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

ยทุธศาสตรท์ี่ 1 พฒันาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวฒันธรรม และการกฬีาแบบบูรณาการสู่

คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า

8 22.86 20 57.14 7 20.00 35 100.00

ยทุธศาสตรท์ี่  2  ร่วมกนัจดัวางผงัเมอืงพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน รกัษาสิ่งแวดลอ้ม ป้องกนัน า้ทว่ม สู่เมอืง

น่าอยู่อย่างย ัง่ยนื

4 13.33 23 76.67 3 10.00 30 100.00

ยทุธศาสตรท์ี่ 3  ร่วมกนัพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมสู่คุณภาพชีวติที่ดกีว่า 4 13.79 13 44.83 12 41.38 29 100.00

ยทุธศาสตรท์ี่ 4  ปรบัปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสู่การบริหารจดัการ

ที่ดโีดยทกุภาคมีส่ีวนร่วมแบบบูรณาการรองรบัความเปลีย่นแปลงสู่เทศบาลอจัฉริยะ

4 11.76 22 64.71 8 23.53 34 100.00

รวม 20 15.63 78 60.94 30 23.44 128 100.00

บทที่ 2

สรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561 คร ัง้ที่ 1/2561 (ไตรมาส 1-2)

จากตารางที่ 2  อภปิรายผลไดด้งัน้ี จากการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลเมอืงทุ่งสง  ประจ าปีงบประมาณ 2561 ครัง้ที่ 1/2561 (ไตรมาส 1-2) ซึ่งเทศบาลไดต้ ัง้งบประมาณส าหรบัการด าเนินโครงการ/กจิกรรมต่าง ๆ ภายใตยุ้ทธศาสตร ์   การ

พฒันา 4  ยุทธศาสตร ์ รวมท ัง้สิ้น 128 โครงการ

ยทุธศาสตร ์
จ านวนโครงการที่เสร็จ

จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ
จ านวนโครงการที่ยงัไม่ด าเนินการ

         จากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 (ไตรมาส 1-2) เทศบาลเมืองทุ่งสงสามารถด าเนินงานส าเร็จไดต้ามแผนด าเนินงาน ที่ก าหนดไว ้ คดิเป็นรอ้ยละ 15.63 อยู่ระหว่างด าเนินการ รอ้ยละ 60.94 และยงัไม่ไดด้ าเนินการรอ้ยละ 23.44

 -  จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 78  โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 60.94

 -  จ านวนโครงการที่ยงัไมด่  าเนินการ 30  โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 23.44 ปรากฎผลการด าเนินงาน ดงัน้ี

จ านวนโครงการท ัง้หมดตามแผน

ด าเนินงาน

 - จ านวนโครงการที่ด  าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 20 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 15.63

1.  ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ม ีจ านวนโครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2561  ท ัง้หมด  35 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 8 โครงการ  คดิเป็นรอ้ยละ 22.86 จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 20 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 57.14  

โครงการที่ยงัไมด่  าเนินการ จ านวน 7 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 20.00

2.  ยทุธศาสตรท์ี่ 2  ม ีจ านวนโครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2561  ท ัง้หมด 30  โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 4 โครงการ  คดิเป็นรอ้ยละ 13.33 จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 23 โครงการ 

คดิเป็นรอ้ยละ 76.67  โครงการที่ยงัไมด่  าเนินการ จ านวน 3 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 10.00

3. ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ม ีจ านวนโครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2561 ท ัง้หมด 29 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน  4 โครงการ  คดิเป็นรอ้ยละ 13.79  จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 13 โครงการ

จ านวนโครงการที่ยงัไมด่  าเนินการ  จ านวน 12 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 41.38

4. ยทุธศาสตรท์ี่ 4 ม ี จ านวนโครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2561 ท ัง้หมด 34  โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 4 โครงการ  คดิเป็นรอ้ยละ 11.76  โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินงาน จ านวน 22 โครงการ  โครงการที่ยงัไมด่  าเนินการ 

จ านวน 8 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 23.53
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี 2561
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ต ัง้ไว ้

งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

1 โครงการเพิม่ศกัยภาพใหแ้ก่นกัเรยีนดา้นภาษาองักฤษหอ้งเรยีนพเิศษหลกัสูตรสองภาษา(English Program) EP (งบเทศบาล) 1,227,600 377,580.65           อยูร่ะหวา่งด าเนินการ การด าเนินงานเป็นไปตามแผน

ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ

2 โครงการจดัท าศูนยก์ารเรยีนรูเ้ฉลมิพระเกียรติสถานศึกษาในสงักดั อปท. (งบเทศบาล) 250,000 250,000              อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ด าเนินการรายงานผลอกีครัง้หลงัจากสิ้นสุดการ

ด าเนินงาน

3 โครงการจา้งพฒันาระบบการบรหิารจดัการศึกษาอเิลก็ทรอนิกสข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เพือ่เขา้สู่ประเทศไทย

 4.0

(งบเทศบาล) 900,000  - ยงัไม่ไดด้  าเนินการ รอการจดัสรรงบประมาณเงนิอุดหนุน

4 โครงการพฒันา/ปรบัปรุงหอ้งสมดุโรงเรยีน (งบอุดหนุนท ัว่ไป) 600,000 200,000              อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ

5 โครงการอาหารเสรมินม (งบอุดหนุนท ัว่ไป) 15,735,000 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ

(งบอุดหนุนท ัว่ไป) 190,000 45,000

 - งานระดบัก่อนวยัเรยีนฯ 175,000                 30,000

 - งานระดบัมธัยมฯ 15,000                 15,000

โครงการส่งเสรมิทกัษะทางวชิาการ           1,650,000               415,000 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

7.1  กิจกรรมส่งนกัเรยีนเขา้ร่วมจดันิทรรศการและแขง่ขนัทกัษะทางวชิาการท ัง้ภายในและภายนอกหน่วยงาน             300,000                     -   อยูร่ะหวา่งด าเนินการ อยูร่ะหวา่งด าเนินงาน เน่ืองจากเจา้ภาพจดัการ

แขง่ครัง้น้ีหรอื เทศบาลนครสงขลา จงัหวดั

สงขลา และมกีารประชมุเมือ่วนัที ่16 มนีาคม 

2561 ตอนน้ีอยูใ่นข ัน้ตอนการเตรยีมการ

คดัเลอืกเด็กเพือ่เขา้ร่วมการแขง่ขนัในระดบั

ภาคใตแ้ละระดบัประเทศในโอกาสต่อไป

6

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาสีปี่ ตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2561 (ไตรมาส 1-2)

(ภารกิจกองการศึกษา)

กลยุทธท์ี่  1 พฒันาผูเ้รยีนใหมี้การปรบัเปลีย่นพฤติกรรม ค่านิยมที่เหมาะสม มีความรูคู้คุ่ณธรรม  สรา้งโอกาสในการเรยีนรู ้ตามเกณฑม์าตรฐาน และสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสงัคมอย่างมีความสุข

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พฒันาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสูคุ่ณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า

ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ

7 (งบเทศบาล)

โครงการรณรงคเ์พือ่ป้องกนัยาเสพติดในสถานศึกษา อยูร่ะหวา่งด าเนินการ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี 2561
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ต ัง้ไว ้

งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

7.2 กิจกรรมจดัแขง่ขนัคนเก่งโรงเรยีนสงักดัเทศบาล              50,000                     -   อยูร่ะหวา่งด าเนินการ อยูร่ะหวา่งด าเนินงานประชมุครูเพือ่คดัเลอืกเด็ก

