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1. ขอ้มูลสภาพทัว่ไปขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น

(1) ขอ้มลูเกี่ยวกบัดา้นกายภาพ เช่น ทีต่ ัง้ของหมูบ่า้น/ชุมชน/ต าบล ลกัษณะภูมปิระเทศ 

ลกัษณะภูมอิากาศ ลกัษณะของดนิ  ลกัษณะของแหลง่น า้ ลกัษณะของไม/้ป่าไม ้ฯลฯ ดา้น

การเมอืง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลอืกต ัง้  ฯลฯ

(2) ขอ้มลูเกี่ยวกบัดา้นการเมอืง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลอืกต ัง้  ฯลฯ

ประชากร เช่น  ขอ้มลูเกี่ยวกบัจ านวนประชากร และช่วงอายแุละจ านวนประชากร ฯลฯ

(3) ขอ้มลูเกี่ยวกบัสภาพทางสงัคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม ยาเสพตดิ การ

สงัคมสงเคราะห ์ฯลฯ

(4) ขอ้มลูเกี่ยวกบัระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 

การไฟฟ้า การประปา  โทรศพัท ์ฯลฯ

(5) ขอ้มลูเกี่ยวกบัระบบเศรษฐกจิ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสตัว ์การบริการ การ

ทอ่งเทีย่ว อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกจิพอเพยีงทอ้งถิ่น 

(ดา้นการเกษตรและแหลง่น า้)

(6) ขอ้มลูเกี่ยวกบัศาสนา ประเพณี วฒันธรรม เช่น การนบัถอืศาสนา ประเพณีและงาน

ประจ าปี ภูมปิญัญาทอ้งถิ่น ภาษาถิ่น สนิคา้พื้นเมอืงและของทีร่ะลกึ ฯลฯ และอื่นๆ

(7) ขอ้มลูเกี่ยวกบัทรพัยากรธรรมชาต ิเช่น น า้ ป่าไม ้ภูเขา คุณภาพของทรพัยากรธรรมชาต ิ

ฯลฯ

(8)การส ารวจและจดัเกบ็ขอ้มลูเพือ่การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิ่นหรือการใชข้อ้มลู จปฐ.

(9) การประชุมประชาคมทอ้งถิ่น รูปแบบ วธิีการ และการด าเนินการประชุมประชาคมทอ้งถิ่น 

โดยใชก้ระบวนการร่วมคดิ  ร่วมท า ร่วมตดัสนิใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรบัประโยชน ์ร่วม

แกป้ญัหา ปรึกษาหารือ แลกเปลีย่นเรียนรู ้เพือ่แกป้ญัหาส าหรบัการพฒันาทอ้งถิ่นตามอ านาจ

หนา้ทีข่ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น

บทที ่2
รายละเอียด การประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงเชิงปริมาณ

แบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยทุธศาสตร์  แผนพัฒนาสามปี  เทศบาลเมืองทุ่งสง  
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2. การวิเคราะหส์ภาวการณ์และศกัยภาพ

(1) การวเิคราะหท์ีค่รอบคลมุความเชื่อมโยง ความสอดคลอ้งยทุธศาสตรจ์งัหวดั ยทุธศาสตร์

การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตรข์ององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิ่น นโยบายของผูบ้ริหารทอ้งถิ่น รวมถงึความเชื่อมโยงแผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิและ Thailand 4.0

(2) การวเิคราะหก์ารใชผ้งัเมอืงรวมหรือผงัเมอืงเฉพาะและการบงัคบัใช ้ผลของการบงัคบัใช ้

สภาพการณ์ทีเ่กดิขึ้นต่อการพฒันาทอ้งถิ่น

(3) การวเิคราะหท์างสงัคม เช่น ดา้นแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 

อาชญากรรม ปญัหายาเสพตดิ  เทคโนโลย ีจารีต ประเพณี วฒันธรรม ภูมปิญัญาทอ้งถิ่น 

เป็นตน้

(4) การวเิคราะหท์างเศรษฐกจิ ขอ้มลูดา้นรายไดค้รวัเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่ม

ทางสงัคม การพฒันาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกจิและความเป็นอยู่ท ัว่ไป เป็นตน้

(5) การวเิคราะหส์ิ่งแวดลอ้ม พื้นทีส่เีขยีว ธรรมชาตต่ิางๆ ทางภูมศิาสตร ์กระบวนการหรือสิ่ง

ทีเ่กดิขึ้น การประดษิฐท์ีม่ผีลต่อสิ่งแวดลอ้มและการพฒันา

(7) สรุปประเดน็ปญัหาและความตอ้งการของประชาชนเชิงพื้นที ่มกีารน าเสนอปญัหา คน้หา

สาเหตขุองปญัหาหรือสมมตฐิานของปญัหา แนวทางการแกไ้ขปญัหาหรือวธิีการแกไ้ขปญัหา 

การก าหนดวตัถปุระสงคเ์พือ่แกไ้ขปญัหา

(8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณทีไ่ดร้บั และการเบกิจ่ายงบประมาณ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การพฒันา การต ัง้งบประมาณ การ

เบกิจ่ายงบประมาณ  การประเมนิผลการน าแผนพฒันาทอ้งถิ่นไปปฏบิตัใินเชิงปริมาณ และ

การประเมนิประสทิธิผลของแผนพฒันาทอ้งถิ่นในเชิงคุณภาพ

(9) ผลทีไ่ดร้บัจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลทีไ่ดร้บั/ผลที่

ส  าคญั ผลกระทบ และสรุปปญัหาอุปสรรคการด าเนินงานทีผ่่านมาและแนวทางการแกไ้ข 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
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3. ยทุธศาสตร ์

3.1 ยทุธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น

 - สอดคลอ้งกบัสภาพสงัคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดลอ้มของทอ้งถิ่น ประเดน็ปญัหาการพฒันา

และแนวทางการพฒันาทีส่อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น และ

เชื่อมโยงหลกัประชารฐั แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ 

 และ Thailand 4.0

3.2 ยทุธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดั

 - สอดคลอ้งและเชื่อมโยงกบัสภาพสงัคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดลอ้มของทอ้งถิ่น และ

ยทุธศาสตรจ์งัหวดั และเชื่อมโยงหลกัประชารฐั  แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี แผนพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิและ Thailand 4.0

3.3 ยทุธศาสตรจ์งัหวดั

 - สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิแผนการบริหารราชการแผ่นดนิ 

นโยบาย/ยทุธศาสตร ์คสช. และนโยบายรฐับาล  หลกัประชารฐั  แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี 

และ Thailand 4.0

3.4 วิสยัทศัน์

 - วสิยัทศัน ์ซึ่งมลีกัษณะแสดงสถานภาพทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นตอ้งการจะเป็นหรือ

บรรลถุงึอนาคตอยา่งชดัเจน สอดคลอ้งกบัโอกาสและศกัยภาพทีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น และสมัพนัธก์บัโครงการพฒันาทอ้งถิ่น

3.5 กลยทุธ์

 - แสดงใหเ้หน็ช่องทาง วธิีการ ภารกจิหรือสิ่งทีต่อ้งท าตามอ านาจหนา้ทีข่ององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิ่นทีจ่ะน าไปสู่การบรรลวุสิยัทศัน ์หรือแสดงใหเ้หน็ถงึความชดัเจนในสิ่งทีจ่ะ

ด าเนินการใหบ้รรลวุสิยัทศันน์ ัน้

3.6 เป้าประสงคข์องแตล่ะประเด็นพนัธกจิ

 - เป้าประสงคข์องแต่ละประเดน็กลยทุธม์คีวามสอดคลอ้งและสนบัสนุนต่อกลยทุธท์ีจ่ะ

เกดิขึ้น มุง่หมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดทีช่ดัเจน

3.7 จุดยืนทางยทุธศาสตร ์(Positioning)

 - ความมุง่ม ัน่อนัแน่วแน่ในการวางแผนพฒันาทอ้งถิ่น เพือ่ใหบ้รรลวุสิยัทศันข์ององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ซึ่งเกดิจากศกัยภาพของพื้นทีจ่ริง ทีจ่ะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยทุธศาสตร์
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3.8 แผนงาน

 - แผนงานหรือจดุมุง่หมายเพือ่การพฒันาในอนาคต ก าหนดจดุมุง่หมายในเรื่องใดเรื่องหน่ึง

หรือแผนงานทีเ่กดิจากเป้าประสงค ์ตวัชี้วดั   ค่าเป้าหมาย กลยทุธ ์จดุยนืทางยทุธศาสตร์

และยทุธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นทีม่คีวามชดัเจน น าไปสู่การจดัท าโครงการ

พฒันาทอ้งถิ่นในแผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี โดยระบแุผนงานและความเชื่อมโยงดงักลา่ว

3.9 ความเช่ือมโยงของยทุธศาสตรใ์นภาพรวม

 - แผนงานหรือจดุมุง่หมายเพือ่การพฒันาในอนาคต ก าหนดจดุมุง่หมายในเรื่องใดเรื่อความ

เชื่อมโยงองคร์วมทีน่ าไปสู่การพฒันาทอ้งถิ่นทีเ่กดิผลผลติ/โครงการจากแผนยทุธศาสตรช์าต ิ

20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12  Thailand 4.0 แผนพฒันาภาค/

แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั/แผนพฒันาจงัหวดั ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัและยทุธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น

