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1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 20 13

(1) ข้อมูลเกีย่วกับด้านกายภาพ เช่น ที่ต้ังของหมู่บา้น/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภมูิ

ประเทศ ลักษณะภมูิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของ

ไม้/ปา่ไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกต้ัง  

ฯลฯ

3 3

(2) ข้อมูลเกีย่วกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกต้ัง

 ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกีย่วกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวน

ประชากร ฯลฯ

2 1

(3) ข้อมูลเกีย่วกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม ยา

เสพติด การสังคมสงเคราะห ์ฯลฯ

2 1

(4) ข้อมูลเกีย่วกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 

การไฟฟา้ การประปา  โทรศัพท ์ฯลฯ

2 1

(5) ข้อมูลเกีย่วกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ

บริการ การทอ่งเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ

เศรษฐกิจพอเพยีงทอ้งถิน่ (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)

2 1

(6) ข้อมูลเกีย่วกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี

และงานประจ าป ีภมูิปญัญาทอ้งถิน่ ภาษาถิน่ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 

ฯลฯ และอืน่ๆ

2 2

(7) ข้อมูลเกีย่วกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปา่ไม้ ภเูขา คุณภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ

2 1

(8)การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิน่หรือการใช้ข้อมูล

 จปฐ.

2 1

(9) การประชุมประชาคมทอ้งถิน่ รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม

ประชาคมทอ้งถิน่ โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม

ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปญัหา ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อ

แก้ปญัหาส าหรับการพฒันาทอ้งถิน่ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน่

3 2

บทที ่2
รายละเอียด การประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงเชิงปริมาณ

แบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  แผนพัฒนาสามป ี เทศบาลเมืองทุ่งสง  
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2. การวิเคราะหส์ภาวการณ์และศักยภาพ 15 4

(1) การวิเคราะหท์ี่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ นโยบายของผู้บริหารทอ้งถิน่ รวมถึงความ

เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 

และ Thailand 4.0

2 2

(2) การวิเคราะหก์ารใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบงัคับใช้ ผลของ

การบงัคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึน้ต่อการพฒันาทอ้งถิน่

1 0

(3) การวิเคราะหท์างสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ

ยากจน อาชญากรรม ปญัหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม 

ภมูิปญัญาทอ้งถิน่ เปน็ต้น

2 0

(4) การวิเคราะหท์างเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 

กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพฒันาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ

และความเปน็อยูท่ั่วไป เปน็ต้น

2 0

(5) การวิเคราะหส่ิ์งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภมูิศาสตร์ 

กระบวนการหรือส่ิงที่เกิดขึน้ การประดิษฐ์ที่มีผลต่อส่ิงแวดล้อมและการพฒันา

2 0

(7) สรุปประเด็นปญัหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการน าเสนอ

ปญัหา ค้นหาสาเหตุของปญัหาหรือสมมติฐานของปญัหา แนวทางการแก้ไข

ปญัหาหรือวิธีการแก้ไขปญัหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปญัหา

2 1

(8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบกิจ่ายงบประมาณ 

ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การพฒันา การต้ัง

งบประมาณ การเบกิจ่ายงบประมาณ  การประเมินผลการน าแผนพฒันาทอ้งถิน่

ไปปฏบิติัในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันาทอ้งถิน่ใน

เชิงคุณภาพ

2 0.5

(9) ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปงีบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลที่

ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปญัหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมา

และแนวทางการแก้ไข ปงีบประมาณ พ.ศ. 2557-2560

2 0.5
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3. ยุทธศาสตร์ 65 44

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

 - สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมของทอ้งถิน่ ประเด็นปญัหา

การพฒันาและแนวทางการพฒันาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ   และ Thailand 4.0

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด

 - สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมของทอ้งถิน่ 

และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ และ Thailand 4.0

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด

 - สอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ แผนการบริหารราชการ

แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล  หลักประชารัฐ  แผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีและ Thailand 4.0

3.4 วิสัยทศัน์

 - วิสัยทศัน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ต้องการ

จะเปน็หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เปน็

ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ และสัมพนัธ์กับโครงการพฒันา

ทอ้งถิน่3.5 กลยุทธ์

 - แสดงใหเ้หน็ช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือส่ิงที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทศัน์ หรือแสดงใหเ้หน็ถึง

ความชัดเจนในส่ิงที่จะด าเนินการใหบ้รรลุวิสัยทศัน์นั้น

3.6 เปา้ประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ

 - เปา้ประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกล

ยุทธ์ที่จะเกิดขึน้ มุ่งหมายส่ิงหนึ่งส่ิงใดที่ชัดเจน

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)

 - ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพฒันาทอ้งถิน่ เพื่อใหบ้รรลุวิสัยทศัน์ของ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่

ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์

10 8

10 10

8

5 3

5 3

5 2

10

5 4
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3.8 แผนงาน

 - แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเร่ือง

ใดเร่ืองหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด   ค่าเปา้หมาย กลยุทธ์ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ที่มีความ

ชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพฒันาทอ้งถิน่ในแผนพฒันาทอ้งถิน่ส่ีป ีโดย

ระบแุผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว

3.9 ความเชือ่มโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

 - แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเร่ือง

ใดเร่ือความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพฒันาทอ้งถิน่ที่เกิดผลผลิต/โครงการ

จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 

12  Thailand 4.0 แผนพฒันาภาค/แผนพฒันากลุ่มจังหวัด/แผนพฒันาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดและ

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

3.10 ผลผลิต/โครงการ

 - ผลผลิต/โครงการ เปน็ผลผลิตที่เปน็ชุดหรือเปน็โครงการที่เปน็ชุด กลุ่มหรือ

อันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เปน็ต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท าโครงการเพื่อ

พฒันาทอ้งถิน่ในแผนพฒันาทอ้งถิน่ส่ีปอีย่างถูกต้องและครบถ้วน

รวม 100 61

5 2

 - สรุปคะแนนที่ได้จากการประเมินคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเทศบาล 3 ป ี(พ.ศ.2560-2561) จากคะแนนเต็ม 
100 ได้ 61คะแนน

5 2

5 2



ยุทธศาสตร์
จ านวน/โครงการ

ตามแผนสามปี

จ านวนโครงการตาม

แผน 3 ปีที่น ามาท า

แผนด าเนินงาน

สดัสว่นของโครงการ

ตามแผน 3 ปีที่น ามาท า

แผนด าเนินงาน คิดเป็น

ร้อยละ

จ านวน/โครงการตาม

แผนด าเนินงานที่

ด าเนินการเสร็จ

สดัสว่นของโครงการ

ตามแผน 3 ปีที่

ด าเนินการเสร็จ 

คิดเป็นร้อยละ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พฒันาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบรูณาการสู่คุณภาพ

มาตรฐานที่เหนือกว่า 34 34 100.00 4 11.76

ยุทธศาสตร์ที่  2  ร่วมกันจัดวางผังเมืองพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ปอ้งกันน้้าทว่ม สู่เมืองน่า

อยูอ่ย่างยัง่ยืน
21 20 95.24 5 23.81

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ร่วมกันพฒันาเศรษฐกิจและสังคมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 38 31 81.58 3 7.89

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปรับปรุงและพฒันาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่

ดีโดยทกุภาคีมีส่วนร่วมแบบบรูณาการรองรับความเปล่ียนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ 29 29 100.00 5 17.24

รวม 122 114 93.44 17 13.93

จากตารางที่ 1   อภปิรายผลการน้าแผนพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสงสามป ี (2559-2561)  ไปด้าเนินการจริง

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี 2560 ครั้งที่ 1/2560

ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

ตารางที่ 1  ตารางแสดงการน าโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลสามป ี(2559-2561)  ไปด าเนินการจริง ในปงีบประมาณ 2560 ครัง้ที่ 1/2560

                   โครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสงสามปี (2559-2561) ซ่ึงในปงีบประมาณ 2560  มีจ้านวนรวมทั้งส้ิน  122 โครงการ เทศบาลได้ด้าเนินการน้าโครงการตามแผนพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสง

สามปี(2559-2561) มาจัดท้าแผนด้าเนินงานประจ้าป ี2560 จ้านวน 114  โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 93.44 และสามารถด้าเนินการใหแ้ล้วเสร็จ ทนัภายในปงีบประมาณ 2560 คร้ังที่ 1/2560  มีจ้านวนรวมทั้งส้ิน 17 โครงการ

 สัดส่วนของโครงการตามแผน 3 ป ีที่ด้าเนินการแล้วเสร็จ คิดเปน็ร้อยละ 13.93
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จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พฒันาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบ

บรูณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า

4 11.76 11 32.35 19 55.88 34 11.76

ยุทธศำสตร์ที่  2  ร่วมกันจัดวางผังเมืองพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ปอ้งกัน

น้้าทว่ม สู่เมืองน่าอยูอ่ย่างยัง่ยืน

5 25.00 15 75.00 0 0.00 20 25.00

ยุทธศำสตร์ที่ 3  ร่วมกันพฒันาเศรษฐกิจและสังคมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 3 9.68 21 67.74 7 22.58 31 9.68

ยุทธศำสตร์ที่ 4  ปรับปรุงและพฒันาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่

การบริหารจัดการที่ดีโดยทกุภาคีมีส่วนร่วมแบบบรูณาการรองรับความเปล่ียนแปลงสู่

เทศบาลอัจฉริยะ

5 17.24 17 58.62 7 24.14 29 17.24

รวม 17 14.91 64 56.14 33 28.95 114 14.91

จำกตำรำงที่ 2  อภปิรายผลได้ดังนี้

               จากการด้าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ้าปงีบประมาณ 2560 ซ่ึงเทศบาลได้ต้ังงบประมาณส้าหรับการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพฒันา 4  

