
ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิม
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพ่ือ
อธบิาย เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล
 ฯได้

โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมปอ้งกันแก้ไขปญัหา
อุทกภัย แบบบรูณาการ

กอง
สาธารณสุข
ฯ/กองช่าง

(งบเทศบาล)

   2,800,000   2,064,178.40  - จัดกิจกรรมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม , ปอ้งกัน , 
แก้ไขปญัหาอุทกภัยแบบบรูณาการ
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อปอ้งกันน้้าทว่มภายในเขตเทศบาล

ด้านกายภาพ
1.1 กิจกรรมจ้างเหมาเรือนจ้า
ทุ่งสงด้าเนินการ

    2,700,000        2,000,000 ผลการด าเนินงาน
1. ขุดลอกเก็บวัสดุส่ิงปฏิกูลภายในทอ่, รางระบายน้้าสาธารณะ ฯ ตามถนน ซอย
ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงจ้านวน 5 โซน  
2. ปรับแต่งแนวคันขอบคลองทั้งสองข้าง เก็บวัสดุส่ิงปฏิกูลและก้าจัดวัชพชืภายใน
ล้าคลอง จ้านวน 4 สาย  ดังนี้ คลองทา่เลา คลองตม คลองทา่โหลน คลองทา่แพ
3. ขุดลอกทางระบายน้้าและจัดรับน้้าทิ้งสาธารณะ (จุดเส่ียง) ในเขตเทศบาล 
จ้านวน 8 จุด4. ระยะเวลาท้างาน  201 วันท้าการ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2560
ภายใต้ยทุธศาสตร์ที่ 2  ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาสิง่แวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม  สูเ่มืองน่าอยูอ่ยา่งยัง่ยนื

แนวทางการพัฒนาที่ 1 บูรณาการความร่วมมือทกุภาคส่วนอย่างมีคุณภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการใหย้ัง่ยืนโดยบูรณาการการพัฒนาด้านกายภาพและด้านกระบวนการทางสังคมอย่างเช่ือมโยงและ
ต่อเน่ือง

1 ด้าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิม
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพ่ือ
อธบิาย เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล
 ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 1 บูรณาการความร่วมมือทกุภาคส่วนอย่างมีคุณภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการใหย้ัง่ยืนโดยบูรณาการการพัฒนาด้านกายภาพและด้านกระบวนการทางสังคมอย่างเช่ือมโยงและ
ต่อเน่ือง

1.2 กิจกรรมติดต้ังเคร่ืองสูบน้้า
ตามจุดเส่ียงภัยน้้าทว่มเขตเทศบาล

งานปอ้งกัน
ส้านักปลัดฯ

100,000 64,178.40        - ด้าเนินการติดต้ังเคร่ืองสูบน้้า ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 - 28 
กุมภาพนัธ์ 2560
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปน็การเตรียมการและแก้ไขปญัหาน้้าทว่มในเขตเทศบาลได้อย่างฉับพลัน
ผลการด าเนินงาน
1. ด้าเนินการติดต้ังเคร่ืองสูบน้้าตามจุดพื้นที่ลุ่ม และเส่ียงภัยของเทศบาลเมืองทุ่ง
สงบริเวณหลังถ้า้ตลอด จ้านวน 1 เคร่ือง  และบริเวณศาลาที่พกัผู้โดยสารเชิง
สะพานลอย ถนนทุ่งสง – หว้ยยอด จ้านวน1 เคร่ือง โดยขอสนับสนุนเคร่ืองสูบน้้า
จากโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จ้านวน 2 เคร่ือง พร้อมเจ้าหน้าที่ประจ้า
เคร่ือง เพื่อติดต้ังประจ้าจุดเส่ียงภัยบริเวณหลังถ้า้ตลอดและบริเวณหน้าศาลาที่พกั
ผู้โดยสารเชิงสะพานลอย ถนนทุ่งสง – หว้ยยอด
2. ความพงึพอใจในการเตรียมการและแก้ไขปญัหาน้้าทว่มในเขตเทศบาลได้อย่าง
ฉับพลันเพยีงใด  ค่าเฉล่ีย 4.70 อยู่ในระดับ มากที่สุด

ด้าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิม
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพ่ือ
อธบิาย เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล
 ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 1 บูรณาการความร่วมมือทกุภาคส่วนอย่างมีคุณภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการใหย้ัง่ยืนโดยบูรณาการการพัฒนาด้านกายภาพและด้านกระบวนการทางสังคมอย่างเช่ือมโยงและ
ต่อเน่ือง

ด้านสังคม
1.3 กิจกรรมการประชุมสัมมนา
การบริหารจัดการน้้าเชิงนิเวศแบบ
บรูณาการ

(งบเทศบาล)  - ด้าเนินการจัดกิจกรรมประชุมแลกเปล่ียนความคิดเหน็ เพื่อหาแนวทางการ
ด้าเนินงานอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เทอืกเขานครศรีธรรมราช (เขา
หลวง)เมื่อวันที่  21  ตุลาคม 2559 ณ หอ้งประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
1. เพื่ออนุรักษป์า่ต้นน้้า และการท้างานร่วมกันของคนต้นน้้า กลางน้้าและปลายน้้า
2. เพื่อสร้างความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
3. เพื่อสร้างจิตส้านึกและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติผ่านการใช้เส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ

ด้าเนินการแล้วเสร็จ
(ไม่ใช้งบประมาณ)

ผลการด าเนินงาน
 - ผู้เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการน้้าแบบบรูณาการ กิจกรรมประชุมแลกเปล่ียน
ความคิดเหน็ เพื่อหาแนวทางการด้าเนินงานอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
เทอืกเขานครศรีธรรมราช (เขาหลวง)ที่ตอบแบบสอบถามในการวิเคราะหข์้อมูล
คร้ังนี้ มีความคิดเหน็ในภาพรวม ค่าเฉล่ีย 3.56อยู่ในระดับ มาก โดยสามารถแยก
เรียงตามล้าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้
1.จากการที่ทา่นเข้าร่วมโครงการฯ ทา่นคิดว่าสามารถสร้างความย่ังยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพยีงใด ได้ค่าเฉล่ีย 3.79 อยู่ในระดับ มาก
2. จากการที่ทา่นเข้าร่วมโครงการฯ ทา่นคิดว่าได้แลกเปล่ียนเรียนรู้เกีย่วกับการ
บริหารจัดการน้้าแบบบรูณาการเพยีงใด ได้ค่าเฉล่ีย 3.58อยู่ในระดับ มาก
3. จากการที่ทา่นเข้าร่วมโครงการฯ ทา่นคิดว่าสามารถสร้างจิตส้านึกและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติผ่านการใช้เส้นทางศึกษาธรรมชาติเพยีงใด ได้ค่าเฉล่ีย 3.58 อยู่
ในระดับ มาก
4. จากการที่ทา่นเข้าร่วมโครงการฯ  ทา่นมีความคิดเหน็ในภาพรวมด้าน
กระบวนการ และขัน้ตอนด้าเนินการประชุมเพยีงใด  ได้ค่าเฉล่ีย 3.47 อยู่ในระดับ
 ปานกลาง
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิม
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพ่ือ
อธบิาย เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล
 ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 1 บูรณาการความร่วมมือทกุภาคส่วนอย่างมีคุณภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการใหย้ัง่ยืนโดยบูรณาการการพัฒนาด้านกายภาพและด้านกระบวนการทางสังคมอย่างเช่ือมโยงและ
ต่อเน่ือง

