
ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ
 ตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่
ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ให้ระบุเหตุผลในการโอน

ด้วย  เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้

1 โครงการส่งเสริมการลงทุน
(พัฒนาศูนย์กระจายสินค้า
ภาคใต้-ทุ่งสง)
(Cargo Distribution Center)

กองช่าง/กอง
วิชาการฯ

 - โครงการพัฒนาศูนย์กระจาย
สินค้าภาคใต้-ทุ่งสง โดย
สํานักงานจังหวัด
นครศรีธรรมราชร่วมกับเทศบาล
เมืองทุ่งสง ดําเนินกิจกรรม 2 
กิจกรรม ซึ่งได้รับงบประมาณ
จากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าว
ไทย ได้แก่ ออกแบบรายละเอียด
ศูนย์กระจายสินค้าและวางระบบ
รางเข้าสู่โครงการพัฒนาศูนย์
กระจายสินค้าซึ่งทั้งสองกิจกรรม
อยู่ระหว่างดําเนินการตาม
ขั้นตอนระเบียบพัสดุ

อยู่ระหว่างดําเนินการ

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๕

แนวทางการพัฒนาที่  1  ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการลงทุนด้านคมนาคมขนส่ง รองรับการขยายการลงทุนภาคธุรกิจ  การค้าขายและอุตสาหกรรมและขยายการจ้างงานในพื้นที่ให้
สามารถลดต้นทุนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําปี  

2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

1 โครงการสนับสนุนส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน

กองสวัสดิการ ฯ 20,000 16,200 36,200 36,200      - จัดกิจกรรมอบรมการทํา "เดคูพาจ"
ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2555 ณ 
ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง
 - มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาชีพเสริม
รายได้ ลดปัญหาการว่างงานและใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ เพิ่มมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ มีความหลากหลายและแปลก
ใหม่ของผลิตภัณฑ์

ดําเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๕
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้จ้างงาน กลุ่มอาชีพ ผู้ด้อยโอกาส ยากจน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําปี  

2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

1 สํานักปลัด ฯ 300,000 300,000

 - กิจกรรมสนับสนุนการจัด
งานประเพณีประจําปีของ
มูลนิธิซําปอกง (หลวงพ่อโต)
 ทุ่งสง

สํานักปลัด ฯ 100,000 100,000  - สนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัด
งานประเพณีประจําปีของมูลนิธิซํา
ปอกง (หลวงพ่อโต) ทุ่งสง

ดําเนินการแล้วเสร็จ

 - กิจกรรมสนับสนุนการจัด
งานประเพณีประจําปีของ
มูลนิธิสว่างทุ่งสงธรรมสถาน

สํานักปลัด ฯ 100,000 100,000  - สนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัด
งานประเพณีประจําปีของมูลนิธิสว่าง
ทุ่งสงธรรมสถาน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

 - กิจกรรมสนับสนุนชมรม
เผยแพร่คุณธรรม

สํานักปลัด ฯ 100,000 100,000  - สนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัด
กิจกรรมชมรมเผยแพร่คุณธรรม

ดําเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๕
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม และการกีฬา เชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของเมืองทุ่งสงเชื่อมโยงกับพื้นที่ใกล้เคียงโดยชุมชนมีส่วนร่วม

โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

่ ่

111



ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําปี  

2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

2 โครงการพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเที่ยวในอําเภอทุ่งสง
 - ขนมจีนหม้อยักษ์

สํานักปลัด ฯ 500,000 450,000 950,000 884,912.65   จัดงานเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์ 
“อร่อยได้ไร้แอลกฮอล์” เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 เนื่องในโอกาสพระชนมายุ ๘๔ 
พรรษา วันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕
 ณ สนามหน้าที่ว่าการอําเภอทุ่งสง มี
วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 
การค้า การท่องเที่ยวในอําเภอทุ่งสง
และรณรงค์สร้างและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของประชาชนเยาวชนใน
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์และรณรงค์เผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โดย
จัดกิจกรรมประกวดน้ําแกงขนมจีน  
จัดการแข่งขันกินขนมจีน  ประกวด
รําวงเวียนครก จัดนิทรรศการเล่า
เรื่องขนมจีน เป็นต้น

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําปี  

2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

ผลการประเมินพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อจัด
โครงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในอําเภอทุ่งสงในภาพรวมค่าเฉลี่ย 
๒.๖๒ อยู่ในระดับมากโดยสามารถ
เรียงตามลําดับมากที่สุด ๓ ลําดับ ดังนี้
๑. เทศบาลควรจัดงานเทศกาล
ขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสงให้คงอยู่คู่
กับอําเภอทุ่งสงสืบไป       ค่าเฉลี่ย 
๒.๗๒ อยู่ในระดับมาก
๒. การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว 
“เทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์”มีความ
โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของเมือง
ทุ่งสง ค่าเฉลี่ย ๒.๗๑ อยู่ในระดับมาก
๓. ในปีถัดไปเทศบาลควรส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ทําน้ําแกงขนมจีนหม้อยักษ์ต่อไป , 
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมรําวง
เวียนครก ค่าเฉลี่ย ๒.๖๘ อยู่ในระดับ
มาก
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําปี  

2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการ
พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวในอําเภอ
ทุ่งสงกิจกรรมจัดงานเทศกาลขนมจีน
หม้อยักษ์ “อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ 
น้อยที่สุด ๓ อันดับ ดังนี้ 
๑. กิจกรรมเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ประชาชน เยาวชนในการลด ละ เลิก 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่าเฉลี่ย ๒.๕๘
 อยู่ในระดับมาก
๒. ความพึงพอใจนิทรรศการเล่าเรื่อง
ขนมจีนหม้อยักษ์ ค่าเฉลี่ย ๒.๕๗ อยู่
ในระดับมาก
๓. ความพร้อม การอํานวยสะดวกใน
การจัดงานและความสะอาดของ
สถานที่ ค่าเฉลี่ย ๒.๔๔ อยู่ในระดับ
มาก
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ให้ระบุเหตุผลในการโอน

ด้วย  เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้

1 โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน

180,000 180,000 ดําเนินการจัดกิจกรรม อสม.ดังนี้

180,000  - อุดหนุนชุมชนละ ๑๐,๐๐๐  
บาท จํานวน ๑๘ ชุมชน ซึ่งเป็น
การจัดกิจกรรมร่วมกับอําเภอทุ่งสง
 เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ มี
วัตถุประสงค์  เพื่อสร้างความรัก
สามัคคี  สร้างขวัญและกําลังใจ 
พร้อมทั้งเป็นการเชื่อม
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมี
 อสม.เข้าร่วมทั้งหมด ๑๘๐ คน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๕
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

แนวทางการพัฒนาที่ 4  จัดบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ให้ระบุเหตุผลในการโอน