ยุทธศาสตร์  รวมทั้งสิ้น 114 โครงการ    - จ้านวนโครงการที่ด้าเนินการแล้วเสร็จ จ้านวน 17 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 14.91

               - จ้านวนโครงการที่อยูร่ะหว่างด้าเนินการ จ้านวน 64  โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 56.14

               - จ้านวนโครงการที่ยังไม่ด้าเนินการ 33  โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 28.95 ปรากฎผลการด้าเนินงาน ดังนี้

1.  ยุทธศำสตร์ที่ 1 มี จ้านวนโครงการตามแผนด้าเนินงาน ประจ้าป ี2560  ทั้งหมด  34 โครงการ เทศบาลสามารถด้าเนินการแล้วเสร็จ จ้านวน 4  โครงการ  คิดเปน็ร้อยละ 11.76 จ้านวนโครงการที่อยูร่ะหว่างด้าเนินการ 11 

โครงการ 

คิดเปน็ร้อยละ 32.35  โครงการที่ยังไม่ด้าเนินการ จ้านวน 19โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 55.882.  ยุทธศำสตร์ที่ 2  มี จ้านวนโครงการตามแผนด้าเนินงาน ประจ้าป ี2560  ทั้งหมด 20 โครงการ เทศบาลสามารถด้าเนินการแล้วเสร็จ จ้านวน 5 โครงการ  คิดเปน็ร้อยละ 25.00 จ้านวนโครงการที่อยูร่ะหว่างด้าเนินการ 

จ้านวน 15โครงการ

 คิดเปน็ร้อยละ 75.00 โครงการที่ยังไม่ด้าเนินการ (ไม่ม)ี3. ยุทธศำสตร์ที่ 3 มี จ้านวนโครงการตามแผนด้าเนินงาน ประจ้าป ี2560 ทั้งหมด 31 โครงการ เทศบาลสามารถด้าเนินการแล้วเสร็จ จ้านวน 3 โครงการ  คิดเปน็ร้อยละ 9.68 จ้านวนโครงการที่อยูร่ะหว่างด้าเนินการ จ้านวน 

21 โครงการ 

คิดเปน็ร้อยละ 67.74  จ้านวนโครงการที่ยังไม่ด้าเนินการ  จ้านวน 7 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 22.584.  ยุทธศำสตร์ที่ 4 มี  จ้านวนโครงการตามแผนด้าเนินงาน ประจ้าป ี2560 ทั้งหมด 29  โครงการ เทศบาลสามารถด้าเนินการแล้วเสร็จ จ้านวน 5 โครงการ  คิดเปน็ร้อยละ 17.24  จ้านวนโครงการที่อยูร่ะหว่างด้าเนินการ 

จ้านวน 17 โครงการ

         จากผลการด้าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ นั้น  แสดงใหเ้หน็ว่าเทศบาลเมืองทุ่งสงสามารถด้าเนินงานส้าเร็จได้ตามแผนด้าเนินงาน ประจ้าป ี2560 คร้ังที่ 1/2560  ที่ก้าหนดไว้  คิดเปน็ร้อยละ 14.91

 ตำรำงแสดงที่ 2  แสดงสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนด ำเนินงำน  ประจ ำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560

ยุทธศำสตร์
จ ำนวนโครงกำรที่เสร็จ

จ ำนวนโครงกำรที่อยู่

ระหว่ำงด ำเนินกำร

จ ำนวนโครงกำรที่ยังไม่

ด ำเนินกำร

จ ำนวนโครงกำรทั้งหมดตำม

แผนด ำเนินงำน
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี 2560

ที่มำของ

งบประมำณ
งบประมำณที่ต ัง้ไว ้

งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร
ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ

โครงการส่งเสริมทกัษะทางวชิาการ (งบเทศบาล)            1,600,000   -  อยู่ระหวา่งด าเนินการ

1.1 กิจกรรมส่งนกัเรียนเขา้ร่วมจดันิทรรศการและแข่งขนัทกัษะทางวชิาการท ัง้

ภายในและภายนอกหน่วยงาน

(งบเทศบาล)              150,000   -  อยู่ระหวา่งด าเนินการ  - อยู่ระหวา่งข ัน้การด าเนินการคดัเลอืกนกัเรียน

เพือ่เขา้ร่วมแข่งขนั

1.2 กิจกรรมจดัแข่งขนัคนเก่งโรงเรียนสงักดัเทศบาล (งบเทศบาล)                50,000   -  อยู่ระหวา่งด าเนินการ  - อยู่ระหวา่งการส ารวจรายฃือ่นกัเรียนเพือ่เป็น

ตวัแทนระดบัโรงเรียน

13 กิจกรรมสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)ในสถานศึกษา (งบเทศบาล)            1,400,000   -  ด าเนินการตลอด

ปีงบประมาณ

 - ด าเนินการจา้งครูภาษาองักฤษในสถานศึกษา

จดัการเรียนการสอนตลอดปีงบประมาณ 2560

2 โครงการอาหารกลางวนันกัเรียน (งบอุดหนุนท ัว่ไป) 16,091,200           8,570,010 ด าเนินการตลอด

ปีงบประมาณ

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการตลุาคม 2559-กนัยายน 2560

3 โครงการอาหารเสริม(นม) (งบอุดหนุนท ัว่ไป) 6,743,850   -  ด าเนินการตลอด

ปีงบประมาณ

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการตลุาคม 2559-กนัยายน 2560

4 โครงการรณรงคเ์พือ่ป้องกนัยาเสพตดิในสถานศึกษา (งบอุดหนุนท ัว่ไป) 190,000               14,600 ยงัไม่ไดด้  าเนินการ  - เน่ืองยงัไม่ไดร้บัการจดัสรรเงนิอุดหนุน (คาดวา่

สามารถด าเนินการในไตรมาสที ่3

5 โครงการจา้งครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อนในเขตเมอืง (งบอุดหนุนท ัว่ไป) 181,000 102,360            ด าเนินการตลอด

ปีงบประมาณ

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการตลุาคม 2559-กนัยายน 2560

6 โครงการเชื่อมต่ออนิเตอรเ์น็ตความเร็วสูง (งบอุดหนุนท ัว่ไป) 100,800 18,930.08          อยู่ระหวา่งด าเนินการ

7 โครงการพฒันาหอ้งสมดุโรงเรียน (งบอุดหนุนท ัว่ไป) 600,000  - ยงัไม่ไดด้  าเนินการ  - ด าเนินการไตรมาส 3 (เมษายน-มถินุายน 2560)

8 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรกัการอ่านในสถานศึกษาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (งบอุดหนุนท ัว่ไป) 350,000  - ยงัไม่ไดด้  าเนินการ  - ด าเนินการไตรมาส 3 (เมษายน-มถินุายน 2560)

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำสำมปี ประจ ำปี 2560

(ภำรกิจกองกำรศึกษำ)

แนวทำงพฒันำที่  1 พฒันำผูเ้รียนใหมี้กำรปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม ค่ำนิยมที่เหมำะสม มีควำมรูคู้คุ่ณธรรม  สรำ้งโอกำสในกำรเรียนรู ้ตำมเกณฑม์ำตรฐำน และสำมำรถด ำเนินชีวิตอยู่ในสงัคมอย่ำงมีควำมสุข

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 พฒันำกำรศึกษำ  ศำสนำ  ประเพณี  ศิลปวฒันธรรม และกำรกีฬำแบบบูรณำกำรสูคุ่ณภำพมำตรฐำนที่เหนือกว่ำ

1
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี 2560

ที่มำของ

งบประมำณ
งบประมำณที่ต ัง้ไว ้

งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร
ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ

9 โครงการเพิม่ศกัยภาพใหแ้ก่นกัเรียนดา้นภาษาองักฤษหอ้งเรียนพเิศษหลกัสูตรสอง

ภาษา(English Program) EP

(งบเทศบาล) 840,000 378,451.62         ด าเนินการตลอด

ปีงบประมาณ

 -ระยะเวลาด าเนินการตลุาคม 2559-กนัยายน 

2560

10 โครงการหนงัสอืเล่มแรก (งบเทศบาล) 30,000  - ยงัไม่ไดด้  าเนินการ  - ด าเนินการไตรมาส 3 (เมษายน-มถินุายน 2560)

11 โครงการ 1 นกัเรียน 1 ดนตรี 1 กีฬา (งบเทศบาล) 100,000 67,700              ด าเนินการแลว้เสร็จ

12 โครงการส่งเสริมการรกัการอ่าน "อ่านอย่างมคุีณภาพ" (งบอุดหนุนท ัว่ไป) 50,000  - ยงัไม่ไดด้  าเนินการ  - ด าเนินการไตรมาส 3 (เมษายน-มถินุายน 2560)

26,876,850 9,152,052

 -  -  -  -  -  - 

1 โครงการปรบัปรุงและพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา (เงนิอุดหนุน

ท ัว่ไป)

100,000  - ยงัไม่ไดด้  าเนินการ  - เน่ืองยงัไม่ไดร้บัการจดัสรรเงนิอุดหนุน (คาดวา่

สามารถด าเนินการในไตรมาสที ่3

100,000

1 โครงการจดัต ัง้ศูนยเ์รียนรูส้  าหรบัเด็กปฐมวยั (เงนิอุดหนุน

ท ัว่ไป)

