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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว

หรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ
ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  

โอนเพิ่มใหระบุเหตุผล
ในการโอนดวย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ
ประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯ
ได

1 โครงการสงเสริมการลงทุน
(พัฒนาศูนยกระจายสินคา
ภาคใต-ทุงสง)
(Cargo Distribution Center)

กองชาง/กอง
วิชาการฯ
งบพัฒนา
จังหวัด

61,874,800 41,950,000  - โครงการพัฒนาศูนยกระจายสินคา
ภาคใต-ทุงสง โดยสํานักงานจังหวัด
นครศรีธรรมราชรวมกับเทศบาลเมือง
ทุงสง ดําเนินกิจกรรม ๓  กิจกรรม ซึ่ง
ไดรับงบประมาณจากกลุมจังหวัด
ภาคใตฝงอาวไทย ๓ กิจกรรม ดังนี้

อยูระหวางดําเนินการ

ภายใตยุทธศาสตรที่ 3 รวมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สูคุณภาพชีวิตที่ดีกวา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง  ประจําป  ๒๕๕6

แนวทางการพัฒนาที่  1  สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการลงทุนดานคมนาคมขนสง รองรับการขยายการลงทุนภาคธุรกิจ  การคาขายและอุตสาหกรรมและขยายการจางงานในพื้นที่ให
สามารถลดตนทุนและเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว

หรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ
ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  

โอนเพิ่มใหระบุเหตุผล
ในการโอนดวย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ
ประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯ
ได

กิจกรรม กอสรางถนนทางเขา
โครงการพรอมลานคอนเทรนเนอร

42,000,000 41,950,000 กอสรางถนนเขาโครงการพัฒนาศูนย
กระจายสินคาภาคใต – ทุงสง จากทาง
หลวง 403 ถึง ทางรถไฟสายทุงสง-
กันตัง และจากทางหลวง 41 เลียบริม
ทางรถไฟเขาโครงการ พรอมลานวาง
คอนเทรนเนอรยารดไดผูรับจาง คือ 
หางหุนสวนจํากัด ซี.ซ.ี จักรกล  และ
กอสราง  ขณะนี้ไดดําเนินการกอสราง 
ปรับปรุงและบูรณะทางหลวงที่มี
โครงขายเชื่อมโยมการขนสงสินคาและ
การทองเที่ยว (กอสรางโครงขายถนน
เขาศูนยกระจายสินคาภาคใตตอนกลาง
 – ทุงสง) แลวเสร็จ สัญญาสิ้นสุดเมื่อ
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว

หรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ
ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  

โอนเพิ่มใหระบุเหตุผล
ในการโอนดวย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ
ประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯ
ได

กิจกรรม  จางที่ปรึกษาออกแบบ
รายละเอียดกอสรางศูนยกระจาย
สินคาภาคใต - ทุงสง

13,000,000 จังหวัดนครศรีธรรมราชไดดําเนินการ
จัดทํา TOR จางที่ปรึกษาออกแบบ
รายละเอียดกอสรางศูนยกระจายสินคา
ภาคใต – ทุงสงแลวเสร็จ และอยูใน
ขั้นตอนตามระเบียบพัสดุฯ ทั้งนี้ เมื่อ
การสํารวจออกแบบรายละเอียด
กอสรางศูนยกระจายสินคาภาคใต – ทุง
สงเมื่อดําเนินการแลวเสร็จ ก็จะไดแบบ
แปลน รายละเอียดการพัฒนาพื้นที่
บริเวณสถานที่กอสรางศูนยกระจาย
สินคาภาคใต-ทุงสง ประกอบดวย 
ทางเขา-ออก (ทางถนน-ทางราง) และ
ถนนภายในโครงการ ระบบระบายน้ํา 
ระบบไฟฟาและแสงสวาง อาคารบรรจุ
และแยกสินคา อาคารคลังสินคา อาคาร
เกี่ยวกับระบบศุลกากร พื้นที่วางตูคอน
เทนเนอร ทั้งขาเขา - ขาออก พื้นที่
ซอมแซมตูคอนเทนเนอร อาคาร
สํานักงาน เปนตน

อยูระหวางดําเนินการ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว

หรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ
ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  

โอนเพิ่มใหระบุเหตุผล
ในการโอนดวย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ
ประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯ
ได

กิจกรรม กอสรางรางรถไฟแยก
ทางเขาศูนยกระจายสินคา

28,000,000
  บาท และ
เทศบาลเมือง
ทุงสงสบทบ
6,874,800 
 บาท รวมเปน
เงิน
34,847,800
 บาท

การดําเนินการกอสรางซึ่งขณะนี้อยูใน
ขั้นตอนการดําเนินการจัดจางดวยวิธี E
 – Auction โดยไดผูรับจางเรียบรอย 
คือ บริษัท อัศวอังกูร จํากัด โดยเสนอ
ราคาที่ 30,819,000 บาท ขณะนี้อยู
ระหวางดําเนินการกอสราง

อยูระหวางดําเนินการ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณ
ที่ใช

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วาง

ไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได

1 โครงการสนับสนุนสงเสริม
อาชีพแกชุมชนกลุมผูวางงาน
และกลุมสนใจ

กองสวัสดิการ ฯ 20,000 ไมดําเนินการ
(โอนงบประมาณ)

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง  ประจําป  ๒๕๕6

ภายใตยุทธศาสตรที่ 3 รวมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สูคุณภาพชีวิตที่ดีกวา

แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาทักษะและสงเสริมอาชีพแกกลุมผูจางงาน กลุมอาชีพ ผูดอยโอกาส ยากจน ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยทุกภาคสวนมีสวนรวม
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม

ใหระบุเหตุผลในการโอน

ดวย  เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได

1 สํานักปลัด ฯ 300,000 300,000

 - กิจกรรมสนับสนุนการจัด
งานประเพณีประจําปของ
มูลนิธิซําปอกง (หลวงพอโต)
 ทุงสง

สํานักปลัด ฯ
(งบเทศบาล)

100,000 100,000 สนับสนุนงบประมาณเพื่อการ
จัดงานประเพณีประจําปของ
มูลนิธิซําปอกง(หลวงพอโต)ทุง
สงโดยมีกิจกรรมดังนี้
 - พิธีบวงสรวงเชิญดวงวิญญาณ
ใหไดพบกับพระรัตนตรัย และรับ
เครื่องเซนสังเวย
-  พิธีลอยกระทงอันเชิญดวง
วิญญาณ
-  แจกทานแกประชาชนผูยากไร

ดําเนินการแลวเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง  ประจําป  ๒๕๕6

ภายใตยุทธศาสตรที่ 3 รวมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สูคุณภาพชีวิตที่ดีกวา

แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดเครือขายธุรกิจการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เชิงวัฒนธรรม และการกีฬา เชื่อมตอแหลงทองเที่ยวเชิงและกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
ของเมืองทุงสงเชื่อมโยงกับพื้นที่ใกลเคียงโดยชุมชนมีสวนรวม

โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม

ใหระบุเหตุผลในการโอน

ดวย  เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได

กิจกรรมสนับสนุนการจัด
งานประเพณีประจําปของ
มูลนิธิสวางทุงสงธรรมสถาน

สํานักปลัด ฯ
(งบเทศบาล)

100,000 100,000 สนับสนุนงบประมาณเพื่อการ
จัดงานประเพณีประจําปของ
มูลนิธิสวางทุงสงธรรมสถาน ดังนี้
 -  กิจกรรมทางศาสนา สวด
มนตเจริญภาวนา ทําสมาธิ เดิน
เวียนเทียน ธูป ทุกวันตลอดงาน

ดําเนินการแลวเสร็จ

 - กิจกรรมสนับสนุนชมรม
เผยแพรคุณธรรม

สํานักปลัด ฯ
(งบเทศบาล)

100,000 100,000 สนับสนุนงบประมาณเพื่อการ
จัดกิจกรรมชมรมเผยแพร
คุณธรรม ดังนี้
 -  กิจกรรมทางศาสนา  สวด
มนตเจริญภาวนา ทําสมาธิ แผ
เมตตา
-  เดินเวียนเทียนธูป ทุกวัน
ตลอดงาน
-  เปดโรงทานอาหารฟรีตลอด
งาน

ดําเนินการแลวเสร็จ

2 โครงการพัฒนาและสงเสริม
การทองเที่ยวในอําเภอทุงสง

547,000 520,000 1,067,000 1,062,524.20 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและ
สงเสริมการทองเที่ยวในอําเภอ
ทุงสง ดังนี้
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม

ใหระบุเหตุผลในการโอน

ดวย  เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได

 - กิจกรรมขนมจีนหมอยักษ สํานักปลัด ฯ
(งบเทศบาล)

500,000 520,000 1,020,000 1,016,813.84    จัดงานเทศกาลขนมจีนหมอยักษ
 “อรอยไดไรแอลกฮอล” เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
เนื่องในโอกาสพระชนมายุ ๘๕ 
พรรษาโดยจัดแถลงขาว วันที่ ๕
 มีนาคม ๒๕๕๖ ณ หองประชุม
เทศบาล  และจัดกิจกรรมวัน
ศุกรที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ 
สนามหนาที่วาการอําเภอทุงสง 
โดยจัดกิจกรรมประกวดน้ําแกง
ขนมจีน  จัดการแขงขันกิน
ขนมจีน  ประกวดรําวงเวียนครก
 จัดนิทรรศการเลาเรื่องขนมจีน 
เปนตน

ดําเนินการแลวเสร็จ



247

ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม

ใหระบุเหตุผลในการโอน

ดวย  เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได

ผลการดําเนินการกิจกรรมจัด
งานเทศกาลขนมจีนหมอยักษ 
"อรอยไดไรแอลกอฮอล" ดังนี้
๑. รานคาขนมจีนและผูเขารวม
กิจกรรมขนมจีนหมอยักษสวน
ใหญมีความพึงพอใจตอการจัด
งานในภาพรวม คาเฉลี่ย ๒.๔๔ 
อยูในระดับมากและตองการให
เทศบาลจัดงานเทศกาลขนมจีน
หมอยักษเมืองทุงสงใหคงอยู
ควบคูกับอําเภอทุงสงสืบไป
๒. การกระตุนเศรษฐกิจ รานคา
 รานอาหาร โรงแรม ตอการจัด
งานเทศกาลขนมจีนหมอยักษใน
ภาพรวม คาเฉลี่ย ๒.๕๒ อยูใน
ระดับมาก ซึ่งการจัดงาน
เทศกาลขนมจีนหมอยักษ
สามารถสรางรายไดใหแกพอคา
แมคาในอําเภอทุงสง



248

ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม

ใหระบุเหตุผลในการโอน

ดวย  เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได

๓. ในการจัดครั้งนี้ไดมีการจัด
ประกวดน้ําแกงขนมจีนและออ
กรานขนมจีน โดยแบงออกเปน 
๓ ประเภท ดังนี้
 - ประเภทชุมชน เขารวม
ทั้งหมด จํานวน ๑๗ ชุมชน
 - ประเภทมืออาชีพ เขารวม
ทั้งหมด ๔๒ ราน
 - ประเภททั่วไป เขารวมทั้งหมด
 ๑๓๑ ราน



249

ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม

ใหระบุเหตุผลในการโอน

ดวย  เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได

 - กิจกรรมงานประเพณี
ตรุษจีนเมืองทุงสง

สํานักปลัด ฯ
(งบเทศบาล)

47,000 45,710.36          - เทศบาลเมืองทุงสงรวมกับ
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม
ประเพณีตรุษจีนเมืองทุงสง เพื่อ
รักษาไวซึ่งประเพณีอันดีงาม
ของประชาชน โดยเฉพาะ
ประชาชนไทยเชื้อสายจีนและ
เพื่อเปนการสงเสริมการ
ทองเที่ยวกระตุนเศรษฐกิจใน
อําเภอทุงสง ระหวางวันที่ ๗-๘ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ณ สนาม
หนาที่วาการอําเภอทุงสง โดย
จัดกิจกรรมแสดงมังกรทอง 
แสดงเชิดสิงโต การแสดงศิลปน
 ดารา นักรอง เปนตน

ดําเนินการแลวเสร็จ
(ไดรับสนับสนุน

งบประมาณจากอบจ.
450,000)

3 โครงการจางที่ปรึกษาวิจัย
และพัฒนาเพิ่มศักยภาพ
การบริหารจัดการแหลง
ทองเที่ยวสวนพฤกษาสิรินธร

สํานักปลัด ฯ
(งบเทศบาล)

200,000 ไมดําเนินการ



250

ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม

ใหระบุเหตุผลในการโอน

ดวย  เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได

 - การวิจัยการศึกษาเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการบริหาร
จัดการสวนพฤกษาสิรินธร  
อําเภอทุงสง

ไมดําเนินการ

 - การศึกษามาตรฐาน
กิจกรรมคายพักแรมสวน
พฤกษาสิรินธร อําเภอทุงสง

ไมดําเนินการ

 - การศึกษาศักยภาพ
โครงขายการทองเที่ยวสวน
พฤกษาสิรินธร

ไมดําเนินการ

4 โครงการกอสรางปาย
ประชาสัมพันธหนวยงาน
และสถานที่ทองเที่ยวของ
เทศบาลเมืองทุงสง

สํานักปลัด ฯ
(งบเทศบาล)

562,820 ไมดําเนินการ



251

ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได

1 โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน

180,000 180,000 ดําเนินการจัดกิจกรรม อสม.ดังนี้

   - เดินรณรงคสงเสริม
สุขภาพวัน อสม.แหงชาติ (อส
ม. จํานวน 211 คน)

23,400 23,400  - จัดกิจกรรมเดินรณรงค
สงเสริมสุขภาพวัน อสม.แหงชาติ
 วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต (เอส
เทค)มีอสม.เขารวม จํานวน 
๒๐๐ คน

ดําเนินการแลวเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง  ประจําป  ๒๕๕6

ภายใตยุทธศาสตรที่ 3 รวมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สูคุณภาพชีวิตที่ดีกวา

แนวทางการพัฒนาที่ 4  จัดบริการสาธารณสุขใหไดมาตรฐานทั่วถึงและรณรงคสงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง



252

ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได

 - เพิ่มศักยภาพ อสม.ในเขต
เทศบาลเมืองทุงสง

156,600 156,600  - จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงาน

เพื่อเพิ่มศักยภาพอสม.ในเขต

เทศบาลเมืองทุงสง วันที่ ๙ ก.ค.

