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ล าดับ โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

1 โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม,ปอ้งกันแก้ไขปญัหา
อุทกภยั แบบบรูณาการ
1. ด้านกายภาพ
 - ดูแลบ ารุงรักษาปรับปรุงภมูิ
ทศัน์ล าเหมืองล าคลอง คู ทอ่
ระบายน้ า ภายในเขตเทศบาล
ทั้งหมด

กอง
สาธารณสุขฯ

2,500,000       -  - 2,500,000       วัตถุประสงค์
 - เพื่อขุดลอกระบบระบายน้ าและจุดรับทิ้งน้ าสาธารณะ
ในเขตเทศบาล
 - เพื่อปรับแต่งแนวขอบคลองทั้งสองข้างของล าคลอง 
ละเก็บวสัดุส่ิงปฏกิูล ก าจัดวชัรพชืในล าคลองทั้งส่ีสาย
ผลการด าเนินงาน
1. ขุดลอกเก็บวสัดุส่ิงปฏกิูลภายฝยทอ่,รางระบายน้ า
สาธารณะ ฯตามถนน ซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมือง
ทุ่งสง จ านวน 5 โซน
2. ปรับแต่งแนวคัยนขอบคลองทั้งสองข้าง เก็บวสัดุส่ิง
ปฏกิูลและก าจัดวชัพชืภายในล าคลอง จ านวน 4 สาย 
ดังนี้ คลทา่เลา คลองตคลองทา่แพ คลองทา่โหลน
3. ขุดลอกทางระบายน้ าและจุดรับน้ าทิ้งสาธารณะ(จุด
เส่ียง) ในเขตเทศบาล จ านวน 6 จุด

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

1.1 แผนงานการเคหะและชุมชน

ผลการตดิตามและประเมนิผลแผนการด าเนินงาน เทศบาลเมอืงทุง่สง  ประจ าปี 2562
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า ส่ิงแวดล้อมและพลังงานมีประสิทภิาพ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาตรท์ี่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พฒันาโครงการสร้างพื้นฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ปอ้งกันน้ าทว่ม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1 บรูณาการความร่วมมือทกุภาคส่วนอย่างมีคุณภาพในการปอ้งกันและแก้ไขปยัหาอุทกภยัเมืองทุ่งสงแบบบรูณาการใหย้ั่งยืนโดยบรูณาการ
การพฒันาด้านกายภาพและด้านกระบวนการทางสังคม อย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

1 โครงการประชุมประชาคม
เมืองทุ่งสง

กองวิชาการฯ
ฝ่ายแผนงานฯ

200,000                  30,227  - ด าเนินการจัดประชุมประชาคมเมือง
ทุ่งสง

ด าเนินการแล้วเสรจ็

แผนงานบรหิารงานทั่วไป

ผลการติดตามและประเมินผลด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าป ี2562
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้้า ส่ิงแวดล้อมและพลังงานมีประสิทภิาพ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาตรท์ี่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พฒันาโครงการสร้างพื้นฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ปอ้งกันน้้าทว่ม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 4 ปรับปรุงและพฒันาพื้นที่สวนสาธารณะ สวนย่อม และปรับปรุงภมูิทศัน์ในเขตเทศบาลใหส้วยงามเปน็ระเบยีบโดยทกุภาคส่วนมีส่วนร่วม
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

            5,000   1. คร้ังที่ 1/2562  เมื่อวนัที่  5 
พฤศจิกายน 2561 ณ หอ้งประชุม
เทศบาลเมืองทุ่งสง
วตัถุประสงค์
 -  โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง 
  มีจุดมุ่งหมายเพื่อใหป้ระชาคมเมืองทุ่ง
สง  คัดเลือกผู้แทนประชาคมเปน็
คณะกรรมการ  จ้านวน  3  คณะ  ดังนี้
     1. คณะกรรมการพฒันาเทศบาล
เมืองทุ่งสง  จ้านวนไม่น้อยกวา่สามคนแต่
ไม่เกินหกคน
     2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้า
แผนพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสง   จ้านวน
สามคน
    3. คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสง
  จ้านวนสองคน
ผลการด้าเนินการ
  - มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม จ้านวน 
132 คน จากเปา้หมาย 452 คน คิดเปน็ 
29.20% มากกวา่ 20% แต่น้อยกวา่ 
60% เนื่องจากมีความจ้าเปน็เร่งด่วนเพื่อ
ด้าเนินการคัดเลือกผู้แทนประชาคมเปน็
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

