัตย์

 - ด าเนินการทุกเดือนตามเปา้หมาย จ านวน 12 งวด

1. ต.ค.58 จ านวน 80 เที่ยว

2. พ.ย.58 จ านวน 59 เที่ยว

3. ธ.ค.58 จ านวน 64 เที่ยว

4. ม.ค.59 จ านวน 80 เที่ยว

5. ก.พ.59 จ านวน 58 เที่ยว

6.มี.ค.59 จ านวน 56 เที่ยว

7.เม.ย.59 จ านวน 73 เที่ยว

8. พ.ค.59 จ านวน 68 เที่ยว

9. มิ.ย. 59 จ านวน 67 เที่ยว

10.ก.ค.59 จ านวน 69 เที่ยว

11. ส.ค.59 จ านวน 68 เที่ยว

12. ก.ย.59 จ านวน 70 เที่ยว

  รวม 812 เทีย่ว

ด าเนินการแล้วเสร็จ

136



ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณทีต่ัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเรจ็ของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย

ทีว่ำงไว้หรอืระบุเหตุผลทีไ่ม่สำมำรถด ำเนินกำรได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผล

ในกำรโอนด้วย  เพ่ืออธบิำยเหตุผลต่อ

คณะกรรมกำรประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่9  ปรับปรุงระบบกำรบริหำรจัดกำรขยะมลูฝอยของเทศบำลใหม้ปีระสิทธภิำพถูกหลักสุขำภบิำล  สร้ำงเครือขำ่ยทกุภำคีมสี่วนร่วม สำมำรถลดปริมำณขยะ และกำรน ำขยะกลับมำใชใ้หมอ่ยำ่งมปีระสิทธภิำพ

4. กจิกรรมจา้งเหมาบริการขนส่งและ

ก าจดัขยะติดเชื้อ

กอง

สาธารณสุข

240,000              53,428  - ด าเนินการจา้งเหมาบริการขนส่งและก าจดัขยะติเชื้อ 

ระหวา่งเดือน ตุลาคม 2558 - กนัยายน 2559 )

วัตถุประสงค์

1. เพือ่จา้งเอกชนฝังกลบขยะมูลฝอยและบรรทุกขยะใน

สถานที่ของเอกชน

2. เพือ่จา้งเอกชนขนบรรทุกขยะมูลฝอยจากจดุพกัขยะไปยงั

สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยของเอกชน

ผลกำรด ำเนินงำน

 - เกบ็ขนขยะมูลฝอยติดเชื้อจากคลีนิกเอกชน /ร.พ.เอกชนไป

ก าจดัที่ รพ.ทุ่งสง

 - ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เกบ็ได้รวม 2,671.4 กโิลกรัม

 

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณทีต่ัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเรจ็ของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย

ทีว่ำงไว้หรอืระบุเหตุผลทีไ่ม่สำมำรถด ำเนินกำรได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผล

ในกำรโอนด้วย  เพ่ืออธบิำยเหตุผลต่อ

คณะกรรมกำรประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่9  ปรับปรุงระบบกำรบริหำรจัดกำรขยะมลูฝอยของเทศบำลใหม้ปีระสิทธภิำพถูกหลักสุขำภบิำล  สร้ำงเครือขำ่ยทกุภำคีมสี่วนร่วม สำมำรถลดปริมำณขยะ และกำรน ำขยะกลับมำใชใ้หมอ่ยำ่งมปีระสิทธภิำพ

2 โครงการบริหารจดัการและสร้าง

จติส านึกในการจดัการขยะมูลฝอย

กองช่างสุขาฯ 1,158,000         1,110,600  - ด าเนินการดังนี้ ปจัจบุนัได้จา้งเหมาพนักงาน เพือ่ด าเนิน

กจิกรรมต่างๆ ได้แก ่การผลิตขยะเชื้อเพลิง (RDF) , ผลิตกา๊ซ

ชีวภาพ , ธนาคารวสัดุรีไซเคิล , ศูนยเ์รียนรู้ฯ(บา้นลุ่มพอ้) 

ระหวา่งเดือน ตุลาคม 2558 - กนัยายน 2559 )

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ลดปริมาณขยะรวมที่จะน าไปฝังกลบ

2. เพือ่เพิม่มูลค่าของขยะในรูปแบบต่างๆ 

3. เพือ่สร้างจติส านึกในการจดัการขยะต้ังแต่ต้นทาง

 ผลกำรด ำเนินงำน

 - ขยะอนิทรียท์ี่ก าจดัโดยการน ามาผลิตแกส๊ชีวภาพ จ านวร 

380.30 ตัน

 - วสัดุรีไซเคิลรับซ้ือได้ จ านวน 54.29 ตัน

 - ขยะพษิ จดัเกบ็ได้ จ านวน 1,761 ชิ้น

 - การผลิตถา่นไม้ จ านวน 792 กก.