5. จากการที่ทา่นเข้าร่วมโครงการฯ ทา่นคิดว่าสามารถอนุรักษป์า่ต้นน้้า และการ
ท้างานร่วมกันของคนต้นน้้า กลางน้้าและปลายน้้าเพยีงใด  ได้ค่าเฉล่ีย 3.39 อยู่ใน
ระดับ ปานกลาง
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่มีต่อการจัดกิจกรรมในครัง้น้ี
1.อยากใหใ้นการจัดประชุมคร้ังต่อไป เพิ่มเวลาเวลาในการประชุมมากกว่านี้ และ
เชิญเครือข่ายภาคีใหม้ากกว่านี้  ขอบคุณเจ้าของโครงการที่จัดการโครงการนี้ขึน้
2. ในการจัดประชุมคร้ังต่อไป ควรมีเอกสารประกอบการบรรยายในเร่ืองนั้น ๆ 
เพื่อความเข้าใจในการฟงั (ประกอบการรับฟงั)
3. อยากใหมู้ลนิธิได้ท้างานภาพรวม ทั้งต้นน้้า ,กลางน้้า และปลายน้้า
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ทีต้ั่งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสทุธิทีต้ั่ง
ไว้หลงัโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ
ทีใ่ช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายทีว่างไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนทีอ่ยูร่ะหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีกีารโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมนิผลและรายงานสภาเทศบาล 

ฯได้

1 โครงการจัดท าผังและแผนชุมชน
แบบมส่ีวนร่วม

กอง
สวัสดิการ ฯ

53,000 19,125  - ด าเนินการจัดท าผังและแผนชุมชนแบบมส่ีวนร่วม เมือ่
วันที่ 31 กรกฏาคม 2560 ณ หอ้งประขุมเทศบาลเมอืง
ทุ่งสง 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถของชุมชนและประชาชน
ในการมส่ีวนร่วมจัดท าผังและแผนชุมชนด้วนตนเอง
2. เพื่อจัดท าผังและแผนชุมชนน าไปใช้เปน็แนวทาง
พัฒนาชุมชน
3.เพื่อใช้ในกจิกรรมของการท าแผนที่และผังชุมชนเปน็ส่ือ
ในการสร้างการมส่ีวนร่วมของประชาชนและภาคีที่
เกีย่วข้อง
ผลการด าเนินงาน 
1. ชุมชนสามารถจัดท าผังและแผนชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ชุมชนมผัีงและแผนชุมชน เปน็แนวทางในการพัฒนา
ชุมชนอย่างเปน็ระเบยีบและย่ังยืน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมอืงทุ่งสง  ประจ าปี 2560

ภายใต้ยุทธศาสตรท์ี่ 2  รว่มกันจัดวางผังเมอืง พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน รกัษาสิง่แวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม  สูเ่มอืงน่าอยู่อย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที ่2  สร้างกระบวนการเรียนรู้กฎหมายผังเมอืงรวมเมอืงทุง่สงและสง่เสริมการมสีว่นร่วมในการปฏิบัติ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ทีต้ั่งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสทุธทิีต้ั่งไว้
หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณทีใ่ช้
ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถุประสงค์และเป้าหมาย
ทีว่างไวห้รอืระบุเหตุผลทีไ่มส่ามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ข้ันตอนทีอ่ยู่ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมกีารโอนลด  
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

โครงการขยายเขตประปา 206,367 ด าเนินการขยายเขตประปาในเขตเทศบาลเมืองทุง่สง ด าเนินการแล้วเสร็จ
1.1 ขยายเขตประปาศาลาชุมชนท่าแพใต้ 
(ถนนไดโนเสาร์)

14,187  - ด าเนินการขยายเขตประปาศาลาชุมชนท่าแพใต้ (ถนนไดโนเสาร์)
 ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559

ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.2 ติดต้ังและวางท่อประปาบริเวณถนน
ชัยชุมพล (ศาลาชุมชนหลังโรงพยาบาลทุง่
สง)

41,222  - ด าเนินการติดต้ังและวางท่อประปาบริเวณถนนชัยชุมพล (ศาลา
ชุมชนหลังโรงพยาบาลทุง่สง) ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559

ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.3 ติดต้ังและวางท่อประปาชุมชนหวั
สะพานเหล็ก

35,870  - ด าเนินการติดต้ังและวางท่อประปาชุมชนหวัสะพานเหล็ก 
ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559

ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.4 ติดต้ังและวางท่อประปาบริเวณถนน
ยุทธศาสตร์ ซอย 4

115,088  - ด าเนินการติดต้ังและวางท่อประปาบริเวณถนนยุทธศาสตร์ ซอย 
4 ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559

ด าเนินการแล้วเสร็จ

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง
(งบเทศบาล)

1,225,400  1,544,283.89 ด าเนินการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ ดังนี้ ด าเนินการแล้วเสร็จ

2.1 ขยายเขตไฟฟา้โรงเรียนเทศบาลวัดท่า
แพ

414,478.87  - ด าเนินการขยายเขตไฟฟา้โรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ ระหว่าง
เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559

ด าเนินการแล้วเสร็จ

2.2 ขยายเขตไฟฟา้บริเวณอาคารส านักงาน 810,435.91           - ด าเนินการขยายเขตไฟฟา้บริเวณอาคารส านักงาน ระหว่างเดือน
ตุลาคม-ธันวาคม 2559

ด าเนินการแล้วเสร็จ

2.3 ขยายเขตไฟฟา้บริเวณโรงแยกขยะ
เชื้อเพลิง (RDF)

170,382.92  - ด าเนินการขยายเขตไฟฟา้บริเวณโรงแยกขยะเชื้อเพลิง (RDF) 
ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2560
ภายใต้ยุทธศาสตรท์ี่ 2  รว่มกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน รกัษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ าทว่ม  สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1

