
ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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  -  ส่งเสริมการลงทุน(พัฒนาศูนย์

กระจายสินค้าภาคใต้-ทุง่สง)

(Cargo Distribution Center)

 - 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  2558

แนวทางการพัฒนาที ่ 1  ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการลงทุนดา้นคมนาคมขนส่ง รองรับการขยายการลงทุนภาคธุรกิจ  การค้าขายและอุตสาหกรรมและขยายการจ้างงานในพ้ืนทีใ่ห้

สามารถลดตน้ทุนและเพ่ิมความสามารถในการแขง่ขนั
กองช่าง/กอง

วิชาการฯ

งานก่อสร้าง

ใช้งบกลุ่ม

จังหวัด
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้

หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  

เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

1 โครงการสนับสนุนส่งเสริม

และพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน

กองสวัสดิการ ฯ 10,000 10,000 20,000 20,000         - ด าเนินจัดฝึกอบรมการลงลายเส้ือสีเทยีน

ใหป้ระชาชนทั่วไป/กลุ่มสนใจ จ านวน 1 รุ่น

 จ านวน 30 คน เมื่อวนัที่ 23 กรกฏาคม 

2558 ณ หอ้งประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลการด าเนินงาน
 -  สามารถเปน็การสร้างอาชีพเสริมและ
เพิ่มรายได้ โดยการรวมกลุ่มผลิตและ
จ าหน่าย
 - สามารถลดปญัหาการวา่งงานและใช้เวลา
วา่งใหเ้ปน็ประโยชน์
 - สามารถสร้างเอกลักษณ์และเปน็ของฝาก
ส าหรับผู้มาเยือนได้
 - ท าใหค้นทั่วไปรู้จักสถานที่ส าคัญและ
สถานที่ทอ่งเที่ยวของทุ่งสงมากขึ้น

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี  2558

ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที ่3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชวีิตทีด่กีว่า

แนวทางการพัฒนาที ่2  พัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชพีแก่กลุ่มผู้จ้างงาน กลุ่มอาชพี ผู้ดอ้ยโอกาส ยากจน ภายใตป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยทุกภาคส่วนมสี่วนร่วม
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

1 โครงการพัฒนาและส่งเสริม

การท่องเทีย่วในอ าเภอทุง่สง

500,000 896,000 1,396,000 1,322,296 จดักิจกรรมเพือ่พัฒนาและส่งเสริม

การท่องเทีย่วในอ าเภอ

ทุง่สง ดังนี้

 - กิจกรรมขนมจนีหม้อยักษ์ ส านกัปลัด ฯ

(งบเทศบาล)

500,000 896,000 1,396,000 1,322,296         - จัดประชุมระดมความคิดเห็น 

เร่ืองการจัดงาน เมื่อวันที่ 12 

มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม

เทศบาลเมืองทุ่งสง

 - จัดแถลงข่าวกจิกรรมเทศบาล

ขนมจีนหม้อยักษ์ เมื่อวันที่ 19 

มีนาคม 2558 

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าป ี2558

ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที ่3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชวีิตทีด่กีว่า

แนวทางการพัฒนาที ่3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือขา่ยธรุกิจการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์ เชงิวัฒนธรรม และการกีฬา เชื่อมตอ่แหล่งท่องเทีย่วเชงิและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่ว

ของเมอืงทุง่สงเชื่อมโยงกับพ้ืนทีใ่กล้เคียงโดยชมุชนมสี่วนร่วม

297



ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - ประชุมทางวิชาการ "LAKSA : 

Cultral Connectivity towards 

Regional Pertnership" ขนมจนี

สายใยวัฒนธรรมสู่ภาคีภาพแหง่

ภมูิภาค เมื่อวันที ่26 มีนาคม 

2558 

1. ด้านเนื้อหาวิชาการ

จากการประเมินผลโครงการ

ส่งเสริมการท่องเทีย่วในอ าเภอ

ทุง่สง กิจกรรมจดังานเทศกาล

ขนมจนีหม้อยักษ์ “อร่อยได้ไร้

แอลกอฮอล์” สายใยวัฒนธรรมสู่

อาเซียนกิจกรรมการประชุมทาง

วิชาการ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

“ขนมจนี สายใยวัฒนธรรมสู่ภาคี

ภาพแหง่ภมูิภาค LAKSA :

Cultural Connectivity towards

 Regional Partnership”ด้าน

เนื้อหาวิชาการ  ในภาพรวม 

ค่าเฉล่ีย 4.11 อยู่ในระดับมาก 

โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับ

จากมากไปหานอ้ย ได้ดังนี้

1. ท่านมีความพึงพอใจต่อการ

น าเสนอผลงานวิจยั โดย

มหาวิทยาลัยจากประเทศมาเลเซีย

, ประเทศอินโดนเีซียและประเทศ

ไทย ค่าเฉล่ีย 4.28 อยู่ในระดับมาก
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

2. ท่านมีความพึงพอใจในการฟัง

การเสวนา เร่ือง “ครัวอาเซียน” 

ส่งเสริมสุขภาวะและสร้างความ

หลายหลายทางชีวภาพ ค่าเฉล่ีย 

4.09 อยู่ในระดับมาก

3. ท่านมีความพึงพอใจในการฟัง

การบรรยายพิเศษเร่ือง  ”ครัว

อาเซียน” วิถีสู่การบโิภคทีย่ั่งยืน

และการคืนสู่ความเปน็หนึ่งเดียว

ของภมูิภาค ค่าเฉล่ีย 4.07 อยู่ใน

ระดับมาก
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

4. ท่านความพึงพอใจในการฟัง

การเสวนา เร่ือง ”ครัวอาเซียน” : 

เกื้อหนนุ ต้นทุนทางวัฒนธรรม – 

สังคมและเสถียรภาพในอนภุมูิภาค

 ค่าเฉล่ีย 4.01 อยู่ในระดับมาก

2. ดา้นวิทยากร

จากการประเมินผล โครงการ

ส่งเสริมการท่องเทีย่วในอ าเภอทุง่

สง กิจกรรมจดังานเทศกาล

ขนมจนีหม้อยักษ์ “อร่อยได้ไร้

แอลกอฮอล์” สายใยวัฒนธรรมสู่

อาเซียนกิจกรรมการประชุมทาง

วิชาการ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

“ขนมจนี สายใยวัฒนธรรมสู่ภาคี

ภาพแหง่ภมูิภาค LAKSA :

Cultural Connectivity towards

 Regional Partnership” ด้าน

วิทยากร ในภาพภาพรวม ค่าเฉล่ีย

 4.33 อยู่ในระดับมาก โดย

สามารถแยกเรียงตามล าดับจาก

มากไปหานอ้ย ได้ดังนี้

1. วิทยากร.มีความรู้ ความ

เชี่ยวชาญ ในหวัข้อทีบ่รรยาย 

ค่าเฉล่ีย 4.46 อยู่ในระดับมาก

2. วิทยากรสามารถถ่ายถอด

ความรู้ และสร้างความเข้าใจใน

การบรรยาย ค่าเฉล่ีย 4.42       

อยู่ในระดับมาก
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

3. วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถามหรือ

แสดงข้อคิดเห็น ค่าเฉล่ีย 4.33 อยูใ่น

ระดับมาก

4. วิทยากร.สามารถอธิบายหรือตอบ

ข้อซักถามได้อย่างชัดเจนและแสดง

มุมมองได้อย่างกว้างขวาง ค่าเฉล่ีย 

4.28 อยูใ่นระดับมาก

5. ระยะเวลาในการบรรยายมีความ

เหมาะสม เพียงพอ ค่าเฉล่ีย 4.20 

อยูใ่นระดับมาก

3. ดา้นความพึงพอใจของการ

บริหารจดัการ/สถานที่

ด้านในภาพรวมความพึงพอใจของ

การบริหารจัดการ/สถานที่ ค่าเฉล่ีย 

4.23
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

อยู่ในระดับมากโดยสามารถแยก

เรียงตามล าดับจากมากไปหานอ้ย 

ได้ดังนี้

1. สถานทีใ่นการจดัโครงการฯ 

ค่าเฉล่ีย 4.34 อยู่ในระดับมาก

2. โสตทัศนปูกรณ์ ค่าเฉล่ีย 4.30 

อยู่ในระดับมาก

3. อาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าเฉล่ีย 

4.25 อยู่ในระดับมาก

4. การประสานงานและการ

ใหบ้ริการของเจา้หนา้ที ่ ค่าเฉล่ีย 

4.04 อยู่ในระดับมาก  
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

 สรุปความคิดเห็นทั้ง 3 ด้าน    1. ด้าน

ที่ 2ด้านวิทยากร ค่าเฉล่ีย 4.33 อยูใ่น

ระดับมาก

2. ด้านที่ 3ด้านความพึงพอใจของการ

บริหารจดัการ/สถานที่ ค่าเฉล่ีย 4.23 

อยูใ่นระดับมาก

3. ด้านที่ 1ด้านเนื้อหาวิชาการ ค่าเฉล่ีย

 4.11 อยูใ่นระดับมาก

 - จัดกิจกรรมการจัดงานเทศกาล

ขนมจีนหม้อยกัษ์เมืองทุ่งสง "อร่อยได้

ไร้แอลกอฮออล์ สายใยวัฒนธรรมสู่

อาเซียน"  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558

1. ด้านความพึงพอใจต่อการด าเนินการ

จดังาน “เทศกาลขนมจนีหม้อยกัษ์”ใน

ภาพรวม
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

ค่าเฉล่ีย 2.76 อยูใ่นระดับมาก โดย

สามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไป

หาน้อย ได้ดังนี้

1. พิธีกรมีความสามารถในการ

ด าเนินการได้ดีและจากการจดังาน

ขนมจนีหม้อยกัษ์ฯ สามารถเทศบาลจดั

งานเทศกาลขนมจนีหม้อยกัษ์ฯ เมืองทุ่ง

สงให้คงอยูคู่่กบัอ าเภอทุ่งสงสืบไปได้ 

ค่าเฉล่ีย 3.00 อยูใ่นระดับมาก

2. กจิกรรม “ เทศกาลขนมจนีหม้อ

ยกัษ์”ฯ มีความโดดเด่นและเป็น

เอกลักษณ์ของเมืองทุ่งสง ค่าเฉล่ีย 2.99

 อยูใ่นระดับมาก
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

3. การประชาสัมพันธ์การจดังาน 

ค่าเฉล่ีย 2.89 อยูใ่นระดับมาก

4. มีความพึงพอใจต่อการจดักจิกรรม

การแขง่ขนัการกนิขนมจนี ค่าเฉล่ีย 

2.88 อยูใ่นระดับมาก

5. การจดักจิกรรมเทศกาลขนมจนีหม้อ

ยกัษ์ฯสามารถกระตุ้นเศรษฐกจิ การค้า 

การท่องเที่ยวในอ าเภอทุ่งสงได้ ค่าเฉล่ีย

 2.83 อยูใ่นระดับมาก

6. คิดว่าในปีถดัไปเทศบาลควรส่งเสริม

ให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ

ท าน้ าแกงขนมจนีหม้อยกัษ์ฯ ต่อไป 

ค่าเฉล่ีย 2.74 อยูใ่นระดับมาก

307



ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

7. ท่านพึงพอใจต่อการจดักจิกรรมร าวง

เวียนครก ค่าเฉล่ีย 2.68 อยูใ่นระดับมาก

8. พึงพอใจนิทรรศการเล่าเร่ืองขนมจนี

หม้อยกัษ์ฯ ค่าเฉล่ีย 2.66

อยูใ่นระดับมาก

9. ท่านพึงพอใจนิทรรศการเล่าเร่ือง

ขนมจนีหม้อยกัษ์ฯ ค่าเฉล่ีย 2.63 

อยูใ่นระดับมาก

10. การจดักจิกรรมเทศกาลขนมจนี

หม้อยกัษ์ฯสามารถพัฒนากจิกรรมการ

ท่องเที่ยว เทศกาลขนมจนีหม้อยกัษ์

เมืองทุ่งสง ให้มีความโดดเด่นเป็น

เอกลักษณ์ของเมืองทุ่งสงและยกระดับ

การจดังานเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียนได้และ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

