
แบบ ME 3

ล าดบัที่ โครงการ น  าหนัก คะแนนทีไ่ด้ คะแนนถ่วงน  าหนัก สถานะภาพ

1 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย แบบบูรณาการ 30 4.5000 1.3500 B

2 โครงการจ้างทีป่รึกษาวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการคลองทีไ่หลผ่านเทศบาลเมืองทุง่สง โดย

ชุมชนและเยาวชนมีส่วนร่วม

30  -  - R

3 โครงการจ้างทีป่รึกษาเสริมสร้างศักยภาพการด าเนินงานทางส่ิงแวดล้อมของชุมชนและเทศบาลเมืองทุง่

สงตามแนวทางตัวชี้วัดอาเซียนด้านส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน

40 2.5000 1.0000 B

100 2.3500

ตารางตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าป ี2558

แนวทางการพัฒนาที่ 1 บรูณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพในการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาอุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบรูณาการให้ยั่งยืนโดยบรูณาการ
การพัฒนาดา้นกายภาพและดา้นกระบวนการทางสังคมอย่างเชื่อมโยงและตอ่เน่ือง

รวม

ยุทธศาสตร์ที่  2  ร่วมกันจัดวางผังเมืองพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ปอ้งกันน  าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

C10



แบบ ME 3

ล าดบัที่ โครงการ น  าหนัก คะแนนทีไ่ด้ คะแนนถ่วงน  าหนัก สถานะภาพ

1 โครงการจัดท าผังและแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม 100 4.2500 4.2500 B

100 4.2500

ตารางตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าป ี2558

แนวทางการพัฒนาที่ 2  สร้างกระบวนการเรียนรู้กฎหมายผังเมืองรวมเมืองทุ่งสงและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิ

ยุทธศาสตร์ที่  2  ร่วมกันจัดวางผังเมืองพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ปอ้งกันน  าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

รวม

C11



แบบ ME 3

ล าดบัที่ โครงการ น  าหนัก คะแนนทีไ่ด้ คะแนนถ่วงน  าหนัก สถานะภาพ

1 โครงการขยายเขตประปา 20 4.4000 0.8800 B

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 15 4.4000 0.6600 B

3 โครงการก่อสร้างถนน/ถนนและท่อระบายน้ า/ปรับปรุงผิวจราจร 30 4.4000 1.3200 B

4 โครงการจัดซ้ือทีดิ่นเพือ่ก่อสร้างศาลาชุมชนเปรมประฃา 10 4.2000 0.4200 B

5 โครงการจัดซ้ือทีดิ่นบริเวณริมคลองท่าโหลนถนนทุง่สง-นครศรีฯ 10 4.2000 0.4200 B

6 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารสถานที่ 15 4.2000 0.6300 B

100 4.3300

ยุทธศาสตร์ที่  2  ร่วมกันจัดวางผังเมืองพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ปอ้งกันน  าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ตารางตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าป ี2558

แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานโครงขา่ยถนน  ระบบระบายน  า ไฟฟ้า ประปา  โทรศัพท์ ให้เพียงพอ และปรับปรุงบ ารุงรักษาอาคารสถานที่
สาธารณะ

รวม

C12



แบบ ME 3

ล าดบัที่ โครงการ น  าหนัก คะแนนทีไ่ด้ คะแนนถ่วงน  าหนัก สถานะภาพ

1 โครงการจ้างเหมาบริการเอกชนก าจัดหนู 100 4.5000 4.5000 B

100 4.5000

ตารางตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าป ี2558

 แนวทางการพัฒนาที่ 6 ปรับปรุงพัฒนาและบริหารจัดการตลาดสด ตลาดนัด  ตลาดคนเดนิ ให้สวยงาม สะอาด  ถูกหลักสุขาภิบาลโดยการมีส่วนร่วม

รวม

ยุทธศาสตร์ที่  2  ร่วมกันจัดวางผังเมืองพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ปอ้งกันน  าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

C13



แบบ ME 3

ล าดบัที่ โครงการ น  าหนัก คะแนนทีไ่ด้ คะแนนถ่วงน  าหนัก สถานะภาพ

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการจัดระเบียบจราจรและแก้ไขปัญหาจราจรเมือง

ทุง่สงแบบบูรณาการ

100 4.7750 4.7750 B

100 4.7750

ตารางตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าป ี2558

แนวทางการพัฒนาที่ 8  จัดระบบจราจรให้มีระเบยีบและสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชนโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแบบบรูณาการ

รวม

ยุทธศาสตร์ที่  2  ร่วมกันจัดวางผังเมืองพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ปอ้งกันน  าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

C14



แบบ ME 3

ล าดบัที่ โครงการ น  าหนัก คะแนนทีไ่ด้ คะแนนถ่วงน  าหนัก สถานะภาพ

1 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง 25 4.2500 1.0625 B

2 โครงการบริหารจัดการและสร้างจิตส านึกในการจัดการขยะมูลฝอย 25 3.3000 0.8250 B

3 โครงการปรับปรุงระบบย่อยขยะอินทรีย์บริเวณโรงฆา่สัตว์ 25 0.0000 0.0000 R

4 โครงการว่าจ้างขนส่งและก าจัดของเสียอันตราย 25 0.2000 0.0500 R

100 1.9375

แนวทางการพัฒนาที่ 9 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพถูกหลักสุขาภิบาล  สร้างเครือขา่ยทุกภาคีมีส่วนร่วม สามารถ
ลดปริมาณขยะและการน าขยะกลับมาใชใ้หม่อย่างมีประสิทธิภาพ

ตารางตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าป ี2558

รวม

ยุทธศาสตร์ที่  2  ร่วมกันจัดวางผังเมืองพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ปอ้งกันน  าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

C15



แบบ ME 3

ล าดบัที่ โครงการ น  าหนัก คะแนนทีไ่ด้ คะแนนถ่วงน  าหนัก สถานะภาพ

1 โครงการบริหารจัดการและสร้างจิตส านึกในการจัดการน้ าเสียชุมชน 100 4.8000 4.8000 B

100 4.8000

ตารางตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าป ี2558

แนวทางการพัฒนาที่ 10 บริหารจัดการระบบบ าบดัน  าเสียที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วมและขยายระบบบ าบดัน  าเสียให้ครอบคลุมพื นที่เขต
เทศบาล

รวม

ยุทธศาสตร์ที่  2  ร่วมกันจัดวางผังเมืองพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ปอ้งกันน  าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

C16



แบบ ME 3

ล าดบัที่ โครงการ น  าหนัก คะแนนทีไ่ด้ คะแนนถ่วงน  าหนัก สถานะภาพ

1 โครงการรณรงค์รักษาสภาพภูมิอากาศ ลดโลกร้อน ภายใต้แผนปฏิบัติการ LA 21  เพือ่เมืองน่าอยู่ 100 3.7745 3.7745 B

100 3.7745

ตารางตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าป ี2558

แนวทางการพัฒนาที่ 11 รณรงค์ส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน  ามันและสนับสนุนการใชพ้ลังงานทางเลือก

รวม

ยุทธศาสตร์ที่  2  ร่วมกันจัดวางผังเมืองพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ปอ้งกันน  าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

C17