3.10 ผลผลิต/โครงการ

 - ผลผลติ/โครงการ เป็นผลผลติทีเ่ป็นชุดหรือเป็นโครงการทีเ่ป็นชุด กลุ่มหรืออนัหน่ึงอนั

เดยีวกนั ลกัษณะเดยีวกนั เป็นตน้ เพือ่น าไปสู่การจดัท าโครงการเพือ่พฒันาทอ้งถิ่นใน

แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปีอยา่งถกูตอ้งและครบถว้น

รวม 0 0

 - สรุปคะแนนที่ไดจ้ากการประเมินคณุภาพแผนยทุธศาสตรแ์ละแผนพฒันาเทศบาล 3 ปี (พ.ศ.2560-2561) จากคะแนนเตม็ 100 ได ้61คะแนน



ยุทธศาสตร ์
จ านวน/โครงการตาม

แผนสี่ปี

จ านวนโครงการตามแผน

 4 ปีที่น ามาท าแผน

ด าเนินงาน

สดัสว่นของโครงการตาม

แผน 4 ปีที่น ามาท าแผน

ด าเนินงาน คดิเป็นรอ้ยละ

จ านวน/โครงการตามแผน

ด าเนินงานที่ด าเนินการ

เสร็จ

สดัสว่นของโครงการตามแผน

 4 ปีที่ด าเนินการเสร็จ คดิ

เป็นรอ้ยละ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พฒันาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่

เหนือกวา่
88 65 73.86 30 34.09

ยุทธศาสตรท์ี่  2  ร่วมกนัจดัวางผงัเมอืงพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน รกัษาสิง่แวดลอ้ม ป้องกนัน า้ท่วม สู่เมอืงน่าอยู่อย่างย ัง่ยนื
81 47 58.02 20 24.69

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  ร่วมกนัพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมสู่คุณภาพชีวติทีด่กีวา่ 48 35 72.92 18 37.50

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  ปรบัปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสู่การบริหารจดัการทีด่โีดยทกุภาคี

มส่ีวนร่วมแบบบูรณาการรองรบัความเปลีย่นแปลงสู่เทศบาลอจัฉริยะ
47 38 80.85 29 61.70

รวม 264 185 70.08 97 36.74

จากตารางที่ 1   อภปิรายผลการน าแผนพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสงส่ีป ี (2561-2564)  ไปด าเนินการจริง

สรุปรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลเมืองทุง่สง ประจ าปี 2561 คร ัง้ที ่2/2561 ของคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล

ตารางที่ 1  ตารางแสดงการน าโครงการตามแผนพฒันาเทศบาลสี่ปี (2561-2564)  ไปด าเนินการจริง ในปีงบประมาณ 2561 คร ัง้ที่ 2/2561

                   โครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสงส่ีปี (2561-2564)  ซ่ึงในปงีบประมาณ 2561  มีจ านวนรวมทั้งส้ิน  264 โครงการ เทศบาลได้ด าเนินการน าโครงการตามแผนพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสงส่ีปี

(2561-2564)  มาจัดท าแผนด าเนินงานประจ าป ี2561 จ านวน 185  โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 70.08 และสามารถด าเนินการใหแ้ล้วเสร็จ ทนัภายในปงีบประมาณ 2561 คร้ังที่ 2561  มีจ านวนรวมทั้งส้ิน 97 โครงการ สัดส่วนของ

โครงการตามแผนส่ีป ีที่ด าเนินการแล้วเสร็จ คิดเปน็ร้อยละ 36.74

บทที่ 2

รายละเอยีด การประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลเมืองทุง่สงเชิงปริมาณ

A10



จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ

ยทุธศาสตรท์ี่ 1 พฒันาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวฒันธรรม และการกฬีาแบบบูรณาการสู่

คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า

32 91.43 0 0.00 3 8.57 35 100.00

ยทุธศาสตรท์ี่  2  ร่วมกนัจดัวางผงัเมอืงพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน รกัษาสิ่งแวดลอ้ม ป้องกนัน า้ทว่ม สู่เมอืง

น่าอยู่อย่างย ัง่ยนื

22 73.33 3 10.00 5 16.67 30 100.00

ยทุธศาสตรท์ี่ 3  ร่วมกนัพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมสู่คุณภาพชีวติที่ดกีว่า 20 68.97 0 0.00 9 31.03 29 100.00

ยทุธศาสตรท์ี่ 4  ปรบัปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสู่การบริหารจดัการ

ที่ดโีดยทกุภาคมีส่ีวนร่วมแบบบูรณาการรองรบัความเปลีย่นแปลงสู่เทศบาลอจัฉริยะ

29 85.29 0 0.00 5 14.71 34 100.00

รวม 103 80.47 3 2.34 22 17.19 128 100.00

บทที่ 2

สรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

จากตารางที่ 2  อภปิรายผลไดด้งัน้ี จากการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลเมอืงทุ่งสง  ประจ าปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเทศบาลไดต้ ัง้งบประมาณส าหรบัการด าเนินโครงการ/กจิกรรมต่าง ๆ ภายใตยุ้ทธศาสตรก์ารพฒันา 4  ยุทธศาสตร ์ รวมท ัง้สิ้น 

128 โครงการ

ยทุธศาสตร ์
จ านวนโครงการที่เสร็จ

จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ
จ านวนโครงการที่ยงัไม่ด าเนินการ

 จากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 เทศบาลเมืองทุ่งสงสามารถด าเนินงานส าเร็จไดต้ามแผนด าเนินงาน ที่ก าหนดไว ้ คดิเป็นรอ้ยละ 80.47 อยู่ระหว่างด าเนินการ รอ้ยละ 2.34 และยงัไม่ไดด้ าเนินการรอ้ยละ 17.19

 -  จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 3  โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 2.34

 -  จ านวนโครงการที่ยงัไมด่  าเนินการ 22  โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 17.19 ปรากฎผลการด าเนินงาน ดงัน้ี

จ านวนโครงการท ัง้หมดตามแผน

ด าเนินงาน

 - จ านวนโครงการที่ด  าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 103 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 80.47

1.  ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ม ีจ านวนโครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2561  ท ัง้หมด  35 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 32 โครงการ  คดิเป็นรอ้ยละ91.43 จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 0 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 โครงการที่

ยงัไมด่  าเนินการ จ านวน 3 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 16.67

2.  ยทุธศาสตรท์ี่ 2  ม ีจ านวนโครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2561  ท ัง้หมด 30  โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 22 โครงการ  คดิเป็นรอ้ยละ 73.33  จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ  คดิเป็นรอ้ยละ 

10.00 โครงการที่ยงัไมด่  าเนินการ จ านวน 5 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 16.67

3. ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ม ีจ านวนโครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2561 ท ัง้หมด 29 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน  20 โครงการ  คดิเป็นรอ้ยละ 68.97  จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ0.00 

จ านวนโครงการที่ยงัไมด่  าเนินการ  จ านวน 9 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 31.03

4. ยทุธศาสตรท์ี่ 4 ม ี จ านวนโครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2561 ท ัง้หมด 34  โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 29 โครงการ  คดิเป็นรอ้ยละ 85.29 โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินงาน จ านวน 0 โครงการ  โครงการที่ยงัไมด่  าเนินการ 

จ านวน 5 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 14.71
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี 2561
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ต ัง้ไว ้

งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

1 โครงการเพิ่มศกัยภาพใหแ้ก่นกัเรียนดา้นภาษาองักฤษหอ้งเรียนพเิศษหลกัสูตรสองภาษา(English Program) EP (งบเทศบาล) 1,227,600 937,580.65           ด าเนินการแลว้เสร็จ

2 โครงการจดัท าศูนยก์ารเรียนรูเ้ฉลมิพระเกียรตสิถานศึกษาในสงักดั อปท. (งบเทศบาล) 250,000 250,000              ด าเนินการแลว้เสร็จ

3 โครงการจา้งพฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษาอเิลก็ทรอนิกสข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นเพื่อเขา้สู่ประเทศไทย 4.0 (งบเทศบาล)

(งบอุดหนุนท ัว่ไป)

900,000  - ไม่ไดด้  าเนินการ ไม่ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณ

4 โครงการพฒันา/ปรบัปรุงหอ้งสมดุโรงเรียน (งบอุดหนุนท ัว่ไป) 600,000 599,999              ด าเนินการแลว้เสร็จ

5 โครงการอาหารเสริมนม (งบอุดหนุนท ัว่ไป) 15,735,000 6,112,835.28         ด าเนินการแลว้เสร็จ

(งบอุดหนุนท ัว่ไป) 190,000 188,700

 - งานระดบัก่อนวยัเรยีนฯ 175,000               173,700

 - งานระดบัมธัยมฯ 15,000                 15,000

โครงการส่งเสริมทกัษะทางวชิาการ             2,150,000             1,658,491 ด าเนินการแลว้เสร็จ

7.1  กิจกรรมส่งนกัเรียนเขา้ร่วมจดันิทรรศการและแข่งขนัทกัษะทางวชิาการท ัง้ภายในและภายนอกหน่วยงาน               800,000            613,490.70 ด าเนินการแลว้เสร็จ

7.2 กิจกรรมจดัแข่งขนัคนเก่งโรงเรียนสงักดัเทศบาล                 50,000                 49,000 ด าเนินการแลว้เสร็จ

7.3  กิจกรรมสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)ในสถานศึกษา             1,300,000               996,000 ด าเนินการแลว้เสร็จ

(งบเทศบาล)

(งบอุดหนุนท ัว่ไป)

