
ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย

  เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

1 โครงการส่งเสริมการลงทุน

(พัฒนาศูนย์กระจายสินค้า

ภาคใต้-ทุง่สง)

(Cargo Distribution Center)

8,631,210 8,631,210  - ด าเนินกิจกรรม ดังนี้

 - กิจกรรมเช่าทีดิ่นของการรถไฟ

ฯ เพือ่พัฒนาเป็นศูนย์กระจาย

สินค้าภาคใต้ - ทุง่สง

8,631,210 8,631,210  - เช่าทีดิ่นของการรถไฟ เพือ่พัฒนา

เป็นศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ - ทุง่

สง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที ่3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชวีิตทีด่กีว่า

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี  2557

แนวทางการพัฒนาที ่ 1  ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการลงทุนดา้นคมนาคมขนส่ง รองรับการขยายการลงทุนภาคธุรกิจ  การค้าขายและอุตสาหกรรมและขยายการจ้างงานในพ้ืนทีใ่ห้

สามารถลดตน้ทุนและเพ่ิมความสามารถในการแขง่ขนั
กองช่าง/กอง

วิชาการฯ

งานก่อสร้าง

ใช้งบกลุ่ม

จังหวัด
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ือ

อธิบายเหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

1 โครงการสนับสนุนส่งเสริม

และพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน

กองสวัสดิการ ฯ 20,000  - ไม่ได้ด าเนินการ

(โอนงบประมาณ)

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี  2557

ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที ่3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชวีิตทีด่กีว่า

แนวทางการพัฒนาที ่2  พัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชพีแก่กลุ่มผู้จ้างงาน กลุ่มอาชพี ผู้ดอ้ยโอกาส ยากจน ภายใตป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยทุกภาคส่วนมสี่วนร่วม
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไวห้รือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบุขัน้ตอนที่

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

1 ส านักปลัด ฯ 300,000 300,000  - ด าเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้

การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าป ี2557

ภายใตยุ้ทธศาสตรท์ี่ 3 รว่มกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สูคุ่ณภาพชวีิตที่ดกีว่า

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสรมิและสนับสนุนให้เกิดเครอืขา่ยธุรกิจการท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษ์ เชงิวัฒนธรรม และการกีฬา เชือ่มตอ่แหล่งท่องเที่ยวเชงิและกิจกรรมส่งเสรมิการท่องเที่ยว

ของเมอืงทุ่งสงเชือ่มโยงกับพ้ืนที่ใกล้เคียงโดยชมุชนมสี่วนรว่ม

โครงการสนับสนุนองค์กร

การกุศลจัดงานประเพณี

และจัดกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้

ด้านศาสนาและวฒันธรรม
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไวห้รือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบุขัน้ตอนที่

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - กิจกรรมสนับสนุนการจัด

งานประเพณีประจ าปีของ

มูลนิธซิ าปอกง (หลวงพ่อโต)

 ทุ่งสง

ส านักปลัด ฯ

(งบเทศบาล)

100,000 100,000 สนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัด

งานประเพณีประจ าปีของมูลนิธิ

ซ าปอกง(หลวงพ่อโต)

ทุ่งสงโดยมีกิจกรรมดังนี้

 - จัดงานประเพณีถือศีลกินเจ 

(เก้าฮ้วงเจ) ท าบุญทิ้งกระจาด

 - จัดงานประเพณีวนัส าเร็จพระ

โพธญิาณของ

พระโพธสัิตวก์วนอิม

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไวห้รือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบุขัน้ตอนที่

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

กิจกรรมสนับสนุนการจัด

งานประเพณีประจ าปีของ

มูลนิธสิวา่งทุ่งสงธรรมสถาน

ส านักปลัด ฯ

(งบเทศบาล)

100,000 100,000 สนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัด

งานประเพณีประจ าปีของมูลนิธิ

สวา่งทุ่งสงธรรมสถาน ดังนี้

 -  จัดงานสมโภชน์องค์โป้ยเซียน

 - จัดงานประเพณีทิ้งกระจาด

 - จัดงานประเพณีถือศีลกินเจ

ด าเนิการแล้วเสร็จ

 - กิจกรรมสนับสนุนชมรม

เผยแพร่คุณธรรม

ส านักปลัด ฯ

(งบเทศบาล)

100,000 100,000 สนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัด

กิจกรรมชมรมเผยแพร่คุณธรรม 

ดังนี้

 - จัดงานประเพณีถือศีลกินเจ 

(เก้าฮ้วงเจ)

ด าเนินการแล้วเสร็จ

2 โครงการพัฒนาและส่งเสริม

การท่องเที่ยวในอ าเภอทุ่งสง

697,886 600,000 1,297,886 1,096,216.22 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริม

การท่องเที่ยวในอ าเภอทุ่งสง ดังนี้
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไวห้รือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบุขัน้ตอนที่

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - กิจกรรมขนมจีนหม้อยักษ์ ส านักปลัด ฯ

(งบเทศบาล)

500,000 600,000 1,100,000 908,509.64        - ด าเนินการจัดกิจกรรมเมือ่วนัที่ 

26 มีนาคม 2557 

ณ สนามหน้าที่วา่การอ าเภอ

ทุ่งสง

ประเภทชุมชน/โรงเรียน

เข้าร่วมทั้งหมด จ านวน 21  

ชุมชน/โรงเรียน 

รางวลั การประกวดน้ าแกงขนมจีน

ในคร้ังนี้ ได้แก่

1.รางวลัชนะเลิศ   ได้แก่  ชุมชน

ตะวนัออกวดัชัยชุมพล

2.รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 

ได้แก่  ชุมชนตลาดสด

3.รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2 

ได้แก่  ชุมชนเสริมชาติ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไวห้รือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบุขัน้ตอนที่

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

ประเภทมอือาชพี จ านวน  41 

รา้น 

รางวลัการประกวดน้ าแกงขนมจีน

ในคร้ังนี้ ได้แก่

1. รางวลัชนะเลิศ   ได้แก่     นาง

สุกัญญา  แก้วใหญ่ 

(ในเขตเทศบาล)

2. รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 

ได้แก่ นางดุษฎ ี  ทิพย์ปาน 

(ในเขตเทศบาล)

3. รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2 ได

แก่ นางจรัสศรี  จีนน าหน้า (นอก

เขตเทศบาล)
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไวห้รือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบุขัน้ตอนที่

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - จากการประเมนิผลโครงการ

การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวในอ าเภอทุ่งสง กิจกรรม

จัดงาน เทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์ 

“อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์” ด้าน

ความพึงพอใจต่อการด าเนินการ

จัดงาน   “เทศกาลขนมจีนหม้อ

ยักษ”์ในภาพรวม ค่าเฉล่ีย 2.45 

อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยก

เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย 

ได้ดังนี้

1. พิธกีรมีความสามารถในการ

ด าเนินการได้ดี ค่าเฉล่ีย 3.00 อยู่

ในระดับมาก 
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไวห้รือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบุขัน้ตอนที่

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

2. การประชาสัมพันธก์ารจัดงาน 

ค่าเฉล่ีย 2.80 อยู่ในระดับมาก

3. มีความพึงพอใจต่อการจัด

กิจกรรมร าวงเวยีนครก ค่าเฉล่ีย 

2.79 อยู่ในระดับมาก

4. กิจกรรม “ เทศกาลขนมจีน

หม้อยักษ”์ มีความโดดเด่นและ

เป็นเอกลักษณ์ของเมืองทุ่งสงและ

ต้องการให้เทศบาลจัดงานเทศกาล

ขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสงให้คง

อยู่คู่กับอ าเภอทุ่งสงสืบไปค่าเฉล่ีย

 2.73 อยู่ในระดับมาก
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไวห้รือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบุขัน้ตอนที่

