
ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือ

ระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย เพื่ออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

1 กองวชิาการฯ

งานวจิยัฯ

        300,000            120,000  - ด าเนินการจา้งทีป่รึกษาวจิยั ศึกษานิเวศวทิยาและความหลากหลายของปลา

และสตัวไ์มม่กีระดูกสนัหลงัขนาดใหญ่ คลองท่าโหลน คลองท่าเลา  และคลอง

ตม ณ คลองตม คลองท่าโหลน  และคลองท่าเลา

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

ผลการด าเนินงาน

1. ก าหนดขอบเขตและราคากลางจา้งทีป่รึกษา (11 ต.ค.60)

2. ประชมุคณะกรรมการ ฯ ก าหนดขอบเขต ฯ   (11 ต.ค.60)

3. สรรหาทีป่รึกษา    โดยจา้งมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  วทิยา

เขตนครศรีธรรมราช  เป็นทีป่รึกษา  ตามสญัญาจา้งเลขที ่ 330/2561ลงวนัที ่ 

 8 กมุภาพนัธ ์ 2561  ซึง่ขณะน้ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  

วทิยาเขตนครศรีธรรมราช ก าลงัด าเนินการตามขอบเขตงานทีเ่ทศบาลเมอืง ทุ่ง

สงก าหนด  โดยด าเนินการเป็นระยะเวลา  300  วนั   โดยแบ่งออกเป็นงวด

งาน จ านวน 3 งวด

  - ขณะน้ีทีป่รึกษาฯ ไดด้  าเนินการส่งงานงวดที ่1 เสร็จเรียบรอ้ยแลว้ เมือ่วนัที่

 9 พฤษภาคม 2561

บทที ่1 เคา้โครงการศึกษา

บทที ่2 แนวคดิทฤษฎี

บทที ่3 น าเสนอผลการส ารวจชนิดปลาและสตัวไ์มม่กีระดูกสนัหลงัขนาดใหญ่

ภายใตยุ้ทธศาสตรท์ี่ 2  รว่มกนัจดัวางผงัเมือง พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน รกัษาสิ่งแวดลอ้ม ป้องกนัน ้าทว่ม  สู่เมืองน่าอยู่อย่างย ัง่ยืน

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สงตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2561

กลยุทธท์ี่ 1 บูรณาการความรว่มมือทกุภาคส่วนอย่างมีคณุภาพในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาอทุกภยัเมืองทุง่สงแบบบูรณาการใหย้ ัง่ยืนโดยบูรณาการการพฒันาดา้นกายภาพและดา้นกระบวนการทางสงัคมอย่างเช่ือมโยงและตอ่เน่ือง

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3  บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 2 การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ สิ่งแวดลอ้มและพลงังาน

โครงการจา้งทีป่รึกษา ศึกษานิเวศวทิยาและ     

ความหลากหลายของปลาและสตัวไ์มม่กีระดูกสนัหลงั

ขนาดใหญ่ คลองท่าโหลน คลองท่าเลา และคลองตม
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือ

ระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย เพื่ออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

ภายใตยุ้ทธศาสตรท์ี่ 2  รว่มกนัจดัวางผงัเมือง พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน รกัษาสิ่งแวดลอ้ม ป้องกนัน ้าทว่ม  สู่เมืองน่าอยู่อย่างย ัง่ยืน

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สงตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2561

กลยุทธท์ี่ 1 บูรณาการความรว่มมือทกุภาคส่วนอย่างมีคณุภาพในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาอทุกภยัเมืองทุง่สงแบบบูรณาการใหย้ ัง่ยืนโดยบูรณาการการพฒันาดา้นกายภาพและดา้นกระบวนการทางสงัคมอย่างเช่ือมโยงและตอ่เน่ือง

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3  บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 2 การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ สิ่งแวดลอ้มและพลงังาน

2 โครงการจา้งทีป่รึกษาศึกษานิเวศวทิยาและความ

หลากหลายของสาหร่ายน า้จดืขนาดใหญ่ในคลอง

ท่าแพ คลองตม คลองท่าโหลนและ คลองท่าเลา

กองวชิาการฯ

งานวจิยัฯ

        240,000              96,000  - ด าเนินการจา้งทีป่รึกษาวจิยั ศึกษานิเวศวทิยาและความหลากหลายของ

สาหร่ายขนาดใหญ่ในคลองท่าแพ คลองตม คลองท่าโหลน  และคลองท่าเลา 

ณ คลองตม คลองท่าโหลน  และคลองท่าเลา

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

ผลการด าเนินงาน

1.ก าหนดขอบเขตและราคากลางจา้งทีป่รึกษา (11 ต.ค.60)

2.ประชมุคณะกรรมการ ฯ ก าหนดขอบเขต ฯ   (11 ต.ค.60)

3.สรรหาทีป่รึกษา    โดยจา้งมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  วทิยา

เขตนครศรีธรรมราช  เป็นทีป่รึกษา  ตามสญัญาจา้งเลขที ่ 331/2561ลงวนัที ่8

 กมุภาพนัธ ์ 2561  ซึง่ขณะน้ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  วทิยา

เขตนครศรีธรรมราช ก าลงัด าเนินการตามขอบเขตงานทีเ่ทศบาลเมอืง ทุ่งสง

ก าหนด   โดยแบ่งออกเป็นงวดงาน จ านวน 3 งวด

  - ขณะน้ีทีป่รึกษาฯ ไดด้  าเนินการส่งงานงวดที ่1 เสร็จเรียบรอ้ยแลว้ เมือ่วนัที่

 9 พฤษภาคม 2561 ประกอบดว้ย

บทที ่1 เคา้โครงการศึกษา

บทที ่2 แนวคดิทฤษฎี

บทที ่3 น าเสนอผลการส ารวจชนิดและการแพร่กระจายของสาหร่ายน า้จดื

ขนาดใหญ่
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือ

ระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย เพื่ออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

ภายใตยุ้ทธศาสตรท์ี่ 2  รว่มกนัจดัวางผงัเมือง พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน รกัษาสิ่งแวดลอ้ม ป้องกนัน ้าทว่ม  สู่เมืองน่าอยู่อย่างย ัง่ยืน

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สงตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2561

กลยุทธท์ี่ 1 บูรณาการความรว่มมือทกุภาคส่วนอย่างมีคณุภาพในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาอทุกภยัเมืองทุง่สงแบบบูรณาการใหย้ ัง่ยืนโดยบูรณาการการพฒันาดา้นกายภาพและดา้นกระบวนการทางสงัคมอย่างเช่ือมโยงและตอ่เน่ือง

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3  บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 2 การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ สิ่งแวดลอ้มและพลงังาน

3 โครงการจา้งทีป่รึกษาการส ารวจและประเมนิศกัยภาพ

ของไมย้นืตน้และพื้นริมคลอง

กองวชิาการฯ

งานวจิยัฯ

        362,200            144,800  - ด าเนินการจา้งทีป่รึกษาการส ารวจและประเมนิศกัยภาพของไมย้นืตน้และ

พชืพรรณริมคลองในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง ริมคลองในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

ผลการด าเนินงาน

1. ก าหนดขอบเขตและราคากลางจา้งทีป่รึกษา (11 ต.ค.60)

2. ประชมุคณะกรรมการ ฯ ก าหนดขอบเขต ฯ   (11 ต.ค.60)

3.สรรหาทีป่รึกษา    โดยจา้งมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  วทิยา

เขตนครศรีธรรมราช  เป็นทีป่รึกษา  ตามสญัญาจา้งเลขที ่ 329/2561  ลงวนัที่

   8 กมุภาพ0ันธ ์ 2561  ซึง่ขณะน้ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  

วทิยาเขตนครศรีธรรมราช ก าลงัด าเนินการตามขอบเขตงานทีเ่ทศบาลเมอืง ทุ่ง

สงก าหนด    โดยแบ่งเป็นงวดงาน จ านวน 3 งวด

   - ขณะน้ีทีป่รึกษาฯ ไดด้  าเนินการส่งงานงวดที ่1 เสร็จเรียบรอ้ยแลว้ เมือ่

วนัที ่9 พฤษภาคม 2561 ประกอบดว้ย

บทที ่1 เคา้โครงการศึกษา

บทที ่2 แนวคดิทฤษฎี

บทที ่3 น าเสนอผลการส ารวจและประเมนิไมย้นืตน้ริมคลอง
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือ

ระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย เพื่ออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

ภายใตยุ้ทธศาสตรท์ี่ 2  รว่มกนัจดัวางผงัเมือง พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน รกัษาสิ่งแวดลอ้ม ป้องกนัน ้าทว่ม  สู่เมืองน่าอยู่อย่างย ัง่ยืน

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สงตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2561

กลยุทธท์ี่ 1 บูรณาการความรว่มมือทกุภาคส่วนอย่างมีคณุภาพในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาอทุกภยัเมืองทุง่สงแบบบูรณาการใหย้ ัง่ยืนโดยบูรณาการการพฒันาดา้นกายภาพและดา้นกระบวนการทางสงัคมอย่างเช่ือมโยงและตอ่เน่ือง

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3  บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 2 การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ สิ่งแวดลอ้มและพลงังาน

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มป้องกนัแกไ้ขปญัหาอทุกภยัแบบบูรณาการ

กองสาธารณสุขฯ/

กองช่าง

(งบเทศบาล)

      2,500,000          2,000,000

 1.1 กจิกรรมดูแลบ ารุงรกัษาปรบัปรุงภูมทิศัน ์

ล  าเหมอืง ล  าคลอง คูท่อระบายน า้ ภายในเขตเทศบาล

4 ด าเนินการแลว้เสร็จ - จดักจิกรรมเพือ่บริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม , ป้องกนั