 - การผลิตถา่นอดัแท่งได้ จ านวน 619 กก.

 - การผลิตน้ าหมักฯ  จ านวน 23,400 ลิตร

 - การผลิตกระดาษสา จ านวน 249 แผ่น

 - ขยะที่น าเขาผลิตขยะเชื้อเพลิง จ านวน 661.26 ตัน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

(ด าเนินการต่อเนื่อง)
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณทีต่ัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเรจ็ของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย

ทีว่ำงไว้หรอืระบุเหตุผลทีไ่ม่สำมำรถด ำเนินกำรได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผล

ในกำรโอนด้วย  เพ่ืออธบิำยเหตุผลต่อ

คณะกรรมกำรประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่9  ปรับปรุงระบบกำรบริหำรจัดกำรขยะมลูฝอยของเทศบำลใหม้ปีระสิทธภิำพถูกหลักสุขำภบิำล  สร้ำงเครือขำ่ยทกุภำคีมสี่วนร่วม สำมำรถลดปริมำณขยะ และกำรน ำขยะกลับมำใชใ้หมอ่ยำ่งมปีระสิทธภิำพ

3 โครงการชุมชนไร้ถงั กองสาธารณสุขฯ 63,000        137,000 200,000        147,275.50  - จดัอบรมเชิงปฏบิติัการเพือ่ใหค้วามรู้แกโ่รงเรียนในสังกดั

เทศบาลเมืองทุ่งสง , ชุมชน จ านวน 20 ชุมชน , ชมรมไทเกก๊ , 

โรงเรียนสตรีทุ่งสง ด าเนินการทั้งหมด 5 คร้ัง ดังนี้

 - เมื่อวนัที่ 2-5 พฤศจกิายน 2559

 - เมื่อวนัที่ 5 ธนัวาคม 2559 

 - เมื่อวนัที่ 20 กมุภาพนัธ ์2559

 - เมื่อวนัที่ 16-17 มิถนุายน 2559 

 - เมื่อวนัที่ 2 กรกฏาคม 2559 

วัตถุประสงค์

1. เพือ่เรียนรู้ สร้างความตระหนัก ปลูกลติส านึกของเด็กและ

เยาวชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยน ากลับมาใช้ประโยชน์อยา่ง

ต่อเนื่องและยัง่ยนื

2. เพือ่ลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะน าไปฝังกลบและลดต้นทุน

ค่าใช้จา่ยในการก าจดัขยะมูลฝอยลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระ

จ าต้นเหตุที่ท าใหเ้กดิการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ

3. เพือ่ปอ้งกนัการแพร่ระบาดของโรคและไม่ใหโ้รงเรียนเปน็

แหล่งเพาะพนัธุเ์ชื้อโรค

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณทีต่ัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเรจ็ของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย

ทีว่ำงไว้หรอืระบุเหตุผลทีไ่ม่สำมำรถด ำเนินกำรได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผล

ในกำรโอนด้วย  เพ่ืออธบิำยเหตุผลต่อ

คณะกรรมกำรประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่9  ปรับปรุงระบบกำรบริหำรจัดกำรขยะมลูฝอยของเทศบำลใหม้ปีระสิทธภิำพถูกหลักสุขำภบิำล  สร้ำงเครือขำ่ยทกุภำคีมสี่วนร่วม สำมำรถลดปริมำณขยะ และกำรน ำขยะกลับมำใชใ้หมอ่ยำ่งมปีระสิทธภิำพ

ผลกำรด ำเนินงำน

 - ขยทัี่ถกูน าไปก าจดัลดลงร้อยละ 50 จาก 50 ตัน เหลือ 25 

ตันต่อวนั

 - จ านวนเที่ยวในเกบ็ขนลดลงร้อยละ 50 จาก 12 เหลือ 6 

เที่ยวต่อวนั

4 โครงการปรับปรุงอาคารโรง

คุมลานตากส่ิงปฏกิลูศูนยก์ารเรียนรู้

บา้นลุ่มพอ้

กองช่างสุขาฯ 97,850              97,848  - ด าเนินการเปล่ียนกระเบือ้งหลังคา ลานตากส่ิงปฏกิลู จ านวน