แนวทางการพัฒนาที ่ 3  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานโครงข่ายถนน ระบบระบายน้ า ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้เพียงพอ และปรบัปรงุบ ารงุรกัษาอาคารสถานทีส่าธารณะ

กองช่าง
(งบเทศบาล)

750,000
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ทีต้ั่งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสทุธทิีต้ั่งไว้
หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณทีใ่ช้
ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถุประสงค์และเป้าหมาย
ทีว่างไวห้รอืระบุเหตุผลทีไ่มส่ามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ข้ันตอนทีอ่ยู่ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมกีารโอนลด  
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

2.4 ขยายเขตไฟฟา้บริเวณอาคารส านักงาน
 , โรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ(เพิม่เติม)

27,676.72  - ด าเนินการขยายเขตไฟฟา้บริเวณอาคารส านักงาน , โรงเรียน
เทศบาลวัดท่าแพ(เพิม่เติม) ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559

ด าเนินการแล้วเสร็จ

2.5 ขยายเขตไฟฟา้บริเวณตลาดสด
เทศบาล ชั้น 2

86,086.09  - ด าเนินการขยายเขตไฟฟา้บริเวณตลาดสดเทศบาล ชั้น 2 ระหว่าง
เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559

ด าเนินการแล้วเสร็จ

2.6 ขยายเขตไฟฟา้บริเวณส านักงาน
เทศบาลเมืองทุง่สง (เพิม่เติม)

4,730.04  - ด าเนินการขยายเขตไฟฟา้บริเวณส านักงานเทศบาลเมืองทุง่สง 
(เพิม่เติม) ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559

ด าเนินการแล้วเสร็จ

2.7 ขยายเขตไฟฟา้ถนนเสริมชาติ ซอย
แยกหมูบ่้านอมุาภรณ์

24,665.64  - ด าเนินการขยายเขตไฟฟา้ถนนเสริมชาติ ซอยแยกหมูบ่้านอมุา
ภรณ์ ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559

ด าเนินการแล้วเสร็จ

2.8 ขยายเขตไฟฟา้บริเวณหน้าศาลา
ชุมชนยุทธศาสตร์

5,827.70  - ด าเนินการขยายเขตไฟฟา้บริเวณหน้าศาลาชุมชนยุทธศาสตร์ 
ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559

ด าเนินการแล้วเสร็จ

3 โครงการกอ่สร้างเขื่อน,เขื่อนกั้นน้ าลัฝาย
กั้นน้ า

กองช่าง
(งบเทศบาล)

280,000  - 

3.1 กอ่สร้างทางเดินและผนังกนัดิน คสล .
ล าเหมืองสาธารณะประโยชน์ (ต้ังแต่ถนน
ยุทธศาสตร์ ซอย 12 ไปทางทิศเหนือ)

กองช่าง
(งบเทศบาล)

         280,000  - 

4 โครงการกอ่สร้างถนน/และท่อระบายน้ า/
ปรับปรุงผิวจราจร

กองช่าง
(งบเทศบาล)

4,390,079 2,644,400  - ด าเนินการกอ่สร้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ า ในเขตเทศบาล
เมืองทุง่สง ดังนี้

อยู่ระหว่างด าเนินการ

4.1  กอ่สร้างถนน คสล.และท่อระบายน้ า 
คสล.พร้อมบ่อพกั(ด้านบนเป็นรางวี) ถนน
พฒันาการ ซอย 8 (ครัวมัลลิกา)

กองช่าง
(งบเทศบาล)

       1,728,000 1,287,000            - อยู่ระหว่างการด าเนินการเนือ่งจากการกอ่สร้างรางระบายน้ าไม่
ถกูต้องตามแบบแปลน แจง้ใหแ้กไ้ขแบบแปลนใหม่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

4.2 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ
ท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 
เมตร (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพกั 
ถนนทางเขา้มูลนิธิซ าปอกง

กองช่าง
(งบเทศบาล)

         300,000  - อยู่ระหว่างการด าเนินการ
กอ่หนีผู้กพนัธ์ ปี 2561
 จ านวน 624,000 บาท

 - อยู่ระหว่างการด าเนินการ
กอ่หนีผู้กพนัธ์ ปี 2561

 จ านวน 1,000,000 บาท
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ทีต้ั่งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสทุธทิีต้ั่งไว้
หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณทีใ่ช้
ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถุประสงค์และเป้าหมาย
ทีว่างไวห้รอืระบุเหตุผลทีไ่มส่ามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ข้ันตอนทีอ่ยู่ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมกีารโอนลด  
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

4.3  กอ่สร้างถนน คสล.และท่อระบายน้ า 
คสล.พร้อมบ่อพกั(ด้านบนเป็นรางวี)ถนน
ส าโรง โคกทรายซอย 6

กองช่าง
(งบเทศบาล)

434,700         411,400  - ด าเนินการ กอ่สร้างถนน คสล.และท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อ
พกั(ด้านบนเป็นรางวี) ถนนส าโรง โคกทราย  ซอย 6 ระหว่างวันที ่8
 พฤศจกิายน 2559 - 22 ธันวาคม 2559

ด าเนินการแล้วเสร็จ

4.4  กอ่สร้างท่อลอดถนนยุทธศาสตร์ ซอย
 2 เชื่อมประชาอทุิศ ซอย 4 และปรับปรุง
ผิวจราจรทางเชื่อม

กองช่าง
(งบเทศบาล)

107,379         107,000               -ด าเนินการกอ่สร้างท่อลอดถนนยุทธศาสตร์ ซอย 2 เชื่อมประชา
อทุิศ ซอย 4 และปรับปรุงผิวจราจรทางเชื่อม ระหว่างวันที ่13 
มกราคม - 26 กมุภาพนัธ์ 2560

ด าเนินการแล้วเสร็จ

4.5  กอ่สร้างท่อระบาย คสล.พร้อมบ่อพกั
(ด้านบนรางวี) ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 12 
ส่วนทีเ่หลือ ช่วงที ่1,2,3

กองช่าง
(งบเทศบาล)

1,046,000       839,000               - ด าเนินการ กอ่สร้างท่อระบาย คสล.พร้อมบ่อพกั(ด้านบนรางวี) 
ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 12 ส่วนทีเ่หลือ ช่วงที ่1,2,3 ระหว่างวันที ่7 
กมุภาพนัธ์ - เมษายน 2560