              500,000                      -   

 - งานระดบัก่อนวยัเรยีนฯ               400,000                      -   

 - งานระดบัมธัยมฯ               100,000                      -   

(งบอุดหนุนท ัว่ไป) 300,000  - 

 - งานระดบัก่อนวยัเรยีนฯ 250,000  - 

 - งานระดบัมธัยมฯ 50,000  - 

10 โครงการอาหารกลางวนั (งบอุดหนุนท ัว่ไป) 15,735,000 15,200,330           ด าเนินการแลว้เสร็จ

ไม่ไดด้  าเนินการ ไม่ไดด้  าเนินการเน่ืองจากไม่ไดร้บัการจดัสรร

งบประมาณเงนิอุดหนุน

6

8 โครงการส่งเสริมการจดักระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง สถานศึกษา

พอเพยีง สู่ ศูนยก์ารเรียนรูต้ามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

9 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรกัการอ่านในสถานศึกษาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาสี่ปี ตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2561 

(ภารกิจกองการศึกษา)

กลยุทธท์ี่  1 พฒันาผูเ้รียนใหมี้การปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมที่เหมาะสม มีความรูคู้่คุณธรรม  สรา้งโอกาสในการเรียนรู ้ตามเกณฑม์าตรฐาน และสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสงัคมอย่างมีความสุข

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พฒันาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสูคุ่ณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า

7 (งบเทศบาล)

ไม่ไดด้  าเนินการ

โครงการรณรงคเ์พื่อป้องกนัยาเสพตดิในสถานศึกษา ด าเนินการแลว้เสร็จ

ไม่ไดด้  าเนินการเน่ืองจากไม่ไดร้บัการจดัสรร

งบประมาณเงนิอุดหนุน
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี 2561
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ต ัง้ไว ้

งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

(งบอุดหนุนท ัว่ไป) 100,800 97,340 ด าเนินการแลว้เสร็จ

 - งานระดบัก่อนวยัเรยีนฯ 84,000 81,340.00            ด าเนินการแลว้เสร็จ

 - งานระดบัมธัยมฯ 16,800 16,000                ด าเนินการแลว้เสร็จ

12 โครงการส่งเสริมการรกัการอ่าน (งบอุดหนุนท ัว่ไป) 98,000  - ด าเนินการแลว้เสร็จ ด าเนินการแต่ไม่ใชง้บประมาณ

13 โครงการจา้งเหมาครูสอนเพิ่มประสทิธิภาพครูปฏบิตัิ (งบเทศบาล) 5,990,400 5,990,400            ด าเนินการแลว้เสร็จ

14 โครงการจา้งเหมาเพิ่มประสทิธิภาพ จา้งเหมาขบัรถบสัหมายเลขทะเบยีน 40-0308 นศ โรงเรียนรีสอรท์อนุบาล (งบเทศบาล) 93,600 93,600                ด าเนินการแลว้เสร็จ

15 โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการด าเนินงานกองการศึกษา (งบเทศบาล) 93,600 93,600                ด าเนินการแลว้เสร็จ

16 โครงการจดักิจกรรม 1 นกัเรียน 1 ดนตรี 1 กีฬา (งบเทศบาล) 192,600 179,600              ด าเนินการแลว้เสร็จ

44,156,600 2,724,129.70

 -  -  -  -  -  - 

1 โครงการปรบัปรุงและพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา (เงนิอุดหนุนท ัว่ไป) 120,000 108,663              ด าเนินการแลว้เสร็จ

120,000 108,663

โครงการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.1 กิจกรรมปฐมนิเทศและอบรม "ศาสตรพ์ระกษตัริย"์ ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.2 กิจกรรมตดิตามประเมนิผลการเรียนการสอนบริหารธุรกิจไปใชใ้นโรงเรียนสงักดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง ด าเนินการแลว้เสร็จ

2 โครงการอบรมเชิงปฏบิตักิารและทศันศึกษาดูงาน (งบเทศบาล) 482,000              473,700              ด าเนินการแลว้เสร็จ

832,000              760,010               

(เงนิอุดหนุนท ัว่ไป) 350,000              286,310               

กลยุทธท์ี่ 3  พฒันาหลกัสูตร สนับสนุนงานวิจยัดา้นการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรูใ้หมี้ความโดดเด่นทกุลุม่สาระสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถิ่นสะทอ้นเอกลกัษณ์ของชุมชนและมีการขยายผล ไปสูก่ารจดัการเรียนรูอ้ย่างเป็นระบบ

รวม

กลยุทธท์ี่  2  สรา้งกระบวนการเรียนรูก้ฎหมายผงัเมืองรวมเมืองทุ่งสง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิ        

รวม

รวม

รวม

กลยุทธท์ี่  5  พฒันาครูตน้แบบและบคุลากรทางการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานและมีความเป็นเลิศ โดยมุ่งเนน้การประยุกตใ์ช ้เครือ่งมือเทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรมสมยัใหม่ ในการจดัการการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา

1

11 โครงการอนิเตอรเ์น็ตโรงเรียน

กลยุทธท์ี่  4  พฒันาเด็กก่อนวยัเรียนใหมี้ความพรอ้มทกุดา้นโดยจดัต ัง้โรงเรียนและพฒันาระบบบริหารจดัการ "รีสอรท์อนุบาล"  และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี 2561
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ต ัง้ไว ้

งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

1 โครงการพฒันาแหล่งเรียนรูข้องโรงเรียน (เงนิเทศบาล) 300,000              299,770               

 - งานระดบัก่อนวยัเรยีนฯ 250,000              249,770              

 - งานระดบัมธัยมฯ 50,000                50,000                

300,000              349,770               

1 โครงการส่งนกักีฬา-กรีฑาเขา้ร่วมแข่งขนักบัหน่วยงานอืน่      (งบเทศบาล) 90,000                52,840                ด าเนินการแลว้เสร็จ

2 โครงการจดัส่งนกักีฬาเขา้ร่วมแข่งขนักีฬานกัเรียนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่งประเทศไทย (งบเทศบาล) 1,749,200            1,492,905.97   ด าเนินการแลว้เสร็จ

3 โครงการจดัการแข่งขนักีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน (งบเทศบาล) 260,000              239,350              ด าเนินการแลว้เสร็จ

4 โครงการจดัการแข่งขนักีฬาร่วมกบัหน่วยงานหรือองคก์รอืน่ (งบเทศบาล) 300,000              78,057                ด าเนินการแลว้เสร็จ

5 โครงการจดัสอนหลกัสูตรพเิศษดา้นกีฬา  (งบเทศบาล) 4,630,000            4,223,795            ด าเนินการแลว้เสร็จ

7,029,200            6,086,948             

1 โครงการนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสงักดัเทศบาล (งบเทศบาล) 30,000 30,000                ด าเนินการแลว้เสร็จ

2 โครงการเขา้ค่ายวชิาการของนกัเรียนโรงเรียนสงักดัเทศบาล (งบเทศบาล) 100,000 100,000              ด าเนินการแลว้เสร็จ

3 โครงการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  โรงเรียนสงักดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง (งบเทศบาล) 5,000                 4,900                 ด าเนินการแลว้เสร็จ

4 โครงการประกวดสื่อการเรียนการสอนของครูโรงเรียนสงักดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง (งบเทศบาล) 50,000 50,000                ด าเนินการแลว้เสร็จ

5 โครงการพฒันาการจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (SBMLD) (งบอุดหนุนท ัว่ไป) 750,000  - ด าเนินการแลว้เสร็จ

6 โครงการส่งเสริมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่จดัท าแผนพฒันาการศึกษาดเีด่น (งบอุดหนุนท ัว่ไป) 100,000  - ด าเนินการแลว้เสร็จ

ด าเนินการแลว้เสร็จ

กลยุทธท์ี่  6 พฒันาศูนยเ์รียนรูใ้หเ้ป็นหอ้งเรียนตน้แบบเพื่อเสริมสรา้งการพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะหแ์ละคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนทัง้ 5 ดา้น

รวม

รวม

กลยุทธท์ี่  7 สนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพ พฒันาสูค่วามเป็นเลิศและสูมื่ออาชีพในระดบัสากลและพฒันาระบบการบริหารจดัการโรงเรียน และระบบโครงสรา้งพื้นฐานดา้นกีฬาใหไ้ดม้าตรฐาน

กลยุทธท์ี่  8  สรา้งระบบบริหารจดัการของโรงเรียนในสงักดัเทศบาลเมืองทุ่งสงเสริมสรา้งการมีส่วนร่วมบริหารจดัการของทกุภาคีทกุภาคส่วนอย่างมีคุณภาพเป็นระบบและไดม้าตรฐานใหไ้ดม้าตรฐาน
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี 2561
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ต ัง้ไว ้

งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

7 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายบริหารสถานศึกษา (งบอุดหนุนท ัว่ไป) 22,741,216 22,285,483

ระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 12,904,716 12,823,198

 - ค่าจดัการเรียนการสอน 6,241,000             6,197,992

 - ค่าอุปกรณ์การเรียน 1,173,000             1,158,990

 - ค่าเครือ่งแบบนกัเรียน 1,162,200             1,151,638

 - ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 1,570,200             1,556,512

 - ค่าปจัจยัพื้นฐานส าหรบันกัเรียนยากจน 323,000               323,000

 - ค่าหนงัสอืเรียน 2,435,316             2,435,066

ระดบัมธัยมศึกษา 9,530,500 9,186,885

 - ค่าจดัการเรียนการสอน 5,167,500             5,052,051

 - ค่าอุปกรณ์การเรียน 586,000               567,370

 - ค่าเครือ่งแบบนกัเรียน 629,500               605,892

 - ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 1,224,900             1,189,378