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

5. มีความพึงพอใจต่อการจัด

กิจกรรมการแข่งขันการกินขนมจีน

  ค่าเฉล่ีย 2.68 อยู่ในระดับมาก

6.  ความพร้อม การอ านวยความ

สะดวกในการจัดงานและความ

สะอาดของสถานที่ ค่าเฉล่ีย 2.65 

อยู่ในระดับมาก  7. มีความพึง

พอใจต่อการสาธติการท าขนมจีน

เส้นสด ค่าเฉล่ีย 2.61 อยู่ในระดับ

มาก
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไวห้รือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบุขัน้ตอนที่

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

8. ท่านคิดวา่เทศบาลส่งเสริมให้

ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมท าน้ าแกงขนมจีนหม้อ

ยักษ์  ค่าเฉล่ีย 2.51 อยู่ในระดับ

มาก   

9. ในปีถัดไปเทศบาลควรส่งเสริม

ให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมใน

การท าน้ าแกงขนมจีนหม้อยักษ์

ต่อไป ค่าเฉล่ีย 2.47 อยู่ในระดับ

มาก

10. จากการจัดกิจกรรมเทศกาล

ขนมจีนหม้อยักษ์สามารถ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ

ประชาชน เยาวชนในการลด ละ 

เลิก เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้ 

ค่าเฉล่ีย 2.41 อยู่ในระดับมาก
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไวห้รือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบุขัน้ตอนที่

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 11. มีความพึงพอใจนิทรรศการ

เล่าเร่ืองขนมจีนหม้อยักษ์ ค่าเฉล่ีย

 2.37 อยู่ในระดับปานกลาง

- ดา้นการกระตุน้เศรษฐกิจ 

รา้นค้า รา้นอาหาร โรงแรมใน

เขตเทศบาลในภาพรวม ค่าเฉล่ีย 

2.60 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถ

แยกเรียงตามล าดับจากมากไปหา

น้อยได้ดังนี้

1. การจัดงานเทศกาลขนมจีน

หม้อยักษ์สร้างรายได้ให้แก่พ่อค้า 

แม่ค้าในอ าเภอทุ่งสง  ค่าเฉล่ีย 

2.62 อยู่ในระดับมาก 
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไวห้รือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบุขัน้ตอนที่

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

2. การจัดงานเทศกาลขนมจีน

หม้อยักษ์มีส่วนในการกระตุ้น

เศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว 

ค่าเฉล่ีย 2.59 อยู่ในระดับมาก

 - กิจกรรมวนัตรุษจีน ส านักปลัดฯ 92,500 86,500.00          - ด าเนินการกิจกรรเมือ่วนัที่ 28 

มกราคม 2557 ณ หน้าที่วา่การ

อ าเภอทุ่งสง มีกิจกรรมดังนี้

 1. กิจกรรมขบวนแห่สิงโต

 2. กิจกรรมการแสดงบนเวที

ด าเนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไวห้รือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบุขัน้ตอนที่

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - กิจกรรมคร้ังที่ 1 วนัที่ 28

มกราคม 2557(ภาคเช้า) เทศบาล

เมืองทุ่งสงร่วมกับองค์การบริหาร

ส่วนจังหวดันครศรีธรรมราช ได้

จัดกิจกรรมเดินขบวนแห่มังกรทอง

 คณะลูกหลวงพ่อโบสถ์บน จาก

นครสวรรค์ เพื่อเชิญชวนคนไทย

เชื้อสายจีนและประชาชนชาว

อ าเภอทุ่งสงได้มาร่วมงาน

ประเพณีตรุษจีนเมืองทุ่งสง
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไวห้รือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบุขัน้ตอนที่

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 โดยมีขบวนการแต่งกายชุดจีน

และป้ายอวยพรเป็นภาษาจีน โดย

นักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาล

เมืองทุ่งสง เป็นผู้ถือป้ายอวยพร

และถือร้ิวธงชาติไทยและคณะ

ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ครู

เทศบาลเมืองทุ่งสง และประชาชน

อ าเภอทุ่งสงร่วมเดินขบวน- 

กิจกรรมที่ 2วนัที่ 28มกราคม 

2557 (ภาคค่ า)  การแสดงมังกร

ทอง และการเชิดสิงโตคณะ

ลูกหลวงพ่อโบสถ์บน จากจังหวดั

นครสวรรค์และการแสดงดนตรี

ศิลปินจากค่ายอาร์สยาม
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไวห้รือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบุขัน้ตอนที่

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - กิจกรรมประกวดดนตรี

ต้านยาเสพติด

ส านักปลัดฯ 40,000 36,250              - จัดกิจกรรมเมือ่วนัที่ 22 

กุมภาพันธ ์2557 ณ สนามหน้าที่

วา่การอ าเภอทุ่งสง มีกิจกรรมการ

ประกวดร้องเพลงของเด็กและ

เยาวชน 

 - ผู้เข้าร่วมโครงการใช้เวลาวา่งใน

การท ากิจกรรมด้านดนตรี ไม่มัว่

สุมยาเสพติด

ด าเนินการเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไวห้รือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบุขัน้ตอนที่

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - กิจกรรมตลาดสด

เทศบาลน่าซ้ือสู่อาเซียน

ส านักปลัดฯ 65,386 64,956.58          - จัดกิจกรรมประชาสัมพันธโ์ดย

การถ่ายทอดเทปโทรทัศน์ ช่อง 3 

ในรายการ "เกษตรโลก เกษตรเรา"

 เมือ่วนัที่ 20 มิถุนายน 2557 ณ 

ตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 - ประชนชนรู้จักตลาดสดเทศบาล

เมืองทุ่งสงเพิ่มขึ้น

 - การจับจ่ายสินค้าในเขตตลาดสด

เทศบาลเมืองทุ่งสงเพิ่มมากขึ้น

ด าเนินการเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

1 โครงการพัฒนางาน

สาธารณสุขมูลฐาน

190,000 190,000 ด าเนินการจัดกิจกรรม อสม.ดังนี้

 - โครงการส่งเสริมสุขภาพ

วันอสม.แห่งชาติ

กอง

สาธารณสุขฯ

(งานส่งเสริม

สุขภาพ)

18,000 18,000  - ด าเนินกิจกรรมเมื่อวันที ่20 

มีนาคม 2557 ณ หอประชุม

โรงเรียนสตรีทุง่สง และสนามกีฬา

โรงเรียนสตรีทุง่สง

 - กิจกรรมทีด่ าเนินงานมีดังนี้ 

1. เดินรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพวัน 

อสม. แห่งชาติ โดยเดินขบวน

พาเหรด  และแสดงส่ือต่าง ๆ ใน

เร่ืองสร้างเสริมสุขภาพในขบวน

พาเหรด ภายใต้หัวข้อดังนี้

ด าเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี  2557

ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที ่3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชวีิตทีด่กีว่า

แนวทางการพัฒนาที ่4  จัดบริการสาธารณสุขให้ไดม้าตรฐานทัว่ถึงและรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมพีฤตกิรรมสุขภาพทีถู่กตอ้ง
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

    1.1 รณรงค์ป้องกันโรค

ไข้เลือดออก 

  1.2 อาหารปลอดภัย  

  1.3 ส่งเสริมการออกก าลังกาย

  1.4 ส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนม

แม่และชมรมสายใยรักแห่ง

ครอบครัว

  1.5 การป้องกันควบคุมโรคไม่

ติดต่อซ่ึงชมรมอาสาสมัคร

สาธารณสุข(อสม.)  ในเขตเทศบาล

เมืองทุง่สงได้รับมอบหมายให้

รณรงค์เร่ืองอาหารปลอดภัย  
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

2. จัดนิทรรศการผลงาน อสม.