50,000  - ยงัไม่ไดด้  าเนินการ  - เน่ืองยงัไม่ไดร้บัการจดัสรรเงนิอุดหนุน (คาดวา่

สามารถด าเนินการในไตรมาสที ่3

50,000

โครงการพฒันาขา้ราชการครูโรงเรียนในสงักดั อปท. 759,000               - ยงัไม่ไดด้  าเนินการ

1.1 กิจกรรมพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา (เงนิอุดหนุน

ท ัว่ไป)

735,000              - ยงัไม่ไดด้  าเนินการ

1.2 กิจกรรมพฒันาครูผูดู้แลเด็กของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ (เงนิอุดหนุน

ท ัว่ไป)

24,000                - ยงัไม่ไดด้  าเนินการ

รวม

รวม

แนวทำงกำรพฒันำที่  4  พฒันำเด็กก่อนวยัเรียนใหมี้ควำมพรอ้มทกุดำ้นโดยจดัต ัง้โรงเรียนและพฒันำระบบบริหำรจดักำร "รีสอรท์อนุบำล"  และศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก

แนวทำงกำรพฒันำที่ 5  พฒันำครูตน้แบบและบคุลำกรทำงกำรศึกษำใหไ้ดม้ำตรฐำนและมีควำมเป็นเลิศ โดยมุ่งเนน้กำรประยุกตใ์ช ้เครื่องมือเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวตักรรมสมยัใหม่ ในกำรจดักำรกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำร

กำรศึกษำ

1  - เน่ืองยงัไม่ไดร้บัการจดัสรรเงนิอุดหนุน (คาดวา่

สามารถด าเนินการในไตรมาสที ่3

แนวทำงกำรพฒันำที่  3  พฒันำหลกัสูตร สนับสนุนงำนวิจยัดำ้นกำรพฒันำกระบวนกำรจดักำรเรียนรูใ้หมี้ควำมโดดเด่นทกุลุม่สำระสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของทอ้งถิ่นสะทอ้นเอกลกัษณ์ของชุมชนและมีกำรขยำยผล ไปสูก่ำรจดักำร

เรียนรูอ้ย่ำงเป็นระบบ

รวม

แนวทำงกำรพฒันำที่ 2  สรำ้งกระบวนกำรเรียนรูก้ฎหมำยผงัเมืองรวมเมืองทุง่สง และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบตัิ        

B2



ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี 2560

ที่มำของ

งบประมำณ
งบประมำณที่ต ัง้ไว ้

งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร
ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ

2 โครงการอบรมเชิงปฏบิตักิารและทศันศึกษาดูงาน (งบเทศบาล) 100,000             108,720            ด าเนินการแลว้เสร็จ

3 โครงการนพฒันาศกัยภาพครูและบคุลากรทางการศึกษาสงักดัลุม่จงัหวดัการศึกษาที่

 6 (ภาคใตฝ้ัง่อ่าวไทย)

(เงนิอุดหนุน

ท ัว่ไป)

100,000              - ยงัไม่ไดด้  าเนินการ  - เน่ืองยงัไม่ไดร้บัการจดัสรรเงนิอุดหนุน (คาดวา่

สามารถด าเนินการในไตรมาสที ่3

959,000              108,720             

1 โครงการพฒันาแหล่งเรียนรูข้องโรงเรียน (เงนิเทศบาล) 300,000              - ยงัไม่ไดด้  าเนินการ  - เน่ืองยงัไม่ไดร้บัการจดัสรรเงนิอุดหนุน (คาดวา่

สามารถด าเนินการในไตรมาสที ่4

300,000              

1 โครงการส่งนกักีฬา-กรีฑาเขา้ร่วมแข่งขนักบัหน่วยงานอืน่      (งบเทศบาล) 200,000              - ยงัไม่ไดด้  าเนินการ  - ยงัไม่ไดด้  าเนินการ ด าเนินการไตรมาสที ่3

2 โครงการจดัส่งนกักีฬาเขา้ร่วมแข่งขนักีฬานกัเรียนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แห่ง

ประเทศไทย

(งบเทศบาล) 1,000,000           1,300,746    ด าเนินการแลว้เสร็จ

3 โครงการจดัการแข่งขนักีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน (งบเทศบาล) 200,000              - ยงัไม่ไดด้  าเนินการ  - อยู่ระหวา่งข ัน้ตอนการจดัเตรียมงานเพือ่จดัการ

แข่งใน ในช่วงเดอืนพฤษภาคม 2560

4 โครงการจดัการแข่งขนักีฬาร่วมกบัหน่วยงานหรือองคก์รอืน่ (งบเทศบาล) 300,000              - ยงัไม่ไดด้  าเนินการ  - ยงัไม่มหีน่วยงานเสนอเป็นเจา้ภาพร่วมในการ

จดัการแข่งขนั

5 โครงการฝึกทกัษะกีฬาข ัน้พื้นฐานภาคฤดูรอ้น  (งบเทศบาล) 10,000  - อยู่ระหวา่งด าเนินการ  - ด าเนินการเดอืนเมษายน 2560

6 โครงการจดัสอนหลกัสูตรพเิศษดา้นกีฬา  (งบเทศบาล) 3,200,000            - ด าเนินการตลอด

ปีงบประมาณ

 -ระยะเวลาด าเนินการตลุาคม 2559-กนัยายน 

2561

4,910,000           1,300,746           

แนวทำงกำรพฒันำที่   6 พฒันำศูนยเ์รียนรูใ้หเ้ป็นหอ้งเรียนตน้แบบเพื่อเสริมสรำ้งกำรพฒันำทกัษะกำรคิดวิเครำะหแ์ละคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รียนทัง้ 5 ดำ้น

แนวทำงกำรพฒันำที่  7 สนับสนุนกำรกีฬำเพื่อสุขภำพ พฒันำสูค่วำมเป็นเลิศและสูมื่ออำชีพในระดบัสำกลและพฒันำระบบกำรบริหำรจดักำรโรงเรียน และระบบโครงสรำ้งพื้นฐำนดำ้นกีฬำใหไ้ดม้ำตรฐำน

รวม

รวม

รวม
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี 2560

ที่มำของ

งบประมำณ
งบประมำณที่ต ัง้ไว ้

งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร
ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ

1 โครงการนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสงักดัเทศบาล (งบเทศบาล) 30,000  - ยงัไม่ไดด้  าเนินการ  - ด าเนินการในไตรมาส 3-4

2 โครงการเขา้ค่ายวชิาการของนกัเรียนโรงเรียนสงักดัเทศบาล (งบเทศบาล) 100,000  - ยงัไม่ไดด้  าเนินการ  - เน่ืองยงัไม่ไดร้บัการจดัสรรเงนิอุดหนุน (คาดวา่

สามารถด าเนินการในไตรมาสที ่3)

3 โครงการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  โรงเรียนสงักดัเทศบาลเมอืงทุง่สง (งบเทศบาล) 30,000               30,000              ด าเนินการแลว้เสร็จ

4 โครงการประกวดสือ่การเรียนการสอนของครูโรงเรียนสงักดัเทศบาลเมอืงทุง่สง (งบเทศบาล) 50,000  - ยงัไม่ไดด้  าเนินการ  - ด าเนินการในเดอืนกรกฎาคม 2560

5 โครงการพฒันาการจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (SBMLD) (งบอุดหนุนท ัว่ไป) 6,000,000  - ยงัไม่ไดด้  าเนินการ  - เน่ืองยงัไม่ไดร้บัการจดัสรรเงนิอุดหนุน

6 โครงการส่งเสริมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีจ่ดัท  าแผนพฒันาการศึกษาดเีด่น (งบอุดหนุนท ัว่ไป) 350,000  - ยงัไม่ไดด้  าเนินการ  - เน่ืองยงัไม่ไดร้บัการจดัสรรเงนิอุดหนุน

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายบริหารสถานศึกษา (งบอุดหนุนท ัว่ไป) 19,572,961 7,893,761 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

1.1 ค่าจดัการเรียนการสอน (งบอุดหนุนท ัว่ไป) 11,764,300 5,438,850          อยู่ระหวา่งด าเนินการ

1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน (งบอุดหนุนท ัว่ไป)
2,889,101 812,646            

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

1.3 ค่าเครื่องแบบนกัเรียน (งบอุดหนุนท ัว่ไป) 1,641,050  - อยู่ระหวา่งด าเนินการ

1.4 ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน (งบอุดหนุนท ัว่ไป)
2,517,510 1,261,765          

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

1.5 ค่าปจัจยัพื้นฐานส าหรบันกัเรียนยากจน (งบอุดหนุนท ัว่ไป) 761,000 380,500            อยู่ระหวา่งด าเนินการ

45,705,922          15,817,522         

1 โครงการสอนภาษาไทยระดบัมธัยม (งบเทศบาล)              100,000  - ยงัไม่ไดด้  าเนินการ  - ด าเนินการในไตรมาส 3

             100,000 

แนวทำงกำรพฒันำที่  8  สรำ้งระบบบริหำรจดักำรของโรงเรียนในสงักดัเทศบำลเมืองทุง่สงเสริมสรำ้งกำรมีส่วนร่วมบริหำรจดักำรของทกุภำคีทกุภำคส่วนอย่ำงมีคุณภำพ

7  ด าเนินการต่อเน่ืองตลอดปีงบประมาณ 

(ตลุาคม 2559-กนัยายน 2560)

รวม

แนวทำงกำรพฒันำที่  9  พฒันำระบบโรงเรียนมธัยมศึกษำใหมี้คุณภำพไดม้ำตรฐำนและมุ่งเนน้ควำมเป็นเลิศในดำ้นวิชำกำรและดำ้นสงัคม

รวม
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี 2560

ที่มำของ

งบประมำณ
งบประมำณที่ต ัง้ไว ้

งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร
ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ

โครงการส่งเสริมภูมปิญัญาทอ้งถิน่  ศิลปะ วฒันธรรม  ประเพณีและวชิาชีพ 1,881,000 76,000

1.1 กิจกรรมประเพณีชกัพระ 173,000 66,000

1.2 กิจกรรจดังานประเพณีลอยกระทง 300,000  - ไม่ไดด้  าเนินงาน  - เน่ืองจากอยู่ในช่วงการเสด็จสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช

1.3 กิจกรรมจดังาน 5 ธนัวามหาราช 400,000  - ไม่ไดด้  าเนินงาน  - เน่ืองจากอยู่ในช่วงการเสด็จสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช

1.4 กิจกรรมจดังานวนัแม่แห่งชาติ 400,000  - ยงัไม่ไดด้  าเนินการ  - เดอืนในช่วงเดอืนสงิหาคม 2560

1.5 กิจกรรมประเพณีวนัขี้นปีใหม่ 25,000  - ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.6 กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ 300,000  - อยู่ระหวา่งด าเนินการ  - ด าเนินการในเดอืนเมษายน 2560 

1.7 กิจกรรมเทศบาลเดอืนสบิ 10,000  - ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.8 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ้น 60,000  - อยู่ระหวา่งด าเนินการ  - ด าเนินการในเดอืนเมษายน 2560

1.9 กิจกรรมวนัเขา้พรรษา 60,000  - ยงัไม่ไดด้  าเนินการ  - ด าเนินการในไตรมาส 3

1.10 กิจกรรมวนัส าคญัทางศาสนา 50,000  - ด าเนินการแลว้เสร็จ  - ด าเนินการแต่ไม่ใชง้บประมาณ

1.11 กิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ 73,000 10,000 ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.12 กิจกรรมฝึกอบรมผูน้ าทางศาสนพธิี 30,000  - ยงัไม่ไดด้  าเนินการ  - ด าเนินการในไตรมาส 3

2 โครงการด าเนินงานศูนยเ์รียนรูชุ้มทางประวตัศิาสตร์ (งบเทศบาล) 200,000  - อยู่ระหวา่งด าเนินการ

3 โครงการปรบัปรุงพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่เมอืงทุง่สง (งบเทศบาล) 6,000,000  - อยู่ระหวา่งด าเนินการ

8,081,000 76,000

87,082,772 10,637,518

รวม

รวมทัง้ยุทธศำสตร ์

แนวทำงกำรพฒันำที่  10 น ำภูมิปญัญำทอ้งถิ่น ศิลปะ วฒันธรรม อำชีพมำเป็นแนวทำงกำรพฒันำคุณภำพชีวิตของคนทัง้ในระบบและนอกระบบกำรศึกษำ

1 (งบเทศบาล)

B5



ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี 2560

ที่มำของ

งบประมำณ
งบประมำณที่ต ัง้ไว ้

งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร
ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ

โครงกำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดลอ้มป้องกนัแกไ้ขปญัหำ

อทุกภยั แบบบูรณำกำร

(งบเทศบาล)           2,000,000           1,000,000 

ดำ้นกำยภำพ

  - กจิกรรมจา้งเหมาเรอืนจ าทุง่สงด าเนินการ

(งบเทศบาล)           2,000,000 1,000,000

โครงกำรป้องกนัและแกไ้ขปญัหำอทุกภยัเมืองทุง่สงแบบบูรณำกำร (งบเทศบาล)             100,000 64,178.40

 ดำ้นกำยภำพ

2.1  กจิกรรมตดิต ัง้เครื่องสูบน า้ตามจดุเสีย่งภยัน า้ท่วมในเขตเทศบาล

(งบเทศบาล) 64,178.40

ดำ้นสงัคม

2.2 กจิกรรมการประชมุสมัมนาการบรหิารจดัการน า้เชงินิเวศแบบบูรณาการ

(งบเทศบาล) ยงัไมไ่ดด้  าเนินการ

          2,100,000           1,064,178 

1 โครงการจดัท าผงัและแผนชมุชนแบบมส่ีวนร่วม (งบเทศบาล) 50,000  - ยงัไมไ่ดด้  าเนินการ  - ด าเนินการในไตรมาส 3

50,000

โครงกำรขยำยเขตประปำ 206,367 ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.1 ขยายเขตประปาศาลาชมุชนท่าแพใต ้(ถนนไดโนเสาร)์ 14,187 ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.2 ตดิต ัง้และวางท่อประปาบรเิวณถนนชยัชมุพล (ศาลาชมุชนหลงัโรงพยาบาลทุง่สง) 41,222 ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.3 ตดิต ัง้และวางท่อประปาชมุชนหวัสะพานเหลก็ 35,870 ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.4 ตดิต ัง้และวางท่อประปาบรเิวณถนนยุทธศาสตร ์ซอย 4 115,088 ด าเนินการแลว้เสร็จ

2

            100,000 

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ  -ระยะเวลาด าเนินการตลุาคม 2559-กนัยายน 2561

ด าเนินการแลว้เสร็จ

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำสำมปี ประจ ำปี 2560

ยทุธศำสตรท์ี่  2  รว่มกนัจดัวำงผงัเมืองพฒันำโครงสรำ้งพื้นฐำน รกัษำสิง่แวดลอ้ม ป้องกนัน ้ำท่วม สูเ่มืองน่ำอยู่อย่ำงย ัง่ยืน

(ภำรกจิกองช่ำงสขุำภบิำล กองช่ำง  กองคลงั  ส ำนักปลดัเทศบำล กองสำธำรณสขุ )

แนวทำงกำรพฒันำที่ 1 บูรณำกำรควำมรว่มมือทกุภำคสว่นอย่ำงมีคุณภำพในกำรป้องกนัและแกไ้ขปญัหำอทุกภยัเมืองทุง่สงแบบบูรณำกำรใหย้ ัง่ยืนโดยบูรณำกำรกำรพฒันำดำ้นกำยภำพและดำ้นกระบวนกำรทำงสงัคมอย่ำงเช่ือมโยงและต่อเน่ือง

แนวทำงกำรพฒันำที่ 2  สรำ้งกระบวนกำรเรยีนรูก้ฎหมำยผงัเมืองรวมเมืองทุง่สงและสง่เสรมิกำรมีสว่นรว่มในกำรปฏิบตัิ

รวม

1

รวม

1 (งบเทศบำล)

แนวทำงกำรพฒันำที่ 3 พฒันำโครงสรำ้งพื้นฐำนโครงข่ำยถนน  ระบบระบำยน ้ำ ไฟฟ้ำ ประปำ  โทรศพัท ์ใหเ้พียงพอ และปรบัปรุงบ ำรุงรกัษำอำคำรสถำนที่สำธำรณะ

750,000
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โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ 1,544,283.89 ด าเนินการแลว้เสร็จ

2.1 ขยายเขตไฟฟ้าโรงเรยีนเทศบาลวดัท่าแพ 414,478.87 ด าเนินการแลว้เสร็จ

2.2 ขยายเขตไฟฟ้าบรเิวณอาคารส านกังาน 810,435.91         อยูร่ะหวา่งด าเนินงาน อยูร่ะหวา่งรื้อถอนอาคารกองการศึกษา (เก่า)

2.3 ขยายเขตไฟฟ้าบรเิวณโรงแยกขยะเชื้อเพลงิ (RDF) 170,382.92 ด าเนินการแลว้เสร็จ

2.4 ขยายเขตไฟฟ้าบรเิวณอาคารส านกังาน , โรงเรยีนเทศบาลวดัท่าแพ(เพิม่เตมิ) 27,676.72 ด าเนินการแลว้เสร็จ

2.5 ขยายเขตไฟฟ้าบรเิวณตลาดสดเทศบาล ช ัน้ 2 86,086.09 ด าเนินการแลว้เสร็จ

2.6 ขยายเขตไฟฟ้าบรเิวณส านกังานเทศบาลเมอืงทุง่สง (เพิม่เตมิ) 4,730.04 ด าเนินการแลว้เสร็จ

2.7 ขยายเขตไฟฟ้าถนนเสรมิชาต ิซอยแยกหมูบ่า้นอมุาภรณ์ 24,665.64 ด าเนินการแลว้เสร็จ

2.8 ขยายเขตไฟฟ้าบรเิวณหนา้ศาลาชมุชนยุทธศาสตร์ 5,827.70 ด าเนินการแลว้เสร็จ

โครงกำรกอ่สรำ้งถนน/และท่อระบำยน ้ำ/ปรบัปรุงผิวจรำจร 3,896,079 1,357,400

3.1 ก่อสรา้งถนน คสล.และท่อระบายน า้ คสล.พรอ้มบ่อพกั(ดา้นบนเป็นรางว)ี ถนน

พฒันาการ ซอย 8 (ครวัมลัลกิา)

          1,728,000  - อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ (4 มนีาคม -16 มถินุายน 2560)

ท าหนงัสอืขอสอบแนวเขตทางสาธารณะกบั

ส านกังานทีด่นิเพือ่ตอ้งการทราบหมดุหลกัเขตที่

ถูกตอ้ง ชดัเจน

3.2 ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็และท่อระบายน า้ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 0.60 

เมตร (ดา้นบนเป็นรางว)ี พรอ้มบ่อพกั ถนนทางเขา้มลูนิธซิ  าปอกง

            300,000  - อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ (รอผูร้บัจา้งมาท าสญัญา)

ก่อหน้ีผูกพนัธ ์ปี 2561 จ านวน 624,000 บาท

3.3 ก่อสรา้งทางเดนิและผนงักนัดนิ คสล.ล าเหมอืงสาธารณะประโยชน ์(ตัง้แต่ถนน

ยุทธศาสตร ์ซอย 12 ไปทางทศิเหนือ)