17,477          2. คร้ังที่ 2/2562 เมื่อวนัที่ 15 
พฤศจิกายน 2561 ณ หอ้งประชุม
เทศบาลเมืองทุ่งสง
วตัถุประสงค์
  - โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง 
มีจุดมุ่งหมายเพื่อพจิารณาร่างแผนพฒันา
เทศบาล  (พ.ศ.2561-2564)  เทศบาล
เมืองทุ่งสง  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบบั
ที่ 8/2562  จากประชาชนทกุภาคส่วน  
รับทราบปญัหา  ความต้องการ  ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท้า
แผนพฒันาทอ้งถิ่นน้าไปสู่การตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและพฒันา
ทอ้งถิ่นต่อไป
ผลการด้าเนินการ
  - มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม จ้านวน 
127 คน จากเปา้หมาย 452 คน คิดเปน็ 
28.10% มากกวา่ 20% แต่น้อยกวา่ 
60% เนื่องจากมีความจ้าเปน็เร่งด่วนจึง
ด้าเนินการประชุม
- ประชาคมเมืองทุ่งสง พจิารณาและให้
ความเหน็ชอบต่อร่างแผนพฒันาทอ้งถิ่น
ส่ีป ี(พ.ศ.2561 - 2564)เทศบาลเมืองทุ่ง
สง เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบบัที่ 
8/2562 และเทศบาลน้าโครงการมา

ด้าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - ความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการฯ
 - ภาพรวม ค่าเฉล่ีย เทา่กับ 4.30 อยู่ใน
ระดับมาก โดยสามารถเรียงล้าดับจาก
มากไปหาน้อยได้ดังนี้    
1. ภาพรวมความพงึพอใจของการบริหาร
จัดการและสถานที่ ค่าเฉล่ีย เทา่กับ 4.38
 อยู่ในระดับมาก
2. ความคิดเหน็ด้านเนื้อหาวชิาการของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ค่าเฉล่ีย เทา่กับ 4.22
 อยู่ในระดับมาก
ความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการฯ 
ในครัง้น้ี คิดเปน็รอ้ยละ 86.00
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

16,227  3. คร้ังที่ 3/2562 เมื่อวนัที่ 11 มกราคม 
 2562  ณ หอ้งประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง
วตัถุประสงค์
  - โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง 
มีจุดมุ่งหมายเพื่อพจิารณาร่างแผนพฒันา
เทศบาล  (พ.ศ.2561-2564)  เทศบาล
เมืองทุ่งสง  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบบั
ที่ 9/2562  จากประชาชนทกุภาคส่วน  
รับทราบปญัหา  ความต้องการ  ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท้า
แผนพฒันาทอ้งถิ่นน้าไปสู่การตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและพฒันา
ทอ้งถิ่นต่อไป
ผลการด้าเนินการ
  - มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม จ้านวน 
159 คน จากเปา้หมาย 452 คน คิดเปน็ 
35.18% มากกวา่ 20% แต่น้อยกวา่ 
60% เนื่องจากมีความจ้าเปน็เร่งด่วนจึง
ด้าเนินการประชุม
- ประชาคมเมืองทุ่งสง พจิารณาและให้
ความเหน็ชอบต่อร่างแผนพฒันาทอ้งถิ่น
ส่ีป ี(พ.ศ.2561 - 2564)เทศบาลเมืองทุ่ง
สง เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบบัที่ 
9/2562 และเทศบาลน้าโครงการมา
บรรจุไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.

ด าเนินการแล้วเสรจ็
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
 - ภาพรวม ค่าเฉล่ีย เทา่กับ 4.27 อยู่ใน
ระดับมาก โดยสามารถเรียงล้าดับจาก
มากไปหาน้อยได้ดังนี้    
1. ภาพรวมความพงึพอใจของการบริหาร
จัดการและสถานที่ ค่าเฉล่ีย เทา่กับ 4.31
 อยู่ในระดับมาก
2. ความคิดเหน็ด้านเนื้อหาวชิาการของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ค่าเฉล่ีย เทา่กับ 4.22
 อยู่ในระดับมาก
ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ในคร้ังนี้ คิดเปน็ร้อยละ 85.33
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

