
ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผนด ำเนินงำน

ประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณทีต่ัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำย

ทีว่ำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมนิผล

และรำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

1 โครงการส่งเสริมการลงทุน(พฒันาศูนย์กระจาย

สินค้าภาคใต้-ทุ่งสง (ศูนย์เปล่ียนถ่ายประเภท

การขนส่งรวบรวมและบรรจุตู้คอนเทนเนอร์(ทุ่ง

สง)(Inland Container Depot)

กองช่าง 17,271,000 17,271,000  - ส่งเสริมการลงทุน(พฒันาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง (ศูนย์เปล่ียนถ่าย

ประเภทการขนส่งรวบรวมและบรรจุตู้คอนเทนเนอร์(ทุ่งสง)(Inland Container

 Depot)

 - งานก่อสร้างลานคอนกรีต เฟส 1) 8,993 ตารางเมตร

 - งานก่อสร้างอาคารเคร่ืองชั่งและหอ้งควบคุม

 - งานครุภณัฑ์

ด าเนินการแล้วเสร็จ

2 โครงการพฒันาศูนย์กระจายสินค้า-ภาคใต้ทุ่งสง 

(Inland Container Depot : ICD Thungsong 

City)

 - กิจกรรมจ้างที่ปรึกษาศึกษารายละเอียดและ

จัดท าข้อเสนอโครงการตามพระราชบญัญัติร่วม

ทุนในกิจการของรัฐ

กองช่าง

(งบ จว.นศ)

2,257,700 2,200,000  - ด าเนินการจ้างที่ปรึกษาศึกษารายละเอียดและจัดท าข้อเสนอโครงการตาม

พระราชบญัญัติร่วมทุนในกิจการของรัฐ รายงานผลการวเิคราะหต่์างๆ ดังนี้ 

 - การรวบรวมข้อมูลที่มาและรายละเอียดของโครงการ จากผู้เกี่ยวข้องและ

เอกสารต่างๆ รวมถึงความก้าวหน้าของโครงการ ซ่ึงจะน าไปสู่การออกแบบ

แผนการเก็บข้อมูล การศึกษา และการวเิคราะหโ์ครงการพฒันาศูนย์กระจาย

สินค้าภาคใต้-ทุ่งสง

 - การวเิคราะหโ์ครงสร้างพืน้ฐานของระบบโลจิสติกส์และศักยภาพการพฒันา

ศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง ทั้งในด้านท าเลที่ต้ัง ความพร้อมของโครงสร้าง

พืน้ฐานด้านการขนส่ง เช่น เส้นทางรถไฟ ท่าเรือ และการรองรับการเชื่อมต่อ

กับท่าเรือทวายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถีงความสอดคล้องกับนโยบายและกล

ยุทธก์ารพฒันาประเทศและกรอบความร่วมมือแผนพฒันาเศรษฐกิจสามฝ่าย 

(IMT-GT)

อยู่ระหวา่งการด าเนินงาน

3  โครงการพฒันาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ 

(Inland Container Depot : ICD Thungsong 

City)

 - ก่อสร้างปา้ยและหอ้งส้วมศูนย์กระจายสินค้า

ภาคใต้-ทุ่งสง)

กองช่าง 500,000 463,000  - ก่อสร้างปา้ยศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง  ขนาดสูง 2.10-3.00 เมตร ยาว

 14.70 เมตร พร้อมติดตราสัญลักษณ

 - ก่อสร้างและหอ้งส้วมศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง ซ่ึงเปน็อาคาร คสล. ชั้น

เดียว ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 7.20 เมตร

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที ่3 ร่วมกันพัฒนำเศรษฐกิจและสงัคม สูคุ่ณภำพชวีิตทีด่กีว่ำ

ผลกำรตดิตำมและประเมนิผลแผนพัฒนำเทศบำลเมอืงทุง่สง  ประจ ำป ี 2559

แนวทำงกำรพัฒนำที ่ 1  ส่งเสริมสนับสนุนใหเ้กิดกำรลงทนุดำ้นคมนำคมขนส่ง รองรับกำรขยำยกำรลงทนุภำคธรุกิจ  กำรค้ำขำยและอุตสำหกรรมและขยำยกำรจ้ำงงำนในพ้ืนทีใ่หส้ำมำรถลดตน้ทนุและเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำย

ทีว่ำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุล

ในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

1 โครงการสนับสนุนส่งเสริมและพฒันา

อาชีพแกป่ระชาชน

กองสวสัดิการ ฯ 1,650,000 199,600         - ด าเนินการอบรมแลกแปล่ียนเรียนรู้ เมื่อวนัที่ 27 มกราคม 2559

 ณ หอ้งประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง , ศึกษาดูงาน  ระหวา่งวนัที่ 31 

กรกฎาคม  - 4 สิงหาคม 2559 ณ ท าเนียบรัฐบาล , เครือขา่ย

วสิาหกจิชุมชนคลองน  าใส และสหกรณ์นายร้อย จปร .

วัตถุประสงค์

1. เพือ่เปน็การส่งเสริมพฒันาและเพิม่รายได้ใหก้บัประชาชน

ผลกำรด ำเนินงำน

 - ผู้เขา้รับการอบรมได้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และสามารถน ามา

พฒันาและเพิม่รายได้ใหก้บัตนเองได้

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลกำรตดิตำมและประเมนิผลแผนพัฒนำเทศบำลเมอืงทุง่สง  ประจ ำป ี 2559

ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที ่3 ร่วมกันพัฒนำเศรษฐกิจและสงัคม สูคุ่ณภำพชวีิตทีด่กีว่ำ

แนวทำงกำรพัฒนำที ่2  พัฒนำทกัษะและส่งเสริมอำชพีแก่กลุ่มผู้จ้ำงงำน กลุ่มอำชพี ผู้ดอ้ยโอกำส ยำกจน ภำยใตป้รัชญำเศรษฐกิจพอเพียง โดยทกุภำคส่วนมสี่วนร่วม
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ล ำดับ
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร
ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยที่วำงไว้หรือระบุ

เหตุผลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้  หรือระบขุัน้ตอนที่อยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบเุหตุผลใน

กำรโอนด้วย  เพ่ืออธบิำยเหตุผลต่อ

คณะกรรมกำรประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

โครงการสนับสนุนองค์กรการกุศล

จัดงานประเพณีและการจัด

กิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการ

เรียนรู้ด้านศาสนาและวัฒนธรรม

ส านักปลัดฯ 300,000  - ไม่ได้ด าเนินการ

(เนื่องจากมีข้อทักท้วงจาก สตง. ไม่ใช่

อ านาจของเทศบาล)

 - กิจกรรมสนับสนุนการจัดงาน

ประเพณีประจ าปีของมูลนิธิซ าปอ

กง (หลวงพ่อโต) ทุ่งสง

ส านักปลัด ฯ

(งบเทศบาล)

100,000  - ไม่ได้ด าเนินการ

(เนื่องจากมีข้อทักท้วงจาก สตง. ไม่ใช่

อ านาจของเทศบาล)

กิจกรรมสนับสนุนการจัดงาน

ประเพณีประจ าปีของมูลนิธิสว่าง

ทุ่งสงธรรมสถาน

ส านักปลัด ฯ

(งบเทศบาล)

100,000  - ไม่ได้ด าเนินการ

(เนื่องจากมีข้อทักท้วงจาก สตง. ไม่ใช่

อ านาจของเทศบาล)

 - กิจกรรมสนับสนุนชมรม

เผยแพร่คุณธรรม

ส านักปลัด ฯ

(งบเทศบาล)

100,000  - ไม่ได้ด าเนินการ

(เนื่องจากมีข้อทักท้วงจาก สตง. ไม่ใช่

อ านาจของเทศบาล)

ผลกำรตดิตำมและประเมนิผลแผนพัฒนำเทศบำลเมอืงทุ่งสง  ประจ ำปี  2559

ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนำเศรษฐกิจและสงัคม สู่คุณภำพชวีติที่ดกีวำ่

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ำยธุรกิจกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม และกำรกีฬำ เชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงและกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวของเมืองทุ่งสงเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ใกล้เคียงโดยชุมชนมีส่วนร่วม

1
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ล ำดับ
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร
ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยที่วำงไว้หรือระบุ

เหตุผลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้  หรือระบขุัน้ตอนที่อยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบเุหตุผลใน

กำรโอนด้วย  เพ่ืออธบิำยเหตุผลต่อ

คณะกรรมกำรประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ำยธุรกิจกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม และกำรกีฬำ เชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงและกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวของเมืองทุ่งสงเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ใกล้เคียงโดยชุมชนมีส่วนร่วม

2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวในอ าเภอทุ่งสง

  - กิจกรรมจัดงานขนมจีนหม้อ

ยักษ์เมืองทุ่งสง "อร่อยได้ไร้

แอลกอฮอล์"

ส านักปลัดฯ

(งบเทศบาล)

1,000,000 670,000 1,670,000 1,518,311  - จดักิจกรรมจดังานขนมจนีหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง "อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์"

วัตถุประสงค์

1.เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ  การค้า  การท่องเที่ยวในอ าเภอทุ่งสง

2.เพื่อเชือ่มโยงวฒันธรรม  โยงใยความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศในอาเซียน

3.เพื่อน าเทศกาลขนมจนีหม้อยักษ์มาเป็นตัวขับเคล่ือนให้เกิดความสมานฉันท์  เกิด

การมีส่วนร่วมและสร้างความสามัคคีในระดับท้องถิน่  ระดับภูมิภาค  และเชือ่มโยง

ระหวา่งประเทศ

4.เพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเทศกาลขนมจนีหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง ให้มีความ

โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของเมืองทุ่งสง  และยกระดับการจดังานเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน

5.เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ด้านอาชีพการผลิตเส้นขนมจนี  และการขายขนมจนีของ

ประชาชนในด้านวฒันธรรมทางด้านการกินขนมจนีให้อยูคู่่เมืองทุ่งสงตลอดไป

กิจกรรมที่ด าเนินการ

- ประชุมระดมความคิดเห็นเร่ืองการจดังานเทศกาลขนมจนีหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง 

"อร่อยได้ไร้แอลกฮอล์สายใยวฒันธรรมสู่ภาคีภาพแห่งภูมิภาค" วนัที่ 20 มกราคม 

2559

ด าเนินการแล้วเสร็จ

  - ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจดัการประชุมวชิาการฯ และงานเทศกาล

ขนมจนีหม้อยักษ์เมืองทุ่งสงวนัที่ 23 มีนาคม 2559 

 - การประชุมทางวชิาการ "2nd LAKSA Seminar : Cultural Connectivity 

towards Sub-Regional ASEAN Partnership" ขนมจนี วฒันธรรมอาเซ๊ยนที่

เชือ่มโยงสู่สายใยภาคภาพแห่งภูมิภาค คร้ังที่ 2" ประจ าปี 2559 วนัที่ 24 มีนาคม 

2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง

 - จดักิจกรรมงานเทศกาลขนมจนีหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง "อร่อยได้ไร้

แอลกฮออล์ สายใยวฒันธรรมสู่ภาคีภาพแห่งภูมิภาค" วนัที่ 25 มีนาคม 2559 ณ 

เวทีกลางสนามที่วา่การอ าเภอทุ่งสง
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ล ำดับ
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร
ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยที่วำงไว้หรือระบุ

เหตุผลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้  หรือระบขุัน้ตอนที่อยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบเุหตุผลใน

กำรโอนด้วย  เพ่ืออธบิำยเหตุผลต่อ

คณะกรรมกำรประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ำยธุรกิจกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม และกำรกีฬำ เชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงและกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวของเมืองทุ่งสงเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ใกล้เคียงโดยชุมชนมีส่วนร่วม

ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ

 -  จากการประเมินผลโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอ าเภอทุ่งสง กิจกรรมจดังาน

เทศกาลขนมจนีหม้อยักษ“์อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์สายใยวฒันธรรมสู่อาเซียน (การ

ประชุมทางวชิาการ “ขนมจนี วฒันธรรมอาเซียน ที่เชือ่มโยงสู่สายใยภาคีภาพแห่ง

ภูมิภาค คร้ังที่ 2” 2^nd  LAKSA Seminar : Cultural Connectivity towards 

Sub-Regional ASEAN Partnership ทั้ง 3 ด้าน ค่าเฉล่ีย 4.37 อยูใ่นระดับมาก

1. ด้านที่ 3 ความพึงพอใจด้านการจดัอาคารสถานที่ประชุมทางวชิาการฯ ค่าเฉล่ีย 

4.60 อยูใ่นระดับมาก

2. ด้านที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อการจดัประชุมทางวชิาการฯ ด้านคุณภาพของการ

ให้บริการการในการประชุม  ทางวชิาการฯ ค่าเฉล่ีย 4.29 อยูใ่นระดับมาก

3. ด้านที่ 1 ความพึงพอใจด้านคุณภาพของเนือ้หา ค่าเฉล่ีย 4.23 อยูใ่นระดับมาก

 - จากการประเมินผลโครงการการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในอ าเภอทุ่ง

สง กิจกรรมจดังาน เทศกาลขนมจนีหม้อยักษ์ “อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์”ด้านความ

พึงพอใจต่อการด าเนินการจดังาน “เทศกาลขนมจนีหม้อยักษ”์ในภาพรวม ค่าเฉล่ีย 

2.76 อยูใ่นระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี ้  

1. พิธกีรมีความสามารถในการด าเนินการได้ดี ค่าเฉล่ีย 3.00 อยูใ่นระดับมาก

2. ท่านคิดวา่ กิจกรรม “ เทศกาลขนมจนีหม้อยักษ”์ฯ มีความโดดเด่นและเป็น

เอกลักษณ์ของเมืองทุ่งสง ค่าเฉล่ีย 2.99 อยูใ่นระดับมาก
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ล ำดับ
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร
ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยที่วำงไว้หรือระบุ

เหตุผลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้  หรือระบขุัน้ตอนที่อยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบเุหตุผลใน

กำรโอนด้วย  เพ่ืออธบิำยเหตุผลต่อ

คณะกรรมกำรประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ำยธุรกิจกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม และกำรกีฬำ เชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงและกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวของเมืองทุ่งสงเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ใกล้เคียงโดยชุมชนมีส่วนร่วม

3. การประชาสัมพันธก์ารจดังาน ค่าเฉล่ีย 2.89 อยูใ่นระดับมาก

4. ท่านพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการแข่งขันการกินขนมจนี ค่าเฉล่ีย 2.88 อยูใ่น

ระดับมาก

5. ท่านคิดวา่การจดักิจกรรมเทศกาลขนมจนีหม้อยักษ์ฯสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ 

การค้า 

การท่องเที่ยวในอ าเภอทุ่งสงได้ ค่าเฉล่ีย 2.83 อยูใ่นระดับมาก

6. ท่านพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมร าวงเวยีนครก ค่าเฉล่ีย 2.68 อยูใ่นระดับมาก

7. ท่านพึงพอใจนิทรรศการเล่าเร่ืองขนมจนีหม้อยักษ์ฯ ค่าเฉล่ีย 2.66 อยูใ่นระดับ

มาก

8. ท่านพึงพอใจต่อการสาธติการท าขนมจนีเส้นสด ค่าเฉล่ีย 2.63 อยูใ่นระดับมาก

9. ท่านคิดวา่การจดักิจกรรมเทศกาลขนมจนีหม้อยักษ์ฯสามารถพัฒนากิจกรรมการ

ท่องเที่ยว เทศกาลขนมจนีหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง ให้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของ

เมืองทุ่งสงและยกระดับการจดังานเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้และท่านคิด

วา่สามารถน าเทศกาลขนมจนีหม้อยักษ์ฯมาเป็นตัวขับเคล่ือนให้เกิดความสมานฉันท์ 

เกิดการมีส่วนร่วมและสร้างความสามัคคี ในระดับท้องถิน่ ระดับภูมิภาค และ

เชือ่มโยงระหวา่งประเทศได้ ค่าเฉล่ีย 2.60 อยูใ่นระดับมาก

10. ท่านคิดวา่การจดักิจกรรมเทศกาลขนมจนีหม้อยักษ์ฯสามารถเชือ่มโยงวฒันธรรม

 โยงใยความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศได้ ค่าเฉล่ีย 2.43 อยูใ่นระดับมาก
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ล ำดับ
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร
ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยที่วำงไว้หรือระบุ

เหตุผลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้  หรือระบขุัน้ตอนที่อยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบเุหตุผลใน

กำรโอนด้วย  เพ่ืออธบิำยเหตุผลต่อ

คณะกรรมกำรประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ำยธุรกิจกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม และกำรกีฬำ เชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงและกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวของเมืองทุ่งสงเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ใกล้เคียงโดยชุมชนมีส่วนร่วม

 - จากการประเมินผลโครงการการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในอ าเภอทุ่ง

สง กิจกรรมจดังาน เทศกาลขนมจนีหม้อยักษ์ “อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์”ด้านการ

กระตุ้นเศรษฐกิจ ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรมในเขตเทศบาลในภาพรวม ค่าเฉล่ีย 

2.71 อยูใ่นระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้

1. ท่านคิดวา่การจดังานเทศกาลขนมจนีหม้อยักษ์สร้างรายได้ให้แก่พ่อค้า แม่ค้าใน

อ าเภอทุ่งสงได้ ค่าเฉล่ีย 2.80 อยูใ่นระดับมาก

2. ท่านคิดวา่การจดังานเทศกาลขนมจนีหม้อยักษ์มีส่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

การค้า การท่องเที่ยวได้ ค่าเฉล่ีย 2.63 อยูใ่นระดับมาก

 ข้อเสนอแนะ/ควำมคิดเห็นเพ่ิมเติมอ่ืนๆ

1. การด าเนินงานการจดังาน”เทศกาลขนมจนีหม้อยักษ”์เป็นการด าเนินงานที่ดี 

ควรจดังานในทุกๆปี เพื่อสืบทอดแก่คนรุ่นหลังต่อไป

2. ต้องการให้ทางเทศบาลเมืองทุ่งสงแจกเกียรติบัตรให้กับทุกร้าน ที่เข้าร่วมงาน

เทศกาลขนมจนีหม้อยักษ์

3. ควรจะมีบูธกิจกรรมเพิ่มเติมและส่งเสริมความรู้ด้านประเพณีขนมจนีน้ าแกงต่างๆ

เพิ่มขึน้ เพื่อให้ผู้คนที่ไม่ทราบประเพณีได้เข้าใจมากขึน้

4. ศิลปินควรจะเป็นศิลปินที่เป็นที่นิยมมากกวา่นี ้เพื่อดึงดูดความสนใจให้กับท่อง

ท่องเที่ยวได้มาเที่ยวงาน “เทศกาลขนมจนีหม้อยักษ”์ 

5. สถานที่จดังานมีฝุ่นมาก ควรด าเนินการจดังานในสถานที่ที่เป็นพื้นปูน เพื่อลด

ปัญหาของฝุ่นละออง
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ล ำดับ
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร
ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยที่วำงไว้หรือระบุ

เหตุผลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้  หรือระบขุัน้ตอนที่อยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบเุหตุผลใน

กำรโอนด้วย  เพ่ืออธบิำยเหตุผลต่อ

คณะกรรมกำรประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ำยธุรกิจกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม และกำรกีฬำ เชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงและกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวของเมืองทุ่งสงเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ใกล้เคียงโดยชุมชนมีส่วนร่วม

ประเด็นค ำถำม ผลที่ได้รับจำกำรสัมภำษณ/์สังเกต

1. สถานที่ในการจดักิจกรรมในคร้ังนีม้ีความเหมาะสมและความพร้อมเพียงใด - 

สถานที่มีความเหมาะสมและจดัเป็นระเบียบเรียบร้อย

-  สถานที่มีความพร้อม

- ยกเวน้พื้นที่สนาม เมือ่มีผู้มาร่วมงานเดินมากๆ เกิดฝุ่น                  ละอองฝุ่งก

ระจายระหวา่งก าลังนัง่รับประทานขนมจนี

2. ปริมาณขนมจนีมีเพียงพอหรือไม่ (สังเกตเส้นขนมจนีหมดภายในกีช่ัว่โมง ปริมาณ

น้ าแกงเพียงพอกับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และรดชาดน้ าแกง) - ปริมาณเส้น

ขนมจนีเพียงพอต่อประชาชนที่มาร่วมงาน                 

 3 ทุ่มยังมีขนมจนีให้รับประทาน

- มีเพียงพอกับปริมาณร้านที่จดั (ฝ่ายจดัเส้นได้แจกจา่ยขนมจนีแก่ร้นค้าหมดภายใน

 1 ชัว่โมง)

3. อุปกรณ์ต่างๆ จาน ชาม จดุบริการน้ าด่ืม  

 - เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมงาน

4. ผักเหนาะเพียงพอหรือไม/่การล้างผักถูกสุขลักษณะหรือไม่ 

- ถูกต้องตามสุขลักษณะอนามัย และได้น าผักปลอดสารพิษมาให้ผู้เข้าร่วมได้รับ

ประทาน

5. การประชาสัมพันธ ์ระเบียบ พิธกีาร และพิธกีรได้แนะน ารายละเอียดต่างๆ  - 

พิธกีรด าเนินรายการได้ดีกวา่ปีที่แล้วเยอะ พูดจาไพเราะ 
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ล ำดับ
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร
ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยที่วำงไว้หรือระบุ

เหตุผลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้  หรือระบขุัน้ตอนที่อยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบเุหตุผลใน

กำรโอนด้วย  เพ่ืออธบิำยเหตุผลต่อ

คณะกรรมกำรประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ำยธุรกิจกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม และกำรกีฬำ เชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงและกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวของเมืองทุ่งสงเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ใกล้เคียงโดยชุมชนมีส่วนร่วม

6. การจดันิทรรศการเล่าเร่ืองหนมจนี/ความสนใจนิทรรศการของประชาชน/

ข้อเสนอแนะ 

- นิทรรศการจดัได้สวยงาม เหมาะสมมากๆในเวลากลางวนัมองเห็นชัด แต่ตอน

กลางคืนมองไม่ค่อยเห็น ควรจดัไฟส่องเพราะคนส่วนมากมาร่วมงานในเวลากลางคืน

7. การสาธติขนมจนีเส้นสด/ความสนใจการสาธติของประชาชนข้อเสนอแนะ

- การสาธติขนมจนีเส้นสด มีคนสนใจพอสมควรแต่ควรให้ด าเนินการด้านสาธารณสุข

 ในเร่ืองของการใช้ภาชนะที่เป็นพลาสติก กับความร้อน ซ่ึงไม่ถูกสุขลักษณะและควร

 มีพื้นรองภาชนะที่วางล้างเส้นขนมจนี ไม่ใช่วางบนพื้น 

8. การประกวดท าน้ าแกง/ขัน้ตอนการลงทะเบียนประกวดท าน้ าแกง/ความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ (ลงทะเบียนประกวดท าน้ าแกง

เวลา 09.00-10.00 น. เร่ิมประกวดเวลา 10.30 น.) - เรียบร้อยดี สวยงามและเป็น

ระเบียบ

- มีหมายเลขประจ าตัวของผู้เข้าร่วมประกวดติดที่น้ าแกงของแต่ละคน/ชุมชนอย่าง

เรียบร้อย

- มีเจา้หน้าที่มารอให้บริการ ณ หน้าโรงยิมเนเชีย่ม

9. ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการท าน้ าแกงหม้อยักษ์ (เวลา 

14.00 น. ณ หลังอาคารโรงยิมเนเชีย่ม ทุ่งสง)

 - มีความร่วมมือของชุมชนอย่างยอดเยีย่มมาก

- ข้อเสนอแนะเต็นท์ที่วางให้ชุมชนปรับปรุงบ้าง ร้อนมาก สีฟ้าท าให้ตาลาย ควรมีผ้า

ขึงกัน้เพื่อทุเลาความร้อน หรือใช้เต้นท์สูงกวา่นี้
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ล ำดับ
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร
ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยที่วำงไว้หรือระบุ

เหตุผลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้  หรือระบขุัน้ตอนที่อยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบเุหตุผลใน

กำรโอนด้วย  เพ่ืออธบิำยเหตุผลต่อ

คณะกรรมกำรประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ำยธุรกิจกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม และกำรกีฬำ เชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงและกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวของเมืองทุ่งสงเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ใกล้เคียงโดยชุมชนมีส่วนร่วม

10. ความสะอาดบริเวณงานและร้านขนมจนี/จดุบริการถังขยะหรือถุงด า /

พฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชนการประชาสัมพันธเ์ร่ืองการทิ้งขยะ 

- มีเศษขยะจากการรับประทานขนมจนีน้อยมาก ประชาชนให้ความร่วมมือในการทิ้ง

เศษอาหารเป็นอย่างดี แต่ยังมีการทิ้งขยะ/พลาสติกแก้วน้ าที่เกิดจากการซ้ือจาก

ร้านค้า-รถเข็นรอบบริเวณงาน ควรขอความร่วมมือจากแม่ค้าและควรประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนได้ทราบจดุทิ้งขยะ

11. กิจกรรมแข่งขันการกินขนมจนี/ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจดัการแข่งขัน

 - การแข่งขันสร้างความสนุกสนานเป็นอย่างมาก

- ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานในการชมการแข่งขันขนมจนีเป็นอย่างมาก

12. กิจกรรมร าวงเวยีนครก ความคิดเห็นของประชาชนเกีย่วกับการประกวดและให้

รางวลัการร าวงเวยีนครก  

- มีประชาชนเข้าร่วมร าวงเวยีนครกเป็นจ านวนมาก

- ประชาชนได้ร าวงเวยีนครกกันอย่างสนุกสนานยิม้แย้มอย่างมีความสุข

- เป็นกิจกรรมที่ประชาชนให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ

13. ร้านไก่ทอด/ข้อเสนอแนะ 

 - จ านวนร้านไก่ทอดน้อยเกินไป ควรเชิญชวนร้านค้าให้มาจ าหน่ายไก่ทอดให้

มากกวา่นี้
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ล ำดับ
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร
ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยที่วำงไว้หรือระบุ

เหตุผลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้  หรือระบขุัน้ตอนที่อยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบเุหตุผลใน

กำรโอนด้วย  เพ่ืออธบิำยเหตุผลต่อ

คณะกรรมกำรประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ำยธุรกิจกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม และกำรกีฬำ เชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงและกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวของเมืองทุ่งสงเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ใกล้เคียงโดยชุมชนมีส่วนร่วม

จ ำนวนร้ำนที่เข้ำร่วม

1. ประเภทมืออาชีพ จ านวน  20 ร้าน

  - ผลการประกวดการท าน้ าแกงขนมจนี งานเทศกาลขนมจนีหม้อยักษ์  ประเภท 

น้ าแกงกะทิ

 - รางวลัรองชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้แก่ นางโชติกา จนัทร์ทิพย์

 - รางวลัรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางล าไย เกตุแก้ว ชุมชนตลาดสด

 - รางวลัชนะเลิศ  ได้แก่ ด.ต.สุจริต ทิพาพงศ์ ชุมชนเปรมประชา

2.  ผู้เข้าประกวดท าน้ าแกงขนมจนีหม้อยักษ์ ประจ าปี 2559 ประเภทน้ าแกง

เขียวหวาน จ านวน 15 ร้าน 

- ผลการประกวดการท าน้ าแกงขนมจนี งานเทศกาลขนมจนีหม้อยักษ์  ประเภท แกง

เขียวหวานไก่

 - รางวลัรองชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้แก่ นางนิพา ทิพย์วงศ์  ชุมชนตะวนัออกวดัชัย

ชุมพล

 - รางวลัรองชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้แก่ สุกัญญา ซ่ือสกุล  ชุมชนเสริมชาติ

 - รางวลัชนะเลิศ   ได้แก่ นางนิยม สถิตย์ภาคีกุล ชุมชนเปรมประชา

3. ผู้เข้าประกวดท าน้ าแกงขนมจนีหม้อยักษ์ ประจ าปี 2559 ประเภทน้ าพุงปลา

 - ผลการประกวดการท าน้ าแกงขนมจนี งานเทศกาลขนมจนีหม้อยักษ์   ประเภท 

แกงพุงปลา

 - รางวลัรองชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้แก่ นายภาคภูมิ สุขศรีนวล ชุมชนทุ่งสง – นา

บอน

 - รางวลัรองชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้แก่ นางวนัเพ็ญ จนัทร์ทิพย์ ชุมชนท่าแพใต้

 - รางวลัชนะเลิศ ได้แก่ นางนฤมล ชูทอง ชุมชนตะวนัออกวดัชัยชุมพล

3 โครงการดนตรีในสวนเทศบาลเมืองทุ่งสง

 "ดนตรีดีเยาวชนเด่น เล่นในสวน"

ส านักปลัดฯ 500,000  -  - ไม่ได้ด าเนินการ

4 โครงการถนนคนเดิน ส านักปลัดฯ 500,000  -  - ไม่ได้ด าเนินการ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณทีต่ัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเรจ็ของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยทีว่ำงไว้

หรอืระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรอืระบขุัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่ำง

กำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุล

ในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำน

สภำเทศบำล ฯได้

2,185,015     598,633              2,783,648                 2,256,914 

งบเทศบาล

819,400

                  701,460 

งบ สปสช.