ด้วย  เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้
 - จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสม. 
โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่มทักษะในด้าน
สุขภาพให้แก่ อสม.ในเขตเทศบาล 
เพื่อหาประสบการณ์ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการ
พัฒนางานด้านสาธารณสุขมูลฐาน
ให้กับ อสม.
- กลุ่มเป้าหมาย คือ อสม.ชุมชนเขา
ปรีดี จํานวน ๓๐ คน
- ดําเนินการระว่างวันที่ ๑ ตุลาคม –
 ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ณ เทศบาล
เมืองทุ่งสง
- ตัวชี้วัด คือ อสม.ร้อยละ ๘๐ มี
ความรู้และทักษะในการปฏิบัติซึ่ง
ดําเนินโครงการนี้แล้วผลที่เกิดขึ้นจะ
ทําให้อสม.มีความรู้และประสบการณ์
ในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขมูล
ฐานเพิ่มขึ้น อสม.มีความรักสามัคคี 
และนําความรู้ ประสบการณ์และ
นวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนางานด้าน
สาธารณสุขมูลฐาน
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ให้ระบุเหตุผลในการโอน

ด้วย  เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้
2 โครงการส่งเสริมโภชนาการ

ประชากร (นมถั่วเหลือง)
งานบริการ

สาธารณสุขฯ
/กอง

สาธารณสุข

1,300,000 1,103,129.40    - จ้างเหมาเอกชนผลิตนมถั่ว
เหลืองแจกจ่ายให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
 ดังนี้
1. ผู้สูงอายุ 570  ถุง/วัน
2.เด็กอายุ 1-5 ปี(เด็กในชุมชน) 
344  ถุง/วัน
3. เด็กอายุ 1-5 ปี (ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)  315  ถุง/วัน
4. ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสทุพลภาพ 
70  ถุง/วัน
5. ผู้ปว่ย/ผู้ป่วยเรื้อรัง(ในชุมชน
และศูนย์บริการสาธารณสุข) 101 
ถุง/วัน รวมเฉลี่ย 101  ถุง/วัน

เป็นโครงการต่อเนื่องทั้งปี 
ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ให้ระบุเหตุผลในการโอน

ด้วย  เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้
3  - งาน

ส่งเสริม
สุขภาพ

1,778,642 1,673,142.00   ดําเนินการแล้วเสร็จ
แต่ไม่ได้รับรายงานยอด

งบประมาณและผลสัมฤทธิ์

591,360 485,860

กองสาธารณสุขฯ งบเทศบาล
1,187,282 1,187,282.00   
งบ สปสช.

โครงการระบบหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง

กิจกรรมตามแผน/โครงการด้าน
สาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
 โดยความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง  โดยมี
เป้าหมายการให้บริการ 4 ด้าน 
รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ให้ระบุเหตุผลในการโอน

ด้วย  เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้
 - โครงการตรวจสุขภาพ
ประชาชน ตําบลปากแพรก 
ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาล
เมืองทุ่งสง

223,264       108,513.50        - มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ อสม.มี
ความรู้ในการส่งเสริมและดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น  เพื่อให้
ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมและดูแล
สุขภาพอย่างทั่วถึงและเพื่อจัดตั้ง
กลุ่มส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
- มีเป้าหมาย คือ อสม.ที่เข้าร่วม
โครงการ จํานวน ๒๐๐ คน ผู้สูงอายุ
ได้รับการส่งเสริมและดูแลสุขภาพ 
จํานวน ๓๐๐ คน  และกลุ่มส่งเสริม
และดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
- ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑
 ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๕
- ผลการดําเนินงาน คือ อสม.มี
ความรู้ในการส่งเสริมและดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น และทั่วถึง

ดําเนินการแล้วเสร็จ
แต่ไม่ได้รับรายงานยอด

งบประมาณและผลสัมฤทธิ์
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ให้ระบุเหตุผลในการโอน

ด้วย  เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้
 - โครงการผมสวยไร้เหา 30,745         30,745             - ดําเนินการจัดอบรมเมื่อวันที่  

พร้อมจัดหาหวีเสนียดมาใช้เพื่อกําจัด
เหานักเรียน และทําหนังสือแจ้งการ
เป็นเหาของนักเรียนและวิธีกําจัดเหา
 ติดตามการปฏิบัติกิจกรรมของ
ผู้ปกครองที่บ้านในแบบบันทึก 
ประเมินผลโครงการโดยให้ผู้ปกครอง
ตอบแบบสอบถาม โดยมี
กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนหญิง
โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ 
จํานวน 275 คน
 - ผลการดําเนินงาน มีการขยายผล
ไปสู่พี่น้องของนักเรียนที่บ้านที่ติด
เหาซึ่งเข้าร่วมโครงการ 180 คน ไม่มี
เหา 160 คน

ดําเนินการแล้วเสร็จ
แต่ไม่ได้รับรายงานยอด

งบประมาณและผลสัมฤทธิ์
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ให้ระบุเหตุผลในการโอน

ด้วย  เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้
 - โครงการผนึกพลังไทยต้าน
ภัยไข้เลือดออก

461,292       399,442            - จัดกิจกรรมฟื้นฟูศักยภาพเกี่ยวกับ
ไข้เลือดออกแก่อาสาสมัครสาธารณสุข  
จํานวน ๑๙๑ คน โดยการไปศึกษาดูงาน
 ณ โรงเรียน อสม.ตําบลสี่แยกบ้านสวน
ป่า อําเภอบางขัน จัดเป็น ๓ รุ่น รุ่นละ 
๗๐ คนเมื่อวันที่ ๑๐,๑๑ และ๑๔ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕
- จัดอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับ
โรคไข้เลือดออก แก่แกนนํานักเรียน
และครูอนามัยโรงเรียน จํานวน ๑๕๐ 
คน เมื่อวันที่  ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ 
ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนชั้น
 ป.๔ เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบในการ
ป้องกันและควบคุมโคไข้เลือดออก 
จํานวน ๒ โรง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล
วัดชัยชุมพล จํานวน ๒๒๙ คน   วันที่ 
๑๓ กันยายน ๒๕๕๕  ณ ลานกีฬา
เอนกประสงค์ และโรงเรียนรัตนศึกษา
(ชายเขา) จํานวน ๒๘๒ คน วันที่ ๑๔ 
กันยายน ๒๕๕๕  ณ ห้องประชุม
โรงเรียน
- จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ

โ ไ ้ ื โ ั

ดําเนินการแล้วเสร็จ
แต่ไม่ได้รับรายงานยอด

งบประมาณและผลสัมฤทธิ์
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ให้ระบุเหตุผลในการโอน

ด้วย  เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้
โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข 495,000       495,000             - คัดเลือกชุมชนนําร่อง 3 ชุมชน 

คือ ชุมชนบ้านนาเหนือ ชุมชนเสริม
ชาติ  ชุมชนตลาดใน  แล้วจัดทํา
กล่องหมอชาวบ้าน จํานวน 3,000 
ชุดประกอบด้วย คู่มือการดูแล
สุขภาพ อุปกรณ์ใส่ยา อุปกรณ์และยา
ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ติดตาม
และประเมินผล โดย อสม. 
ดําเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์
ถึงสิงหาคม 2555
ผลการดําเนินงาน
1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคที่พบบ่อย
2. ประชาชนเล็งเห็นความสําคัญใน
ปัญหาทางด้านสุขภาพอนามัยที่จะ
เกิดขึ้นกับตนเอง
3. เป็นแนวทางในการดูแลป้องกัน
และรักษาด้านปฐมภูมิ