9,000              4. คร้ังที่ 4/2562 เมื่อวนัที่ 25 มีนาคม 
 2562  ณ หอ้งประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง
วตัถุประสงค์
  - โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง 
มีจุดมุ่งหมายเพื่อพจิารณาร่างแผนพฒันา
เทศบาล  (พ.ศ.2561-2564)  เทศบาล
เมืองทุ่งสง  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบบั
ที่ 10/2562  จากประชาชนทกุภาคส่วน 
 รับทราบปญัหา  ความต้องการ  ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท้า
แผนพฒันาทอ้งถิ่นน้าไปสู่การตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและพฒันา
ทอ้งถิ่นต่อไป
ผลการด้าเนินการ
  - มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม จ้านวน 
140 คน จากเปา้หมาย 452 คน คิดเปน็ 
31.00% มากกวา่ 20% แต่น้อยกวา่ 
60% เนื่องจากมีความจ้าเปน็เร่งด่วนจึง
ด้าเนินการประชุม
- ประชาคมเมืองทุ่งสง พจิารณาและให้
ความเหน็ชอบต่อร่างแผนพฒันาทอ้งถิ่น
ส่ีป ี(พ.ศ.2561 - 2564)เทศบาลเมืองทุ่ง
สง เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบบัที่ 
10/2562 และเทศบาลน้าโครงการมา
บรรจุไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.

ด าเนินการแล้วเสรจ็
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
 - ภาพรวม ค่าเฉล่ีย เทา่กับ 4.39 อยู่ใน
ระดับมาก โดยสามารถเรียงล้าดับจาก
มากไปหาน้อยได้ดังนี้    
1. ภาพรวมความพงึพอใจของการบริหาร
จัดการและสถานที่ ค่าเฉล่ีย เทา่กับ 4.39
 อยู่ในระดับมาก
2. ความคิดเหน็ด้านเนื้อหาวชิาการของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ค่าเฉล่ีย เทา่กับ 4.38
 อยู่ในระดับมาก
ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ในคร้ังนี้ คิดเปน็ร้อยละ 87.68
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าป ี 2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้หรอืระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

1 โครงการปอ้งกันและควบคุม
พาหนะน าโรค (จ้างเหมา
เอกชนก าจัดหนูและแมลง
สาป) ประจ าปงีบประมาณ 
2562

งานสุขาภบิาลและ
อนามัยส่ิงแวดล้อม 
กองสาธารณสุขฯ

144,000          -  - 120,000         วัตถุประสงค์ 
 - เพื่อควบคุม ปอ้งกัน สัตวพ์าหนะน าโรค
ผลการด าเนินงาน
 - มีการด าเนินการติดต่อทกุๆเดือนๆละ 2 
คร้ังตามเปา้หมาย

ด าเนินการแล้วเสร็จ

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ผลการตดิตามและประเมินผลด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุง่สง  ประจ าป ี2562
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การพัฒนาการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดบัมาตรฐานสากล ทีส่ามารถสร้างอาชพีและรายไดใ้นพ้ืนทีเ่พ่ิมขึ้น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาตร์ที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุรภาพชวีิต
ยุทธศาสตร์ที ่2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงการสร้างพืน้ฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที ่6 พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัต ิให้มปีระสิทธิภาพโดยทุกภาคส่วนมสี่วนร่วม
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามป ีประจ าป ี
 2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้หรอืระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  
โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตุผลในการโอน

ด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

1 โครงการเฝ้าระวงัคุณภาพน ้า
คลองในเขตเทศบาลเมืองทุ่ง
สง ประจ้าปงีบประมาณ

งานสุขาภบิาลและ
อนามัยส่ิงแวดล้อม
 กองสาธารณสุขฯ

54,672            -  -  - วตัถุประสงค์ 
 - เพื่อเฝ้าระวงัคุณภาพน ้าคลองในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง

อยู่ระหวา่งการด้าเนินการ

2 โครงการเฝ้าระวงัคุณภาพน ้า
อุปโภค บริโภคในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง ประจ้าปี
งบประมาณ 2562

งานสุขาภบิาลและ
อนามัยส่ิงแวดล้อม
 กองสาธารณสุขฯ

141,100           -  -  - วัตถุประสงค์ 
 - เพื่อเฝ้าระวงัคุณภาพน ้าอุปโภค บริโภคในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสง

อยู่ระหวา่งการด้าเนินการ

แผนงานสาธารณสุข

ผลการตดิตามและประเมินผลด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุง่สง  ประจ าป ี2562
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิน้ า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมปีระสิทธิภาพ เพ่ิมพ้ืนทีส่ีเขยีวและการใชพ้ลังงานสะอาด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาตร์ที ่2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ยุทธศาสตร์ที ่2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงการสร้างพื นฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ป้องกันน ้าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที ่7 ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

