
ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำงกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่ม

ใหร้ะบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่อ

อธิบำยเหตผุลต่อคณะกรรมกำร

ประเมินผลและรำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

โครงการบริหารจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ป้องกนัแกไ้ขปญัหาอุทกภยั แบบบูรณา

การ

กอง

สาธารณสุขฯ/

กองช่าง

(งบเทศบาล)

     2,700,000         1,000,000  - จดักิจกรรมเพือ่บริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม , ป้องกนั ,

 แกไ้ขปญัหาอุทกภยัแบบบูรณาการ

วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ป้องกนัน า้ท่วมภายในเขตเทศบาล

ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ

ตลุาคม 2559 - กนัยายน 2560

 1.1 กิจกรรมจา้งเหมาเรือนจ า

ทุง่สงด าเนินการ

        1,000,000 ผลกำรด ำเนินงำน

1. ขดุลอกเก็บวสัดุสิง่ปฏกูิลภายในท่อ, รางระบายน า้สาธารณะ ฯ ตามถนน 

ซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมอืงทุง่สงจ านวน 5 โซน  

2. ปรบัแต่งแนวคนัขอบคลองท ัง้สองขา้ง เก็บวสัดุสิง่ปฏกูิลและก าจดัวชัพชื

ภายในล าคลอง จ านวน 4 สาย  ดงัน้ี คลองท่าเลา คลองตม คลองท่าโหลน 

คลองท่าแพ

3. ขดุลอกทางระบายน า้และจดัรบัน า้ทิ้งสาธารณะ (จดุเสีย่ง) ในเขตเทศบาล 

จ านวน 8 จดุ

4. ระยะเวลาท างาน  201 วนัท าการ

 

ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำสำมปี เทศบำลเมืองทุง่สง  ประจ ำปี 2560

ภำยใตยุ้ทธศำสตรท์ี่ 2  ร่วมกนัจดัวำงผงัเมือง พฒันำโครงสรำ้งพื้นฐำน รกัษำสิ่งแวดลอ้ม ป้องกนัน ้ำท่วม  สูเ่มืองน่ำอยู่อย่ำงย ัง่ยืน

แนวทำงกำรพฒันำที่ 1 บูรณำกำรควำมร่วมมือทกุภำคส่วนอย่ำงมีคุณภำพในกำรป้องกนัและแกไ้ขปญัหำอทุกภยัเมืองทุง่สงแบบบูรณำกำรใหย้ ัง่ยืนโดยบูรณำกำรกำรพฒันำดำ้นกำยภำพและดำ้นกระบวนกำรทำงสงัคมอย่ำงเช่ือมโยงและต่อเน่ือง

1
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำงกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่ม

ใหร้ะบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่อ

อธิบำยเหตผุลต่อคณะกรรมกำร

ประเมินผลและรำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำสำมปี เทศบำลเมืองทุง่สง  ประจ ำปี 2560

ภำยใตยุ้ทธศำสตรท์ี่ 2  ร่วมกนัจดัวำงผงัเมือง พฒันำโครงสรำ้งพื้นฐำน รกัษำสิ่งแวดลอ้ม ป้องกนัน ้ำท่วม  สูเ่มืองน่ำอยู่อย่ำงย ัง่ยืน

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา

อุทกภยัเมอืงทุง่สง

(งบเทศบาล) 100,000 64,178.40          - ด าเนินการตดิต ัง้เครื่องสูบน า้ ด าเนินการแลว้เสร็จ

 - กิจกรรมตดิต ัง้เครื่องสูบน า้ตามจดุ

เสีย่งภยัน า้ท่วมในเขตเทศบาล

(งบเทศบาล) 100,000 64,178.40         - ด าเนินการตดิต ัง้เครื่องสูบน า้ ระหวา่งวนัที ่1พฤศจกิายน 2559 - 28 

กุมภาพนัธ ์2560

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่เป็นการเตรียมการและแกไ้ขปญัหาน า้ท่วมในเขตเทศบาลไดอ้ย่างฉบัพลนั

ผลกำรด ำเนินงำน

1. จดุเสีย่งภยัหลงัถ า้ตลอดและจดัเสีย่งภยับริเวณศาลาทีพ่กัผูโ้ดยสารเชิง

สะพานลอย ถนนทุง่สง-หว้ยยอด

2. จดุพื้นทีเ่สีย่งภยัสามารถระบายน า้ออกอย่างรวดเร็วน า้ไม่ท่วมขงั ประชาชน

ไดร้บัความปลอดภยัท ัง้ชีวติและทรพัยส์นิ จ านวน 2 เครื่อง

ด าเนินการแลว้เสร็จ

 - กิจกรรมการประชุมสมัมนาการ

บริหารจดัการน า้เชิงนิเวศแบบบูรณาการ

(งบเทศบาล)  -  - ยงัไม่ไดด้  าเนินการ

2 โครงการการบริหารจดัการน า้แบบ

บูรณาการ

 - ดำ้นสงัคม

2.1 กิจกรรมตดิต ัง้เครื่องสูบน า้ตามจดุ

เสีย่งภยัน า้ท่วมเขตเทศบาล

งานป้องกนั

ส านกัปลดัฯ

100,000 64,178.40         - ด าเนินการตดิต ัง้เครื่องสูบน า้ ระหวา่งวนัที ่1 พฤศจกิายน 2559 - 28 

กุมภาพนัธ ์2560

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่เป็นการเตรียมการและแกไ้ขปญัหาน า้ท่วมในเขตเทศบาลไดอ้ย่างฉบัพลนั

ผลกำรด ำเนินงำน

 -ตดิต ัง้เครื่องสูบน า้ตามจดุพื้นทีลุ่ม่และเสีย่งภยัของเทศบาลเมอืงทุง่สงบริเวณ

หลงัถ า้ตลอด จ านวน 1 เครื่องและบริเวณศาลาทีพ่กัผูโ้ดยสานเชิงสะพาน ลอย

ถนนทุง่สง-หว้ยยอด จ านวน 1 เครื่อง พรอ้มเจา้หนา้ทีป่ระจ าเครื่อง 

ด าเนินการแลว้เสร็จ

2
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำงกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่ม