ดําเนินการแล้วเสร็จ
แต่ไม่ได้รับรายงานยอด

งบประมาณและผลสัมฤทธิ์
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ให้ระบุเหตุผลในการโอน

ด้วย  เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้
 - โครงการ รณรงค์การตรวจ
เต้านมด้วยตนเอง และตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก

99,470         93,950             - กําหนดให้มีคลีนิกตรวจคัดกรอง
มะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก 
สัปดาห์ละ 2  ครั้ง(วันอังคารและวัน
พฤหัสบดีช่วง 13.00-16.00 น.)
 - อาสาสมัครสาธารณสุขให้ความรู้
เชิงรุกเพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะ
การตรวจเต้านมด้วยตนเองและ
ประเมินผลตามแบบฟอร์มการตรวจ
เต้านมด้วยตนเองและทําการนัด
หมายให้สตรีกลุ่มเป้าหมายมารับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตาม
วันและเวลาที่กําหนด
 - จัดสัปดาห์รณรงค์ตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
โดยตรวจวิธีทราบผลในหนึ่งนาทีโดย
เจ้าหน้าที่ชํานาญการและคณะจาก
โรงพยาบาลทุ่งสง จํานวน 10 วัน 

ดําเนินการแล้วเสร็จ
แต่ไม่ได้รับรายงานยอด

งบประมาณและผลสัมฤทธิ์
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ให้ระบุเหตุผลในการโอน

ด้วย  เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้
 - นัดหมายสตรีที่พบความผิดปกติ
มาพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม
ผลการดําเนินงาน
- อาสาสมัครสาธารณสุขให้ความรู้
เชิงรุกเพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะ
การตรวจเต้านมด้วยตนเองและ
ประเมินผลตามแบบฟอร์มการตรวจ
เต้านมด้วยตนเองแก่กลุ่มเป้าหมาย 
จํานวน 2,586  ราย คิดเป็น 
36.09%และนัดหมายให้สตรี
กลุ่มเป้าหมายมารับการตรวจคัด
กรองในวันรณรงค์ตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกวันที่ 24 เมษายน-
23 พฤษภาคม 2555
 - ดําเนินการขึ้นทะเบียนผู้ป่วย
โรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปาก
มดลูกจากผลการยืนยันโดยแพทย์
 - ติดตามดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้า
นมและมะเร็งปากมดลูกโดยเจ้าหน้าที่
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ให้ระบุเหตุผลในการโอน

ด้วย  เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้
 -  ติดตามดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
และมะเร็งปากมดลูกโดยเจ้าหน้าที่
ผลการดําเนินงาน
- อาสาสมัครสาธารณสุขให้ความรู้เชิงรุก
เพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะการตรวจ
เต้านมด้วยตนเองและประเมินผลตาม
แบบฟอร์มการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
แก่กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 2,586  ราย 
คิดเป็น 36.09%และนัดหมายให้สตรี
กลุ่มเป้าหมายมารับการตรวจคัดกรอง
ในวันรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกวันที่ 24 เมษายน-23 พฤษภาคม 
2555
จัดสัปดาห์รณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก และมะเร็งเต้านม โดยตรวจ
วิธีทราบผลใน 1 นาทีเจ้าหน้าที่ชํานาญ
การและคณะจากโรงพยาบาลทุ่งสง ใน
วันรณรงค์ 24 เมษายน-23 พฤษภาคม 
2555 มีสตรีกลุ่มเป้าหมายมารับการ
ตรวจคัดกรอง จํานวน 143 ราย คิดเป็น
 2%
ผลการดําเนินการพบผิดปกติจํานวน 1 
ราย จึงได้ก็ได้นัดมาตรวจอีกครั้งเพื่อ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ให้ระบุเหตุผลในการโอน

ด้วย  เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้
 - โครงการแกนนําทันต
สุขภาพ และฝึกฝนการแปรง
ฟันในโรงเรียนเขตรับผิดชอบ
เทศบาลเมืองทุ่งสง

77,918         67,410             - จัดกิจกรรมแปรงสีฟันด้วยยาสีฟัน
ฟลูออไรด์ในสถานศึกษาหลังอาหาร
กลางวันทุกวัน โดยครอบคลุมทั้งเด็ก
ก่อนวัยเรียนและเด็กประถมศึกษา 
1-6 ซึ่งสถานศึกษาจะมีบทบาทหลัก
ในการจัดสถานที่และน้ําที่ใช้ในการ
แปรงฟัน จัดหาและจัดเก็บอุปกรณ์
แปรงฟัน ระหว่าง มีนาคม ๒๕๕๕ - 
กันยายน ๒๕๕๕

ดําเนินการแล้วเสร็จ
แต่ไม่ได้รับรายงานยอด

งบประมาณและผลสัมฤทธิ์
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ให้ระบุเหตุผลในการโอน

ด้วย  เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้
 - โครงการเติมพลังให้ปอด
พิชิตโรคหอบหืด

21,500         13,150            ดําเนินการกิจกรรมผ่านขั้นตอนดังนี้
 - รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยหืดหอบ 
จํานวน 40 ราย
 - ประสานงานกับอสม.ในแต่ละ
ชุมชน วางแผนและระดมความ
คิดเห็นในการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย
 - เยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคหืดหอบ 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ป่วยโรคหืดหอบ
และถุงลมโป่งพองอายุ 20-77 ปี 
จํานวน 40  ราย

ดําเนินการแล้วเสร็จ
แต่ไม่ได้รับรายงานยอด

งบประมาณและผลสัมฤทธิ์

127



ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ให้ระบุเหตุผลในการโอน

ด้วย  เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้
 - โครงการส่งเสริมการออก
กําลังกายด้วยการรํากระบอง
(แบบชีวจิต)โดยชมรมรํา
กระบองทุ่งสง

54,700         54,700            จัดอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการและ
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษา
สุขภาพและการออกกําลังกายอย่าง
ถูกวิธีแก่สมาชิกชมรม จํานวน 100 
คน ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง เดือน
กันยายน ๒๕๕๕ ผลการดําเนินงาน
สมาชิกร้อยละ ๘๐ ที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ ความสามารถ
นําไปปรับใช้และพัฒนาตนเอง
เกี่ยวกับการออกกําลังกาย และทําให้
มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และ
สุขภาพจิตดีขึ้น

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ให้ระบุเหตุผลในการโอน

ด้วย  เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้
 - โครงการส่งเสริมสุขภาวะ
ของผู้สูงอายุ

58,600         33,600            จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองทุ่งสง จํานวน 
80 คน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ
ของผู้สูงอายุตามกฎหมาย ความรู้
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย การออก
กําลังกาย การรับประทานอาหาร
ภายในเดือน กันยายน ๒๕๕๕ และ
ไปปฏิบัติธรรมฟังเทศน์เพื่อให้จิตใจมี
สมาธิ ณ วัดชัยชุมพล วัดเขาปูน วัด
เจดีย์และวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
ผลการดําเนินงาน สมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ถึงสิทธิของผู้สูงอายุและสามารถ
ประพฤติตนได้ถูกต้องเหมาะสม