เขา้ร่วมการแขง่ขนั แจง้เกณฑก์ารคดัเลอืกใน

เดอืนพฤษภาคมเพือ่ท  าการแขง่ขนัในเดอืน

มถินุายน

7.3  กิจกรรมสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)ในสถานศึกษา           1,300,000            415,000.00 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ

(งบเทศบาล)             500,000             50,000.00 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

 - งานระดบัก่อนวยัเรยีนฯ             400,000                     -   อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

 - งานระดบัมธัยมฯ             100,000                     -   อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

(งบอุดหนุนท ัว่ไป) 300,000  - 

 - งานระดบัก่อนวยัเรยีนฯ 250,000  - 

 - งานระดบัมธัยมฯ 50,000  - 

10 โครงการอาหารกลางวนั (งบอุดหนุนท ัว่ไป) 15,735,000 8,164,100            อยูร่ะหวา่งด าเนินการ อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 

เน่ืองจากด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ซึง่ได ้

ด าเนินการไปแลว้ 6 เดอืน เหลอืเวลาอกี 6 

เดอืน ใหร้ายงานผลมาอกีครัง้หน่ึง

(งบอุดหนุนท ัว่ไป) 100,800 20,223.83 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

 - งานระดบัก่อนวยัเรยีนฯ 84,000 4,223.83              อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

 - งานระดบัมธัยมฯ 16,800 16,000                ด าเนินการแลว้เสร็จ

12 โครงการส่งเสรมิการรกัการอ่าน (งบอุดหนุนท ัว่ไป) 98,000  - อยูร่ะหวา่งด าเนินการ อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

หอ้งสมดุเป็นผูด้  าเนินงาน ในขณะน้ีอยูร่ะหวา่ง

ด าเนินการ เตรยีมประสานวทิยากรและก าหนด

วนัในการด าเนินการในล าดบัต่อไป เพือ่

ด าเนินการแลว้เสร็จจะรายงานผลอกีครัง้หน่ึง

ด าเนินการรายงานผลอกีครัง้หลงัจากสิ้นสุดการ

ด าเนินงาน

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

งานระดบัมธัยมศึกษาด าเนินการแลว้เสร็จ ส่วน

งานระดบัก่อนวยัเรยีนและประถมศึกษา อยู่

ระหวา่งด าเนินการเน่ืองจากด าเนินการตลอด

ปีงบประมาณ ใชง้บประมาณเงนิอุดหนุน

8 โครงการส่งเสรมิการจดักระบวนการเรยีนการสอนการบรหิารตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง สถานศึกษา

พอเพยีง สู่ ศูนยก์ารเรยีนรูต้ามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

9 โครงการส่งเสรมิกิจกรรมรกัการอ่านในสถานศึกษาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

7 (งบเทศบาล)

ยงัไม่ไดด้  าเนินการ ยงัไม่ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณเน่ืองจากเป็น

งบเงนิอุดหนุน)

11 โครงการอนิเตอรเ์น็ตโรงเรยีน
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี 2561
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ต ัง้ไว ้

งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

13 โครงการจา้งเหมาครูสอนเพิม่ประสทิธภิาพครูปฏบิตัิ (งบเทศบาล) 3,894,100  - อยูร่ะหวา่งด าเนินการ อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการงานตลอดปีงบประมาณ)ด าเนินการ

แลว้เสร็จจะรายงานผลอกีครัง้หน่ึง

14 โครงการจา้งเหมาเพิม่ประสทิธภิาพ จา้งเหมาขบัรถบสัหมายเลขทะเบยีน 40-0308 นศ โรงเรยีนรสีอรท์อนุบาล (งบเทศบาล) 93,600 46,800                อยูร่ะหวา่งด าเนินการ อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการงานตลอดปีงบประมาณ)ด าเนินการ

แลว้เสร็จจะรายงานผลอกีครัง้หน่ึง

15 โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการด าเนินงานกองการศึกษา (งบเทศบาล) 93,600 45,000                อยูร่ะหวา่งด าเนินการ อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการงานตลอดปีงบประมาณ)ด าเนินการ

แลว้เสร็จจะรายงานผลอกีครัง้หน่ึง

16 โครงการจดักิจกรรม 1 นกัเรยีน 1 ดนตร ี1 กีฬา (งบเทศบาล) 70,000 58,800                อยูร่ะหวา่งด าเนินการ อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

เน่ืองจากยงัมเีด็กนกัเรยีนทีท่  าการฝึกกีฬา

แบดมนิตนัอยู่

41,437,700 789,023.83

 -  -  -  -  -  - 

1 โครงการปรบัปรุงและพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา (เงนิอุดหนุนท ัว่ไป) 120,000  - ยงัไม่ไดด้  าเนินการ โครงการจะเริ่มด าเนินการ

ในวนัที ่24 มนีาคม 2561 

ณ วนัทีท่  าการติดตามและประเมนิยงัไม่ได ้

ด าเนินการ  ณ วนัที ่22 มนีาคม 2561

120,000

กลยุทธท์ี่ 3  พฒันาหลกัสูตร สนับสนุนงานวิจยัดา้นการพฒันากระบวนการจดัการเรยีนรูใ้หมี้ความโดดเด่นทุกลุม่สาระสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถิน่สะทอ้นเอกลกัษณ์ของชุมชนและมีการขยายผล ไปสูก่ารจดัการเรยีนรูอ้ย่างเป็นระบบ

รวม

กลยุทธท์ี่  2  สรา้งกระบวนการเรยีนรูก้ฎหมายผงัเมืองรวมเมืองทุง่สง และส่งเสรมิการมีส่วนรว่มในการปฏิบตัิ        

รวม

รวม

กลยุทธท์ี่  4  พฒันาเด็กก่อนวยัเรยีนใหมี้ความพรอ้มทุกดา้นโดยจดัต ัง้โรงเรยีนและพฒันาระบบบรหิารจดัการ "รสีอรท์อนุบาล"  และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี 2561
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ต ัง้ไว ้

งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

โครงการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.1 กิจกรรมปฐมนิเทศและอบรม "ศาสตรพ์ระกษตัรยิ"์ ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.2 กิจกรรมติดตามประเมนิผลการเรยีนการสอนบรหิารธุรกิจไปใชใ้นโรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงทุง่สง ด าเนินการแลว้เสร็จ

2 โครงการอบรมเชงิปฏบิตัิการและทศันศึกษาดูงาน (งบเทศบาล) 372,000            352,250              ด าเนินการแลว้เสร็จ รอใหร้ายงานผลการถอดบทเรยีน สรุปผลการ

ด าเนินการอบรม และสิง่ทีไ่ดร้บัจากการศึกษาดู

งานในครัง้น้ี

722,000            244,650               

1 โครงการพฒันาแหล่งเรยีนรูข้องโรงเรยีน (เงนิเทศบาล) 300,000            อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ

 - งานระดบัก่อนวยัเรยีนฯ 250,000             - อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

 - งานระดบัมธัยมฯ 50,000             -                    ด าเนินการแลว้เสร็จ

300,000            39,240                

1 โครงการส่งนกักีฬา-กรฑีาเขา้ร่วมแขง่ขนักบัหน่วยงานอืน่      (งบเทศบาล) 90,000             25,920                ด าเนินการแลว้เสร็จ

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

3 โครงการจดัการแขง่ขนักีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน (งบเทศบาล) 200,000            151,600              ด าเนินการแลว้เสร็จ

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

5 โครงการจดัสอนหลกัสูตรพเิศษดา้นกีฬา  (งบเทศบาล) 4,630,000          1,727,070            อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ

6,969,200          3,475,553             

1 โครงการนิเทศการศึกษาโรงเรยีนในสงักดัเทศบาล (งบเทศบาล) 30,000  - ยงัไม่ไดด้  าเนินการ

2 โครงการเขา้ค่ายวชิาการของนกัเรยีนโรงเรยีนสงักดัเทศบาล (งบเทศบาล) 100,000  - ยงัไม่ไดด้  าเนินการ

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

4 โครงการประกวดสือ่การเรยีนการสอนของครูโรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงทุง่สง (งบเทศบาล) 50,000  - ยงัไม่ไดด้  าเนินการ ด าเนินการในเดอืนมถินุายน 2561

(เงนิอุดหนุนท ัว่ไป) 350,000            244,650               

กลยุทธท์ี่  6 พฒันาศูนยเ์รยีนรูใ้หเ้ป็นหอ้งเรยีนตน้แบบเพือ่เสรมิสรา้งการพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะหแ์ละคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รยีนท ัง้ 5 ดา้น

รวม

รวม

กลยุทธท์ี่  7 สนับสนุนการกีฬาเพือ่สุขภาพ พฒันาสูค่วามเป็นเลิศและสูมื่ออาชีพในระดบัสากลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการโรงเรยีน และระบบโครงสรา้งพื้นฐานดา้นกีฬาใหไ้ดม้าตรฐาน

รวม

กลยุทธท์ี่  5  พฒันาครูตน้แบบและบุคลากรทางการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานและมีความเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการประยุกตใ์ช ้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรมสมยัใหม่ ในการจดัการการเรยีนการสอนและการบรหิารการศึกษา

1

กลยุทธท์ี่  8  สรา้งระบบบรหิารจดัการของโรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมืองทุง่สงเสรมิสรา้งการมีส่วนรว่มบรหิารจดัการของทุกภาคีทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพเป็นระบบและไดม้าตรฐานใหไ้ดม้าตรฐาน
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี 2561
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ต ัง้ไว ้

งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

5 โครงการพฒันาการจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน (SBMLD) (งบอุดหนุนท ัว่ไป) 750,000  - ยงัไม่ไดด้  าเนินการ ยงัไม่ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณเน่ืองจากเป็น

งบเงนิอุดหนุน)

6 โครงการส่งเสรมิองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีจ่ดัท  าแผนพฒันาการศึกษาดเีด่น (งบอุดหนุนท ัว่ไป) 100,000  - ยงัไม่ไดด้  าเนินการ ยงัไม่ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณเน่ืองจากเป็น

งบเงนิอุดหนุน)

7 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยบรหิารสถานศึกษา (งบอุดหนุนท ัว่ไป) 22,296,500 8,509,570

ระดบัก่อนวยัเรยีนและประถมศึกษา 12,460,000 4,584,445

 - ค่าจดัการเรยีนการสอน 6,241,000             3,073,050

 - ค่าอุปกรณ์การเรยีน 1,173,000               576,775

 - ค่าเครื่องแบบนกัเรยีน 1,162,200                     -   

 - ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 1,570,200               773,120

 - ค่าปจัจยัพื้นฐานส าหรบันกัเรยีนยากจน 323,000               161,500

 - ค่าหนงัสอืเรยีน 1,990,600                     -   

ระดบัมธัยมศึกษา 9,530,500 3,709,725

 - ค่าจดัการเรยีนการสอน 5,167,500             2,531,250

 - ค่าอุปกรณ์การเรยีน 586,000               286,740

 - ค่าเครื่องแบบนกัเรยีน 629,500                     -   

 - ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 1,224,900               599,235

 - ค่าปจัจยัพื้นฐานส าหรบันกัเรยีนยากจน 672,000               292,500

 - ค่าหนงัสอืเรยีน 1,250,600                     -   

ไม่ก าหนดระดบัการศึกษา 306,000               215,400

 - ค่าจดัการเรยีนการสอน 306,000               215,400

23,231,500         4,900                 รวม

ด าเนินการตลอดปีงบประมาณอยูร่ะหวา่งด าเนินการ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี 2561
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ต ัง้ไว ้

งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

1 โครงการสอนภาษาไทยระดบัมธัยม (งบเทศบาล)             100,000 95,040                ด าเนินการแลว้เสร็จ

            100,000                 95,040

โครงการส่งเสรมิภูมปิญัญาทอ้งถิน่  ศิลปะ วฒันธรรม  ประเพณีและวชิาชพี (งบเทศบาล) 1,540,000 142,129 อยู่ระหว่างด าเนินการ

1.1 กิจกรรมประเพณีชกัพระ 125,000 27,700 ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.2 กิจกรรจดังานประเพณีลอยกระทง 220,000 38,029 ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.3 กิจกรรมจดังาน 5 ธนัวามหาราช 180,000 -                    ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.4 กิจกรรมจดังานวนัแม่แห่งชาติ 300,000 -                    ยงัไม่ไดด้  าเนินการ ด าเนินการในวนัที ่12 ส.ค.2561

1.5 กิจกรรมประเพณีวนัขี้นปีใหม่ 25,000 22,630 ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.6 กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ 400,000 -                    ยงัไมไดด้ าเนินการ ด าเนินการในเมษายน 2561

ติดตาม ณ วนัที ่22 มนีาคม 2561

1.7 กิจกรรมเทศบาลเดอืนสบิ 5,000 -                    ยงัไม่ไดด้  าเนินการ

1.8 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ้น 125,000 -                    ยงัไม่ไดด้  าเนินการ ด าเนินการในเมษายน 2561

ติดตาม ณ วนัที ่22 มนีาคม 2561

1.9 กิจกรรมวนัเขา้พรรษา 5,000 -                    ยงัไม่ไดด้  าเนินการ

1.10 กิจกรรมวนัส าคญัทางศาสนา 5,000 -                    ยงัไม่ไดด้  าเนินการ

1.11 กิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ 100,000 53,770 ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.12 กิจกรรมฝึกอบรมผูน้ าทางศาสนพธิี 50,000 -                    ยงัไม่ไดด้  าเนินการ ด าเนินการในเดอืนกรกฎาคม 2561

1.13 กิจกรรมงานทอดกฐนิสามคัคี  - -                    ด าเนินการแลว้เสร็จ ไม่ใชง้บประมาณ

2 โครงการพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่ชมุทางประวตัิศาสตรเ์มอืงทุง่สง (งบเทศบาล) 380,000 302,938.10           อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ

1,920,000.00 445,067.10

74,800,400.00 5,093,473.90

รวม

รวมทัง้ยุทธศาสตร ์

กลยุทธท์ี่ 9  พฒันาระบบโรงเรยีนมธัยมศึกษาใหมี้คุณภาพไดม้าตรฐานและมุ่งเน้นความเป็นเลิศในดา้นวิชาการและดา้นสงัคม

กลยุทธท์ี่  10 น าภูมิปญัญาทอ้งถิน่ ศิลปะ วฒันธรรม อาชีพมาเป็นแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตของคนทัง้ในระบบและนอกระบบการศึกษา

รวม

1
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี 2561
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ต ัง้ไว ้

งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

1 โครงการจา้งทีป่รกึษาศึกษานิเวศวทิยาและความหลากหลายของปลาและสตัวไ์ม่มกีระดูกสนัหลงัขนาดใหญ่ 

คลองท่าโหลน คลองท่าเลา และคลองตม

(งบเทศบาล)               300,000 0 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ยงัไม่ไดเ้บกิจ่าย