 , แกไ้ขปญัหาอทุกภยัแบบบูรณาการ

วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ป้องกนัน า้ท่วมภายในเขตเทศบาล

ผลการด าเนินงาน

1. ด าเนินการลอกท่อทางระบายน า้ตลาดใน ซอย 1 ความยาว 240 เมตร และ

ตลาดในซอย 2 และซอยเชื่อม ความยาว 600 เมตร แบะถนนประสานมติร 

ซอย 1 ความยาว 160 เมตร

2. ขดุลอกเก็บวสัดุสิง่ปฏกูิลภายในท่อ ,รางระบายน า้สาธารณะฯ ถนนรถไฟแล

ถนนรถไฟ 1 ความยาว 800 เมตร

3. ขดุลอกเก็บวสัดุสิง่ปฏกูิลภายในท่อ ,รางระบายน า้สาธารณะฯถนนยุทธ ์ซอย

 10,12 ความยาว 2,000 เมตร 

4. ขดุลอกทางระบายน า้และจดุรบัน า้ทิ้งสาธารณะฯจดุเสีย่ง) คลองท่าโหลน

จากทางเขา้หมูบ่า้นเอกวฒันผ์่านหมูบ่า้นพฒันาและถนนพฒันาการถงึรางรถไฟ

สายกนัตงั ความยาว 1,200 เมตร
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไวห้ลงั

โอนเพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่

วางไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ข ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม

ใหร้ะบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่อ

อธิบายเหตผุลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯได ้

1 โครงการจดัท าผงัและแผนชุมชนแบบมี

ส่วนร่วม

กอง

สวสัดกิาร ฯ

50,000  - ด าเนินการจดัท าแผนชุมชนร่วมกบัโครงการประชุมประชาคม

ชุมชน ซึง่มวีตัถปุระสงคใ์นการด าเนินกงานเหมอืนกนั จงึ

ด าเนินการใชง้บประมาณเดยีวกนั

ด าเนินการแลว้เสร็จ

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สงตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2561

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่3  บริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที ่2 การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ สิ่งแวดลอ้มและพลงังาน

กลยทุธท์ี ่1  บูรณาการความร่วมมือทกุภาคส่วนอย่างมีคณุภาพในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาอทุกภยัเมืองทุง่สงแบบบูรณาการการใหย้ ัง่ยืนโดยบูรณาการ การพฒันาดา้นกายภาพและ

ภายใตย้ทุธศาสตรท์ี ่2  ร่วมกนัจดัวางผงัเมือง พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน รกัษาสิ่งแวดลอ้ม ป้องกนัน ้าทว่ม  สู่เมืองน่าอยู่อย่างย ัง่ยืน
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร ์ที่ 2 ร่วมกนัจดัวางผงัเมือง พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน รกัษาสิ่งแวดลอ้ม ป้องกนัน ้าท่วม  สูเ่มืองน่าอยู่อย่างย ัง่ยืน

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม

ใหร้ะบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่อ

อธิบายเหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯได ้

1 โครงการกอ่สรา้ง ปรบัปรุง ซ่อมแซมท่อระบายน ้า กองช่าง        5,789,900      116,200        5,906,100              2,305,869  - ด าเนินการก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซ่อมแซมท่อระบายน า้ ดงัน้ี ด าเนินการแลว้

1.1 ก่อสรา้งท่อระบายน า้ คสล.(ดา้นบนรางว)ี 

พรอ้มบ่อพกัและพื้นทาง คสล.ซอยอทุศิเทศบาล

แยกถนนศิลปนุสรณ์

กองช่าง 167,200                        164,228  - ด าเนินการก่อสรา้งท่อระบายน า้ คสล.(ดา้นบนรางว)ี พรอ้มบ่อพกัและพื้นทาง 

คสล.ซอยอทุศิเทศบาลแยกถนนศิลปนุสรณ์

ผลการด าเนินงาน

ด าเนินการแลว้

1. ระบายน า้ท่วมขงัไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ

2. นางเสาวนีย ์ สุวรรณเดช อทุศิทีด่นิเพือ่ก่อสรา้งทางระบายน า้ ด าเนินการโอน

กรรมสทิธิ์ทีด่นิใหเ้ทศบาลเมอืงทุ่งสงเป็นทีเ่รียบรอ้ยแลว้

กองช่าง 2,166,700                    1,540,000  - ด าเนินการก่อสรา้งท่อระบายน า้ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร (ดา้นบนราง

ว)ีพรอ้มบ่อพกัถนนยุทธศาสตร ์ซอย 21

ผลการด าเนินงาน 

1. ด าเนินการก่อสรา้งไปแลว้ 38 %

2. วางท่อระบายน า้เน่ืองจากไมม่รีะบบระบายน า้ เพือ่แกไ้ขปญัหาน า้ท่วมขงั

กองช่าง 1,097,100                      890,000  - ด าเนินการ ก่อสรา้งถนน คสล. และท่อระบายน า้พรอ้มบ่อพกั (ดา้นบนเป็นราง

ว)ี ถนนบา้นในหวงั ซอย 2 ระหวา่ง 1เมษายน - 30 กนัยายน 2561 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพระบบการระบายน า้

ผลการด าเนินงาน 

1. ด าเนินการก่อสรา้งไปแลว้ 10 % ยงัไมไ่ดเ้บกิจ่าย

1.3 ก่อสรา้งถนน คสล. และท่อระบายน า้พรอ้ม

บ่อพกั (ดา้นบนเป็นรางว)ี ถนนบา้นในหวงั ซอย

 2

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สงตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2561

กลยทุธท์ี่  3  พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานโครงข่ายถนน ระบบระบายน ้า ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์ใหเ้พียงพอ และปรบัปรุงบ ารุงรกัษาอาคารสถานที่สาธารณะ

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

ก่อหน้ีผูกพนัธง์บประมาณปี 2562 

จ านวน 3,000,000 บาท

1.2 ก่อสรา้งท่อระบายน า้ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 

0.60 เมตร (ดา้นบนรางว)ีพรอ้มบ่อพกัถนน

ยุทธศาสตร ์ซอย 21

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

ก่อหน้ีผูกพนังบประมาณรายจ่าย

เกนิกวา่หน่ึงปีงบประมาณ (พ.ศ.

2562) จ านวน 1,000,000 บาท
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม

ใหร้ะบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่อ

อธิบายเหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯได ้

1.4 ก่อสรา้งท่อเหลีย่มระบายน า้ถนนยุทธศาสตร์ กองช่าง 163,500              116,200          279,700                265,000  - ด าเนินการก่อสรา้งท่อเหลีย่มระบายน า้ถนนยุทธศาสตร์

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการระบายน า้แกไ้ขปญัหาและป้องกนัน า้ท่วมขงั

ด าเนินการแลว้เสร็จ

ผลการด าเนินงาน

1. สามารถระบายน า้แกไ้ขปญัหาและป้องกนัน า้ท่วมขงัได ้

2. วางท่อระบายน า้ความยาว 20x20 เมตร

1.5 ก่อสรา้งระบบระบายน า้ภายในวดัชยัชมุพล กองช่าง 1,195,400        - ด าเนินการก่อสรา้งลานคอนกรีตและระบบระบายน า้ภายในวดัชยัชมุพล อยู่ระหวา่งด าเนินงาน

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการระบายน า้แกไ้ขปญัหาและป้องกนัน า้ท่วมขงั

กองช่าง 1,000,000                   986,640.62  - ด าเนินการก่อสรา้งลานคอนกรีตและระบบระบายน า้ภายในวดัชยัชมุพล ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการระบายน า้แกไ้ขปญัหาและป้องกนัน า้ท่วมขงั

ผลการด าเนินงาน

1. สามารถระบายน า้แกไ้ขปญัหาและป้องกนัน า้ท่วมขงัได ้

2 โครงการกอ่สรา้งเข่ือน , เข่ือนก ัน้น ้าและฝายก ัน้น ้า กองช่าง 1,368,300       -           1,368,300                      682,500  - ด าเนินการก่อสรา้งเขือ่น , เขือ่นก ัน้น า้และฝายกัน้น า้ ดงัน้ี ด าเนินการแลว้เสร็จ

2.1 ก่อสรา้งทางเดนิ และผนงัก ัน้ดนิ คส.ล.ล า

เหมอืงสาธารณประโยชน ์ถนนส าโรง (โคกทราย

 ซอย 6)

กองช่าง 368,300                        317,500  - ด าเนินการงานก่อสรา้งทางเดนิผนงักนัดนิ คสล.ล าเหมอืงสาธารณะประโยชน์

ถนนส าโรง (โคกทราย ซอย 6)

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ป้องกนัการกดัเซาะของน า้ป้องกนัการพงัทะลายของผนงัก ัน้ดนิ

ผลการด าเนินงาน

1. ก่อสรา้งทางเดนิผนงักนัดนิ คสล.ล าเหมอืงสาธารณะประโยชนถ์นนส าโรง (โคก

ทราย ซอย 6) ระหวา่งวนัที ่21 พฤศจกิายน 2560 - 4 มกราคม 2561

ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.6 ก่อสรา้งลานคอนกรีตและระบบระบายน า้

ภายในวดัชยัชมุพล
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม

ใหร้ะบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่อ

อธิบายเหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯได ้

2.2 ก่อสรา้งทางเดนิและผนงัก ัน้ดนิ คสล.ล า

เหมอืงสาธารณะประโยชน ์(ตัง้แต่ถนน

ยุทธศาสตร ์ซอย12 ไปทางทศิเหนือ)

กองช่าง 1,000,000                      365,000  - ด าเนินการก่อสรา้งทางเดนิและผนงัก ัน้ดนิ คสล.ล าเหมอืงสาธารณะประโยชน ์