ดําเนินการแล้วเสร็จ

129



ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ให้ระบุเหตุผลในการโอน

ด้วย  เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้
 - โครงการเวทีประชาคม
จัดทําแผนสุขภาพชุมชนของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองทุ่งสง

21,600 21,600 จัดเวทีประชาคมกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ร่วมจัดทําแผนสุขภาพชุมชน
 ปี ๒๕๕๖ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วย แกนนําชุมชน อสม. 
เจ้าหน้าที่จากหน่วยบริการในพื้นที่
ตัวแทนโรงเรียนกลุ่มชมรมต่าง ๆ ใน
เขตเทศบาลเมืองทุ่งสง และ
คณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ จํานวน ๒๐๐ 
คน ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน
 ๒๕๕๕
ผลการดําเนินงาน มีแผนสุขภาพ
ชุมชน ๒๕๕๖ เป็นเครื่องมือ
ดําเนินการด้านสุขภาพและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ให้ระบุเหตุผลในการโอน

ด้วย  เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้
 - โครงการเข้าค่ายฝึกอบรม
ครอบครัวอบอุ่น

79,900 79,900 จัดกิจกรรมเข้าค่ายฝึกอบรม
ครอบครัวอบอุ่นโดยมีเป้าหมายเป็น
พ่อหรือแม่หรือผู้ปกครองพร้อม
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง จํานวน ๗๓ คน 
ระหว่างวันที่ ๔-๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕
  ณ ทะเลน้อยและทะเลสาบสงขลา
ผลการดําเนินงาน
๑. ครอบครัวและนักเรียนได้มีความรู้
 ความเข้าใจ ตระหนักถึงพิษภัยของ
ยาเสพติด
๒. ลดจํานวนนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยง
สูง ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ให้น้อยลง
๓. มีความรักความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ให้ระบุเหตุผลในการโอน

ด้วย  เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้
 - โครงการรณรงค์ลดหวาน 
มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค เพื่อ
สุขภาพ

32,884 32,884 จัดทําป้ายไวนิล สื่อประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์ ส่งเสริมสุขภาพลดอาหาร
หวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค เพื่อ
สุขภาพ ในพื้นที่สาธารณะ จํานวน ๔
 แห่ง ระหว่างเดือนเมษายน - 
กันยายน ๒๕๕๕ ดังนี้
๑. ริมคลองหลังสวนสาธารณะ ร.๕
ข้างสํานักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
๓. ด้านข้างรั้วสนามหน้าอําเภอ(ถนน
ทุ่งสง-สุราษฎร์)
๔. อาคารตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง
๕. ตดิตั้งในชุมชนทั้ง ๑๗ ชุมชน

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ให้ระบุเหตุผลในการโอน

ด้วย  เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้
 - โครงการร่วมใจคัดแยกขยะ
เพื่อพ่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 ๘๕ พรรษา

5,600 5,600 ดําเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวน 
อสม.เข้าร่วมโครงการ คัดแยกขยะรี
ไซเคิลและขยะอันตรายรวบรวมเก็บ
ไว้นํามาแลกคูปองจับรางวัล ในวันที่
มาประชุม อสม.ประจําเดือนที่
สํานักงานเทศบาลหรือชุมชน และ
จับคูปองมอบรางวัลเดือนละ ๑ 
รางวัล ในระหว่างเดือนพฤษภาคม - 
กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งขยะรีไซเคิล
รวบรวมส่งขายเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ส่วนขยะอันตรายส่งให้เทศบาล
จัดการต่อไป

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ให้ระบุเหตุผลในการโอน

ด้วย  เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้
 - โครงการจัดตั้งชมรมเปตอง
เพื่อสุขภาพ ชุมชนท่าแพเหนือ

14,000 14,000 สนับสนุนงบประมาณให้กับชุมชนท่า
แพเหนือเพื่อดําเนินการจัดซื้อลูกเป
ตองขนาด ๖๘๐ มม.จํานวน ๔ ชุด ๆ
 ละ ๓,๕๐๐ บาท 
ผลการดําเนินงาน
๑. เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
๒. ประชาชนเล็งเห็นถึงความสําคัญ
และประโยชน์ของการออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพ

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ให้ระบุเหตุผลในการโอน

ด้วย  เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้
 - โครงการเดินรณรงค์และ
ป้องกันโรคหัวใจ เฉลิมพระ
เกียรติฯ ๘๕ พรรษา เนื่องใน
วันหัวใจโลก ๒๕๕๕

24,200 21,100 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาล
เมืองทุ่งสง ดําเนินโครงการรณรงค์
และป้องกันโรคหัวใจเฉลิมพระ
เกียรติฯ ๘๕ พรรษา เนื่องในวันหัวใจ
โลก ๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน 
๒๕๕๕ เพื่อให้ประชาชนมีความตืน
ตัว เกิดความตระหนักถึงความสําคัญ
ของการดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อปลอด
จากการเป็นโรคหัวใจ โดยการเดิน
เพื่อสุขภาพ และมีการตรวจสุขภาพ
อย่างสม่ําเสมอ ได้รับการคัดกรอง
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตที่จะ
นําไปสู่การเป็นโรคหัวใจ
ผลการดําเนินการ
ประชาชนเข้าร่วมโครงการ ประมาณ
 ๑,๐๐๐ คน

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ให้ระบุเหตุผลในการโอน

ด้วย  เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้
 - โครงการจัดตั้งกลุ่มออก
กําลังกายเล่นปิงปองเพื่อ
สุขภาพ

6,725 6,725 สนับสนุนงบประมาณให้กับ อสม.
เพื่อจัดตั้งกลุ่มออกกําลังกายเล่น
ปิงปองเพื่อสุขภาพ จํานวนสมาชิก 
จํานวน ๒๐ คนพร้อมจัดหาอุปกรณ์
เล่นกีฬาประจําชมรมปิงปอง อาคาร
ตลาดสด ชั้น ๒ 
ผลการดําเนินงาน 
๑. เด็ก เยาวชน ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์โดยการเล่นปิงปองส่งผล
ให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีห่างไกลยา
เสพติด
๒. ประชาชนได้เห็นถึงความสําคัญ
ของการออกกําลังกายและหันมาดูแล
ใส่ใจสุขภาพ

ดําเนินการแล้วเสร็จ

136



ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ให้ระบุเหตุผลในการโอน

ด้วย  เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้
 - โครงการอาหารปลอดภัยใส่
ใจผู้บริโภค

49,730 49,130 ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้
๑. อบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาล
อาหารสําหรับผู้ประกอบการ
ร้านอาหารแผงลอยจําหน่ายอาหาร/
จําหน่ายอาหารสด
๒.ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร(แผง
ลอยจําหน่ายอาหารสด)
๓. ตรวจประเมินตามข้อกําหนดด้าน
สุขาภิบาลอาหาร(ร้านอาหาร/แผง
ลอยจําหน่ายอาหาร)
๔.ประเมินผลร้านอาหารและแผง
ลอยจําหน่ายอาหาร/อาหารสด
ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๕๔-
กันยายน ๒๕๕๕

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ให้ระบุเหตุผลในการโอน

ด้วย  เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้
 - โครงการจัดอบรมให้ความรู้
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