สามารถน าเทศกาลขนมจนีหม้อยกัษ์ฯ

มาเป็นตัวขบัเคล่ือนให้เกดิความ

สมานฉนัท์ เกดิการมีส่วนร่วมและสร้าง

ความสามัคคี ในระดับท้องถิน่ ระดับ

ภูมิภาค และเชื่อมโยงระหว่างประเทศ

ได้ ค่าเฉล่ีย 2.60 อยูใ่นระดับมาก

11. การจดักจิกรรมเทศกาลขนมจนี

หม้อยกัษ์ฯสามารถเชื่อมโยงวัฒนธรรม 

โยงใยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ 

ค่าเฉล่ีย 2.43 อยูใ่นระดับมาก

2. ด้านการกระตุ้นเศรษฐกจิ ร้านค้า 

ร้านอาหาร โรงแรมในเขตเทศบาลใน

ภาพรวม ค่าเฉล่ีย 2.71 อยูใ่นระดับมาก

 โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจาก

มากไปหาน้อย ได้ดังนี้
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

1. ท่านคิดว่าการจดังานเทศกาล

ขนมจนีหม้อยกัษ์สร้างรายได้ให้แกพ่่อค้า

 แม่ค้าในอ าเภอทุ่งสงได้ ค่าเฉล่ีย 2.80 

อยูใ่นระดับมาก

2. ท่านคิดว่าการจดังานเทศกาล

ขนมจนีหม้อยกัษ์มีส่วนในการกระตุ้น

เศรษฐกจิ การค้า การท่องเที่ยวได้ 

ค่าเฉล่ีย 2.63 อยูใ่นระดับมาก
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

2 โครงการสนบัสนนุองค์กร

การกุศลจดังานประเพณี

และการจดักิจกรรมการ

ท่องเทีย่วเพือ่การเรียนรู้

ด้านศาสนาและวัฒนธรรม

ส านกัปลัดฯ 300,000 300,000  - ด าเนนิกิจกรรม ดังนี้ ด าเนนิการแล้วเสร็จ

 - กิจกรรมสนบัสนนุการจดั

งานประเพณีประจ าปขีอง

มูลนธิิซ าปอกง (หลวงพ่อโต)

 ทุง่สง

ส านกัปลัด ฯ

(งบเทศบาล)

100,000 100,000 สนบัสนนุงบประมาณเพือ่การจดั

งานประเพณีประจ าปขีองมูลนธิิ

ซ าปอกง(หลวงพ่อโต)

ทุง่สงโดยมีกิจกรรมดังนี้

 - จดังานประเพณีถือศีลกินเจ 

(เก้าฮ้วงเจ) ท าบญุทิง้กระจาด

 - จดังานประเพณีวันส าเร็จพระ

โพธิญาณของพระโพธิสัตว์  กวนอิม

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

กิจกรรมสนบัสนนุการจดั

งานประเพณีประจ าปขีอง

มูลนธิิสว่างทุง่สงธรรมสถาน

ส านกัปลัด ฯ

(งบเทศบาล)

100,000 100,000 สนบัสนนุงบประมาณเพือ่การจดั

งานประเพณีประจ าปขีองมูลนธิิ

สว่างทุง่สงธรรมสถาน ดังนี้

 -  จดังานสมโภชนอ์งค์โปย้เซียน

 - จดังานประเพณีทิง้กระจาด

 - จดังานประเพณีถือศีลกินเจ

ด าเนกิารแล้วเสร็จ

 - กิจกรรมสนบัสนนุชมรม

เผยแพร่คุณธรรม

ส านกัปลัด ฯ

(งบเทศบาล)

100,000 100,000 สนบัสนนุงบประมาณเพือ่การจดั

กิจกรรมชมรมเผยแพร่คุณธรรม 

ดังนี้

 - จดังานประเพณีถือศีลกินเจ 

(เก้าฮ้วงเจ)

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

3 โครงการดนตรีในสวน

เทศบาลเมืองทุง่สง "ดนตรีดี

เยาวชนเด่น เล่นในสวน"

ส านกัปลัดฯ 500,000  -  -        ไม่ได้ด าเนนิการ

 - โอนไปเปน็ค่าใช้จา่ย ดังนี้

 1. ส านกัปลัด = ค่ารับรอง

,ค่าเดินทางไปราชการ

 2. กองช่าง = รายจา่ยให้

ได้มาซ่ึงบริการ

4 โครงการก่อสร้างปา้ย

ประชาสัมพันธ์หนว่ยงาน

และสถานทีท่่องเทีย่ววของ

เทศบาลเมืองทุง่สง

กองช่าง/ส านกั

ปลัด

562,820 522,120            - ด าเนนิก่อสร้างปา้ย

ประชาสัมพันธ์หนว่ยงานและ

สถานทีท่่องเทีย่วของเทศบาล

เมืองทุง่สง

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

1 โครงการพัฒนางาน

สาธารณสุขมูลฐาน

285,000 142,500 ด าเนนิการจดักิจกรรม อสม.ดังนี้

 - โครงการรวมพลรณรงค์

ส่งเสริมสุขภาพเนื่องในวัน

อาสาสมัครสาธารณสุข

แหง่ชาติ

กอง

สาธารณสุขฯ

(งานส่งเสริม

สุขภาพ)

19,000 19,000  - ด าเนนิกิจกรรมเมื่อวันที ่20 

มีนาคม 2558 ณ สนามกีฬา

โรงเรียนสตรีทุง่สง

 - กิจกรรมทีด่ าเนนิงานมีดังนี้ 

1. เดนิรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพวัน

 อสม. แห่งชาต ิโดยเดินขบวน

พาเหรด  และแสดงส่ือต่าง ๆ ใน

เร่ืองสร้างเสริมสุขภาพในขบวน

พาเหรด ภายใต้หวัข้อดังนี้

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าป ี 2558

ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที ่3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชวีิตทีด่กีว่า

แนวทางการพัฒนาที ่4  จัดบริการสาธารณสุขให้ไดม้าตรฐานทัว่ถึงและรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมพีฤตกิรรมสุขภาพทีถู่กตอ้ง
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

    1.1 รณรงค์ปอูงกันโรค

ไข้เลือดออก 

  1.2 อาหารปลอดภยั  

  1.3 ส่งเสริมการออกก าลังกาย

  1.4 ส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนม

แม่และชมรมสายใยรักแหง่

ครอบครัว

  1.5 การปอูงกันควบคุมโรคไม่

ติดต่อซ่ึงชมรมอาสาสมัคร

สาธารณสุข(อสม.)  ในเขตเทศบาล

เมืองทุง่สงได้รับมอบหมายให้

รณรงค์เร่ืองอาหารปลอดภยั  
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

2. จดันิทรรศการผลงาน อสม.ดีเด่น

ระดับอ าเภอทุ่งสง เขตเทศบาลเมืองทาง

สงจดันิทรรศการ 2 สาขา คือ สาขาการ

บริการในศูนยส์าธารณสุขมูลฐานชุมชน 

(ศสมช.) และสร้างหลักประกนัสุขภาพ 

โดย นายปลอบ ชูช่วย อสม.ชุมชน

ยทุธศาสตร์และสาขาการปูองกนัและ

แกไ้ขปัญหายาเสพติดในชุมชน

3.  ธรรมเทศนา เร่ือง ธรรมะกบัสุขภาพ

4. มอบเกยีรติบัตร อสม.ดีเด่น  ระดับ

ต าบล  อ าเภอ โซน  จงัหวัดและ อสม. 

อาวุโส

5. จดัการแขง่ขนักฬีาพื้นบ้านระหว่าง

อสม.อ าเภอทุ่งสง ด้วยกนัแลรระหว่าง 

อสม.กบัเจา้หน้าที่  โดยแบ่งออกเป็น

ประเภทดังนี้ 
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

 -  วิง่กระแทกลูกโปงุประเภทชาย

 และหญิง

-  ทูนถาดประเภทชาย และหญิง

 -  กินวิบากประเภทชาย และหญิง

-  เตะปีบ๊ ๕๐ ปปีระเภทชาย และ

หญิง

-  ปดิตาทีห่ม้อประเภทชาย และ

หญิง

-  ตีกอล์ฟคนจนประเภทชาย และ

หญิง

 - วิง่ธงประเภทชายและหญิง

-  ฟุตบอลหญิงระหว่างเจา้หนา้ที่

และ อสม.
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

  ผลส าเร็จโครงการจากการตอบ

แบบสอบถาม 

มีดงัน้ี

 1. อาสาสมัครสาธารณสุข

(อสม.)  ในเขตเทศบาลเมือง

ทุ่งสง  จ านวน 266 คน ทั้ง 19 

ชุมชน อสม.  ในเขตเทศบาลเมืองทุ่ง

สง  เข้าร่วมกจิกรรมทั้งหมด 178 คน

  คิดเป็นร้อยละ66.9 ของ

อสม. ทั้งหมด แต่เนื่องจากวันที่ 20 

มีนาคม 2558 เป็นวันเดียวกบัที่ทาง

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองทุ่งสง 

อบรมวิชาการกอ่นไปเดินทางไปทัศน

ศึกษาดูงาน อสม.ที่เข้าร่วมโครงการ

ดังกล่าวจึงไม่ได้เข้าร่วมกจิกรรมวัน 

อสม.แห่งชาติ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

 2.  ความพึงพอใจ ฃอง อสม. จาก

การสังเกตและผลส าเร็จของอสม เข้า

ร่วมกิจกรรมต่างๆ  ด้วย  ความตั้งใจ

และความสามัคคีท าให้ อสม. ในเขต

เทศบาลเมืองทุ่งสงได้รับรางวัล  ดังน้ี 

  2.1 รางวัลที่ 1  จากกองเชียร์มีความ

พร้อมและเชียร์สนุกสนาน

  2.2 รางวัลที่ 2 จากขบวนพาเหรด

ภายใต้หัวขอ้อาหารปลอดภัย

  2.3 รางวัลที่ 1  จากการแขง่ขนัทูนถาด

 2..4 รางวัลที่ 2 จากการแขง่ขนัปิดตาตี

หม้อประเภทหญิงและเตะปี๊บประเภท

หญิง

 2.5 รางวัลที่ 3 จากการแขง่ขนัปิดตาตี

หม้อประเภทชายและวิง่ธงประเภทชาย
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