1,365,615

ยอดยกมาจาก

ป ี2558 

598,633.09

   1,964,248.09                 1,555,454 

ผลกำรตดิตำมและประเมนิผลแผนพัฒนำเทศบำลเมอืงทุง่สง  ประจ ำป ี 2559

ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที ่3 ร่วมกันพัฒนำเศรษฐกิจและสงัคม สูคุ่ณภำพชวีิตทีด่กีว่ำ

แนวทำงกำรพัฒนำที ่4  จัดบริกำรสำธำรณสุขใหไ้ดม้ำตรฐำนทัว่ถึงและรณรงค์ส่งเสริมใหป้ระชำชนมพีฤตกิรรมสุขภำพทีถู่กตอ้ง

โครงการระบบหลักประกนัสุขภาพ

เทศบาลเมืองทุ่งสง

1  กองสาธารณสุขฯ  - สมทบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพืน้ที่เพือ่ด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน/

โครงการ ด้านสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยความเหน็ชอบจาก

คณะกรรมการการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยมี

เปา้หมายการใหบ้ริการ 4 ประเภท

(1) ประเภทหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข

 จ านวน 5 โครงการ ได้แก่

 1.1. โครงการแอโรบคิซ์พชิิตหุน่เฟร์ิม ร่างกายแข็งแรง โดยงานศูนย์บริการฯ 

กองสาธารณสุขฯ

 1.2 โครงการ อาหารวถิีไทย ใส่ใจสุขภาพตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองทุ่งสง โดย 

งานสุชาภบิาลฯ กองสาธารณสุขฯ

 1.3 โครงการคัดกรองความดันโลหติเบาหวานและปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ประชาชน ต าบลปากแพรก โดย ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง

 1.4 โครงการ เฝ้าระวงัคุณภาพน้ าด่ืมบรรจุขวด น้ าประปาในชุมชน ประปาด่ืม

ได้ประปาหยอดเหรียญและตู้น้ าหยอดเหรียญในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง โดย 

กองสาธารณสุขฯ

 1.5 โครงการ ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้ประกอบอาชีพงานรักษาความสะอาดและ

คัดแยกขยะ โดย งานสุขาภบิาลฯ กองสาธารณสุขฯ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณทีต่ัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเรจ็ของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยทีว่ำงไว้

หรอืระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรอืระบขุัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่ำง

กำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุล

ในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำน

สภำเทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่4  จัดบริกำรสำธำรณสุขใหไ้ดม้ำตรฐำนทัว่ถึงและรณรงค์ส่งเสริมใหป้ระชำชนมพีฤตกิรรมสุขภำพทีถู่กตอ้ง

(2) ประเภทกลุ่มหรอืองค์ประประชำชน/หน่วยงำนอ่ืน จ ำนวน  12 

โครงกำร ได้แก่

 2.1 โครงการแอโรบคิ ขยับกายสบายชีวา เพือ่สุขภาพที่ดี โดย เครือข่าย

อาสาสมัครสาธารณสุขฯ ชุมชนท่าแพเหนือ

 2.2 โครงการ รณรงค์และปอ้งกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 

โดย ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขฯ

 2.3 โครงการ อาหารปลอดภยั ใส่ใจผู้บริโภค ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง โดย

ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเทศบาลเมืองทุ่งสง

 2.4 โครงการ ออกก าลังกายเพือ่สุขภาพของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบา้นนา

เหนือ โดย โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ

 2.5 โครงการ ชุมชนน่าอยู่ ชุมชนสุขภาวะ โดยเครือข่ายอนุรักษค์ลองเทศบาล

เมืองทุ่งสง โดย กลุ่มเครือข่ายอนุรักษค์ลอง

 2.6 โครงการ อบรมเชิงปฏบิติัการ การปฐมพยาบาลเบือ้งต้นและการช่วยฟืน้

คืนชีพขั้นพืน้ฐาน โดย โรงเรียกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง

 2.7 โครงการ อบรมอดเปร้ียว ไวก้ินหวาน โดยโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง

 2.8 โครงการ พฒันาเครือข่ายจิตอาสาดูแลคนพเิศษ โดย กลุ่มอาสาสมัครดูแล

ผู้สูงอายุที่บา้น

 2.9 โครงการ อบรมเชิงปฏบิติัการ เยาวชนยุคใหม่ รักสุขภาพ หา่งไกลยาเสพ

ติด คร้ังที่ 5

 2.10 โครงการ แอโรบกิเพือ่สุขภาพ ขยับกายสบายชีว ีกับชุมชุมตลาดสด

เทศบาลเมืองทุ่งสง
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณทีต่ัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเรจ็ของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยทีว่ำงไว้

หรอืระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรอืระบขุัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่ำง

กำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุล

ในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำน

สภำเทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่4  จัดบริกำรสำธำรณสุขใหไ้ดม้ำตรฐำนทัว่ถึงและรณรงค์ส่งเสริมใหป้ระชำชนมพีฤตกิรรมสุขภำพทีถู่กตอ้ง

 2.11 โครงการ คนเสริมชาติรักษสุ์ขภาพ รักการเต้นแอโรบคิ

 2.12 โครงการ รวมพลรณรงค์ ส่งเสริมสุขภาพชาวเทศบาลเมืองวทุ่งสง

(3) ประเภทศูนย์เดก็เล็ก/ผู้สูงอำย/ุคนพิกำร  จ ำนวน  - โครงกำร

(4) ประเภทกำรบรหิำร/พัฒนำกองทนุฯ  จ ำนวน  2 โครงกำร ได้แก่

 4.1 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง 

โครงการของกองทุนฯ

 4.2 โครงการ เวทีประชาคมจัดท าแผนสุขภาพชุมชนกองทุนฯ ประจ าป ี

งบประมาณ 2560 โครงการของกองทุนฯ

(5) ประเภทกรณีเกิดโรคระบาด/ภยัพบิติั

 จ านวน - โครงการ    รวมโครงการทั้งหมด  19 โครงการ

2 โครงการรณรงค์ควบคุมปอ้งกนัโรค

พษิสุนัขบา้

 กองสาธารณสุขฯ             80,000  -  - ด าเนินฉีดวดัซีนสุนัข , แมว ตามชุมชนต่างๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ต้ังแต่

เดือนตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 

กิจกรรมทีด่ ำเนินงำน

1. ฉีควคัซีนปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้

2. ฉีดยาคุมก าเนิดสัตวเ์ล้ียงเพศเมีย

3. ฉีดยาปอ้งกันโรคพยาธแิละผิวหนัง

4. ใหสุ้ขศึกษาแก่ประชาชน

5. ส ารวจความพงึพอใจของผู้รับบริการ

ผลกำรด ำเนินงำน

 - ฉีควคัซีน จ านวน 1,873 ตัว

 - ฉีดยาคุมก าเนิด จ านวน 564 ตัว

 - ไม่ผู้พบปว่ยที่ตายโดยโรคพษิสุนัขบา้

 - ไม่พบสัตวต์ายโดยโรคพษิสุนัขบา้

 - บริการฉีดยาปอ้งกันโรคพยาธแิละผิวหนังแก่สัตวเ์ล้ียง จ านวน 84 ตัว

 - ประชาชนได้รับสุขศึกษา จ านวน 223 ครัวเรือน

 - ผู้รับบริการมีความพงึพอใจคิดเปน็ร้อยละ 93.49

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณทีต่ัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเรจ็ของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยทีว่ำงไว้

หรอืระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรอืระบขุัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่ำง

กำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุล

ในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำน

สภำเทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่4  จัดบริกำรสำธำรณสุขใหไ้ดม้ำตรฐำนทัว่ถึงและรณรงค์ส่งเสริมใหป้ระชำชนมพีฤตกิรรมสุขภำพทีถู่กตอ้ง

3 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้าน

สาธารณสุขมูลฐาน ประจ าป ี2559
 กองสาธารณสุขฯ         1,000,000  -  -  ไม่ได้ด าเนินการ

ยกเลิกโครงการ

โครงการพฒันางานสาธารณสุขมูล

ฐาน

285,000 142,500 ด าเนินการจดักจิกรรม อสม .ดังนี้

 1.1 กจิกรรมรวมพลรณรงค์

ส่งเสริมสุขภาพเนื่องในวนั

อาสาสมัครสาธารณสุขแหง่ชาติ

19,000 19,000  - ด าเนินกจิกรรมเมื่อวนัที่ 20 มีนาคม 2559 ณ สนามหน้าที่วา่

การอ าเภอ  ทุ่งสง

ผลกำรด ำเนินงำน

1. อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน

 259 คน ทั้ง 20 ชุมชน อสม.ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงเขา้ร่วม

กจิกรรมทั้งหมด 200 คน คิดเปน็ร้อยละ 77.2 ของ อสม. ทั้งหมด

2. ความพงึพอใจของ อสม . จากการสังเกตและผลส าเร็จของ อสม . 

เขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ ด้วยความต้ังใจ ความพร้อม และความ

สามัคคี ท าให ้อสม . ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงได้รับรางวลั ดังนี้

 2.1 รางวลัที่ 1 จากกองเชียร์มีความพร้อมและเชียร์สนุกสนาน

2.2 รางวลัที่ 1 จากขบวนพาเหรดภายใต้หวัขอ้การคัดแยกขยะ 

(พลิกถงุ พลิกโลก)

  2.3 รางวลัที่ 1 จากการแขง่ขนัทูนถาด (หญงิ) ปดิตาตีหม้อ(หญงิ) 

เตะปีบ๊ตีกอล์ฟคนจน (หญงิ ชาย)

 2.4 รางวลัที่ 3 จากการแขง่ขนัวิง่ซุปเปอร์แมน (หญงิ) วิง่ธง(ชาย)

และทูนของ(ชาย)

ด าเนินการแล้วเสร็จ

กองสาธารณสุขฯ

(งานส่งเสริม

สุขภาพ)

4
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณทีต่ัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเรจ็ของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยทีว่ำงไว้

หรอืระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรอืระบขุัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่ำง

กำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุล

ในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำน

สภำเทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่4  จัดบริกำรสำธำรณสุขใหไ้ดม้ำตรฐำนทัว่ถึงและรณรงค์ส่งเสริมใหป้ระชำชนมพีฤตกิรรมสุขภำพทีถู่กตอ้ง

3. เดินรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพวนั อสม . แหง่ชาติ โดย เดินขบวน

พาเหรด และแสดงส่ือต่างๆ ในเร่ืองสร้างเสริมสุขภาพในขบวน

พาเหรดภายใต้หวัขอ้ดังนี้

 3.1 รณรงค์ปอ้งกนัโรคไขเ้ลือดออก

 3.2 อาหารปลอดภยั

 3.3 ส่งเสริมการออกก าลังกาย

 3.4 การคัดแยกขยะ(พลิกถงุ พลิกโลก)

 3.5 การปอ้งกนัควบคุมโรคไม่ติดต่อซ่ึงชมรมอาสาสมัคร

สาธารณสุข (อสม.) ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงได้รับมอบหมายให้

รณรงค์ เร่ืองการคัดแยกขยะ (พลิกถงุ พลิกโลก)

4. จดันิทรรศการ การน าวสัดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เปน็ส่ิงของต่างๆ 

เพือ่น ามาใช้ประโยชน์ได้  ได้แก ่หมวก 

ผ้ากนัเปือ้น ชุดสวยงาม ดอกไม้ แจกนั เปน็ต้น

5. มอบนโยบายสุขภาพดีวธิคีนทุ่งสง และ เสวนาสุขภาพ "นานา

สาระ"

6. มอบเกยีรติบตัร อสม .ดีเด่นระดับต าบล อ าเภอ โซนจงัหวดั

และอสม.อาวโุส 70 ป ี
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณทีต่ัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเรจ็ของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยทีว่ำงไว้

หรอืระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรอืระบขุัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่ำง

กำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุล

ในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำน

สภำเทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่4  จัดบริกำรสำธำรณสุขใหไ้ดม้ำตรฐำนทัว่ถึงและรณรงค์ส่งเสริมใหป้ระชำชนมพีฤตกิรรมสุขภำพทีถู่กตอ้ง

7. กจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ อสม . ต้นแบบด้านออกก าลังกายการ 

ได้แก ่เต้นแอโรบคิแขง่ขนักฬีาพืน้บา้นระหวา่ง อสม .อ าเภอทุ่งสง

ด้วยกนั และแขง่ขนัฟตุบอลระหวา่ง อสม .กบัเจา้หน้าที่ โดยแบง่

ออกเปน็ประเภท ดังนี้

 -  วิง่กระแทกลูกโปง่ประเภทชาย และหญงิ

-  ทูนถาดประเภทชาย และหญงิ

 -  กนิวบิากประเภทชาย และหญงิ

-  เตะปีบ๊ ๕๐ ปปีระเภทชาย และหญงิ

  -  ปดิตาที่หม้อประเภทชาย และหญงิ

 -  ตีกอล์ฟคนจนประเภทชาย และหญงิ

 - วิง่กระสอบประเภทชายและหญงิ

 - วิง่ซุปเปอร์แมนประเภทชายและหญงิ

 - วิง่ธงประเภทชายและหญงิ

 -  ฟตุบอลหญงิระหวา่งเจา้หน้าที่และ อสม .
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณทีต่ัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเรจ็ของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยทีว่ำงไว้

หรอืระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรอืระบขุัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่ำง

กำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุล

ในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำน

สภำเทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่4  จัดบริกำรสำธำรณสุขใหไ้ดม้ำตรฐำนทัว่ถึงและรณรงค์ส่งเสริมใหป้ระชำชนมพีฤตกิรรมสุขภำพทีถู่กตอ้ง

1.2 กจิกรรมพฒันาศักยภาพ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า

หมู่บา้น(อสม.) ด้านระบบการ

จดัเกบ็ขอ้มูลสาธารณสุขมูลฐาน

กองสาธารณสุขฯ

(งานส่งเสริม

สุขภาพ)

266,000 123,500  - ด าเนินการพฒันาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น(อสม.) ด้าน

ระบบการจัดเก็บข้อมูลสาธารณสุขมูลฐาน ซ่ึงได้ด าเนินกิจกรรม ดังนี้

1. ส ารวจข้อมูล เมื่อวนัที่ 1 มกราคม 2559 - 30 กันยายน 2559

2. อบรมเชิงปฏบิติัการ เมื่อวนัที่ 2-3 กันยายน 2559

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ให ้อสม.มีความรู้ด้านระบบการจัดเก็บข้อมูลสาธารณสุขมูลฐาน

2. เพือ่ให ้อสม. สามารถใช้เคร่ืองมือแบบส ารวจได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนใน

การจัดเก็บข้อมูลด้านสาธารณสุขมูลฐาน

3. เพือ่ให ้อสม.ส ารวจและจัดท าแฟม้ประวติัส่วนบคุคลของ อสม. ได้อย่างมี

ระบบและครบถ้วน

ผลกำรด ำเนินงำน

 - จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 220 คน จาก อสม.ทั้งหมด 250 คน คิดเปน็

ร้อยละ 88.0

 - อสม.มีความรู้ด้านระบบการจัดเก็บข้อมูลระดับมาก

 - อสม.สามารถใช้เคร่ืองมือแบบส ารวจได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนระดับมาก

 - อสม. มีแฟม้ประวติัส่วนบคุคลอย่างมีระบบและครบถ้วนระดับมาก

 - ระดับความพงึพอใจอยู่ในระดับมาก

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณทีต่ัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเรจ็ของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยทีว่ำงไว้

หรอืระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรอืระบขุัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่ำง

กำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุล

ในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำน

สภำเทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่4  จัดบริกำรสำธำรณสุขใหไ้ดม้ำตรฐำนทัว่ถึงและรณรงค์ส่งเสริมใหป้ระชำชนมพีฤตกิรรมสุขภำพทีถู่กตอ้ง

5 โครงการส่งเสริมโภชนาการ

ประชากร  (จา้งเหมาเอกชนผลิต

นมถัว่เหลืองบรรจถุงุพร้อมจด้ส่ง )

กองสาธารณสุข

(งานบริการ

สาธารณสุขฯ)

1,735,488           1,634,435.20  - จ้างเหมาเอกชนผลิตนมถั่วเหลือง จ านวน 1,800 ถุง / วนั  8 ในการส่งเสริม

โภชนาการประชาชนทั้ง 20 ชุมชน ระหวา่ง 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 

2559  โดยแบง่กลุ่มเปา้หมาย 5 กลุ่ม ดังนี้

 1. เด็กอายุ 1.5 ป ีในชุมชน จ านวน 278 คน 

2. เด็กอายุ 1-5 ป ี(ใน ศพด.และโรงเรียนรีสอร์ท อนุบาล จ านวน 389 คน)

 3. ผู้พกิาร/ผู้ด้อยโอกาส จ านวน 63 คน

 4. ผู้ปว่ย/ผู้ปว่ยเร้ือรัง จ านวน 147 คน

 5. ผู้สูงอายุ จ านวน 923 คน 

จำกผลกำรตดิตำมประเมนิผลดงัน้ี

1. ภาวะโภชนาการเด็กนักเรียนในศูนย์พฒันาเด็กเล็กและโรงเรียนรีสอร์ท 

อนุบาลในปงีบประมาณ  2559

จากกลุ่มเปา้หมาย 419 คน 

ครั้งที ่1  เดอืนพฤศจิกำยน ผลปรำกฏดงัน้ี

- น้ าหนักปกติตามเกณฑ์จ านวน 346คน(ร้อยละ 82.5 )  

- น้ าหนักต่ ากวา่เกณฑ์ 22 คน(ร้อยละ 5.5 )

- น้ าหนักมากกกวา่เกณฑ์ 51คน (ร้อยละ 12.0)  

คร้ังที่ 2 มกราคม-กุมภาพนัธ ์ผลปรากฏดังนี้ 

- น้ าหนักปกติตามเกณฑ์จ านวน 349 คน (ร้อยละ 83.4)

  - น้ าหนักต่ ากวา่เกณฑ์ 17 คน(ร้อยละ 4.0 )

- น้ าหนักมากกกวา่เกณฑ์ 53 คน (ร้อยละ 12.6)

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณทีต่ัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเรจ็ของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยทีว่ำงไว้

หรอืระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรอืระบขุัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่ำง

กำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุล

ในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำน

สภำเทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่4  จัดบริกำรสำธำรณสุขใหไ้ดม้ำตรฐำนทัว่ถึงและรณรงค์ส่งเสริมใหป้ระชำชนมพีฤตกิรรมสุขภำพทีถู่กตอ้ง