11,000 11,000 จัดอบรมให้กับสมาชิก อสม.สมาชิก
พนักงานการรถไฟฯเกี่ยวกับความรู้
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เดือน
มกราคม ๒๕๕๕
ผลการดําเนินการ
ผู้เข้าอบรมสามารถนําความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันและช่วยเหลือผู้อื่นได้

ดําเนินการแล้วเสร็จ

 - โครงการส่งเสริมการปลูก 
การใช้สมุนไพรเพื่อสุขภาพ

14,200 14,200  - จัดตั้งแหล่งเรียนรู้พืชสมุนไพรใน
ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ๔ ศูนย์ คือ 
บ้านนางคติ เวศนุสิทธิ์,บ้านนาง
ระเบียบ จันทมาศ
บ้าน ร.ต.ต.เจริญสุขวัฒนา 
บ้านนายสุชาติ ปานชู
ศาลาชุมชนหมู่บ้านพัฒนา(นายเจริญ
 รอดรัตน์)
 - อบรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพรแก่
แกนนํา อสม.และคนในชุมชน 
จํานวน ๖๐ คน เริ่มเดือนมกราคม 
๒๕๕๕ เป็นต้นไป

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ให้ระบุเหตุผลในการโอน

ด้วย  เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้
 - โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
และป้องกันโรคชมรมแอโร
บิคด๊านซ์เมืองทุ่งสง(รักษ์
สุขภาพ)

36,600 32,400 สนับสนุนค่าตอบแทนแก่ผู้นําเต้นแอ
โรบิกด๊านซ์สัปดาห์อย่างน้อย ๓ ครั้ง 
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย โดยออกกําลัง
กายอย่างต่อเนื่องทุกวัน ๆละ ๓ รอบ
 คือ รอบที่ ๑ เวลา ๐๕.๓๐ - ๐๖.๑๕
 น. รอบที่ ๒ เวลา๑๗.๓๐-๑๘.๑๕ 
น.รอบที่ ๓เวลา ๑๘.๒๐-๑๙.๐๕ น.

ดําเนินการแล้วเสร็จ

 - การพัฒนาศักยภาพและเวที
เรียนรู้ สมาชิกชมรม
ข้าราชการบําเหน็จบํานาญ
เมืองทุ่งสง

33,800 21,400 จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ
อนามัยแก่สมาชิกชมรมข้าราชการ
บํานาญเมืองทุ่งสง จํานวน 200  คน
และประเมินพฤติกรรมสุขภาพและค่า
 BMI ของสมาชิกชมรมฯทุกคนเพื่อ
หากลุ่มเสี่ยง
ผลการดําเนินงาน
สมาชิกมีทักษะในการดูแลสุขภาพ
ของตนเองและสามารถเป็นต้นแบบ
ในการดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มอื่น ๆ

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ให้ระบุเหตุผลในการโอน

ด้วย  เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้
 - บริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาล
เมืองทุ่งสง ประจําปี ๒๕๕๕

150,000 69,014.50 ๑.ดําเนินการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่ง
สงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางของสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
๒.คณะกรรมการบริหารและ
คณะอนุกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
กองทุน
๓.มีครุภัณฑ์ มีวัสดุอุปกรณ์ในการ
บริหารจัดการกองทุน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

 - บริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาล
เมืองทุ่งสง ประจําปี ๒๕๕๕

20,000 18,800 ๑.จัดฝึกวิธีออกกําลังกายแบบโยคะ
ศาสตร์ให้กับสมาชิกในชมรมจํานวน 
๖๐ คน
๒. จัดหาเสื่อสําหรับฝึกโยคะ จํานวน
 ๔๐ ผืน
ดําเนินการระหว่างเดือนมกราคม-
กันยายน ๒๕๕๕ ผลการดําเนินงาน
สมาชิกชมรมฯได้รับการฝึกโยคะที่
ถูกต้องเหมาะกับวัย

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ให้ระบุเหตุผลในการโอน

ด้วย  เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้
 - โครงการร้อนนี้มีกีฬาว่ายน้ํา
เพื่อลูกรัก ประจําปี ๒๕๕๕

40,000 20,000 จัดกิจกรรมฝึกสอนว่ายน้ําให้กับเด็ก
กลุ่มอายุ ๗ ถึง ๑๓ ปี จํานวน ๒ รุ่น
 ภายในเดือนเมษายน เพื่อให้
สามารถช่วยเหลือตนเองได้และ
เรียนรู้วิธีการช่วยเหลือผู้ที่ตกน้ําได้
อย่างถูกต้อง

ดําเนินการแล้วเสร็จ

 - โครงการส่งเสริมการออก
กําลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
 ประจําปี ๒๕๕๕

66,800 66,800 ดําเนินการตามโครงการ
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
๑.ประเมินสุขภาพเบื้องต้นแก่สมาขิก
กลุ่มออกกําลังกาย(ชั่งน้ําหนัก,วัดรอบ
เอวฯลฯ)
๒.จัดกิจกรรมวันรวมพลคนรักษ์
สุขภาพฬา โดยรณรงค์ส่งเสริมการ
ออกกําลังกายและเล่นกีฬา ณ สนาม
หน้าที่ว่าการอําเภอทุ่งสง โดยมี
เป้าหมายเป็นสมาชิกของชุมชน ๑๘ 
ชุมชน จํานวน ๕๔๐ คน
ผลการดําเนินการ
สมาชิกชุมชนมีกิจกรรมออกกําลัง
กายและเล่นกีฬาอย่างน้อยสัปดาห์ ๒
 ครั้ง

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ให้ระบุเหตุผลในการโอน

ด้วย  เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้
 - โครงการล้อมรักให้
ครอบครัว ล้อมรั้วให้ชุมชน

72,000 72,000 จัดกิจกรรมเข้าค่ายฝึกอบรมโดยมี
เป้าหมายเป็นพ่อหรือแม่หรือ
ผู้ปกครองพร้อมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
จํานวน ๖๐ คน ระหว่างวันที่ ๕-๘ 
เมษายน ๒๕๕๕  ณ ทะเลน้อยและ
ทะเลสาบสงขลา
ผลการดําเนินงาน
๑. ครอบครัวและนักเรียนได้มีความรู้
 ความเข้าใจ ตระหนักถึงพิษภัยของ
ยาเสพติด
๒. ลดจํานวนนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยง
สูง ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ให้น้อยลง
๓. มีความรักความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ให้ระบุเหตุผลในการโอน

ด้วย  เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้
 - โครงการเยาวชนยุคใหม่ 
ห่างไกลยาเสพติด

51,500 51,500 ดําเนินการตามโครงการ 
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
๑.จัดอบรมเยาวชนและประชาชน
จากชุมชนต่าง ๆ ให้รู้ถึงโทษภัยของ
ยาเสพติด จํานวน ๓๐๐ คนเป็นเวลา
 ๑ วัน ณ บริเวณชั้นที่ ๑ 
โรงพยาบาลของการรถไฟทุ่งสง
๒.ส่งเสริมการออกกําลังกายต้านยา
เสพติดโดยแบ่งกลุ่มประมาณ ๓๒ 
กลุ่ม เล่นกีฬาฟุตบอลเป็นเวลา
ประมาณ ๑๐ วัน ณ สนาม
โรงพยาบาลของการรถไฟทุ่งสง
๓.สมาชิกแต่ละกลุ่มมีการออกกําลัง
กายอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์
๔.ติดตามประเมินผลภายหลังการจัด
กิจรรมการอบรมและออกกําลังกาย
ทุกเดือน