            280,000  - อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ (รอผูร้บัจา้งมาท าสญัญา)

ก่อหน้ีผูกพนัธ ์ปี 2561จ านวน 1,000,000 บาท

3.4 ก่อสรา้งถนน คสล.และท่อระบายน า้ คสล.พรอ้มบ่อพกั(ดา้นบนเป็นรางว)ี ถนน

ส าโรง โคกทราย ซอย 6

434,700            411,400 ด าเนินการแลว้เสร็จ

3.5 ก่อสรา้งท่อลอดถนนยุทธศาสตร ์ซอย 2 เชือ่มประชาอทุศิ ซอย 4 และปรบัปรุง

ผวิจราจรทางเชือ่ม

107,379            107,000            ด าเนินการแลว้เสร็จ

3.6  ก่อสรา้งท่อระบาย คสล.พรอ้มบ่อพกั(ดา้นบนรางว)ี ถนนยุทธศาสตร ์ซอย 12 

ส่วนทีเ่หลอื ช่วงที ่1,2,3

1,046,000          839,000            ด าเนินการแลว้เสร็จ

(งบเทศบาล)

(งบเทศบำล) 1,225,400

3

2
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4 โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงเกาะกลางถนนพรอ้มไฟส่องสวา่งถนนชยัชมุพล (ช่วงต ัง้แต่สี่

แยกชนปรดีา-สีแ่ยกชยัชมุพล)

(งบเทศบาล)             774,000 ยงัไมไ่ดด้  าเนินการ เน่ืองจากชะลอโครงการ

โครงกำรกอ่สรำ้ง/ปรบัปรุงอำคำรสถำนที่          78,392,726 13,081,864

5.1  ปรบัปรุงพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่เมอืงทุง่สง           4,500,000  - ยงัไมไ่ดด้  าเนินการ เน่ืองจากไมม่ผูีร้บัจา้งยืน่ซอง ขณะน้ีก าลงั

ด าเนินการประกาศ ครัง้ที ่2 ก่อหน้ีผูกพนัธ ์ปี 2561

 จ านวน 6,000,000 บาท

5.2 ก่อสรา้งอาคารทีท่  าการอเนกประสงคช์ ัน้เดยีว             739,500 141,200            อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ความกา้วหนา้การก่อสรา้ง 10%

เบกิเงนิงวดที ่1

5.3  ก่อสรา้งหอ้งน า้-หอ้งสว้ม สวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 367,500 353,000 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

5.4 ปรบัปรุงอาคารตลาดสดชัน้ 2         18,523,726 5,459,700          อยูร่ะหวา่งด าเนินการ อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ

ความกา้วหนา้การก่อสรา้ง 80%

5.5 ก่อสรา้งศาลาประชาคม         17,241,000 778,500            อยูร่ะหวา่งด าเนินการ อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ

(14 กรกฏาคม 2559 - 8 กรกฏาคม 2560)

5.6  ก่อสรา้งอาคารส านกังาน 29,450,000 3,308,664          อยูร่ะหวา่งด าเนินการ อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ

(24 พฤษภาคม 2559 - 18 พฤษภาคม 2560)

5.7  ก่อสรา้งสถานธนานุบาลเทศบาลเมอืงทุง่สง (โรงรบัจ าน า สาขาที ่2 )           5,240,000 3,040,800 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ

ความกา้วหนา้การก่อสรา้ง 80%

5.8 ก่อสรา้งร ัว้โรงเรยีนกฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สง           2,331,000  - อยูร่ะหวา่งด าเนินการ อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

เน่ืองจากมผูีม้ายืน่ซองรายเดยีว ท าใหต้อ้ง

ด าเนินการยืน่ซอง ครัง้ที ่3

(งบเทศบำล)5
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โครงการจดัซื้อหรอืแลกเปลีย่นทีด่นิ งบเทศบาล 300,000 195,300

6.1  จดัซื้อทีด่นิบรเิวณถนนพฒันาการ ซอย 8             200,000 195,300            ด าเนินการแลว้เสร็จ

6.2  จดัซื้อทีด่นิบรเิวณรมิถนนเอเซยีทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 41 (ช่วงกลบัรถใต ้

สะพานลอยเขา้ถนนพฒันาการ)

            100,000 อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ

ด าเนินการท าหนงัสอืส านกังานทีด่นิ , 

ธนาคารกรุงไทย , ธนาคารออมสนิ , ธนาคาร

กรุงเทพ , ยงัไมไ่ดร้บัการตอบกลบั

85,338,205 16,385,215

1 โครงการก่อสรา้งลานคอนกรตีและระบบระบายน า้ภายในวดัชยัชมุพล (งบเทศบาล)             426,000 อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ อยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน

ก่อหน้ีผูกพนัธ ์ปี 2561 จ านวน 1,000,000 บาท

            426,000                    -   

 -  -  -  -  -  -  - 

1 โครงการป้องกนัและควบคุมพาหะน าโรค (จา้งเหมาบรกิารเอกชนจ ากดัหนู) (งบเทศบาล)             144,000             108,000 อยูร่ะหวา่งด าเนินงาน อยูร่ะหวา่งด าเนินงาน

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 2559 - 

กนัยายน 2560)

2 โครงการสุขาภบิาลส าหรบัผูป้ระกอบการคา้ในเขตเทศบาลเมอืงทุง่สงประจ าปี 2559 (งบเทศบาล)             216,000             120,000 อยูร่ะหวา่งด าเนินงาน อยูร่ะหวา่งด าเนินงาน

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 2559 - 

กนัยายน 2560)

            360,000             228,000 

 -  -  -  -  -  -  - 

แนวทำงกำรพฒันำที่ 7 สง่เสรมิ  อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู   ทรพัยำกรธรรมชำติ  และสิง่แวดลอ้ม

6

รวม

 แนวทำงกำรพฒันำที่ 6 ปรบัปรุงพฒันำและบรหิำรจดักำรตลำดสด ตลำดนัด  ตลำดคนเดิน ใหส้วยงำม สะอำด  ถูกหลกัสขุำภบิำลโดยกำรมีสว่นรว่ม

รวม

รวม

 แนวทำงกำรพฒันำที่ 4 ปรบัปรุงและพฒันำพื้นที่สวนสำธำรณะ สวนหย่อม และปรบัปรุงภูมิทศัน์ในเขตเทศบำลใหส้วยงำมเป็นระเบียบโดยทกุภำคสว่นมีสว่นรว่ม

 แนวทำงกำรพฒันำที่ 5 ป้องกนัและแกไ้ขปญัหำกำรบกุรุกที่สำธำรณะอย่ำงมีสว่นรว่ม
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1 โครงการการจดัระเบยีบจราจรและแกไ้ขปญัหาจราจรเมอืงทุง่สงแบบบูรณาการ (งบเทศบาล) 50,000              ด าเนินการแลว้เสร็จ

โครงกำรรณรงคป้์องกนัและลดอบุตัิเหตบุนถนน (งบเทศบาล)               50,000 25,900              

2.1 กจิกรรมฝึกอบรมและรณรงคป้์องกนัและลดอบุตัเิหตบุนถนน(ช่วงปีใหม)่ (งบเทศบาล)  - 25,900              ด าเนินการแลว้เสร็จ

2.2 กจิกรรมฝึกอบรมและรณรงคป้์องกนัและลดอบุตัเิหตบุนถนน(ช่วงสงกรานต)์ (งบเทศบาล)  -  - อยูร่ะหวา่งด าเนินการ อยูร่ะหวา่งด าเนินการ เสนอโครงการแก่ผูบ้รหิารแลว้

 ด าเนินในการไตรมาส 3 ช่วงเทศกาลสงกรานต์

            100,000               25,900 

1 จา้งทีป่รกึษาการศึกษาการมส่ีวนร่วมช่วยของประชาชนและประชาสมัพนัธใ์นการ

ออกแบบการจดัต ัง้ศูนยก์ าจดัขยะมลูฝอย

1,000,000  - อยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของ

เมอืง

(งบเทศบาล)           9,480,000           4,407,300 อยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน

1.1 กจิกรรมเพิม่ประสทิธภิาพการรกัษาความสะอาดและเก็บขนขยะมลูฝอย (งบเทศบาล)

1.2 กจิกรรมจา้งกวาดขยะในเขตเทศบาล (งบเทศบาล)

1.3 กจิกรรมจา้งเหมาเอกชนฝงักลบขยะมลูฝอย (งบเทศบาล)           2,244,000 807,800 อยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน

3 โครงการพลกิถงุพลกิโลก (งบเทศบาล)             100,000               46,600 อยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน

         10,580,000           4,453,900 

แนวทำงกำรพฒันำที่ 9 ปรบัปรุงระบบกำรบรหิำรจดักำรขยะมูลฝอยของเทศบำลใหมี้ประสทิธิภำพถูกหลกัสขุำภบิำล  สรำ้งเครอืข่ำยทกุภำคีมีสว่นรว่ม สำมำรถลดปรมิำณขยะ 

และกำรน ำขยะกลบัมำใชใ้หม่อย่ำงมีประสทิธิภำพ

รวม

          7,236,000           3,599,500 อยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน

2

แนวทำงกำรพฒันำที่ 8  จดัระบบจรำจรใหมี้ระเบียบและสรำ้งวินัยจรำจรแกป่ระชำชนโดยทกุภำคสว่นมีสว่นรว่มแบบบูรณำกำร

2

รวม
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โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี 2560