ใหร้ะบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่อ

อธิบำยเหตผุลต่อคณะกรรมกำร

ประเมินผลและรำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำสำมปี เทศบำลเมืองทุง่สง  ประจ ำปี 2560

ภำยใตยุ้ทธศำสตรท์ี่ 2  ร่วมกนัจดัวำงผงัเมือง พฒันำโครงสรำ้งพื้นฐำน รกัษำสิ่งแวดลอ้ม ป้องกนัน ้ำท่วม  สูเ่มืองน่ำอยู่อย่ำงย ัง่ยืน

2.2 กิจกรรมการประชุมสมัมนาการ

บริหารจดัการน า้เชิงนิเวศแบบบูรณาการ

ส านกัปลดัฯ ยงัไม่ไดด้  าเนินการ
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเรจ็ของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละ

เป้ำหมำยที่วำงไวห้รอืระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ 

หรอืระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่ม

ใหร้ะบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่อ

อธิบำยเหตผุลตอ่คณะกรรมกำร

ประเมินผลและรำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

1 โครงการจดัท าผงัและแผนชุมชนแบบมี

ส่วนร่วม

กอง

สวสัดกิาร ฯ

53,000 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ส่งเสรมิขดีความสามารถของชุมชนและประชาชนในการ

มส่ีวนร่วมจดัท าผงัและแผนชุมชนดว้นตนเอง

2. เพือ่จดัท าผงัและแผนชุมชนน าไปใชเ้ป็นแนวทางพฒันาชุมชน

ยงัไมไ่ดด้  าเนินการ

ด าเนินการไตรมาส 3

ผลกำรตดิตำมและประเมินผลแผนพฒันำสำมปี เทศบำลเมืองทุง่สง  ประจ ำปี 2560

ภำยใตยุ้ทธศำสตรท์ี่ 2  รว่มกนัจดัวำงผงัเมือง พฒันำโครงสรำ้งพื้นฐำน รกัษำสิ่งแวดลอ้ม ป้องกนัน ้ำทว่ม  สู่เมืองน่ำอยู่อย่ำงย ัง่ยืน

แนวทำงกำรพฒันำที่ 2  สรำ้งกระบวนกำรเรยีนรูก้ฎหมำยผงัเมืองรวมเมืองทุง่สงและส่งเสรมิกำรมีส่วนรว่มในกำรปฏบิตัิ
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิม่ 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิม่โอน

ลด

 งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเรจ็ของกจิกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่วำง

ไวห้รอืระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรอืระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิม่ให ้

ระบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพือ่อธิบำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

โครงการขยายเขตประปา 206,367 ด ำเนินกำรขยำยเขตประปำในเขตเทศบำลเมืองทุง่สง ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

1.1 ขยำยเขตประปำศำลำชุมชนท่ำ

แพใต้ (ถนนไดโนเสำร์)

14,187  - ด ำเนินกำรขยำยเขตประปำศำลำชุมชนท่ำแพใต้ (ถนน

ไดโนเสำร์) ระหวำ่งเดือนตุลำคม-ธนัวำคม 2559

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

1.2 ติดต้ังและวำงท่อประปำบริเวณ

ถนนชัยชุมพล (ศำลำชุมชนหลัง

โรงพยำบำลทุง่สง)

41,222  - ด ำเนินกำรติดต้ังและวำงท่อประปำบริเวณถนนชัยชุมพล 

(ศำลำชุมชนหลังโรงพยำบำลทุง่สง) ระหวำ่งเดือนตุลำคม-

ธนัวำคม 2559

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

1.3 ติดต้ังและวำงท่อประปำชุมชน

หวัสะพำนเหล็ก

35,870  - ด ำเนินกำรติดต้ังและวำงท่อประปำชุมชนหวัสะพำนเหล็ก 

ระหวำ่งเดือนตุลำคม-ธนัวำคม 2559

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

1.4 ติดต้ังและวำงท่อประปำบริเวณ

ถนนยทุธศำสตร์ ซอย 4

115,088  - ด ำเนินกำรติดต้ังและวำงท่อประปำบริเวณถนนยทุธศำสตร์ 

ซอย 4 ระหวำ่งเดือนตุลำคม-ธนัวำคม 2559

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 1,544,283.89 ด ำเนินกำรขยำยเขตไฟฟำ้สำธำรณะ ดังนี้

2.1 ขยำยเขตไฟฟำ้โรงเรียนเทศบำล

วดัท่ำแพ

414,478.87  - ด ำเนินกำรขยำยเขตไฟฟำ้โรงเรียนเทศบำลวดัท่ำแพ ระหวำ่ง

เดือนตุลำคม-ธนัวำคม 2559

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

2.2 ขยำยเขตไฟฟำ้บริเวณอำคำร

ส ำนักงำน

810,435.91          - ด ำเนินกำรขยำยเขตไฟฟำ้บริเวณอำคำรส ำนักงำน ระหวำ่ง

เดือนตุลำคม-ธนัวำคม 2559

อยู่ระหวำ่งด ำเนินงำน

อยู่ระหวำ่งร้ือถอนอำคำรกองกำรศึกษำ

 (เกำ่)

2.3 ขยำยเขตไฟฟำ้บริเวณโรงแยก

ขยะเชื้อเพลิง (RDF)

170,382.92  - ด ำเนินกำรขยำยเขตไฟฟำ้บริเวณโรงแยกขยะเชื้อเพลิง (RDF) 

ระหวำ่งเดือนตุลำคม-ธนัวำคม 2559

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

ผลกำรตดิตำมและประเมินผลแผนพฒันำสำมปี เทศบำลเมืองทุ่งสง  ประจ ำปี 2560

ภำยใตย้ทุธศำสตรท์ี่ 2  รว่มกนัจดัวำงผงัเมือง พฒันำโครงสรำ้งพื้นฐำน รกัษำสิ่งแวดลอ้ม ป้องกนัน ้ำทว่ม  สู่เมืองน่ำอยู่อย่ำงย ัง่ยืน

1

แนวทางการพัฒนาที ่ 3  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานโครงขา่ยถนน ระบบระบายน้้า ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้เพียงพอ และปรบัปรงุบา้รงุรกัษาอาคารสถานทีส่าธารณะ