(ตัง้แต่ถนนยุทธศาสตร ์ซอย12 ไปทางทศิเหนือ) ระหวา่งวนัที ่20 เมษายน - 18 

กรกฏาคม 2561

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ป้องกนัน า้กดัเซาะของน า้ป้องกนัการพงัทลายของผนงัก ัน้ดนิ

ด าเนินการแลว้เสร็จ

ผลการด าเนินงาน

1. ป้องกนัน า้กดัเซาะของน า้ป้องกนัการพงัทลายของผนงัก ัน้ดนิ

3 โครงการกอ่สรา้งถนน/ถนนและท่อระบายน ้า/

ปรบัปรุงผิวจราจร

กองช่าง 11,271,700      1,559,000   12,830,700                   9,548,169  - ด าเนินการก่อสรา้งถนน/ถนนและท่อระบายน า้/ปรบัปรุงผวิจราจร ดงัน้ี ด าเนินการแลว้เสร็จ

กองช่าง 1,111,000                      790,000  - ด าเนินการก่อสรา้งท่อระบายน า้ (ดา้นบนเป็นรางว)ี พรอ้มบ่อพกั ถนนท่าแพ

เหนือ (ต่อจากเดมิ-สุดเขตเทศบาล) ระหวา่ง 1 เมษายน - 30 มถินุายน 2561

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1.เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพระบบการระบายน า้

ผลการด าเนินงาน

1. เพิม่ประสทิธิภาพระบบการระบายน า้

3.2 ก่อสรา้งถนน คสล.และท่อระบายน า้พรอ้ม

บ่อพกั (ดา้นบนเป็นรางว)ี ถนนประชาอทุศิ ซอย

 6 (ตดิกบัโรงเรียนเจริญวยั)

กองช่าง 1,350,400                    1,012,600  - ด าเนินการก่อสรา้งถนน คสล.และท่อระบายน า้พรอ้มบ่อพกั (ดา้นบนเป็นรางว)ี 

ถนนประชาอทุศิ ซอย 6 (ตดิกบัโรงเรียนเจริญวยั) ระหวา่ง 1 เมษายน - 15 

สงิหาคม 2561 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ก่อสรา้งถนน คสล.ส าหรบัใชเ้ป็นเสน้ทางสญัจรไปมา

2. เพือ่ก่อสรา้งท่อระบายน า้พรอ้มบ่อพกั(ดา้นบนเป็นรางว)ี เพิม่ประสทิธิภาพ

ระบบการระบายน า้

3. เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพระบบการระบายน า้

ด าเนินการแลว้เสร็จ

3.1 ก่อสรา้งท่อระบายน า้ (ดา้นบนเป็นรางว)ี 

พรอ้มบ่อพกั ถนนท่าแพเหนือ (ต่อจากเดมิ-สุด

เขตเทศบาล)
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม

ใหร้ะบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่อ

อธิบายเหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯได ้

ผลการด าเนินงาน

1. ก่อสรา้งถนน คสล.และท่อระบายน า้พรอ้มบ่อพกั (ดา้นบนเป็นรางว)ี ถนน

ประชาอทุศิ ซอย 6 (ตดิกบัโรงเรียนเจริญวยั)

2. ประชาชนไดใ้ชเ้ป็นเสน้ทางสญัจรไปมา

3. เพิม่ประสทิธิภาพระบบการระบายน า้

3.3 ก่อสรา้งถนน คสล. พรอ้มท่อระบายน า้และ

รางว ีถนนเสริมชาต ิซอย 3

กองช่าง 1,504,000        - ด าเนินการก่อสรา้งถนน คสล. พรอ้มท่อระบายน า้และรางว ีถนนเสริมชาต ิซอย

 3 ระหวา่ง 1 เมษายน - 30 กนัยายน 2561

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพระบบการระบายน า้ 

ผลการด าเนินงาน

1. ด าเนินการก่อสรา้งความกา้วหนา้ 20 %

3.4 ก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์กิคอนกรีต ถนนท่า

แพเหนือ ซอย 8

กองช่าง 480,000                        480,000  - ด าเนินการก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์กิคอนกรีต ถนนท่าแพเหนือ ซอย 8 ระหวา่ง

 6 กมุภาพนัธ ์- 7 มนีาคม 2561 

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ปรบัปรุงถนใหไ้ดม้าตรฐาน

ผลการด าเนินงาน

1. ประชาชนไดใ้ชเ้ป็นเสน้ทางสญัจรไปมา

3.5 ก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์กิคอนกรีต พรอ้ม

ท่อระบายน า้ คสล.เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร 

(ดา้นบนเป็นรางว)ี พรอ้มบ่อพกัถนนท่าแพเหนือ 

(ภายในหมูบ่า้นแมถ่าวร)

กองช่าง 362,700                        337,300  - ด าเนินการก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์กิคอนกรีต พรอ้มท่อระบายน า้ คสล.

เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร (ดา้นบนเป็นรางว)ี พรอ้มบ่อพกัถนนท่าแพเหนือ 

(ภายในหมูบ่า้นแมถ่าวร) ระหวา่ง 6 กมุภาพนัธ ์-6 เมษายน 2561 

ผลการด าเนินงาน

1. ก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์กิคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กวา้งประมาณ 7.80 เมตร

 ความยาว 43.00 เมตร หรือพื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ 335.40 ตารางเมตร

ด าเนินการแลว้เสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม

ใหร้ะบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่อ

อธิบายเหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯได ้

3.6 ก่อสรา้งถนน คสล.และท่อระบายน า้ คสล. 

(ดา้นบนเป็นรางว)ี พรอ้มบ่อพกั ถนนพฒันาการ 

ซอย 3

กองช่าง 1,112,000                   954,269.49  - ด าเนินการก่อสรา้งถนน คสล.และท่อระบายน า้ คสล. (ดา้นบนเป็นรางว)ี พรอ้ม

บ่อพกั ถนนพฒันาการ ซอย 3 ก่อสรา้งถนน ค.ส.ล.กวา้งเฉลีย่ 4.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร ความยาวประมาณ 140.00 เมตร หรือพื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ 560 ตาราง

เมตร และก่อสรา้งท่อระบายน า้ ค.ส.ล.0.40 เมตร ดา้นบนรางว ีพรอ้มบ่อพกั 

ความยาวรวมท ัง้สองขา้งไมน่อ้ยกวา่ 280.00เมตร ระหวา่ง 1 เมษายน - 15 

สงิหาคม 2561 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ก่อสรา้งถนน คสล.ท่อระบายน า้พรอ้มบ่อพกั

2. เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพระบบการระบายน า้ 

ด าเนินการแลว้เสร็จ

ผลการด าเนินงาน

1. ก่อสรา้งถนน คสล.และท่อระบายน า้ คสล. (ดา้นบนเป็นรางว)ี พรอ้มบ่อพกั 

ถนนพฒันาการ ซอย 3 ก่อสรา้งถนน ค.ส.ล.กวา้งเฉลีย่ 4.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร ความยาวประมาณ 140.00 เมตร หรือพื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ 560 ตารางเมตร 

และก่อสรา้งท่อระบายน า้ ค.ส.ล.0.40 เมตร ดา้นบนรางว ีพรอ้มบ่อพกั ความยาว

รวมท ัง้สองขา้งไมน่อ้ยกวา่ 280.00เมตร
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม

ใหร้ะบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่อ

อธิบายเหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯได ้

3.7 ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็และท่อ

ระบายน า้ ค.ส.ล. (ดา้นบนเป็นรางว)ี พรอ้มบ่อ

พกัถนนหมูบ่า้นพฒันา (หนา้ศาลเจา้ซ  าปอกง)

กองช่าง 624,000                        624,000  ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็และท่อระบายน า้ ค.ส.ล. (ดา้นบนเป็นรางว)ี 

พรอ้มบ่อพกัถนนหมูบ่า้นพฒันา (หนา้ศาลเจา้ซ  าปอกง) ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 

0.60 เมตร (ดา้นบนรางว)ี พรอ้มบ่อพกั ถนนทางเขา้มลูนิธิซ  าปอกง พรอ้มบ่อพกั 

ระหวา่งวนัที ่7 มนีาคม 2561- 4 กรกฎาคม 2561

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ก่อสรา้งถนนคอนนกรีตเสริมเหลก็ส าหรบัประชาชนใชส้ญัจรไปมา

2. เพือ่ก่อสรา้งท่อระบายน า้เพิม่ประสทิธิภาพระบบการระบายน า้ป้องกนัน า้ท่วมขงั

ผลการด าเนินงาน

1. ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็และท่อระบายน า้ ค.ส.ล. (ดา้นบนเป็นรางว)ี 

พรอ้มบ่อพกัถนนหมูบ่า้นพฒันา (หนา้ศาลเจา้ซ  าปอกง) ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 

0.60 เมตร (ดา้นบนรางว)ี พรอ้มบ่อพกั ถนนทางเขา้มลูนิธิซ  าปอกง พรอ้มบ่อพกั

2. ประชาชนใชส้ญัจรไปมาและระบายน า้ป้องกนัน า้ท่วมขงั

กองช่าง 2,280,600                    1,850,000  - ด าเนินการก่อสรา้งถนน คสล.และท่อระบายน า้พรอ้มบ่อพกั (ดา้นบนรางว)ี 

วตัถปุระสงค ์

1.เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพระบบการระบายน า้

ผลการด าเนินงาน

1. ด าเนินการความกา้วหนา้ 40 %

3.9 ก่อสรา้งผวิจราจรแอสฟลัทต์กิคอนกรีต 

ถนนยุทธศาสตร ์ซอย 12

กองช่าง 1,853,000                    1,220,000  - ด าเนินการก่อสรา้งผวิจราจรแอสฟลัทต์กิคอนกรีต ถนนยุทธศาสตร ์ซอย 12  

หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร กวา้งเฉลีย่ 5.95 เมตร ความยาวประมาณ 589.00 เมตร 

หรือพื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ 3,510.00 เมตร

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ความสะดวกในการเสน้ทางสญัจรไปมา

ด าเนินการแลว้เสร็จ

ผลการด าเนินงาน

1. ประชาชนสะดวกในการสญัจรไป-มา

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน

งบประมาณ 2561 งบประมาณ 

2,280,600 บาท ก่อหน้ีผูกพนั 2562

 งบประมาณ 3,000,000 บาท

3.8 ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็, ท่อ

ระบายน า้ ค.ส.ล. (ดา้นบนเป็นรางว)ี พรอ้มบ่อ

พกัและสะพาน ค.ส.ล. ซอยร่วมใจ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม

ใหร้ะบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่อ

อธิบายเหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯได ้

กองช่าง 1,300,000          1,559,000        2,859,000              2,280,000   - ด าเนินการก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์กิคอนกรีต ถนนท่าแพใต ้(จากทางรถไฟ

สายใต-้ทางหลวงหมายเลข 41)  ระหวา่ง 7 กรกฎาคม - 4 ตลุาคม 2560 

ด าเนินการแลว้เสร็จ

เงนิรางวลัปี 2559 งบประมาณ 

1,559,000 บาท
วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ความสะดวกในการเสน้ทางสญัจรไปมา

ผลการด าเนินงาน

1. ก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์กิคอนกรีต ถนนท่าแพใต ้(จากทางรถไฟสายใต-้ทาง

หลวงหมายเลข 41) 

2. ประชาชนสะดวกในการสญัจรไป-มา

3.11 ก่อสรา้งถนน คสล.และท่อระบายน า้พรอ้ม

บ่อพกั (ดา้นบนรางว)ี ถนนยุทธศาสตร ์ซอย 11

กองช่าง 594,000          -  -  - ไมไ่ดด้  าเนินการ

ยกเลกิเน่ืองจากมปีญัหาพื้นที่ก่อสรา้งกบั

เอกชนเทศบาลไมส่ามารถส่งมอบพื้นที่

ก่อสรา้งใหก้บัผูร้บัจา้งได ้

4 โครงการกอ่สรา้ง/ปรบัปรุง อาคารสถานที่ กองช่าง 61,239,399      -           61,239,399      37,898,600             - ด าเนินการก่อสรา้ง/ปรบัปรุง อาคารสถานที ่ดงัน้ี ด าเนินการแลว้เสร็จ

4.1 ปรบัปรุงพื้นทีส่นามบาสเก็ตบอล ดา้นขา้ง

โรงยมิสเ์นเซีย่มเทศบาลเมอืงทุ่งสง

กองช่าง 445,000                        445,000  - ด าเนินการปรบัปรุงพื้นทีส่นามบาสเก็ตบอล ดา้นขา้งโรงยมิสเ์นเซีย่มเทศบาล

เมอืงทุ่งสง ระหวา่ง 14 พฤศจกิายน 2560 - 12 มกราคม 2561 ณ สนาม

บาสเกตบอลเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ปรบัปรุงพื้นทีส่นามบาสเก็ตบอลส าหรบัออกก าลงักายและจดัการแขง่ขนักฬีา

ด าเนินการแลว้เสร็จ

ผลการด าเนินงาน

1. เยาวชน ประชาชน มสีนามเบสเกตบอลส าหรบัออกก าลงักาย

4.2 ปรบัปรุงพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่เมอืงทุ่งสง กองช่าง 1,800,000              1,800,000   - ด าเนินการปรบัปรุงพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่เมอืงทุ่งสง เพือ่จดัต ัง้พพิธิภณัฑท์อ้งถิน่

เมอืงทุ่งสง สรา้งศูนยก์ารเรีบนรูป้ระวตัศิาสตรช์มุทางเมอืงทุ่งสง

ด าเนินการแลว้เสร็จ

3.10 ก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์กิคอนกรีต ถนน

ท่าแพใต ้(จากทางรถไฟสายใต-้ทางหลวง

หมายเลข 41)
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม

ใหร้ะบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่อ

อธิบายเหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯได ้

4.3 ปรบัปรุงหอ้งน า้สวนสาธารณะถ า้ตลอด กองช่าง 745,000                536,000  - ด าเนินการปรบัปรุงหอ้งน า้สวนสาธารณะถ า้ตลอด ระหวา่งวนัที ่13 มกราคม - 

12 พฤษภาคม 2561

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. ประชาชนทีม่าท่องเทีย่วไดใ้ชห้อ้งน า้ทีส่ะอาด 

ผลการด าเนินงาน

1. ปรบัปรุงหอ้งน า้ถ  า้ตลอดส าหรบับริการประชาชนทีเ่ขา้มาเทีย่ว

4.4 ปรบัปรุงหอ้งประชมุเลก็ สวนพฤกษาสริินธร กองช่าง 920,000                710,000  - ด าเนินการ ปรบัปรุงหอ้งประชมุเลก็ สวนพฤกษาสริินธร ระหวา่งวนัที ่1 

เมษายน - 30 มถินุายน 2561 ณ สวนพฤกษา

สริินธร

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วถัตปุระสงค ์

1. เพือ่ปรบัปรุงหอ้งประชมุเลก็ สวนพฤกษาสริินธร

ผลการด าเนินงาน

1. หอ้งประชมุเพือ่บริการประชาชน

4.5 ก่อสรา้งปรบัปรุงหอ้งพกัสวนพฤกษาสริินธร กองช่าง 680,000                519,000  - ด าเนินการปรบัปรุงหอ้งน า้สวนพฤกษาสริินธร ระหวา่งวนัที ่1 เมษายน - 30 

พฤษภาคม 2561 ณ สวนพฤกษาสริินธร

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ปรบัปรุงหอ้งน า้สวนพฤกษาสริินธรส าหรบับริการประชาชนทีเ่ขา้มาเทีย่ว

ผลการด าเนินงาน

1. ประชาชนทีม่าท่องเทีย่วไดใ้ชห้อ้งน า้ทีส่ะอาด จ านวน 6 หอ้ง

4.6 ตดิต ัง้ถงัเก็บน า้บนดนิโรงเรียนรีสอรท์อนุ

บาลเทศบาลเมอืงทุ่งสง

กองช่าง 128,700                119,600  - ด าเนินการตดิต ัง้ถงัเก็บน า้บนดนิโรงเรียนรีสอรท์อนุบาลเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

ระหวา่ง 9 พฤศจกิายน 2560 - 2 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนรีสอรท์อนุบาลทุ่งสง

ด าเนินการแลว้เสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม

ใหร้ะบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่อ

อธิบายเหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯได ้

4.7 ปรบัปรุงอาคารตลาดสดชัน้ 2 กองช่าง 18,523,726             18,199,000  - ด าเนินการปรบัปรุงตลาดสดชัน้ 2  ระหวา่งวนัที ่16 กนัยายน 2558 - 30 

มกราคม 2561 ณ บริเวณตลาดสดเทศาลเมอืงทุ่งสง

วตัถปุระสงค ์

1. จดัระเบยีบผูค้า้ภายในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสงลดจ านวน

ด าเนินการแลว้เสร็จ

ผลการด าเนินงาน

1. เทศบาลเมอืงทุ่งสงมสีถานทีส่  าหรบัใหพ้่อคา้แมค่า้จ าหน่ายสนิคา้

4.8 ก่อสรา้งอาคารส านกังาน กองช่าง 20,755,973  -  ก่อสรา้งอาคารส านกังาน ระหวา่ง 21 พฤศจกิายน 2560 - 1 ธนัวาคม 2561 อยู่ระหว่างด าเนินงาน

- ก่อสรา้งงานโครงสรา้ง , งานก่ออฐิฉาบ

ปูน ,งานไฟฟ้า ,งานฝ้าเพดาน

4.9 ก่อสรา้งศาลาประชาคม กองช่าง 17,241,000             15,570,000  - ก่อสรา้งศาลาประชาคม ระหวา่ง 14 ตลุาคม 2559 - 12 พฤษภาคม 2561 ณ 

บริเวณสนามหนา้ทีว่า่การอ าเภอทุ่งสง

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพิอ่ปรบัปรุงศาลาประชาคมหลงัเก่าซึง่สภาพช ารุดใหม้คีวามม ัน่คงแขง็แรง

ผลการด าเนินงาน

1.เทศบาลเมอืงทุ่งสงมศีาลาประชาคมเพือ่ประชมุ และจดังานต่างๆ

5 กองช่าง 2,800,000              2,750,000  - ด าเนินการจดัซื้อทีด่นิบริเวณริมถนนเอเซยีทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 41 (ช่วง

กลบัรถใตส้ะพานลอยเขา้ถนนพฒันาการ) ระหวา่ง กมุภาพนัธ-์มนีาคม 2561 

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่แกไ้ขปญัหาน า้ท่วม

ผลการด าเนินงาน

1. สามารถระบายน า้แกไ้ขปญัหาและป้องกนัน า้ท่วมขงัได ้

6 โครงการก่อสรา้งทะเลเทยีม โรงเรียนรีสอรท์อนุ

บาลทุ่งสง

กองช่าง 991,000  - ไมไ่ดด้  าเนินการ ยกเลกิโครงการ

ไมม่ผูีใ้ดมายืน่ซอง

7 โครงการก่อสรา้งน า้ตกจ าลอง โรเงรียนรีสอรท์อ

นุบาลทุ่งสง

กองช่าง 1,748,000  - ไมไ่ดด้  าเนินการ ยกเลกิโครงการ

ไมม่ผูีใ้ดมายืน่ซอง

โครงการจดัซื้อทีด่นิบริเวณริมถนนเอเซยีทาง

หลวงแผ่นดนิหมายเลข 41 (ช่วงกลบัรถใต ้

สะพานลอยเขา้ถนนพฒันาการ)