ประเมนิความพึงพอใจ ด้าน

ความพึงพอใจในการเข้าร่วม

กิจกรรม(ด้านกระบวนการ

ด าเนนิงาน) ในภาพรวม ค่าเฉล่ีย 

2.71 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถ

แยกเรียงตามล าดับจากมากไปหา

นอ้ย ได้ดังนี้

1. กิจกรรมการประกวดกองเชียร์ 

ค่าเฉล่ีย 2.99 อยู่ในระดับมาก

2. รูปแบบการจดันทิรรศการ 

ค่าเฉล่ีย 2.88 อยู่ในระดับมาก

3. ความรู้/ประโยชนท์ีไ่ด้รับจาก

การเข้าร่วมกิจกรรมค่าเฉล่ีย 2.75

 อยู่ในระดับมาก
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

4. กจิกรรมการเดินขบวนรณรงค์

และกจิกรรมการแข่งขันกฬีาพื้นบ้าน

 ค่าเฉล่ีย 2.72 อยูใ่นระดับมาก

5. รูปแบบการจัดนิทรรศการ 

ค่าเฉล่ีย 2.70 อยูใ่นระดับมาก

6. การอ านวยความสะดวกภายใน

งาน ค่าเฉล่ีย 2.66 อยูใ่นระดับมาก

7. สถานที่ในการจัดงาน ค่าเฉล่ีย 

2.63 อยูใ่นระดับมาก

8. สามารถน าความรู้/ประโยชน์ที่

ได้รับไปปรับใช้ได้ ค่าเฉล่ีย 2.62 อยู่

ในระดับมาก

9. การประชาสัมพันธ์ภายในงาน 

ค่าเฉล่ีย 2.52 อยูใ่นระดับมาก
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

การด าเนินโครงการผู้เขา้ร่วม

โครงการมคีวามคิดเห็นใน

ภาพรวม ค่าเฉลี่ย 2.74 อยู่ใน

ระดบัมาก 

1. ดา้นที ่1  ด้านความพึงพอใจใน

การเข้าร่วมกิจกรรม (ด้านความรู้/

ความเข้าใจ) ค่าเฉล่ีย 2.78 อยู่ใน

ระดับมาก

2. ดา้นที ่2  ด้านความพึงพอใจใน

การเข้าร่วมกิจกรรม 

(ด้านกระบวนการด าเนนิงาน) 

ค่าเฉล่ีย 2.71 อยู่ในระดับมาก
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - โครงการจดัซ้ือวัสดุ 

อุปกรณ์ เคร่ืองใช้และ

เวชภณัฑ์การปฐมพยาบาล

เบือ้งต้นด้านสาธารณสุข

มูลฐษน

กอง

สาธารณสุขฯ

(งานส่งเสริม

สุขภาพ)

123,500 123,500  - ด าเนินการ ระหว่าง 1 ต.ค. 57 - 

30 ก.ย. 58 ดังนี้ 

1. จัดซ้ือวัสดุ อปุกรณ์ เคร่ืองใช้ และ

เวชภัณฑ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

และมอบยาสามัญประจ าบ้าน วัสดุ 

อปุกรณ์ เคร่ืองใช้ และเวชภัณฑ์การ

ปฐมเบื้องต้น ให้ด าเนินงานในศูนย์

สาธารณสุขมูลฐานชุมชนทั้ง 19 ชุมชน

2. เปิดให้บริการรักษาพยาบาลและ

ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดย อส

ม. ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน

ทั้ง 19 ชุมชน

เป้าหมาย

 - ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่ง

สงทั้ง 19 ชุมชน

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

ผลการด าเนินงาน

1. ได้จดัซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองใช้

 และเวชภณัฑ์การปฐมพยาบาล

เบือ้งต้น ดังนี้

 - เคร่ืองวัดความดัน จ านวน 1 

เคร่ืองต่อ 1 ชุมชน รวม 19 เคร่ือง

 - ปรอทวัดไข้ จ านวน 2 อัน ต่อ 1

 ชุมชน รวม 38 อัน

 - เคร่ืองชั่งน้ าหนกั จ านวน 1 

เคร่ือง ต่อ 1 ชุมชน รวม 19 เคร่ือง

 - ยาสามัญประจ าบา้นและ

อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบือ้งต้น
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

2. ด าเนนิการพิธีมอบยาสามัญ

ประจ าบา้น วัสดุ อุปกรณ์ 

เคร่ืองใช้และเวชภณัฑ์การปฐม

พยาบาลเบือ้งต้นเมื่อวันที ่14 

กรกฎาคม 2558 ณ วัดชัยชุมพล

3. เปดิใหบ้ริการรักษาพยาบาล

และใหก้ารปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 

โดย อสม.ทะเบยีนผู้มารับบริการ

พบว่าประชาชนทีม่ารับบริการ

เฉล่ีย 5-10 คน/เดือน

4.จากการสอบถามความพึงพอใจ

ของประชาชนในชุมชนมีความพึง

พอใจในระดับมาก แต่ต้แงประขา

สัมพันธ์ใหป้ระชาชนในชุมชนรับรู้

อย่างทัว่ถึง
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  
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งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

2 โครงการอบรมและทัศน

ศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข

มูลฐาน ประจ าป ี2558

งานส่งเสริม

สุขภาพ

กองสาธารณสุข

1,300,000 920,754  - จดัอบรมวิชาการในวันที ่23 

มกราคม 2558 ณ หอ้งประชุม

เทศบาลเมืองทุง่สง

 - ทัศนศึกษาดูงาน จ านวน 6 วัน 

5 คืน ในระหว่างวันที ่26-31 

มกราคม 2558 ณ จงัหวัดชุมพร 

ราชบรีุ สุพรรณบรีุ พิษณุโลก 

ล าพูน เชียงใหม่และตาก 

เป้าหมาย

1. กิจกรรมอบรมวิชาการ

 - อสม.ในเขตเทศบาลเมืองทุง่สง 

จ านวน 220 คน ผู้บริหาร/

พนกังานเทศบาล/พนกังานจา้ง 

จ านวน 30 คน 

รวมทัง้หมด 250 คน

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

2. กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน

สาธารณสุขมูลฐาน

 - อสม.ในเขตเทศบาลเมืองทุง่สง 

จ านวน 150 คน ผู้บริหาร/

พนกังานเทศบาล/พนกังานจา้ง 

จ านวน 30 คน 

รวมทัง้หมด 180 คน

กิจกรรมอบรมวิฃาการ

1. จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมทัง้หมด 

24.8 คน คิดเปน็ร้อยละ 99.2 

ระดบัความพึงพอใจ

 - ด้านเนื้อหาวิชาการในภาพรวม 

ค่าเฉล่ีย 4.28 อยู่ในระดับมาก 

โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับ

จากมากไปหานอ้ย ได้ดังนี้
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

1. เนื้อหาในการอบรมในคร้ังนี้

สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน

ได้ ค่าเฉล่ีย 4.31 อยู่ในระดับมาก

2. จากการฝึกอบรมในคร้ังนี้

สามารถน าความรู้ความเข้าใจใน

เร่ืองแนวคิด อุดมการณ์ บทบาท

หนา้ทีแ่ละการปฏบิติังานเชิงรุก

ของ อสม.เพือ่ใหเ้กิดประสิทธิภาพ

มากขึ้นได้ ค่าเฉล่ีย 4.29   อยู่ใน

ระดับมาก      

3. จากการฝึกอบรมในคร้ังนี้ท่านมี

ความรู้ความเข้าใจเร่ืองบทบาท

หนา้ทีข่อง อสม. ในการมีส่วนร่วม

การพัฒนาชุมชนได้ ค่าเฉล่ีย 4.26

 อยู่ในระดับมาก            
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

ความคิดเห็นในภาพรวมค่าเฉลี่ย 

4.30 อยู่ในระดบัมาก โดยสามารถ

เรียงจากมากไปนอ้ยได้ดังนี้

1. ดา้นที ่3 ด้านความพึงพอใจ

ของการบริหารจดัการ/สถานที ่

ค่าเฉล่ีย 4.32 อยู่ในระดับมาก  

2. ดา้นที ่2 ด้านวิทยากร ค่าเฉล่ีย

 4.31 อยู่ในระดับมาก  

3. ดา้นที ่1 ด้านเนื้อหาวิชาการ 

ค่าเฉล่ีย 4.28 อยู่ในระดับมาก  

ดา้นเน้ือหาวิชาการในภาพรวม 

ค่าเฉลี่ย 3.46อยู่ในระดบัมาก    

โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับ

จากมากไปหานอ้ย ได้ดังนี้
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

1. การศึกษาดูงาน เร่ือง พลัง

เครือข่ายสุขภาพกับกระบวนการมี

ส่วนร่วมของ อสม. ณ เทศบาล

เมืองอรัญญิก จ.พิษณุโลก ค่าเฉล่ีย

 4.51 อยู่ในระดับมาก   

2. การศึกษาดูงาน เร่ือง คลินกิ

ชุมชนอบอุ่นและงานสาธารณสุข

มูลฐาน ณ เทศบาลเมืองล าพูน  จ.

ล าพูน ค่าเฉล่ีย 4.49 อยู่ในระดับ

มาก 

3. การศึกษาดูงาน ด้าน

กระบวนการด าเนนิงานสมัชชา

สุขภาพ ณ เทศบาลนครพิษณุโลก 

จ.พิษณุโลกค่าเฉล่ีย 4.43 อยู่ใน

ระดับมาก 
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

4. การศึกษาดูงาน ด้านเครือข่าย

กระบวนการด าเนินกจิกรรมกลุ่มฟูา

ใสชะอ าสวย ณ เทศบาลเมืองชะอ า 

จ.เพชรบุรี ค่าเฉล่ีย 4.41 อยูใ่น

ระดับมาก  

5. การแลกเปล่ียนเรียนรู้

ประสบการณ์การท างานของ อสม.ใน

เขตเมืองและการศึกษาดูงานด้าน

สาธารณสุขมูลฐาน ณ เทศบาล

ต าบลปากน้ า จ. ชุมพร ค่าเฉล่ีย 4.40

 อยูใ่นระดับมาก    

6. การศึกษาดูงานด้าน

กระบวนการพัฒนาศักยภาพ

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในเขต

เมือง ณ เทศบาลต าบลจอมทอง จ.