กองช่ำง

(งบเทศบำล)

750,000

กองช่ำง
(งบเทศบำล)

1,225,400  
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิม่ 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิม่โอน

ลด

 งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเรจ็ของกจิกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่วำง

ไวห้รอืระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรอืระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิม่ให ้

ระบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพือ่อธิบำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

2.4 ขยำยเขตไฟฟำ้บริเวณอำคำร

ส ำนักงำน , โรงเรียนเทศบำลวดัท่ำ

แพ(เพิม่เติม)

27,676.72  - ด ำเนินกำรขยำยเขตไฟฟำ้บริเวณอำคำรส ำนักงำน , โรงเรียน

เทศบำลวดัท่ำแพ(เพิม่เติม) ระหวำ่งเดือนตุลำคม-ธนัวำคม 2559

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

2.5 ขยำยเขตไฟฟำ้บริเวณตลำดสด

เทศบำล ชั้น 2

86,086.09  - ด ำเนินกำรขยำยเขตไฟฟำ้บริเวณตลำดสดเทศบำล ชั้น 2 

ระหวำ่งเดือนตุลำคม-ธนัวำคม 2559

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

2.6 ขยำยเขตไฟฟำ้บริเวณส ำนักงำน

เทศบำลเมืองทุง่สง (เพิม่เติม)

4,730.04  - ด ำเนินกำรขยำยเขตไฟฟำ้บริเวณส ำนักงำนเทศบำลเมืองทุง่สง

 (เพิม่เติม) ระหวำ่งเดือนตุลำคม-ธนัวำคม 2559

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

2.7 ขยำยเขตไฟฟำ้ถนนเสริมชำติ 

ซอยแยกหมูบ่้ำนอมุำภรณ์

24,665.64  - ด ำเนินกำรขยำยเขตไฟฟำ้ถนนเสริมชำติ ซอยแยกหมูบ่้ำนอุ

มำภรณ์ ระหวำ่งเดือนตุลำคม-ธนัวำคม 2559

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

2.8 ขยำยเขตไฟฟำ้บริเวณหน้ำ

ศำลำชุมชนยทุธศำสตร์

5,827.70  - ด ำเนินกำรขยำยเขตไฟฟำ้บริเวณหน้ำศำลำชุมชนยทุธศำสตร์ 

ระหวำ่งเดือนตุลำคม-ธนัวำคม 2559

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

โครงกำรกอ่สร้ำงปรับปรุงซ่อมแซม

ท่อระบำยน้ ำ

กองช่ำง

(งบเทศบำล)

3,896,079 1,357,400.00  - ด้าเนินการก่อสรา้งปรบัปรงุซ่อมแซมท่อระบายน้้า ในเขตเทศบาล

เมืองทุง่สง ดังน้ี

3.1 กอ่สร้ำงถนน คสล.และท่อ

ระบำยน้ ำ คสล.พร้อมบ่อพกั(ด้ำนบน

เป็นรำงว)ี ถนนพฒันำกำร ซอย 8 

(ครัวมัลลิกำ)

กองช่ำง

(งบเทศบำล)

       1,728,000  -  - อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำรขดุดินวำงท่อระบำยน้ ำควำมยำง

ประมำณ 40 เมตร

อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

(4 มีนำคม -16 มิถนุำยน 2560)

ท ำหนังสือขอสอบแนวเขตทำง

สำธำรณะกบัส ำนักงำนทีดิ่นเพือ่

ต้องกำรทรำบหมุดหลักเขตทีถ่กูต้อง 

ชัดเจน

กองช่ำง
(งบเทศบำล)

1,225,400  

3
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิม่ 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิม่โอน

ลด

 งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเรจ็ของกจิกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่วำง

ไวห้รอืระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรอืระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิม่ให ้

ระบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพือ่อธิบำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

3.2 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กและท่อระบำยน้ ำขนำด

เส้นผ่ำศูนยก์ลำง 0.60 เมตร 

(ด้ำนบนเป็นรำงวี) พร้อมบ่อพกั 

ถนนทำงเขำ้มูลนิธซิ ำปอกง

กองช่ำง

(งบเทศบำล)

         300,000  -  - อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

(รอผู้รับจำ้งมำท ำสัญญำ)

กอ่หนีผู้กพนัธ ์ปี 2561

 จ ำนวน 624,000 บำท

3.3 กอ่สร้ำงทำงเดินและผนังกนัดิน

 คสล.ล ำเหมืองสำธำรณะประโยชน์ 

(ต้ังแต่ถนนยทุธศำสตร์ ซอย 12 ไป

ทำงทิศเหนือ)

กองช่ำง

(งบเทศบำล)

         280,000  -  - อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

(รอผู้รับจำ้งมำท ำสัญญำ)

กอ่หนีผู้กพนัธ ์ปี 2561

 จ ำนวน 1,000,000 บำท

3.4 กอ่สร้ำงถนน คสล.และท่อ

ระบำยน้ ำ คสล.พร้อมบ่อพกั(ด้ำนบน

เป็นรำงว)ี ถนนส ำโรง โคกทรำย 

ซอย 6

กองช่ำง

(งบเทศบำล)

434,700         411,400  - ด ำเนินกำร กอ่สร้ำงถนน คสล.และท่อระบำยน้ ำ คสล.พร้อม

บ่อพกั(ด้ำนบนเป็นรำงวี) ถนนส ำโรง โคกทรำย  ซอย 6 ระหวำ่ง

วนัที ่8 พฤศจกิำยน 2559 - 22 ธนัวำคม 2559

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

3.5 กอ่สร้ำงท่อลอดถนนยทุธศำสตร์

 ซอย 2 เชื่อมประชำอทุิศ ซอย 4 

และปรับปรุงผิวจรำจรทำงเชื่อม

กองช่ำง

(งบเทศบำล)

107,379         107,000               -ด ำเนินกำรกอ่สร้ำงท่อลอดถนนยทุธศำสตร์ ซอย 2 เชื่อม