ดีเด่นระดับอ าเภอทุง่สง

3.  เสวนา  การจัดการสุขภาพ

และควบคุมโรคเข้มแข็ง 

สู่สุขภาพ ดีวิธีคนทุง่สง

4. มอบเกียรติบัตร อสม.ดีเด่น  

ระดับต าบล  อ าเภอ โซน  จังหวัด

และ อสม. อาวุโส

5. จัดการแข่งขันกีฬาพืน้บ้าน

ระหว่าง อสม.อ าเภอทุง่สง ด้วยกัน

และระหว่างอสม.กับเจ้าหน้าที ่ 

โดยแบ่งออกเป็นประเภทดังนี้ 
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 -  วิง่ผลัดลูกโป่งใส่น้ าประเภทชาย

 และหญิง

-  เหยียบลูกโป่งประเภทชาย และ

หญิง

-  ทูนถาดประเภทชาย และหญิง

 -  กินวิบากประเภทชาย และหญิง

-  เตะปีบ๊ ๕๐ ปีประเภทชาย และ

หญิง

-  ปิดตาทีห่ม้อประเภทชาย และ

หญิง

-  ตีกอล์ฟคนจนประเภทชาย และ

หญิง

-  ฟุตบอลหญิงระหว่างเจ้าหน้าที่

และ อสม.
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

  ผลส าเร็จโครงการจากการตอบ

แบบสอบถาม 

มดีงัน้ี

 1. อาสาสมัครสาธารณสุข

(อสม.)  ในเขตเทศบาลเมือง

ทุง่สง  จ านวน 210 คน ทัง้ 18  

ชุมชน อสม.  ในเขตเทศบาลเมือง

ทุง่สง  เข้าร่วมกิจกรรมทัง้หมด 

178 คน  คิดเป็นร้อยละ84.76  

ของอสม. ทัง้หมด

 2.  ความพึงพอใจ ฃอง อสม. จาก

การสังเกตและผลส าเร็จของอสม 

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  ด้วย  

ความต้ังใจและความสามัคคี  ท าให้

 อสม. ในเขตเทศบาลเมืองทุง่สง

ได้รับรางวัล  ดังนี้
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

  2.1 รางวัลที ่1  จากกองเชียร์มี

ความพร้อมและเชียร์สนุกสนาน

  2.2 รางวัลที ่2 จากขบวน

พาเหรดภายใต้หัวข้ออาหาร

ปลอดภัย

  2.3 รางวัลที ่1  จากการแข่งขัน

ทูนถาด

  2..4 รางวัลที ่3   จากการ

แข่งขันกินวิบากประเภทหญิง

 - โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์

เคร่ืองใช้และเวชภัณฑ์การ

ปฐมพยาบาลเบือ้งต้นด้าน

สาธารณสุขฐาน

 กอง

สาธารณสุขฯ

(งานส่งเสริม

สุขภาพ)

172,000 172,000  - จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองใช้และ

เวชภัณฑ์การปฐมพยาบาล

เบือ้งต้นด้านสาธารณสุขมูลฐานทัง้

 19 ชุมชน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - กิจกรรมทีด่ าเนินงาน 

 1. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองใช้  

และเวชภัณฑ์การปฐมพยาบาล

เบือ้งต้น และมอบยาสามัญประจ า

บ้าน  วัสดุอุปกรณ์เคร่ืองใช้  และ

เวชภัณฑ์การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น

  ให้ด าเนินงานในศูนย์สาธารณสุข

มูลฐานชุมชนทัง้ 19 ชุมชน

2. เปิดให้บริการรักษาพยาบาลและ

ให้การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น โดย 

อสม. ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน

ชุมชนทัง้ 19 ชุมชน
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

ผลส าเร็จของโครงการ

1. ได้จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองใช้  

และเวชภัณฑ์การปฐมพยาบาล

เบือ้งต้น และได้ท าพิธีมอบยา

สามัญประจ าบ้าน  วัสดุอุปกรณ์  

เคร่ืองใช้  และเวชภัณฑ์การปฐม

พยาบาลเบือ้งต้น  เมื่อวันที ่8 

กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม

เทศบาลเมืองทุง่สง

2. เปิดให้บริการรักษาพยาบาลและ

ให้การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น โดย 

อสม. จากการสังเกตและสอบถาม

ความพึงพอใจของประชาชนใน

ชุมชน  
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

รวมถึงทะเบียนผู้มารับบริการ

พบว่าประชาชนทีม่ารับบริการมี

ความพึงพอใจ ในระดับดี แต่ต้อง

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน

ชุมชนรับรู้อย่างทัว่ถึง

 - ภายใน 2 เดือน มีผู้มีรับบริการ

เฉล่ียประมาณ 15 คน/เดือน/ชุมชน
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

2 โครงการส่งเสริมโภชนาการ

ประชากร (นมถั่วเหลือง)

งานบริการ

สาธารณสุขฯ

/กอง

สาธารณสุข

1,400,000 36,400    1,436,400   1,436,400     - จ้างเหมาเอกชนผลิตนมถั่ว

เหลือง จ านวน 1,700 ถุง / วัน ใน

การส่งเสริมโภชนาการประชาชน

ทัง้ 19 ชุมชน โดยแบ่ง

กลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม ดังนี้

 1. เด็กอายุ 1.5 ปี ในชุมชน 

จ านวน 390 คน เด็กอายุ 1-5 ปี 

(ใน ศพด.และโรงเรียน

รีสอร์ท อนุบาล จ านวน 360 คน)

 3. ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส จ านวน 

62 คน

 4. ผู้ป่วย/ผู้ป่วยเร้ือรัง จ านวน 

106 คน

 5. ผู้สูงอายุ จ านวน 782 คน 

ด าเนินการแล้วเสร็จ

330



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

จากผลการตดิตามประเมนิผลดงัน้ี

1. ภาวะโภชนาการเด็กนักเรียนใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนรี

สอร์ท อนุบาลในปีงบประมาณ  

2557 

จากกลุ่มเป้าหมาย 390 คน 

ครั้งที ่1  ผลปรากฏดังนี้

- น้ าหนักปกติตามเกณฑ์จ านวน 

368 คน(ร้อยละ 94.56 )  

- น้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ 2 คน(ร้อย

ละ0.49 )

- น้ าหนักมากกกว่าเกณฑ์ 20 คน 

(ร้อยละ 495)  
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

ครั้งที ่2 ผลปรากฏดังนี้

- น้ าหนักปกติตามเกณฑ์จ านวน 

363 คน(ร้อยละ93.32)  - น้ าหนัก

ต่ ากว่าเกณฑ์ 4 คน(ร้อยละ0.99 )

- น้ าหนักมากกกว่าเกณฑ์ 23 คน 

(ร้อยละ 5.69) 

2. ปริมาณโปรตีน

คร้ังที ่1= 21.87mg/ml

คร้ังที ่2 = 6.62 mg/ml

คร้ังที ่3 = 18.69 mg/ml

คร้ังที ่4 = 18.30 mg/ml

3. ด้านความพึงพอใจ  ในคุณภาพ

และรสชาติของนมถั่วเหลืองบรรจุถุง

-  พึงพอใจ 89.9%  

-  ไม่พึงพอใจ 10.1  % 
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

3 โครงการระบบหลักประกัน

สุขภาพเทศบาลเมืองทุง่สง

 - งานส่งเสริม

สุขภาพ

กองสาธารณสุขฯ

489,000 489,000 สมทบหลักประกนัสุขภาพท้องถิ่น

หรือพืน้ทีเ่พือ่ด าเนินกจิกรรมตาม

แผนงาน/โครงการ ด้านสาธารณสุข

ในเขตเทศบาลเมืองทุง่สง โดยความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการการ

บริหารกองทุนหลักประกนัสุขภาพ

เทศบาลเมืองทุง่สง โดยมีเป้าหมาย

การให้บริการ 4 ด้าน  (1) ด้านการ

ส่งเสริมสุขภาพ 

(2) ด้านการควบคุมโรค 

(3) ด้านการฟืน้ฟสูมรรถภาพ 

(4) ด้านบริหารจดัการ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

4 โครงการรณรงค์ควบคุม

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

งานโรงฆา่

สัตว/์กอง

สาธารณสุขฯ

80,000 85,045  - ด าเนินกจิกรรม ดังนี้

1. จดทะเบียนสัตว์เล้ียง 

 - จ านวนผู้เล้ียงสัตว์ 837 ราย , 20 

แห่ง(สัตว์จรจดั) 19 ชุมชน

 - สุนัข  จ านวน 1,822 ตัว (เพศผู้ 

927 ตัว,เพศเมีย 895 ตัว)