เชียงใหม่ ค่าเฉล่ีย 4.35 อยูใ่นระดับ

มาก        
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

7. การศึกษาดูงาน ด้านกระบวนการ

ปฏิบัติงานเชิงรุกในชุมชนของอสม.ใน

เขตเมือง ณ เทศบาลเมืองราชบุรี จ. 

ราชบุรี ค่าเฉล่ีย 4.33 อยู่ในระดับมาก 

 8. การศึกษาดูงาน เร่ือง กระบวนการ

ด าเนินงานกองทุนหลักประกนัสุขภาพ

และบทบาทหน้าที่  ของ อสม. ใน

เครือขา่ยของกองทุนหลักประกนั

สุขภาพ ณ เทศบาลเมืองหลังสวน จ.

ชุมพร ค่าเฉล่ีย 4.30 อยู่ในระดับมาก  

    

ผลจาการถอดบทเรียน  

1. การศึกษาดูงาน เร่ือง กระบวนการ

ด าเนินงานกองทุนหลักประกนัสุขภาพ

และบทบาทหน้าที่ของ อสม. ใน

เครือขา่ยของกองทุนหลักประกนั

สุขภาพ ณ เทศบาลเมืองหลังสวน จ.

ชุมพร
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

1. ได้รับความรู้เกีย่วกบัการดูแลและ

รักษาคนไขติ้ดเตียง เพื่อจะน ามาปฏิบัติ

ใช้กบั อสม. เทศบาลเมืองทุ่งสง ให้ไป

ลงพื้นที่ในการเยีย่มผู้ปุวยติดเตียง ซ่ึง

เป็นวิธีการรักษาทางจติใจอยา่งหนึ่ง 

สามารถท าให้ผู้ปุวยได้รับความรู้สึก

อบอุ่นและไม่ได้ถกูทอดทิ้งในการ

ช่วยเหลือจากเทศบาลซ่ึงสามารถ

บรรเทาอาการทางสภาพจติใจของผู้ปุวย

ได้เป็นอยา่งดี

2. ได้รับความรู้เร่ืองบทบาทของ อสม. .

ในการสร้างเสริมรายได้ในด้านการ

ลงทุนปลูกมังคุดและทุเรียนส่ง

ต่างประเทศประเทศซ่ึงเป็นหนึ่งเดียวใน

ประเทศไทย ที่มีการส่งออกผลผลิต

มังคุดและทุเรียนส่งขายต่างประเทศ ซ่ึง

สามารถสร้างรายได้ให้แก ่อสม. และ

ประชาชนได้เป็นอยา่งดียิง่
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โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

3. ได้รับความรู้ในการขอรับงบประมาณ

ในการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกนั

สุขภาพ เพื่อไปใช้ในการด าเนินงาน

ส่งเสริมและปูองกนัโรคในชุมชน

4. สามารถน าความรู้ในการใช้ชีวิตตาม

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ใน

ครอบครัวของตนเองและปรับใช้ใน

ชุมชนของเทศบาลเมืองทุ่งสงได้ 

2.การศึกษาดูงาน ด้านกระบวนการ

ปฏิบัติงานเชิงรุกในชุมชนของ อสม.ใน

เขตเมือง  ณ เทศบาลเมืองราชบุรี จ.

ราชบุรี
1. รับความรู้เกีย่วกบัการดูแลช่วยเหลือ

ครอบครัวผู้บกพร่องทางสมอง เพีอ่น ามาปรับ

ใช้และได้ลงพืน้ที่ดูแลผู้บกพร่องทางสมองของ

เทศบาลเมืองทุ่งสง เพือ่ใหผู้้บกพร่องทางสมอง

ได้มีรายได้ใหก้บัครอบครัวของตนเอง
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ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

3.การศึกษาดูงานด้าน

กระบวนการพัฒนาศักยภาพ

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในเขต

เมือง ณ เทศบาลต าบลจอมทอง จ.

เชียงใหม่

1. เรียนรู้เกีย่วกบัภูมิทัศน์ของเทศบาล

ต าบลจอมทองและเรียนรู้วัฒนธรรม

ประเพณี ของชาวเชียงใหม่ ซ่ึงเป็น

วัฒนธรรมที่ดีงาม ซ่ึงสามารถน ามา

ประยกุต์ใช้และปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้

2. มีการส่งเสริมในเร่ืองของที่อยูอ่าศัย

ให้ผู้มีรายได้น้อย ซ่ึงได้จดัท าโครงการ

หมู่บ้านเอื้ออาทรให้กบัประชาชนได้มีที่

อยูอ่าศัย

3. การศึกษาดูงาน เร่ือง คลินิกชุมชน

อบอุ่นและงานสาธารณสุขมูลฐาน ณ 

เทศบาลเมืองล าพูน
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งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด
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ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

4. ศึกษาเก่ียวกับคลีนิคแพทย์แผนไทย

และการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคต่างๆ

แก่ผู้ปว่ย

1.การศึกษาดูงาน เร่ือง พลังเครือข่าย

สุขภาพกับกระบวนการมีส่วนร่วมของ อสม.

 ณ เทศบาลเมืองอรัญญิก จ.พษิณุโลก

2. การด าเนินงานทางด้านสมัชชาสุขภาพที่

ครอบคลุมทกุๆด้านทกุปญัหา และ อสม .

ของเทศบาลเมืองอรัญญิกได้ลงมือท างาน

อย่างแทจ้ริง เพื่อใหชุ้มชนมีความเข้มแข็ง

และปลอดโรค

3. เปน็เทศบาลที่มีความพร้อมเปน็อย่าง

มาก ซ่ึงกระบวนการด าเนินงานของ อสม. 

และเจ้าหน้าที่ ท างานเปน็อันหนึ่งอัน

เดียวกัน ซ่ึง อสม. ทกุคนร่วมกันท างาน

ด้วยความเสียสละและท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

5.การศึกษาดงูาน ดา้น

กระบวนการด าเนินงานสมชัชา

สุขภาพ ณ เทศบาลนครพิษณุโลก 

1. ความรู้ในเร่ืองของ ตัวอย่าง อส

ม. ทีดี และมีศักยภาพของการ

ท างานแบบเชิงรุกและส่งเสริมให้

ประชาชนออกก าลังกายในชุมชน 

โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จา่ย ซ่ึงท าได้

โดยผู้น า อสม.และผู้น าชุมชนเปน็

ผู้น าในการออกก าลังกาย เช่น การ

เต้นแอร์โรบคิ เล่นฮูปลาฮูป การ

เต้นร าวง ซ่ึงเปน็การออกก าลัง

กายทีดี่และส่งเสริมใหป้ระชาชน

รักสุขภาพ
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ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

2. สร้างความมีส่วนร่วมและ

ปลูกฝังใหป้ระชาชนมีจติส านกึ

และความรับผิดชอบต่อครัวเรือน

ของตนเอง ซ่ึงผู้น าชุมชนจะเปน็

ผู้น าในการรณรงค์ใหทุ้กครัวเรือน

ร่วมมือท าความสะอาดพืน้ที่

บริเวณบา้นและพืน้ทีใ่กล้เคียงโดย

ไม่ต้องร้องขอใหท้างเทศบาล

ด าเนนิการให ้ซ่ึงเปน็ลักษณะการ

สร้างความเข้มแข็งใหก้ับชุมชนและ

เปน็การอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อมอีกด้วย

3. ได้รับความรู้ด้านกระบวนการ

ด าเนนิงานสมัชชาสุขภาพ อย่าง

ชัดเจน ซ่ึง อสม.ได้แลกเปล่ียน

เรียนรู้ในเร่ืองของกระบวนการ
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วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

ท างานได้มองเห็นถงึหลักความเป็นจริง

ในการท างานของ อสม. และความทุ่มเท

ในการท างาน และสามารถน าปัญหาที่

ได้รับมาแกไ้ขปัญหาแล้วไปปรับใช้ใน

การด าเนินงานของแต่ละชุมชนได้อยา่ง

แท้จริง

6.การแลกเปลี่ยนเรียนรูป้ระสบการณ์

การท างานของ อสม. ในเขตเมืองและ

การศึกษาดูงาน  ด้านสาธารณสุขมูล

ฐาน ณ เทศบาลต าบลปากน้ า จ.ชุมพร

1. เห็นถงึกระบวนการด าเนินงานร่วมกนั

ระหว่างองค์กรและมิตรภาพที่ดีต่อกนั

339



ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ
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ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

3 โครงการส่งเสริมโภชนาการ

ประชากร 

(นมถั่วเหลือง)

งานบริการ

สาธารณสุขฯ

/กอง

สาธารณสุข

1,400,000 176,942.65   1,576,943   1,573,942.65    - จ้างเหมาเอกชนผลิตนมถั่วเหลือง 

จ านวน 1,750 ถุง / วัน  ระยะเวลา 

31 ตุลาคม 2557 - 30 กนัยายน 

2558 ในการส่งเสริมโภชนาการ

ประชาชนทั้ง 19 ชุมชน โดยแบ่ง

กลุ่มเปูาหมาย 5 กลุ่ม ดังนี้

 1. เด็กอายุ 1.5 ปี ในชุมชน จ านวน 

365 คน 

2. เด็กอายุ 1-5 ปี (ใน ศพด.และ

โรงเรียนรีสอร์ท อนุบาล จ านวน 320

 คน)

 3. ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส จ านวน 58

 คน

 4. ผู้ปุวย/ผู้ปุวยเร้ือรัง จ านวน 108 

คน

 5. ผู้สูงอายุ จ านวน 899 คน 

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

จากผลการตดิตามประเมนิผลดงัน้ี

1. ภาวะโภชนาการเด็กนกัเรียนใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนรี

สอร์ท อนบุาลในปงีบประมาณ  

2558

จากกลุ่มเปาูหมาย 334 คน 

ครั้งที ่1  ผลปรากฏดังนี้

- น้ าหนกัปกติตามเกณฑ์จ านวน 

284 คน(ร้อยละ87.9 )  

- น้ าหนกัต่ ากว่าเกณฑ์ 16 คน

(ร้อยละ 5.0 )

- น้ าหนกัมากกกว่าเกณฑ์ 23คน 

(ร้อยละ 7.1)  
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

ครัง้ที่ 2 ผลปรากฏดังนี้ จาก

กลุ่มเปูาหมาย 339 คน

- น้ าหนักปกติตามเกณฑ์จ านวน 297 

คน (ร้อยละ 87.6)