2 โครงการจา้งทีป่รกึษานิเวศวทิยาและความหลากหลายของสาหร่ายน า้จดืขนาดใหญ่ในคลองท่าแพ 

คลองตม คลองท่าโหลน และคลองท่าเลา

(งบเทศบาล)               240,000 0 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ยงัไม่ไดเ้บกิจ่าย

3 โครงารจา้งทีป่รกึษาศึกษา ส ารวจและประเมนิศกัยภาพของไมย้นืตน้และพชืพรรณรมิคลองในเขตเทศบาลเมอืง

ทุง่สง

(งบเทศบาล)               362,200 0 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ยงัไม่ไดเ้บกิจ่าย

โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มป้องกนัแกไ้ขปญัหาอุทกภยั แบบบูรณาการ (งบเทศบาล)             2,500,000             1,250,000

ดา้นกายภาพ

  - กิจกรรมจา้งเหมาเรอืนจ าทุง่สงด าเนินการขดุลอก คู คลอง ท่อระบายน า้ในเขตเทศบาลเมอืงทุง่สง

(งบเทศบาล)             2,500,000 1,250,000

            3,402,200             1,250,000

1 โครงการจดัท าผงัและแผนชมุชนแบบมส่ีวนร่วม (งบเทศบาล) 50,000 ยงัไม่ไดด้  าเนินการ ด าเนินการในเดอืนกรกฏาคม 2561

50,000

1 โครงการก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซ่อมแซมท่อระบายน า้ 6,332,100            -                   อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

1.1 ก่อสรา้งท่อระบายน า้ คสล.(ดา้นบนรางว)ี พรอ้มบ่อพกัและพื้นทาง คสล.ซอยอุทศิเทศบาลแยกถนนศิลป

นุสรณ์

(งบเทศบาล) 167,200              -                   อยูร่ะหวา่งด าเนินงาน อยูร่ะหวา่งด าเนินงาน

รื้อถอนสิง่ปลูกสรา้งทีรุ่กล  า้

1.2 ก่อสนา้งท่อระบายน า้ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร (ดา้นบนรางว)ีพรอ้มบ่อพกัถนนยุทธศาสตร ์ซอย 

21 (ช่วงหมูบ่า้นณรงคท์อง)

(งบเทศบาล) 2,166,700            -                   อยูร่ะหวา่งด าเนินการ อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

(รอแกไ้ขยอดเงนิ)

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

(รอผูร้บัจา้งลงนามในสญัญา)ก่อหน้ีผูกพนั

งบประมาณรายจ่ายเกินกวา่หน่ึงปีงบประมาณ 

(พ.ศ.2562) จ านวน 1,000,000 บาท

รวม

4 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ด าเนินการตลอดปีงบงประมาณ

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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1.4 ก่อสรา้งท่อเหลีย่มระบายน า้ถนนยุทธศาสตร์ (งบเทศบาล) 279,700              -                   อยูร่ะหวา่งด าเนินการ อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

(น าเขา้สภาเพือ่ขอเพิม่เติมงบประมาณ)

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

(รอหนงัสอืใหเ้จา้อาวาสวดัชยัชมุพลเซ็นยมิยอม

การก่อสรา้ง)

1.6 ก่อสรา้งลานคอนกรตีและระบบระบายน า้ภายในวดัชยัชมุพล (งบเทศบาล) 1,426,000            -                   อยูร่ะหวา่งด าเนินการ อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

(วางฏกีาเบกิจ่ายงวดที ่1)

งบประมาณ 2560 เป็นเงนิ 426,000 บาท

2 โครงการก่อสรา้งเขือ่น , เขือ่นก ัน้น า้และฝายกัน้น า้ (งบเทศบาล) 1,368,300            317,500              อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

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 ไปทาง

ทศิเหนือ)

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

(ท าหนงัสอืถงึส านกังานทีด่นิจงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่ตรวจสอบหลกัหมดุโฉนดทีด่นิใหม)่

งบประมาณปี 2560 เป็นเงนิ 280,000 บาท

3
โครงการก่อสรา้งถนน/ถนนและท่อระบายน า้/ปรบัปรุงผวิจราจร (งบเทศบาล) 14,130,700           2,760,000            อยูร่ะหวา่งด าเนินการ อยูร่ะหวา่งด าเนินงาน

3.1 ก่อสรา้งท่อระบายน า้ (ดา้นบนเป็นรางว)ี พรอ้มบ่อพกั ถนนท่าแพเหนือ (ต่อจากเดมิ-สุดเขตเทศบาล) (งบเทศบาล) 1,111,000            -                   อยูร่ะหวา่งด าเนินการ อยูร่ะหวา่งด าเนินงาน

(รอผูร้บัจา้งมาลงนามในสญัญา)

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

โรงเรยีนเจรญิวยั)

(งบเทศบาล) 1,350,400            -                   อยูร่ะหวา่งด าเนินการ อยูร่ะหวา่งด าเนินงาน

(รอผูร้บัจา้งมาลงนามในสญัญา)

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

(รอผูร้บัจา้งมาลงนามในสญัญา)

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

(วางฏกีาเบกิจ่ายเงนิ)

3.5 ก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรตี พรอ้มท่อระบายน า้ คสล.เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร (ดา้นบนเป็นราง

ว)ี พรอ้มบ่อพกัถนนท่าแพเหนือ (ภายในหมูบ่า้นแม่ถาวร)

(งบเทศบาล) 362,700              -                   อยูร่ะหวา่งด าเนินการ อยูร่ะหวา่งด าเนินงาน

(ส่งงานงวดที ่2)

3.6 ก่อสรา้งถนน คสล.และท่อระบายน า้ คสล. (ดา้นบนเป็นรางว)ี พรอ้มบ่อพกั ถนนพฒันาการ ซอย 3 (งบเทศบาล) 1,112,000            -                   อยูร่ะหวา่งด าเนินการ อยูร่ะหวา่งด าเนินงาน

(รอผูร้บัจา้งมาลงนามในสญัญา)
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3.7 ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็และท่อระบายน า้ ค.ส.ล. (ดา้นบนเป็นรางว)ี พรอ้มบ่อพกัถนนหมูบ่า้น

พฒันา (หนา้ศาลเจา้ซ  าปอกง)

(งบเทศบาล) 624,000              -                   อยูร่ะหวา่งด าเนินการ อยูร่ะหวา่งด าเนินงาน

(รอผูร้บัจา้งมาลงนามในสญัญา)

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

 ซอยร่วมใจ

(งบเทศบาล) 2,280,600            -                   อยูร่ะหวา่งด าเนินการ อยูร่ะหวา่งด าเนินงาน

(รอผูร้บัจา้งมาลงนามในสญัญา)

งบประมาณ 2561 งบประมาณ 2,280,600 บาท3.9 ก่อสรา้งผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรตี ถนนยุทธศาสตร ์ซอย 12 (งบเทศบาล) 1,853,000            -                   อยูร่ะหวา่งด าเนินการ อยูร่ะหวา่งด าเนินงาน

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

เงนิรางวลัปี 2559 งบประมาณ 1,559,000 บาท

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

(รอผูร้บัจา้งมาลงนามในสญัญา)

4 โครงการก่อสรา้ง/ปรบัปรุง อาคารสถานที่ (งบเทศบาล) 67,307,399           16,134,600           อยูร่ะหวา่งด าเนินการ อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

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

4.2 ปรบัปรุงพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่เมอืงทุง่สง (งบเทศบาล) 7,800,000 -                   อยูร่ะหวา่งด าเนินการ อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

(งบประมาณ 2560 เป็นเงนิ 6,000,000 บาท)