C78



ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม

ใหร้ะบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่อ

อธิบายเหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯได ้

8 โครงการตดิต ัง้เสาทาวเวอรแ์บบเซลลซ์พัพอรท์ งานป้องกนัฯ

ส านกัปลดัฯ

170,000  - ไมไ่ดด้  าเนินการ ยกเลกิโครงการ

9 โครงการขยายประปา กองช่าง 1,000,000              1,126,614  - ด าเนินการขยายเขตประปา ดงัน้ี

9.1 ขยายเขตประปาบริเวณชมุชนหลงั

โรงพยาบาล(เก่า

กองช่าง           1,126,613.78  - ตดิต ัง้วางท่อประปาบริเวณชมุชนหลงัโรงพยาบาลทุ่งสง (เก่า) ระหวา่งวนัที ่1 

มนีาคม - 30 เมษายน 2561

10  - ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ดงัน้ี ด าเนินการแลว้เสร็จ

 -  ขยายเขตไฟฟ้าถนนรถไฟ ด าเนินการระหวา่งวนัที ่1 มกราคม - 30 พฤษภาคม

 2561

 - ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณซอยแยกรา้นวชัรียูนิค ระหวา่งวนัที ่1 มกราคม 2561 - 

30 พฤษภาคม 2561

514,246.84            โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะปรบัปรุง

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

กองช่าง 1,000,000

ด าเนินการแลว้เสร็จ
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร ์ที่ 2 ร่วมกนัจดัวางผงัเมือง พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน รกัษาสิ่งแวดลอ้ม ป้องกนัน ้าท่วม  สูเ่มืองน่าอยู่อย่างย ัง่ยืน

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่มโอน

ลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วาง

ไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบเุหตผุล

ในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯได ้

โครงการปรบัปรุงภูมทิศันเ์มอืงทุ่งสงแบบบูรณาการ (งบเทศบาล)         813,000

1.1 ปรบัปรุงทางขึ้นถ า้ตลอดพรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน์         813,000

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สงตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2561

กลยุทธท์ี่ 4  ปรปัปรุงและพฒันาพื้นที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม และปรบัปรุงภมิูทศันใ์นเขตเทศบาลใหส้วยงามเป็นระเบยีบโดยทกุภาคส่วนมีส่วนรว่ม

1 ไมไ่ดด้  าเนินการ

ยกเลกิโครงการ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ทีต่ั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 
งบประมาณ

ทีใ่ช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ
 ตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายทีว่างไว้หรือระบุ
เหตผุลทีไ่มส่ามารถด าเนินการ

ได ้ หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่
ระหว่างการด าเนินการ

แนวทางการพัฒนาที ่5 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกทีส่าธารณะโดยทุกภาคส่วนมสี่วนร่วม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี  2557

ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที ่2  ร่วมกันจัดวางผังเมอืง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม  สู่เมอืงน่าอยู่อย่างยั่งยืน



หมายเหตุ
 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ือ
อธิบายเหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา
เทศบาล ฯได้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี  2557

ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที ่2  ร่วมกันจัดวางผังเมอืง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม  สู่เมอืงน่าอยู่อย่างยั่งยืน



ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3  บริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 2 การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอ้มและพลงังาน

ยทุธศาสตรท์ี่ 2 ร่วมกนัจดัวางผงัเมือง พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน รกัษาสิ่งแวดลอ้ม ป้องกนัน ้าท่วมสูเ่มืองน่าอยู่อย่างย ัง่ยืน

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่าง

การด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบเุหตผุลใน

การโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ได ้

1 โครงการป้องกนัและควบคุมพาหะน าโรค 

(จา้งเหมาบริการเอกชนก าจดัหนูและ

แมลงสาบ)

กองสาธารณสุข

งานสุขาภบิาลฯ

144,000            120,000  - ด าเนินการป้องกนัและควบคุมพาหะน าโรค(จา้งเหมาเอกชนก าจดัหนู

และแมลงสาป) ระหวา่งวนัที ่1 ตลุาคม 2560 - 30 กนัยายน 2561 ในเขต

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ก าจดัหนูซึง่เป็นพาหนะน าโรค

2. เพือ่ป้องกนัโรคทีเ่กดิจากหนูเป็นพาหนะน าโรค

3. เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการคา้ประชาชนมคีวามเชื่อม ัน่ในการซื้อสนิคา้ในพื้นที่

ทีม่กีารก าจดัหนู ดา้นความสะอาดปลอดภยัจากเชื้อโรคทีม่หีนูเป็นพาหนะ

น าโรค

ผลการด าเนินงาน

1. ด าเนินการไปแลว้จ านวน 10 ครัง้ เดอืนละ 2 ครัง้ 

2. ผูป้ระกอบการคา้และประชาชนทีม่าซื้อสนิคา้มคีวามพงึพอใจและเชื่อม ัน่

ในการจบัจ่ายสนิคา้ในพื้นทีท่ีม่กีารวางยาเบือ่หนู

3. เป็นการป้องกนัโรคตดิต่อทีเ่กดิจากหนูเป็นพาหนะน าโรค

4. ความพงึพอใจของผูป้ระเมนิฯในครัง้น้ี คดิเป็นรอ้ยละ 74.18

อยู่ในระดบัมากผลการด าเนินงาน

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สงตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2561

กลยทุธท์ี่ 6 ปรบัปรุงพฒันาและบริหารจดัการตลาดสด ตลาดนัด ตลาดคนเดิน ใหส้วยงาม สะอาด ถูกหลกัสขุาภบิาลโดยการมีสว่นร่วม
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่าง

การด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบเุหตผุลใน

การโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ได ้

2 กองสาธารณสุข

งานสุขาภบิาลฯ

216,000            117,000  - ด าเนินการจา้งเหมาบริการรายบคุคล ปฏบิตังิานดา้นสุขาภบิาลและ

อนามยัสิง่แวดลอ้ม จ านวน 2 คน ระหวา่งตลุาคม2560-กนัยายน 2561

ด าเนินการแลว้เสร็จ

เมือ่เดอืนกรกฏาคม เน่ืองจากลูกจา้งโครงการสอบ

บรรจไุดเ้ป็นพนกังานจา้งวตัถปุระสงค ์

1.เพือ่จา้งเหมาบริการรายบคุคล ปฏบิตังิานดา้นสุขาภบิาลและอนามยั

สิง่แวดลอ้ม

ผลการด าเนินงาน

1. งานสุขาภบิาลและอนามยัสิง่แวดลอ้มมผีลการปฏบิตังิานทีผ่่านตวัชี้วดั 

ระดบัพื้นฐานดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม จ านวน 5 ดา้น

3 โครงการปรบัปรุงตลาดสดน่าซื้อ

 - กจิกรรมตลาดประชารฐัเทศบาลเมอืง

ทุ่งสง

กองสาธารณสุข

งานสุขาภบิาลฯ

15,900              15,900  - ด าเนินกจิกรรมตลาดประชารฐัเทศบาลเมอืงทุ่งสง ช ัน้ 2 เมือ่วนัที ่27 

พฤศจกิายน 2560 ณ ตลาดสดเทศบาลเมอืงทุ่งสง ช ัน้  2 (ตลาดผา้) 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่เปิดใชอ้าคารตลาดสดเทศบาลเมอืงทุ่งสง ช ัน้ 2 (ตลาดผา้) ในการ

ใหบ้ริการประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสงและพื้นทีใ่กลเ้คยีง

ผลการด าเนินการ

1. สามารถจดัแผงใหผู้ป้ระกอบการคา้เขา้จ าหน่ายสนิคา้ได ้จ านวน 201 

แผง หลงัปรบัปรุงตลาดใหม่

ด าเนินการแลว้เสร็จ

โครงการสุขาภบิาลส าหรบัผูป้ระกอบการ

คา้ในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง

 - กจิกรรมเพิม่ประสทิธิภาพงาน

สุขาภบิาลและอนามยัสิง่แวดลอ้ม
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  2560

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ

ทีใ่ชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายทีว่างไว้หรือระบุ

เหตผุลทีไ่มส่ามารถด าเนินการ

ได ้ หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ือ

อธิบายเหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที ่7  ส่งเสริม  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี  2557

ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที ่2  ร่วมกันจัดวางผังเมอืง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้้าท่วม  สู่เมอืงน่าอยู่อย่างยั่งยืน

238



ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดั ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพฒันาสงัคมและคณุภาพที่ดี

ภายใตยุ้ทธศาสตรท์ี่ 2  รว่มกนัจดัวางผงัเมือง พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน รกัษาสิ่งแวดลอ้ม ป้องกนัน ้าทว่ม  สู่เมืองน่าอยู่อย่างย ัง่ยืน

กลยุทธท์ี่ 8  จดัระบบจราจรใหมี้ระเบยีบและสรา้งวินยัจราจรแก่ประชาชน โดยทกุภาคส่วนมีส่วนรว่มแบบบูรณาการ

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

1 โครงการการจดัระเบยีบจราจรและแกไ้ขปญัหา

จราจรเมอืงทุ่งสงแบบบูรณาการ

งานป้องกนัฯ

ส านกัปลดั

50,000         ไมไ่ดด้  าเนินการ

2 โครงการรณรงคป้์องกนัและลดอบุตัเิหตบุน

ถนน

งานป้องกนัฯ

ส านกัปลดั

55,000 51,800           - ด าเนินการรณรงคป้์องกนัและลดอบุตัเิหตบุนถนน  จ านวน 2 ครัง้