 - ค่าปจัจยัพื้นฐานส าหรบันกัเรียนยากจน 672,000               570,000

 - ค่าหนงัสอืเรียน 1,250,600             1,202,194

ไม่ก าหนดระดบัการศึกษา 306,000               275,400

 - ค่าจดัการเรียนการสอน 306,000               275,400

23,676,216           22,470,383           

1 โครงการสอนภาษาไทยระดบัมธัยม (งบเทศบาล)               100,000 99,735                ด าเนินการแลว้เสร็จ

              100,000                 99,735

รวม

กลยุทธท์ี่ 9  พฒันาระบบโรงเรียนมธัยมศึกษาใหมี้คุณภาพไดม้าตรฐานและมุ่งเนน้ความเป็นเลิศในดา้นวิชาการและดา้นสงัคม

รวม

ด าเนินการแลว้เสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี 2561
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ต ัง้ไว ้

งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

โครงการส่งเสริมภูมปิญัญาทอ้งถิ่น  ศิลปะ วฒันธรรม  ประเพณีและวชิาชีพ (งบเทศบาล) 1,495,000 469,823 ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.1 กิจกรรมประเพณีชกัพระ 125,000 27,700 ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.2 กิจกรรจดังานประเพณีลอยกระทง 220,000 38,092 ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.3 กิจกรรมจดังาน 5 ธนัวามหาราช 180,000 -                    ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.4 กิจกรรมจดังานวนัแม่แห่งชาติ 300,000 196,680              ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.5 กิจกรรมประเพณีวนัขี้นปีใหม่ 25,000 22,630 ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.6 กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ 400,000 14,000                ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.7 กิจกรรมเทศบาลเดอืนสบิ 5,000 -                    ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.8 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ้น 80,000 71,875                ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.9 กิจกรรมวนัเขา้พรรษา 5,000 -                    ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.10 กิจกรรมวนัส าคญัทางศาสนา 5,000 4,000                 ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.11 กิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ 100,000 53,770 ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.12 กิจกรรมฝึกอบรมผูน้ าทางศาสนพธิี 50,000 45,076                ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.13 กิจกรรมงานทอดกฐนิสามคัคี  - -                    ด าเนินการแลว้เสร็จ

2 โครงการพพิธิภณัฑท์อ้งถิ่นชุมทางประวตัศิาสตรเ์มอืงทุ่งสง (งบเทศบาล) 440,000 369,738.10           ด าเนินการแลว้เสร็จ

1,935,000.00 839,561.10

78,149,016.00 33,439,199.77

รวม

รวมทัง้ยุทธศาสตร ์

กลยุทธท์ี่  10 น าภูมิปญัญาทอ้งถิ่น ศิลปะ วฒันธรรม อาชีพมาเป็นแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตของคนทัง้ในระบบและนอกระบบการศึกษา

1
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี 2561
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ต ัง้ไว ้

งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

1 โครงการจา้งทีป่รกึษาศึกษานิเวศวทิยาและความหลากหลายของปลาและสตัวไ์ม่มกีระดูกสนัหลงัขนาดใหญ่ คลอง

ท่าโหลน คลองท่าเลา และคลองตม

(งบเทศบาล)               300,000               120,000 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ สญัญาสิ้นสุด 6 ธนัวาคม 2561

2 โครงการจา้งทีป่รกึษานิเวศวทิยาและความหลากหลายของสาหร่ายน า้จดืขนาดใหญ่ในคลองท่าแพ 

คลองตม คลองท่าโหลน และคลองท่าเลา

(งบเทศบาล)               240,000                96,000 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ สญัญาสิ้นสุด 6 ธนัวาคม 2561

3 โครงารจา้งทีป่รกึษาศึกษา ส ารวจและประเมนิศกัยภาพของไมย้นืตน้และพชืพรรณรมิคลองในเขตเทศบาลเมอืงทุง่

สง

(งบเทศบาล)               362,200               144,800 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ สญัญาสิ้นสุด 6 ธนัวาคม 256

โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มป้องกนัแกไ้ขปญัหาอุทกภยั แบบบูรณาการ (งบเทศบาล)             2,500,000             2,000,000

ดา้นกายภาพ

  - กิจกรรมจา้งเหมาเรอืนจ าทุง่สงด าเนินการขดุลอก คู คลอง ท่อระบายน า้ในเขตเทศบาลเมอืงทุง่สง

(งบเทศบาล)             2,500,000 2,000,000

            3,402,200             2,360,800

1 โครงการจดัท าผงัและแผนชมุชนแบบมส่ีวนร่วม (งบเทศบาล) 50,000 ด าเนินการแลว้เสร็จ ด าเนินการแต่ไม่ใชง้บประมาณ

50,000

1 โครงการก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซ่อมแซมท่อระบายน ้า 5,906,100            3,845,869            ด าเนินการแลว้เสรจ็

1.1 ก่อสรา้งท่อระบายน า้ คสล.(ดา้นบนรางว)ี พรอ้มบ่อพกัและพื้นทาง คสล.ซอยอุทศิเทศบาลแยกถนนศิลปนุสรณ์ (งบเทศบาล) 167,200              164,228              ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.2 ก่อสนา้งท่อระบายน า้ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร (ดา้นบนรางว)ีพรอ้มบ่อพกัถนนยุทธศาสตร ์ซอย 21 

(ช่วงหมูบ่า้นณรงคท์อง)

(งบเทศบาล) 2,166,700            1,540,000            อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ก่อหน้ีผูกพนังบประมาณปี 2562 จ านวน 

3,000,000 บาท

1.3 ก่อสรา้งถนน คสล. และท่อระบายน า้พรอ้มบ่อพกั (ดา้นบนเป็นรางว)ี ถนนบา้นในหวงั ซอย 2 (งบเทศบาล) 1,097,100            890,000              อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ก่อหน้ีผูกพนังบประมาณรายจ่ายเกินกวา่หน่ึง

ปีงบประมาณ (พ.ศ.2562)จ านวน1,000,000

บาท

รวม

4 ด าเนินการแลว้เสร็จ

รวม

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาสีปี่ ตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2561

ยุทธศาสตรท์ี่  2  รว่มกนัจดัวางผงัเมืองพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน รกัษาสิง่แวดลอ้ม ป้องกนัน ้าท่วม สูเ่มืองน่าอยู่อย่างย ัง่ยืน

(ภารกิจกองช่างสุขาภิบาล กองช่าง  กองคลงั  ส านักปลดัเทศบาล กองสาธารณสุข )

กลยุทธท์ี่ 1 บูรณาการความรว่มมือทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาอทุกภยัเมืองทุง่สงแบบบูรณาการใหย้ ัง่ยืนโดยบูรณาการการพฒันาดา้นกายภาพและดา้นกระบวนการทางสงัคมอย่างเช่ือมโยงและต่อเน่ือง

กลยุทธท์ี่ 2  สรา้งกระบวนการเรยีนรูก้ฎหมายผงัเมืองรวมเมืองทุง่สงและส่งเสรมิการมีส่วนรว่มในการปฏิบตัิ

กลยุทธท์ี่  3 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานโครงข่ายถนน  ระบบระบายน ้า ไฟฟ้า ประปา  โทรศพัท ์ใหเ้พียงพอ และปรบัปรุงบ ารุงรกัษาอาคารสถานที่สาธารณะ
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โครงการด าเนินการตามแผนพฒันาสามปี 
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งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

1.4 ก่อสรา้งท่อเหลีย่มระบายน า้ถนนยุทธศาสตร์ (งบเทศบาล) 279,700              265,000.00          ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.5 ก่อสรา้งระบบระบายน า้ภายในวดัชยัชมุพล (งบเทศบาล) 1,195,400            -                   อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

1.6 ก่อสรา้งลานคอนกรตีและระบบระบายน า้ภายในวดัชยัชมุพล (งบเทศบาล) 1,000,000            986,640.62          ด าเนินการแลว้เสร็จ

2 โครงการก่อสรา้งเข่ือน , เข่ือนก ัน้น ้าและฝายก ัน้น ้า (งบเทศบาล) 1,368,300            682,500              ด าเนินการแลว้เสรจ็

2.1 ก่อสรา้งทางเดนิ และผนงัก ัน้ดนิ คส.ล.ล าเหมอืงสาธารณประโยชน ์ถนนส าโรง (โคกทราย ซอย 6) (งบเทศบาล) 368,300              317,500              ด าเนินการแลว้เสร็จ

2.2 ก่อสรา้งทางเดนิและผนงัก ัน้ดนิ คสล.ล าเหมอืงสาธารณะประโยชน ์(ตัง้แต่ถนนยุทธศาสตร ์ซอย12 ไปทางทศิ

เหนือ)

(งบเทศบาล) 1,000,000            365,000              ด าเนินการแลว้เสร็จ

3
โครงการก่อสรา้งถนน/ถนนและท่อระบายน ้า/ปรบัปรุงผิวจราจร (งบเทศบาล) 14,130,700           9,548,169            ด าเนินการแลว้เสรจ็

3.1 ก่อสรา้งท่อระบายน า้ (ดา้นบนเป็นรางว)ี พรอ้มบ่อพกั ถนนท่าแพเหนือ (ต่อจากเดมิ-สุดเขตเทศบาล) (งบเทศบาล) 1,111,000            790,000.00          ด าเนินการแลว้เสร็จ