ประชำอทุิศ ซอย 4 และปรับปรุงผิวจรำจรทำงเชื่อม ระหวำ่ง

วนัที ่13 มกรำคม - 26 กมุภำพนัธ ์2560

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

3.6  กอ่สร้ำงท่อระบำย คสล.พร้อม

บ่อพกั(ด้ำนบนรำงวี) ถนน

ยทุธศำสตร์ ซอย 12 ส่วนทีเ่หลือ 

ช่วงที ่1,2,3

กองช่ำง

(งบเทศบำล)

1,046,000       839,000               - ด ำเนินกำร กอ่สร้ำงท่อระบำย คสล.พร้อมบ่อพกั(ด้ำนบนรำง

ว)ี ถนนยทุธศำสตร์ ซอย 12 ส่วนทีเ่หลือ ช่วงที ่1,2,3 ระหวำ่ง

วนัที ่7 กมุภำพนัธ ์- เมษำยน 2560

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

3
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิม่ 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิม่โอน

ลด

 งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเรจ็ของกจิกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่วำง

ไวห้รอืระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรอืระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิม่ให ้

ระบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพือ่อธิบำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

4 โครงกำรกอ่สร้ำงปรับปรุงเกำะกลำง

ถนนพร้อมไฟส่องสวำ่งถนนชัยชุม

พล (ช่วงต้ังแต่ส่ีแยกชนปรีดำ-ส่ีแยก

ชัยชุมพล)

กองช่ำง

(งบเทศบำล)

         774,000  -  - ยงัไม่ได้ด ำเนินกำร

เนือ่งจำกชะลอโครงกำร

5 โครงการก่อสรา้ง/ปรบัปรงุอาคารสถานที่ กองชา่ง

(งบเทศบาล)

    78,392,726 13,081,864         - ด ำเนินกิจกรรมก่อสร้ำง/ปรับปรุงอำคำรสถำนที ่ดังนี้

5.1  ปรับปรุงพพิธิภณัฑ์ท้องถิ่น

เมืองทุง่สง

กองช่ำง

(งบเทศบำล)

       4,500,000  -  - ยงัไม่ได้ด ำเนินกำร เนือ่งจำกไม่มีผู้รับ

จำ้งยื่นซอง ขณะนีก้ ำลังด ำเนินกำร

ประกำศ คร้ังที ่2

 กอ่หนีผู้กพนัธ ์ปี 2561 จ ำนวน 

6,000,000 บำท

5.2 กอ่สร้ำงอำคำรทีท่ ำกำร

อเนกประสงค์ชั้นเดียว

กองช่ำง

(งบเทศบำล)

         739,500 141,200               - ด ำเนินกำรกอ่สร้ำงอำคำรทีท่ ำกำรอเนกประสงค์ชั้นเดียว อยู่ระหวา่งด าเนินการ

ความกา้วหนา้การก่อสรา้ง 10%

เบกิเงนิงวดที ่1

5.3  กอ่สร้ำงหอ้งน้ ำ-หอ้งส้วม 

สวนสำธำรณะเฉลิมพระเกยีรติ ร.9

กองช่ำง

(งบเทศบำล)

367,500 353,000  - อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำรกอ่สร้ำง บุกกระเบือ้งผนัง ,ปูพืน้

กระเบือ้ง , ติดต้ังสุขภณัฑ์

อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำร

(13 มกรำคม-12 พฤษภำคม 2560)

ควำมกำ้วหน้ำกำรกอ่สร้ำง 85%
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิม่ 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิม่โอน

ลด

 งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเรจ็ของกจิกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่วำง

ไวห้รอืระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรอืระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิม่ให ้

ระบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพือ่อธิบำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

5.4 ปรับปรุงอำคำรตลำดสดชั้น 2 กองช่ำง

(เงินกู้ กสท.)

     18,523,726 5,459,700            - ก ำลังกอ่สร้ำงส่วนตกแต่งด้ำนหน้ำอำคำร ,

งำนหอ้งน้ ำ-หอ้งส้วม

อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

ควำมกำ้วหน้ำกำรกอ่สร้ำง 80%

5.5 กอ่สร้ำงศำลำประชำคม กองช่ำง      17,241,000 778,500               - อยู่ระหวำ่งกำรตอกเสำเขม็เสร็จเรียบร้อยและ ก ำลังเตรียม

งำนฐำนรำก

อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

(14 กรกฏำคม 2559 - 

8 กรกฏำคม 2560)

5.6  กอ่สร้ำงอำคำรส ำนักงำน กองช่ำง 29,450,000 3,308,664             - ก ำลังกอ่สร้ำงงำนบันได ,ลิฟท์ ,ปูกระเบือ้ง ,โครงหลังคำ ฯลฯ

 งำนทัง้หมดแล้วเสร็จประมำณ 60%

อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

(24 พฤษภำคม 2559 - 

18 พฤษภำคม 2560)

5.7  กอ่สร้ำงสถำนธนำนุบำล

เทศบำลเมืองทุง่สง (โรงรับจ ำน ำ 

สำขำที ่2 )

กองช่ำง        5,240,000 3,040,800  - ก ำลังกอ่สร้ำงงำนตกแต่งผนัง , งำนทำสีอำคำร อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

ควำมกำ้วหน้ำกำรกอ่สร้ำง 80%

5.8 กอ่สร้ำงร้ัวโรงเรียนกฬีำเทศบำล

เมืองทุง่สง

กองช่ำง

(งบเทศบำล)

       2,331,000  -  - อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำร

เนือ่งจำกมีผู้มำยื่นซองรำยเดียว ท ำให้

ต้องด ำเนินกำรยื่นซอง คร้ังที ่2

โครงกำรจัดซ้ือหรือแลกเปล่ียนทีดิ่น กองช่ำง

(งบเทศบำล)

 - ด ำเนินกำรจดัซ้ือทีดิ่น

6.1  จดัซ้ือทีดิ่นบริเวณถนน

พฒันำกำร ซอย 8

กองช่ำง

(งบเทศบำล)

         200,000 195,300               - ด ำเนินกำรจดัซ้ือทีดิ่นบริเวณถนนพฒันำกำร ซอย 8 ขนำด 30