2.1 กจิกรรมฝึกอบรมและรณรงคป้์องกนัและ

ลดอบุตัเิหตบุนถนน(ช่วงปีใหม)่

25,900           - ด าเนินการเตรียมความพรอ้มการปฏบิตังิานป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนน

ในช่วงเทศกาลเทศกาลปีใหม ่วนัที ่28 ธนัวาคม 2560 – 3  มกราคม 2561

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัใหก้บัผูใ้ชร้ถใชถ้นน

2. เพือ่อ านวยความสะดวกดา้นการจราจรใหก้บัประชาชนผูใ้ชร้ถใชถ้นน

ผลการด าเนินงาน

1. จดัต ัง้ศูนยอ์  านวยความสะดวกดา้นการจราจรใหก้บัผูใ้ชร้ถใชถ้นนในช่วง

เทศกาลปีใหม ่ระหวา่งวนัที ่28 ธนัวาคม 2560 – 3  มกราคม 2561 ณ บริเวณ

หนา้สวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรต ิ6 รอบ รชักาลที ่9 (สวนหลวง ร.5)

2. ความพงึพอใจในการจดัท าโครงการฯ ครัง้น้ี คดิเป็นรอ้ยละ 90.84

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สงตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2561

ด าเนินการแลว้เสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

2.2 กจิกรรมฝึกอบรมและรณรงคป้์องกนัและ

ลดอบุตัเิหตบุนถนน(ช่วงสงกรานต)์

25,900          - ด าเนินการรณรงคป้์องกนัและลดอบุตัเิหตบุนถนนในช่วงเทศกาลางกรานต ์

ระหวา่งวนัที ่11-17 เมษายน 2561 ณ ศูนยอ์ านวยความสะดวกดา้นการจราจร

 ณ บริเวณหนา้สวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรต ิ6 รอบ รชักาลที ่9 (สวนหลวง 

ร.9)

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัใหก้บัผูใ้ชร้ถใชถ้นน

2. เพือ่อ านวยความสะดวกดา้นการจราจรใหก้บัประชาชนผูใ้ชร้ถใชถ้นน

ผลการด าเนินงาน

1. จดัต ัง้ศูนยอ์  านวยความสะดวกดา้นการจราจรใหก้บัผูใ้ชร้ถใชถ้นนในช่วง

เทศกาลปีใหม ่วนัที ่28 ธนัวาคม 2560 – 3  มกราคม 2561 โดยการสบัเปลีย่น

หมนุเวยีนกนัปฏบิตัหินา้ทีต่ลอด 24 ชัว่โมง

2. ดา้นความพงึพอใจในการจดัท าโครงการฯ  ครัง้น้ี มคีวามพงึพอใจในภาพรวม

 ค่าเฉลีย่ 4.56 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด คดิเป็น

รอ้ยละ 90.84
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 พฒันาคน ชมุชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

ภายใตย้ทุธศาสตรท์ี่ 2  ร่วมกนัจดัวางผงัเมือง พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน รกัษาสิ่งแวดลอ้ม ป้องกนัน ้าท่วม  สู่เมืองน่าอยู่อย่างย ัง่ยืน

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิม่ 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิม่

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รอืระบุ

เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรอืระบุข ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบเุหตผุลใน

การโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯได ้

1 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการรกัษาความสะอาด

และความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ยของเมือง

กอง

สาธารณสุขฯ

10,037,700 7,472,253  - ด าเนินการเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบ

เรยีบรอ้ยของเมอืง

ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.1 กิจกรรมจา้งเพิม่ประสทิธภิาพดา้นรกัษา

ความสะอาด

3,662,100 2,650,800    

1.2 กิจกรรมจา้งกวาดขยะในเขตเทศบาล 4,131,600     3,073,200

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุ่งสงตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2561

กลยทุธท์ี่ 9  ปรบัปรุงระบบการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลใหมี้ประสทิธิภาพถูกหลกัสขุาภบิาล  สรา้งเครือข่ายทกุภาคีมีสว่นร่วม สามารถลดปริมาณขยะ และการน าขยะกลบัมาใชใ้หม่อย่างมีประสทิธิภาพ

 - ด าเนินการจา้งประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานดา้นรกัษาความสะอาด กวาดเก็บ ขนขยะ

มูลฝอยและเก็บขยะตเิชื้อ ในเขตเทศบาล และเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานดา้นรกัษา

ความสะอาดของตลาดสด ตลาดตน้ยางและสถานทีจ่  าหน่ายสนิคา้ในหรอืทางสาธารณะให ้

ไดม้าตรฐาน ผ่านเกณฑต์ลาดทีด่ ีระหวา่งเดอืนตลุาคม 2560 - กนัยายน 2561

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานดา้นรกัษาความสะอาด กวาดเก็บ ขนขยะมูลฝอยและ

เก็บขยะตดิเชื้อ ในเขตเทศบาล

2. เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานดา้นรกัษาความสะอาดของตลาดสด ตลาดตน้ยาง

และสถานทีจ่  าหน่ายสนิคา้ในหรอืทางสาธารณะใหไ้ดม้าตรฐาน ผ่านเกณฑต์ลาดทีด่ี

3.เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานในภารกิจบรกิารประชาชนเชงิรุก

ผลการด าเนินงาน

1.  ด าเนินการจา้งประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานดา้นรกัษาความสะอาด กวาดเก็บ ขนขยะ

มูลฝอยและเก็บขยะตเิชื้อ ในเขตเทศบาล จ านวน 84  คน

ด าเนินการแลว้เสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิม่ 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิม่

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รอืระบุ

เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรอืระบุข ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบเุหตผุลใน

การโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯได ้

1.3  จา้งเอกชนฝงักลบขยะ กอง

สาธารณสุข

2,244,000 1,748,253  - ด าเนินการจา้งเอกชนฝงักลบขยะ

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่จา้งเหมาเอกชนบรรทกุขยะฝงักลบขยะมูลฝอยในสถานทีเ่อกชน

ด าเนินการแลว้เสร็จ

ผลการด าเนินงาน

1. จ านวนเทีย่วของการขนขยะมูลฝอย

 - เดอืนตลุาคม จ านวน 95  เทีย่ว

 - เดอืนธนัวาคม จ านวน  66 เทีย่ว

 - เดอืนมกราคม จ านวน 68  เทีย่ว

 - เดอืนกุมภาพนัธ ์จ านวน 68  เทีย่ว

 - เดอืนมนีาคม จ านวน  68 เทีย่ว

 - เดอืนเมษายน  จ านวน 67 เทีย่ว

 - เดอืนพฤษภาคม  จ านวน  59 เทีย่ว

 - เดอืนมถินุายน  จ านวน 63 เทีย่ว

 - เดอืนกรกฎาคม  จ านวน  85  เทีย่ว

 - เดอืนสงิหาคม  จ านวน  85 เทีย่ว

 - เดอืนกนัยายน  จ านวน  85 เทีย่ว

รวมทัง้หมด 874 เที่ยว

2. ปรมิาณขยะมูลฝอยที่ฝงักลบ

 - เดอืนตลุาคม จ านวน 209 ตนั

 - เดอืนพฤศจกิายน  จ านวน  715    ตนั

 - เดอืนธนัวาคม จ านวน  726    ตนั

 - เดอืนมกราคม  จ านวน   748   ตนั

 - เดอืนกุมภาพนัธ ์ จ านวน  748    ตนั

 - เดอืนมนีาคม จ านวน 748     ตนั

 - เดอืนเมษายน  จ านวน 739 ตนั

 - เดอืนพฤษภาคม  จ านวน  649 ตนั

 - เดอืนมถินุายน  จ านวน 693 ตนั

 - เดอืนกรกฎาคม  จ านวน  935 ตนั

 - เดอืนสงิหาคม  จ านวน  935 ตนั

 - เดอืนกนัยายน  จ านวน  935 ตนั
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิม่ 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิม่

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รอืระบุ

เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรอืระบุข ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบเุหตผุลใน

การโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯได ้

 รวมทัง้หมด 8,778 ตนั
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ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต

ภายใตยุ้ทธศาสตรท์ี่ 2  รว่มกนัจดัวางผงัเมือง พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน รกัษาสิ่งแวดลอ้ม ป้องกนัน ้าทว่ม  สู่เมืองน่าอยู่อย่างย ัง่ยืน

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือ

ระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

กองช่างสุขาฯ 470,000                    345,600

อดุหนุนจาก 

สผ. ปี 61
        42,688,820

สมทบจาก

เทศบาล ปี 61
         4,740,980

โครงการก่อสรา้งระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยี

ระยะที ่2 

        47,429,800

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สงตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2561

กลยุทธท์ี่ 10 บรหิารจดัการระบบบ าบดัน ้าเสียที่มีอยู่ใหมี้ประสิทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนรว่มและขยายระบบบ าบดัน ้าเสียใหค้รอบคลมุพื้นที่เขตเทศบาล

โครงการบริหารจดัการและสรา้งจติส านึกในการ

จดัการน า้เสยีชมุชน

 - ด าเนินการใหลู้กจา้งเดนิระบบบ าบดัน า้เสยีและด าเนินงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง

ของระบบบ าบดัน า้เสยี ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2560 - 30 กนัยายน 2561 ณ 

ส านกังานกองช่างสุชาภบิาล (หลงัเขาวดัชยัชมุพล) จ านวน 4 คน

วตัถปุระสงค ์

1.ระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยีใชง้านอย่างมปีระสทิธิภาพ

2.น า้เสยีทีผ่่านการบ าบดัไดต้ามเกณฑม์าตรฐานทีก่  าหนด

ผลการด าเนินงาน 

1. การเดนิระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยีมปีระสทิธิภาพโดยมปีริมาณน า้เขา้

ระบบบ าบดัน า้เสยี วนัละ 167,064.56 ลบ.ม.