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ให้ระบุเหตุผลในการโอน

ด้วย  เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้
 - โครงการส่งเสริมเกลือ
ไอโอดีนสู่ครัวเรือน

17,100 17,100 จัดอบรม อสม.แกนนําในชุมชนให้มี
ความรู้เรื่องเกลือไอโอดีน จํานวน ๕๐
 คน ระหว่างกุมภาพันธ์ - กันยายน 
๒๕๕๕และจัดตั้งกองทุนเกลือ
ไอโอดีนในชุมชนนําร่องประชาอุทิศ 
๑ แห่ง
ผลการดําเนินงาน
๑.ประชาชนในชุมชนนําร่องได้รับสาร
ไอโอดีนในปริมาณเพียงพอต่อความ
ต้องการของร่างกาย
๒.ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับความสําคัญของสาร
ไอโอดีน
๓.มีกองทุนจําหน่ายไอโอดีนในชุมชน

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ให้ระบุเหตุผลในการโอน

ด้วย  เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้
 - โครงการอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส)

102,250 30,250 ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้
๑.จัดอบรมจํานวน ๑ วัน
๒.ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุโดย 
อผส.๑ คนรับผิดชอบผู้สูงอายุ ดังนี้
 - กลุ่มสีแดง (ผู้ป่วยเรื้อรัง/ถูก
ทอดทิ้ง/ผู้พิการ/ช่วยเหลือตนเอง
ไม่ได้ฯลฯ)จํานวน ๕ คน
 - กลุ่มสีเขียว(ช่วยเหลือตนเองได้) 
จํานวน ๑๕ คน โดยติดตามเยี่ยม
บ้านสัปดาห์ละอย่างน้อย ๑ ครั้ง/คน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

 - โครงการอาสาป้องกัน
อุบัติเหตุทางจราจรและการ
ปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยบน
ท้องถนน

70,400 70,400 จัดอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
ตามโครงการอาสาสมัครป้องกัน
อุบัติเหตุทางจราจรและการปฐม
พยาบาลผู้ประภัยบนท้องถนน รวม
 ๒ วัน ผู้เข้าอบรมจํานวน ๒๐๐ 
คน เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
 ณ ห้องประชุมโรงเรียนตันติวัตร 
และวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ
 ศาลาประชาคมสนามหน้าที่ว่า
การอําเภอทุ่งสง

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ให้ระบุเหตุผลในการโอน

ด้วย  เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้
 - โครงการรณรงค์ลดละเลิก 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งาน
เทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์อร่อย
ได้ไร้แอลกอฮอล์เฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ ๘๔ พรรษา

46,578 46,578  ติดตั้งป้ายรณรงค์ลดละเลิก 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งานเทศกาล
ขนมจีนหม้อยักษ์อร่อยได้ไร้
แอลกอฮอล์เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๘๔
 พรรษา ในวันพุธที่ ๒๑ มีนาคม 
๒๕๕๕

ดําเนินการแล้วเสร็จ

 - โครงการนวดแผนไทย อบ
สมุนไพรประคบสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพ (กลุ่มอสม.ชุมชนบ้าน
ในหวัง)

41,970 41,970  จัดอบรมให้ความรู้เรื่องนวดแผน
ไทย อบสมุนไพรประคบสมุนไพร
เพื่อสุขภาพ แก่กลุ่มเป้าหมาย
จํานวน ๒๑ คน และจัดตั้งศูนย์
นวดแผนไทย อบสมุนไพรประคบ
สมุนไพรเพื่อสุขภาพชุมชนบ้านใน
หวัง จํานวน ๑ ศูนย์ ระหว่างเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๔ - กันยายน ๒๕๕๕ 
ผลการดําเนินการ
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่อง
การนวดแผนไทยเพิ่มมากขึ้น

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ให้ระบุเหตุผลในการโอน

ด้วย  เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้
 - โครงการผลิตปุ๋ยน้ําชีวภาพ
จากขยะมูลฝอย

38,550 38,550 จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการผลิตปุ๋ย
น้ําชีวภาพจากขยะมูลฝอยให้แก่
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)จํานวน
 ๓ รุ่น ระหว่างเดือนมกราคมถึง
กันยายน ๒๕๕๕
ผลการดําเนินงาน
๑.ผู้ที่ผ่านการอบรม มีความรู้
ความสามารถในการคัดแยกขยะเพื่อ
นําไปผลิตปุ๋ยน้ําชีวภาพได้
๒.ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถเป็น
ต้นแบบในการทําปุ๋ยน้ําชีวภาพใน
ชุมชนและเผยแพร่ได้

ดําเนินการแล้วเสร็จ

 - โครงการพัฒนาศักยภาพ
แกนนํา อสม.ดําเนินงาน
ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

9,950 9,590 จัดอบรมให้ความรู้แกนนํา อสม.
ชุมชนละ ๒ คนจํานวน ๑๘ ชุมชน
ผลการดําเนินการ
๑. แกนนํา อสม.ในชุมชนมีศักยภาพ
การดําเนินงานด้านการควบคุม
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเป็นชุมชน
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
๒. ประชาชนในชุมชนไม่มีความเสี่ยง
ต่อโรคพิษสุนัขบ้า นําไปสู่การเป็น
ชมชนสขภาวะดีถ้วนหน้า

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ให้ระบุเหตุผลในการโอน

ด้วย  เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้
4 โครงการรณรงค์ควบคุม

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
งานโรงฆ่า
สัตว์/กอง

สาธารณสุขฯ

77,000 71,050 ดําเนินการรณรงค์ควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในบริเวณ
รณรงค์ตามนัดหมาย ร่วมกับ
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอทุ่งสง ที่
ทําการ อบช.ของทุกชุมชน รวม 18
 ชุมชน และกองสาธารณสุขฯ โดย
มีวัตถุประสงค์ดังนี้
 - เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยและ
ไม่พบผู้ป่วยตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า
 - เพื่อมิให้สัตว์เลี้ยงเป็นพาหะนํา
โรคพิษสุนัขบ้ามาสู่คน
 - เพื่อลดและควบคุมปริมาณสัตว์
ที่จะเกิดใหม่ให้น้อยลง
โดยดําเนินกิจกรรม ดังนี้  ฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยา
คุมกําเนิดสัตว์  ฉีดยาป้องกันโรค
พยาธิและผิวหนัง พบปะชุมชนและ
ให้สุขศึกษา และจัดทําทะเบียนสัตว์