ในป ี2559 

ครั้งที ่1 จากกล่มเปา้หมาย 411 คน ผลปรากฎวา่

- น้ าหนักปกติตามเกณฑ์จ านวน 350 คน(ร้อยละ 85.16 )  

- น้ าหนักต่ ากวา่เกณฑ์ 32 คน(ร้อยละ 7.78 )

- น้ าหนักมากกกวา่เกณฑ์ 29 คน (ร้อยละ 7.06)  

ครั้งที ่2 จากกล่มเปา้หมาย 411 คน ผลปรากฎวา่

- น้ าหนักปกติตามเกณฑ์จ านวน 361 คน(ร้อยละ 87.83 )  

- น้ าหนักต่ ากวา่เกณฑ์ 14 คน(ร้อยละ 3.41 )

- น้ าหนักมากกกวา่เกณฑ์ 36 คน (ร้อยละ 8.76)  

2. ปรมิำณโปรตนี

ครั้งที ่1 วนัที่ 28 ต.ค. 58 ส่งตรวจ ณ มหาวทิยาลักษณ์ ผลโปรตีนร้อยละ 

1.84 และ 1.88  

ครั้งที ่2  วนัที่ 9 ก.พ. 59 ส่งตรวจ ณ มทร.ศรีวชิัย ผลดังนี้

 - ถุงที่ 1 20.04 mg/ml ผ่านเกณฑ์

 - ถุงที่ 2 17.13 mg/ml ไม่ผ่านเกณฑ์

 - ถุงที่ 3 20.05 mg/ml ผ่านเกณฑ์

เฉล่ีย 19.07 mg/ml 

ครั้งที ่3 วนัที่ มิ.ย 58 ส่งตรวจ ณ มทรศรีวชิัย ไม่ผ่านเกณฑ์

ครั้งที ่4 เคร่ืองตรวจเสีย

 - จ านวนถุงการผลิต ต่อวนั ส่งครบถ้วนตามจ านวนที่ก าหนด

 - ระดับความพงึพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 93
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณทีต่ัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเรจ็ของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยทีว่ำงไว้

หรอืระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรอืระบขุัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่ำง

กำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุล

ในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำน

สภำเทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่4  จัดบริกำรสำธำรณสุขใหไ้ดม้ำตรฐำนทัว่ถึงและรณรงค์ส่งเสริมใหป้ระชำชนมพีฤตกิรรมสุขภำพทีถู่กตอ้ง

6 โครงการระบบการแพทยฉ์กุเฉนิ

เทศบาลเมืองทุ่งสง

กองสาธารณสุขฯ 600,000 600,000  - ด าเนินการบริการประชาชนใหบ้ริการการแพทยฉ์กุเฉนิ ระหวา่ง 

1 ตุลาคม 2558 - 30 กนัยายน 2559 

วัตถุประสงค์

1. เพือ่พฒันาและปรับปรุงระบบบริการการแพทยฉ์กุเฉนิใหส้ามารถ

ใหบ้ริการผู้ปว่ยฉกุเฉนิหรือผู้บาดเจบ็ได้อยา่งรวดเร็ว ปลอดภยัได้

มาตรฐาน

2. เพือ่จา้งเหมาเอกชนใหบ้ริการระบบบริการการแพทยฉ์กุเฉนิ

ผลกำรด ำเนินงำน

1. จดัหาผู้รับเหมาตามระเบยีบฯ ผู้รับจา้ง คือ มูลนิธปิระชาร่วมใจ 

สาขา   ทุ่งสง

2. ใหบ้ริการรักษาพยาบาลเบือ้งต้นแกผู้่บาดเจบ็หรือเจบ็ปว่ยฉกุเฉนิ

 ร จดุเกดิเหตุและดูและสังเกตุอาการระหวา่งน าส่งโรงพยาบาล ส่ง

ต่ออาการบาดเจบ็หรือเจบ็ปว่ยฉกุเฉนิใหบ้คุลากรทางการแพทย์

ทราบ สรุปรายงานในแบบบนัทึกการปฏบิติังาน เปา้หมาย

ระยะเวลา 12 เดือน 

3. ผู้รับจา้งรายงานผลการด าเนินงานต่อเทศบาลทุกเดือน

 - เดือนตุลาคม 58 จ านวน 59 ราย

 - เดือนพฤศจกิายน 58 จ านวน 85 ราย

  - เดือนธนัวาคม 58 จ านวน 77 ราย

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณทีต่ัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเรจ็ของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยทีว่ำงไว้

หรอืระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรอืระบขุัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่ำง

กำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุล

ในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำน

สภำเทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่4  จัดบริกำรสำธำรณสุขใหไ้ดม้ำตรฐำนทัว่ถึงและรณรงค์ส่งเสริมใหป้ระชำชนมพีฤตกิรรมสุขภำพทีถู่กตอ้ง

 - เดือนมกราคม 59 จ านวน 100 ราย

 - เดือนกุมภาพนัธ ์59 จ านวน 81 ราย

 - เดือนมีนาคม 59 จ านวน 65 ราย 

 - เดือนเมษายน 59 จ านวน 102 ราย

 - เดือนพฤษภาคม 59 จ านวน 71 ราย

 - เดือนมิถุนายน 59 จ านวน 60 ราย

 - เดือนกรกฏาคม 59 จ านวน 77 ราย

 - เดือนสิงหาคม 2559 จ านวน 89 ราย

 - เดือนกันยายน 59 จ านวน 80 ราย

รวมทัง้สิ้น 963 รำย

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการซ้อมแผน

สาธารณภยั
กองสาธารณสุขฯ

(งบ สปสช.)

105,175  - 

 1.1 ฝึกอบรมทบทวนความรู้ฝึกทักษะ

การบริหารจัดการเหตุสาธารณภยั จ านวน

 1 รุ่น จ านวน 20 คน

กองสาธารณสุข

(งบ สปสช.)

 - 

 1.2 ฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการซ้อมแผนสา

ธารณภยั
กองสาธารณสุข

(งบ สปสช.)

 - 

 - ด าเนินการซ้อมแผนสาธารณภยัร่วมกบัโรงพยาบาลทุ่งสง 

ระหวา่งวนัที่ 25-28 มีนาคม 2559 ณ หอ้งประชุมชั้น ๕ 

โรงพยาบาลทุ่งสงและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ใหบ้คุลากรได้ทบทวนความรู้และทักษะในการเผชิญเหตุ เมื่อ

เกดิเหตุสาธารณภยั

2. เพือ่ใหบ้คุลากรมีความมั่นใจและสามารถท างานร่วมกนัในระบบ

การดูแลผู้ปว่ย ณ จดุเกดิเหตุ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

(ไม่ใช้งบประมาณ)

7
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณทีต่ัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเรจ็ของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยทีว่ำงไว้

หรอืระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรอืระบขุัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่ำง

กำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุล

ในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำน

สภำเทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่4  จัดบริกำรสำธำรณสุขใหไ้ดม้ำตรฐำนทัว่ถึงและรณรงค์ส่งเสริมใหป้ระชำชนมพีฤตกิรรมสุขภำพทีถู่กตอ้ง

ผลกำรด ำเนินงำน

1.ได้รับการประสานงานจากโรงพยาบาลทุ่งสงมีการซ้อมแผนสาธารณภยั ด้าน

อุบติัเหตุจราจร  โดยมีสภ.ทุ่งสง, หน่วยกู้ชีพเทศบาลเมืองทุ่งสง, มูลนิธสิยาม

ร่วมใจปูอ่ินทร์ทุ่งสง, มูลนิธธิรรมรัศมีมณีรัตน์มูลนิธ ิ ใต้เต็กเซียงต้ึง ทุ่งสงและ

บคุลากรจากทางโรงพยาบาลทุ่งสง จ านวน 20 คน ณ หอ้งประชุมชั้น ๕ 

โรงพยาบาลทุ่งสง

2. ประชุมชี้แจงวตัถุประสงค์ ก าหนดการ ชี้แจงแผน ล าดับขั้นตอนการ

ช่วยเหลือ การน าส่ง

3.ซักซ้อมแผนสถานการณ์บนโต๊ะ

4. ซ้อมแผนตามสถานการณ์ที่ก าหนดมีหน่วยงานเข้าร่วมจ านวน 40 คน 

โรงพยาบาลทุ่งสงได้มีการ  ซ้อมแผนรับเหตุสาธารณภยัในโรงพยาบาลต่อเนื่อง

จากเหตุสาธารณภยัจากจุดเกิดเหตุ หน้าโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์ถึง

โรงพยาบาลทุ่งสง

4. สรุปผล และถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมซ้อมแผนสาธารณภยัด้านอุบติัเหตุ

จราจร ณ หอ้งประชุมชั้น ๕ โรงพยาบาลทุ่งสง 

 พบขอ้ผิดพลำด 

1. การรับแจ้งถึงที่เกิดเหตุรวดเร็ว เมื่อถึงเวลาจริงๆอาจช้ากวา่นี้

2. การคัดแยก ทีมที่มาถึง ณ จุดเกิดเหตุ เข้าพืน้ที่โดยไม่ได้กั้นโซน

รักษาพยาบาล  ดูแลด้านการจราจร

3. การเคล่ือนย้าย และน าส่ง ยังไม่เปน็ไปตามความรุนแรงของผู้บาดเจ็บ

4. ไม่ได้สรุปแจ้งศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ังการและแจ้งปดิสถานการณ์
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณทีต่ัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเรจ็ของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยทีว่ำงไว้

หรอืระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรอืระบขุัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่ำง

กำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุล

ในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำน

สภำเทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่4  จัดบริกำรสำธำรณสุขใหไ้ดม้ำตรฐำนทัว่ถึงและรณรงค์ส่งเสริมใหป้ระชำชนมพีฤตกิรรมสุขภำพทีถู่กตอ้ง