1 โครงการจ้างเหมาบริการยาม
รักษาการณ์

กองช่าง
สุขาภบิาล

777,600 - - 388,800 - มียามรักษาการณ์ ดูแลในพื้นที่สถานที่ราชการอย่าง
เพยีงพอและมีการดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
ในพื้นที่ปฏบิติังานตลอด ๒๔ ชั่วโมง

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

ผลการตดิตามและประเมนิผลด าเนินงาน เทศบาลเมอืงทุง่สง  ประจ าปี 2562
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 การจัดการทรพัยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธิภาพ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาตรท์ี่ 2 การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พฒันาโครงการสร้างพื้นฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ปอ้งกันน้ าทว่ม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 8 จัดระบบจราจรใหม้ีระเบยีบและสรา้งวินัยจราจรแก่ประชาชน โดยทกุภาคส่วนมีส่วนรว่มแบบบรูณาการ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

2 โครงการรณรงค์ปอ้งกันและ
ลดอุบติัเหตุบนถนน 
 
-  กิจกรรมจัดต้ังศูนย์อ านวย
ความสะดวกด้านการจราจร
ในช่วงเทศกาลปใีหม่

 ส านักปลัด 
งานปอ้งกัน

55,000       -  - 25900

25,900

 - ด าเนินการรณรงค์ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุบนถนน  
จ านวน 2 คร้ัง
- ด าเนินการเตรียมความพร้อมการปฏบิติังานปอ้งกัน
และลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ปใีหม่ วนัที่  27
 ธนัวาคม 2561 – 2  มกราคม 2562
วัตถุประสงค์
1. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยัใหก้ับผู้ใช้รถใช้ถนน
2. เพื่ออ านวยความสะดวกด้านการจราจรใหก้ับ
ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน
ผลการด าเนินงาน
1. จัดต้ังศูนย์อ านวยความสะดวกด้านการจราจรใหก้ับ
ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปใีหม่ ระหวา่งวนัที่ 27 
ธนัวาคม 2561 – 2  มกราคม 2562  ณ บริเวณหน้า
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ รัชกาลที่ 9 
(สวนหลวง ร.5)
2. ความพงึพอใจในการจัดท าโครงการฯ คร้ังนี้ คิดเปน็
ร้อยละ 90.84

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าป ี 2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้หรอืระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

1 โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม โรงเรียน
เทศบาลวัดชัย
ชุมพล
(งบโรงเรียน)

30,000        -  -  - ด าเนินการช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 - 
กันยายน 2562 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชัย
ชุมพล
วัตถุประสงค์
 - เพือ่จัดท าโครงการให้นักเรียนรู้คุณค่าของ
ส่ิงแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบทีเ่กิด
จากการเปล่ียนแปลง ส่ิงแวดล้อม
 - เพือ่จัดท าโครงการให้นักเรียนเข้าร่วมและ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม

อยู่ระหว่างด าเนินการ

แผนงานการเคหะและชุมชน

ผลการตดิตามและประเมนิผลด าเนินงาน เทศบาลเมอืงทุง่สง  ประจ าปี 2562
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การพฒันาคนชุมชนและสังคมใหน้่าอยู่เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาตรท์ี่ 3 การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติที่ดี
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พฒันาโครงการสร้างพื้นฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ปอ้งกันน้ าทว่ม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 9 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลใหม้ีประสิทธภิาพถูกหลักสุขาภบิาล
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าป ี 2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้หรอืระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้
2 โครงการจ้างเหมากวาดขยะในเขต

เทศบาล
กองสาธรณสุขฯ       4,075,620  -  -  - วัตถุประสงค์

 - เพื่อใหก้วาดขยะถนนสายหลัก/สายรอง ตรอย 
และซอยต่างๆ และพื้นที่สาธารณะ ได้รับบริการ
อย่างทั่วถึงและมีความสาด ไม่มีขยะตกค้าง
ผลการด าเนินงาน 
 - จ้างกวาดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
จ านวน 42 เขต

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

3 โครงการจ้างเพิ่มประสิทธภิาพงาน
รักษาความสะอาดเก็บและขนขยะ
มูลฝอย

กองสาธรณสุขฯ 3,687,140       -  -  - วตัถุประสงค์
 - เพื่อเก็บและขน ขยะตามถนนสายต่างๆ ภายใน
เทสบาลฯ ตลาดสด ตลาดต้นยาง สถานที่จ าหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ สวนสาธารระ
 - เพื่อปฏบิติังานด้านบริการประชาชนเชิงรุก ของ
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
ผลการด าเนินงาน 
 - เก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