 ตำรำงวำ ระยะทำงยำว 25 เมตร เพือ่จดัสร้ำงทำงสำธำรณะใน

กำรสัญจรไปมำได้สะดวกและ

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

6.2  จดัซ้ือทีดิ่นบริเวณริมถนน

เอเซียทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 

41 (ช่วงกลับรถใต้สะพำนลอยเขำ้

ถนนพฒันำกำร)

กองช่ำง

(งบเทศบำล)

         100,000  - ด ำเนินกำรจดัซ้ือทีดิ่นบริเวณริมถนนเอเซียทำงหลวงแผ่นดิน

หมำยเลข 41 (ช่วงกลับรถใต้สะพำนลอยเขำ้ถนนพฒันำกำร) 

กวำ้ง 1เมตร ยำว 15 เมตร

อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

ด ำเนินกำรท ำหนังสือส ำนักงำนทีดิ่น , 

ธนำคำรกรุงไทย , ธนำคำรออมสิน , 

ธนำคำรกรุงเทพ , ยงัไม่ได้รับกำรตอบ

กลับ

6
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่วำง

ไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำย

เหตผุลต่อคณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

แนวทำงกำรพฒันำที่ 4  ปรปัปรุงและพฒันำพื้นที่สวนสำธำรณะ สวนหย่อม และปรบัปรุงภูมิทศัน์ในเขตเทศบำลใหส้วยงำมเป็นระเบียบโดยทกุภำคส่วนมีส่วนร่วม

1 โครงการก่อสรา้งลานคอนกรีตและ

ระบบระบายน า้ภายในวดัชยัชุมพล

กองช่าง 426,000  -  - อยู่ระหวา่งการด าเนินงาน

ก่อหน้ีผูกพนัธ ์ปี 2561 จ านวน 1,000,000 

บาท

ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำสำมปี เทศบำลเมืองทุง่สง  ประจ ำปี 2560

ภำยใตยุ้ทธศำสตรท์ี่ 2  ร่วมกนัจดัวำงผงัเมือง พฒันำโครงสรำ้งพื้นฐำน รกัษำสิ่งแวดลอ้ม ป้องกนัน ้ำท่วม  สูเ่มืองน่ำอยู่อย่ำงย ัง่ยืน
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้

ไวห้ลงัโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่วำงไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำยเหตผุล

ต่อคณะกรรมกำรประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได ้

แนวทำงกำรพฒันำที่ 6  ปรบัปรุงพฒันำและบริหำรจดักำรตลำดสด  ตลำดนัด ตลำดคนเดิน  ใหส้วยงำม  สะอำด ถูกหลกัสุขำภบิำลโดยกำรมีส่วนร่วม

1 โครงการสุขาภบิาลส าหรบัผู ้

ประกอบ การคา้ในเขตเทศบาล

เมอืงทุง่สง

กองสาธารณสุข 216,000           108,000  - ด าเนินการจดัจา้งลูกจา้งโครงการ จ านวน 2 คน

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่จา้งเหมาบริการรายบคุคลปฏบิตังิานดา้นสุขาภบิาลและอนามยั

สิง่แวดลอ้ม

ผลกำรด ำเนินงำน

 - งานสุขาภบิาลและอนามยัสิง่แวดลอ้มมผีลการปฏบิตังิานทีม่ ี

ประสทิธิภาพครอบคลุมภาระงานมากขึ้น

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 2559

 - กนัยายน 2560)

2 โครงการตลาดส/รา้นคา้น่าซื้อ 

ประจ าปีงบประมาณ 2560

กองสาธารณสุข 144,000           120,000  - ด าเนินการวางยาเบือ่หนูเดอืนละ 2 ครัง้ ณ ตลาด จ านวน 6 แห่ง , 

สถานทีจ่  าหน่ายอาหารในสถานทีห่รือทางสาธารณะ 5 สาย ถนน , 

สถานทีอ่ืน่ๆ จ านวน 4 แห่ง

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ก าจดัหนูซึง่เป็นพาหนะน าโรค

2. เพือ่ป้องกนัโรคทีเ่กิดจากหนูเป็นพาหนะน าโรค

3. เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการคา้ประชาชนมคีวามเชื่อม ัน่ในการซื้อสนิคา้ใน

พื้นทีท่ีม่กีารก าจดัหนู ดา้นความสะอาดปลอดภยัจากเชื้อโรคทีม่หีนูเป็น

พาหนะน าโรค

ผลกำรด ำเนินงำน

 - ผูป้ระกอบการคา้และประชาชนทีม่าซื้อสนิคา้มคีวามพงึพอใจและ

เชื่อม ัน่ในการจบัจ่ายสนิคา้ในพื้นทีท่ีม่กีารวางยาเบือ่หนู

 - เป็นการป้องกนัโรคตดิต่อทีเ่กิดจากหนูเป็นพาหนะน าโรค

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 2559

 - กนัยายน 2560)

ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำสำมปี เทศบำลเมืองทุง่สง  ประจ ำปี 2560

ภำยใตยุ้ทธศำสตรท์ี่ 2  ร่วมกนัจดัวำงผงัเมือง พฒันำโครงสรำ้งพื้นฐำน รกัษำสิ่งแวดลอ้ม ป้องกนัน ้ำท่วม  สูเ่มืองน่ำอยู่อย่ำงย ัง่ยืน
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่วำง

ไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำยเหตผุล

ต่อคณะกรรมกำรประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได ้

1 โครงการการจดัระเบยีบจราจรและ

แกไ้ขปญัหาจราจรเมอืงทุง่สงแบบ

บูรณาการ

งานป้องกนัฯ

ส านกัปลดั

50,000          -  - ยงัไม่ไดด้  าเนินการ

เน่ืองจากอยู่ระหวา่งประสานการจดัท า

แผนการด าเนินงานกบั สภ.ทุง่สง 

ด าเนินการในไตรมาสที ่3

โครงกำรรณรงคป้์องกนัและลด

อบุตัิเหตบุนถนน

25,900          - ด าเนินการรณรงคป้์องกนัและลดอุบตัเิหตบุนถนน  จ านวน 2 ครัง้

1.1 กิจกรรมฝึกอบรมและรณรงค์

ป้องกนัและลดอุบตัเิหตบุนถนน(ช่วงปี

ใหม)่

25,900          - จดัต ัง้ศูนยอ์  านวยความสะดวกดา้นการจราจรใหก้บัประชาชนผู ้

สญัจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ เมือ่วนัที ่29 ธนัวาคม 2559 - วนัที ่4 