4.3 ปรบัปรุงหอ้งน า้สวนสาธารณะถ า้ตลอด (งบเทศบาล) 813,000 -                   อยูร่ะหวา่งด าเนินการ อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

(ก าลงัประกาศหาผูร้บัจา้ง)

4.4 ปรบัปรุงหอ้งประชมุเลก็ สวนพฤกษาสรินิธร (งบเทศบาล) 920,000 -                   อยูร่ะหวา่งด าเนินการ อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

(รอผูร้บัจา้งมาลงนามในสญัญา)

4.5 ก่อสรา้งปรบัปรุงหอ้งพกัสวนพฤกษาสรินิธร (งบเทศบาล) 680,000 -                   อยูร่ะหวา่งด าเนินการ อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

(รอผูร้บัจา้งมาลงนามในสญัญา)

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

4.7 ปรบัปรุงอาคารตลาดสดชัน้ 2 (งบเทศบาล) 18,523,726 -                   อยูร่ะหวา่งด าเนินการ อยูร่ะหวา่งด าเนินการ (งานตกแต่งบรเิวณ

ดา้นหนา้อาคาร รอส่งงานงวดสุดทา้ย)

4.8 ก่อสรา้งอาคารส านกังาน (งบเทศบาล) 20,755,973 -                   อยูร่ะหวา่งด าเนินการ (หล่อคอนกรตีคานชัน้ที ่2 พื้นบนัได ช ัน้ที ่2)

4.9 ก่อสรา้งศาลาประชาคม (งบเทศบาล) 17,241,000 15,570,000 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ (ก าลงัติดต ัง้วงกลบอลูมเินียม 

ปูพื้นช ัน้สอง ก าลงัส่งงานงวดที ่7)
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5 โครงการจดัซื้อทีด่นิบรเิวณรมิถนนเอเซยีทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 41 (ช่วงกลบัรถใตส้ะพานลอยเขา้ถนน

พฒันาการ)

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

6 โครงการก่อสรา้งทะเลเทยีม โรงเรยีนรสีอรท์อนุบาลทุง่สง (งบเทศบาล) 991,000 -                   อยูร่ะหวา่งด าเนินการ อยูร่ะหวา่งด าเนินงาน

(ประกาศครัง้ที ่2)7 โครงการก่อสรา้งน า้ตกจ าลอง โรเงรยีนรสีอรท์อนุบาลทุง่สง (งบเทศบาล) 1,748,000 -                   อยูร่ะหวา่งด าเนินการ อยูร่ะหวา่งด าเนินงาน

(ก าลงัประกาศหาผูร้บัจา้ง)8 โครงการติดต ัง้เสาทาวเวอรแ์บบเซลลซ์พัพอรท์ (งบเทศบาล) 170,000 -                   อยูร่ะหวา่งด าเนินการ อยูร่ะหวา่งด าเนินงาน

(ก าลงัประกาศหาผูร้บัจา้ง)9 โครงการขยายประปา (งบเทศบาล) 1,000,000 961,030 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

9.1 ขยายเขตประปาบรเิวณชมุชนหลงัโรงพยาบาล(เก่า (งบเทศบาล) 961,030 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะปรบัปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง 1,000,000 57,603.66 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ อยูร่ะหวา่งด าเนินกงาน

10.1 ขยายเขตไฟฟ้าถนนรถไฟ 41,319.37 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ อยูร่ะหวา่งด าเนินกงาน

(การไฟฟ้าส่วนภูมภิาครอโคมไฟถนน)10.2 ขยายเขตไฟฟ้าบรเิวณซอยแยกรา้นวชัรยูีนิค 16,284.29 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ อยูร่ะหวา่งด าเนินกงาน

(การไฟฟ้าส่วนภูมภิาครอโคมไฟถนน)95,479,199 22,663,233.66

โครงการปรบัปรุงภูมทิศันเ์มอืงทุง่สงแบบบูรณาการ               813,000 ยงัไม่ไดด้  าเนินการ

1.1 ปรบัปรุงทางขึ้นถ า้ตลอดพรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน์               813,000

              813,000                     -   

 -  -  -  -  -  -  - 

1 โครงการป้องกนัและควบคุมพาหะน าโรค (จา้งเหมาบรกิารเอกชนจ ากดัหนูและแมลงสาบ) (งบเทศบาล)               144,000 -                   อยูร่ะหวา่งด าเนินการ (ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ)

2 โครงการสุขาภบิาลส าหรบัผูป้ระกอบการคา้ในเขตเทศบาลเมอืงทุง่สง

 - กิจกรรมเพิม่ประสทิธภิาพงานสุขาภบิาลและอนามยัสิง่แวดลอ้ม

(งบเทศบาล) 216,000                90,000 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ (ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ)

3 โครงการปรบัปรุงตลาดสดน่าซื้อ

 - กิจกรรมตลาดประชารฐัเทศบาลเมอืงทุง่สง

(งบเทศบาล) 15,900                15,900 ด าเนินการแลว้เสร็จ

              159,900               105,900

รวม

(งบเทศบาล)

รวม

กลยุทธท์ี่ 6 ปรบัปรุงพฒันาและบรหิารจดัการตลาดสด ตลาดนัด  ตลาดคนเดิน ใหส้วยงาม สะอาด  ถูกหลกัสุขาภิบาลโดยการมีส่วนรว่ม

รวม

 กลยุทธท์ี่ 4 ปรบัปรุงและพฒันาพื้นที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม และปรบัปรุงภูมิทศัน์ในเขตเทศบาลใหส้วยงามเป็นระเบียบโดยทุกภาคส่วนมีส่วนรว่ม

กลยุทธท์ี่ 5 ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการบุกรุกที่สาธารณะอย่างมีส่วนรว่ม

1 (งบเทศบาล)
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี 2561
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ต ัง้ไว ้

งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

 -  -  -  -  -  -  - 

1 โครงการการจดัระเบยีบจราจรและแกไ้ขปญัหาจราจรเมอืงทุง่สงแบบบูรณาการ (งบเทศบาล) 50,000               -                   ยงัไม่ไดด้  าเนินการ

โครงการรณรงคป้์องกนัและลดอบุตัิเหตุบนถนน (งบเทศบาล)                55,000 25,900               ด าเนินการแลว้เสร็จ

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

2.2 กิจกรรมฝึกอบรมและรณรงคป้์องกนัและลดอุบตัิเหตุบนถนน(ช่วงสงกรานต)์ (งบเทศบาล)  - ยงัไม่ไดด้  าเนินการ ด าเนินการในเดอืนเมษายน

              105,000                25,900

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของเมอืง (งบเทศบาล) 10,035,700           4,453,203            อยูร่ะหวา่งด าเนินการ (ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ)

1.1 กิจกรรมเพิม่ประสทิธภิาพการรกัษาความสะอาดและเก็บขนขยะมูลฝอย (งบเทศบาล)             3,660,100             1,753,500 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ (ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ)

1.2 กิจกรรมจา้งกวาดขยะในเขตเทศบาล (งบเทศบาล)             4,131,600             2,059,200 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ (ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ)

1.3 กิจกรรมจา้งเหมาเอกชนฝงักลบขยะมูลฝอย (งบเทศบาล)             2,244,000 640,503 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ (ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ)

          10,035,700             4,453,203

1 โครงการบรหิารจดัการและสรา้งจติส านึกในการจดัการน า้เสยีชมุชน (งบเทศบาล)               470,000               218,700 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ (ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ)