ที่มำของ

งบประมำณ
งบประมำณที่ต ัง้ไว ้

งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร
ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ

1 โครงการบรหิารจดัการและสรา้งจติส านึกในการจดัการน า้เสยีชมุชน (งบเทศบาล)             460,800             230,400 อยูร่ะหวา่งด าเนินงาน อยูร่ะหวา่งด าเนินงาน

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 2559 - 

กนัยายน 2560)

โครงการก่อสรา้งระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยีระยะที ่2 (งบเทศบำล)        106,300,000 

  - เงนิอดุหนุน 95,970,000         

 - เงนิกองทนุ

สิง่แวดลอ้ม

100,000            

 - เงนิเทศบาล

สมทบ

10,630,000         

2.2 วา่จา้งควบคุมงานก่อสรา้งระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยีระยะที ่2 เทศบาลเมอืง

ทุง่สง

(งบเทศบาล)           1,900,000 อยูร่ะหวา่งด าเนินงาน เป็นโครงการต่อเน่ือง ท าสญัญาเมือ่วนัที ่2 ม.ีค.59 

และสิง่สุดสญัญาวนัที ่17 พ.ย.2561

       215,360,800 230,400            

โครงกำรรณรงคร์กัษำสภำพภูมิอำกำศ ลดโลกรอ้น ภำยใตแ้ผนปฏิบตัิกำร LA 21  

เพื่อเมืองน่ำอยู่

(งบเทศบำล)             200,000 85,941 อยูร่ะหวา่งด าเนินงาน

 - ศูนยเ์รยีนรูช้มุทางลดโลกรอ้นทุง่สง (งบเทศบาล)             200,000 85,941 อยูร่ะหวา่งด าเนินงาน

            400,000             171,882 

314,715,005       22,559,475         

2

แนวทำงกำรพฒันำที่ 11 รณรงคส์ง่เสรมิกำรประหยดัพลงังำนไฟฟ้ำและน ้ำมนัและสนับสนุนกำรใชพ้ลงังำนทำงเลอืก

อยูร่ะหวา่งด าเนินงาน

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 2559 - 

กนัยายน 2560)

2.1 กจิกรรมวา่จา้งก่อสรา้งระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยีระยะที ่2

อยูร่ะหวา่งด าเนินงาน  - ความกา้วหนา้ของงานก่อสรา้ง 15.20%

 -  ส่งมอบงานตามสญัญา จ านวน 10 งวด 

เป็นเงนิ 2,104,389.91 บาท

1

รวมทัง้ยทุธศำสตร ์

รวม

รวม

แนวทำงกำรพฒันำที่ 10 บรหิำรจดักำรระบบบ ำบดัน ้ำเสยีที่มีอยู่ใหมี้ประสทิธิภำพโดยประชำชนมีสว่นรว่มและขยำยระบบบ ำบดัน ้ำเสยีใหค้รอบคลมุพื้นที่เขตเทศบำล
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี 2560
ที่มำของงบประมำณ งบประมำณที่ต ัง้ไว ้

งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร
ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ

1 โครงการสนบัสนุนส่งเสริมและพฒันาอาชีพแก่ประชาชน (งบเทศบาล) 300,000   -  ยงัไม่ไดด้  าเนินการ ด าเนินการในไตรมาสที ่3

300,000

โครงกำรพฒันำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในอ ำเภอทุง่สง (งบเทศบำล) 1,050,000             62,900                    

1.1 กิจกรรมส่งเสริมและพฒันาการท่องเทีย่วทีย่ ัง่ยนื (งบเทศบาล) 50,000                 - อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ

ประสานงานกบั ร.ร.เทศบาลวดัชยัชุมพล

1.2 กิจกรรมจดัเทศกาลขนมจนีหมอ้ยกัษเ์มอืงทุง่สง "อร่อยไดไ้รแ้อลกอฮอล"์ (งบเทศบาล) 1,000,000             62,900                    ด าเนินการแลว้เสร็จ ด าเนินการจดังานฯ เมือ่วนัที ่24 มนีาคม 2560 

ณ หอ้งสนามหนา้ทีว่า่การอ าเภอทุง่สง 

(ก าลงัด าเนินการประเมนิผลการด าเนินงาน)

2 โครงการดนตรีในสวนเทศบาลเมอืงทุง่สง (งบเทศบาล) 500,000                - อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการจดัเตรียมสถานทีใ่นการ

ด าเนินการ จะด าเนินการไตรมาส 4

3 โครงการถนนคนเดนิ (งบเทศบาล) 500,000                - อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการส ารวจสถานทีใ่นการ

ด าเนินการ จะด าเนินการไตรมาส 4

4 โครงการสรา้งสงัคมจกัรยานใหเ้บกิบานท ัง้เมอืงทุง่สง (งบเทศบาล) 50,000                26,047.54                อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(จดักิจกรรมปัน่จกัรยานส่งเสริมการท่องเทีย่ว 

เดอืนละ 1 ครัง้ในสปัดาหท์ี ่3 ของทกุเดอืน )

2,100,000             88,948                    รวม

แนวทำงกำรพฒันำที่ 2 พฒันำทกัษะและส่งเสริมอำชีพแก่กลุม่ผูจ้ำ้งงำน กลุม่อำชีพ ผูด้อ้ยโอกำส ยำกจน ภำยใตป้รชัญำเศรษฐกิจพอเพยีง โดยทกุภำคส่วนมีส่วนร่วม

แนวทำงกำรพฒันำที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนใหเ้กิดเครือข่ำยธุรกิจกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ ์เชิงวฒันธรรมและกำรกีฬำ เช่ือมต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษแ์ละกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวของเมืองทุง่สงเช่ือมโยงกบัพื้นที่ใกลเ้คียงโดย

ชุมชนมีส่วนร่วม

1

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำสำมปี ประจ ำปี 2560

ยุทธศำสตรท์ี่ 3  ร่วมกนัพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมสูคุ่ณภำพชีวิตที่ดีกว่ำ

(ภำรกิจกองกำรศึกษำ  กองสำธำรณสุข  กองสวสัดิกำรสงัคม)

รวม
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี 2560
ที่มำของงบประมำณ งบประมำณที่ต ัง้ไว ้

งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร
ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ

กองสาธารณสุขฯ             1,997,105                 1,869,768 

เทศบาลอุดหนุน                828,500                   701,163 

งบ สปสช.             1,168,605                 1,168,605 

2 โครงการรณรงคค์วบคุมป้องกนัโรคพษิสุนขับา้ (งบเทศบาล) 80,000                                   76,090 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอด3 โครงการพฒันางานสาธารณสุขมูลฐาน (งบเทศบาล) 150,000                - ยงัไม่ไดด้  าเนินการ ยงัไม่ไดร้บัการจดัสรรเงนิอุดหนุน

4 โครงการส่งเสริมโภชนาการประชากร (จา้งเหมาเอกชนผลตินมถ ัว่เหลอืงบรรจุ

ถงุพรอ้มจดัส่ง)

(งบเทศบาล) 1,900,000             265,265 ด าเนินการแลว้เสร็จ  - จากการทว้งตงิของส านกังานการตรวจเงนิ

แผ่นดนิ อา้งถงึหนงัสอืด่วนทีสุ่ด ที ่ตผ 0056.1 

นศ/385 เรื่อง การตรวจสอบโครงการส่งเสริม

โภชนาการประชากร (จา้งเหมาเอกชนเพือ่

ด าเนินการผลตินมถ ัว่เหลอืงบรรจถุงุและจดัส่งใน

ชุมชน) ลงวนัที ่15 ธนัวาคม 2559ส านกังานการ

ตรวจเงนิแผ่นดนิเหน็วา่ อาหารเสริม(นมถ ัว่เหลอืง)

 มใิช่อ านาจและหนา้ทีข่องเทศบาลเมอืงทุง่สงและ

เป็นการต ัง้งบประมาณซ า้ซอ้นไดร้ะงบัการผลตินม

ถ ัว่เหลอืงต ัง้แต่วนัที ่8 ธนัวาคม 2559 เป็นตน้ไป
5 โครงการระบบการแพทยฉุ์กเฉินเทศบาลเมอืงทุง่สง (งบเทศบาล) 600,000               350,000 อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 2559 - 

กนัยายน 2560)

6 โครงการเพิม่ประสทิธิภาพงานอนามยัโรงเรียน (งบเทศบาล) 108,000               48,000 อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 2559 - 

กนัยายน 2560)

7 โครงการรวมพลคนรกักีฬาเมอืงทุง่สง (งบเทศบาล) 50,000                 - ยงัไม่ไดด้  าเนินการ ด าเนินการในไตรมาสที ่3

4,885,105.00         2,609,123.00             

อยู่ระหวา่งด าเนินการ ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ

ขอ้มูล ณ วนัที ่6 มนีาคม 2560

แนวทำงกำรพฒันำที่  4  จดับริกำรสำธำรณสุขใหไ้ดม้ำตรฐำนทัว่ถึงและรณรงคส์่งเสริมใหป้ระชำชนมีพฤติกรรมสุขภำพที่ถูกตอ้ง

รวม

1 โครงกำรระบบหลกัประกนัสุขภำพเทศบำลเมืองทุง่สง
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี 2560
ที่มำของงบประมำณ งบประมำณที่ต ัง้ไว ้

งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร
ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ

แนวทำงกำรพฒันำ 5 จดัระบบป้องกนัอำชญำกรรม ยำเสพติด และอบำยมขุ โดยทกุภำคส่วนมีส่วนร่วม