 1 แหง่ ระหวา่งวนัที่ 1 ต.ค.58-30 ก.ย.59 ณ อาคารโรงหมัก

ปุย๋ศูนยลุ่์มพอ้

ผลกำรด ำเนินงำน

 - หลังคาอาคารโรงคุลมลานตากส่ิงปฏกิลูได้รับการปรับปรุง

ตามแบบ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

5 โครงการปรับปรุงอาคารคัดแยกขยะ

หลังเขาวดัชัยชุมพล

กองช่างสุขาฯ 80,180              80,180  - ด าเนินการปรับปรุงอาคารคัดแยกขยะหลังเขาวดัชัยชุมพล 

ระหวา่งวนัที่ 1 ต.ค.58-30 ก.ย.59 ณ อาคารคัดแยกขยะโรงง

งาน RDF หลังเขาวดัชัยชุมพล

ผลกำรด ำเนินงำน

- หลังคาโรงคลุมลานตากส่ิงปฏกิลูได้รับการปรับปรุงตามแบบ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณทีต่ัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเรจ็ของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย

ทีว่ำงไว้หรอืระบุเหตุผลทีไ่ม่สำมำรถด ำเนินกำรได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผล

ในกำรโอนด้วย  เพ่ืออธบิำยเหตุผลต่อ

คณะกรรมกำรประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่9  ปรับปรุงระบบกำรบริหำรจัดกำรขยะมลูฝอยของเทศบำลใหม้ปีระสิทธภิำพถูกหลักสุขำภบิำล  สร้ำงเครือขำ่ยทกุภำคีมสี่วนร่วม สำมำรถลดปริมำณขยะ และกำรน ำขยะกลับมำใชใ้หมอ่ยำ่งมปีระสิทธภิำพ

6 โครงการจา้งเหมายามรักษาการณ์ศูนย์

การเรียนรู้ บา้นลุ่มพอ้

กองช่างสุขาฯ 1,200,000            188,400  - ด าเนินการจา้งเหมายามรักษาการณ์ศูนยก์ารเรียนรู้บา้นลุ่ม

พอ้ จ านวน 2 คน ณ ศูนยก์ารเรียนรู้บา้นลุ่มพอ้ระหวา่งเดือน 

ตุลาคม 2558 - กนัยายน 2559 )

วัตถุประสงค์

1. เพือ่เปน็การดูแลความเรียบร้อย รักษาความปลอดภยัใน

สถานที่ปฏบิติังาน

2. เพือ่เปน็การเฝ้าระวงั ปอ้งกนัการสูญหายของทรัพยสิ์นของ

ราชการ อาคารสถานที่เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรและอืน่ๆ

3. เพือ่ใหผู้้ดูแลรับผิดชอบต่อทรัพยสิ์นของราชการตลอด 24 

ชั่วโมง

ผลกำรด ำเนินงำน

 - ด าเนินการจดัจา้งยามรักษาการณ์ศูนยก์ารเรียนรู้ บา้นลุ่มพอ้

 จ านวน 2 คน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

7 โครงการจา้งเหมายามรักษาการณ์การ

จดัการขยะบา้นทุ่งชน

กองช่างสุขาฯ 1,200,000            565,200  - ด าเนินการจา้งเหมายามรักษาการณ์การจดัการขยะบา้นทุ่ง

ชน จ านวน 6 คน ณ ศูนยเ์รียนรู้บา้นทุ่งชน ระหวา่งเดือน 

ตุลาคม 2558 - กนัยายน 2559 )

ผลกำรด ำเนินงำน

 - ด าเนินการจา้งเหมายามรักษาการณ์การจดัการขยะบา้นทุ่ง

ชน จ านวน 6 คน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผนด ำเนินงำน

ประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร
งบประมำณทีต่ัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยทีว่ำงไว้

หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุัน้ตอนทีอ่ยู่

ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำร

ประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

  - เงินอุดหนุน 95,570,000                1,622,060 

 - เงินกองทุน

ส่ิงแวดล้อม
100,000             

 - เงินเทศบาล

สมทบ
10,630,000                  191,340 

         357,900 

       1,813,400  - ด้าเนินการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียระยะที่ 2 