(งบเทศบาล)          106,300,000 22,535,600           

อุดหนุนจาก สผ. ปี 61           20,282,040

สมทบจากเทศบาล ปี 61             2,253,560

(งบเทศบาล) 2,072,800            456,000              

อุดหนุนจาก สผ. ปี 61 1,900,000            410,400

สมทบจากเทศบาล ปี 61 172,800              45,600

         108,842,800           23,210,300

1

รวม

กลยุทธท์ี่ 7 ส่งเสรมิ  อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู   ทรพัยากรธรรมชาติ  และสิง่แวดลอ้ม

กลยุทธท์ี่ 8  จดัระบบจราจรใหมี้ระเบียบและสรา้งวินัยจราจรแก่ประชาชนโดยทุกภาคส่วนมีส่วนรว่มแบบบูรณาการ

2

กลยุทธท์ี่ 9 ปรบัปรุงระบบการบรหิารจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลใหมี้ประสิทธิภาพถูกหลกัสุขาภิบาล  สรา้งเครอืข่ายทุกภาคีมีส่วนรว่ม สามารถลดปรมิาณขยะและการน าขยะกลบัมาใชใ้หม่อย่างมีประสิทธิภาพ

รวม

รวม

กลยุทธท์ี่ 10 บรหิารจดัการระบบบ าบดัน ้าเสียที่มีอยู่ใหมี้ประสิทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนรว่มและขยายระบบบ าบดัน ้าเสียใหค้รอบคลมุพื้นที่เขตเทศบาล

2

3

โครงการก่อสรา้งระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยีระยะที ่2

โครงการวา่จา้งควบคุมงานก่อสรา้งระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยี ระยะที ่2 เทศบาลเมอืงทุง่สง

อยูร่ะหวา่งด าเนินการก่อสรา้ง

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

 - ความกา้วหนา้ของงานก่อสรา้ง 80%

 -  ส่งมอบงานตามสญัญา จ านวน 39 งวด 

จากท ัง้หมด 50 งวด

 - ความกา้วหนา้ในการควบคุมงานก่อสรา้ง

ประมาณ 80% ส่งมอบงานและเบกิจ่ายเงนิแลว้

 23 งวด จากท ัง้หมด 33 งวด
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี 2561
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ต ัง้ไว ้

งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

 -  -  -  -  -  -  - 

                    -                       -                                          -                                                  -   

1 โครงการจดัจา้งทีป่รกึษา “พฒันาการจดัการศึกษา โรงเรยีนในสงักดัเทศบาล เมอืงทุง่สง กา้วสู่สงัคมคารบ์อนต า่” (งบเทศบาล)               745,000 -                   อยูร่ะหวา่งด าเนินการ  - ด าเนินการลงนามในสญัญาแลว้ ประชมุ

คณะกรรมการครัง้ที ่1  สญัญาด าเนินงานอยู่ระหวา่ง 3

 มนีาคม – 7 พฤศจกิายน 2561

2 โครงการบรหิารจดัการและสรา้งจติส านึกในการจดัการขยะมูลฝอย (งบเทศบาล)             1,158,000               470,700 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ (ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ)

3 โครงการพลกิถงุพลกิโลก (งบเทศบาล)               150,000  136,570 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ (ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ)

(ใชง้บประมาณ สปสช.)

4 โครงการศูนยเ์รยีนรูช้มุทางลดโลกรอ้นทุง่สง (งบเทศบาล)               380,000                90,235 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ (ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ)

5 โครงการบรหิารจดัการน า้แบบบูรณาการ 

 - กิจกรรมติดต ัง้เครื่องสูบน า้

(งบเทศบาล)               100,000             33,728.57 ด าเนินการแลว้เสร็จ

            2,533,000           594,663.57

221,315,799         52,277,300.23       รวมทัง้ยุทธศาสตร ์

รวม

กลยุทธท์ี่ 12 ส่งเสรมิทุกภาคส่วนมีส่วนรว่มพฒันาเมืองทุง่สงสูเ่มืองคารบ์อนต า่ เมืองจกัรยาน เมืองรูสู้ภ้ยัพิบตัิ

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 ยงัไม่ไดด้  าเนินการ ด าเนินการในเดอืนพฤษภาคม 2561

50,000

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

2 โครงการสรา้งสงัคมจกัรยานใหเ้บกิบานท ัง้เมอืงทุง่สง 

 - กิจกรรมปัน่จกัรยานเพือ่โลกสเีขยีว ท่องเทีย่วเมอืงทุง่สง"

(งบเทศบาล) 170,000                 50,312                      อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

3 โครงการพฒันาและปรบัปรุงศูนยข์อ้มูลขา่วสารและประชาสมัพนัธก์ารบรกิารการท่องเทีย่วในแหล่ง

ท่องเทีย่ว/สรา้งเครอืขา่ยการท่องเทีย่วเมอืงทุง่สง

(งบเทศบาล) 100,000                 -                          ยงัไม่ไดด้  าเนินการ

4 โครงการถนนคนเดนิ (งบเทศบาล) 50,000                  44,192                      ด าเนินการแลว้เสร็จ

5 โครงการนครศรธีรรมราชเสอืภูเขาทางเรยีบ ครัง้ที ่1 (งบเทศบาล) 50,000                  -                          ยงัไม่ไดด้  าเนินการ ด าเนินการในเดอืนมถินุายน 2561

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

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

8 โครงการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑช์มุชนในอ าเภอทุง่สง เพือ่สรา้งมูลค่าเพิม่ดา้นการท่องเทีย่วใหเ้กิด

ความย ัง่ยนื

(งบเทศบาล) 200,000                 -                          ยงัไม่ไดด้  าเนินการ

9 โครงการจา้งเหมาเพือ่ปฏบิตัิงานบรกิารเพือ่พฒันาและส่งเสรมิการท่องเทีย่วเทศบาลเมอืงทุง่สง (งบเทศบาล) 939,000                 347,100 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ

1,649,000               441,604                     

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                       54,000 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ

2 โครงการระบบการแพทยฉุ์กเฉิน(EMS)

 

(งบเทศบาล)                  600,000                     192,500 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ

3 โครงการรณรงคค์วบคุมและป้องกนัโรคพษิสุนขับา้ (งบเทศบาล) 62,000                                        55,000 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ

4 โครงการรวมพลคนรกักีฬาเมอืงทุง่สง (งบเทศบาล) 50,000                  -                          ยงัไม่ไดด้  าเนินการ ด าเนินการเดอืนกรกฎาคม 2561

5 โครงการระบบหลกัประกนัสุขภาพเทศบาลเมอืงทุง่สง (งบเทศบาล) 828,500                 -                          อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ

1,648,500               301,500                     

กลยุทธท์ี่ 5  จดัระบบป้องกนัอาชญากรรม ยาเสพติด และอบายมุข โดยทุกภาคส่วนมีส่วนรว่ม

1 โครงการลอ้มรกัใหค้รอบครวัลอ้มรัว้ใหช้มุชน (งบเทศบาล) 30,000 60,000                      ด าเนินการแลว้เสร็จ อยูร่ะหวา่งประมวลผลการด าเนินงาน

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

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

1,090,000 120,000

กลยุทธท์ี่ 6 พฒันาระบบป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ภยัพิบตัิ ใหมี้ประสิทธิภาพโดยทุกภาคส่วนมีส่วนรว่ม

1 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน (อปพร.) (งบเทศบาล)                   50,000 -                          ยงัไม่ไดด้  าเนินการ ด าเนินการในเดอืนพฤษภาคม 2561

โครงการฝึกซอ้มแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (งบเทศบาล)                   40,000 -                          ยงัไม่ไดด้  าเนินการ ด าเนินการในเดอืนพฤษภาคม 2561