 - แมว จ านวน  703 ตัว (เพศผู้ 264

 ตัว , เพศเมีย 439 ตัว)

 - กระต่าย  จ านวน 2 ตัว (เพศผู้ 2 

ตัว)

 รวมทัง้หมเด 2,527 ตัว

2. ฉดีวัคซีน จ านวน 2,488 ตัว

3. ฉดียาคุมก าเนิด จ านวน 722 ตัว

4. ฉดียารักษาโรคผิวหนัง จ านวน 

สุนัข 348 ตัว

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

  5. ให้ความรู้สุขศึกษา จ านวน 823 

ราย

6. การส ารวจความพงึพอใจของ

ผู้เกี่ยวขอ้ง ระดับความพงึพอใจมาก

5 โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์บริการ

สาธารณสุขฯ/

กองสาธารณสุข

650,000 600,000  - บริการผู้ป่วยฉกุเฉนิ , บาดเจบ็ใน

พืน้ทีเ่ทศบาลเมืองทุง่สงให้สามารถ

เขา้ถงึบริการด้านสุขภาพอยา่ง

รวดเร็ว มีมาตรฐานอยา่งทัว่ถงึและ

เท่าเทียม

 ผลการด าเนินงาน

 - ประชาชนทีเ่จบ็ป่วยฉกุเฉนิและ

ผู้ป่วยในพืน้ทีเ่ทศบาลเมืองทุง่สง ให้

สามารถเขา้ถงึบริการด้านสุขภาพ

อยา่งรวดเร็ว อยา่งทัว่ถงึ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตผุลในการ

โอนดว้ย  เพ่ืออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

1 โครงการขับเคล่ือนสมัชชา

ชุมชนหมู่บ้าน/ชุมชนพลัง

แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

กอง

สวัสดิการ

สังคม

95,000 95,000  - การด าเนินจัดอบรมเมื่อวันที ่16 

กรกฏาคม 2557 ณ ห้องประชุม

เทศบาลเมืองทุง่สง 

 - ด าเนินการกิจกรรมให้ความรู้กับ

คณะท างานสมัชชาหมู่บ้าน ชุมชนใน

พืน้ทีเ่ทศบาลเมืองทุง่สง จ านวน 1 

รุ่น 80 คน ร่วมเจ้าหน้าทีแ่ละ

ผู้เกี่ยวข้อง 10 คน รวม 90 คน เมื่อ

วันที ่18-19 กรกฏาคม 2557 ณ 

อ าเภอลานสกาและอ าเภอขนอม

ด าเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี  2557

ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที ่3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชวีิตทีด่กีว่า

แนวทางการพัฒนาที ่5 จัดระบบป้องกันอาชญากรรม ยาเสพตดิ และอบายมขุ โดยทุกภาคส่วนมสี่วนร่วม
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตผุลในการ

โอนดว้ย  เพ่ืออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - สมัชชาได้มีความรู้ ความเข้าใจ ได้

ตระหนักและทราบถึงพิษภัยของยา

เสพติดเพือ่ป้องกันการแพร่ระบาด

ของยาเสพติดในชุมชนและเพือ่ให้

องค์การสมัชชาได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 

เกิดสัมพันธ์ภาพทีดี่ต่อกันทัง้ยังเกิด

การเปล่ียนแปลงเรียนรู้ของสมัชชา

ในพืน้ทีแ่ละสมัชชาเครือข่ายอื่นและ

ให้สมัชชารู้จักการท างานในระบบ

กลุ่มและการท างานเป็นทีมให้รู้เท่า

ทันและการเปล่ียนแปลงของ

สถานการณ์และการแพร่ระบาดของ

ยาเสพติด
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตผุลในการ

โอนดว้ย  เพ่ืออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - ผลจากการตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการขับเคล่ือนสมัชชาพลัง

แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ซ่ึงมีผล

ดังต่อไปนี้

 (1) ด้านเนื้อหาวิชาการ

 - ด้านเนื้อหาวิชาการในภาพรวม 

ค่าเฉล่ีย 4.26 อยู่ในระดับมาก  โดย

สามารถแยกเรียงตามล าดับจากมาก

ไปหาน้อย ได้ดังนี้
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตผุลในการ

โอนดว้ย  เพ่ืออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

1. จากการเข้าร่วมโครงการฯในคร้ัง

นี้สามารถเพิม่ความรู้ความเข้าใจเร่ือง

ของพิษภัยของยาเสพติดได้และจาก

การเข้าร่วมโครงการฯในคร้ังนี้

สามารถรู้เท่าทันและการ

เปล่ียนแปลงของสถานการณ์และ

การแพร่ระบาดของยาเสพติดได้ 

ค่าเฉล่ีย 4.40อยู่ในระดับมาก 

2. จากการเข้าร่วมโครงการฯในคร้ัง

นี้สามารถท าให้องค์การสมัชชาได้ท า

กิจกรรมร่วมกัน เกิดสัมพันธ์ภาพทีดี่

ต่อกันทัง้ยังเกิดการเปล่ียนแปลง

เรียนรู้ของสมัชชาในพืน้ทีแ่ละสมัชชา

เครือข่ายอื่นได้ ค่าเฉล่ีย 4.21 อยู่ใน

ระดับมาก 339



ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตผุลในการ

โอนดว้ย  เพ่ืออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

3. จากการเข้าร่วมโครงการฯในคร้ัง

นี้สามารถน าความรู้ความเข้าใจไป

ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด

ในชุมชนได้ ค่าเฉล่ีย 4.17 อยู่ใน

ระดับมาก

4. จากการเข้าร่วมโครงการฯในคร้ัง

นี้สามารถท าให้องค์การสมัชชารู้จัก

การท างานในระบบกลุ่มและการ

ท างานเป็นทีม ค่าเฉล่ีย 4.13 อยู่ใน

ระดับมาก
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตผุลในการ

โอนดว้ย  เพ่ืออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 (2) ด้านวิทยากร

 ด้านวิทยากรในภาพรวม ค่าเฉล่ีย 

4.22 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถ

แยกเรียงตามล าดับจากมากไปหา

น้อย ได้ดังนี้

1. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ใน

หัวข้อทีบ่รรยายและเปิดโอกาสให้

ซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นค่าเฉล่ีย 

4.25 อยู่ในระดับมาก
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตผุลในการ

โอนดว้ย  เพ่ืออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

2. สามารถอธิบายหรือตอบข้อซักถาม

ได้อย่างชัดเจนและแสดงมุมมองได้

อย่างกว้างขวาง            ค่าเฉล่ีย 

4.24 อยู่ในระดับมาก

3. ระยะเวลาในการบรรยายมีความ

เหมาะสม เพียงพอ ค่าเฉล่ีย 4.21 อยู่

ในระดับมาก

4. สามารถถ่ายถอดความรู้ และสร้าง

ความเข้าใจในการบรรยาย ค่าเฉล่ีย 

4.18 อยู่ในระดับมาก
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตผุลในการ

โอนดว้ย  เพ่ืออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

(3) ด้านความพึงพอใจของการ

บริหารจัดการ/สถานที่

 ด้านในภาพรวมความพึงพอใจของ

การบริหารจัดการ/สถานที ่ค่าเฉล่ีย 

4.37 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถ

แยกเรียงตามล าดับจากมากไปหา

น้อย ได้ดังนี้

1. การประสานงานและการ

ให้บริการของเจ้าหน้าที ่ค่าเฉล่ีย 

4.44 อยู่ในระดับมาก  

2. สถานทีพ่ัก ณ อ าเภอขนอมและ.