 - ส่งมอบ งวดที่ 1 เมื่อวนัที่ 25 กรกฏาคม 2559 (ลงนามในสัญญาจา้งเมื่อวนัที่ 

3 มีนาคม 2559) และ (สิ นสุดสัญญาจา้งวนัที่ 17 พฤษจกิายน 2561)

 - ได้รับเงินอุดหนุนจาก สผ ปี 2559 จ้านวน 19,173,500 บาท

 - เทศบาลสมทบปี 2559 จ้านวน 2,132,600 บาท ส่วนที่เหลือผูกพันปี 60-61 

ผลกำรด ำเนินงำน

 - บริษัท วรรธน์สรร จ้ากัด เป็นผู้รับจา้ง

 - ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง 5.50%

 -  ส่งมอบงานตามสัญญา จ้านวน 6 งวด เป็นเงิน 13,393,800 บาท 

 - ส่งมอบงานได้จริง 1 งวด เป็นเงิน 1,813,400 บาท

กองช่างสุขาฯ 106,300,000       โครงการกอ่สร้างระบบรวบรวมและบา้บดั

น ้าเสียระยะที่ 2 เทศบาลเมืองทุ่งสง

 - กอ่สร้างระบบรวบรวมและบา้บดัน ้าเสีย

 ระยะที่ 2 ตามแบบ

423,000             

2

ผลกำรตดิตำมและประเมนิผลแผนพัฒนำเทศบำลเมอืงทุง่สง  ประจ ำป ี 2559

ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที ่2  ร่วมกันจัดวำงผังเมอืง พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน รักษำสิ่งแวดล้อม ปอ้งกันน้ ำทว่ม  สู่เมอืงน่ำอยูอ่ยำ่งยัง่ยนื

โครงการบริหารจดัการและสร้างจติส้านึก

ในการจดัการน ้าเสียชุมชน

 - ด้าเนินการวา่จา้งลูกจา้งตามสัญญาจา้ง เพือ่เดินระบบบ้าบัดน ้าเสีย และ

ด้าเนินงานต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องของระบบบ้าบัดน ้าเสีย ระหวา่ง 1 ตุลาคม 

2558 - 30 กันยายน 2559 

วัตถุประสงค์ 

1. เพือ่ให้ระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียใช้งานอยา่งมีประสิทธภิาพ

2. เพือ่ให้น ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดได้มาตรฐานตามที่ก้าหนด

3. เพือ่ปลูกจติส้านึกให้แก่ประชาชนได้ร่วมกับจดัการน ้าเสียที่วา่เกิดขึ นใน

ครัวเรือน

ผลกำรด ำเนินงำน

1. ปริมาณน ้าเสียเข้าระบบบ้าบัด จ้านวน 1,906,518 ลบ.ม.

2. น ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วมีคุณภาพผ่านเกณฑ์จากการตรวจวดัคุณภาพ 

จ้านวน 2 ครั ง

แนวทำงกำรพัฒนำที ่10 บริหำรจัดกำรระบบบ ำบดัน้ ำเสียทีม่อียูใ่หม้ปีระสิทธภิำพโดยประชำชนมสี่วนร่วมและขยำยระบบบ ำบดัน้ ำเสียใหค้รอบคลุมพ้ืนทีเ่ขตเทศบำล

1 ด้าเนินการแล้วเสร็จกองช่างสุขาฯ

(งบเทศบาล)

อยูร่ะหวา่งด้าเนินการกอ่สร้าง
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผนด ำเนินงำน

ประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร
งบประมำณทีต่ัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยทีว่ำงไว้

หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุัน้ตอนทีอ่ยู่

ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำร

ประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่10 บริหำรจัดกำรระบบบ ำบดัน้ ำเสียทีม่อียูใ่หม้ปีระสิทธภิำพโดยประชำชนมสี่วนร่วมและขยำยระบบบ ำบดัน้ ำเสียใหค้รอบคลุมพ้ืนทีเ่ขตเทศบำล