2. น า้ทิ้งทีอ่อกจากระบบบ าบดัน า้เสยีมมีาตรฐานตามก าหนด

1 ด าเนินการแลว้เสร็จ

2 ด าเนินการแลว้เสร็จ - ด าเนินการก่อสรา้งระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยีระยะที ่2 ระหวา่ง 1 

ตลุาคม 2558 - 17 พฤศจกิายน 2561 ณ ภายในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ป้องกนัมลพษิทางน า้ในสิง่แวดลอ้ม

 ผลการด าเนินงาน

 - บริษทั วรรธนส์รร จ ากดั เป็นผูร้บัจา้ง

 - สามารถก่อสรา้งระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยีระยะที ่2 เป็นไปตามแบบ

แปลน

 - ความกา้วหนา้ของงานก่อสรา้ง 100%

 -  ส่งมอบงานตามสญัญา จ านวน 50 งวด จากท ัง้หมด 50 งวด

กองช่างสุขาฯ 106,300,000    
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือ

ระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

3 โครงการวา่จา้งควบคุมงานก่อสรา้งระบบ

รวบรวมและบ าบดัน า้เสยี ระยะที ่2 เทศบาล

เมอืงทุ่งสง

กองชา่งสุขาฯ 2,072,800       1,045,000 ด าเนินการแลว้เสร็จ

อดุหนุนจาก 

สผ. ปี 61
1,900,000       940,500

สมทบจาก

เทศบาล ปี 61
172,800         104,500

 -  ด าเนินการวา่จา้งควบคุมงานก่อสรา้งระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยีระยะที่

 2 เป็นไปตามแบบ 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหก้ารก่อสรา้งถูกตอ้งเป็นไปตามแบบแปลน

ผลการด าเนินงาน

1. สามารถควบคุมงานก่อสรา้งระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยีระยะที ่2 

เป็นไปตามแบบแปลน

2. ความกา้วหนา้ในการควบคุมงานก่อสรา้งประมาณ 100%

3. ส่งมอบงานและเบกิจ่ายเงนิแลว้ 33งวด จากท ัง้หมด 33 งวด
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ยทุธศาสตรท์ี ่3 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต

ภายใตย้ทุธศาสตรท์ี ่2  ร่วมกนัจดัวางผงัเมือง พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน รกัษาสิ่งแวดลอ้ม ป้องกนัน ้าทว่ม  สู่เมืองน่าอยู่อย่างย ัง่ยืน

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้

ไวห้ลงัโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่

วางไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอน

ที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

1 โครงการจา้งทีป่รึกษาพฒันาการจดั

การศึกษาโรงเรียนในสงักดัเทศบาลเมอืงทุง่

สงกา้วสู่สงัคมคารบ์อนต า่

หอ้งสมดุ

ประชาชน

745,000  - ด าเนินการจา้งทีป่รึกษาพฒันาการจดัการศึกษาโรงเรียนในสงักดั

เทศบาลเมอืงทุง่สงกา้วสู่สงัคมคารบ์อนต า่ ระหวา่งเดอืนมกราคม -

 กนัยายน 2561 ณ โรงเรียนในสงักดัเทศบาลเมอืงทุง่สง

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ส่งเสริมใหโ้รงเรียนท ัง้ 6 แห่งในสงักดัเทศบาลเมอืงทุง่สง

เป็นฐานการเรียนรูแ้ละพฒันาแบบบูรณาการเรื่องการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมอิากาศ โดยมุง่เนน้ลดการปล่อยกา๊ธเรือนกระจก 

(CLIMATE Chabge Mitigation)

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

2 โครงการบริหารจดัการและสรา้งจติส านึกใน

การจดัการขยะมูลฝอย

กองช่างสุขาฯ       1,158,000

3 โครงการพลกิถงุพลกิโลก กองสาธารณสุข

ฯ/กองช่างสุขา

        150,000  136,570 

(ใชง้บประมาณ 

สปสช.)

ด าเนินการแลว้เสร็จ

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสามปี เทศบาลเมืองทุง่สง  ประจ าปี 2561

กลยทุธท์ี ่11  รณรงคส์่งเสริมการประหยดัพลงังานไฟฟ้าและน ้ามนัและสนับสนุนการใชพ้ลงังานทางเลือก
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้

ไวห้ลงัโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่

วางไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอน

ที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

4 โครงการรณรงคร์กัษาสภาพภูมอิากาศ ลด

โลกรอ้น ภายใตแ้ผนปฏบิตักิาร LA 21 เพือ่

เมอืงน่าอยู่

 - ศูนยเ์รียนรูชุ้มทางลดโลกรอ้นทุง่สง

หอ้งสมดุ

ประชาชน

        380,000 90,235                - ด าเนินการกิจกรรมชุมทางลดโลกรอ้นทุง่สง ด าเนินการ ตลุาคม 

2560 - กนัยายน 2561 ณ ศูนยเ์รียนรูชุ้มทางลดโลกรอ้นทุง่สง

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ส่งเสริมการเรียนรูใ้นทอ้งถิน่เรื่องสิง่แวดลอ้ม

2. เพือ่สรา้งความตระหนกั และปลูกจติส านึกรูร้กัษาสิง่แวดลอ้ม

ใหก้บัเด็ก เยาวชน และประชาชน ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมลดการ

บริโภคทรพัยากรเพือ่ลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก

ผลการด าเนินกงาน

1. มผูีเ้ขา้ร่วมกิจกรรม จ านวน 3 ครัง้ จ านวน 285 คน

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ)

5 โตรงการบริหารจดัการน า้แบบบูรณาการ 

 - กิจกรรมตดิต ัง้เครื่องสูบน า้

ส านกัปลดั

งานป้องกนัฯ

        100,000 33,728.57            - ด าเนินการตดิต ัง้เครื่องสูบน า้ ระหวา่ง 1 พฤศจกิายน 2560 - 31

 มกราคม 2561 ณ จดุเสีย่งภยัหลงัถ า้ตลอดและจดุเสีย่งภยัศาลา

ทีพ่กัผูโ้ดยสารเชิงสะพายลอยทุง่สง-หว้ยยอด

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่เป็นการเตรียมการและแกไ้ขปญัหาน า้ท่วมในเขตเทศบาลได ้

อย่างฉบัพลนั

2. เพือ่ป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจจะเกิดขึ้นแก่ชีวติและทรพัยส์นิ

ของประชาชน ตลอดจนสิง่สาธารณประโยชน์

ผลการด าเนินงาน

1. จดุพื้นทีเ่สีย่งกยัสามารถระบายน า้ออกอย่างรวดเร็วน า้ไม่ท่วมขงั

 ประชาชนไดร้บัความปลอดภยัในชีวติและทรพัยส์นิ

ด าเนินการแลว้เสร็จ
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ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต

ภายใตยุ้ทธศาสตรท์ี่ 2  รว่มกนัจดัวางผงัเมือง พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน รกัษาสิ่งแวดลอ้ม ป้องกนัน ้าทว่ม  สู่เมืองน่าอยู่อย่างย ัง่ยืน

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

1 โครงการจา้งทีป่รึกษาพฒันาการ

จดัการศึกษาโรงเรียนในสงักดั

เทศบาลเมอืงทุ่งสงกา้วสู่สงัคม

คารบ์อนต า่

หอ้งสมดุ

ประชาชน

745,000 744,078  - ด าเนินการจา้งทีป่รึกษาพฒันาการจดัการศึกษาโรงเรียนในสงักดัเทศบาลเมอืงทุ่งสงกา้วสู่

สงัคมคารบ์อนต า่ ระหวา่งเดอืนมกราคม - กนัยายน 2561 ณ โรงเรียนในสงักดัเทศบาลเมอืง

ทุ่งสง

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ส่งเสริมใหโ้รงเรียนท ัง้ 6 แห่งในสงักดัเทศบาลเมอืงทุ่งสงเป็นฐานการเรียนรูแ้ละพฒันา

แบบบูรณาการเรื่องการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ โดยมุง่เนน้ลดการปลอ่ยกา๊ธเรือนกระจก 

(CLIMATE Chabge Mitigation)

ผลการด าเนินงาน

1. เบกิไปแลว้ 3 งวด อยู่ระหวา่งด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานในงวดที ่4 เสร็จสิ้นในวนัที ่7

 พฤศจกิายน 2561

2 โครงการบริหารจดัการและสรา้ง

จติส านึกในการจดัการขยะมลูฝอย

กองช่างสุขาฯ       1,158,000 1,070,400       - ด าเนินการจา้งลูกจา้งผลติขยะเชื้อเพลงิ , กา๊ซชวีภาพ , ถ่านอดัแท่ง , กระดาษสา , ปุ๋ยจาก

สิง่ปฏกูิล , ถ่านจากกะลามะพรา้ว , ถ่านอดัไมเ้บา , 

ด าเนินการแลว้เสร็จ

ปุ๋ยจากสิง่ปฏกูิล , ผลติขยะเชื้อเพลงิ(RDF) ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2560 -

กนัยายน 2561 ณ โรงฆ่าสตัว ์, ศูนยเ์รียนรูลุ้ม่พอ้ และโรงงานผลติเชื้อเพลงิ (RDF)

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ลดปริมาณขยะรวมทีจ่ะน าไปฝงักลบใหเ้หลอืนอ้ยทีสุ่ด

2. เพือ่เพิม่มลูค่าของขยะในรูปแบบต่างๆ

3. เพือ่สรา้งจติส านึกในการจดัการขยะต ัง้แต่ตน้ทาง

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สงตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2561