สถานทีพ่ัก ณ อ าเภอ

ลานสกา  ค่าเฉล่ีย 4.40อยู่ในระดับ

มาก  
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตผุลในการ

โอนดว้ย  เพ่ืออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

3. อาหารและเคร่ืองด่ืม  ค่าเฉล่ีย

4.37 อยู่ในระดับมาก    

4. สถานทีใ่นการจัดโครงการฯและ

การอ านวยความสะดวกในการ

เดินทาง ค่าเฉล่ีย 4.33  อยู่ในระดับ

มาก

 -  จากการประเมินผู้เข้าร่วม

โครงการขับเคล่ือนสมัชชาพลัง

แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ทัง้ 3 ด้าน 

ในการด าเนินโครงการปรากฏว่า

ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความคิดเห็นใน

ภาพรวม ค่าเฉล่ีย 4.28 อยู่ในระดับ

มาก โดยสามารถเรียงจากมากไปน้อย

ได้ดังนี้
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตผุลในการ

โอนดว้ย  เพ่ืออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 1. ด้านที ่3 ด้านความพึงพอใจของ

การบริหารจัดการ/สถานที ่ค่าเฉล่ีย 

4.37 อยู่ในระดับมาก   

2. ด้านที ่1 ด้านเนื้อหาวิชาการ 

ค่าเฉล่ีย 4.26 อยู่ในระดับมาก   

3. ด้านที ่2 ด้านวิทยากร  ค่าเฉล่ีย 

4.22 อยู่ในระดับมาก                 
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวตัถุประสงค์และเปา้หมายทีว่าง

ไวห้รือระบเุหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบขุั้นตอนทีอ่ยู่

ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนา 6 พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัต ิให้มปีระสิทธิภาพโดยทุกภาคส่วนมสี่วนร่วม

1 โครงการบริการประชาชนเพือ่

รักษาความสงบเรียบร้อย ความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

(จ้างเหมาจัดความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของบ้านเมืองภายใน

เขตเทศบาลเมืองทุง่สง)

งานเทศกิจ

ส านักปลัด ฯ

2,808,000 9,000 2,817,000 2,817,000 1. จัดจ้างเทศกิจ จ านวน   30   คน

 จ านวน 12 เดือน ด าเนินการดูแล

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ

ดูแลการจราจรในเขตเทศบาล

ร่วมกับเจ้าหน้าทีต่ ารวจ

2. อ านวยความสะดวกให้กับ

นักเรียนสังกัดเทศบาลและ

โรงเรียนทีร้่องขอในการข้ามถนน

และจอดรถ

ด าเนินการต่อเนื่อง

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี  2557

ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที ่3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชวีิตทีด่กีว่า
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวตัถุประสงค์และเปา้หมายทีว่าง

ไวห้รือระบเุหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบขุั้นตอนทีอ่ยู่

ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

3. รับแจ้งเหตุและช่วยเหลือผู้

ประสบอุบัติเหตุและส่งต่อผู้ป่วยไป

ยังโรงพยาบาล

4.จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ของผู้ประกอบการ ค้า หาบเร่ แผง

ลอย 

 -จากการประเมินผลความพึงพอใจ

ในการด าเนินการของเจ้าหน้าที่

เทศกิจในการปฏิบัติหน้าทีจ่ัดความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

 ภายในเขตเทศบาลเมืองทุง่สง ใน

ภาพรวม ค่าเฉล่ีย  4.33 อยู่ใน

ระดับมาก โดยสามารถแยกเรียง

ตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้

ดังนี้ 
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวตัถุประสงค์และเปา้หมายทีว่าง

ไวห้รือระบเุหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบขุั้นตอนทีอ่ยู่

ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

1. มีความพึงพอใจต่อการจัด

ระเบียบเรียบร้อยและการอ านวย

ความสะดวกในกิจกรรมต่างๆ ที่

เทศบาลจัดขึ้น เช่น งานประเพณี

ชักพระงานวันสงกรานต์  งานปีใหม่

 งานลอยกระทงงานวันเด็ก 

ค่าเฉล่ีย 4.75 อยู่ในระดับมากทีสุ่ด

2. ความพึงพอใจต่อการจัดระเบียบ

เรียบร้อยของยานพาหนะ รวมทัง้

ดูแลความปลอดภัยของรถและจัด

ระเบียบทางเท้า ค่าเฉล่ีย  4.51อยู่

ในระดับมากทีสุ่ด
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวตัถุประสงค์และเปา้หมายทีว่าง

ไวห้รือระบเุหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบขุั้นตอนทีอ่ยู่

ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

3. ความพึงพอใจต่อการจัดระเบียบ

เรียบร้อยและการวางสินค้าหาบเร่ 

แผงลอยบนทางเท้าและริมทางเท้า

 พืน้ทีผ่่อนผัน และพืน้ทีอ่นุโลม 

เพือ่ไม่ให้จ าหน่ายสินค้าในทีท่าง

สาธารณะและบริเวณทีก่ีด

ขวางทางจราจร ค่าเฉล่ีย  4.38 อยู่

ในระดับมาก

4. เจ้าหน้าทีท่ีป่ฏิบัติงานเทศกิจมี

กิริยามารยาท เช่นพูดจากับ

ประชาชนในการปฏิบัติงานดีมาก

และมีพึงพอใจต่อการอ านวยความ

สะดวกของเจ้าหน้าทีงานเทศกิจใน

ภาพรวม ค่าเฉล่ีย  4.20 อยู่ใน

ระดับมาก
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวตัถุประสงค์และเปา้หมายทีว่าง

ไวห้รือระบเุหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบขุั้นตอนทีอ่ยู่

ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

5. เจ้าหน้าทีง่านเทศกิจให้ความ

ช่วยเหลือประชาชนในกรณีทีเ่กิด

อุบัติเหตุ เป็นไปอย่างรวดเร็ว

ทันท่วงทีได้มากน้อย ค่าเฉล่ีย 4.18

 อยู่ในระดับมาก

6. ควรมีเจ้าหน้าทีเ่ทศกิจช่วยเหลือ

ในการให้บริการด้านความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

 ค่าเฉล่ีย 4.14 อยู่ในระดับมาก

350



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวตัถุประสงค์และเปา้หมายทีว่าง

ไวห้รือระบเุหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบขุั้นตอนทีอ่ยู่

ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

2 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยประจ าปี

 2557

40,000 20,000  - ด าเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้

 - ฝึกซ้อมแผนป้องกันและแก้ไข

ปัญหาอุทกภัย - วาตภัย และดิน

ถล่มเมืองทุง่สง

แบบบูรณาการ

งานป้องกัน ฯ

ส านักปลัด ฯ

20,000  -  - จัดประชุมเมื่อวันที ่20 

พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม

อ าเภอทุง่สงและบริเวรหน้าอาคาร

ทีว่่าการอ าเภอทุง่สง 

 - หน่วยงานราชการ อาสาสมัครฯ 

และมูลนิธิเกิดความพร้อมและ

ความช านาญ ประชาชนมีขวัญและ

ก าลังใจ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวตัถุประสงค์และเปา้หมายทีว่าง

ไวห้รือระบเุหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบขุั้นตอนทีอ่ยู่

ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับ

อัคคีภัยเมืองทุง่สงแบบบูรณาการ

งานป้องกัน ฯ

ส านักปลัด ฯ

20,000 20,000  - ด าเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกัน

และระงับอัคคีภัย ประจ าปี 2557 

เมื่อวันที ่24 มิถุนายน 2557 ณ 

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมือง

ทุง่สง 

 - หน่วยงานราชการในพืน้ที ่อาสา

สมัครฯ มูลนิธิ ร่วมประชุมซักซ้อม

แผนฯ เกิดความพร้อมและความ

ช านาญประชาชนมีขวัญและก าลังใจ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวตัถุประสงค์และเปา้หมายทีว่าง

ไวห้รือระบเุหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบขุั้นตอนทีอ่ยู่

ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - จากการประมวลผล

แบบสอบถามด้านความเข้าใจ

ความรู้และประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติของการฝึกซ้อมแผนป้องกัน

และระงับอัคคีภัย  มีความเข้าใจ

ความรู้และประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติของการฝึกซ้อมแผนป้องกัน

และระงับอัคคีภัย ในภาพรวม 

ค่าเฉล่ีย 2.86  อยู่ในระดับมากโดย

สามารถเรียงตามล าดับจากมากไป

หาน้อย ได้ดังนี้ 
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวตัถุประสงค์และเปา้หมายทีว่าง