๕๖ จัดอบรม ณ หองประชุม

เทศบาล วันที่ ๑๐-๑๑ ก.ค.๕๖ 

ทัศนศึกษา ณ เขากลม จ.กระบี่ 

และจ.ภูเก็ต มีวัตถุประสงคเพื่อ

สรางความรักสามัคคีสรางขวัญ

และกําลังใจพรอมทั้งเปนการเชื่อม

ความสัมพันธที่ดีระหวางหนวยงาน

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดย

มีอสม. เขารวมจํานวน 211 คน 

ผลการดําเนินงาน ผูเขารวม

โครงการมีความคิดเห็นในภาพรวม

คาเฉลี่ย 2.87   อยูในระดับมาก

ดานการสนับสนุนขอมูลขาวสาร

และคําแนะนํารวมทั้งความรูตางๆ

ที่ อสม. ไดรับจากเจาหนาที่ของ

เทศบาล

ดําเนินการแลวเสร็จ



253

ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได

2 โครงการสงเสริมโภชนาการ
ประชากร (นมถั่วเหลือง)

งานบริการ
สาธารณสุขฯ

/กอง
สาธารณสุข

1,300,000 1,167,623.19     - จางเหมาเอกชนผลิตนมถั่ว
เหลืองแจกจายใหแก
กลุมเปาหมาย ดังนี้
1. ผูสูงอายุ ๕๗๐  ถุง/วัน
2.เด็กอายุ 1-5 ป(เด็กในชุมชน)
 ๓๔๔  ถุง/วัน
3. เด็กอายุ 1-5 ป (ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก)  3๑๕  ถุง/วัน
4. ผูพิการ/ผูดอยโอกาสทุพล
ภาพ ๗๐ ถุง/วัน
5. ผูปวย/ผูปวยเรื้อรัง(ในชุมชน
และศูนยบริการสาธารณสุข) 
10๑ ถุง/วัน รวมเฉลี่ย 10๑  
ถุง/วัน
(ขอมูลตั้งแต ต.ค.๕๕ - ก.ย.๕๖)
 รวมผลิตทั้งหมด ๑,๔๐๐ ถุง/วัน

ดําเนินการแลวเสร็จ
เปนโครงการตอเนื่อง



254

ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได

3  - งาน
สงเสริม
สุขภาพ

489,000 489,000 ดําเนินการแลวเสร็จ

กอง
สาธารณสุขฯ

โครงการระบบหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลเมืองทุงสง

สมทบระบบหลักประกันสุขภาพ

ทองถิ่นหรือพื้นที่เพื่อดําเนิน

กิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ

ดานสาธารณสุขในเขตเทศบาล

เมืองทุงสง โดยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริหารกองทุน

หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือง

ทุงสง  โดยมีเปาหมายการ

ใหบริการ 4 ดาน ดานการสงเสริม

สุขภาพ ดานการควบคุมโรค ดาน

การฟนฟูสมรรถภาพ ดานบริหาร

จัดการ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได

4 โครงการระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉินเทศบาล
เมืองทุงสง

กอง

สาธารณสุขฯ
3,000,000   480,000 จางเหมาเอกชนดําเนินการออก

ปฏิบัติการการชวยเหลือผูบาดเจ็บ 

เจ็บปวยฉุกเฉินตามที่ประชาชนใน

เขตเทศบาลเมืองทุงสงหรือศูนย

นเรนทรนครศรีฯ  รองขอ

ผลการดําเนินการใหบริการแก

ประชาชนที่เจ็บปวยฉุกเฉินหรือ

บาดเจ็บ จํานวน ๕๗๑ ราย เฉลี่ย

เดือนละ ๕๔ ราย ประชาชนใน

พื้นที่สามารถเรียกใชบริการจาก

ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลเมือง

ทุงสงไดตลอด ๒๔ ชั่วโมงเมื่อเกิด

การเจ็บปวยหรือประสบอุบัติเหตุ

ดําเนินการแลวเสร็จ

๕ โครงการรณรงคควบคุม
ปองกันโรคพิษสุนัขบา

งานโรงฆา
สัตว/กอง

77,000 40,000 117,000 115,090 ดําเนินการจัดกิจกรรมรณรงค

ควบคุมสุนัขบา ดังนี้
ดําเนินการแลวเสร็จ
เปนโครงการตอเนื่อง
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได

77,000 สํารวจและบันทึกขอมูลสัตว
เลี้ยงและรณรงคควบคุมและ
ปองกันโรคพิษสุนัขบารวมกับ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอทุงสง ที่
ทําการ อบช.ของทุกชุมชน รวม
 19 ชุมชน และกองสาธารณสุข
ฯ โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
 - เพื่อใหประชาชนปลอดภัยและ
ไมพบผูปวยตายดวยโรคพิษสุนัข
บา
 - เพื่อมิใหสัตวเลี้ยงเปนพาหะนํา
โรคพิษสุนัขบามาสูคน
 - เพื่อลดและควบคุมปริมาณ
สัตวที่จะเกิดใหมใหนอยลง
โดยดําเนินกิจกรรม ดังนี้  ฉีด
วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ฉีด
ยาคุมกําเนิดสัตว  ฉีดยาปองกัน
โรคพยาธิและผิวหนัง พบปะ
ชุมชนและใหสุขศึกษา และ
จัดทําทะเบียนสัตว
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได

ผลการดําเนินกิจกรรม ดังนี้
1. ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัข
บา จํานวน ๑,๙๖๑ ตัว แยกเปน
สุนัข จํานวน 1,181  ตัว
แมว จํานวน 780  ตัว
2. ฉีดยาคุมกําเนิดสัตว
สุนัข จํานวน 825 ตัว 
แมว จํานวน 220  ตัว
3. ฉีดยากําจัดพยาธิภายใน
ภายนอกและโรคผิวหนังสุนัข 
จํานวน 303 ตัว
4. ใหสุขศึกษาแกเจาของสัตว
เลี้ยง จํานวน ๙๒๖  ราย
5. จัดทําทะเบียนครัวเรือนสัตว
เลี้ยง จํานวน 11  ครัวเรือน
ทําหมันสุนัข ๑๖ ตัว ทําหมัน
แมว ๔ ตัว
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได

38,090 กิจกรรมรณรงคสรางพื้นที่ปลอด
โรคพิษสุนัขบา
๑.ฉีดวัคซีนฯ
สุนัข ๗๘ ตัว
แมว ๖๖ ตัว
๒.ฉีดยาคุมกําเนิด
สุนัข ๑๓ ตัว
แมว ๑๑ ตัว
๓. ผาตัดทําหมัน
สุนัขผู ๔ ตัว
สุนัขเมีย ๑๔ ตัว
แมวผู ๔ ตัว
เมีย ๕๑ ตัว
๔. ใหสุขศึกษา จํานวน ๒๔๙ ราย
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได

กิจกรรบริการฉีดวัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบา ฉีดยาคุมกําเนิด
สุนัขและแมว พรอมขึ้นทะเบียน
สัตวเลี้ยง (สุนัขและแมว)
ผลการดําเนินการ ดังนี้
๑. ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัข
บา ๖๖ ตัว
๒. ฉีดยาคุมกําเนิด ๑๒๒ ตัว
๓. จดทะเบียนสัตวเลี้ยง ๒๔ 
ราย จํานวนสัตว ๖๖ ตัว
๔. ใหสุขศึกษา ๒๔ ราย
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่

อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง  ประจําป  ๒๕๕6

ภายใตยุทธศาสตรที่ 3 รวมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สูคุณภาพชีวิตที่ดีกวา

แนวทางการพัฒนาที่ 5 จัดระบบปองกันอาชญากรรม ยาเสพติด และอบายมุข โดยทุกภาคสวนมีสวนรวม
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่

อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได

๑ โครงการคายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมคืนคนดีสูสังคม

กอง
สวัสดิการ

สังคม
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ
จากกรม
สงเสริมฯ)

175,000 175,000 ศูนยปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะ
ยาเสพติดเทศบาลเมืองทุงสงรวมกับ
ศูนยปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะ
ยาเสพติดอําเภอทุงสง โดยไดรับ
ความรวมมือจากฝายปกครองของ
อําเภอในการคัดกรองโดยการสุม
ตรวจปสสาวะพบสีมวง จํานวน ๖๓ 
คน จึงจัดใหมีโครงการคาย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคืนคนดีสู
สังคมขึ้น รุนที่ ๔ จํานวน ๑ รุน ใน
ระหวางวันที่ ๒๐-๒๘ พฤษภาคม 
๒๕๕๖ ณ ศาลาประชาคมเทศบาล
เมืองทุงสง มีผูเขารวมกิจกรรม ๕๑ 
คน โดยมีหัวขออบรม อาทิ สาย
สัมพันธครอบครัว กฎหมายยาเสพติด
 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน ทักษะ
การสื่อสาร เปนตน

ดําเนินการแลวเสร็จ



260

ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่

อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได

๒ โครงการติดตั้งกลองวงจรปด 
CCTV (ระยะที่ ๓)

สํานัก
ปลัดเทศบาล

4,100,000 4,072,000 ติดตั้งกลองวงจรปด CCTV บริเวณ
จุดเสี่ยงภัยหรือสถานที่ลอแหลมใน
เขตเทศบาล 8 จุด ดังนี้
1. สามแยกตรัง (ถนนทุงสง-สุราษฎร)
2. สามแยกศูนย Honda
3. U-Turn หนาหางสหไทย(ขาออก
จากทุงสง)
4. U-Turn หนาหางสหไทย(ขาเขา
ทุงสง)
5. แยกถนนชนปรีดา (ทางไปหอ
นาฬิกา)
6. แยกถนนชนปรีดา(ทางไปเทศบาล)
7. แยกถนนชนปรีดา(ไป สภ.ทุงสง)
8. แยกถนนชนปรีดา(ทางไปสวน
หลวง)

อยูระหวางดําเนินการ
(ลงนามในสัญญาแลว)
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่

อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได

๓ โครงการติดตั้งกลองวงจรปด 
CCTV (สวนพฤกษาสิรินธร)

สํานัก
ปลัดเทศบาล

3,800,000 3,800,000 ติดตั้งกลองวงจรปด CCTV บริเวณ
สวนพฤกษา จํานวน ๑๓ ดังนี้
๑. จุดบริการนักทองเที่ยว
๒. หัวสะพานหนารานคาสวัสดิการ
๓. สามแยกศาลาเฉลิมพระเกียรติ
๔. สามแยกยอยหลังศาลาเฉลิมพระ
เกียรติ
๕. สามแยกอาคารเลี้ยงรับรอง
๖. สามแยกหนาอาคาร
๗. สามแยกทางเขาอาคารดานหลัง
๘. ทางขึ้น-ลง อาคารบุหงาสาหรี
๙. ลานเอนกประสงคอาคารเลี้ยง
รับรอง
๑๐. ลานในอาคารบุหงาสาหรี
๑๑. ทางเขา-ออกดานหลังอาคาร
บุหงาสาหรี
๑๒. บริเวณหนาอาคารอมรเบิกฟา
๑๓. ทางเขา-ออก อาคารหิรัญญิการ

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผนดําเนินงาน

ประจําป  2556
หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลตอคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

แนวทางการพัฒนา 6 พัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ ใหมีประสิทธิภาพโดยทุกภาคสวนมีสวนรวม

1 โครงการบริการประชาชนเพื่อรักษาความ
สงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน (จางเหมาจัดความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมืองภายในเขตเทศบาล
เมืองทุงสง)

งานเทศกิจ
สํานักปลัด ฯ

2,083,000 610,000 2,693,000 2,691,000 1. จัดจางเทศกิจ จํานวน 30 คน เดือนละ 
6,500 บาท เริ่มวันที่ 1  ตุลาคม-30 ธันวาคม
 2555  และเดือนละ 7,800  บาท 1  
มกราคม-3๐ กันยายน 2556  ดําเนินการดูแล
ความเปนระเบียบเรียบรอยและดูแลการจราจร
ในเขตเทศบาลรวมกับเจาหนาที่ตํารวจ
2. อํานวยความสะดวกใหกับนักเรียนสังกัด
เทศบาลและโรงเรียนที่รองขอในการขามถนน
และจอดรถ
3. รับแจงเหตุและชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุ
และสงตอผูปวยไปยังโรงพยาบาล
4. ทาสี ตีเสนจราจรตามถนนสายตาง ๆ ในเขต
เทศบาล
5. ดูแลปายรณรงควินัยจราจรตาง ๆ 
6. อํานวยความสะดวกในงานประเพณีตาง ๆ