มกราคม 2560 จดัต ัง้ศูนย ์ณ บริเวณหนา้สวนสาธารณะเฉลมิพระ

เกียรต ิ6 รอบ รชักาลที ่9 (สวนหลวง ร.5)

  -ประชาชนผูใ้ชร้ถใชถ้นนไดร้บัการช่วยเหลอืและอ านวยความ

สะดวกจากเจา้หนา้ทีป่ระจ าศูนยแ์ละมคีวามพงึพอใจ

ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.2 กิจกรรมฝึกอบรมและรณรงค์

ป้องกนัและลดอุบตัเิหตบุนถนน(ช่วง

สงกรานต)์

 -  - อยู่ระหวา่งด าเนินการ เสนอโครงการแก่

ผูบ้ริหารแลว้ ด าเนินในการไตรมาส 3 

ช่วงเทศกาลสงกรานต์

ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำสำมปี เทศบำลเมืองทุง่สง  ประจ ำปี 2560

ภำยใตยุ้ทธศำสตรท์ี่ 2  ร่วมกนัจดัวำงผงัเมือง พฒันำโครงสรำ้งพื้นฐำน รกัษำสิ่งแวดลอ้ม ป้องกนัน ้ำท่วม  สูเ่มืองน่ำอยู่อย่ำงย ัง่ยืน

แนวทำงกำรพฒันำที่ 8  จดัระบบจรำจรใหมี้ระเบียบและสรำ้งวินัยจรำจรแก่ประชำชน โดยทกุภำคส่วนมีส่วนร่วมแบบบูรณำกำร

2 งานป้องกนัฯ

ส านกัปลดั

50,000
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณ

ที่ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำงกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอน

เพิ่มใหร้ะบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย 

 เพื่ออธิบำยเหตผุลต่อ

คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

1 จา้งทีป่รึกษาการศึกษาการมส่ีวนร่วมช่วยของ

ประชาชนและประชาสมัพนัธใ์นการออกแบบ

การจดัต ัง้ศูนยก์ าจดัขยะมูลฝอย

กองช่างสุขาฯ 1,000,000 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ศึกษาการมส่ีวนร่วมของประชาชนและการประชาสมัพนัธใ์นการ

ออกแบบการจดัต ัง้ศูนยก์ าจดัขยะมูลฝอย 

อยู่ระหวา่งการด าเนินงาน

2 โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการรกัษาความ

สะอาดและความเป็นระเบยีบเรียบรอ้ยของเมอืง

กอง

สาธารณสุขฯ

 - ด าเนินการเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการรกัษาความสะอาดและความเป็น

ระเบยีบเรียบรอ้ยของเมอืง

ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำสำมปี เทศบำลเมืองทุง่สง  ประจ ำปี 2560

ภำยใตยุ้ทธศำสตรท์ี่ 2  ร่วมกนัจดัวำงผงัเมือง พฒันำโครงสรำ้งพื้นฐำน รกัษำสิ่งแวดลอ้ม ป้องกนัน ้ำท่วม  สูเ่มืองน่ำอยู่อย่ำงย ัง่ยืน

แนวทำงกำรพฒันำที่ 9  ปรบัปรุงระบบกำรบริหำรจดักำรขยะมูลฝอยของเทศบำลใหมี้ประสิทธิภำพถูกหลกัสุขำภบิำล  สรำ้งเครือข่ำยทกุภำคีมีส่วนร่วม สำมำรถลดปริมำณขยะ และกำรน ำขยะกลบัมำใชใ้หม่อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณ

ที่ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำงกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอน

เพิ่มใหร้ะบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย 

 เพื่ออธิบำยเหตผุลต่อ

คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำสำมปี เทศบำลเมืองทุง่สง  ประจ ำปี 2560

ภำยใตยุ้ทธศำสตรท์ี่ 2  ร่วมกนัจดัวำงผงัเมือง พฒันำโครงสรำ้งพื้นฐำน รกัษำสิ่งแวดลอ้ม ป้องกนัน ้ำท่วม  สูเ่มืองน่ำอยู่อย่ำงย ัง่ยืน

2.1 จา้งกวาดขยะในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข 7,236,000     3,599,500  - ด าเนินการจา้งประสทิธิภาพในการปฏบิตังิานดา้นรกัษาความสะอาด กวาดเก็บ 

ขนขยะมลูฝอยและเก็บขยะตเิชื้อ ในเขตเทศบาล และเพิม่ประสทิธิภาพการ

ปฏบิตังิานดา้นรกัษาความสะอาดของตลาดสด ตลาดตน้ยางและสถานทีจ่  าหน่าย

สนิคา้ในหรือทางสาธารณะใหไ้ดม้าตรฐาน ผ่านเกณฑต์ลาดทีด่ ีระหวา่งเดอืน

ตลุาคม 2559 - กนัยายน 2560 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ประสทิธิภาพในการปฏบิตังิานดา้นรกัษาความสะอาด กวาดเก็บ ขนขยะมลู

ฝอยและเก็บขยะตดิเชื้อ ในเขตเทศบาล

2. เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการปฏบิตังิานดา้นรกัษาความสะอาดของตลาดสด ตลาด

ตน้ยางและสถานทีจ่  าหน่ายสนิคา้ในหรือทางสาธารณะใหไ้ดม้าตรฐาน ผ่านเกณฑ์

ตลาดทีด่ี

3.เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการปฏบิตังิานในภารกจิบริการประชาชนเชงิรุก

ผลการด าเนินงาน

1.  ด าเนินการจา้งประสทิธิภาพในการปฏบิตังิานดา้นรกัษาความสะอาด กวาดเก็บ

 ขนขยะมลูฝอยและเก็บขยะตเิชื้อ ในเขตเทศบาล จ านวน 44 คน  

2. ปฏบิตังิานดา้นรกัษาความสะอาดของตลาดสด ตลาดตน้ยางและสถานที่

จ  าหน่ายสนิคา้ในหรือทางสาธารณะใหไ้ดม้าตรฐาน ผ่านเกณฑต์ลาดทีด่ ีจ านวน 33

 คน

อยู่ระหวา่งการด าเนินงาน
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณ

ที่ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำงกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอน

เพิ่มใหร้ะบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย 

 เพื่ออธิบำยเหตผุลต่อ

คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำสำมปี เทศบำลเมืองทุง่สง  ประจ ำปี 2560

ภำยใตยุ้ทธศำสตรท์ี่ 2  ร่วมกนัจดัวำงผงัเมือง พฒันำโครงสรำ้งพื้นฐำน รกัษำสิ่งแวดลอ้ม ป้องกนัน ้ำท่วม  สูเ่มืองน่ำอยู่อย่ำงย ัง่ยืน

2.2 จา้งเอกชนฝงักลบขยะ กอง

สาธารณสุข

2,244,000 807,800  - ด าเนินการจา้งเอกชนฝงักลบขยะ

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่จา้งเหมาเอกชนบรรทกุขยะฝงักลบขยะมลูฝอยในสถานทีเ่อกชน

ผลกำรด ำเนินงำน

1. จ านวนเทีย่วของการขนขยะมลูฝอย 

 - เดอืนตลุาคม จ านวน 60 เทีย่ว

 - เดอืนพฤศจกิายน จ านวน 55 เทีย่ว

 - เดอืนธนัวาคม จ านวน 60 เทีย่ว

 - เดอืนมกราคม จ านวน 85 เทีย่ว

 - เดอืนกมุภาพนัธ ์จ านวน 53 เทีย่ว

 - เดอืนมนีาคม จ านวน 55 เทีย่ว  รวมทัง้หมด 368 เที่ยว (6 เดือน)

2. ปริมาณขยะมลูฝอยทีฝ่งักลบ

 - เดอืนตลุาคม จ านวน 715 ตนั

 - เดอืนพฤศจกิายน จ านวน 605 ตนั

 - เดอืนธนัวาคม จ านวน 660 ตนั

 - เดอืนมกราคม จ านวน 935 ตนั

 - เดอืนกมุภาพนัธ ์จ านวน 583 ตนั

 - เดอืนมนีาคม จ านวน 605 ตนั   รวมทัง้หมด 4,103 ตนั (6 เดือน)

อยู่ระหวา่งการด าเนินงาน
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณ

ที่ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำงกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอน

เพิ่มใหร้ะบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย 

 เพื่ออธิบำยเหตผุลต่อ

คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำสำมปี เทศบำลเมืองทุง่สง  ประจ ำปี 2560

ภำยใตยุ้ทธศำสตรท์ี่ 2  ร่วมกนัจดัวำงผงัเมือง พฒันำโครงสรำ้งพื้นฐำน รกัษำสิ่งแวดลอ้ม ป้องกนัน ้ำท่วม  สูเ่มืองน่ำอยู่อย่ำงย ัง่ยืน

5 โครงการพลกิถงุพลกิโลก กอง

สาธารณสุข

100,000 46,600  - ด าเนินการตดิตามผลการด าเนินงานมอบโล่ประกาศเกียรตคุิณใหผู้เ้ขา้ร่วม

โครงการ ณ หอ้งประชุมเทศบาลเมอืงทุง่สง

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่เรียนรู ้สรา้งความตระหนกัปลูกจติส านึกของเด็กเยาวชนในการคดั

แยกขยะมูลฝอยน ากลบัมาใชป้ระโยชนอ์ย่างต่อเน่ืองและย ัง่ยนื

2. เพือ่ลดปริมาณขยะมูลฝอยทีจ่ะน าไปฝงักลบและลดตน้ทนุค่าใชจ่้ายใน

การก าจดัขยะมูลฝอย ลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกตน้เหตทุีท่  าใหเ้กิดกร

เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ

3.  เพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาดของโครกและไม่ใหโ้รงเรียนเป็นแหล่งเพาะ

พนัธเ์ชื้อโรค

ผลกำรด ำเนินงำน

 - เครือข่ายผูเ้ขา้ร่วมโครงการท ัง้ส านกังานเทศบาล โรงเรียนในสงักดัเทศบาล

เมอืงทุง่สง โรงเรียนรตันศึกษา โรงเรียนสตรีทุง่สง ผูน้ าชุมชน ชมรมไทเกก๊ 

หมูบ่า้นช.พรรณี เขา้ร่วมประชุมและรบัฟงัผลการด าเนินงาน จ านวน 80 คน

อยู่ระหวา่งการด าเนินงาน
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่วำง

ไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำย

เหตผุลต่อคณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

กองช่างสุขาฯ 460,800               230,400 

 - เงนิเทศบาล

สมทบ

      4,394,800 

 - เงนิอดุหนุน 

สผ

     35,166,200 

 - เงนิเทศบาล

สมทบ

129,600        

 - เงนิอดุหนุน 

สผ

993,600        

โครงการจา้งควบคุมงานก่อสรา้งโครงการ

ก่อสรา้งระบบรวบควมและบ าบดัน า้เสยี 

ระยะที ่2 

(เป็นโครงการต่อเน่ือง ท าสญัญาเมือ่วนัที ่

2 ม.ีค.59 และสิง่สุดสญัญาวนัที ่17 พ.ย.