กลยุทธท์ี่ 12 ส่งเสรมิทกุภาคส่วนมีส่วนรว่มพฒันาเมืองทุง่สงสู่เมืองคารบ์อนต า่ เมืองรูสู้ภ้ยัพิบตัิ

ด าเนินการแลว้เสร็จ

C89



ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต

ภายใตยุ้ทธศาสตรท์ี่ 2  รว่มกนัจดัวางผงัเมือง พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน รกัษาสิ่งแวดลอ้ม ป้องกนัน ้าทว่ม  สู่เมืองน่าอยู่อย่างย ัง่ยืน

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สงตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2561

กลยุทธท์ี่ 12 ส่งเสรมิทกุภาคส่วนมีส่วนรว่มพฒันาเมืองทุง่สงสู่เมืองคารบ์อนต า่ เมืองรูสู้ภ้ยัพิบตัิ

ผลการด าเนินงาน

1. ด าเนินการใหลู้กจา้งผลติขยะเชื้อเพลงิ จ านวน 9 คน 

2. ด าเนินการใหลู้กจา้งผลติกา๊ซชวีภาพ จ านวน 2 คน

3.ขยะอนิทรียก์ าจดัไดเ้ฉลีย่ 26.81 ตนั/เดอืน

4. ผลติถ่านไมเ้บาไดเ้ฉลีย่ 116 กก./เดอืน

5.ผลติปุ๋ยจากสิง่ปฏกูิลไดเ้ฉลีย่ 1ม971 ก.ก./เดอืน

6. ผลติขยะเชื้อเพลงิ(RDF) ไดเ้ฉลีย่ 45.55ตนั/เดอืน

3 โครงการพลกิถงุพลกิโลก กองสาธารณสุข

ฯ/กองช่างสุขา

        150,000  136,570 

(ใชง้บประมาณ

 สปสช.)

 - ด าเนินการจดักจิกรรมพลกิถงุพลกิโลกสู่ครอบครวัตามรอยพอ่เพือ่เฉลมิพระเกยีรตถิวายเป็นพระ

ราชกศุลแด่สมเดจ็พระเจา้อยู่หวั รชักาลที ่10 ระหวา่งเดอืนกมุภาพนัธ ์– เดอืนกนัยายน 2561 - พื้นที่

ในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง และสนามหนา้ทีว่า่การอ าเภอทุ่งสง

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหพ้นกังานเทศบาล พนกังานครู นกัเรียนและประชาชน ไดร้บัความรูเ้พิม่ขึ้นในการจดัการขยะ

มลูฝอยและลดพาหะน าโรค

2. เพือ่ใหโ้รงเรียน ชมุชน กองต่างๆและส านกังาน สามารถเลา่เรื่องจดัการขยะมลูฝอย และลดพาหะ

น าโรคไดอ้ย่างถูกวธิี

3. เพือ่สรา้งเครือขา่ย อาสาสมคัรทอ้งถิ่นรกัษโ์ลกในพื้นทีเ่ทศบาลเมอืงทุ่งสง (อถล.)รกัษาสิ่งแวดลอ้ม

ลดพาหะน าโรค

ด าเนินการแลว้เสร็จ

4.เพือ่ลดปริมาณขยะมลูฝอย และอตัราการป่วยดว้ยโรคตดิต่อทีเ่กดิจากขยะมลูฝอย

ผลการด าเนินงาน

1.อบรมบรรยายพเิศษ เรื่องความส าคญัของการคดัแยกขยะทีต่น้ทาง  ระบบการบริหารจดัการขยะมลู

ฝอยและสิ่งปฏกูิล การจดัการสิ่งแวดลอ้ม ลดพาหะน าโรค
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ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต

ภายใตยุ้ทธศาสตรท์ี่ 2  รว่มกนัจดัวางผงัเมือง พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน รกัษาสิ่งแวดลอ้ม ป้องกนัน ้าทว่ม  สู่เมืองน่าอยู่อย่างย ัง่ยืน

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สงตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2561

กลยุทธท์ี่ 12 ส่งเสรมิทกุภาคส่วนมีส่วนรว่มพฒันาเมืองทุง่สงสู่เมืองคารบ์อนต า่ เมืองรูสู้ภ้ยัพิบตัิ

2. จดักจิกรรมน าเสนอเลา่เรื่องโครงการพลกิถงุพลกิโลก สู่ครอบครวั   ตามรอยพอ่เพือ่เฉลมิพระ

เกยีรตถิวายเป็นพระราชกศุล แด่สมเดจ็พระเจา้อยู่หวัรชักาลที ่10 และของหน่วยงานเทศบาลเมอืงทุ่ง

สง            
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ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต

ภายใตยุ้ทธศาสตรท์ี่ 2  รว่มกนัจดัวางผงัเมือง พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน รกัษาสิ่งแวดลอ้ม ป้องกนัน ้าทว่ม  สู่เมืองน่าอยู่อย่างย ัง่ยืน

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สงตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2561

กลยุทธท์ี่ 12 ส่งเสรมิทกุภาคส่วนมีส่วนรว่มพฒันาเมืองทุง่สงสู่เมืองคารบ์อนต า่ เมืองรูสู้ภ้ยัพิบตัิ

4 หอ้งสมดุ

ประชาชน

        380,000 161,900.00  541,900.00    112,003          - ด าเนินการกจิกรรมชมุทางลดโลกรอ้นทุ่งสง ด าเนินการ ตลุาคม 2560 - กนัยายน 2561 ณ 

ศูนยเ์รียนรูช้มุทางลดโลกรอ้นทุ่งสง

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ส่งเสริมการเรียนรูใ้นทอ้งถิน่เรื่องสิง่แวดลอ้ม

2. เพือ่สรา้งความตระหนกั และปลูกจติส านึกรูร้กัษาสิง่แวดลอ้มใหก้บัเดก็ เยาวชน และ

ประชาชน ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมลดการบริโภคทรพัยากรเพือ่ลดการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจก

ผลการด าเนินกงาน

1. มผูีส้นใจเขา้มาศึกษาเรียนรู ้ณ ศูนยเ์รียนรูช้มุทางลดโลกรอ้นทุ่งสง ในเดอืนธ.ค.60 - ก.ค.61

 จ านวน 10 ครัง้ (2,515 คน)

2. ส่งเสริมการเรียนรูใ้นทอ้งถิน่เรื่องสิง่แวดลอ้ม

โครงการรณรงคร์กัษาสภาพ

ภูมอิากาศ ลดโลกรอ้น ภายใต ้

แผนปฏบิตักิาร LA 21 เพือ่เมอืง

น่าอยู่

 - ศูนยเ์รียนรูช้มุทางลดโลกรอ้น

ทุ่งสง
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ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต

ภายใตยุ้ทธศาสตรท์ี่ 2  รว่มกนัจดัวางผงัเมือง พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน รกัษาสิ่งแวดลอ้ม ป้องกนัน ้าทว่ม  สู่เมืองน่าอยู่อย่างย ัง่ยืน

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สงตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2561

กลยุทธท์ี่ 12 ส่งเสรมิทกุภาคส่วนมีส่วนรว่มพฒันาเมืองทุง่สงสู่เมืองคารบ์อนต า่ เมืองรูสู้ภ้ยัพิบตัิ

5 ส านกัปลดั

งานป้องกนัฯ

        100,000 33,725.57       - ด าเนินการตดิต ัง้เครื่องสูบน า้ ระหวา่ง 1 พฤศจกิายน 2560 - 31 มกราคม 2561 ณ จดุเสีย่ง

ภยัหลงัถ า้ตลอดและจดุเสีย่งภยัศาลาทีพ่กัผูโ้ดยสารเชงิสะพายลอยทุ่งสง-หว้ยยอด

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่เป็นการเตรียมการและแกไ้ขปญัหาน า้ท่วมในเขตเทศบาลไดอ้ย่างฉบัพลนั

2. เพือ่ป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึ้นแก่ชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน ตลอดจนสิง่

สาธารณประโยชน์

ผลการด าเนินงาน

1. จดุพื้นทีเ่สีย่งกยัสามารถระบายน า้ออกอย่างรวดเร็วน า้ไมท่่วมขงั ประชาชนไดร้บัความ

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ

2. ด าเนินการตดิต ัง้เครื่องสูบน า้ตามจดุพื้นทีลุ่ม่ และเสีย่งภยัของเทศบาลเมอืงทุ่งสงบริเวณหลงั

ถ า้ตลอด จ านวน 1 เครื่อง  และบริเวณศาลาทีพ่กัผูโ้ดยสารเชงิสะพานลอย ถนนทุ่งสง – หว้ย

ยอด จ านวน 1 เครื่อง โดยขอสนบัสนุนเครื่องสูบน า้จากโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช 

จ านวน 2 เครื่อง พรอ้มเจา้หนา้ทีป่ระจ าเครื่อง

3. ผลจากตดิต ัง้เครื่องสูบน า้ตามจดุเสีย่งภยัน า้ท่วมในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง ท าใหน้ า้ทีท่่วมขงั

ในพื้นทีส่ามารถระบายออกไดอ้ย่างรวดเร็ว ลดการสูญเสยีต่อชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน 

และหน่วยงานราชการ ประชาชนม ัน่ใจต่อปฏบิตักิารสูบน า้ออกจากพื้นทีเ่สีย่งภยัและปลอดภยั

จากการถูกน า้ท่วม

4. จ านวนเครื่องสูบทีน่ าไปตดิต ัง้(เครื่องสามารถสูบน า้ได ้1,200 (ลบ.ม./ชม.)

5. ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ  ในครัง้น้ี  คดิเป็นรอ้ยละ 89.88

โตรงการบริหารจดัการน า้แบบ

บูรณาการ 

 - กจิกรรมตดิต ัง้เครื่องสูบน า้
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