2.1 กิจกรรมฝึกซอ้มแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยั (งบเทศบาล)                   20,000 -                          ยงัไม่ไดด้  าเนินการ ด าเนินการในเดอืนพฤษภาคม 2561

2.2 กิจกรรมฝึกซอ้มแผนป้องกนัและแกไ้ขปญัหาอุทกภยั (งบเทศบาล)                   20,000 -                          ยงัไม่ไดด้  าเนินการ ด าเนินการในเดอืนพฤษภาคม 2561

3 โครงการอบรมป้องกนัและระงบัอคัคีภยัเบื้องตน้ใหก้บัเยาวชนในโรงเรยีนในเขตเทศบาล (ยุวอปพร.) (งบเทศบาล)                   20,000 -                          ยงัไม่ไดด้  าเนินการ ด าเนินการในเดอืนกรกฎาคม 2561

4 โครงการจา้งเหมากวาดขยะและรกัษาความสะอาด อาคารงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (งบเทศบาล)                  188,400 78,000                      อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ

5 โครงการจา้งเหมาดูแลระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด (งบเทศบาล) 324,000 162,000                     อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ

6 โครงการจดัความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืงภายในเขตเทศบาลเมอืงทุง่สง (งบเทศบาล) 3,093,000 1,497,600                  อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ

               3,755,400                   1,737,600รวม

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 14,085,800 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ

1.1 เบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุ (งบอุดหนุนท ัว่ไป) 23,503,200 11,624,800 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ

1.2 เบี้ยยงัชพีคนพกิาร (งบอุดหนุนท ัว่ไป) 3,897,600 2,268,000 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ

1.3 เบี้ยยงัชพีผูป่้วยโรคเอดส์ (งบอุดหนุนท ัว่ไป) 390,000 193,000 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ

2 โครงการศูนยพ์ฒันาคุณภาพชวีติและส่งเสรมิอาชพีผูสู้งอายุ (งบเทศบาล) 50,000 -                          อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ

3 โครงการทศันะธรรมศึกษาของผูสู้งอายุ (งบเทศบาล) 350,000 344,732                     ด าเนินการแลว้เสร็จ อยู่ระหวา่งประมวลผลการด าเนินงาน

4 โครงการจา้งเหมาจดัเก็บขอ้มูลผูสู้งอายุ คนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาส (งบเทศบาล) 187,200 -                          อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ

5 โครงการจดัต ัง้ศูนยส์รา้งเสรมิสุขภาวะคนสูงวยั (งบเทศบาล) 140,000 -                          อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ

6 โครงการจา้งทีป่รกึษาวจิยัสถานภาพความตระหนกัและบรกิารส าหรบัผูสู้งอายุ (งบเทศบาล) 360,000 -                          อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ

28,878,000 14,430,532

37,070,900              17,031,236                 

1

รวม

รวมทัง้ยุทธศาสตร ์
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี 2561
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ต ัง้ไว ้

งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

1 โครงการจา้งเหมาเอกชนบนัทกึขอ้มูลโปรแกรมระบบบญัชคีอมพวิเตอรข์ององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ (e-laas)

(งบเทศบาล) 540,000                 225,000                 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ

540,000                 225,000                 

1  โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรและหน่วยงานในสงักดัเทศบาลเมอืงทุง่สง (งบเทศบาล) 400,000                 212,522                 ด าเนินการแลว้เสร็จ

 1.1 กิจกรรม อบรมเรื่องการพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั (PMQA) 132,200                 ด าเนินการแลว้เสร็จ

 1.2 กิจกรรมอบรมเชงิปฏบิตัิการ แนวทางปฏบิตัิตามพระราชบญัญตัิการจดัซื้อจดัจา้งและการ

บรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ.2560 กฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง เทศบาลเมอืงทุง่สง

80,322                   ด าเนินการแลว้เสร็จ

2  โครงการอบรมและทศันศึกษาดูงาน เกีย่วกบัศูนยข์อ้มูลขา่วสารของราชการตาม พ.ร.บ.ขอ้มูล

ขา่วสารของราชการ พ.ศ.2540

(งบเทศบาล) 30,000                    อยูร่ะหวา่งด าเนินการ เน่ืองจากไดเ้ลือ่นก าหนดการด าเนินโครงการออกไปก่อน เน่ืองจาก

รถตูท้ีใ่ชเ้ป็นยานพาหนะในการเดนิทางหมดสญัญาเช่าจงึตอ้งรอการ

ด าเนินการท าสญัญาเช่าใหแ้ลว้เสร็จก่อน

3  โครงการการฝึกอบรมเชงิปฏบิตัิการการพฒันาศกัยภาพบุคลากรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ

ปฏบิตัิงานแก่บุคลากรของเทศบาลเมอืงทุง่สง

  - กิจกรรมอบรมเชงิปฏบิตัิการประเมนิผลสมัฤทธิ์ของการปฏบิตัิราชการตามหลกัเกณฑแ์ละ

วธิกีารบรหิารกิจการบา้นเมอืงทีด่แีละจดัท าค ารบัรองการปฏบิตัิราชการ

(งบเทศบาล) 80,000                   ยงัไม่ไดด้  าเนินการ  ยงัไม่ไดด้  าเนินการ 

ด าเนินในเดอืนมถินุายน

4  โครงการฝึกอบรมเพิม่ศกัยภาพแก่บุคลากรเพือ่พฒันาระบบการติดตามแลประเมนิผลแผนพฒันา

เทศบาลเมอืงทุง่สง

(งบเทศบาล) 50,000                   ยงัไม่ไดด้  าเนินการ ด าเนินการในเดอืนสงิหาคม 2561

5  โครงการเพิม่ประสทิธภิาพจดัเก็บขอ้มูล ส ารวจขอ้มูลภาคสนาม โครงการ/กิจกรรมส าคญัของ

เทศบาลเมอืงทุง่สง

 - กิจกรรมเพิม่ประสทิธภิาพจดัเก็บขอ้มูล ส ารวจขอ้มูล ภาคสนาม โครงการ/กิจกรรมส าคญัของ

เทศบาลเมอืงทุง่สง

(งบเทศบาล) 81,000                   ยงัไม่ไดด้  าเนินการ

 กลยุทธท์ี่ 2 พฒันาศกัยภาพบุคลากรใหมี้ความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะดา้นและท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดบัคุณภาพการบรหิารจดัการแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิตามหลกัธรรมาภิบาลผ่านเกณฑก์ารบรกิารจดัการที่ดี

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาสีปี่ ตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2561

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  ปรบัปรุงและพฒันาการบรหิารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสูก่ารบรหิารจดัการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนรว่มแบบบูรณาการรองรบัความเปลีย่นแปลงสูเ่ทศบาลอจัฉรยิะ

(ภารกิจกองช่าง ส านักปลดัเทศบาล กองสวสัดิการสงัคม)

 กลยุทธท์ี่ 1  ปรบัปรุงและพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การบรหิารจดัการและเพือ่การบรกิารประชนของเทศบาลและของชุมชนใหมี้ประสิทธิภาพและไดม้าตรฐานสามารถเขา้ถึงไดง้า่ยสะดวกในการใชป้ระโยชน์

รวม
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี 2561
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ต ัง้ไว ้

งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

6  โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบรกิารประชาชน (งบเทศบาล) 93,900                   46,800                   อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ

7  โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบรกิารประชาชน

 - กิจกรรมเพิม่ประสทิธภิาพการจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศของกองวชิาการและแผนงาน

(งบเทศบาล) 108,000                 46,800                   อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ

8  โครงการอบรมเชงิปฏบิตัิการเพือ่การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่แบบบูรณาการ

  - กิจกรรม อบรมเชงิปฏบิตัิ การเพือ่วางแผนพฒันาเมอืงทุง่สงตามเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

Sustainable Development Goals (SDGs)

(งบเทศบาล) 80,000                   79,267                   ด าเนินการแลว้เสร็จ

9 โครงการจา้งทีป่รกึษาพฒันาระบบการใหบ้รกิารประชาชนของเทศบาลเมอืงทุง่สง ระยะที ่2 (งบเทศบาล) 350,000                 -                      อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ

10 โครงการฝึกอบรมและทศันดูงานของผูน้ าชมุชนและสมาชกิสภาองคก์รชมุชนทีเ่กีย่วขอ้ง (งบเทศบาล) 1,000,000               -                      ยงัไม่ไดด้  าเนินการ

11 โครงการพฒันาศกัยภาพองคก์รแม่บา้น/สตรเีทศบาลเมอืงทุง่สง (งบเทศบาล) 30,000                   -                      ยงัไม่ไดด้  าเนินการ

12 โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการด าเนินงานพฒันาชมุชนเทศบาลเมอืงทุง่สง (งบเทศบาล) 93,600                   -                      อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ

13 โครงการจา้งเหมาดูแลระบบขอ้มูลของกองสวสัดกิารสงัคม (งบเทศบาล) 93,600                   -                      อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ

2,490,100               597,911                 

1  โครงการจา้งทีป่รกึษา "การจดัการความรูเ้พือ่พฒันาศกัยภาพการสือ่สารองคก์รของเทศบาลเมอืง

ทุง่สง

(งบเทศบาล) 300,400                 -                      อยูร่ะหวา่งด าเนินการ เริ่มด าเนินการ 19 มนีาคม 2561

2 ศูนยร์วมขอ้มูลขา่วสารการซื้อหรอืจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอทุง่สง ประจ าปี

งบประมาณ 2561

(งบเทศบาล) 20,000                   -                      ไม่ไดด้  าเนินการ  ยกเลกิศูนยร์วมขอ้มูลขา่วสารการซื้อจา้งของ อปท.ระดบัอ าเภอตาม

 พรบ.การจดัซื้อจดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ.2560

320,400                 -                       

1 โครงการเทศบาลพบประชาชนเพือ่บรกิารและพฒันา (งบเทศบาล) 40,000                                          -   ยงัไม่ไดด้  าเนินการ

2 โครงการเทศบาลพบสภาชมุชนเมอืงเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน (งบเทศบาล) 50,000                                          -   อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ

3 โครงการจา้งทีป่รกึษาวจิยัและและประเมนิผลความพงึพอใจของประชาชน (งบเทศบาล) 140,000                                        -   อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ยงัไม่เบกิจ่าย

230,000                 -                       

กลยุทธท์ี่ 4 พฒันาระบบบรกิารทุกกระบวนงานบรกิารของเทศบาลโดยส่งเสรมิใหป้ระชาชนมีส่วนรว่มอย่างเขม้แข็ง

กลยุทธท์ี่ 3  ปรบัปรุงและพฒันาระบบการสือ่สารเพือ่การพฒันางานและพฒันาชุมชนใหมี้ประสิทธิภาพ และลดขัน้ตอนปฏิบตัิงาน

รวม

รวม

รวม

B17



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี 2561
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ต ัง้ไว ้

งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

1  โครงการจา้งเหมาเอกชนเพือ่ปฏบิตัิงานในการจดัเก็บรายได ้ (งบเทศบาล) 444,000                 185,000 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ

2  โครงการจา้งเหมาเจา้หนา้ทีบ่รกิารขอ้มูลแผนทีภ่าษแีละทะเบยีนทรพัยส์นิ (งบเทศบาล) 93,900                   45,000 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ

3  โครงการจา้งเหมาเจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยัสถานทีร่าชการสถานีขนส่งย่อยเทศบาลเมอืงทุง่สง (งบเทศบาล) 93,900                   38,700 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ

4  โครงการจา้งเหมาเจา้หนา้ทีร่กัษาความสะอาดบรเิวณสถานีขนส่งย่อยเทศบาลเมอืงทุง่สง (งบเทศบาล) 282,600 77,400 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ

5  โครงการจา้งเหมาเจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มูลแผนทีภ่าษแีละทะเบยีนทรพัยส์นิ (LTAX3000) (งบเทศบาล) 108,000 135,000 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ

1,022,400               481,100                 

1 โครงการประชมุประชาคมเมอืงทุง่สง (งบเทศบาล)                  300,000                   23,190 ด าเนินการแลว้เสร็จ

2  โครงการส่งเสรมิกระบวนการมส่ีวนร่วมดา้นประชาธปิไตย                   15,000                        -   ยงัไม่ไดด้  าเนินการ

3  โครงการจดังานวนัเทศบาล (งบเทศบาล) 50,000                   -                      ยงัไม่ไดด้  าเนินการ (เน่ืองจากยงัไม่ถงึหว้งระยะเวลาในการจดังาน)

4  โครงการเลอืกต ัง้สมาชกิสภาเทศบาลและผูบ้รหิารเทศบาล (งบเทศบาล) 50,000                   -                      ยงัไม่ไดด้  าเนินการ ไม่มกีารก าหนดใหม้กีารเลอืกต ัง้

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

                 715,000                   57,350

1  โครงการจา้งเหมาบรกิารยามรกัษาการณ์ (งบเทศบาล) 748,800 309,600                 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ

2  โครงการจา้งเหมาดูแลระบบสือ่ โสตทศันูปกรณ์หอ้งประชมุเทศบาลเมอืงทุง่สง (งบเทศบาล) 93,900 46,800                   อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ

3 โครงการจา้งเหมาบรกิารยามรกัษาการณ์ (งบเทศบาล) 93,900 54,000                   อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ

936,600 410,400

1 โครงการส ารวจขอ้มูล จปฐ. (งบเทศบาล)                     5,000 -                      อยูร่ะหวา่งด าเนินการ อยูร่ะหวา่งด าเนินการจดัประชมุเพือ่ชี้แจงแบบสอบถามทีใ่ชใ้นในการ

จดัเก็บขอ้มูล

2 โครงการเลอืกต ัง้คณะกรรมการชมุชน (งบเทศบาล)                   10,000 -                      ยงัไม่ไดด้  าเนินการ

15,000 0

6,269,500.00            1,771,761.00            

339,456,599.00         76,173,777.13           รวม 4 ยุทธศาสตร ์

รวม

รวมทัง้ยุทธศาสตร ์

กลยุทธท์ี่ 5  เพิม่ประสิทธิภาพและพฒันาการจดัเก็บรายไดข้องเทศบาลใหค้รบถว้น ท ัว่ถึง และเป็นธรรม

กลยุทธท์ี่ 8  ส่งเสรมิองคก์รชุมชน (อบช.)ทุกองคก์ารบรหิารชุมชน/กลุม่ต่าง ๆ ใหมี้ส่วนรว่มในการพฒันาเมืองอย่างเขม้แข็งและบูรณาการความรว่มมือจากทุกภาคส่วน

รวม

กลยุทธท์ี่ 6  ส่งเสรมิการมีส่วนรว่มทางการเมืองการบรหิารสูก่ารพฒันาเมืองอย่างย ัง่ยืน

รวม

กลยุทธท์ี่ 7  ปรบัปรุงและพฒันาเครื่องมือเครื่องใชแ้ละสถานที่ปฏิบตัิงาน

รวม

B18