งบ สผ.            51,300 

             5,700 

 - ด้าเนินการจา้งผู้ควบคุมงานกอ่สร้างระบบรวบรวมและบา้บดัน ้าเสีย 

ระยะที่ 2 ท้าใหก้ารกอ่สร้างถกูต้องตามหลักวชิาการและตามแบบเกดิ

ประโยชน์ต่อทางราชการ ระหวา่ง 1 ตุลาคม 2558 - 30 กนัยายน  2561 

- ได้รับเงินอดุหนุนทั งหมด 1,710,100 บาท  2559 งบประมาณป ี2559 

อดุหนุน จา้นวน 1,166,400 บาท ส่วนที่เหลือผูกพนัปงีบประมาณ  

2560-2560 

 - เทศบาลสมทบป ี2559 จา้นวน 129,600 บาท ส่วนที่เหลือผูกพนัป ี

60-61 

ผลกำรด ำเนินงำน

 - บริษทั คิวบคิ สเปส จา้กดั เปน็ผู้รับจา้ง

 - ส่งมอบ งวดที่ 1 เมื่อวนัที่ 25 กรกฏาคม 2559 (ลงนามในสัญญจา้งเมื่อ

วนัที่ 3 มีนาคม 2559 ) และ (สิ นสุดสัญญาจา้ง วนัที่ 17 พฤศจกิายน 

2561) เปน็เงิน 57,000 บาท

3 โครงการวา่จา้งควบคุมงานกอ่สร้างระบบ

รวบรวมและบา้บดัน ้าเสีย ระยะที่ 2 

เทศบาลเมืองทุ่งสง งบ อปท.

อยูร่ะหวา่งการด้าเนินงานกองช่างสุขาฯ

(งบเทศบาล)

1,900,000                      57,000 
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และ

เปำ้หมำยทีว่ำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ 

หรือระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุล

ในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่11  รณรงค์ส่งเสริมกำรประหยดัพลังงำนไฟฟ้ำและน้ ำมนัและสนับสนุนกำรใชพ้ลังงำนทำงเลือก

1 โครงกำรรณรงค์รักษำสภำพภมูอิำกำศ

 ลดโลกร้อน ภำยใตแ้ผนปฏบิตักิำร LA

 21  เพ่ือเมอืงน่ำอยู ่

1,450,000 453,726 เทศบำลเมอืงทุง่สงด ำเนินกิจกรรมรณรงค์รักษำสภำพ

ภมูอิำกำศลดโลกร้อน ภำยใตแ้ผนปฏบิตักิำร LA21 เพ่ือเมอืง

น่ำอยู ่รำยละเอียด ดงัน้ี

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

(โครงกำรตอ่เน่ือง)

 - ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมทางลดโลกร้อน หอ้งสมุด

ประชาชน

1,400,000 403,846  - กิจกรรมชุมทางลดโลกร้อนทุ่งสง สามารถด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ใน

ฐานกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ หอ้งละร้อน ลานเรียนรู้ หอชมทัศน์ โถงเรือนชาน 

ศึกษาธรรมชาติ แยกขยะลดโลกร้อน ปาเปา้ก าจัด CO2 ไข่เจียวรักษโ์ลก 

บนัไดงูพลังงาน มัดย้อมผ้าจากธรรมชาติ  สามารถด าเนินกิจกรรมการ

เรียนรู้ในฐานกิจกรรมต่างๆ ได้บรรลุผลส าเร็จอย่างดี 

ผลกำรด ำเนินกำร

 - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมชุมทางลดโลกร้อน ทั้งหมด 3,187 คน 

 - 8 ธ.ค. 58 อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองทุ่งสง (อสม) จ านวน 100

 คน

 - 21 พ.ย. 58 คณะครู-นักเรียนโรงเรียนอนุบาลตรัง จ านวน 250 คน 

 - 24-25 ก.ย. 59 งาน “ใบไม้รักษโ์ลก” Episode 1 : “รู้กิน รู้อยู่ รู้ใช้ 

อย่างหมดจด” โดย กลุ่ม “ใบไม้ในเมือง”  จ านวน 200 คน

 - 28 ส.ค. 59 กิจกรรมธรรมสัญจร เทศบาลนครยะลา จ านวน 270 คน 

 - 14 ก.ค. 59 เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองปา่ตอง ฟงัค าบรรยายเร่ือง 

"เมืองคาร์บอนต่ า" จ านวน 50 คน

ผลกำรตดิตำมและประเมนิผลแผนพัฒนำเทศบำลเมอืงทุง่สง  ประจ ำป ี 2559

ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที ่2  ร่วมกันจดัวำงผังเมอืง พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน รักษำสิง่แวดลอ้ม ปอ้งกันน้ ำทว่ม  สูเ่มอืงน่ำอยูอ่ยำ่งยัง่ยนื
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และ

เปำ้หมำยทีว่ำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ 

หรือระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุล

ในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่11  รณรงค์ส่งเสริมกำรประหยดัพลังงำนไฟฟ้ำและน้ ำมนัและสนับสนุนกำรใชพ้ลังงำนทำงเลือก