  - น้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ 10 คน(ร้อยละ

3.0 )

- น้ าหนักมากกกว่าเกณฑ์ 32คน (ร้อย

ละ 9.4) 

 - เด็กนักเรียนในศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก

และโรงเรีนรีสอร์ท อนุบาลในปี

การศึกษา 2558

ครัง้ที่ 1 จากกลุ่มเปูาหมาย 389 คน 

ผลปรากฎ ดังนี้

 - เด็กมีน้ าหนักปกติตามเกณฑ์ จ านวน 

364 คน (ร้อยละ 80.9)

 - น้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ 29 คน 

(ร้อยละ 7.5)
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - น้ าหนักมากกว่าเกณฑ์ 45 คน (ร้อย

ละ 11.6)

ครัง้ที่ 2 จากกลุ่มเปูาหมาย 388 คน 

ผลปรากฎว่า

 -  เด็กมีน้ าหนักปกติตามเกณฑ์ จ านวน

 322 คน (ร้อยละ 82.8)

 - น้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ 25 คน (ร้อยละ

 6.4)

  - น้ าหนักมากกว่าเกณฑ์ 42 คน (ร้อย

ละ 10.8)

 - จากขอ้มูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าภาวะ

โภชนาการเด็กที่มีน้ าหนักปกติตามเกณฑ์

เพิ่มขึน้จาก ร้อยละ 80.9 เพิ่มเป็นร้อย

ละ 82.8 และที่มีน้ าหนักมากกว่าเกณฑ์

ร้อยละ 11.6 ลดลงเหลือร้อยละ 10.8
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

และน้ าหนกัต่ ากว่าเกณฑ์จากร้อย

ละ 7.5 ลดลงเหลือร้อยละ 6.4 

2. ปริมาณโปรตนี

ครั้งที ่1 = 18.30 mg/ml

ครั้งที ่2 = 15.89 mg/ml

ครั้งที ่3 = 19.52 mg/ml

ครั้งที ่4 = เคร่ืองตรวจเสีย

3. ด้านความพึงพอใจ

 - ในคุณภาพและรสชาติของนมถั่ว

เหลืองบรรจถุุง ระดับความพึง

พอใจ 92.2%
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

4 โครงการระบบหลักประกัน

สุขภาพเทศบาลเมืองทุง่สง

กอง

สาธารณสุขฯ

819,370

(งบเทศบาล)

703,377 สมทบหลักประกนัสุขภาพท้องถิ่น

หรือพื้นที่เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม

แผนงาน/โครงการ ด้านสาธารณสุข

ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการการ

บริหารกองทุนหลักประกนัสุขภาพ

เทศบาลเมืองทุ่งสง โดยมีเปูาหมาย

การให้บริการ 4 ด้าน  ทั้งหมด 

จ านวน 27 โครงการ

(1) ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

(2) ด้านการควบคุมโรค 

(3) ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

(4) ด้านบริหารจัดการ

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

ดา้นที่ 1 สนับสนุนหน่วยบริการ/

สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสขุ

  จ านวน 11 โครงการ
1. โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแล

ผู้ปุวยของอาสาสมัครฉกุเฉนิการแพทย์

2. โครงการคัดกรองความดัน เบาหวาน

และปรับเปล่ียนพฤติกรรมประชาชน

ต าบลปากแพรก ศูนยสุ์ขภาพชุมชน

เทศบาลเมืองทุ่งสง

3.โครงการสีขาว หัวใจสีเขยีว มหกรรม

สุขภาพและต่อต้านยาเสพติด

4. โครงการรวมพลังขบัเคล่ือนอาหาร

ปลอดภัย ปราศจากการปนเปื้อน ตลาด

สดเทศบาลเมืองทุ่งสง

5. โครงการน้ าด่ืมสะอาด น้ าด่ืม

ปลอดภัยด้วยการรณรงค์และตรวจตู้น้ า

หยอดเหรียญในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

6. โครงการเครือขา่ยเฝูาระวังความ

ปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ภายในชุมชน

7. โครงการเครือขา่ยเฝูาระวังอาหาร

สะอาด รสชาติอร่อยในเขตเทศบาล

เมืองทุ่งสง

8. โครงการเฝูาระวังคุณภาพน้ าด่ืมบรรจุ

ขวด ประปรหยอดเหรียญและประปา

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง

9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ

ช่วยฟื้นคืนชีพเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯเนื่องในวันหัวใจ

โลก

10. โครงการชวนคนทุ่งสง ลด ละ เลิก 

เหล้า บุหร่ี

11. โครงการประชาสัมพันธ์ปูองกนั

โรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

ด้านที่ 2 สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กร

ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน จ านวน 10 

โครงการ

1. โครงการรวมพลคนออกก าลังกายและ

เล่นกฬีาเพื่อสุขภาพ ต้านยาเสพติด 

"ร่วมสร้างเมืองสีขาว"

2. โครงการส่งเสริมสุขอนามัยในช่องปาก

3. โครงการรณรงค์และปูองกนัโรค

ไขเ้ลือดออกในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง

4. โครงการร ากระบองเพื่อปูองกนัโรค

5. โครงการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ

แบบลมปรานไท้เกก้

6. โครงการสานสายใย ด้วยใจอาสา 

7. โครงการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 

"ขยบักายด้วยดนตรี สบายชีวีด้วยแอโร

บิค"
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

8. โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อ

ปูองกนัโรคติดต่อ

9.โครงการชุมชนน่าอยู ่ชุมชนสุข

ภาวะโดยเครือข่ายอนุรักษ์คลอง

เทศบาลเมืองทุ่งสง

10. โครงการชุมชมไร้ถัง

ดา้นที่ 3 สนับสนุนศูนยเ์ดก็เลก็/

ผู้สงูอาย/ุคนพิการ จ านวน 3 

โครงการ

1.โครงการคุณแม่มือใหม่ ส่งเสริม

สุขภาพกาย สุขภาพในช่องปาก 

สุขภาพจิต และติดตามภาวะ

โภชนาการของนักเรียน

2.โครงการรณรงค์ปูองกนัโรคติดต่อ

ในโรงเรียน

3.โครงการก าจัดเหาในเด็กปฐมวัย

ด้วยสมุนไพรธรรมชาติ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

ดา้นที่ 3 สนับสนุนการบริหาร/

พัฒนากองทุนฯ จ านวน 3 โครงการ

1. โครงการบริหารจัดการกองทุน

หลักประกนัสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง

2. โครงการอบรมวิชาการทัศน

ศึกษษดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้

ของกองทุนหลักประกนัสุขภาพ

เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี

งบประมาณ 2558 

3.โครงการเวทีประชาคมจัดท าแผน

สุขภาพชุมชนและโครงการของ

กองทุนหลักประกนัสุขภาพฯ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

5 โครงการรณรงค์ควบคุม

ปอูงกันโรคพิษสุนขับา้

งานโรงฆา่

สัตว/์กอง

สาธารณสุขฯ

80,000 79,875 1. ฉคีวัคซีนปูองกนัโรคพิษสุนัขบ้า

    - สุนัข  จ านวน  574 ตัว

    - แมว  จ านวน 213 ตัว 

    รวม 787 ตัว

2. . ฉดียาคุมก าเนิดสัตว์เล้ียงเพศเมีย

   -  สุนัข  จ านวน 263  ตัว

   - แมว  จ านวน  85 ตัว

     รวม  348 ตัว

3. ฉดียาก าจดัพยาธิภายใน-ภายนอก 

   - สุนัข  จ านวน 216 ตัว

4. ให้ยาเม็ดถา่ยพยาธิ

    -  สุนัข  จ านวน 104  ตัว

    - แมว  จ านวน  80 ตัว

     รวม  184 ตัว 

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

5. ใหค้วามรู้สุขศึกษา จ านวน 

1,308 ราย

6. สรุปเวชภณัฑ์ คงเหลือ

 - วัคซีนปอูงกันโรคพิษสุนขับา้  

2,300 โด๊ส

 - ยาคุมก าเนดิ  234 ขวด

 - ยาเม็ดถ่ายพยาธิ  16 เม็ด

 - ยาก าจดัพยาธิภายใน-ภายนอก 

 84 ซี.ซี.
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

6 โครงการระบบการแพทย์

ฉุกเฉินเทศบาลเมืองทุง่สง

ศูนยบ์ริการ

สาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

650,000 600,000  - ด าเนนิการระหว่าง 1 ตุลาคม 

2557 - 30 กันยายน 2558 

ผลการด าเนินงาน

 - ใหบ้ริการแก่ประชาชนที่

เจบ็ปวุยฉุกเฉินหรือบาดเจบ็ 

จ านวน 814 ราย เฉล่ียเดือนละ 68

 ราย 

 - ระยะเวลาต้ังแต่รับแจง้เหตุถึงที่

เกิดเหตุไม่เกิน 10 นาที ใน

ระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตร

ปฏบิติัได้ 100 % ผลการดูแล

ผู้ปวุยท าได้ไม่เหมาะสม 1 %

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

7 โครงการอบรมเครือข่าย

อาสาสมัครสัตวแพทย์ชุมชน

กอง

สาธารณสุขฯ

30,000  -  - เทศบาลเมืองทุง่สง มี

อาสาสมัครสัตว์แพทย์ชุมชนต่างๆ 

ชุมชนละ 5 คน จะปฏบิติัหนา้ทีใ่ห้

ความรู้ , ฉีดยา , ท าหมัน เมื่อ

เจา้หนา้ทีข่องเทศบาลลงพืน้ที ่

อาสาสมัครฯ เหล่านี้จะลงพืน้ทีก่ับ

เจา้หนา้ทีด้่วย ซ่ึงอาสาสมัครฯ จะ

ได้รับการฝึกและใหค้วามรู้จาก

เจา้หนา้ทีเ่ทศบาลขณะลงพืน้ที่

ด าเนนิการ

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

(ไม่ใช้งบประมาณ) 

 - โอนไปยังค่าจา้ง

ชั่วคราวกองสาธารณสุขฯ

354



ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

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

50,000 60,000 110,000 110,000  - การด าเนินจัดอบรมเมื่อวันที 23 - 

27 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม

เทศบาลเมืองทุง่สง

 - ด าเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้

กับคณะท างานสมัชชาหมู่บ้าน/ชุมชน

ในพืน้ทีเ่ทศบาลเมืองทุง่สง จ านวน 1

 รุ่น จ านวน 80 คน เจ้าหน้าที่

ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 10 คน รวม 90 

คน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี  2558

ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที ่3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชวีิตทีด่กีว่า

แนวทางการพัฒนาที ่5 จัดระบบป้องกันอาชญากรรม ยาเสพตดิ และอบายมขุ โดยทุกภาคส่วนมสี่วนร่วม
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