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ให้ระบุเหตุผลในการโอน

ด้วย  เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้
ผลการดําเนินกิจกรรม ดังนี้
1. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
จํานวน 2,235 ตัว แยกเป็น
สุนัข  จํานวน  1,383  ตัว
แมว  จํานวน   852  ตัว
2. ฉีดยาคุมกําเนิดสัตว์
สุนัข จํานวน 530 ตัว
แมว จํานวน 430  ตัว
3. ฉีดยากําจัดพยาธิภายใน
ภายนอกและโรคผิวหนังสุนัข 
จํานวนน 405 ตัว
4. ให้สุขศึกษาแก่เจ้าของสัตว์เลี้ยง
 จํานวน 776  ราย
5. จัดทําทะเบียนครัวเรือนสัตว์
เลี้ยง จํานวน 930 ครัวเรือน
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําปี  

2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

1 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

72,000

 - กิจกรรมการส่งเสริม
สนับสนุนจัดตั้ง/ฟื้นฟูและ
ดําเนินงานของผู้ประสานงาน
พลังแผ่นดินทุกชุมชน(25 ตา
สับปะรด)

กอง
สวัสดิการ
สังคม

72,000 กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนจัดตั้ง/
ฟื้นฟูและดําเนินงานของผู้
ประสานงานพลังแผ่นดินทุกชุมชน 
(25 ตาสับปะรด)  มีแกนนําและ
อาสาสมัครเดิมอยู่แล้ว 25   คน  
เมื่อดําเนินกิจกรรมแล้วปรากฎว่ามี
แกนนํากระจายอยู่ตามชุมชนต่าง  ๆ 
18 ชุมชน  ได้แก่ชุมชนเขาปรีดี 14 
คน  ชุมชนสะพานเหล็ก  5  คน  
ชุมชนประชาอุทิศ 7  คน  ชุมชน
ยุทธศาสตร์  18 คน ชุมชนบ้านนา
เหนือ 4 คน  ชุมชนเสริมชาติ  6 คน 
ชุมชนท่าแพเหนือ 10 คน  ชุมชนท่า
แพใต้  10  คน

ดําเนินการแล้วเสร็จ
(ไม่ใช้งบประมาณ)

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๕
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

แนวทางการพัฒนาที่ 5 จัดระบบป้องกันอาชญากรรม ยาเสพติด และอบายมุข โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

150



ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําปี  

2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
ชุมชนบ้านในหวัง 12  คน ชุมชน
หมู่บ้านพัฒนา 12 คน  ชุมชน
ตะวันออกวัดชัยชุมพล 20  คน  
ชุมชนหลังโรงพยาบาลทุ่งสง  9 คน  
ชุมชนเปรมประชา  13 คน  ชุมชน
ทุ่งสง  -  ห้วยยอด  4  คน  ชุมชน
ทุ่งสงนาบอน  9 คน  ชุมชนตลาดใน
 13 คน  ชุมชนบ้านพักรถไฟทุ่งสง 4
 คน  ชุมชนตลาดสด  12  คน  รวม 
 182  คน
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําปี  

2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
2 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด

CCTV ระยะที่ 2
สํานักปลัด

(จ่ายขาดเงิน
สะสม)

5,000,000 4,880,000 ดําเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดCCTV
 ระยะที่ 2 ตามสถานที่ ดังนี้
- แยกถนนทุ่งสง - นาบอน
- สามแยกถนนสําราญใจ
- แยกถนนชนปรีดาตัดถนนรสพ.
- แยกถนนชนปรีดาตัดถนน
ยุทธศาสตร์
- หลังสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
 ร.9 
- หน้าโรงเรียนสตรีทุ่งสง
- ภายในอาคารตลาดสด
โดยมีห้องควบคุมระบบโทรทัศน์
วงจรปิดตั้งอยู่ที่งานป้องกันฯ 
เทศบาลเมืองทุ่งสงและติดตั้งให้
สามารถดูภาพและควบคุมการ
ทํางานจากกล้องทุกตัวในระบบได้ที่
สถานีตํารวจภูธรทุ่งสงและอาคาร
สํานักงานตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนา 6 พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ ให้มีประสิทธิภาพโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

1 โครงการบริการประชาชนเพื่อ
รักษาความสงบเรียบร้อย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(จ้างเหมาจัดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมืองภายในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสง)

งานเทศกิจ
สํานักปลัด ฯ

2,160,000 59,600 2,219,600 2,219,600 1. จัดจ้างเทศกิจ จํานวน 30 คน 
เดือนละ 6,000 บาท เริ่มวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2554 มีวัตถุประสงค์
เพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และดูแลการจราจรในเขตเทศบาล
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ
2. อํานวยความสะดวกให้กับ
นักเรียนสังกัดเทศบาลและโรงเรียน
ที่ร้องขอในการข้ามถนนและจอดรถ
3. รับแจ้งเหตุและช่วยเหลือผู้
ประสบอุบัติเหตุและส่งต่อผู้ป่วยไป
ยังโรงพยาบาล
4. ทาสี ตีเส้นจราจรตามถนนสาย
ต่าง ๆ ในเขตเทศบาล
5. ดูแลป้ายรณรงค์วินัยจราจรต่าง ๆ

ดําเนินการแล้วเสร็จ
(เป็นโครงการต่อเนื่องตลอดปี)

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๕
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้

2 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยประจําปี

40,000 19,990

 - ฝึกซ้อมแผนป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย - วาตภัย และดิน
ถล่มเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

งานป้องกัน ฯ
สํานักปลัด ฯ

20,000 19,990 เทศบาลร่วมกับอําเภอทุ่งสงฝึกซ้อม
แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
 วาตภัยและดินถล่มเมืองทุ่งสงแบบ
บูรณาการ เมื่อวันที่ 25 ต.ค.2554 
ณ อําเภอทุ่งสงและหน่วยงานย่อย
คืออปท.ในอําเภอทุ่งสงโดยมีภาคี
เครือข่ายเข้าร่วมมากมาย อาทิ 
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครศรีฯ กองบัญชาการช่วย
รบที่ 4 จังหวัดทหารบกทุ่งสง 
อําเภอทุ่งสง กองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 42 เรือนจํา
อําเภอทุ่งสง กองกํากับการ 8 กอง
บังคับการฝึกพิเศษ เป็นต้น ทําให้
หน่วยงานเกิดความพร้อมและความ
ชํานาญ ประชาชนมีขวัญและกําลังใจ

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

งานป้องกัน ฯ
สํานักปลัด ฯ

20,000 เทศบาลเมืองทุ่งสงดําเนินการ
ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัยร่วมกับการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย (การรถไฟจัดเมื่อวันที่ 
31 สิงหาคม 2555

ดําเนินการแล้วเสร็จ
(ไม่ใช้งบประมาณ)

3 โครงการอบรมป้องกันและ
บรรเทาอัคคีภัยให้กับเยาวชนใน
โรงเรียนในเขตเทศบาล (ยุวอป
พร.)