ดําเนินการแลวเสร็จ
เปนโครงการตอเนื่องตลอดป

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง  ประจําป  ๒๕๕6

ภายใตยุทธศาสตรที่ 3 รวมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สูคุณภาพชีวิตที่ดีกวา



262

ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผนดําเนินงาน

ประจําป  2556
หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลตอคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

2 โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยประจําป

40,000 17,600

 - ฝกซอมแผนปองกันและแกไขปญหา
อุทกภัย - วาตภัย และดินถลมเมือง 
ทุงสงแบบบูรณาการ

งานปองกัน ฯ
สํานักปลัด ฯ

20,000  - จัดกิจกรรมฝกซอมแผนปองกันและแกไข
ปญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถลมเมือง
ทุงสงแบบบูรณาการวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕
 ณ หองประชุมอําเภอทุงสงและบริเวณหนา
อาคารที่วาการอําเภอทุงสง  โดยมีหนวยงาน
ราชการในพื้นที่ อาสาสมัคร ฯ มูลนิธิ รวม
ประชุมฝกซอมแผนและจัดเตรียมอุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ พรอมชวยเหลือ
ผูประสบภัย 
ผลการดําเนินงานทําใหผูเขารวมฝกซอมเกิด
ความพรอมและความชํานาญ ประชาชนมีขวัญ
และกําลังใจ

ดําเนินการแลวเสร็จ
(ไมใชงบประมาณ)



263

ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผนดําเนินงาน

ประจําป  2556
หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลตอคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

 - ฝกซอมแผนปองกันและระงับอัคคีภัย
เมืองทุงสงแบบบูรณาการ

งานปองกัน ฯ
สํานักปลัด ฯ

20,000 17,600  - จัดกิจกรรมฝกซอมแผนปองกันและระงับ
อัคคีภัยเมืองทุงสงแบบบูรณาการ วันที่ ๒๗ 
มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโคก
สะทอนมีผูเขารวมจํานวนประมาณ ๘๐ คน มี
วัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนไดมีความรู ความ
เขาใจ ถึงขั้นตอนการปฏิบัติของเจาหนาที่ใน
การปองกันและระงับอัคคีภัย เพื่อใหประชาชน
ไดมีสวนรวมในการปองกันและระงับอัคคีภัย 
เพื่อใหเกิดเครือขายที่เขมแข็งและกวางขวางใน
การประสานงานการปฏิบัติภารกิจรวมกัน
ระหวางหนวยงานภาครัฐและประชาชน
ผลการดําเนินงาน เจาหนาที่ อาสาสมัคร 
ประชาชนมีความรู ความเขาใจและเกิด ความ
ชํานาญในการชวยเหลือผูประสบภัยและทําให
เกิดเครือขายที่เขมแข็งในการประสานงาน

ดําเนินการแลวเสร็จ



264

ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผนดําเนินงาน

ประจําป  2556
หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลตอคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

3 โครงการอบรมปองกันและบรรเทาอัคคีภัย
ใหกับเยาวชนในโรงเรียนในเขตเทศบาล (ยุ
วอปพร.)

งานปองกัน ฯ
สํานักปลัด ฯ

20,000 19,790  - ดําเนินการฝกอบรมปองกันและบรรเทา
อัคคีภัยใหกับเยาวชนในโรงเรียนในเขตเทศบาล 
(ยุวอปพร.)วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ หอง
ประชุมเทศบาลเมืองทุงสง โดยมีกลุมเปาหมาย
เปนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะทอน 
จํานวน ๑๐๐ คน มีวัตถุประสงคเพื่อใหเด็กและ
เยาวชนมีความรูความเขาใจในการปองกันและ
ระงับอัคคีภัยเบื้องตน เพื่อใหทราบถึงขั้นตอน
ในการใชเครื่องมือ อุปกรณการดับเพลิงอยางถูก
วิธี ปลูกฝงจิตสํานึกใหเยาวชนรูจักเสียสละและ
มีสวนรวมในการชวยเหลือสังคม เพื่อเตรียม
ความพรอมดานกําลังพลในการเขาชวยเหลือ
ประชาชนเสริมกําลังเจาหนาที่ของรัฐ
ผลการดําเนินการนักเรียนมีความรู ความเขาใจ
ถึงขั้นตอนในการปฏิบัติในการและระงับอัคคีภัย
สามารถชวยเหลือผูประสบภัยไดอยางถูกตอง
และมีประสิทธิภาพ

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผนดําเนินงาน

ประจําป  2556
หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลตอคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

4 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน (อปพร.) และกิจกรรม
ฝกอบรมเครือขายอาสาสมัครเตือนภัย 
"มิสเตอรเตือนภัย" (เครือขายเตือนภัยใน
ชุมชน)

งานปองกัน ฯ
สํานักปลัด ฯ

50,000 124,000 174,000 170,340 ฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
(อปพร.) และฝกอบรมเครือขายอาสาสมัคร
เตือนภัย "มิสเตอรเตือนภัย" (เครือขายเตือนภัย
ในชุมชน) ระหวางวันที่ ๑๙-๒๓ สิงหาคม 
๒๕๕๖ ณ หองประชุมเทศบาลเมืองทุงสงและ
สนามขางอาคารงานปองกันฯ มีผูเขารวมอบรม
 จํานวน ๕๐ คน ผลการดําเนินการประชาชนมี
ความรู ความเขาใจในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยและเปนกําลังเสริมชวยเหลือ
เจาหนาที่เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติและเปนมิสเตอร
เตือนภัยแจงขาวสารไดอยางรวดเร็ว

ดําเนินการแลวเสร็จ

๕ โครงการจัดหาอุปกรณบรรเทาสาธารณภัย 616,500 615,295 จัดหาอุปกรณบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้

6.1 จัดซื้อเครื่องชวยหายใจแบบอัด
อากาศชนิดสะพายหลัง (SCBA)

งานปองกัน ฯ
สํานักปลัด ฯ

520,000 519,000 เครื่องชวยหายใจแบบอัดอากาศชนิดสะพายหลัง
 (SCBA) จํานวน ๔ ชุด

ดําเนินการแลวเสร็จ

6.2  เครื่องเลื่อยยนต งานปองกัน ฯ
สํานักปลัด ฯ

76,500 76,500  เครื่องเลื่อยยนต จํานวน ๓ เครื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ

6.3 ชุดอุปกรณควบคุมแรงดันไฟฟา งานปองกัน ฯ
สํานักปลัด ฯ

20,000 19,795 ชุดอุปกรณควบคุมแรงดันไฟฟา จํานวน ๑ ชุด
ติดตั้งที่สี่แยกยุทธศาสตรเพื่อปองกัน
กระแสไฟฟาตก