ด าเนินการแล้วเสร็จ

4.6 กอ่สร้างปรับปรุงเกาะกลางถนนพร้อม
ไฟส่องสว่างถนนชัยชุมพล (ช่วงต้ังแต่ส่ี
แยกชนปรีดา-ส่ีแยกชัยชุมพล)

กองช่าง
(งบเทศบาล)

         774,000  - ไม่ได้ด าเนินการ
ชะลอโครงการ

5 โครงการก่อสรา้ง/ปรบัปรงุอาคารสถานที่ กองช่าง
(งบเทศบาล)

    73,892,726         43,770,459  - ด าเนินกจิกรรมกอ่สร้าง/ปรับปรุงอาคารสถานที ่ดังนี้ ด าเนินการแล้วเสร็จ

5.1 กอ่สร้างอาคารทีท่ าการอเนกประสงค์
ชั้นเดียว

กองช่าง
(งบเทศบาล)

         739,500 567,000               - ด าเนินการกอ่สร้างอาคารทีท่ าการอเนกประสงค์ชั้นเดียว ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ทีต้ั่งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสทุธทิีต้ั่งไว้
หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณทีใ่ช้
ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถุประสงค์และเป้าหมาย
ทีว่างไวห้รอืระบุเหตุผลทีไ่มส่ามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ข้ันตอนทีอ่ยู่ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมกีารโอนลด  
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

5.2 กอ่สร้างหอ้งน้ า-หอ้งส้วม 
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกยีรติ ร.9

กองช่าง
(งบเทศบาล)

367,500 353,000  - อยู่ระหว่างการด าเนินการกอ่สร้าง บุกกระเบือ้งผนัง ,ปูพืน้
กระเบือ้ง , ติดต้ังสุขภัณฑ์

ด าเนินการแล้วเสร็จ

5.3 ปรับปรุงอาคารตลาดสดชั้น 2 กองช่าง
(เงินกู้ กสท.)

     18,523,726 7,279,600            - ก าลังกอ่สร้างส่วนตกแต่งด้านหน้าอาคาร ,งานหอ้งน้ า-หอ้งส้วม 
เกบ็รายละเอยีดงาน สถานที ่และท าท าความสะอาด

อยู่ระหว่างการด าเนินการ
ความกา้วหน้าการกอ่สร้าง 85%

5.4 กอ่สร้างศาลาประชาคม กองช่าง      17,241,000 3,114,000            - หล่อคานชั้น 2 ประมาณ 25% อยู่ระหว่างการด าเนินการ

5.5  กอ่สร้างอาคารส านักงาน กองช่าง 29,450,000 25,149,000           - ด าเนินการกอ่สร้างอาคารส านักงาน 1 หลัง ด าเนินการแล้วเสร็จ

5.6  กอ่สร้างสถานธนานุบาลเทศบาล
เมืองทุง่สง (โรงรับจ าน า สาขาที ่2 )

กองช่าง        5,240,000 5,068,000  - ด าเนินการกอ่สร้างสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุง่สง (โรงรับ
จ าน า สาขาที ่2 )เปิดใหบ้ริการแล้วเมือ่วันที ่2 ตุลาคม 2560

ด าเนินการแล้วเสร็จ

5.7  กอ่สร้างร้ัวโรงเรียนกฬีาเทศบาลเมือง
ทุง่สง

กองช่าง
(งบเทศบาล)

       2,331,000 2,239,859.40  -  ด าเนินการกอ่สร้างร้ัวโรงเรียนกฬีาเทศบาลเมืองทุง่สง ด าเนินการแล้วเสร็จ

6  โครงการจดัซ้ือทีดิ่นบริเวณถนนพฒันาการ
 ซอย 8

กองช่าง
(งบเทศบาล)

         200,000 195,300               - ด าเนินการจดัซ้ือทีดิ่นบริเวณถนนพฒันาการ ซอย 8 ขนาด 30 
ตารางวา ระยะทางยาว 25 เมตร เพือ่จดัสร้างทางสาธารณะในการ
สัญจรไปมาได้สะดวก

ด าเนินการแล้วเสร็จ

7 โครงการจดัซ้ือทีดิ่นบริเวณริมถนนเอเซีย
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 (ช่วงกลับ
รถใต้สะพานลอยเขา้ถนนพฒันาการ)

กองช่าง
(งบเทศบาล)

         100,000  - ด าเนินการจดัซ้ือทีดิ่นบริเวณริมถนนเอเซียทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 41 (ช่วงกลับรถใต้สะพานลอยเขา้ถนนพฒันาการ) กว้าง 
1เมตร ยาว 15 เมตร

อยู่ระหว่างการด าเนินการ
เนือ่งจากเจา้ของทีดิ่นยังไม่ได้

ด าเนินการแบ่งโฉลดทีดิ่น จงึได้
ด าเนินการขออนุมัติกนัเงิน

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
พ.ศ.2560 โดยมิได้กอ่หนีผู้กพนั
ไปเบิกจา่ยในปีงบประมาณ พ.ศ.

2561
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  ปรัปปรุงและพัฒนาพ้ืนที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม และปรับปรุงภูมิทศัน์ในเขตเทศบาลใหส้วยงามเป็นระเบียบโดยทกุภาคส่วนมีส่วนร่วม

1 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต
และระบบระบายน ้าภายในวัดชัย
ชุมพล

กองช่าง 426,000  -  - อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน
ก่อหนี ผูกพนัธ์ ป ี2561 
จ้านวน 1,000,000 บาท

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2560
ภายใต้ยทุธศาสตร์ที่ 2  ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาสิง่แวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม  สูเ่มืองน่าอยูอ่ยา่งยัง่ยนื
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  
2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ทีต้ั่งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิทีต้ั่ง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 
งบประมาณ

ทีใ่ช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ
 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่
สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ข้ันตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา
เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที ่5 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกทีส่าธารณะโดยทุกภาคส่วนมสี่วนร่วม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี  2557

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่2  ร่วมกันจัดวางผังเมอืง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม  สู่เมอืงน่าอยู่อย่างยั่งยืน



ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 6  ปรับปรุงพัฒนาและบริหารจัดการตลาดสด  ตลาดนัด ตลาดคนเดิน  ใหส้วยงาม  สะอาด ถูกหลักสุขาภิบาลโดยการมีส่วนร่วม

1 โครงการสุขาภิบาลส าหรับผู้
ประกอบ การค้าในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง

กองสาธารณสุข      216,000           216,000  - ด าเนินการจัดจ้างลูกจ้างโครงการ จ านวน 2 คน ระหว่าง 1 
ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 เพื่อประสิทธิภาพงาน
สุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดล้อม 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับงานบริการด้านสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดล้อม
ผลการด าเนินงาน
1. จัดท าทะเบยีนคุมการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อได้ 12 คร้ัง 
2. ตรวจสุขภาพผู้ประกอบการค้าในเขตตลาดสด 4 คร้ัง (ตุลาคม , 
กุมภาพนัธ์ , มิถุนายน , สิงหาคม)
3. ส ารวจจัดท าทะเบยีนผู้ประกอบการแต่งผมเสริมสวนรายเก่า/ใหม่
 จ านวน 134 ราย
4. ร้านจ าหน่ายอาหารจ านวน 107 ร้าน 
5. แผงลอยจ าหน่ายอาหารในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 86 
แผง 
6. แผงลอยจ าหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะ จ านวน 315 แผง 
7. ตลาดโต้รุ่ง จ านวน  120 แผง (ตามสภาพร้านที่เหลืออยู่ปจัจุบนั)
 - ตรวจประเมินสุขาน่าใช้ (HAS) 6 คร้ัง
1. สุขาสาธารณะในความดูแลของเทศบาล จ านวน 9 แหง่ 4 คร้ัง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2560
ภายใต้ยทุธศาสตร์ที่ 2  ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาสิง่แวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม  สูเ่มืองน่าอยูอ่ยา่งยัง่ยนื
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

2. โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 6 แหง่ จ านวน 1 คร้ัง 
3. ตรวจประเมินสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมด้านความสะอาดตลาดสด
เทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน 24 คร้ัง (เมษายน-กรกฎาคม)
4. ตรวจประเมินเพื่อออกใบอนุญาตผู้ประกอบการที่ขออนุญาต
ประกอบกิจการรายใหม่ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 (ไม่มี
การขออนุญาต)
5. ส ารวจจัดท าทะเบยีน ตรวจติดตาม (โรงผลิตน้ าด่ืมบรรจุขวด,โรง
ผลิตเส้นขนมจีน,โรงผลิตน้ าแข็ง,โรงงานช าแหละเนื้อไก่สด,โรงผลิต
นมถัว่เหลือง,โรงงานอืน่ๆ ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 
(ถ้าม)ี 3คร้ัง 
6. จัดท าโครงการอบรมใหค้วามรู้กลุ่มผู้ประกอบการเก็บ ขน และ
คัดแยกขยะในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 1 โครงการ

2 โครงการตลาดส/ร้านค้าน่าซ้ือ 
ประจ าปงีบประมาณ 2560

กองสาธารณสุข 144,000           144,000  - ด าเนินการปอ้งกันและควบคุมพาหะน าโรค(จ้างเหมาเอกชน
ก าจัดหนูและแมลงสาป) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 
กันยายน 2560 ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อก าจัดหนูซ่ึงเปน็พาหนะน าโรค
2. เพื่อปอ้งกันโรคที่เกิดจากหนูเปน็พาหนะน าโรค
3. เพื่อใหผู้้ประกอบการค้าประชาชนมีความเชื่อมั่นในการซ้ือสินค้า
ในพื้นที่ที่มีการก าจัดหนู ด้านความสะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรคที่มี
หนูเปน็พาหนะน าโรค
ผลการด าเนินงาน
1. พื้นที่ก าจัดหนูในเขตเทศบาล จ านวน 15 แหง่ 
2. จ านวนการวางยา 24 คร้ัง (เมษายน-กรกฎาคม)
3. ไม่มีอุปกรณ์อุบติัการณ์โรคที่เกิดจากหนูเปน็พาหะน าโรค

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  2560
หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ทีต้ั่งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิทีต้ั่ง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ
ทีใ่ช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ
 ตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายทีว่างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่มส่ามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุข้ันตอนทีอ่ยู่
ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา
เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที ่7  ส่งเสริม  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี  2557

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่2  ร่วมกันจัดวางผังเมอืง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม  สู่เมอืงน่าอยู่อย่างยั่งยืน
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

1 โครงการการจัดระเบยีบจราจรและ
แก้ไขปญัหาจราจรเมืองทุ่งสงแบบ
บรูณาการ

งานปอ้งกันฯ
ส านักปลัด

75,000        51,800        -  - ด าเนินการรณรงค์ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุบนถนน  จ านวน 
2 คร้ัง ดังนี้

ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.1 กิจกรรมฝึกอบรมและรณรงค์
ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุบนถนน(ช่วง
ปใีหม่)

25,900         - จัดต้ังศูนย์อ านวยความสะดวกด้านการจราจรใหก้ับประชาชน
ผู้สัญจรในช่วงเทศกาลปใีหม่ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 - วันที่
 4 มกราคม 2560 จัดต้ังศูนย์ ณ บริเวณหน้าสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ รัชกาลที่ 9 (สวนหลวง ร.5)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยใหก้ับผู้ใช้รถใช้ถนน
2. เพื่ออ านวยความสะดวกด้านการจราจรใหก้ับประชาชนผู้ใช้รถ
ใช้ถนน
ผลการด าเนินงาน
 - ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ที่ตอบแบบสอบถามในการวิเคราะห์
ข้อมูลคร้ังนี้ มีความคิดเหน็ในภาพรวม ความพงึพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ในคร้ังนี้  คิดเปน็ร้อยละ 75.86
1. การสวมหมวกกันน็อคสามารถลดความรุนแรงของอุบติัเหตุได้ 
ได้ค่าเฉล่ีย4.20 อยู่ในระดับ มาก
2. คนซ้อนทา้ยรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อคเสมอ ได้
ค่าเฉล่ีย 4.08 อยู่ในระดับ มาก

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2560
ภายใต้ยทุธศาสตร์ที่ 2  ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาสิง่แวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม  สูเ่มืองน่าอยูอ่ยา่งยัง่ยนื

แนวทางการพัฒนาที่ 8  จัดระบบจราจรใหม้ีระเบียบและสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชน โดยทกุภาคส่วนมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 8  จัดระบบจราจรใหม้ีระเบียบและสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชน โดยทกุภาคส่วนมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ

3. หมวกกันน็อคสามารถซ้ือมาสวมใส่ได้ ไม่ต้องค านึงถึง
มาตรฐาน ได้ค่าเฉล่ีย 4.07อยู่ในระดับ มาก
4. ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย เพราะรู้สึกอึดอัด หายใจไม่ออก ได้
ค่าเฉล่ีย 3.98 อยู่ในระดับ มาก
5. ชั่วโมงเร่งด่วน ใครไปได้ไปก่อน ได้ค่าเฉล่ีย 3.89 อยู่ในระดับ 
มาก
6. ขับรถบนทางเทา้อันตรายทั้งคนขับและคนเดินเทา้  ได้ค่าเฉล่ีย
 3.81 อยู่ในระดับ มาก
7. ปฏิบติัตามกฎจราจรไปก็เทา่นั้น เพราะอย่างไรคนอืน่ก็มี
โอกาสขับชนเราได้อยู่ดี ได้ค่าเฉล่ีย 3.79 อยู่ในระดับ มาก
8. การสวมหมวกกันน็อคท าใหวิ้สัยทศัในการมองเหน็ลดลง ได้
ค่าเฉล่ีย 3.68 อยู่ในระดับ มาก
9. นั่งซ้อนทา้ยไปกันหลายคนจะได้ประหยัดน้ ามัน ได้ค่าเฉล่ีย 
3.57 อยู่ในระดับ มาก
10. การคาดเข็มขัดนิรภัยสามารถลดความรุนแรงของอุบติัเหตุได้ 
 ได้ค่าเฉล่ีย 2.86 อยู่ในระดับ ปานกลาง
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 8  จัดระบบจราจรใหม้ีระเบียบและสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชน โดยทกุภาคส่วนมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ

1.2 กิจกรรมฝึกอบรมและรณรงค์
ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุบนถนน(ช่วง
สงกรานต์)

25,900         - จัดต้ังศูนย์อ านวยความสะดวกด้านการจราจรใหก้ับผู้ใช้รถใช้
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ บริเวณหน้าสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ รัชกาลที่ 9 (สวนหลวง ร.5) ระหว่าง
วันที่ 11 – 17 เมษายน 2560 โดยการสับเปล่ียนหมุนเวียนกัน
ปฏิบติัหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยใหก้ับผู้ใช้รถใช้ถนน
2. เพื่ออ านวยความสะดวกด้านการจราจรใหก้ับประชาชนผู้ใช้รถ
ใช้ถนน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 8  จัดระบบจราจรใหม้ีระเบียบและสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชน โดยทกุภาคส่วนมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ

ผลการด าเนินงาน
 - ผลการวิเคราะหแ์บบสอบถามด้านความพงึพอใจในการจัดท า
โครงการฯ  คร้ังนี้ มีความพงึพอใจในภาพรวม ค่าเฉล่ีย 4.43 อยู่
ในระดับ มาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย 
ได้ดังนี้
1. ทา่นคิดว่าการจัดโครงการรณรงค์ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุบน
ถนนฯ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีประโยชน์ต่อประชาชนและ
ผู้ใช้รถใช้ถนนมากน้อยเพยีงใด ค่าเฉล่ีย 4.58 อยู่ในระดับ มาก
ที่สุด
2. ทา่นคิดว่าการจัดโครงการรณรงค์ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุบน
ถนนฯ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ใหก้ับผู้ใช้รถใช้ถนนได้เพยีงใด ค่าเฉล่ีย 4.56 อยู่ในระดับ มาก
ที่สุด
3. ทา่นคิดว่าการจัดโครงการรณรงค์ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุบน
ถนนฯ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สามารถอ านวยความสะดวก
ด้านการจราจรใหก้ับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้เพยีงใด ค่าเฉล่ีย 
4.32 อยู่ในระดับ มาก
4. ทา่นคิดว่าการจัดโครงการรณรงค์ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุบน
ถนนฯ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สามารถลดการสูญเสียด้านชีวิต
และทรัพย์สิน ซ่ึงอาจเกิดจากอุบติัเหตุจากการใช้รถใช้ถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์เพยีงใด ค่าเฉล่ีย 4.26 อยู่ในระดับ มาก
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่

อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  
โอนเพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

1 จ้างที่ปรึกษาการศึกษาการมีส่วนร่วมช่วย
ของประชาชนและประชาสัมพนัธ์ในการ
ออกแบบการจัดต้ังศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย

กองชา่งสุขาฯ 1,000,000 990,000      - ด าเนินการจ้างที่ปรึกษาจ านวน 1 ราย สัญญาจ้างจาก 14 ธันวาคม 
2559 - 14 สิงหาคม 2560  ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร จากศูนย์ก าจัด
ขยะมูลฝอยเทศบาลบา้นทุ่งชน
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าสาร และสร้างการรับรู้เกีย่วกับแนวทางการ
พฒันาโครงการใหเ้จ้าหน้าที่และประชาชนทราบ
2.เพื่อรวบรวมแนวคิด ข้อคิดเหน็ แนวทางในการพฒันาโครงการฯ
3. เพื่อส ารวจข้อมูลและรวบรวมความคิดเหน็ของประชาชนในพื้นที่รัศมี
 5 กิโลเมตร
ผลการด าเนินงาน
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปน็ผู้รับจ้าง
2. ส่งมอบงานจ านวน  5 งวด
3. ส่งงานงวดสุดทา้ยเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2560

ภายใต้ยทุธศาสตร์ที่ 2  ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาสิง่แวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม  สูเ่มืองน่าอยูอ่ยา่งยัง่ยนื

แนวทางการพัฒนาที่ 9  ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลใหม้ีประสิทธิภาพถูกหลักสุขาภิบาล  สร้างเครือข่ายทกุภาคีมีส่วนร่วม สามารถลดปริมาณขยะ และการน าขยะกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่

อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  
โอนเพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 9  ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลใหม้ีประสิทธิภาพถูกหลักสุขาภิบาล  สร้างเครือข่ายทกุภาคีมีส่วนร่วม สามารถลดปริมาณขยะ และการน าขยะกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความ
สะอาดและความเปน็ระเบยีบเรียบร้อยของ
เมือง

กอง
สาธารณสุข

9,480,000 30,900 9,510,900 8,907,350  

2.1 จ้างกวาดขยะในเขตเทศบาล กอง
สาธารณสุข

7,236,000 30,900 7,266,900   7,266,900  - ด าเนินการจ้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาด 
กวาดเก็บ ขนขยะมูลฝอยและเก็บขยะติเชื้อ ในเขตเทศบาล และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาดของตลาดสด ตลาดต้น
ยางและสถานที่จ าหน่ายสินค้าในหรือทางสาธารณะให้ได้มาตรฐาน ผ่าน
เกณฑ์ตลาดที่ดี ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาด กวาดเก็บ ขน
ขยะมูลฝอยและเก็บขยะติดเชื้อ ในเขตเทศบาล
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาดของตลาดสด 
ตลาดต้นยางและสถานที่จ าหน่ายสินค้าในหรือทางสาธารณะให้ได้มาตรฐาน 
ผ่านเกณฑ์ตลาดที่ดี
3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในภารกิจบริการประชาชนเชิงรุก
ผลการด าเนินงาน
1.  ด าเนินการจ้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาด 
กวาดเก็บ ขนขยะมูลฝอยและเก็บขยะติเชื้อ ในเขตเทศบาล จ านวน 44 คน  
2. ปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาดของตลาดสด ตลาดต้นยางและสถานที่
จ าหน่ายสินค้าในหรือทางสาธารณะให้ได้มาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ตลาดที่ดี 
จ านวน 33 คน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่

อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  
โอนเพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 9  ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลใหม้ีประสิทธิภาพถูกหลักสุขาภิบาล  สร้างเครือข่ายทกุภาคีมีส่วนร่วม สามารถลดปริมาณขยะ และการน าขยะกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 จ้างเอกชนฝังกลบขยะ กอง
สาธารณสุข

2,244,000 1,640,450  - ด าเนินการจ้างเอกชนฝังกลบขยะ
 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจ้างเหมาเอกชนบรรทกุขยะฝังกลบขยะมูลฝอยในสถานที่เอกชน
ผลการด าเนินงาน
1. จ านวนเที่ยวของการขนขยะมูลฝอย 
 - เดือนตุลาคม จ านวน 65เที่ยว
 - เดือนพฤศจิกายน จ านวน 55 เที่ยว
 - เดือนธันวาคม จ านวน 60 เที่ยว
 - เดือนมกราคม จ านวน 85 เที่ยว
 - เดือนกุมภาพนัธ์ จ านวน 53 เที่ยว
 - เดือนมีนาคม จ านวน 55 เที่ยว 
 - เดือนเมษายน จ านวน  48 เที่ยว 
 - เดือนพฤษภาคม จ านวน 54 เที่ยว 
 - เดือนมิถุนายน จ านวน 71 เที่ยว
 - เดือนกรกฎาคม จ านวน 74 เที่ยว 
 - เดือนสิงหาคม จ านวน  63  เที่ยว
 - เดือนกันยายน จ านวน  85  เที่ยว  รวมทั้งหมด  768  เที่ยว (12 
เดือน)

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่

อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  
โอนเพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 9  ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลใหม้ีประสิทธิภาพถูกหลักสุขาภิบาล  สร้างเครือข่ายทกุภาคีมีส่วนร่วม สามารถลดปริมาณขยะ และการน าขยะกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ปริมาณขยะมูลฝอยที่ฝังกลบ
 - เดือนตุลาคม จ านวน 780 ตัน
 - เดือนพฤศจิกายน จ านวน 660 ตัน
 - เดือนธันวาคม จ านวน 720 ตัน
 - เดือนมกราคม จ านวน 1,020 ตัน
 - เดือนกุมภาพนัธ์ จ านวน 636 ตัน
 - เดือนมีนาคม จ านวน 660 ตัน
  - เดือนเมษายน จ านวน 576   ตัน
 - เดือนพฤษภาคม จ านวน  648   ตัน
 - เดือนมิถุนายน จ านวน  852 ตัน
 - เดือนกรกฎาคม จ านวน 888 ตัน
 - เดือนสิงหาคม จ านวน 756 ตัน     
 - เดือนกันยายน จ านวน  1,020   ตัน   
รวมทั้งหมด 9,216 ตัน (12 เดือน)

C114



ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 

ฯได้

กองช่างสุขาฯ 460,800                    900 461,700                   461,700

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและ
บ าบัดน้ าเสียระยะที่ 2 เทศบาลเมือง
ทุ่งสง

กองช่าง
สุขาฯ

60,618,100    58,786,699.10  

2.1 กิจกรรมว่าจ้างก่อสร้างระบบ
รวบรวมและบ้าบดัน้้าเสียระยะที่ 2

 - เงินอดุหนุน 
สผ

    54,339,700    52,898,029.19

 - เงินเทศบาล
สมทบ

      6,278,400     5,888,669.91

กองชา่งสุขาฯ 1,123,200      855,000

 - เงินเทศบาล
สมทบ

129,600         85,500

 - เงินอดุหนุน 
สผ

993,600         769,500

2.2 กิจกรรมว่าจ้างควบคุมงาน
ก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบดัน้้า
เสียระยะที่ 2 เทศบาลเมืองทุ่งสง

 - ด้าเนินการจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบ
รวบควมและบ้าบดัน้้าเสีย ระยะที่ 2 ผลการด้าเนินงาน
 - สามารถควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบดัน้้าเสีย
ระยะที่ 2 เปน็ไปตามแบบแปลน
 - ความก้าวหน้าในการควบคุมงานก่อสร้างประมาณ 15.20%
 - ส่งมอบงานแล้ว 15 งวด

อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน

2 อยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง - ด้าเนินการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบดัน้้าเสียระยะที่ 2 
 ผลการด าเนินงาน
 - บริษทั วรรธน์สรร จ้ากัด เปน็ผู้รับจ้าง
 - ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง 55.40%
 -  ส่งมอบงานตามสัญญา จ้านวน 29 งวด 

แนวทางการพัฒนาที่ 10 บริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วมและขยายระบบบ าบัดน้ าเสียให้ครอบคลุมพ้ืนที่เขตเทศบาล

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2560
ภายใต้ยทุธศาสตร์ที่ 2  ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาสิง่แวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม  สูเ่มืองน่าอยูอ่ยา่งยัง่ยนื

โครงการบริหารจัดการและสร้าง
จิตส้านึกในการจัดการน้้าเสียชุมชน

 - ด้าเนินการใหลู้กจ้างเดินระบบบ้าบดัน้้าเสียและด้าเนินงาน
ต่างๆ ที่เกีย่วข้องของระบบบ้าบดัน้้าเสีย ระหว่าง 1 ตุลาคม 
2559 - 30 กันยายน 2560 ร ส้านักงานกองช่างสุชาภิบาล (หลัง
เขาวัดชัยชุมพล)
วัตถุประสงค์
1.ระบบรวบรวมและบ้าบดัน้้าเสียใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
2.น้้าเสียที่ผ่านการบ้าบดัได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด
ผลการด าเนินงาน 
 - การเดินระบบรวบรวมและบ้าบดัน้้าเสียมีประสิทธิภาพโดยมี
ปริมาณน้้าเข้าระบบบ้าบดัน้้าเสีย วันละ 5,000 ลบ.ม. ปลีะ 
1,914,180 ลบ.ม.
 - น้้าทิ้งที่ออกจากระบบบ้าบดัน้้าเสียมีมาตรฐานตามก้าหนด

1 ด้าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

1 โครงการรณรงค์รักษาสภาพภูมิอากาศ 
ลดโลกร้อน ภายใต้แผนปฏิบติัการ LA 
21  เพื่อเมืองน่าอยู่ 