4 โครงการเหมาเอกชนฝังกลบขยะ
มูลฝอย

กองสาธรณสุขฯ 2,244,000       -  -  - วตัถุประสงค์
ผลการด าเนินงาน 
 - จ้างเอกชนฝังกลบขยะ (1 ต.ค. - 31 มี.ค.62 รวม
 420 เที่ยว)

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ
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ล าดับ โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

1 โครงการบริหารจัดการและ
สร้างจิตส านึกในการจัดการ
น้ าเสียชุมชน

กองช่าง
สุขาภิบาล

666,000 - - 331,800  - ระบบบ าบัดน้ าเสียสามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ปล่อยน้ าทิง้ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน ประชาชนมีความเชื่อถือ 
เชื่อมั่น ยอมรับในการเดินระบบ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

แผนงานการเคหะและชมุชน

ผลการตดิตามและประเมินผลด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุง่สง  ประจ าป ี2562
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาคนชมุชนและสังคมให้น่าอยู่เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตทีด่ี
ยุทธศาสตร์ที ่2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงการสร้างพืน้ฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที ่10 บริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียทีม่อียู่ให้มปีระสิทธิภาพโดยประชาชนมสี่วนร่วมและขยายระบบบ าบัดน้ าเสียให้ครอบคลุมพ้ืนทีเ่ขตเทศบาล
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

1 โครงการชุมทางลดโลกร้อน ทุ่งสง งานศึกษาไม่
ก าหนดระดับ

200,000        -  - 79,935      ด าเนินการจัดโครงการชุมทางลดโลกร้อน ทุ่งสง 1 
ตุลาคม 61-31 มีนาคม 62
วัตถุประสงค์ 
 - เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในทอ้งถิ่นเร่ืองส่ิงแวดล้อม
 นิเวศวทิยา และความหลากหลายทางชีวภาพ 
เชื่อมโยงความรู้สู่การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ
อันก่อใหเ้กิดภาวะโลกร้อน
 .เพื่อสร้างความตระหนัก และปลูกจิตส านึกรู้
รักษาส่ิงแวดล้อมใหก้ับเด็ก เยาวชน และประชาชน
 ปรับเปล่ียนพฤติกรรมลดการบริโภคทรัพยากร
เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

1.1 แผนงานการศึกษา

ผลการตดิตามและประเมนิผลด าเนินงาน เทศบาลเมอืงทุง่สง  ประจ าปี 2562
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การพฒันาคนชุมชนและสังคมใหน้่าอยู่เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาตรท์ี่ 3 การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติที่ดี
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พฒันาโครงการสร้างพื้นฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ปอ้งกันน้ าทว่ม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 12 ส่งเสริมทกุภาคส่วนมีส่วนร่วมพฒันาเมืองทุ่งสงสู่เมืองคาร์บอนต่ า เมืองจักรยาน เมืองรู้สู้ภยัพบิติั
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - .เพื่อสร้างแบบอย่าง กระบวนการคิดและน าสู่
การปฏบิติัจริงด้วยตนเอง อย่างง่าย และท าได้จริง
 - เพื่อพฒันาศักยภาพของวทิยากรประจ าฐาน
กิจกรรมการเรียนรู้ และบคุลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการพฒันาเมืองด้านส่ิงแวดล้อม
 - เพื่อด าเนินการพฒันาฐานกิจกรรมตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพยีงโดยการปลูกปา่ และท าจัดท า
ทะเบยีนต้นไม้ ท าธนาคารต้นไม้
ผลการด าเนินงาน
 - จัดกิจกรรมค่ายเด็กรักษป์า่ในเมือง มีผู้เข้าร่วม
เต็มจ านวนที่ต้ังเปา้ไว ้จ านวน 80 คน  
- มีผู้มาเยี่ยมชมและท าฐานกิจกรรมใหค้วามรู้ 
จ านวน    3,100 จากจ านวนที่ต้ังเปา้ไวป้ลีะ 3,000
 คน 
3. จัดกิจกรรมนอกสถานที่ จ านวน 12 คร้ังมี
ผู้เข้าร่วม
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าป ี 2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้
หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตผุลที่ไมส่ามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธิบาย
เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้
1 โครงการบริหารจัดการน้้า