2561)

 - ด าเนินการจา้งควบคุมงานก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งระบบรวบควม

และบ าบดัน า้เสยี ระยะที ่2 ผลการด าเนินงาน

 - สามารถควบคุมงานก่อสรา้งระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยีระยะที ่2

 เป็นไปตามแบบแปลน

 - ความกา้วหนา้ในการควบคุมงานก่อสรา้งประมาณ 15.20%

อยู่ระหวา่งการด าเนินงาน3

2 อยู่ระหวา่งด าเนินการก่อสรา้ง - ด าเนินการก่อสรา้งระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยีระยะที ่2 

 ผลกำรด ำเนินงำน

 - บริษทั วรรธนส์รร จ ากดั เป็นผูร้บัจา้ง

 - ความกา้วหนา้ของงานก่อสรา้ง 15.20%

 -  ส่งมอบงานตามสญัญา จ านวน 10 งวด 

เป็นเงนิ 2,104,389.91 บาท 

กองช่างสุขาฯ 4,394,800      

แนวทำงกำรพฒันำที่ 10 บริหำรจดักำรระบบบ ำบดัน ้ำเสยีที่มีอยู่ใหมี้ประสทิธิภำพโดยประชำชนมีสว่นร่วมและขยำยระบบบ ำบดัน ้ำเสยีใหค้รอบคลมุพื้นที่เขตเทศบำล

โครงการก่อสรา้งระบบรวบรวมและบ าบดั

น า้เสยีระยะที ่2 เทศบาลเมอืงทุง่สง

(เป็นโครงการต่อเน่ือง ท าสญัญาเมือ่วนัที ่

2 ม.ีค.59 และสิง่สุดสญัญาวนัที ่17 พ.ย.

2561)

ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำสำมปี เทศบำลเมืองทุง่สง  ประจ ำปี 2560

ภำยใตยุ้ทธศำสตรท์ี่ 2  ร่วมกนัจดัวำงผงัเมือง พฒันำโครงสรำ้งพื้นฐำน รกัษำสิ่งแวดลอ้ม ป้องกนัน ้ำท่วม  สูเ่มืองน่ำอยู่อย่ำงย ัง่ยืน

โครงการบริหารจดัการและสรา้งจติส านึก

ในการจดัการน า้เสยีชุมชน

 - ด าเนินการใหลู้กจา้งเดนิระบบบ าบดัน า้เสยีและด าเนินงานต่างๆ ที่

เกี่ยวขอ้งของระบบบ าบดัน า้เสยี

วตัถปุระสงค ์

1.ระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยีใชง้านอย่างมปีระสทิธิภาพ

2.น า้เสยีทีผ่่านการบ าบดัไดต้ามเกณฑม์าตรฐานทีก่  าหนด

ผลกำรด ำเนินงำน 

 - การเดนิระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยีมปีระสทิธิภาพโดยมปีริมาณ

น า้เขา้ระบบบ าบดัน า้เสยี เฉลีย่เดอืนละ 159,515  ลบ.ม.

 - น า้ทิ้งทีอ่อกจากระบบบ าบดัน า้เสยีมมีาตรฐานตามก าหนด

1 อยู่ระหวา่งด าเนินงาน

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 

2559 - กนัยายน 2560)
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้

ไวห้ลงัโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่

วำงไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่

อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำย

เหตผุลต่อคณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

1 โครงการรณรงคร์กัษาสภาพภูมอิากาศ ลด

โลกรอ้น ภายใตแ้ผนปฏบิตักิาร LA 21  

เพือ่เมอืงน่าอยู่ 

หอ้งสมดุ

ประชาชน

200,000 85,941 เทศบาลเมอืงทุง่สงด าเนินกิจกรรมรณรงคร์กัษาสภาพภูมอิากาศลด

โลกรอ้น ภายใตแ้ผนปฏบิตักิาร LA21 เพือ่เมอืงน่าอยู่

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 

2559 - กนัยายน 2560)

ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำสำมปี เทศบำลเมืองทุง่สง  ประจ ำปี 2560

ภำยใตยุ้ทธศำสตรท์ี่ 2  ร่วมกนัจดัวำงผงัเมือง พฒันำโครงสรำ้งพื้นฐำน รกัษำสิ่งแวดลอ้ม ป้องกนัน ้ำท่วม  สูเ่มืองน่ำอยู่อย่ำงย ัง่ยืน

แนวทำงกำรพฒันำที่ 11  รณรงคส์่งเสริมกำรประหยดัพลงังำนไฟฟ้ำและน ้ำมนัและสนับสนุนกำรใชพ้ลงังำนทำงเลือก
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำงกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำย

เหตผุลต่อคณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

แนวทำงกำรพฒันำที่ 12 ส่งเสริมทกุภำคส่วนมีส่วนร่วมพฒันำเมืองทุง่สงสูเ่มืองคำรบ์อนต ำ่ เมืองรูสู้ภ้ยัพบิตัิ

1 โครงการบริหารจดัการและสรา้ง

จติส านึกในการจดัการขยะมูลฝอย

กองช่าง

สุขาภบิาล

1,158,000 568,800  - ด าเนินการบริหารจดัการและสรา้งจติส านึกในการจดัการขยะมูลฝอย  ณ 

โรงฆ่าสตัว ์, ศูนยเ์รียนรูลุ้ม่พอ้ , โรงงานผลติเชื้อเพลงิ (RDF) 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ลดปริมาณขยะรวมทีจ่ะน าปฝงักลบใหเ้หลอืนอ้ยทีสุ่ด

2. เพือ่เพิม่มูลค่าของขยะในรูปแบบต่าง ๆ

3. เพือ่สรา้งจติส านึกในการจดัการขยะต ัง้แต่ตน้ทาง

 ผลกำรด ำเนินงำน

 - ขยะอนิทรียท์ีก่  าจดัโดยการน ามาผลติแกส๊ชีวภาพ จ านวน 31.26ตนั/เดอืน

 - การผลติถ่านไม ้จ านวน 91.25 กก./เดอืน

  - การผลติถ่านอดัแท่งได ้จ านวน  332   กก.

 - การผลติน า้หมกัฯ  จ านวน 7,600    ลติร

 - การผลติกระดาษสา จ านวน 146     แผ่น

  - ขยะทีน่ าเขาผลติขยะเชื้อเพลงิ เฉลีย่ 98.97 ตนั/เดอืน

 - การผลติปุ๋ยจากสิง่ปฏกูิลไดเ้ฉลีย่ 2,708.33 ก.ก./เดอืน

ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ

ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำสำมปี เทศบำลเมืองทุง่สง  ประจ ำปี 2560

ภำยใตยุ้ทธศำสตรท์ี่ 2  ร่วมกนัจดัวำงผงัเมือง พฒันำโครงสรำ้งพื้นฐำน รกัษำสิ่งแวดลอ้ม ป้องกนัน ้ำท่วม  สูเ่มืองน่ำอยู่อย่ำงย ัง่ยืน
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