งานป้องกัน ฯ
สํานักปลัด ฯ

20,000 18,975 ดําเนินการฝึกอบรมการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่เยาวชน (ยุว
 อปพร.)ขึ้น ในวันที่ 14  กันยายน 
2555 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมือง
ทุ่งสง มีเป้าหมาย คือนักเรียน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จํานวน 
100 คน เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยเบื้องต้น รู้ถึง
ขั้นตอนในการใช้เครื่องมือ  อุปกรณ์
การดับเพลิงอย่างถูกต้อง และปลูก
จิตสํานึกให้เยาวชนรู้จักเสียสละและ
มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้

4 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

งานป้องกัน ฯ
สํานักปลัด ฯ

50,000 48,040 จัดกิจกรรมฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อป
พร)ประจําปี 2555 เมื่อวันที่ 28-30 
สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมเทศบาล
เมืองทุ่งสงและสนามหน้าที่ว่าการ
อําเภอทุ่งสง เพื่อทบทวนความรู้ความ
เข้าใจในด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้กับสมาชิก อปพร. ,เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน,และเพื่อเตรียมความพร้อม
ด้านกําลังพลในการเข้าช่วยเหลือ
ประชาชนเสริมกําลังเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน(อป
พร.) สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสงที่ได้จัด
ฝึกอบรมไว้แล้ว จํานวน 80 คน
ผลการดําเนินการ  คือ ประชาชนเกิด
ความเชื่อมั่นในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสูงสุด

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้

5 โครงการฝึกอบรมเครือข่าย
อาสาสมัครเตือนภัย "มิสเตอร์
เตือนภัย" (เครือข่ายเตือนภัยใน
ชุมชน)

งานป้องกัน ฯ
สํานักปลัด ฯ

20,000 2,500 ดําเนินร่วมกับโครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

ดําเนินการแล้วเสร็จ

6 โครงการจัดหาอุปกรณ์บรรเทา
สาธารณภัย

1,747,500 825,000 ดําเนินการแล้วเสร็จ

 - โครงการจัดหาอุปกรณ์
บรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกัน ฯ
สํานักปลัด ฯ

850,000 825,000 ดําเนินการแล้วเสร็จโดยจัดซื้อ
ครภุัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รายการเรือท้องแบนอลูมิเนียมพร้อม
เครื่องยนต์ จํานวน 1 ลํา ซึ่งงาน
ป้องกันฯได้ดําเนินการจัดซื้อแล้ว 
โดยใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม

 -  จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

งานป้องกัน ฯ
สํานักปลัด ฯ

897,500 ไม่ดําเนินการเนื่องจาก งานป้องกันฯ
 ได้บรรจุโครงการดังกล่าวไว้ใน
แผนพัฒนาสามปีเท่านั้น แต่ไม่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ จึงไม่ได้
ดําเนินการ

ไม่ดําเนินการ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําปี 

 2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่
ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการสังคมแก่คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนยากจน ให้พอเพียงแก่การดํารงชีพและเป็นธรรม

1 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
 คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยโรค

์

กอง
สวัสดิการ ฯ

19,928,600 19,928,600

งบเทศบาล 156,000
เงินอุดหนุนทั่วไป 144,000

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๕
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําปี 

 2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่
ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

19,628,600 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนของผู้ด้อยโอกาส คน
ยากจน คนพิการ เด็กเร่ร่อน
ผู้สูงอายุ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประมาณ
.......... คน
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 
17,811,600 บาท
คนพิการ
1. เงินรายได้ 1 คน จํานวน 12 
เดือนเป็นเงิน 6,000 บาท
2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ..........  
คน จํานวน 12 เดือนเป็นเงิน 
1,817,000 บาท

ดําเนินการแล้วเสร็จ
(เป็นโครงการต่อเนื่องตลอดปี)
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําปี 

 2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่
ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
โรคเอดส์
1. เงินรายได้  25     คน จํานวน
  12     เดือน เป็นเงิน  
150,000    บาท
2. เงินอุดหนุนทั่วไป  24     คน
 จํานวน 12      เดือน เป็นเงิน 
 144,000      บาท
โดยแยกเป็น 
 - ชุมชนย่านการค้า มีผู้สูงอายุ  
500   คน คนพิการ  52    คน 
ผู้ป่วยเอดส์ 8   คน
 - ชุมชนบ้านพักรถไฟ ผู้สูงอายุ 
 26   คน  คนพิการ 9    คน 
ผู้ป่วยเอดส์ 1    คน
  - ชุมชนเขาปรีดี ผู้สูงอายุ 85   
 คน คนพิการ  11      คน 
ผู้ป่วยเอดส์  2   คน

160



ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําปี 

 2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่
ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
 - ชุมชนทุ่งสง-นาบอน ผู้สูงอายุ 
 164    คน คนพิการ 29    คน
 ผู้ป่วยเอดส์ 3  คน
 - ชุมชนตลาดใน ผู้สูงอายุ  84  
 คน คนพิการ 20   คน ผู้ป่วย
เอดส์ 2  คน
 - ชุมชนทุ่งสง-ห้วยยอด 
ผู้สูงอายุ 93    คน คนพิการ 6  
 คน
 - ชุมชนเปรมประชา-ราช
บริพาร ผู้สูงอายุ 138    คน คน
พิการ 20  คน ผู้ป่วยเอดส์ 3   
คน
 - ชุมชนหลังโรงพยาบาลทุ่งสง 
ผู้สูงอายุ 60    คน คนพิการ 9  
  คน ผู้ป่วยเอดส์ 1   คน
 - ชุมชนตะวันออกวัดชัยชุมพล 
ผู้สูงอายุ 77    คน คนพิการ 10 
  คน 
 - ชุมชนประชาอุทิศ ผู้สูงอายุ 
137 คน คนพิการ 20 คน
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําปี 

 2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่
ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
 - ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ผู้สูงอายุ
  164    คน คนพิการ 20    คน 
 - ชุมชนบ้านในหวัง ผู้สูงอายุ 59
   คน คนพิการ 15   คน ผู้ป่วย
เอดส์ 2   คน
 - ชุมชนท่าแพใต้ ผู้สูงอายุ 53  
 คน คนพิการ 6   คน ผู้ป่วย
เอดส์ 6    คน
 - ชุมชนท่าแพเหนือ ผู้สูงอายุ 
81   คน คนพิการ 6   คน 
ผู้ป่วยเอดส์ 3   คน 
 - ชุมชนบ้านนาเหนือ ผู้สูงอายุ 
111    คน คนพิการ 11  คน 
ผู้ป่วยเอดส์ 1  คน
 - ชุมชนเสริมชาติ ผู้สูงอายุ 114
   คน คนพิการ 21  คน ผู้ป่วย
เอดส์ 4   คน
 - ชุมชนยุทธศาสตร์ ผู้สูงอายุ 
190   คน คนพิการ 23   คน 
ผู้ป่วยเอดส์ 7     คน
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําปี 

 2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่
ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
 - ชุมชนสะพานเหล็ก ผู้สูงอายุ 
74    คน คนพิการ  8     คน 
ผู้ป่วยเอดส์  4    คน
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําปี 

 2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่
ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
2 โครงการบ้านท้องถิ่นไทย

เทิดไท้องค์ราชัน 84 
พรรษา

กอง
สวัสดิการ ฯ

100,000 98,935  - สร้างบ้านคสล.ขนาด กว้าง 
3.5 ม. ยาว 4 เมตร แล้วมอบ
ให้กับผู้ยากไร้ มีรายได้น้อย
หรือไม่มีที่อยู่อาศัย
 - มอบบ้านเลขที่ 9849 ให้
นางสาวลาภ นพรัตน์ เมื่อวันที่ 
22 มิถุนายน 2555

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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