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่

อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ใหระบุเหตุผลในการโอนดวย

  เพื่ออธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

1 สงเคราะหเบี้ยยังชีพ คนชรา
 คนพิการ ผูปวยโรคเอดส

กอง
สวัสดิการ ฯ

เพื่อชวยเหลือบรรเทาความ
เดือดรอนของผูดอยโอกาส คน
ยากจน คนพิการ เด็กเรรอน

ดําเนินการแลวเสร็จ
เปนโครงการตอเนื่อง

เงินรายได 162,000 140,000      302,000   301,000 ผูปวยเอดส

งบอุดหนุน
ทั่วไป

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

20,726,300 20,726,300 ผูสูงอายุ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประมาณ 
2,382    คน
จํานวน 12    เดือน เปนเงิน 
18,692,800    บาท
คนพิการ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 345  คน 
จํานวน 12   เดือนเปนเงิน 
2,033,500    บาท

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง  ประจําป  ๒๕๕6

ภายใตยุทธศาสตรที่ 3 รวมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สูคุณภาพชีวิตที่ดีกวา

แนวทางการพัฒนาที่ 7 สงเสริมสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการสังคมแกคนชรา  ผูดอยโอกาส คนพิการ คนยากจน ใหพอเพียงแกการดํารงชีพและเปนธรรม
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่

อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ใหระบุเหตุผลในการโอนดวย

  เพื่ออธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

โรคเอดส
โดยแยกเปน 
 - ชุมชนยานการคา มีผูสูงอายุ  
531   คน คนพิการ  58    คน 
ผูปวยเอดส 8   คน
 - ชุมชนบานพักรถไฟ ผูสูงอายุ  27
   คน  คนพิการ 10    คน ผูปวย
เอดส 1    คน
  - ชุมชนเขาปรีดี ผูสูงอายุ 97    
คน คนพิการ  10      คน ผูปวย
เอดส  3   คน
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่

อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ใหระบุเหตุผลในการโอนดวย

  เพื่ออธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

 - ชุมชนทุงสง-นาบอน ผูสูงอายุ  
170    คน คนพิการ 31    คน 
ผูปวยเอดส 3  คน
 - ชุมชนตลาดใน ผูสูงอายุ 85   คน
 คนพิการ 20   คน ผูปวยเอดส 2 
 คน
 - ชุมชนทุงสง-หวยยอด ผูสูงอายุ 
99    คน คนพิการ 6   คน
 - ชุมชนเปรมประชา-ราชบริพาร 
ผูสูงอายุ 141    คน คนพิการ 19 
 คน ผูปวยเอดส 3   คน
 - ชุมชนหลังโรงพยาบาลทุงสง 
ผูสูงอายุ 94    คน คนพิการ 8    
คน ผูปวยเอดส 1   คน
 - ชุมชนตะวันออกวัดชัยชุมพล 
ผูสูงอายุ 77    คน คนพิการ 13   
คน 
 - ชุมชนประชาอุทิศ ผูสูงอายุ 135 
   คน คนพิการ 26   คน ผูปวย
เอดส 2   คน
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่

อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ใหระบุเหตุผลในการโอนดวย

  เพื่ออธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

 - ชุมชนหมูบานพัฒนา ผูสูงอายุ 
148     คน คนพิการ 20    คน 
 - ชุมชนบานในหวัง ผูสูงอายุ 56  
 คน คนพิการ 14   คน ผูปวยเอดส
 1  คน
 - ชุมชนทาแพใต ผูสูงอายุ 56   คน
 คนพิการ 8   คน ผูปวยเอดส 7   
 คน
 - ชุมชนทาแพเหนือ ผูสูงอายุ 45  
 คน คนพิการ 7    คน ผูปวยเอดส
 3   คน 
 - ชุมชนบานนาเหนือ ผูสูงอายุ 
157    คน คนพิการ 12  คน 
ผูปวยเอดส 1  คน
 - ชุมชนเสริมชาติ ผูสูงอายุ 124   
คน คนพิการ 22  คน ผูปวยเอดส 
4  คน
 - ชุมชนยุทธศาสตร ผูสูงอายุ 208 
  คน คนพิการ 31   คน ผูปวย
เอดส 7    คน



270

ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่

อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ใหระบุเหตุผลในการโอนดวย

  เพื่ออธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

 ชุมชนสะพานเหล็ก ผูสูงอายุ 77  
 คน คนพิการ 13    คน ผูปวย
เอดส 4    คน



 - โรงเรียนรีสอร
ทอนุบาลปลอดโรค

กองสาธารณสุขฯ 28,120    28,120     ดําเนินกิจกรรมโรงเรียนรีสอรท อนุบาล

ปลอดโรคโดยจัดกิจกรรมดังนี้

 - กิจกรรมหนูนอยฟนดี/ประกวดสถานที่

แปรงฟน ในวันจันทรที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖

 - กิจกรรมประกวดลางมือ ๗ ขั้นตอน วัน

อังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖

 - กิจกรรมกําจัดเหา วันพุธที่ ๙ - วันพุธที่ 

๒๓ มกราคม ๒๕๕๖

 - กิจกรรมประกวดหองเรียนวันพฤหัสบดีที่

 ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖

  - กิจกรรมประกวดศูนยการเรียนรู วัน

ศุกรที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖

 - กิจกรรมสงเสริมภาวะโภชนาการ วัน

จันทรที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖

ดําเนินการแลวเสร็จ

ผลการดําเนินการชวยสงเสริม สนับสนุนให

นักเรียน ผูปกครองมีความรูดานสุขอนามัย

ที่ดีปองกันการเกิดโรคตาง ๆ ภายใน

โรงเรียนรีสอรทอนุบาลและสนับสนุนให

นักเรียนรูจักเลือกในการบริโภค อุปโภคสิ่งที่

เปนประโยชนตอรางกาย



 - วัยใสปองกัน
และแกไขปญหา
โรคติดเชื้อทาง
เพศสัมพันธและยา
เสพติดในวัยรุน

 

กองสาธารณสุขฯ 107,700  อยูระหวางดําเนินการ

 - กินรอน ชอน
กลาง ลางมือ 
ปลอดโรค

กองสาธารณสุขฯ 52,700    32,383     จัดกิจกรรมลางมือ กินรอน ชอนกลาง 

ปลอดโรค เพื่อเปนการกระตุน สรางความ

ตระหนักและใหนักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ

การลางมือ ๗ ขั้นตอน โดยจัดกิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมใหความรู ตั้งแตวันที่ 17 

ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 31  มกราคม 

2556 ดําเนินการใหความรูเกี่ยวกับการ

ลางมือ 7 ขั้นตอน สาธิตการลางมือ และ

ใชพรีเซ็นเตอรเตนประกอบเพลงลางมือ  

โดยนักเรียนโรงเรียนรีสอรทอนุบาลทุงสง 

ใหกับโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ

เทศบาลเมืองทุงสง จํานวน 15 แหง การ

ใหความรูควบคูไปกับการใชสื่อการเตน ทํา

ใหผูไดรับฟงมีความสนใจ รูสึกตื่นตาตื่นใจ 

และสามารถจําได

ดําเนินการแลวเสร็จ



อยางรวดเร็ว หลังจากใช พรีเซ็นเตอรสาธิต

การเตนประกอบเพลงลางมือ และให

นักเรียนสาธิตยอนกลับ นักเรียนมีความ

สนใจในระดับดีมากและใหความ รวมมือ

ทุกคนจากการประเมินดวยสายตา พบวา

นักเรียน มีความรูและความเขาใจ และ

สามารถสาธิตยอนกลับไดถูกตองมากกวา 

90%

2. กิจกรรมรณรงคประกวดการเตน

ประกอบเพลงลางมือ มีทีมสาธิตการเตน

ประกอบเพลงลางมือ จํานวน 4 ทีม และ

ทีมที่เขารวมการประกวด จํานวน 12 ทีม

 -  สงเสริมสุขภาพ
 และปองกันโรค
ชมรมแอโร
บิคดานซเมืองทุงสง
(รักษสุขภาพ)

กองสาธารณสุขฯ 64,600    อยูระหวางดําเนินการ



 - จัดตั้งกลุมเลนเป
ตองเพื่อสุขภาพ 
ชุมชนบานพักรถไฟ

กองสาธารณสุขฯ 21,000    21,000     สนับสนุนงบประมาณใหกับชุมชน
บานพักรถไฟเพื่อดําเนินการจัดซื้อลูกเป
ตองขนาด ๖๘๐ มม.จํานวน ๖ ชุด ๆ ละ
 ๓,๕๐๐ บาท 
ผลการดําเนินงาน
๑. เด็กและเยาวชนใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน
๒. ประชาชนเล็งเห็นถึงความสําคัญและ
ประโยชนของการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ

ดําเนินการแลวเสร็จ

 - อบรมผูนํา
นักเรียนสงเสริม
สุขภาพ

กองสาธารณสุขฯ 178,570  ถาม ผอ.สาธารณสุขฯ ดําเนินการแลวเสร็จ



 - คัดกรองโรคตา
ตอหิน ตอกระจก
และสายตาผูสูงอายุ
ในเขตเทศบาล
เมืองทุงสง

กองสาธารณสุขฯ 282,175  -           - จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองโรคตาตอหิน ตอ

กระจกและสายตาผูสูงอายุในเขตเทศบาล

เมืองทุงสง เพื่อเทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระ

นางเจาพระบรมราชินีนาถ ระหวางวันที่ ๔-๑๒

 มีนาคม ๒๕๕๖ มีกลุมเปาหมายเปนผูสูงอายุ

ตั้งแต ๕๐ ปขึ้นไปเขารวมโครงการทั้งหมด 

จํานวน ๑,๐๑๐ คน จํานวนผูเขารวมโครงการ

มีความผิดปกติทางสายตา ทั้งหมด ๙๕๙ คน 

เปนโรคตอตาง ๆ ทั้งหมด ๕๒๒ คน

ผลการประเมินความพึงพอใจสรุปวา ผูตอบ

แบบสอบถามความคิดเห็นตอโครงการตรวจ

คัดกรองโรคตาตอหินตอกระจกและสายตา

ผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุงสงฯ ในเรื่อง

ของความตองการใหเทศบาลสนับสนุน

งบประมาณในการจัดโครงการ โรคตาตอหิน 

ตอกระจกและสายตาผูสูงอายุฯมากที่สุดและ

เครื่องมืออุปกรณตาง ๆ

อยูระหวาง
ดําเนินการจัดซื้อจัด

จางแวนสายตา
สําหรับผูที่มีความ
ผิดปกติทางสายตา



 - สงเสริมสุขภาพ 
สามเณร บรรพชา 
ภาคฤดูรอน

กองสาธารณสุขฯ 11,900    11,900     ที่ใชในการตรวจมีความพรอมนอยที่สุด 
- จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ สามเณร
บรรพชาภาคฤดูรอน วันที่ ๑๑ เมษายน
 ๒๕๕๖ โดยจัดอบรมใหความรู จํานวน 
๑ วัน ณ วัดเขาปรีดี สามเณรเขาอบรม
จํานวน ๗๓ รูป
ผลการดําเนินการ สรุปไดวาจากการให
ความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพทั้ง 6 
ดาน ในครั้งนี้สามเณร บรรพชา  มี
ความรูความเขาใจดานการบริโภคอาหาร
เปนมากที่สุด  และมีความรูดานการรับ
การตรวจสุขภาพ และการเขาถึงบริการ
สุขภาพนอยที่สุด

ดําเนินการแลวเสร็จ



 - พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครกูชีพ 
หนวยประสานงาน
มูลนิธิประชารวมใจ
 อ.ทุงสง ประจําป 
๒๕๕๖

กองสาธารณสุขฯ 51,075    51,075      - จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครกูชีพหนวยประสานงาน
มูลนิธิประชารวมใจ อ.ทุงสง ประจําป 
๒๕๕๖ ดําเนินการวันที่ 19-21  
เมษายน 2556  ณ หองประชุมเทศบาล
เมืองทุงสง โดยมีกลุมเปาหมายเปน
เจาหนาที่อาสาสมัครกูชีพ ในตําบลปาก
แพรก จํานวน 19 คน อพปร.เทศบาล
เมืองทุงสง จํานวน 6 คน และคณะ
วิทยากรและเจาหนาที่ผูจัดอบรม จํานวน
 10  คน
กิจกรรมดังกลาวจะชวยพัฒนาและฟนฟู
องคความรูใหกับชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบื้องตน

ดําเนินการแลวเสร็จ



ประชาชนไดรับความชวยเหลือเบื้องตน
ยามบาดเจ็บ/เจ็บปวยฉุกเฉินไดอยาง
ทวงทีโดยไมไดรับอันตรายเพิ่มขึ้นจาก
การชวยเหลือ ผูเขารับการอบรมตอบ
แบบประเมินรายวิชาการ
(ความคิดเห็นเกี่ยวกับขอวิชา รางกาย
มนุษย+ระบบการแพทยฉุกเฉิน+การยก
และเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ+การชวยฟน
คืนชีพ+การประเมินสถานการณ สภาพ
ผูปวย และการใชวิทยุ) ในภาพรวม 
คาเฉลี่ย 2.93 อยูในระดับมาก และผู
เขาอบรมมีความคิดเห็นวาความพรอม
และความเขาใจเกี่ยวกับหัวขอรายวิชา
ในการอบรมในครั้งนี้ เรื่อง “ รางกาย
มนุษย” เปนอันดับที่หนึ่ง และ เรื่อง 
“การชวยฟนคืนชีพ”  อยูอันดับสุดทาย
ตามหัวขอรายวิชาทั้งหมด

 - มอบความรัก 
ความหวงใย ใสใจ
ผูสูงวัย

กองสาธารณสุขฯ 86,450    



 - กินอยูอยางไร 
ชีวิตปลอดภัยจาก
โรค

กองสาธารณสุขฯ 15,950    อยูระหวางดําเนินการ

 - รณรงคการตรวจ
เตานมดวยตนเอง
และตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก

กองสาธารณสุขฯ 99,570    อยูระหวางดําเนินการ

 - ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
ของกลุมเสี่ยงตอ
โรคหัวใจและหลอด
เลือด ตําบลปาก

กองสาธารณสุขฯ 257,000  ยังไมไดดําเนินการ

 - พัฒนาศักยภาพ
แกนนําเฝาระวัง
ปองกันการแพร
ระบาดของยาเสพ
ติดในชุมชน

กองสาธารณสุขฯ 85,500    

 - สรางสังคม
จักรยานใหเบิก
บานทั้งเมืองทุงสง

กองสาธารณสุขฯ 60,000    อยูระหวางดําเนินการ



 - สุขภาพดีวิถีคน
ปากแพรก

กองสาธารณสุขฯ 675,036  

 - ผนึกพลังไทย
ตานภัยไขเลือดออก
 ป ๒๕๕๖

กองสาธารณสุขฯ 458,360  อยูระหวางดําเนินการ

 - ชุมชนสุขภาพดี
สูการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมลดเสี่ยง 
ลดโรคกลุมเสี่ยง 
โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสง

กองสาธารณสุขฯ 17,650    อยูระหวางดําเนินการ

 - อสม.สงเสริม
และดูแลสุขภาพ
เพื่อผูสูงอายุ

กองสาธารณสุขฯ 93,500    

 - เดินรณรงคและ
ปองกันโรคหัวใจ 
เฉลิมพระเกียรติฯ 
๘๕ พรรษา เนื่อง
ในวันหัวใจโลก 

กองสาธารณสุขฯ 24,200    ดําเนินการไตรมาส 4



 - ตรวจสุขภาพ
ประชาชนตําบล
ปากแพรก ศูนย
สุขภาพชุมชน

กองสาธารณสุขฯ ######## อยูระหวางดําเนินการ

 - รณรงคการตรวจ
เตานมดวยตนเอง
และตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก

กองสาธารณสุขฯ 99,470    อยูระหวางดําเนินการ

 - สุขภาพดีชีวีมีสุข กองสาธารณสุขฯ 495,000  อยูระหวางดําเนินการ

 - เยาวชนยุคใหม 
หางไกลยาเสพติด

กองสาธารณสุขฯ 51,500    อยูระหวางดําเนินการ

 - รณรงคลดละเลิก
 เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล งาน
เทศกาลขนมจีน
หมอยักษอรอยได
ไรแอลกอฮอล

กองสาธารณสุขฯ 46,578    46,578      - จัดทําปายรณรงคลดละเลิก เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล งานเทศกาลขนมจีนหมอ
ยักษอรอยไดไรแอลกอฮอลเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ๘๕
 พรรษา

ดําเนินการแลวเสร็จ



 - สงเสริมการออก
กําลังกายดวยการ
รํากระบอง (แบบ
ชีวจิต) โดยชมรม
รํากระบองทุงสง

กองสาธารณสุขฯ 55,700    อยูระหวางดําเนินการ

 - บริหารจัดการ
กองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองทุงสง

กองสาธารณสุขฯ 150,000  อยูระหวางดําเนินการ

 - เวทีประชาคม
จัดทําแผนสุขภาพ
ชุมชนของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองทุงสง

กองสาธารณสุขฯ 21,600    

 

ดําเนินการไตรมาส 4

โครงการระบบ
บริการการแพทย
ฉุกเฉินเทศบาล
เมืองทุงสง

กองสาธารณสุขฯ ####### 480,000 จางเหมาเอกชนดําเนินการออกปฏิบัติการ

การชวยเหลือผูบาดเจ็บ เจ็บปวยฉุกเฉิน

ตามที่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุงสง

หรือศูนยนเรนทรนครศรีฯรองขอ

ผลการดําเนินการใหบริการแกประชาชนที่

เจ็บปวยฉุกเฉินหรือบาดเจ็บ จํานวน ๕๗๑ 

ราย เฉลี่ยเดือนละ ๕๔ ราย

ดําเนินการแลวเสร็จ



4 โครงการรณรงค
ควบคุมปองกันโรค
พิษสุนัขบา

งานโรงฆาสัตว/
กองสาธารณสุขฯ

77,000 77,000 สํารวจและบันทึกขอมูลสัตวเลี้ยงและ
รณรงคควบคุมและปองกันโรคพิษสุนัข
บารวมกับสํานักงานปศุสัตวอําเภอทุงสง
 ที่ทําการ อบช.ของทุกชุมชน รวม 18 
ชุมชน และกองสาธารณสุขฯ โดยมี
วัตถุประสงคดังนี้
 - เพื่อใหประชาชนปลอดภัยและไมพบ
ผูปวยตายดวยโรคพิษสุนัขบา
 - เพื่อมิใหสัตวเลี้ยงเปนพาหะนําโรคพิษ
สุนัขบามาสูคน
 - เพื่อลดและควบคุมปริมาณสัตวที่จะ
เกิดใหมใหนอยลง
โดยดําเนินกิจกรรม ดังนี้  ฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา ฉีดยาคุมกําเนิด
สัตว  ฉีดยาปองกันโรคพยาธิและผิวหนัง
 พบปะชุมชนและใหสุขศึกษา และ
จัดทําทะเบียนสัตว

ดําเนินการแลวเสร็จ
เปนโครงการตอเนื่อง



ผลการดําเนินกิจกรรม ดังนี้
1. ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 
จํานวน ๑,๙๖๑ ตัว แยกเปน
สุนัข จํานวน 1,181  ตัว
แมว จํานวน 780  ตัว
2. ฉีดยาคุมกําเนิดสัตว
สุนัข จํานวน 825 ตัว 
แมว จํานวน 220  ตัว
3. ฉีดยากําจัดพยาธิภายในภายนอกและ
โรคผิวหนังสุนัข จํานวน 303 ตัว
4. ใหสุขศึกษาแกเจาของสัตวเลี้ยง 
จํานวน ๙๒๖  ราย
5. จัดทําทะเบียนครัวเรือนสัตวเลี้ยง 
จํานวน 11  ครัวเรือน
ทําหมันสุนัข ๑๖ ตัว ทําหมันแมว ๔ ตัว



กิจกรรมสรางพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบา
๑.ฉีดวัคซีนฯ
สุนัข ๗๘ ตัว
แมว ๖๖ ตัว
๒.ฉีดยาคุมกําเนิด
สุนัข ๑๓ ตัว
แมว ๑๑ ตัว
๓. ผาตัดทําหมัน
สุนัขผู ๔ ตัว
สุนัขเมีย ๑๔ ตัว
แมวผู ๔ ตัว
เมีย ๕๑ ตัว
๔. ใหสุขศึกษา จํานวน ๑๓๘ ราย
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