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. ด้านเนื้อหาวชิาการในภาพรวม ค่าเฉล่ีย

 4.26 อยู่ในระดับมาก  โดยสามารถแยก

เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้

1. จากการเข้าร่วมโครงการฯในคร้ังนี้

สามารถเพิ่มความรู้ความเข้าใจเร่ืองของ

พษิภยัของยาเสพติดได้และจากการเข้า

ร่วมโครงการฯในคร้ังนี้สามารถรู้เทา่ทนั

และการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และ

การแพร่ระบาดของยาเสพติดได้ ค่าเฉล่ีย 

4.40 อยู่ในระดับมาก  

2. จากการเข้าร่วมโครงการฯในคร้ังนี้

สามารถท าใหอ้งค์การสมัชชาได้ท า

กิจกรรมร่วมกัน เกิดสัมพนัธ์
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

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

ภาพทีดี่ต่อกันทัง้ยังเกิดการ

เปล่ียนแปลงเรียนรู้ของสมัชชาใน

พืน้ทีแ่ละสมัชชาเครือข่ายอื่นได้ 

ค่าเฉล่ีย 4.21 อยู่ในระดับมาก  

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  

2558

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                         ใน

ภาพรวม ค่าเฉล่ีย 4.22 อยู่ในระดับมาก 

โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมาก

ไปหาน้อย ได้ดังนี้

1. วทิยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ใน

หวัข้อที่บรรยายและเปดิโอกาสใหซั้กถาม

หรือแสดงข้อคิดเหน็ ค่าเฉล่ีย 4.25 อยู่ใน

ระดับมาก

2. สามารถอธบิายหรือตอบข้อซักถามได้

อย่างชัดเจนและแสดงมุมมองได้อย่าง

กวา้งขวาง   ค่าเฉล่ีย 4.24 อยู่ในระดับมาก

3. ระยะเวลาในการบรรยายมีความ

เหมาะสม เพยีงพอ ค่าเฉล่ีย 4.21 อยู่ใน

ระดับมาก

4. สามารถถ่ายถอดความรู้ และสร้างความ

เข้าใจในการบรรยาย ค่าเฉล่ีย 4.18 อยู่ใน

ระดับมาก
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

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. ด้านในภาพรวมความพึงพอใจของ

การบรหิารจัดการ/สถานที่ ค่าเฉล่ีย 4.37

 อยู่ ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียง

ตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้

1. การประสานงานและการใหบ้ริการของ

เจ้าหน้าที่และอาหารและเคร่ืองด่ืม  

ค่าเฉล่ีย 4.40  อยู่ในระดับมาก      

2. สถานที่ในการจัดโครงการฯ  ค่าเฉล่ีย 

4.33 อยู่ ในระดับมาก   

4. จากการประเมินผู้เข้ารว่มโครงการ

ขับเคลื่อนสมัชชาพลังแผ่นดินเอาชนะยา

เสพติด ทั้ง 3 ด้านในการด าเนินโครงการ

ปรากฏวา่ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความ

คิดเหน็ในภาพรวม ค่าเฉล่ีย 4.28 
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

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

อยู่ในระดับมาก  โดยสามารถเรียงจากมาก

ไปน้อยได้ดังนี้    

1. ด้านที่ 3 ด้านความพงึพอใจของการ

บริหารจัดการ/สถานที่ ค่าเฉล่ีย 4.37 อยู่

ในระดับมาก    

2. ด้านที่ 1 ด้านเนื้อหาวชิาการ ค่าเฉล่ีย 

4.26 อยู่ในระดับมาก     

3. ด้านที่ 2 ด้านวทิยากร  ค่าเฉล่ีย 4.22 

อยู่ในระดับมาก                 

5. จาการศึกษาดูงาน

จากการประเมินผลโครงการขับเคล่ือน

สมัชชาพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ด้าน

เนื้อหาวชิาการในภาพรวม ค่าเฉล่ีย 4.58 

อยู่ในระดับมาก  โดยสามารถแยกเรียง

ตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

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. ความพงึพอใจในพธิมีอบเข็มตรา

สัญลักษณ์ ค่าเฉล่ีย 4.91 อยู่ในระดับมาก  

2. ความพงึพอใจในการทศันศึกษาดูงานใน

คร้ังนี้ทา่นพงึพอใจและได้รับความรู้จากที่

สถานที่ต่างๆได้ ค่าเฉล่ีย 4.87 อยู่ในระดับ

มาก  

3. 9.2 การศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้

การปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด ณ 

ชุมชนคลองเตยและการศึกษาดูงาน/ศึกษา

เรียนรู้/เยี่ยมชม “พระที่นั่งอนันตสมาคม”

 และ“พระที่นั่งวมิานเมฆ”  ค่าเฉล่ีย 4.84

 อยู่ในระดับมาก  
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

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

4. ความเหมาะสมของที่พกั อาหารและ

เคร่ืองด่ืมและประโยชน์ที่ทา่นได้รับจาก

การศึกษาดูงาน ค่าเฉล่ีย 4.82 อยู่ในระดับ

มาก  

5. การชี้แจ้งรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่

ก่อนการไปศึกษาดูงาน ค่าเฉล่ีย 4.81 อยู่

ในระดับมาก  

6. การศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้ชุมชน

เข้มแข็งตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง   ณ บา้นบอ่มะกรูด  อ าเภอโพ

ธาราม จังหวดัราชบรีุ ค่าเฉล่ีย 4.79 อยู่ใน

ระดับมาก  

7. ศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้กองทนุ

แม่ของแผ่นดินบา้นทุ่งเชิงดี อ าเภอละแม 

จังหวดัชุมพร ค่าเฉล่ีย 4.77 อยู่ในระดับ

มาก  

362



ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

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

8. ศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้การ

สร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มเส่ียงด้วยศิลปมวย

ไทย ณ ต าบลพุมเรียง อ าเภอไชยา  

ค่าเฉล่ีย 4.74 อยู่ในระดับมาก    

9. การศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้

ชุมชนเข้มแข็งป้องกันตนเอง โดย

เครือข่ายยาเสพติด ภาคประชาชน ณ

 บ้านหนองกลางดง อ าเภอสามร้อย

ยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ค่าเฉล่ีย

 4.68 อยู่ในระดับมาก    

10. การประชาสัมพันธ์โครงการฯ 

ค่าเฉล่ีย 4.67 อยู่ในระดับมาก    
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตผุลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนา 6 พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ภยัพิบัต ิให้มปีระสิทธภิาพโดยทุกภาคส่วนมสี่วนร่วม

1 โครงการบริการประชาชนเพือ่

รักษาความสงบเรียบร้อย ความ

ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 

(จา้งเหมาจดัความเปน็ระเบยีบ

เรียบร้อยของบา้นเมืองภายใน

เขตเทศบาลเมืองทุง่สง)

งานเทศกิจ

ส านกัปลัด ฯ

2,862,000 190,000 3,052,000 3,051,900 1. จดัจา้งเทศกจิ จ านวน  33 คน 

ด าเนินการดูแลความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยและดูแลการจราจรในเขต

เทศบาลร่วมกบัเจา้หน้าที่ต ารวจ

2. อ านวยความสะดวกให้กบันักเรียน

สังกดัเทศบาลและโรงเรียนที่ร้องขอใน

การขา้มถนนและจอดรถ

3. รับแจง้เหตุและช่วยเหลือผู้ประสบ

อุบัติเหตุและส่งต่อผู้ป่วยไปยงัโรงพยาบาล

4.จดัความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

ผู้ประกอบการ ค้า หาบเร่ แผงลอย

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าป ี 2558

ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที ่3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชวีิตทีด่กีว่า
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตผุลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

2 โครงการฝึกซ้อมแผนปอ้งกัน

และบรรเทาสาธารณภยัประจ าปี

 2558

40,000  -  - ด าเนนิกิจกรรมโดยการฝึกซ้อม

แผนปอ้งกันแบบบรูณาการร่วมกับ

หนว่ยงานอื่นๆ ดังนี้

 - ฝึกซ้อมแผนปอ้งกันและแก้ไข

ปญัหาอุทกภยั - วาตภยั และ

ดินถล่มเมืองทุง่สง

แบบบรูณาการ

งานปอ้งกัน ฯ

ส านกัปลัด ฯ

20,000  -  - จดัประชุมเมื่อวันที ่20 

พฤศจกิายน 2557 ณ หอ้งประชุม

อ าเภอทุง่สงและบริเวณหนา้

อาคารทีว่่าการอ าเภอทุง่สง 

 - หนว่ยงานราชการ อาสาสมัครฯ

 และมูลนธิิเกิดความพร้อมและ

ความช านาญ ประชาชนมีขวัญและ

ก าลังใจ

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

(แต่ไม่ใช้งบประมาณ)

 - โอนไปค่าวัสดุเชื้อเพลง

ภายในการงานปอ้งกันฯ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตผุลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - ฝึกซ้อมแผนปอ้งกันและระงับ

อัคคีภยั

งานปอ้งกัน ฯ

ส านกัปลัด ฯ

20,000  -  - ด าเนนิการจดัฝึกอบรมปอ้งกัน

และระงับอัคคีภยั แก่ครู นกัเรียน 

ผู้น าหมู่บา้น ผู้น าชุมชนสมาชิก อป

พร.และประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ปอ้งกันระงับอัคคีภยั เมื่อวันที ่24 

สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดวังหบี

 - ด าเนนิการฝึกซ้อมดับเพลิง และ

การปฐมพยาบาล ใหก้ับพนกังานใน

โรงงานฯ เมื่อวันที ่23 พ.ค. 2558

 ณ บริษัทชูศักด์ิรัษฎาพาราวูด้ 

จ ากัด

 - ด าเนนิการฝึกซ้อมแผนปอ้งกัน

และระงับอัคคีภยัป ี2558 เมื่อวันที่

 8 พฤษภาคม 2558 ณ สถานี

กาชาดสิรินธร

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

(แต่ไม่ใช้งบประมาณ)
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตผุลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - ด าเนนิการฝึกซ้อมแผนการเกิด

อัคคีภยัในสถานประกอบการ ใน

วันที ่19-20 มกราคม 2558 ณ 

โรงแรมแกรนด์เซาเทร์ิน 

 - ด าเนนิการฝึกซ้อมดับเพลิงและ

อพยพไฟ วันที ่18 มิถุนายน 2558

 ณ บริษัทเมืองใหม่กัตหรี จ ากัด 

(หมาชน)

 - ด าเนนการฝึกซ้อมอัคคีภยั วันที ่

13 มิถุนายน 2558  ณ บริเวณ

ด้านหนา้อาคารแฟลตเทศบาล

เมืองทุง่สง

 - ด าเนนิการฝึกอบรมการปอ้งกัน

และระงับอัคคีภยั เมื่อวันที ่26 

กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอ้งประชุม

ศาลจงัหวัดทุง่สง
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตผุลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