3.2 ก่อสรา้งถนน คสล.และท่อระบายน า้พรอ้มบ่อพกั (ดา้นบนเป็นรางว)ี ถนนประชาอุทศิ ซอย 6 (ติดกบัโรงเรยีน

เจรญิวยั)

(งบเทศบาล) 1,350,400            1,012,600.00        ด าเนินการแลว้เสร็จ

3.3 ก่อสรา้งถนน คสล. พรอ้มท่อระบายน า้และรางว ีถนนเสรมิชาติ ซอย 3 (งบเทศบาล) 1,504,000            -                   อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

3.4 ก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรตี ถนนท่าแพเหนือ ซอย 8 (งบเทศบาล) 480,000              480,000              ด าเนินการแลว้เสร็จ

3.5 ก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรตี พรอ้มท่อระบายน า้ คสล.เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร (ดา้นบนเป็นรางว)ี

 พรอ้มบ่อพกัถนนท่าแพเหนือ (ภายในหมูบ่า้นแม่ถาวร)

(งบเทศบาล) 362,700              337,300.00          ด าเนินการแลว้เสร็จ

3.6 ก่อสรา้งถนน คสล.และท่อระบายน า้ คสล. (ดา้นบนเป็นรางว)ี พรอ้มบ่อพกั ถนนพฒันาการ ซอย 3 (งบเทศบาล) 1,112,000            954,269.49          ด าเนินการแลว้เสร็จ

3.7 ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็และท่อระบายน า้ ค.ส.ล. (ดา้นบนเป็นรางว)ี พรอ้มบ่อพกัถนนหมูบ่า้นพฒันา 

(หนา้ศาลเจา้ซ  าปอกง)

(งบเทศบาล) 624,000              624,000.00          ด าเนินการแลว้เสร็จ

3.8 ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็, ท่อระบายน า้ ค.ส.ล. (ดา้นบนเป็นรางว)ี พรอ้มบ่อพกัและสะพาน ค.ส.ล. 

ซอยร่วมใจ

(งบเทศบาล) 2,280,600            1,850,000.00        อยูร่ะหวา่งด าเนินการ อยูร่ะหวา่งด าเนินงานงบประมาณ 2561 

งบประมาณ 2,280,600 บาท ก่อหน้ีผูกพนั 

2562 งบประมาณ 3,000,000 บาท

3.9 ก่อสรา้งผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรตี ถนนยุทธศาสตร ์ซอย 12 (งบเทศบาล) 1,853,000            1,220,000.00        ด าเนินการแลว้เสร็จ

3.10 ก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรตี ถนนท่าแพใต ้(จากทางรถไฟสายใต-้ทางหลวงหมายเลข 41) (งบเทศบาล) 2,859,000            2,280,000            ด าเนินการแลว้เสร็จ ด าเนินการแลว้เสร็จ ใชง้บเงนิรางวลัปี 2559

3.11 ก่อสรา้งถนน คสล.และท่อระบายน า้พรอ้มบ่อพกั (ดา้นบนรางว)ี ถนนยุทธศาสตร ์ซอย 11 (งบเทศบาล) 594,000              -                   ไม่ไดด้  าเนินการ ไม่ไดด้  าเนินการยกเลกิเน่ืองจากมปีญัหาพื้นที่

ก่อสรา้งกบัเอกชนเทศบาลไม่สามารถส่งมอบ

พื้นทีก่่อสรา้งใหก้บัผูร้บัจา้งได ้
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี 2561
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ต ัง้ไว ้

งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

4 โครงการก่อสรา้ง/ปรบัปรุง อาคารสถานที่ (งบเทศบาล) 61,239,399           37,898,600           ด าเนินการแลว้เสรจ็

4.1 ปรบัปรุงพื้นทีส่นามบาสเก็ตบอล ดา้นขา้งโรงยมิสเ์นเซีย่มเทศบาลเมอืงทุง่สง (งบเทศบาล) 445,000              445,000              ด าเนินการแลว้เสร็จ

4.2 ปรบัปรุงพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่เมอืงทุง่สง (งบเทศบาล) 1,800,000 1,800,000.00        ด าเนินการแลว้เสร็จ

4.3 ปรบัปรุงหอ้งน า้สวนสาธารณะถ า้ตลอด (งบเทศบาล) 745,000 536,000.00          ด าเนินการแลว้เสร็จ

4.4 ปรบัปรุงหอ้งประชมุเลก็ สวนพฤกษาสรินิธร (งบเทศบาล) 920,000 710,000.00          ด าเนินการแลว้เสร็จ

4.5 ก่อสรา้งปรบัปรุงหอ้งพกัสวนพฤกษาสรินิธร (งบเทศบาล) 680,000 519,000.00          ด าเนินการแลว้เสร็จ

4.6 ติดต ัง้ถงัเก็บน า้บนดนิโรงเรยีนรสีอรท์อนุบาลเทศบาลเมอืงทุง่สง (งบเทศบาล) 128,700 119,600 ด าเนินการแลว้เสร็จ

4.7 ปรบัปรุงอาคารตลาดสดชัน้ 2 (งบเทศบาล) 18,523,726 18,199,000          ด าเนินการแลว้เสร็จ

4.8 ก่อสรา้งอาคารส านกังาน (งบเทศบาล) 20,755,973 -                   อยูร่ะหวา่งด าเนินการ อยูร่ะหวา่งด าเนินงาน

- ก่อสรา้งงานโครงสรา้ง , งานก่ออฐิฉาบปูน ,

งานไฟฟ้า ,งานฝ้าเพดาน

4.9 ก่อสรา้งศาลาประชาคม (งบเทศบาล) 17,241,000 15,570,000 ด าเนินการแลว้เสร็จ

5 โครงการจดัซื้อทีด่นิบรเิวณรมิถนนเอเซยีทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 41 (ช่วงกลบัรถใตส้ะพานลอยเขา้ถนน

พฒันาการ)

(งบเทศบาล) 2,800,000 2,750,000 ด าเนินการแลว้เสร็จ

6 โครงการก่อสรา้งทะเลเทยีม โรงเรยีนรสีอรท์อนุบาลทุง่สง (งบเทศบาล) 991,000 -                   ไม่ไดด้  าเนินการ ยกเลกิโครงการไม่มผูีใ้ดมายืน่ซอง

7 โครงการก่อสรา้งน า้ตกจ าลอง โรเงรยีนรสีอรท์อนุบาลทุง่สง (งบเทศบาล) 1,748,000 -                   ไม่ไดด้  าเนินการ ยกเลกิโครงการไม่มผูีใ้ดมายืน่ซอง

8 โครงการติดต ัง้เสาทาวเวอรแ์บบเซลลซ์พัพอรท์ (งบเทศบาล) 170,000 -                   ไม่ไดด้  าเนินการ ยกเลกิโครงการไม่มผูีใ้ดมายืน่ซอง

9 โครงการขยายประปา (งบเทศบาล) 1,000,000 1,126,613.78 ด าเนินการแลว้เสร็จ

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะปรบัปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง (งบเทศบาล) 1,000,000 514,246.84 ด าเนินการแลว้เสร็จ

88,985,199 55,683,498.73

โครงการปรบัปรุงภูมทิศันเ์มอืงทุง่สงแบบบูรณาการ               813,000 ไม่ไดด้  าเนินการ ไม่ไดด้  าเนินการยกเลกิโครงการ

1.1 ปรบัปรุงทางขึ้นถ า้ตลอดพรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน์               813,000

              813,000                     -   

รวม

ด าเนินการแลว้เสร็จ  8 กิจกรรม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 1 กิจกรรม

รวม

 กลยุทธท์ี่ 4 ปรบัปรุงและพฒันาพื้นที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม และปรบัปรุงภูมิทศัน์ในเขตเทศบาลใหส้วยงามเป็นระเบียบโดยทุกภาคส่วนมีส่วนรว่ม

1 (งบเทศบาล)
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี 2561
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ต ัง้ไว ้

งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

 -  -  -  -  -  -  - 

1 โครงการป้องกนัและควบคุมพาหะน าโรค (จา้งเหมาบรกิารเอกชนจ ากดัหนูและแมลงสาบ) (งบเทศบาล)               144,000 120,000.00          ด าเนินการแลว้เสร็จ

2 โครงการสุขาภบิาลส าหรบัผูป้ระกอบการคา้ในเขตเทศบาลเมอืงทุง่สง

 - กิจกรรมเพิม่ประสทิธภิาพงานสุขาภบิาลและอนามยัสิง่แวดลอ้ม

(งบเทศบาล) 216,000               117,000 ด าเนินการแลว้เสร็จ

3 โครงการปรบัปรุงตลาดสดน่าซื้อ

 - กิจกรรมตลาดประชารฐัเทศบาลเมอืงทุง่สง

(งบเทศบาล) 15,900                15,900 ด าเนินการแลว้เสร็จ

              159,900               252,900

 -  -  -  -  -  -  - 

1 โครงการการจดัระเบยีบจราจรและแกไ้ขปญัหาจราจรเมอืงทุง่สงแบบบูรณาการ (งบเทศบาล) 50,000               -                   ไม่ไดด้  าเนินการ

โครงการรณรงคป้์องกนัและลดอบุตัิเหตุบนถนน (งบเทศบาล)                55,000 51,800               ด าเนินการแลว้เสร็จ

2.1 กิจกรรมฝึกอบรมและรณรงคป้์องกนัและลดอุบตัิเหตุบนถนน(ช่วงปีใหม)่ (งบเทศบาล) 25,900               ด าเนินการแลว้เสร็จ