แบบบรูณาการ
- กิจกรรมติดต้ังเคร่ืองสูบน้้า
ตามจุดเส่ียงภยัน้้าทว่ม
ในเขตเทศบาล

ส้านักปลัด
งานปอ้งกันฯ

100,000  -  - 53,266.50  - ด้าเนินการติดต้ังเคร่ืองสูบน้้า ระหวา่งวนัที่  1
 พฤศจิกายน 2561 – 28 กุมภาพนัธ ์2562   ณ
 จุดเส่ียงภยัหลังถ้้าตลอดและจุดเส่ียงภยัศาลา
ที่พกัผู้โดยสารเชิงสะพานลอย ทุ่งสง-หว้ยยอด
วัตถุประสงค์
 - เพื่อเปน็การเตรียมการและแก้ไขปญัหาน้้า
ทว่มในเขตเทศบาลได้อย่างฉับพลัน
 - เพื่อปอ้งกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่
ชีวติและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนส่ิง
สาธารณประโยชน์
 ผลการด าเนินงาน
 - จุดพื้นที่เส่ียงภยัสามารถระบายน้้าออกอย่าง
รวดเร็วน้้าไม่ทว่มขัง ประชาชนได้รับความ
ปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน

ด้าเนินการแล้วเสร็จ

1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ผลการตดิตามและประเมนิผลด าเนินงาน เทศบาลเมอืงทุง่สง  ประจ าปี 2562
ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่4 การพัฒนาคนชุมชนและสังคมให้น่าอยู่เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดั ยทุธศาตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติทีด่ี
ยทุธศาสตร์ที ่2 ร่วมกนัจดัวางผังเมือง พฒันาโครงการสร้างพืน้ฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ป้องกนัน้้าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อยา่งยั่งยนื
กลยทุธ์ที ่12 ส่งเสริมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองทุง่สงสู่เมืองคาร์บอนต่ า เมืองจักรยาน เมืองรูสู้้ภัยพิบตัิ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าป ี 2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้
หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตผุลที่ไมส่ามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธิบาย
เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้
 - ด้าเนนิการติดต้ังเคร่ืองสูบน้้าตามจุดพื้นที่ลุ่ม และ
เส่ียงภยัของเทศบาลเมอืงทุ่งสงบริเวณหลังถ้้าตลอด
 จ้านวน 1 เคร่ือง  และบริเวณศาลาที่พกัผู้โดยสาร
เชิงสะพานลอย ถนนทุ่งสง – หว้ยยอด จ้านวน 1 
เคร่ือง โดยขอสนบัสนนุเคร่ืองสูบน้้าจากโครงการ
ชลประทานนครศรีธรรมราช จ้านวน 2 เคร่ือง 
พร้อมเจ้าหนา้ที่ประจ้าเคร่ือง
 - ผลจากติดต้ังเคร่ืองสูบน้้าตามจุดเส่ียงภยัน้้าทว่ม
ในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง ท้าใหน้้้าที่ทว่มขังในพื้นที่
สามารถระบายออกได้อย่างรวดเร็ว ลดการสูญเสีย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และหนว่ยงาน
ราชการ 
ระชาชนมั่นใจต่อปฏบิติัการสูบน้้าออกจากพื้นที่
เส่ียงภยัและปลอดภยัจากการถูกน้้าทว่ม
จ้านวนเคร่ืองสูบน้้าที่น้าไปติดต้ัง(เคร่ืองสามารถสูบ
น้้าได้ 1,200 (ลบ.ม./ชม.) 
 - ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ในคร้ังนี้  
 คิดเปน็ร้อยละ 89.88
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าป ี 2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้หรอืระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

1 โครงการบริหารจัดการ
และสร้างจิตส านึกในการ
จัดการขยะมูลฝอย

กองช่าง
สุขาภิบาล

1,158,000 - - 491,660  - ชุมชนในเขตเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรม
ลดปริมาณขยะในรูปแบบต่างๆ
 - ปริมาณขยะอินทรีย์ทีจ่ะน าไปฝังกลบ
ลดลง
 -  ลดปริมาณขยะทีจ่ะน าไปฝังกลบโดย
กิจกรรมผลิตขยะเชื้อเพลิง (RDF)

อยู่ระหว่างด าเนินการ

แผนงานการเคหะและชุมชน

ผลการติดตามและประเมินผลด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าป ี2562
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนชุมชนและสังคมใหน่้าอยู่เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาตรท์ี่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พฒันาโครงการสร้างพื้นฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ปอ้งกันน้ าทว่ม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 12 ส่งเสรมิทกุภาคส่วนมีส่วนรว่มพัฒนาเมืองทุ่งสงสู่เมืองคารบ์อนต่ า เมืองจักรยาน เมืองรูสู้้ภยัพิบตัิ