1 โครงการขบัเคลือ่นสมชัชาชุมชนหมูบ่า้น/ชุมชนพลงัแผ่นดนิเอาชนะยาเสพตดิ (งบเทศบาล) 249,300 249,300 ด าเนินการแลว้เสร็จ ด าเนินการแลว้เสร็จอยู่ระหวา่งปรมวลผลโครงการ

โอนเงนิเพิม่คร ัง้ที ่10/2560โอนจาก แผนงานสรา้ง

ความเขม้แขง็ของชุมชน รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกบัการ

ปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ 

ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมส่งเสริมและพฒันา

อาชีพแก่ประขาชน
2 โครงการกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด CCTV (งบเทศบาล) 2,000,000  - ยงัไม่ไดด้  าเนินการ อยู่ระหวา่งจดัท า TOR

3 โครงการลอ้มรกัใหค้รอบครวัลอ้มรัว้ใหชุ้มชน (งบเทศบาล) 50,000  - อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 2559 - 

กนัยายน 2560)

4 โครงการจา้งเหมาบริการยามรกัษาการณ์ (งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

ทุง่สง)

(งบเทศบาล) 1,495,800 374,400 อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 2559 - 

กนัยายน 2560)

5 โครงการจา้งเหมาบริการยามรกัษาการณ์ (ส านกังานเทศบาลเมอืงทุง่สง) (งบเทศบาล) 108,000 54,000 อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 2559 - 

กนัยายน 2560)

3,903,100 812,700

แนวทำงกำรพฒันำ 6 พฒันำระบบป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั ภยัพบิตัิ ใหมี้ประสิทธิภำพโดยทกุภำคส่วนมีส่วนร่วม

1 โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (งบเทศบาล)                 50,000  -  ยงัไม่ไดด้  าเนินการ ด าเนินการในไตรมาสที ่4

2 โครงการฝึกซอ้มแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัประจ าปี (งบเทศบาล)                 40,000  -  ยงัไม่ไดด้  าเนินการ ด าเนินการในไตรมาสที ่4

3 โครงการอบรมป้องกนัและบรรเทาอคัคีภยัใหก้บัเยาวชนในโรงเรียนในเขต

เทศบาล 

(ยุวอปพร.)

(งบเทศบาล)                 20,000  -  ยงัไม่ไดด้  าเนินการ ด าเนินการในไตรมาสที ่4

รวม
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี 2560
ที่มำของงบประมำณ งบประมำณที่ต ัง้ไว ้

งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร
ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ

4 โครงการบริการประชาชนเพือ่รกัษาความสงบเรียบรอ้ย ความปลอดภยัในชีวติ

และทรพัยส์นิ (เทศกิจ)

(งบเทศบาล)             3,098,700 1,544,400 อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 2559 - 

กนัยายน 2560)

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

 - จา้งหมาดกวาดขยะและรกัษาความสะอาดอาคารป้องกนั

6 โครงการจา้งเหมาดูแลระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด (งบเทศบาล) 324,000 135,000                  อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 2559 - 

กนัยายน 2560)

7 โครงการถงัดบัเพลงิเคมี (งบเทศบาล)                100,000 97,500 ด าเนินการแลว้เสร็จ

            3,726,600                 1,688,700 

แนวทำงกำรพฒันำที่ 7 ส่งเสริมสวสัดิกำรชุมชนโดยจดัสวสัดิกำรแก่คนชรำ  ผูด้อ้ยโอกำส คนพกิำร คนยำกจน ใหพ้อเพยีงแก่กำรด ำรงชีพและเป็นธรรม

โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยงัชีพ คนชรา คนพกิาร ผูป่้วยโรคเอดส์ 27,330,000 13,506,100 อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 2559 - 

กนัยายน 2560)

1.1 เบี้ยยงัชีพผูสู้งอายุ (งบอุดหนุนท ัว่ไป) 22,917,600 11,243,500 อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 2559 - 

กนัยายน 2560)

1.2 เบี้ยยงัชีพคนพกิาร (งบอุดหนุนท ัว่ไป) 4,022,400 2,077,600 อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 2559 - 

กนัยายน 2560)

(งบอุดหนุนท ัว่ไป) 144,000

(งบเทศบาล) 246,000

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 2559 - 

กนัยายน 2560)

1

(งบเทศบาล)5                 93,900 

185,000 อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 2559 - 

กนัยายน 2560)

1.3 เบี้ยยงัชีพผูป่้วยโรคเอดส์

46,800 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

รวม
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี 2560
ที่มำของงบประมำณ งบประมำณที่ต ัง้ไว ้

งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร
ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ

2 โครงการทศันธรรมศึกษาของผูสู้งอายุ (งบเทศบาล) 50,000  - อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ

ระหวา่งวนัที ่25-28 เมษายน 2560

3 โครงการส่งเสริมภูมปิญัญาและสวสัดกิารผูสู้งอายุ (งบเทศบาล) 10,000  - ยงัไม่ไดด้  าเนินการ ยงัไม่ไดด้  าเนินการด าเนินการไตรมาส 4

4 โครงการจา้งเหมาท าความสะอาดอาคารด ารงธรรมาภบิาล เทศบาลเมอืงทุง่สง (งบเทศบาล) 84,200 27,300 อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 2559 - 5 โครงการจา้งเหมาจดัเก็บขอ้มูลผูสู้งอายุ คนพกิาร เด็ก เร่ร่อน ผูด้อ้ยโอกาส (งบเทศบาล) 188,400 46,800 อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 2559 - 

กนัยายน 2560)

6 โครงการจา้งทีป่รึกษาวจิยัสถานภาพความตระหนกัและบริการส าหรบัผูสู้งอายุ 

กรณีศึกษา:เทศบาลเมอืงทุง่สง

(งบเทศบาล) 360,000  - อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 2559 - 

กนัยายน 2560)7 โครงการจา้งทีป่รึกษาวจิยัจดัต ัง้ศูนยส์รา้งเสริมสุขภาวะคนสูงวยั (งบเทศบาล) 140,000  - อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 2559 - 

กนัยายน 2560)

28,162,600 13,580,200

43,077,405.00        18,779,670.54            

รวม

รวมทัง้ยุทธศำสตร ์
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี 2560
ที่มำของงบประมำณ งบประมำณที่ต ัง้ไว ้

งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร
ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ

1 โครงการจา้งเหมาเอกชนบนัทกึขอ้มูลโปรแกรมระบบบญัชีคอมพวิเตอร์

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (e-laas)

(งบเทศบาล) 540,000               174,154.84            อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณตลุาคม 2559-กนัยายน2560)

2 โครงการจา้งเหมาดูแลระบบเครื่องเสยีงหอ้งประชุมเทศบาลเมอืงทุง่สง (งบเทศบาล) 93,900                46,800                อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณตลุาคม 2559-กนัยายน2560)

633,900               220,955               

 โครงกำรพฒันำศกัยภำพบคุลำกรและหน่วยงำนในสงักดัเทศบำลเมือง

ทุง่สง

(งบเทศบาล) 420,000               121,297.70            อยู่ระหวา่งด าเนินการ

  - กิจกรรมพฒันาศกัยภาพบคุลากรและหน่วยงานในสงักดัเทศบาลเมอืง

ทุง่สง

(งบเทศบาล) 300,000                           121,297.70 ด าเนินการแลว้เสร็จ

  - กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิตักิารประเมนิผลสมัฤทธิ์ของการปฏบิตัิ

ราชการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิีการบริหารกิจการบา้นเมอืงทีด่ี

(งบเทศบาล) 80,000                 - อยู่ระหวา่งด าเนินการ ด าเนินการในไตรมาสที ่4

  - กิจกรรมอบรมใหค้วามรูร้ะเบยีบปฏบิตัอิย่างโปร่งใสเพือ่เสริมสรา้ง

ธรรมาภบิาลทีด่ี

(งบเทศบาล) 40,000                 - อยู่ระหวา่งด าเนินการ ด าเนินการในเดอืนเมษายน 2560

2  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผูน้ าชุมชนและสมาชิกองคก์รและ

สภาชุมชนทีเ่กี่ยวขอ้ง

(งบเทศบาล) 1,000,000              - อยู่ระหวา่งด าเนินการ  อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

ด าเนินการระหวา่งวนัที ่25-28 เมษายน 2560

3  โครงการเพิม่ศกัยภาพบคุลากรเพือ่การตดิตามและประเมนิผล

แผนพฒันาเทศบาลเมอืงทุง่สง

(งบเทศบาล) 80,000                36,090                ด าเนินการแลว้เสร็จ

4  โครงการพฒันาศกัยภาพองคก์รแม่บา้น สตรีเทศบาลเมอืงทุง่สง (งบเทศบาล) 50,000                50,000                ด าเนินการแลว้เสร็จ

รวม

 แนวทำงกำรพฒันำที่ 2 พฒันำศกัยภำพบคุลำกรใหมี้ควำมรูแ้ละทกัษะในกำรท ำงำนเฉพำะดำ้นและท ำงำนเป็นทีมที่มีประสิทธิภำพและยกระดบัคุณภำพกำรบริหำรจดักำรแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิตำมหลกัธรรมำภบิำลผ่ำนเกณฑก์ำรบริกำรจดักำรที่ดี

1

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำสำมปี ประจ ำปี 2560

ยุทธศำสตรท์ี่ 4  ปรบัปรุงและพฒันำกำรบริหำรจดักำรองคก์รเทศบำลและองคก์รชุมชนสูก่ำรบริหำรจดักำรที่ดีโดยทกุภำคีมีส่วนร่วมแบบบูรณำกำรรองรบัควำมเปลี่ยนแปลงสูเ่ทศบำลอจัฉริยะ