2.2 กิจกรรมฝึกอบรมและรณรงคป้์องกนัและลดอุบตัิเหตุบนถนน(ช่วงสงกรานต)์ (งบเทศบาล) 25,900               ด าเนินการแลว้เสร็จ

              105,000                51,800

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของเมอืง (งบเทศบาล) 10,035,700           7,472,253            ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.1 กิจกรรมเพิม่ประสทิธภิาพการรกัษาความสะอาดและเก็บขนขยะมูลฝอย (งบเทศบาล)             3,660,100             2,650,800 ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.2 กิจกรรมจา้งกวาดขยะในเขตเทศบาล (งบเทศบาล)             4,131,600             3,073,200 ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.3 กิจกรรมจา้งเหมาเอกชนฝงักลบขยะมูลฝอย (งบเทศบาล)             2,244,000 1,748,253 ด าเนินการแลว้เสร็จ

          10,035,700             7,472,253

1

รวม

รวม

กลยุทธท์ี่ 7 ส่งเสรมิ  อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู   ทรพัยากรธรรมชาติ  และสิง่แวดลอ้ม

กลยุทธท์ี่ 6 ปรบัปรุงพฒันาและบรหิารจดัการตลาดสด ตลาดนัด  ตลาดคนเดิน ใหส้วยงาม สะอาด  ถูกหลกัสุขาภิบาลโดยการมีส่วนรว่ม

กลยุทธท์ี่ 8  จดัระบบจราจรใหมี้ระเบียบและสรา้งวินัยจราจรแก่ประชาชนโดยทุกภาคส่วนมีส่วนรว่มแบบบูรณาการ

2

กลยุทธท์ี่ 5 ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการบุกรุกที่สาธารณะอย่างมีส่วนรว่ม

กลยุทธท์ี่ 9 ปรบัปรุงระบบการบรหิารจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลใหมี้ประสิทธิภาพถูกหลกัสุขาภิบาล  สรา้งเครอืข่ายทุกภาคีมีส่วนรว่ม สามารถลดปรมิาณขยะและการน าขยะกลบัมาใชใ้หม่อย่างมีประสิทธิภาพ

รวม
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี 2561
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ต ัง้ไว ้

งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

1 โครงการบรหิารจดัการและสรา้งจติส านึกในการจดัการน า้เสยีชมุชน (งบเทศบาล)               470,000               460,800 ด าเนินการแลว้เสร็จ

(งบเทศบาล)          106,300,000 47,429,800           

อุดหนุนจาก สผ. ปี 61           42,688,820

สมทบจากเทศบาล ปี 61             4,740,980

(งบเทศบาล) 2,072,800            1,045,000            

อุดหนุนจาก สผ. ปี 61 1,900,000            940,500

สมทบจากเทศบาล ปี 61 172,800              104,500

         108,842,800           48,935,600

 -  -  -  -  -  -  - 

                    -                       -                                          -                                                -   

1 โครงการจดัจา้งทีป่รกึษา “พฒันาการจดัการศึกษา โรงเรยีนในสงักดัเทศบาล เมอืงทุง่สง กา้วสู่สงัคมคารบ์อนต า่” (งบเทศบาล)               745,000 744,078              ด าเนินการแลว้เสร็จ

2 โครงการบรหิารจดัการและสรา้งจติส านึกในการจดัการขยะมูลฝอย (งบเทศบาล)             1,158,000             1,070,400 ด าเนินการแลว้เสร็จ

3 โครงการพลกิถงุพลกิโลก (งบเทศบาล)               150,000  136,570 ด าเนินการแลว้เสร็จ (ใชง้บประมาณ สปสช.)

4 โครงการศูนยเ์รยีนรูช้มุทางลดโลกรอ้นทุง่สง (งบเทศบาล)               541,900               112,003 ด าเนินการแลว้เสร็จ (ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ)

5 โครงการบรหิารจดัการน า้แบบบูรณาการ 

 - กิจกรรมติดต ัง้เครื่องสูบน า้

(งบเทศบาล)               100,000             33,725.57 ด าเนินการแลว้เสร็จ

            2,694,900         1,216,128.57

214,983,699         115,921,180.30      รวมทัง้ยุทธศาสตร ์

รวม

รวม

กลยุทธท์ี่ 10 บรหิารจดัการระบบบ าบดัน ้าเสียที่มีอยู่ใหมี้ประสิทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนรว่มและขยายระบบบ าบดัน ้าเสียใหค้รอบคลมุพื้นที่เขตเทศบาล

2

3

โครงการก่อสรา้งระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยีระยะที ่2

กลยุทธท์ี่ 12 ส่งเสรมิทุกภาคส่วนมีส่วนรว่มพฒันาเมืองทุง่สงสูเ่มืองคารบ์อนต า่ เมืองจกัรยาน เมืองรูสู้ภ้ยัพิบตัิ

โครงการวา่จา้งควบคุมงานก่อสรา้งระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยี ระยะที ่2 เทศบาลเมอืงทุง่สง

ด าเนินการแลว้เสร็จ

ด าเนินการแลว้เสร็จ

รวม

กลยุทธท์ี่ 11 รณรงคส์่งเสรมิการประหยดัพลงังานไฟฟ้าและน ้ามนัและสนับสนุนการใชพ้ลงังานทางเลือก
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี 2561
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ต ัง้ไว ้

งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

1 โครงการสนบัสนุนส่งเสรมิและพฒันาอาชพีแก่ประชาชน (งบเทศบาล) 50,000 ด าเนินการแลว้เสร็จ ใชง้บประมาณส านกังานแรงงานจ.นครศรฯี

50,000

1 โครงการพฒันาและส่งเสรมิการท่องเทีย่วในอ าเภอทุง่สง (งบเทศบาล) 50,000                  -                          ไม่ไดด้  าเนินการ

2 โครงการสรา้งสงัคมจกัรยานใหเ้บกิบานท ัง้เมอืงทุง่สง 

 - กิจกรรมปัน่จกัรยานเพือ่โลกสเีขยีว ท่องเทีย่วเมอืงทุง่สง"

(งบเทศบาล) 170,000                 133,195.96                 ด าเนินการแลว้เสร็จ

3 โครงการพฒันาและปรบัปรุงศูนยข์อ้มูลขา่วสารและประชาสมัพนัธก์ารบรกิารการท่องเทีย่วในแหล่งท่องเทีย่ว/

สรา้งเครอืขา่ยการท่องเทีย่วเมอืงทุง่สง

(งบเทศบาล) 100,000                 -                          ไม่ไดด้  าเนินการ

4 โครงการถนนคนเดนิ (งบเทศบาล) 50,000                  49,192                      ด าเนินการแลว้เสร็จ

5 โครงการนครศรธีรรมราชเสอืภูเขาทางเรยีบ ครัง้ที ่1 (งบเทศบาล) 50,000                  -                          ไม่ไดด้  าเนินการ

6 โครงการเทศกาลขนมจนีหมอ้ยกัษเ์มอืงทุง่สง "อร่อยไดไ้รแ้อลกอฮอล ์สายใยวฒันธรรมสู่อาเซยีน" (งบเทศบาล) 40,000                  -                          ไม่ไดด้  าเนินการ สตง.ใหช้ะลอการด าเนินโครงการไวก่้อน

7 โครงการดนตรใีนสวน “ดนตรดี ีเยาวชนเด่นเล่นในสวน” (งบเทศบาล) 50,000                  -                          ไม่ไดด้  าเนินการ

8 โครงการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑช์มุชนในอ าเภอทุง่สง เพือ่สรา้งมูลค่าเพิม่ดา้นการท่องเทีย่วใหเ้กิดความย ัง่ยนื (งบเทศบาล) 200,000                 -                          ไม่ไดด้  าเนินการ

9 โครงการจา้งเหมาเพือ่ปฏบิตัิงานบรกิารเพือ่พฒันาและส่งเสรมิการท่องเทีย่วเทศบาลเมอืงทุง่สง (งบเทศบาล) 939,000                 939,000 ด าเนินการแลว้เสร็จ

1,649,000               1,121,388                   

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาสีปี่ ตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2561

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  รว่มกนัพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมสูคุ่ณภาพชีวิตที่ดีกว่า

(ภารกิจกองการศึกษา  กองสาธารณสุข  กองสวสัดิการสงัคม)

รวม

กลยุทธท์ี่ 2 พฒันาทกัษะและส่งเสรมิอาชีพแก่กลุม่ผูจ้า้งงาน กลุม่อาชีพ ผูด้อ้ยโอกาส ยากจน ภายใตป้รชัญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยทุกภาคส่วนมีส่วนรว่ม

กลยุทธท์ี่3 ส่งเสรมิและสนับสนุนใหเ้กิดเครอืข่ายธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ ์เชิงวฒันธรรมและการกีฬา เช่ือมต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษแ์ละกิจกรรมส่งเสรมิการท่องเที่ยวของเมืองทุง่สงเช่ือมโยงกบัพื้นที่ใกลเ้คียงโดยชุมชนมีส่วนรว่ม

รวม
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี 2561
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ต ัง้ไว ้

งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

1 โครงการจา้งเหมาเอกชน(รายบุคคล) เพิม่ประสทิธภิาพงานอนามยัโรงเรยีน (งบเทศบาล)                  108,000                     108,000 ด าเนินการแลว้เสร็จ

2 โครงการระบบการแพทยฉุ์กเฉิน(EMS)

 

(งบเทศบาล)                  600,000                     450,450 ด าเนินการแลว้เสร็จ