  - ด าเนนิการฝึกซ้อมระงับเหตุ

ฉุกเฉิน ประจ าป ี2558 เมื่อวันที ่

20 พฤศจกิายน 2558 ณ สถานี

บริการน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ ผา

ทอง 24 NGV จ ากัด

3 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร

ปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

งานปอ้งกัน ฯ

ส านกัปลัด ฯ

50,000  -  - เทศบาลเมืองทุง่สงมีภารกิจ

ฝึกซ้อมแผนร่วมกับหนว่ยงานต่างๆ

 อยู่เปน็จ านวนมาก เช่น องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นภายในอ าเภอ

ทุง่สง หนว่ยงานเอกชน บริษัท

ต่างๆ เมื่อได้รับหนงัสือแจง้มายัง

งานปอ้งกันฯ

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

(แต่ไม่ใช้งบประมาณ)

 - โอนไปค่าเช่าบา้น , 

ค่าวัสดุยานพาหนะ , 

ค่าบ าเหนจ็ลูกจา้งประจ า
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตผุลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

เพือ่ท าการฝึกซ้อมแผน ทาง

เจา้หนา้ทีด่ าเนนิการน าอาสาสมัคร

ปอ้งกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ใน

เขตเทศบาลไปร่วมซ้อมแผนด้วย

ทุกคร้ัง ท าให ้อปพร. ได้มีการ

ฝึกซ้อม ปฏบิติั และสามารถน าไป

ปฏบิติัจริงได้เมื่อเกิดเหตุการณ์

ต่างๆได้ดังนี้ 

1. โครงการอบรมอาสาสมัคร

ปอ้งกันฝ่ายพลเรือน ระหว่างวันที่

21-23 เมษายน ณ เทศบาลต าบล

เขานพิันธ์ เปน็การเพิม่พูนความรู้ 

ความเข้าใจ ทักษะ วิธีการปอ้งกัน

ระงับเหตุ แก่สมาชิก อปพร.
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตผุลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

4 โครงการอบรมปอ้งกันและระงับ

อัคคีภยัเบือ้งต้นใหก้ับเยาวชนใน

โรงเรียนในเขตเทศบาล (ยุว อป

พร.)

งานปอ้งกัน ฯ

ส านกัปลัด ฯ

20,000 20,000  - ด าเนนิการฝึกอบรมการปอ้งกัน

และระงับอัคคีภยัเบือ้งต้นแก่

เยาวชน (ยุว อปพร.) ในวันที  28 

สิงหาคม 2558 ณ งานปอ้งกันสา

ธารณภยั เทศบาลเมืองทุง่สง 

นกัเรียนทีเ่ข้ารับการอบรม จ านวน

 110 คน

ผลการประเมนิผล

ในภาพรวม ค่าเฉล่ีย 2.70 อยู่ใน

ระดับมาก โดยสามารถเรียง

ตามล าดับจากมากไปหานอ้ย ได้

ดังนี้ 

1. ความรู้ความเข้าใจในการ

ปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนเบือ้งต้น 

ค่าเฉล่ีย 3.00 อยู่ในระดับมาก      

     

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตผุลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

2. การจดัฝึกอบรมการปอ้งกันและ

ระงับอัคคีภยัเบือ้งต้น (ยุว อปพร.) 

ในคร้ังนี้ สามารถปลูกฝังจติส านกึ

ใหเ้ยาวชนรู้จกัเสียสละและ

ช่วยเหลือสังคม ค่าเฉล่ีย 2.80 อยู่

ในระดับมาก

3. ความรู้ความเข้าใจในการ

ช่วยเหลือผู้ประสบภยัเบือ้งต้น 

ค่าเฉล่ีย 2.72 อยู่ในระดับมาก 

4. ความพึงพอใจต่อการเข้ารับการ

ฝึกอบรมการปอ้งกันและระงับ

อัคคีภยัเบือ้งต้น แก่เยาวชน(ยุว 

อปพร.)   ค่าเฉล่ีย 2.71 อยู่ใน

ระดับมาก   
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตผุลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

5. ความรู้ความเข้าใจในการ

หลบหนภียัประเภทต่างๆ ค่าเฉล่ีย 

2.69 อยู่ในระดับมาก     

6. ความรู้ความเข้าใจในการ

ปอ้งกันและการระงับอัคคีภยั

เบือ้งต้น ค่าเฉล่ีย 2.68 อยู่ใน

ระดับมาก 

7. การจดัฝึกอบรมการปอ้งกันและ

ระงับอัคคีภยัเบือ้งต้น (ยุว อปพร.) 

ในคร้ังนี้ สามารถเตรียมความ

พร้อมด้านก าลังพลในการเข้า

ช่วยเหลือประชาชนได้และมีสถานที่

เหมาะแก่การฝึกอบรมเปน็อย่าง

มาก ค่าเฉล่ีย 2.67 อยู่ในระดับมาก
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตผุลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

8. การฝึกปฏบิติัจริงได้รับความรู้

และในการฝึกปฏบิติั ค่าเฉล่ีย 2.65

 อยู่ในระดับมาก 

9. ความเหมาะสมของระยะเวลาที่

จดัโครงการ ค่าเฉล่ีย 2.64 อยู่ใน

ระดับมาก 

10.  เด็กและเยาวชนได้รับความรู้

ถึงในขั้นตอนการใช้เคร่ืองมือ 

อุปกรณ์การดับเพลิงอย่างถูกวิธี 

ค่าเฉล่ีย 2.51 อยู่ในระดับมาก      

       

5 โครงการฝึกอบรมเครือข่าย

อาสาสมัครเตือนภยั "มิสเตอร์

เตือนภยั" (เครือข่ายเตือนภยัใน

ชุมชน)

งานปอ้งกัน ฯ

ส านกัปลัด ฯ

20,000  -  -       ไม่ได้ด าเนนิการ

 - โอนเปน็ค่าวัสดุ

ยานพาหนะและขนส่ง
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตผุลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

6 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ

ปอ้งกันและบรรเทา

สาธารณภยั(ดูแลงานระบบ

กล้องวงจรปดิ)

งานปอ้งกัน ฯ

ส านกัปลัด ฯ

324,000 324,400  -  ดูแลระบบกล้องวงจร ภายในห้อง

 CCTV ชั้น 2 ณ งานป้องกนัฯ

 - ควบคุมระบบกล้องวงจรปิดที่ติดต้ัง

ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง

 - เฝ้าระวังดูแลรักษาความปลอดภัย

ให้กบัสถานที่ราชการ

 - เฝ้าระวังดูลรักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สินให้กบัประชาชน

 - เฝ้าระวังดูแลรักษาความปลอดภัย

ด้านการจราจรและงานปราบ

อาชญากรรม ยาเสพติด

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณที่ตัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ

ระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถด าเนินการได ้ 

หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตผุลในการ

โอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได้

1 โครงการสงเคราะหเ์บีย้ยังชีพ

 คนชรา คนพิการ ผู้ปว่ยโรค

เอดส์

กอง

สวัสดิการ ฯ

23,941,800 23,808,300 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน

ของผู้ด้อยโอกาส คนยากจน คนพิการ 

เด็กเร่ร่อนระหว่างเดือนตุลาคม 57 - 

กันยายน 58 ( 12 เดือน)

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

งบอุดหนนุ

ทั่วไป

20,230,700 20,230,700 1.ผู้สูงอายุที่ได้รับเบีย้งยังชีพ

  - เดือนตุลาคม 57 จ านวน 2,604 คน

 - เดือนพฤศจิกายน 57 จ านวน 2,598 

คน 

  - เดือนธันวาคม 57 จ านวน 2,587 คน

 

การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าป ี2558

ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สูคุ่ณภาพชวีิตที่ดกีว่า

แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริมสวัสดกิารชมุชนโดยจัดสวัสดกิารสังคมแก่คนชรา  ผู้ดอ้ยโอกาส คนพิการ คนยากจน ให้พอเพียงแก่การด ารงชพีและเป็นธรรม
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณที่ตัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ

ระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถด าเนินการได ้ 

หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตผุลในการ

โอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได้

  - เดือนมกราคม 58 จ านวน 2,573 คน 

 - เดือนกุมภาพันธ์ 58 จ านวน 2,567 คน

 - เดือนมีนาคม 58 จ านวน 2,562 คน 

 - เดือนเมษายน 58 จ านวน 2,553 คน

 - เดือนพฤษภาคม 58 จ านวน 2,545 คน

 - เดือนมิถุนายน 58 จ านวน 2,533 คน

 - เดือนกรกฏาคม 58 จ านวน 2,526 คน

 - เดือนสิงหาคม 58 จ านวน 2,519 คน 

 - เดือนกันยายน 58 จ านวน 2,514 คน
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณที่ตัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ

ระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถด าเนินการได ้ 

หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตผุลในการ

โอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได้

เงินอุดหนนุ

ทั่วไป

3,261,100 3,261,100 2.ผู้พิการที่ได้รับเบีย้ความพิการ

 - เดือนตุลาคม 57 จ านวน 350 คน

 - เดือนพฤศจิกายน 57 จ านวน 349คน

 - เดือนธันวาคม 57 จ านวน 248 คน

 - เดือนมกราคม 58 จ านวน 245 คน 

 - เดือนกุมภาพันธ์ 58 จ านวน 344 คน

 - เดือนมีนาคม 58 จ านวน 344 คน 

 - เดือนเมษายน 58 จ านวน 342 คน

 - เดือนพฤษภาคม 58 จ านวน 338 คน

 - เดือนมิถุนายน 58 จ านวน 334 คน

 - เดือนกรกฏาคม 58 จ านวน 330 คน

 - เดือนสิงหาคม 58 จ านวน 329 คน

 - เดือนกันยายน 58 จ านวน 328 คน
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณที่ตัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ

ระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถด าเนินการได ้ 

หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตผุลในการ

โอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได้

งบเทศบาล 324,000 190,500 3. ผู้ปว่ยเอดส์

 - เดือนตุลาคม 57 จ านวน 27 คน

 - เดือนพฤศจิกายน 57 จ านวน27 คน 

 - เดือนธันวาคม 57 จ านวน 227 คน

 - เดือนมกราคม 58 จ านวน 31 คน 

 - เดือนกุมภาพันธ์ 58 จ านวน 31 คน

 - เดือนมีนาคม 58 จ านวน  31 คน 

 - เดือนเมษายน 58 จ านวน 34 คน

 - เดือนพฤษภาคม 58 จ านวน 34 คน

 - เดือนมิถุนายน 58 จ านวน 34 คน

 - เดือนกรกฏาคม 58 จ านวน 34 คน

 - เดือนสิงหาคม 58 จ านวน 34 คน

 - เดือนกันยายน 58 จ านวน 34 คน

เงินอุดหนนุ

ทั่วไป

126,000 126,000  - ได้รับเงินจากเงินอุดหนนุทั่วไปจ านวน 

21 คน
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณที่ตัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ

ระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถด าเนินการได ้ 

หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตผุลในการ

โอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได้

2 โครงการสนบัสนนุการ

ด าเนนิงานกองทุนสวัสดิการ

ชุมชน

กอง

สวัสดิการ

สังคมฯ

36,500 36,500  - สนบัสนนุการด าเนนิงานกองทุน

สวัสดิการชุมชน ปจัจุบนัมีสมาชิก จ านวน

 634 คน 

 - ยอดเงินต้ังแต่ก่อต้ัง-กันยายน 2558 

จ านวน 728,140.04 บาท

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

3 โครงการสงเคราะห์

ผู้ประสบภยัพิบติั

กอง

สวัสดิการ

สังคมฯ

10,000  -  - ด าเนนิการโดยใหค้วามช่วยเหลือ

ผู้ประสบภยัพิบติั โดยกองช่างจะน าวัสดุ

ต่างๆ ตามที่ประชาชนได้รับความ

เดือดร้อน ไปซ่อมแซม หรือปรับปรุง 

เพื่อบรรเทาความเสียหายใหป้ระชาชน

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

(ไม่ใช่งบประมาณ)

 - โอนวัสดุเชื้อเพลิง

379



ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณที่ตัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ

ระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถด าเนินการได ้ 

หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตผุลในการ

โอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได้

4 โครงการส่งเสริมภมูิปญัญา

และสวัสดิการผู้สูงอายุ

กอง

สวัสดิการ

สังคมฯ

200,000  -  - ด าเนนิกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ในวันที่

1-31 มีนาคม 2558 ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาล

เมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัด

นครศรีธรรมราช ซ่ึงด าเนนิการดังต่อไปนี้

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

(การอบรมใหค้วามรู้ เร่ือง "อาหาร

ปลอดภยัผู้สูงวัยปลอดโรค") ผู้ร่วมอบรม 

จ านวน 150 คน สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 

จ านวน 100 คน และอาสาสมัครดูแล

ผู้สูงอาย(ุอผส.) จ านวน 50 คน 

ด าเนนิการแล้วเสร็จ 

(ใช้งบประมาณพม.จังหวัด)

ซ่ึงงบประมาณของเทศบาล

ได้ด าเนนิการโอนไป 

ค่าใช้จ่ายใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

และค่าวัสดุเชื้อเพลิง

ภายในกองสวัสดิการฯ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณที่ตัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ

ระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถด าเนินการได ้ 

หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตผุลในการ

โอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได้

กิจกรรมที่ 2 สร้างอาชีพเสริมรายได้แก่

ผู้สูงอายุ (การท าดอกไม้จันทร์และพับ

เหรียญโปรยทาน ผู้ร่วมอบรม คือ 

ผู้สูงอายุ จ านวน 50 คน

กิจกรรมที่ 3 การจักสานผลิตภณัฑ์จาก

พลาสติก ผู้เช้าร่วมอบรม คือ  ผู้สูงอายุ 

จ านวน 50 คน

ผลการประเมินผล

 - จากการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม

อาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมือง             

ทุ่งสง ทั้ง 3 ด้าน ในการด าเนนิโครงการ

ปรากฏว่าผู้เข้าร่วมโครงการ มีความ

คิดเหน็ในภาพรวม ค่าเฉล่ีย 4.19 อยู่ใน

ระดับมาก  โดยสามารถเรียงจากมากไป

นอ้ยได้ดังนี ้  
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณที่ตัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ

ระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถด าเนินการได ้ 

หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตผุลในการ

โอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได้

1.  ด้านที ่3 ด้านความพึงพอใจของการบริหาร

จัดการ/สถานที ่ค่าเฉล่ีย 4.37 อยู่ในระดับมาก  

2. ด้านที ่1 ด้านเนื้อหาวชิาการ ค่าเฉล่ีย 4.24 

อยู่ในระดับมาก  

3. ด้านที ่2 ด้านวทิยากร ค่าเฉล่ีย 3.98 อยู่ใน

ระดับมาก  

5 โครงการส่งเสริมกิจกรรม

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมือง

ทุ่งสง

กอง

สวัสดิการ

สังคมฯ

50,000 4,500  - ส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมือง

ทุง่สง เมื่อวนัอังคาร ที ่21 มิถุนายน 2558 ณ 

ศูนย์ส่งเสาริมสุขภาพผู้สูงอายุ (คลินิกผู้สูงอาย)ุ 

จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 140 คน

ผลการด าเนินงาน

 - ผู้สูงอายุท ากิจกรรมร่วมกันและส่งเสริม

กิจกรรมทางประเพณีและวฒันธรรม

 - สร้างความสามัคคีให้กับผู้สูงอายุ

 - ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

 - เปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และ

ก าหนดจัดกิจกรรมในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

ผู้สูงอายุ

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณที่ตัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ

ระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถด าเนินการได ้ 

หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตผุลในการ

โอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได้

6 โครงการทัศนธรรมศึกษา

ของผู้สูงอายุ

กอง

สวัสดิการ

สังคมฯ

50,000 282,200 332,200         329,200  - ด าเนินการทัศนธรรมศึกษาของผู้สูงอาย ุ

ระยะเวลาและสถานทีร่ะหว่างวันที ่20 – 24

 มีนาคม 2558 

1. วนัที ่20 มีนาคม 2558 ณ 

วดัชยัชมุพล อ าเภอทุง่สง จงัหวดั

นครศรีธรรมราช

- การปฏิบัติธรรม นัง่สมาธิ

- การตรวจสุขภาพร่างกายเบือ้งต้น

2. วนัที ่21 – 24 มีนาคม 2558

กรุงเทพมหานคร

- วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแกว้)

- พระทีน่ัง่อนันตสมาคม

- พระทีน่ัง่วิมานเมฆ

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

- วัดพนัญเชงิ

- วัดใหญ่ชยัมงคล

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณที่ตัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ

ระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถด าเนินการได ้ 

หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตผุลในการ

โอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได้

 - วัดมงคลบพิตร

 - วัดพระศรีสรรเพชญ์

 - พระราชวังบางประอิน

 - ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

 - วัดหว้ยมงคล 

ผลการประเมนิผล

 - ด้านความพึงพอใจ / ความรู้ความ

เข้าใจ /และประโยชนท์ี่ได้รับในภาพรวม

 ค่าเฉล่ีย 3.37 อยู่ในระดับมาก โดย

สามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไป

หานอ้ย ได้ดังนี้

1. ความเหมาะสมของที่พัก อาหารและ

เคร่ืองด่ืม ภาพรวม ค่าเฉล่ีย 3.44 อยู่ใน

ระดับมาก
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณที่ตัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ

ระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถด าเนินการได ้ 

หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตผุลในการ

โอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได้

2. การชี้แจ้งรายละเอียดจากเจ้าหนา้ที่

ก่อนการไปศึกษาดูงาน ค่าเฉล่ีย 3.42 อยู่

ในระดับมาก

3. หว้งเวลา และระยะเวลาในการ

เดินทางมีความเหมาะสม ค่าเฉล่ีย 3.39 

อยู่ในระดับมาก

4. ประโยชนท์ี่ท่านได้รับจากการศึกษาดู

งาน ค่าเฉล่ีย 3.38 อยู่ในระดับมาก

5. การประชาสัมพันธ์โครงการฯ ค่าเฉล่ีย

 3.36 อยู่ในระดับมาก

6. ความเรียบร้อยโดยทั่วไปในการ

เดินทาง ค่าเฉล่ีย 3.24 อยู่ในระดับมาก
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณที่ตัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ

ระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถด าเนินการได ้ 

หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตผุลในการ

โอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได้

 - ด้านความพึงพอใจ / ความรู้ความ

เข้าใจ /และประโยชนท์ี่ได้รับใน

การศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆใน

ภาพรวม ค่าเฉล่ีย 3.66 อยู่ในระดับมาก 

โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมาก

ไปหานอ้ย ได้ดังนี้

1. การชมต าหนกัสมเด็จพระนเรศวร

มหาราช และพระมงคลคลบพิตร ณ วัด

มงคลบพิตร ค่าเฉล่ีย 3.47 อยู่ในระดับ

มากที่สุด

2. การเยี่ยมชมพระราชวังบางประอิน 

และตลาดน้ าอัมพวา ค่าเฉล่ีย 3.54 อยู่

ในระดับมากที่สุด

3. การทัศนธรรมศึกษา  ณ วัดหว้ยมงคล

 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ค่าเฉล่ีย 3.52 อยู่ใน

ระดับมากที่สุด
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณที่ตัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ

ระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถด าเนินการได ้ 

หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตผุลในการ

โอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได้

4. การถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หวั ณ ศาลา 100 โรงพยาบาล

ศิริราช ค่าเฉล่ีย 3.47 อยู่ในระดับมาก

ที่สุด

5. การเยี่ยมชมพระที่นัง่วิมานเมฆ และ

พระที่นัง่อนนัตสมาคม ค่าเฉล่ีย 3.39 อยู่

ในระดับมากที่สุด

6. การเยี่ยมชมและนมัสการหลวงพ่อโต

 ณ วัดพนญัเชิง ค่าเฉล่ีย 3.24 อยู่ใน

ระดับมากที่สุด

ความรู้ความเขา้ใจ/และประโยชน์ที่

ไดร้ับในการศึกษาดงูานในสถานที่ตา่ง

1. การทัศนธรรมศึกษา  ณ วัดหว้ยมงคล

 จ.ประจวบคีรีขันธ์
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณที่ตัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ

ระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถด าเนินการได ้ 

หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตผุลในการ

โอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได้

 - ได้สักการบชูาหลวงปูท่วด ซ่ึงเปน็

เคร่ืองยึดเหนีย่วทางจิตใจของชาวพุทธ 

ท าใหเ้ปน็บ ารุงรักษาสืบสานศาสนาพุทธ

ใหอ้ยู่สืบไป

2. การถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หวั ณ ศาลา 100 โรงพยาบาลศิริ

ราช

- รู้สึกปล้ืมปติิในการได้ร่วมลงนามถวาย

พระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัใน

คร้ังนีเ้ปน็อย่างมาก

3.  การเยี่ยมชมพระที่นัง่วิมานเมฆ และ

พระที่นัง่อนนัตสมาคม

- ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์แต่ละ

สมัยและแต่ละราชวงศ์ เพื่อได้น าความรู้

ไปถ่ายทอดใหก้ับลูกหลานได้

388