(ภำรกิจกองช่ำง ส ำนักปลดัเทศบำล กองสวสัดิกำรสงัคม)

 แนวทำงกำรพฒันำที่ 1  ปรบัปรุงและพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจดักำรและเพื่อกำรบริกำรประชนของเทศบำลและของชุมชนใหมี้ประสิทธิภำพและไดม้ำตรฐำนสำมำรถเขำ้ถึงไดง้ำ่ยสะดวกในกำรใชป้ระโยชน์
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี 2560
ที่มำของงบประมำณ งบประมำณที่ต ัง้ไว ้

งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร
ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ

5  โครงการจา้งเหมาจดัเก็บขอ้มูล ส ารวจขอ้มูลลภาคสนาม โครงการ/

กิจกรรมส าคญัของเทศบาลเมอืงทุง่สง ประจ าปี 2559

(งบเทศบาล) 100,000               54,000                อยู่ระหวา่งด าเนินการ  อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 2559 - กนัยายน 

2560) โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริกำรประชำชน (งบเทศบาล) 469,800               218,100               อยู่ระหวา่งด าเนินการ  อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 2559 - กนัยายน 

2560)  - กิจกรรมเพิม่ประสทิธิภาพการบริการประชาชน (งบเทศบาล) 187,800               70,500 อยู่ระหวา่งด าเนินการ  อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 2559 - กนัยายน 

2560)  - กิจกรรมเพิม่ประสทิธิภาพการด าเนินงานพฒันาชุมชนเทศบาลเมอืงทุง่

สง

(งบเทศบาล) 93,900                46,800 อยู่ระหวา่งด าเนินการ  อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 2559 - กนัยายน 

2560)  - กิจกรรมจา้งเหมาจดัเก็บขอ้มูลพื้นฐานในเขตเทศบาลเมอืงทุง่สง (งบเทศบาล) 93,900                46,800 อยู่ระหวา่งด าเนินการ  อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 2559 - กนัยายน 

  - กิจกรรมเพิม่ประสทิธิภาพการจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศของกอง

วชิาการและแผนงาน

(งบเทศบาล) 94,200                54,000 อยู่ระหวา่งด าเนินการ  อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 2559 - กนัยายน 

7  โครงการอบรมเชิงปฏบิตักิารเพือ่การวางแผนพฒันาทอ้งถิน่แบบบูรณาการ (งบเทศบาล) 100,000               59,719 ด าเนินการแลว้เสร็จ

8  โครงการจา้งทีป่รึกษาพฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนของเทศบาล

เมอืงทุง่สง

(งบเทศบาล) 250,000                - อยู่ระหวา่งด าเนินการ  อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 2559 - กนัยายน 2,000,000             321,107               

1  โครงการจา้งทีป่รึกษาการจดัการความรูเ้พือ่พฒันาเครือข่ายการสือ่สาร

องคก์ร

(งบเทศบาล) 500,000                - อยู่ระหวา่งด าเนินการ  อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 2559 - กนัยายน 

2560)2  โครงการศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการจดัซื้อจดัจา้งของ อปท.ระดบัอ าเภอ

ทุง่สง ประจ าปีงบประมาณ 2560

(งบเทศบาล) 20,000                 - ยงัไม่ไดด้  าเนินการ  ด าเนินการในไตรมาส 3

รวม

แนวทำงกำรพฒันำที่ 3  ปรบัปรุงและพฒันำระบบกำรสื่อสำรเพื่อกำรพฒันำงำนและพฒันำชุมชนใหมี้ประสิทธิภำพ และลดขัน้ตอนปฏิบตัิงำน

6
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี 2560
ที่มำของงบประมำณ งบประมำณที่ต ัง้ไว ้

งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร
ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ

520,000               

1 โครงการเทศบาลพบประชาชนเพือ่บริการและพฒันา (งบเทศบาล) 20,000                  -   ยงัไม่ไดด้  าเนินการ  ยงัไม่ไดด้  าเนินการด าเนินการในไตรมาส 3

2 โครงการเทศบาลพบสภาชุมชนเมอืงเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน (งบเทศบาล) 40,000                9,000 อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 2559 - กนัยายน 

2560)3 โครงการจา้งทีป่รึกษาวจิยัและและประเมนิผลความพงึพอใจของประชาชน (งบเทศบาล) 140,000                - อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งการด าเนินงาน โดยด าเนินการเป็นระยะเวลา 5 

เดอืน สญัญาสิ้นสุด 27 เมษายน 2560

200,000               9,000                  

1 โครงการเพิม่ประสทิธิภาพในการจดัเก็บรายได ้ (งบเทศบาล) 552,000               230,000 อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 2559 - กนัยายน 

2560)2  โครงการจา้งเหมาเจา้หนา้ทีบ่นัทกึแผนทีภ่าษแีละทะเบยีนทรพัยส์นิลงใน

โปรแกรม Ltax 3000

(งบเทศบาล) 552,000               45,000 อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 2559 - กนัยายน 

2560)3  โครงการจา้งเหมาเจา้หนา้ทีใ่หบ้ริการขอ้มูลแผนทีภ่าษแีละทะเบยีน

ทรพัยส์นิ

(งบเทศบาล) 93,900                45,000 อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 2559 - กนัยายน 

2560)
4 โครงการจา้งเหมาเจา้หนา้ทีร่กัษาความสะอาดสถานทีร่าชการสถานีขนส่ง

ย่อยเทศบาลเมอืงทุง่สง

(งบเทศบาล) 187,000 77,000 อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 2559 - กนัยายน 

2560)5 โครงการจา้งเหมาเจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยัสถานทีร่าชการสถานที่

ขนส่งย่อยเทศบาลเมอืงทุง่สง

(งบเทศบาล) 324,000 135,000 อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 2559 - กนัยายน 

2560)1,708,900             532,000               

1 โครงการประชุมประชาคมเมอืงทุง่สง (งบเทศบาล)                300,000                157,820 ด าเนินการแลว้เสร็จ

2 โครงการส่งเสริมกระบวนการมส่ีวนร่วมดา้นประชาธิปไตย (งบเทศบาล) 15,000                 - ยงัไม่ไดด้  าเนินการ ยงัไม่ไดด้  าเนินงาน

3 โครงการจดังานวนัเทศบาล (งบเทศบาล) 50,000                 - ยงัไม่ไดด้  าเนินการ ยงัไม่ไดด้  าเนินงานด าเนินการในวนัที ่24 เมษายน 2560 

เน่ืองจากวนัที ่24 เมษายน เป็นวนัเทศบาลประจ าทกุปี

รวม

แนวทำงกำรพฒันำที่ 4 พฒันำระบบบริกำรทกุกระบวนงำนบริกำรของเทศบำลโดยส่งเสริมใหป้ระชำชนมีส่วนร่วมอย่ำงเขม้แข็ง

แนวทำงกำรพฒันำที่ 5  เพิ่มประสิทธิภำพและพฒันำกำรจดัเก็บรำยไดข้องเทศบำลใหค้รบถว้น ท ัว่ถึง และเป็นธรรม

แนวทำงกำรพฒันำที่ 6  ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองกำรบริหำรสูก่ำรพฒันำเมืองอย่ำงย ัง่ยืน

รวม

รวม

B19



ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี 2560
ที่มำของงบประมำณ งบประมำณที่ต ัง้ไว ้

งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร
ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ

4 โครงการเลอืกต ัง้สมาชิกสภาเทศบาลและผูบ้ริหารเทศบาล (งบเทศบาล) 50,000                 - ยงัไม่ไดด้  าเนินการ ไม่ไดด้  าเนินการเน่ืองจากอยู่ในช่วงรกัษาการ คสช.

5 โครงการประชุมประชาคมชุมชน (งบเทศบาล) 500,000                              126,418 ด าเนินการแลว้เสร็จ

6 โครงการวนัพฒันาเทศบาลเน่ืองในวนัส าคญัต่างๆ (งบเทศบาล)  -   - อยู่ระหวา่งด าเนินการ

               915,000 284,238.00            

1 โครงการสรรหาเครื่องมอื เครื่องใชแ้ละสถานทีข่องเทศบาลเมอืงทุง่สง

เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพในการปฏบิตังิาน

(งบเทศบาล) 10,028,870 1,443,830             อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 2559 - กนัยายน 

2560)10,028,871 1,443,831             

1 โครงการส ารวจขอ้มูล จปฐ. (งบเทศบาล)                   5,000  - ยงัไม่ไดด้  าเนินการ ด าเนินการไตรมาส 3

2 โครงการเลอืกต ัง้คณะกรรมการชุมชน (งบเทศบาล)                   5,000  - ยงัไม่ไดด้  าเนินการ ยงัไม่ไดด้  าเนินการเน่ืองกจากไม่มกีารหมดวาระ

10,000  - 

16,016,671.00        3,032,085.38          

460,891,853.00       55,008,748.92     

รวม

รวม 4 ยุทธศำสตร ์

รวม

รวมทัง้ยุทธศำสตร ์

แนวทำงกำรพฒันำที่ 7  ปรบัปรุงและพฒันำเครื่องมือเครื่องใชแ้ละสถำนที่ปฏิบตัิงำน

แนวทำงกำรพฒันำที่ 8  ส่งเสริมองคก์รชุมชน (อบช.)ทกุองคก์ำรบริหำรชุมชน/กลุม่ต่ำง ๆ ใหมี้ส่วนร่วมในกำรพฒันำเมืองอย่ำงเขม้แข็งและบูรณำกำรควำมร่วมมือจำกทกุภำคส่วน

รวม

B20
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