ไวห้รือระบเุหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบขุั้นตอนทีอ่ยู่

ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

1. การอพยพและช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยมีความรวดเร็วและ

ถูกต้องตามขั้นตอนและหลักการ 

ค่าเฉล่ีย 3.08  อยู่ในระดับมาก    

2. เจ้าหน้าทีง่านป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ได้แสดง

ความรู้ความสามารถในการป้องกัน

และระงับอัคคีภัยและให้ความรู้

ความเข้าใจถึงขั้นตอนการ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยของเจ้าหน้าที่

ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย 

ค่าเฉล่ีย 2.89  อยู่ในระดับมาก 
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวตัถุประสงค์และเปา้หมายทีว่าง

ไวห้รือระบเุหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบขุั้นตอนทีอ่ยู่

ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

 3. ความพร้อมของเคร่ืองมือ

อุปกรณ์ในการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย ค่าเฉล่ีย 2.86  อยู่ใน

ระดับมาก   

4. หน่วยงานทีเ่ข้าร่วม มีบทบาท

ในการปฏิบัติภารกิจร่วมกับ

เจ้าหน้าทีเ่ทศบาลเมืองทุง่สง  

ค่าเฉล่ีย 2.84  อยู่ในระดับมาก

 5. การฝึกซ้อมแผนฯ สามารถท า

ให้เกิดเครือข่ายทีเ่ข้มแข็งและ

กว้างขวางในการประสานงานการ

ปฏิบัติภารกิจร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐและประชาชน
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวตัถุประสงค์และเปา้หมายทีว่าง

ไวห้รือระบเุหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบขุั้นตอนทีอ่ยู่

ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

มีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับ

อัคคีภัยและสามรถทดสอบการ

ป้องกันและระงับอัคคีภัยของ

เจ้าหน้าทีเ่ทศบาลเมืองทุง่สงง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที ่

ค่าเฉล่ีย 2.81  อยู่ในระดับมาก    

6. การฝึกซ้อมแผนฯ ในคร้ังนี้

สามารถเสริมสร้างศักยภาพและ

ความเข้มแข็งของเทศบาลและ

เครือข่ายหน่วยงานต่าง ๆในการ

ให้บริการประชาชน ค่าเฉล่ีย 2.77 

 อยู่ในระดับมาก
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวตัถุประสงค์และเปา้หมายทีว่าง

ไวห้รือระบเุหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบขุั้นตอนทีอ่ยู่

ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

3 โครงการอบรมป้องกันและ

บรรเทาอัคคีภัยให้กับเยาวชนใน

โรงเรียนในเขตเทศบาล 

(ยุวอปพร.)

งานป้องกัน ฯ

ส านักปลัด ฯ

20,000 19,835   - จัดการฝึกอบรมการป้องกันและ

ระงับอัคคีภัยเบือ้งต้นแก่เยาวชน 

(ยุว อปพร.) เมื่อวันที ่18 มิถุนายน

 2557 โรงเรียนมัธยมศึกษา

เทศบาลเมืองทุง่สง

 - เด็กและเยาวชนสามารถ

ปฏิบัติการระงับอัคคีภัยเบือ้งต้นได้

  - จากการประมวลผล

แบบสอบถามด้านความเข้าใจ

ความรู้และประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติของการฝึกอบรมการป้องกัน

และระงับอัคคีภัยเบือ้งต้นแก่

เยาวชน (ยุวอปพร.) ในภาพรวม 

ค่าเฉล่ีย 2.70 อยู่ในระดับมาก

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวตัถุประสงค์และเปา้หมายทีว่าง

ไวห้รือระบเุหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบขุั้นตอนทีอ่ยู่

ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

  โดยสามารถเรียงตามล าดับจาก

มากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

1. ความรู้ความเข้าใจในการ

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเบือ้งต้น 

ค่าเฉล่ีย 3.00 อยู่ในระดับมาก  2. 

การจัดฝึกอบรมการป้องกันและ

ระงับอัคคีภัยเบือ้งต้น (ยุว อปพร.) 

ในคร้ังนี้ สามารถปลูกฝังจิตส านึก

ให้เยาวชนรู้จักเสียสละและ

ช่วยเหลือสังคม ค่าเฉล่ีย 2.80 อยู่

ในระดับมาก    3. ความรู้ความ

เข้าใจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เบือ้งต้น ค่าเฉล่ีย 2.72 อยู่ในระดับ

มาก     

358



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวตัถุประสงค์และเปา้หมายทีว่าง

ไวห้รือระบเุหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบขุั้นตอนทีอ่ยู่

ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

4. ความพึงพอใจต่อการเข้ารับการ

ฝึกอบรมการป้องกันและระงับ

อัคคีภัยเบือ้งต้น แก่เยาวชน  (ยุว 

อปพร.)   ค่าเฉล่ีย 2.71 อยู่ใน

ระดับมาก 5. ความรู้ความเข้าใจใน

การหลบหนีภัยประเภทต่างๆ 

ค่าเฉล่ีย 2.69 อยู่ในระดับมาก6. 

ความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน

และการระงับอัคคีภัยเบือ้งต้น 

ค่าเฉล่ีย 2.68 อยู่ในระดับมาก 

7. การจัดฝึกอบรมการป้องกันและ

ระงับอัคคีภัยเบือ้งต้น (ยุว อปพร.) 

ในคร้ังนี้ สามารถเตรียมความ

พร้อมด้านก าลังพล
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวตัถุประสงค์และเปา้หมายทีว่าง

ไวห้รือระบเุหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบขุั้นตอนทีอ่ยู่

ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

ในการเข้าช่วยเหลือประชาชนได้

และมีสถานทีเ่หมาะแก่การ

ฝึกอบรมเป็นอย่างมาก ค่าเฉล่ีย 

2.67 อยู่ในระดับมาก 8. การฝึก

ปฏิบัติจริงได้รับความรู้และในการ

ฝึกปฏิบัติ ค่าเฉล่ีย 2.65 อยู่ใน

ระดับมาก 9. ความเหมาะสมของ

ระยะเวลาทีจ่ัดโครงการ ค่าเฉล่ีย 

2.64 อยู่ในระดับมาก 10.  เด็กและ

เยาวชนได้รับความรู้ถึงในขั้นตอน

การใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์การ

ดับเพลิงอย่างถูกวิธี ค่าเฉล่ีย 2.51 

อยู่ในระดับมาก
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวตัถุประสงค์และเปา้หมายทีว่าง

ไวห้รือระบเุหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบขุั้นตอนทีอ่ยู่

ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

4 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

งานป้องกัน ฯ

ส านักปลัด ฯ

50,000 49,966  - จัดกิจกรรมฝึกอบรมเมื่อวันที ่27

 - 29 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง

ประชุมเทศบาลเมืองทุง่สงและข้าง

อาคารงานป้องกันฯ

 - เป็นการทบทวนความรู้ความ

เข้าใจในด้านการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยให้กับสมาชิก 

อปพร.เพิม่ประสิทธิภาพการ

ป้องกันฝ่ายพลเรือ ประสบการณ์

ในด้านการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยและเตรียมความพร้อม

ด้านก าลังพลในการเข้าช่วยเหลือ

ประชาชนเสริมก าลังเจ้าหน้าทีข่อง

รัฐ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวตัถุประสงค์และเปา้หมายทีว่าง

ไวห้รือระบเุหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบขุั้นตอนทีอ่ยู่

ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

 จากการประเมนิผลโครงการ

ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัร

ป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)    

 ประจ าปี 2557  กิจกรรม 

ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร

ป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ด้าน

เนื้อหาวิชาการ ในภาพรวม 

ค่าเฉล่ีย 4.00 อยู่ในระดับมาก  

โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับ

จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้

1. จากการฝึกอบรมสามารถเตรียม

ความพร้อมด้านก าลังพลในการเข้า

ช่วยเหลือประชาชนเสริมก าลัง

เจ้าหน้าทีข่องรัฐ ค่าเฉล่ีย 4.07 อยู่

ในระดับมาก  
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวตัถุประสงค์และเปา้หมายทีว่าง