3 โครงการรณรงคค์วบคุมและป้องกนัโรคพษิสุนขับา้ (งบเทศบาล) 62,000                                        55,000 ด าเนินการแลว้เสร็จ

4 โครงการรวมพลคนรกักีฬาเมอืงทุง่สง (งบเทศบาล) 50,000                  -                          ไม่ไดด้  าเนินการ

5 โครงการระบบหลกัประกนัสุขภาพเทศบาลเมอืงทุง่สง (งบเทศบาล) 828,500                 828,500                     ด าเนินการแลว้เสร็จ

1,648,500               1,441,950                   

กลยุทธท์ี่ 5  จดัระบบป้องกนัอาชญากรรม ยาเสพติด และอบายมุข โดยทุกภาคส่วนมีส่วนรว่ม

1 โครงการลอ้มรกัใหค้รอบครวัลอ้มรัว้ใหช้มุชน (งบเทศบาล) 60,000 60,000                      ด าเนินการแลว้เสร็จ

2 โครงการขบัเคลือ่นสมชัชาพลงัแผ่นดนิเอาชนะยาเสพติด (งบเทศบาล) 60,000 60,000                      ด าเนินการแลว้เสร็จ

3 โครงการจา้งเหมาติดต ัง้กลอ้งวงจรปิด CCTV (งบเทศบาล) 1,000,000 -                          ไม่ไดด้  าเนินการ

1,120,000 120,000

กลยุทธท์ี่ 6 พฒันาระบบป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ภยัพิบตัิ ใหมี้ประสิทธิภาพโดยทุกภาคส่วนมีส่วนรว่ม

1 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน (อปพร.) (งบเทศบาล)                   50,000 50,000                      ด าเนินการแลว้เสร็จ

โครงการฝึกซอ้มแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (งบเทศบาล)                   40,000 20,000                      ด าเนินการแลว้เสร็จ

2.1 กิจกรรมฝึกซอ้มแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยั (งบเทศบาล)                   20,000 20,000                      ด าเนินการแลว้เสร็จ

2.2 กิจกรรมฝึกซอ้มแผนป้องกนัและแกไ้ขปญัหาอุทกภยั (งบเทศบาล)                   20,000 -                          ด าเนินการแลว้เสร็จ ด าเนินการแต่ไม่ใชง้บประมาณ

3 โครงการอบรมป้องกนัและระงบัอคัคีภยัเบื้องตน้ใหก้บัเยาวชนในโรงเรยีนในเขตเทศบาล (ยุวอปพร.) (งบเทศบาล)                   20,000 -                          ไม่ไดด้  าเนินการ

4 โครงการจา้งเหมากวาดขยะและรกัษาความสะอาด อาคารงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (งบเทศบาล)                  188,400 78,000                      ด าเนินการแลว้เสร็จ

5 โครงการจา้งเหมาดูแลระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด (งบเทศบาล) 324,000 162,000                     ด าเนินการแลว้เสร็จ

6 โครงการจดัความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืงภายในเขตเทศบาลเมอืงทุง่สง (งบเทศบาล) 3,093,000 2,979,600                  ด าเนินการแลว้เสร็จ

               3,755,400                   3,309,600รวม

รวม

กลยุทธท์ี่ 4  จดับรกิารสาธารณสุขใหไ้ดม้าตรฐานทัว่ถึงและรณรงคส์่งเสรมิใหป้ระชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอ้ง

รวม

2
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี 2561
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ต ัง้ไว ้

งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

กลยุทธท์ี่ 7 ส่งเสรมิสวสัดิการชุมชนโดยจดัสวสัดิการแก่คนชรา  ผูด้อ้ยโอกาส คนพิการ คนยากจน ใหพ้อเพียงแก่การด ารงชีพและเป็นธรรม

โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยงัชพี คนชรา คนพกิาร ผูป่้วยโรคเอดส์ 27,790,800 25,875,950

1.1 เบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุ (งบอุดหนุนท ัว่ไป) 23,503,200 20,980,250

1.2 เบี้ยยงัชพีคนพกิาร (งบอุดหนุนท ัว่ไป) 3,897,600 4,333,200

1.3 เบี้ยยงัชพีผูป่้วยโรคเอดส์ (งบอุดหนุนท ัว่ไป) 390,000 562,500

2 โครงการศูนยพ์ฒันาคุณภาพชวีติและส่งเสรมิอาชพีผูสู้งอายุ (งบเทศบาล) 50,000 -                          ด าเนินการแลว้เสร็จ

3 โครงการทศันะธรรมศึกษาของผูสู้งอายุ (งบเทศบาล) 345,000 340,157                     ด าเนินการแลว้เสร็จ

4 โครงการจา้งเหมาจดัเก็บขอ้มูลผูสู้งอายุ คนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาส (งบเทศบาล) 187,200 187,200                     ด าเนินการแลว้เสร็จ

5 โครงการจดัต ัง้ศูนยส์รา้งเสรมิสุขภาวะคนสูงวยั (งบเทศบาล) 140,000 -                          ไม่ไดด้  าเนินการ

6 โครงการจา้งทีป่รกึษาวจิยัสถานภาพความตระหนกัและบรกิารส าหรบัผูสู้งอายุ (งบเทศบาล) 360,000 -                          ด าเนินการแลว้เสร็จ

28,873,000 26,403,307

37,095,900              32,396,245                 รวมทัง้ยุทธศาสตร ์

1

รวม

ด าเนินการแลว้เสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี 2561
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ต ัง้ไว ้

งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

1 โครงการจา้งเหมาเอกชนบนัทกึขอ้มลูโปรแกรมระบบบญัชีคอมพวิเตอรข์ององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิ่น (e-laas)

(งบเทศบาล) 540,000                 401,100                 ด าเนินการแลว้เสร็จ

540,000                 225,000                 

 โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรและหน่วยงานในสงักดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง (งบเทศบาล) 400,000                 236,937                 ด าเนินการแลว้เสร็จ

 1.1 กจิกรรม อบรมเรื่องการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครฐั (PMQA) 156,615                 ด าเนินการแลว้เสร็จ

 1.2 กจิกรรมอบรมเชิงปฏบิตักิาร แนวทางปฏบิตัติามพระราชบญัญตักิารจดัซื้อจดัจา้งและการ

บริหารพสัดุภาครฐั พ.ศ.2560 กฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง เทศบาลเมอืงทุ่งสง

80,322                  ด าเนินการแลว้เสร็จ

2  โครงการอบรมและทศันศึกษาดูงาน เกี่ยวกบัศูนยข์อ้มลูข่าวสารของราชการตาม พ.ร.บ.ขอ้มลู

ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

(งบเทศบาล) 30,000                   ไมไ่ดด้  าเนินการ  - เน่ืองจากไดเ้ลือ่นก าหนดการด าเนินโครงการออกไปก่อน 

เน่ืองจากรถตูท้ี่ใชเ้ป็นยานพาหนะในการเดนิทางหมดสญัญาเช่าจงึ

ตอ้งรอการด าเนินการท าสญัญาเช่าใหแ้ลว้เสร็จก่อน

 - เมือ่การด าเนินการท าสญัญาเช่ารถเป็นที่เสร็จสิ้นเรียบรอ้ย 

ต่อมาทางกองคลงัไดท้  าหนงัสอืขอความร่วมมอืใหช้ะลอโครงการที่

ยงัไมไ่ดด้  าเนินการเอาไวก่้อน เน่ืองจากเทศบาลไดร้บัเงนิจดัสรร

ต า่กว่าประมาณการรายรบัที่ต ัง้ไว ้ตามหนงัสอื นศ52203/ว154 

ลงวนัที่ 26 มถินุายน 2561 เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561

3  โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏบิตักิารการพฒันาศกัยภาพบคุลากรเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการ

ปฏบิตังิานแก่บคุลากรของเทศบาลเมอืงทุ่งสง

  - กจิกรรมอบรมเชิงปฏบิตักิารประเมนิผลสมัฤทธิ์ของการปฏบิตัริาชการตามหลกัเกณฑแ์ละ

วธิีการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดแีละจดัท าค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ

(งบเทศบาล) 80,000                                 80,000.00 ด าเนินการแลว้เสร็จ

4  โครงการฝึกอบรมเพิ่มศกัยภาพแก่บคุลากรเพื่อพฒันาระบบการตดิตามแลประเมนิผล

แผนพฒันาเทศบาลเมอืงทุ่งสง

(งบเทศบาล) 50,000                  44,200                  ด าเนินการแลว้เสร็จ

รวม

 กลยทุธท์ี่ 2 พฒันาศกัยภาพบคุลากรใหมี้ความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะดา้นและท างานเป็นทีมที่มีประสทิธิภาพและยกระดบัคุณภาพการบริหารจดัการแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิตามหลกัธรรมาภบิาลผ่านเกณฑก์ารบริการจดัการที่ดี

1

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาสี่ปี ตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2561

ยทุธศาสตรท์ี่ 4  ปรบัปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสู่การบริหารจดัการที่ดีโดยทกุภาคีมีสว่นร่วมแบบบูรณาการรองรบัความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอจัฉริยะ

(ภารกจิกองช่าง ส านักปลดัเทศบาล กองสวสัดิการสงัคม)

 กลยทุธท์ี่ 1  ปรบัปรุงและพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการและเพื่อการบริการประชนของเทศบาลและของชุมชนใหมี้ประสทิธิภาพและไดม้าตรฐานสามารถเขา้ถงึไดง้่ายสะดวกในการใชป้ระโยชน์
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี 2561
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ต ัง้ไว ้

งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

5  โครงการเพิ่มประสทิธิภาพจดัเก็บขอ้มลู ส ารวจขอ้มลูภาคสนาม โครงการ/กจิกรรมส าคญัของ

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

 - กจิกรรมเพิ่มประสทิธิภาพจดัเก็บขอ้มลู ส ารวจขอ้มลู ภาคสนาม โครงการ/กจิกรรมส าคญัของ

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

(งบเทศบาล) 81,000                  ไมไ่ดด้  าเนินการ เน่ืองจากผูบ้ริหารมนีโยบายใหช้ะลอการจา้งลูกจา้งโครงการ

6  โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการบริการประชาชน (งบเทศบาล) 93,600                  93,600                  ด าเนินการแลว้เสร็จ

7 โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการด าเนินงานพฒันาชุมชนเทศบาลเมอืงทุ่งสง (งบเทศบาล) 93,600                  93,600                  ด าเนินการแลว้เสร็จ

8  โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการบริการประชาชน

 - กจิกรรมเพิ่มประสทิธิภาพการจดัเก็บขอ้มลูสารสนเทศของกองวชิาการและแผนงาน

(งบเทศบาล) 108,000                 108,000                 ด าเนินการแลว้เสร็จ

9  โครงการอบรมเชิงปฏบิตักิารเพื่อการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิ่นแบบบูรณาการ

  - กจิกรรม อบรมเชิงปฏบิตั ิการเพื่อวางแผนพฒันาเมอืงทุ่งสงตามเป้าหมายการพฒันาที่ย ัง่ยนื

 Sustainable Development Goals (SDGs)

(งบเทศบาล) 80,000                  79,267                  ด าเนินการแลว้เสร็จ

10 โครงการจา้งที่ปรึกษาพฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนของเทศบาลเมอืงทุ่งสง ระยะที่ 2 (งบเทศบาล) 350,000                 250,000                 ด าเนินการแลว้เสร็จ

11 โครงการฝึกอบรมและทศันดูงานของผูน้ าชุมชนและสมาชิกสภาองคก์รชุมชนที่เกี่ยวขอ้ง (งบเทศบาล) 1,230,000               1,001,820               ด าเนินการแลว้เสร็จ

12 โครงการพฒันาศกัยภาพองคก์รแมบ่า้น/สตรีเทศบาลเมอืงทุ่งสง (งบเทศบาล) 60,000                  60,000                  ด าเนินการแลว้เสร็จ

13 โครงการจา้งเหมาดูแลระบบขอ้มลูของกองสวสัดกิารสงัคม (งบเทศบาล) 93,600                  93,600                  ด าเนินการแลว้เสร็จ

2,749,800               2,377,961               

1  โครงการจา้งที่ปรึกษา "การจดัการความรูเ้พื่อพฒันาศกัยภาพการสื่อสารองคก์รของเทศบาล

เมอืงทุ่งสง

(งบเทศบาล) 304,000                 304,000                 ด าเนินการแลว้เสร็จ

2 ศูนยร์วมขอ้มลูข่าวสารการซื้อหรือจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นระดบัอ าเภอทุ่งสง ประจ าปี

งบประมาณ 2561

(งบเทศบาล) 20,000                  20,000                  ด าเนินการแลว้เสร็จ

324,000                 324,000                 

1 โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพฒันา (งบเทศบาล) 40,000                                         -   ด าเนินการแลว้เสร็จ  งบประมาณสนบัสนุนจากบริษทัผาทอง

2 โครงการเทศบาลพบสภาชุมชนเมอืงเพื่อสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน (งบเทศบาล) 50,000                                    30,000 ด าเนินการแลว้เสร็จ

3 โครงการจา้งที่ปรึกษาวจิยัและและประเมนิผลความพงึพอใจของประชาชน (งบเทศบาล) 140,000                                  140,000 ด าเนินการแลว้เสร็จ

230,000                 170,000                 รวม

กลยทุธท์ี่ 4 พฒันาระบบบริการทกุกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยสง่เสริมใหป้ระชาชนมีสว่นร่วมอย่างเขม้แข็ง

รวม

รวม

กลยทุธท์ี่ 3  ปรบัปรุงและพฒันาระบบการสื่อสารเพื่อการพฒันางานและพฒันาชุมชนใหมี้ประสทิธิภาพ และลดขัน้ตอนปฏิบตัิงาน

B16



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี 2561
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ต ัง้ไว ้

งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

1  โครงการจา้งเหมาเอกชนเพื่อปฏบิตังิานในการจดัเก็บรายได ้ (งบเทศบาล) 444,000                 333,000 ด าเนินการแลว้เสร็จ

2  โครงการจา้งเหมาเจา้หนา้ที่บนัทกึขอ้มลูแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรพัยส์นิ (LTAX3000) (งบเทศบาล) 108,000 81,000 ด าเนินการแลว้เสร็จ

3  โครงการจา้งเหมาเจา้หนา้ที่บริการขอ้มลูแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรพัยส์นิ (งบเทศบาล) 93,900                  93,900 ด าเนินการแลว้เสร็จ

4  โครงการจา้งเหมาเจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยัสถานที่ราชการสถานีขนส่งย่อยเทศบาลเมอืงทุ่ง

สง

(งบเทศบาล) 187,800                 187,800 ด าเนินการแลว้เสร็จ

5  โครงการจา้งเหมาเจา้หนา้ที่รกัษาความสะอาดบริเวณสถานีขนส่งย่อยเทศบาลเมอืงทุ่งสง (งบเทศบาล) 187,800 187,800 ด าเนินการแลว้เสร็จ

1,021,500               883,500                 

1 โครงการประชุมประชาคมเมอืงทุ่งสง (งบเทศบาล)                  300,000                   86,830 ด าเนินการแลว้เสร็จ

2  โครงการส่งเสริมกระบวนการมส่ีวนร่วมดา้นประชาธิปไตย                   15,000                        -   ไมไ่ดด้  าเนินการ

3  โครงการจดังานวนัเทศบาล (งบเทศบาล) 50,000                  20,950                  ด าเนินการแลว้เสร็จ

4  โครงการเลอืกต ัง้สมาชิกสภาเทศบาลและผูบ้ริหารเทศบาล (งบเทศบาล) 50,000                  -                      ไมไ่ดด้  าเนินการ ไมม่กีารก าหนดใหม้กีารเลอืกต ัง้

5  โครงการโครงการประชุมประชาคมชุมชน (งบเทศบาล) 300,000                                   34,160 ด าเนินการแลว้เสร็จ

                715,000                 141,940

1  โครงการจา้งเหมาบริการยามรกัษาการณ์ (งบเทศบาล) 748,800 748,800                 ด าเนินการแลว้เสร็จ

2 โครงการจา้งเหมาบริการยามรกัษาการณ์  ส านกังานเทศบาล (งบเทศบาล) 93,900 93,900                  ด าเนินการแลว้เสร็จ

3  โครงการจา้งเหมาดูแลระบบสื่อ โสตทศันูปกรณ์หอ้งประชุมเทศบาลเมอืงทุ่งสง (งบเทศบาล) 108,000 108,000                 ด าเนินการแลว้เสร็จ

950,700 950,700

1 โครงการส ารวจขอ้มลู จปฐ. (งบเทศบาล)                    5,000 -                      ด าเนินการแลว้เสร็จ ด าเนินการแต่ไมใ่ชง้บประมาณ

2 โครงการเลอืกต ัง้คณะกรรมการชุมชน (งบเทศบาล)                    5,000 -                      ไมไ่ดด้  าเนินการ

10,000 0

6,541,000.00           5,073,101.00           

336,769,615.00        186,829,726.07        

กลยทุธท์ี่ 6  สง่เสริมการมีสว่นร่วมทางการเมืองการบริหารสู่การพฒันาเมืองอย่างย ัง่ยืน

รวม 4 ยทุธศาสตร ์

รวม

รวมทัง้ยทุธศาสตร ์

กลยทุธท์ี่ 5  เพิ่มประสทิธิภาพและพฒันาการจดัเกบ็รายไดข้องเทศบาลใหค้รบถว้น ท ัว่ถงึ และเป็นธรรม

กลยทุธท์ี่ 8  สง่เสริมองคก์รชุมชน (อบช.)ทกุองคก์ารบริหารชุมชน/กลุ่มต่าง ๆ ใหมี้สว่นร่วมในการพฒันาเมืองอย่างเขม้แข็งและบูรณาการความร่วมมือจากทกุภาคสว่น

รวม

กลยทุธท์ี่ 7  ปรบัปรุงและพฒันาเครื่องมือเครื่องใชแ้ละสถานที่ปฏิบตัิงาน

รวม

รวม
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ล าดบัที่ ยุทธศาสตร์ งบประมาณทีต่ั้งไว้
งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ
หมายเหตุ

1 ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และการ

กีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานทีเ่หนือกว่า

78,149,016.00               33,439,199.77             

2 ยุทธศาสตร์ที ่ 2  ร่วมกันจัดวางผังเมืองพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน รักษา

ส่ิงแวดล้อม ป้องกันน้้าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

214,983,699.00             115,921,180.30           

3 ยุทธศาสตร์ที ่3  ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่คุณภาพชีวิตทีดี่กว่า 37,095,900.00               32,396,245.00             

4 ยุทธศาสตร์ที ่4  ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและ

องค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการทีดี่โดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับ

ความเปล่ียนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ

6,541,000.00                5,073,101.00               

336,769,615.00            186,829,726.07          

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2558

รวม 4 ยุทธศาสตร์