หอ้งสมุด
ประชาชน

200,000 50,000 250,000    160,074 เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินกิจกรรมรณรงค์รักษาสภาพภูมิอากาศ
ลดโลกร้อน ภายใต้แผนปฏิบติัการ LA21 เพื่อเมืองน่าอยู่ 
ผลด าเนินการ
1. มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมทางลดโลกร้อน
ทุ่งสง ในเดือนพ.ย.59 - ก.ย.60 จ านวน 22 คร้ัง (3,734 คน)
2. มีการจัดซ้ือจัดจ้าง 31 คร้ัง เปน็เงิน 159,302.- บาท
3. มีการจัดอบรมค่ายเด็กรักษป์า่ในเมือง 1 คร้ัง เปน็เงิน 
49,930.- บาท
4..มีการจัดอบรมค่ายเยาวชนฯ 1 คร้ัง เปน็เงิน 7,800.- บาท

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2560
ภายใต้ยทุธศาสตร์ที่ 2  ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาสิง่แวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม  สูเ่มืองน่าอยูอ่ยา่งยัง่ยนื

แนวทางการพัฒนาที่ 11  รณรงค์ส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ ามันและสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่

อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

แนวทางการพัฒนาที่ 12 ส่งเสริมทกุภาคส่วนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองทุ่งสงสู่เมืองคาร์บอนต่ า เมืองรูสู้้ภัยพิบัติ
1 โครงการบริหารจัดการและสร้าง

จิตส านึกในการจัดการขยะมูลฝอย
กองช่าง

สุขาภิบาล
1,158,000 1,140,900  - ด าเนินการบริหารจัดการและสร้างจิตส านึกในการจัดการขยะมูลฝอย

  ณ โรงฆ่าสัตว์ , ศูนย์เรียนรู้ลุ่มพอ้ , โรงงานผลิตเชื้อเพลิง (RDF) 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อลดปริมาณขยะรวมที่จะน าปฝังกลบใหเ้หลือน้อยที่สุด
2. เพื่อเพิ่มมูลค่าของขยะในรูปแบบต่าง ๆ
3. เพื่อสร้างจิตส านึกในการจัดการขยะต้ังแต่ต้นทาง
 ผลการด าเนินงาน
 - ขยะอินทรีย์ที่ก าจัดโดยการน ามาผลิตแก๊สชีวภาพ จ านวน 31.40ตัน/
เดือน
 - การผลิตถ่านไม้ จ านวน 86.6 กก./เดือน
  - การผลิตถ่านอัดแทง่ได้ จ านวน 91กก./เดือน
 - การผลิตน้ าหมักฯ  จ านวน 1,604 ลิตร/เดือน
 - การผลิตกระดาษสา จ านวน 24 แผ่น/เดือน
  - ขยะที่น าเขาผลิตขยะเชื้อเพลิง เฉล่ีย 97 ตัน/เดือน
 - การผลิตปุ๋ยจากส่ิงปฏิกูลได้เฉล่ีย 2,756.5 ก.ก./เดือน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2560
ภายใต้ยทุธศาสตร์ที่ 2  ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาสิง่แวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม  สูเ่มืองน่าอยูอ่ยา่งยัง่ยนื
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่

อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

แนวทางการพัฒนาที่ 12 ส่งเสริมทกุภาคส่วนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองทุ่งสงสู่เมืองคาร์บอนต่ า เมืองรูสู้้ภัยพิบัติ
2 โครงการพลิกถุงพลิกโลก กอง

สาธารณสุข
100,000 64,800  - ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้

ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ หอ้งประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเรียนรู้ สร้างความตระหนักปลูกจิตส านึกของเด็กเยาวชนในการ
คัดแยกขยะมูลฝอยน ากลับมาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องและย่ังยืน
2. เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะน าไปฝังกลบและลดต้นทนุค่าใช้จ่าย
ในการก าจัดขยะมูลฝอย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต้นเหตุที่ท าให้
เกิดกรเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3.  เพื่อปอ้งกันการแพร่ระบาดของโครกและไม่ใหโ้รงเรียนเปน็แหล่ง
เพาะพนัธ์เชื้อโรค
ผลการด าเนินงาน
 - เครือข่ายผู้เข้าร่วมโครงการทั้งส านักงานเทศบาล โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองทุ่งสง โรงเรียนรัตนศึกษา โรงเรียนสตรีทุ่งสง ผู้น าชุมชน 
ชมรมไทเก๊ก หมู่บา้นช.พรรณี เข้าร่วมประชุมและรับฟงัผลการ
ด าเนินงาน จ านวน 80 คน 
 - ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ในคร้ังนี้  คิดเปน็ร้อยละ 
81.32

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่

อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

แนวทางการพัฒนาที่ 12 ส่งเสริมทกุภาคส่วนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองทุ่งสงสู่เมืองคาร์บอนต่ า เมืองรูสู้้ภัยพิบัติ
 - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1. จากการเข้าร่วมโครงการ ท่านคิดว่าการเรียนรู้ สร้างความตระหนัก ปลูก
จิตส านึกของเด็กและเยาวชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยให้สามารถน า
กลับมาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องและย่ังยืนมีประโยชน์มากน้อยเพียงใด 
ค่าเฉล่ีย 4.15 อยู่ในระดับ มาก
2. จากการเข้าร่วมโครงการ ท่านคิดว่าการจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ
เพื่อหาปัญหาและแนวทางพัฒนาโครงการในแต่ละพื้นที่มีประโยชน์มากน้อย
เพียงใด ค่าเฉล่ีย 4.14 อยู่ในระดับ มาก
3. จากการเข้าร่วมโครงการ ท่านคิดว่าการติดตามและประเมินผล ร่วมกัน
แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการด าเนินโครงการมีความเหมาะสมเพียงใด ค่าเฉล่ีย 
4.11 อยู่ในระดับ มาก
4. จากการเข้าร่วมโครงการ ท่านคิดว่าการแนะน าแนวทางการพัฒนา
โครงการพลิกถุง พลิกโลกสู่นวัตกรรมและผลสัมฤทธ์ิมีประโยชน์มากน้อย
เพียงใด ค่าเฉล่ีย 4.10 อยู่ในระดับ มาก
5. จากการเข้าร่วมโครงการ ท่านคิดว่าสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะ
น าไปฝังกลบและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอย ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกต้นเหตุที่ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมี
ประโยชน์มากน้อยเพียงใด ค่าเฉล่ีย 4.01 อยู่ในระดับ มาก
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