ไวห้รือระบเุหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบขุั้นตอนทีอ่ยู่

ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

2. เนื้อหาในการอบรมในคร้ังนี้

สามารถน าไปใช้ในการท างานของ

เทศบาลและตอบสนองความ

ต้องการในท้องถิ่นได้ ค่าเฉล่ีย 4.05

 อยู่ในระดับมาก3. จากการ

ฝึกอบรมท่านคิดว่าสามารถเพิม่

ประสบการณ์ในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยได้ ค่าเฉล่ีย 

4.03 อยู่ในระดับมาก  

4. หัวข้อและเนื้อหา มีความ

เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

ค่าเฉล่ีย 4.01 อยู่ในระดับมาก  
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวตัถุประสงค์และเปา้หมายทีว่าง

ไวห้รือระบเุหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบขุั้นตอนทีอ่ยู่

ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

5. มีความรู้ความเข้าใจจากการ

ฝึกอบรมในด้านการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ค่าเฉล่ีย 4.00 

อยู่ในระดับมาก 6. จากการ

ฝึกอบรมสามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับ

ไปเพิม่ประสิทธิภาพในการป้องกัน

ภัยฝ่ายพลเรือนได้ ค่าเฉล่ีย 3.87 

อยู่ในระดับมาก
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวตัถุประสงค์และเปา้หมายทีว่าง

ไวห้รือระบเุหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบขุั้นตอนทีอ่ยู่

ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

1. ดา้นวิทยากร                     

ในภาพภาพรวม ค่าเฉล่ีย 3.98 อยู่

ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียง

ตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้

1. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ใน

หัวข้อทีบ่รรยาย ค่าเฉล่ีย 4.03 อยู่

ในระดับมาก

2. สามารถถ่ายถอดความรู้ และ

สร้างความเข้าใจในการบรรยาย 

ค่าเฉล่ีย 4.01 อยู่ในระดับมาก

3. สามารถถ่ายทอดการฝึกการ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่าง

ชัดเจนและเข้าใจ ค่าเฉล่ีย 3.98อยู่

ในระดับมาก
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวตัถุประสงค์และเปา้หมายทีว่าง

ไวห้รือระบเุหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบขุั้นตอนทีอ่ยู่

ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

4. เปิดโอกาสให้ซักถามหรือแสดง

ข้อคิดเห็นและสามารถอธิบายหรือ

ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนและ

แสดงมุมมองได้อย่างกว้างขวาง 

ค่าเฉล่ีย 3.97 อยู่ในระดับมาก

5. ระยะเวลาในการบรรยายมีความ

เหมาะสมเพียงพอ ค่าเฉล่ีย 3.94 

อยู่ในระดับมาก
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวตัถุประสงค์และเปา้หมายทีว่าง

ไวห้รือระบเุหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบขุั้นตอนทีอ่ยู่

ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

2. ดา้นภาพรวมความพึงพอใจ  

ของการบริหารจัดการ/สถานที ่

ค่าเฉล่ีย 3.93 อยู่ในระดับมาก โดย

สามารถแยกเรียงตามล าดับจาก

มากไปหาน้อยได้ดังนี้

1. สถานทีใ่นการจัดโครงการฯ 

ค่าเฉล่ีย 4.06 อยู่ในระดับมาก

2. อาหารและเคร่ืองด่ืมและ

โสตทัศนูปกรณ์ ค่าเฉล่ีย 3.92 อยู่

ในระดับมาก

3. การประสานงานและการ

ให้บริการของเจ้าหน้าที ่ค่าเฉล่ีย 

3.85 อยู่ในระดับมาก
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวตัถุประสงค์และเปา้หมายทีว่าง

ไวห้รือระบเุหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบขุั้นตอนทีอ่ยู่

ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

5 โครงการฝึกอบรมเครือข่าย

อาสาสมัครเตือนภัย "มิสเตอร์

เตือนภัย" (เครือข่ายเตือนภัยใน

ชุมชน)

งานป้องกัน ฯ

ส านักปลัด ฯ

20,000 - ฝึกอบรมร่วมกับโครงการ 

(อปพร.)

6 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกัน ฯ

ส านักปลัด ฯ

324,000 162,000  - ดูแลระบบกล้องวงจร ภายใน

ห้อง CCTV ชั้น 2 ณ งานป้องกันฯ

 - ควบคุมระบบกล้องวงจรปิดที่

ติดต้ังในเขตเทศบาลเมืองทุง่สง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

7 โครงการจ้างเหมากวาดขยะและ

รักษาความสะอาดบริเวณงาน

ป้องกันฯ

งานป้องกัน ฯ

ส านักปลัด ฯ

93,600 23,400  - ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณ

อาคารงานป้องกันฯ

 - เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ของส านักงานทัง้ภายในและ

ภายนอกอาคารงานป้องกันฯ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณทีต่ั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  

เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

1 สงเคราะห์เบีย้ยังชีพ คนชรา

 คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์

กอง

สวัสดิการ ฯ

22,051,800 21,571,300 เพือ่ช่วยเหลือบรรเทาความ

เดือดร้อนของผู้ด้อยโอกาส        

คนยากจน คนพิการ เด็กเร่ร่อน

ระหว่างเดือนตุลาคม 56 - กันยายน

 57 ( 12 เดือน)

ด าเนินการแล้วเสร็จ

เงินรายได้ 324,000 298,500

งบอุดหนุน

ทัว่ไป

 -  - 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2557

ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที ่3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชวีิตทีด่กีว่า

แนวทางการพัฒนาที ่7 ส่งเสริมสวัสดกิารชมุชนโดยจัดสวัสดกิารสังคมแก่คนชรา  ผู้ดอ้ยโอกาส คนพิการ คนยากจน ให้พอเพียงแก่การด ารงชพีและเป็นธรรม
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณทีต่ั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  

เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

21,727,800 21,272,800  ผู้สูงอายุ

 - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประมาณ.....

27,084.....คน  จ านวน  12  เดือน 

เป็นเงิน...21,272,800...บาท

997,500 คนพิการ

 -  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประมาณ

.....3,937.....คน  จ านวน  12  เดือน

 เป็นเงิน.....997,500.....บาท
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณทีต่ั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  

เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

เงินรายได้ 132,000 ผู้ป่วยเอดส์

1. เงินรายได้งบประมาณ...23....คน

 จ านวน.....12....เดือน  

 เป็นเงิน....132,000........บาท

เงินอุดหนุน 162,000 2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประมาณ...

27......คน จ านวน  6  เดือน 

เป็นเงิน......162,000.........บาท
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณทีต่ั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  

เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

โดยแยกเป็น

 - ย่านการค้า ผู้สูงอายุ 528 คน คน

พิการ 56 คน ผู้ป่วยเอดส์ 12 คน

  - ชุมชนบ้านพักรถไฟ ผู้สูงอายุ  29

   คน  คนพิการ 10    คน ผู้ป่วย

เอดส์ 1    คน

  - ชุมชนเขาปรีดี ผู้สูงอายุ 105    

คน คนพิการ  10 คน ผู้ป่วยเอดส์ 1 

  คน 

  - ชุมชนทุง่สง-นาบอน ผู้สูงอายุ  

182    คน คนพิการ 31    คน 

ผู้ป่วยเอดส์ 3  คน
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณทีต่ั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  

เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - ชุมชนตลาดใน ผู้สูงอายุ 87   คน

 คนพิการ 19   คน ผู้ป่วยเอดส์ 2  

คน

 - ชุมชนทุง่สง-ห้วยยอด ผู้สูงอายุ 

102    คน คนพิการ 6   คน

 - ชุมชนเปรมประชา-ราชบริพาร 

ผู้สูงอายุ 146   คน คนพิการ 18  

คน ผู้ป่วยเอดส์ 3  คน

 - ชุมชนหลังโรงพยาบาลทุง่สง 

ผู้สูงอายุ 92 คน คนพิการ 8    คน 

ผู้ป่วยเอดส์ 1   คน

 - ชุมชนตะวันออกวัดชัยชุมพล 

ผู้สูงอายุ 76  คน คนพิการ 13   คน

  - ชุมชนประชาอุทิศ ผู้สูงอายุ 139 

   คน คนพิการ 24   คน ผู้ป่วย

เอดส์ 2   คน
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณทีต่ั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  

เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ผู้สูงอายุ 

159    คน คนพิการ 20    คน 

 - ชุมชนบ้านในหวัง ผู้สูงอายุ 60   

คน คนพิการ 14   คน ผู้ป่วยเอดส์ 1

  คน

 - ชุมชนท่าแพใต้ ผู้สูงอายุ 60   คน

 คนพิการ 8   คน ผู้ป่วยเอดส์ 5    

คน

 - ชุมชนท่าแพเหนือ ผู้สูงอายุ 48   

คน คนพิการ 7    คน ผู้ป่วยเอดส์ 3

   คน 

 - ชุมชนบ้านนาเหนือ ผู้สูงอายุ 157

 คน คนพิการ 12  คน ผู้ป่วยเอดส์ 1

  คน
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณทีต่ั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  

เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - ชุมชนเสริมชาติ ผู้สูงอายุ 138   

คน คนพิการ 22  คน ผู้ป่วยเอดส์ 4 

 คน

 - ชุมชนยุทธศาสตร์ ผู้สูงอายุ 235 

 คน คนพิการ 31   คน ผู้ป่วยเอดส์ 

7   คน

 - ชุมชนสะพานเหล็ก ผู้สูงอายุ 84  

 คน คนพิการ 12 คน ผู้ป่วยเอดส์ 5 

 คน

2 โครงการสนับสนุนการ

ด าเนินงานกองทุนสวัสดิการ

ชุมชน

งานสังคม

สงเคราะห์

กองสวสัดิการ

สังคม

36,500         36,500  - สนับสนุนการด าเนินงานกองทุน

สวัสดิการชุมชน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณทีต่ั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  

เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

3 โครงการสงเคราะห์

ผู้ประสบภัยพิบัติ

กอง

สวัสดิการ ฯ

           10,000   -  ไม่ได้ด าเนินการ

4 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา

และสวัสดิการผู้สูงอายุ

กอง

สวัสดิการ ฯ

         200,000         88,080  - ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมภูมิ

ปัญญาและสวัสดิการผู้สูงอายุ 

ประจ าปี 2557  ในวันที 17 

กรกฎาคม 2557 ณ อาคารด ารง

ธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองทุง่สง

ด าเนินนการแล้วเสร็จ

 - กิจกรรมทีด่ าเนินการมีดังนี้

กิจกรรมที ่1 เวทีเสวนาประวัติ

เมืองทุง่สง โดยรองศาสตราจารย์สม

พุทธ ธุระเจน และรอง

ศาสตราจารย์ประหยัด เกษม
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณทีต่ั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  

เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - จากการประเมินผลโครงการ

ส่งเสริมภูมิปัญญาและสวัสดิการ

ผู้สูงอายุ ประจ าปี 2557             

 1. ดา้นเน้ือหาวิชาการในภาพรวม

 ค่าเฉล่ีย 4.32 อยู่ในระดับมาก  

โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจาก

มากไปหาน้อย ได้ดังนี้

(1) จากการเข้าร่วมโครงการฯใน

คร้ังนี้สามารถส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ

และประชาชนในท้องถิ่น ได้เรียนรู้

ความส าคัญรู้จักวิถีชีวิต รู้คุณค่าทาง

ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี

ในท้องถิ่นได้ค่าเฉล่ีย 4.50 อยู่ใน

ระดับมาก  
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณทีต่ั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  

เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

(2) จากการเข้าร่วมโครงการฯใน

คร้ังนี้สามารถส่งเสริมให้ผู้สูงมีโอกาส

ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ ถ่ายทอด

ประสบการณ์การรวมกลุ่ม ชมรม

และท ากิจกรรมทีเ่ป็นประโยชน์

ร่วมกันได้ ค่าเฉล่ีย 4.27  อยู่ใน

ระดับมาก  

(3) จากการเข้าร่วมโครงการฯใน

คร้ังนี้สามารถส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมี

คุณภาพชีวิตทีดี่ทัง้ทางด้านสุขภาพ

กายและสุขภาพใจได้ค่าเฉล่ีย 4.19 

อยู่ในระดับมาก  

378



ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณทีต่ั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  

เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

2. ดา้นวิทยากร ในภาพภาพรวม 

ค่าเฉล่ีย 4.27 อยู่ในระดับมาก โดย

สามารถแยกเรียงตามล าดับจากมาก

ไปหาน้อย ได้ดังนี้

(1) ระยะเวลาในการบรรยายมีความ

เหมาะสม เพียงพอ ค่าเฉล่ีย 4.96 

อยู่ในระดับมากทีสุ่ด

(2) เปิดโอกาสให้ซักถามหรือแสดง

ข้อคิดเห็น ค่าเฉล่ีย 4.16 อยู่ใน

ระดับมาก 

(3) สามารถอธิบายหรือตอบข้อ

ซักถามได้อย่างชัดเจนและแสดง

มุมมองได้อย่างกว้างขวาง          

ค่าเฉล่ีย 4.14 อยู่ในระดับมาก
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณทีต่ั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  

เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

4. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ใน

หัวข้อทีบ่รรยาย ค่าเฉล่ีย 4.11 อยู่

ในระดับมาก 

5. สามารถถ่ายถอดความรู้ และ

สร้างความเข้าใจในการบรรยาย 

ค่าเฉล่ีย 4.01 อยู่ในระดับมาก 

380



ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณทีต่ั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  

เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

3. ดา้นในภาพรวมความพึงพอใจ

ของการบริหารจัดการ/สถานที ่

ค่าเฉล่ีย 4.47 อยู่ในระดับมาก โดย

สามารถแยกเรียงตามล าดับจากมาก

ไปหาน้อย ได้ดังนี้

(1) สถานทีใ่นการจัดโครงการฯ 

ค่าเฉล่ีย 4.64 อยู่ในระดับมาก

(2) การประสานงานและการ

ให้บริการของเจ้าหน้าที ่ค่าเฉล่ีย 

4.45 อยู่ในระดับมาก

(3) อาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าเฉล่ีย 

4.33 อยู่ในระดับมาก
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณทีต่ั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  

เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

5 โครงการส่งเสริมกิจกรรม

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมือง

ทุง่สง

กอง

สวัสดิการ ฯ

           50,000         19,130   - จัดส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ

เทศบาลเมืองทุง่สง เมื่อวันที ่1 

กรกฏาคม - 30 กันยายน 2557  ณ

 อาคารด ารงธรรมาภิบาล เทศบาล

เมืองทุง่สง 

ผลการด าเนินงาน

 - ผู้สูงอายุมีโอกาสได้แลกเปล่ียน

เรียนรู้ประสบการณ์ รวมกลุ่มท า

กิจกรรมทีม่ีประโยชน์ต่อตนเองและ

ส่วนรวม

 - ผู้สูงอายุได้สืบสานและถ่ายทอด

ภูมิปัญญาองค์ความรู้ ประสบการณ์

 ด้านวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น

 - ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตทีดี่ทัง้ด้าน

สุขภาพกายและสุขภาพจิตใจ

ด าเนินนการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณทีต่ั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  

เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

6 โครงการทัศนธรรมศึกษา

ของผู้สูงอายุ

กอง

สวัสดิการ ฯ

50,000           44,096         - จัดทัศนธรรมศึกษาของผู้สูงอายุ 

ด าเนินการเมื่อวันศุกร์ที ่22 สิงหาคม

 2557 ณ วัดชัยชุมพล 

อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช และวัน

เสาร์ที ่23 สิงหาคม 2557 

ณ วัดเอกเชิงแสและวัดะโต๊ะ 

จังหวัดสงขลา 

 - ด าเนินกิจกรรมการ

  (1) การฝึกนั่งสมาธิ

  (2) การส่งเสริมการตรวจสุขภาพ

ร่างกายเบือ้งต้น

  (3) ทัศนศึกษาธรรมนอกสถานที่

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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