 - 13 ก.ค. 59 คณะครูนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวดัชัยชุมพล ระดับชั้น ป.2 

280

 - 12 ก.ค. 59 คณะครูนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวดัชัยชุมพล ระดับชั้น ป.1 

270

 - 6-7 ก.ค. 59 คณะครูสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ร่วมกิจกรรม "โรงเรียน

คาร์บอนต่ า" 70

 - 21-24 มิ.ย. 59 หาดใหญ่วชิาการ ระดับภาคใต้ คร้ังที่ 12 ประจ าปี

การศึกษา 2559 จ านวน 200 คน

 - 24 มิ.ย. 59 รายการทุกทิศทั่วไทย ช่อง Thaipbs  จ านวน 40 คน

 - 8-10 มิ.ย. 59 ชุมทางลดโลกร้อน ทุ่งสง เปดิกิจกรรมฐานเรียนรู้ "ลดโลก

ร้อนด้วยมือเรา"   ใหก้ับค่ายพฒันาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  ระดับภาคใต้ ประจ าป ี2559 จ านวน 565 คน

 - 14 พ.ค. 59 เทศบาลเมืองควนลังจัดโครงการส่งเสริมและพฒันาศูนย์

พฒันาครอบครัวในชุมชน    เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ชุมทางลดโลกร้อนทุ่งสง

 จ านวน 120 คน

 - 2-4  พ.ค. 59 ค่ายอบรมเด็กและเยาวชนเร่ือง "ลดขยะ ลดโลกร้อน" 

จ านวน 45 คน

 - 24 มี.ค. 59 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธเิพือ่สังคมไทย และ

สถาบนัพฒันาศักยภาพท้องถิ่นเข้าศึกษาดูงาน  ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมทางลดโลก

ร้อนทุ่งสง จ านวน 70 คน 
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และ

เปำ้หมำยทีว่ำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ 

หรือระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุล

ในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่11  รณรงค์ส่งเสริมกำรประหยดัพลังงำนไฟฟ้ำและน้ ำมนัและสนับสนุนกำรใชพ้ลังงำนทำงเลือก

 - กจิกรรมส่งเสริมพหภุาคีในการพฒันา

ชุมชนอยา่งยัง่ยนืภายใต้แผนปฏบิติัการ 

21 ระดับท้องถิน่

กองช่าง

สุขาภบิาล

50,000          49,880                   - ด าเนินการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีงประจ าชุมชน จ านวน 1 

ศูนย์ ได้แก่ ชุมชนเขาปรีดี ระหวา่ง 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 

ณ ชุมชนเขาปรีดี

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ใหก้ารส่งเสริมชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม

ผลกำรด ำเนินงำน

 - ชุมชนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 1 ชุมชน

 - มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีงประจ าชุมชน จ านวน 1 ศูนย์

 - มีเครือข่ายน าขยะอินทรีย์มูลสัตวม์าผลิตแก๊สชีวภาพ จ านวน 1 กลุ่ม

 - มีเครือข่ายน าเศษอาหารมาผลิตน้ าหมักชีวอภาพ จ านวน 1 กลุ่ม

 - มีเครือข่ายร่วมคัดแยกขยะ (พลาติก) เพือ่น าขยะเชื้อเพลิง RDF จ านวน 1

 กลุ่ม

ด าเนินการแล้วเสร็จ

2 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองยนต์พร้อมติดต้ัง

ระบบผลิตไฟฟา้จากแกส๊ชีวภาพ ขนาด

ไม่น้อยกวา่ 30 KW จ านวน 1 ระบบ

กองช่าง

สุขาภบิาล

500,000  -  - ต้องการเคร่ืองยนต์มือสองแต่ระเบยีบไม่สามารถด าเนินการได้

จงึยกเลิกโครงการ

 - ไม่สามารถด าเนินการจดัซ้ือได้เนื่องจาก

ระเบยีบพสัดุ

 - ขออนุมัติโอนงบประมาณดังกล่าวไปใช้ใน

งานอยา่งอืน่ที่มีความเร่งด่วนกอ่นค่าน้ ามัน

เชื้อเพลิงกองช่างสุขาภบิาล จ านวน 100,000

 บาท , ค่าวทิยาศาสตร์ จ านวน 100,000 

บาท , ค่าเงินเดือนพนักงานส านัก

ปลัดเทศบาล จ านวน 300,000 บาท
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