8 โครงการจดัท าประชาคมแผน

สุขภาพของกองทุนหลักประกนั

สุขภาพ

กองสาธารณสุขฯ 35,000 8,075 43,075           40,813  -  ด าเนินการจดัประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจดัท าแผนฯ ก่อนจดัท า

โครงการ , ประชุมเวทีประชาคมฯและเขียนโครงการกองทุนฯ และน า

ข้อมูลที่ได้จากเวทีประชาคมมาวเิคราะห์ ทบทวนและจดัท าร่างแผน

สุขภาพฯ เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติประกาศใช้แผนสุขภาพปี

 2560 เมื่อวนัที่ 22 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ทบทวน ปรับปรุง แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลเมืองทุ่งสงปี 2558 และจดัท าแผนสุขภาพและเขียนโครงการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง 2560

2. เพือ่ให้การบริหารจดัการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่ง

สง เกิดประสิทธภิาพ และใช้แผนสุขภาพชุมชนเป็นเคร่ืองมือในการ

ด าเนินงานในปี 2560

3. เพือ่คงไวซ่ึ้งผลการประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือง

ทุ่งสง ระดับA+

ผลกำรด ำเนินงำน

 - มีแผนสุขภาพชุมชนปี 2560 

 - ผลการบริหารกงอทุนฯ ได้ระดับ A เป็นกองทุนฯ ที่มีศักยภาพที่ดี

 - ระดับความพึงพอใจ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณทีต่ัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเรจ็ของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยทีว่ำงไว้

หรอืระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรอืระบขุัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่ำง

กำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุล

ในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำน

สภำเทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่4  จัดบริกำรสำธำรณสุขใหไ้ดม้ำตรฐำนทัว่ถึงและรณรงค์ส่งเสริมใหป้ระชำชนมพีฤตกิรรมสุขภำพทีถู่กตอ้ง

 - จากการประเมินผลโครงการ เวทีประชาคมจัดท าแผนสุขภาพชุมชนและ

โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าป ี2559 

ด้านเนื้อหาวชิาการในภาพรวม ค่าเฉล่ีย 4.23 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยก

เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้

1. จากการเข้าร่วมโครงการฯนี้ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการทบทวน 

ปรับปรุง แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ค่าเฉล่ีย 4.27 อยู่ในระดับมาก

2. ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองบทบาทของกองทุนหลักประกันสุขภาพ กับ

การส่งเสริมสุขภาพในชุมชนและหลักเง่ือนไข แนวทางการขอสนับสนุน

งบประมาณด าเนินงานก าหนดโครงการจากกองทุน ค่าเฉล่ีย 4.25 อยู่ในระดับ

มาก

3. ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองหลักการเขียนโครงการที่ถูกต้องและไม่ผิด

ระเบยีบการเบกิจ่ายของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ค่าเฉล่ีย 4.23 อยู่

ในระดับมาก

4. ท่านมีส่วนร่วม เช่น ร่วมคิด ร่วมระดมคิดค้นหาปญัหาสุขภาพที่เกิดขึ้นกับ

กลุ่มเปา้หมายในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ค่าเฉล่ีย 4.22 อยู่ในระดับมาก

5. ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสงเกิดประสิทธภิาพ และใช้แผนสุขภาพชุมชนเปน็

เคร่ืองมือในการด าเนินงานในประจ าปงีบประมาณ 2560 ค่าเฉล่ีย 4.20 อยู่ใน

ระดับมาก

9  โครงการอบรมเครือขา่ย

อาสาสมัครสัตวแพทยช์ุมชน

กองสาธารณสุขฯ

(งบเทศบาล)

30,000  -  - ไม่ได้ด าเนินการ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณทีต่ัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเรจ็ของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยทีว่ำงไว้

หรอืระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรอืระบขุัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่ำง

กำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุล

ในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำน

สภำเทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่4  จัดบริกำรสำธำรณสุขใหไ้ดม้ำตรฐำนทัว่ถึงและรณรงค์ส่งเสริมใหป้ระชำชนมพีฤตกิรรมสุขภำพทีถู่กตอ้ง

10 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพงาน

อนามัยโรงเรียน

กองสาธารณสุขฯ

(งบเทศบาล)

54,000 54,000  - ด าเนินกิจกรรมเมื่อวนัที่ 1 ต-ค.58-31 มี.ค.59 ณ โรงเรียนในสังกัด

เทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน 6 โรงเรียน

ผลกำรด ำเนินงำน

1. กำรตรวจสุขภำพนักเรยีน

 - ชั้น ป.1-4 ตรวจสุขภาพปีละ 1 คร้ัง 

ด ำเนินกำร 14 ครั้ง คิดเป็นรอ้ยละ 88 

 - ชั้น ป.5-6 ติดตามการตรวจสุขภพาด้วยตนเองภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

ด ำเนินกำร 12 ครั้ง คิดเป็นรอ้ยละ 75 

 - ระดับมัธยมศึกษา ติดตามการตรวจสุขภาพด้วยตนเองภาคเรียนละ 1 

คร้ัง

ด ำเนินกำร 10 ครั้ง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

2. ให้สุขศึกษำในโรงเรยีน

 - ภำคเรยีนละ 2 ครั้ง/โรงเรยีน

ด ำเนินกำร 10 ครั้ง คิดเป็นรอ้ยละ 42 

3. เฝ้ำระวังภำวะสุขภำพในโรงเรยีน

 - ภำคเรยีนละ 2 ครั้ง/โรงเรยีน

ด ำเนินกำร 12 ครั้ง คิดเป็นรอ้ยละ 50

4. สรำ้งควำมสัมพันธด์้ำนสุขภำพระหว่ำงโรงเรยีน บ้ำน และชุมชน

 - ติดตำมนักเรยีนทีบ่้ำน (ไม่ได้ด ำเนินกำร)

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดับ
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร
งบประมำณทีต่ัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย

ทีว่ำงไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่สำมำรถด ำเนินกำรได้  หรือระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในกำรโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบำยเหตุผลต่อคณะกรรมกำร

ประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

1 โครงการขับเคล่ือนสมัชชาชุมชน

หมูบ่้าน/ชุมชนพลังแผ่นดิน

เอาชนะยาเสพติด

กองสวสัดิการ

สังคม

100,000 100,000  - สมาชิกแกนน าในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพืน้ทีเ่ทศบาล

เมืองทุง่สง เจ้าหน้าทีแ่ละผู้เกีย่วข้อง จ านวน 1 รุ่น ด าเนินการ 2 กิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมที ่1 ฝึกอบรมใหค้วามรู้ จ านวน 100 คน

2. กิจกรรมที ่2 แลกเปล่ียนเรียนรู้และศึกษาดูงาน จ านวน 52 คน วันที ่22 – 

29 มกราคม 2559 ณ  หอ้งประชุมเทศบาลเมืองทุง่สง/พืน้ทีภ่าคใต้/พืน้ทีภ่าค

กลาง/พืน้ทีภ่าคเหนือ

ผลกำรด ำเนินงำน
 - ด้านเนือ้หาวิชาการในภาพรวม ค่าเฉล่ีย 4.34 อยูใ่นระดับมาก  โดยสามารถแยก

เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้

1. จากการฝึกอบรมในคร้ังนีท้่านมคีวามรู้ความเขา้ใจในเร่ืองสถานการณ์การแพร่

ระบาดของยาเสพติดในพืน้ที ่ภาค 8 เพียงใด ค่าเฉล่ีย 4.41 อยูใ่นระดับมาก

2. สามารถน าความรู้ความเขา้ใจไปถา่ยทอดใหก้บัผู้อืน่ได้ ค่าเฉล่ีย 4.40 อยูใ่นระดับ

มาก

3. จากการฝึกอบรมในคร้ังนีท้่านมคีวามรู้ความเขา้ในเร่ืองสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของยาเสพติดในภาพรวมของประเทศ ค่าเฉล่ีย 4.39 อยูใ่นระดับมาก

4. จากการฝึกอบรมในคร้ังนีท้่านมคีวามรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการล าเลียง ซุกซ่อน 

น าเขา้ยาเสพติดจากประเทศเพือ่นบ้าน ค่าเฉล่ีย 4.33 อยูใ่นระดับมาก

5. เนือ้หาในการอบรมในคร้ังนีส้ามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ค่าเฉล่ีย 4.19 อยู่

ในระดับมาก

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลเมืองทุ่งสง  ประจ ำปี  2559

ภำยใต้ยทุธศำสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม สูคุ่ณภำพชีวติที่ดีกวำ่

แนวทำงกำรพัฒนำที ่5 จัดระบบป้องกันอำชญำกรรม ยำเสพติด และอบำยมุข โดยทุกภำคส่วนมีส่วนร่วม
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ล ำดับ
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร
งบประมำณทีต่ัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย

ทีว่ำงไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่สำมำรถด ำเนินกำรได้  หรือระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในกำรโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบำยเหตุผลต่อคณะกรรมกำร

ประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

  - ดำ้นวทิยำกร         ในภาพรวม ค่าเฉล่ีย 4.26 อยูใ่นระดับมาก โดย

สามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหานอ้ย ได้ดังนี้

1. วทิยากรเปดิโอกาสใหซั้กถามหรือแสดงขอ้คิดเหน็ ค่าเฉล่ีย 4.37 อยู่

ในระดับมาก

2. วทิยากรมคีวามรู้ ความเชีย่วชาญ ในหวัขอ้ทีบ่รรยาย ค่าเฉล่ีย 4.29 

อยูใ่นระดับมาก

3. วทิยากรสามารถอธบิายหรือตอบขอ้ซักถามได้อยา่งชดัเจนและแสดง

มมุมองได้อยา่งกวา้งขวางค่าเฉล่ีย 4.25 อยูใ่นระดับมาก

4. วทิยากรสามารถอธบิายหรือตอบขอ้ซักถามได้อยา่งชดัเจนและแสดง

มมุมองได้อยา่งกวา้งขวาง ค่าเฉล่ีย 4.23 อยูใ่นระดับมาก

5. ระยะเวลาในการบรรยายมคีวามเหมาะสม เพยีงพอ ค่าเฉล่ีย 4.19 

อยูใ่นระดับมาก

   - ด้านในภาพรวมความพงึพอใจของการบริหารจดัการ/สถานที ่

 ค่าเฉล่ีย 4.24 อยูใ่นระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมาก

ไปหานอ้ย ได้ดังนี้

1. สถานทีใ่นการจดัโครงการฯ ค่าเฉล่ีย 4.35 อยูใ่นระดับมาก

2. โสตทศันปูกรณ์ ค่าเฉล่ีย 4.28 อยูใ่นระดับมาก

3. การประสานงานและการใหบ้ริการของเจา้หนา้ที ่ ค่าเฉล่ีย 4.22 อยู่

ในระดับมาก
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ล ำดับ
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร
งบประมำณทีต่ัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย

ทีว่ำงไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่สำมำรถด ำเนินกำรได้  หรือระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในกำรโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบำยเหตุผลต่อคณะกรรมกำร

ประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

4. อาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าเฉล่ีย 4.13 อยูใ่นระดับมาก      

   - จากการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการขับเคล่ือนสมัชชาพลังแผ่นดินเอาชนะยา

เสพติด ทัง้ 3 ด้าน ในการด าเนินโครงการปรากฏว่าผู้เข้าร่วมโครงการ มีความ

คิดเหน็ในภาพรวม ค่าเฉล่ีย 4.28 อยูใ่นระดับมาก โดยสามารถเรียงจากมากไป

น้อยได้ดังนี ้

1. ด้านที ่1 ด้านเนือ้หาวิชาการ   ค่าเฉล่ีย 4.34 อยูใ่นระดับมาก  2. ด้านที ่2 

ด้านวิทยากร  ค่าเฉล่ีย 4.26 อยูใ่นระดับมาก      

3. ด้านที ่3 ด้านความพงึพอใจของการบริหารจัดการ/สถานที ่  ค่าเฉล่ีย 4.24 

อยูใ่นระดับมาก                   

 จากการประเมินผลโครงการขับเคล่ือนสมัชชาพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 

ด้านเนือ้หาวิชาการในภาพรวม ค่าเฉล่ีย 4.77 อยูใ่นระดับมากทีสุ่ด  โดย

สามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้

1. การชีแ้จ้งรายละเอียดจากเจ้าหน้าทีก่่อนการไปศึกษาดูงาน ค่าเฉล่ีย 4.91 

อยูใ่นระดับมากทีสุ่ด   

2. การศึกษาดูงาน/แลกเปล่ียนเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

โดยประชาชน ณ ชุมชนสันโค้งหลวง จ.เชียงราย ค่าเฉล่ีย 4.87 อยูใ่นระดับ

มากทีสุ่ด   

3. การศึกษาดูงาน/แลกเปล่ียนเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

โดยประชาชน   ณ บ้านบ่อมะกรูด จังหวัดราชบุรี ค่าเฉล่ีย 4.84 อยูใ่นระดับ

มากทีสุ่ด  
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ล ำดับ
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร
งบประมำณทีต่ัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย

ทีว่ำงไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่สำมำรถด ำเนินกำรได้  หรือระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในกำรโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบำยเหตุผลต่อคณะกรรมกำร

ประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

4. ประโยชน์ทีท่่านได้รับจากการศึกษาดูงานและการศึกษาดูงาน/แลกเปล่ียน

เรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชุมชนหนองหอย ณ พืน้ทีเ่ขต

เทศบาลนครเชียงใหม่ ค่าเฉล่ีย 4.82  อยูใ่นระดับมากทีสุ่ด  

5. การประชาสัมพนัธ์โครงการฯ ค่าเฉล่ีย 4.81 อยูใ่นระดับมากทีสุ่ด  6. ความ

เหมาะสมของทีพ่กั อาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าเฉล่ีย 4.77 อยูใ่นระดับมากทีสุ่ด  

7. ความเรียบร้อยโดยทัว่ไปในการเดินทาง ค่าเฉล่ีย 4.68 อยูใ่นระดับมากทีสุ่ด 

8. หว้งเวลา และระยะเวลาในการเดินทางมีความเหมาะสม ค่าเฉล่ีย 4.67 อยู่

ในระดับมากทีสุ่ด  

9. การศึกษาเรียนรู้/เยีย่มชมอุทยานราชพฤกษ ์ค่าเฉล่ีย 4.65 อยูใ่นระดับมาก

ทีสุ่ด  

   ควำมรู้ควำมเขำ้ใจ/และประโยชน์ทีไ่ดร้ับในกำรศึกษำดงูำนในสถำนทีต่ำ่ง

- สามารถน าความรู้ทีไ่ด้ไปศึกษาดูงานมาปรับใช้ในการด าเนินต่างๆเกีย่วกับการ

ร่วมกันท างานให ้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหม้ากยิง่ขึน้

- ได้น าหลักการปฏบิัติงานของแต่ละที่ๆ ทีไ่ปศึกษาดูงานมาปรับใช้เพือ่ใหเ้กิด

ประโยชน์แก่การด าเนินงาน

2 โครงการจ้างเหมาดูแลระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

งานป้องกันฯ

ส านักปลัดฯ

324,000 324,000  - ด าเนินการจ้างดูแลระบบกล้องวงจรปิดภายในห้อง CCTV ชัน้ 2 

งานป้องกันฯ จ านวน 3 คน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณทีต่ัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยที่

วำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุัน้ตอน

ทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมนิผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำ 6 พัฒนำระบบปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ภยัพิบตั ิใหม้ปีระสิทธภิำพโดยทกุภำคส่วนมสี่วนร่วม

1 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปอ้งกนั

ภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

งานปอ้งกนั ฯ

ส านักปลัด ฯ

50,000  -  - ไม่ได้ด าเนินการ

(เนื่องจากอยูใ่นช่วงเฝ้าระวงัมรสุม )

โครงการฝึกซ้อมแผนปอ้งกนัและ

บรรเทาสาธารณภยัประจ าป ี

งานปอ้งกนั ฯ

ส านักปลัด ฯ

40,000 20,000  - ด าเนินฝึกซ้อมแผนปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัประจ าป ีดังนี้

 - ฝึกซ้อมแผนปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา

อทุกภยั - วาตภยั และดินถล่มเมืองทุ่ง

สงแบบบรูณาการ

งานปอ้งกนั ฯ

ส านักปลัด ฯ

20,000  -  - ด าเนินการฝึกร่วมกบั ปภ .เขต 8

 - ฝึกซ้อมแผนปอ้งกนัและระงับอคัคีภยั งานปอ้งกนั ฯ

ส านักปลัด ฯ

20,000 20,000  - ด าเนินการฝึกอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เมื่อ - วนัที่   ๓๐ มิ.ย

 59 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ

วัตถุประสงค์

 1.  เพือ่เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของเทศบาลในการ

ให้บริการประชาชน

2.  เพือ่ให้เกิดเครือข่ายที่เข้มแข็งและกวา้งขวางในการประสานงานการ

ปฏิบัติภารกิจร่วมกันระหวา่ง หน่ายงานภาครัฐและประชาชน

3.  เพือ่ให้เจา้หน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ได้แสดงความรู้

ความสามารถในการป้องกันและระงับอัคคีภัย  อีกทั้งการอพยพและ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อยา่งถูกต้องตามขั้นตอนและหลักการ

4.  เพือ่เป็นการเตรียมความพร้อมของเจา้หน้าที่เทศบาลเมืองทุ่งสง ใน

การป้องกันและระงับอัคคีภัยอยา่งมีประสิทธภิาพ

ด าเนิการแล้วเสร็จ

ผลกำรตดิตำมและประเมนิผลแผนพัฒนำเทศบำลเมอืงทุง่สง  ประจ ำป ี 2559

ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที ่3 ร่วมกันพัฒนำเศรษฐกิจและสงัคม สูคุ่ณภำพชวีิตทีด่กีว่ำ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

(แต่ไม่ใช้งบประมาณ)

2
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณทีต่ัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยที่

วำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุัน้ตอน

ทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมนิผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

ผลกำรด ำเนินกำร

 - หน่วยงำนทีเ่ขำ้รว่มซ้อมแผนปอ้งกันและระงบัอัคคีภยั

1. สถานีต ารวจภธูรทุ่งสง

2.  ส านักงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวดันครศรีธรรมราช

3. อ าเภอทุ่งสง

4. โรงพยาบาลทุ่งสง

5. สถานีกาชาดสิรินธร

6. การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอทุ่งสง

7. การประปาส่วนภมูิภาคอ าเภอทุ่งสง

8. องค์การบริหารส่วนต าบลนาหลวงเสน

9. มูลนิธใิต้เต็กต้ึง

10. หน่วย EMS เทศบาลต าบลชะมาย

11. มูลนิธสิยามร่วมใจทุ่งสง

12. หน่วย EMS เทศบาลเมืองทุ่งสง

13. ครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง

14. เจ้าหน้าที่ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัเทศบาลเมืองทุ่งสง

15. ประชาชนบริเวณใกล้เคียง

 - ผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนปอ้งกันและระงับอัคคีภยั โครงการ ฝึกซ้อมแผนปอ้งกัน

และบรรเทาสาธารณภยั กิจกรรม ฝึกซ้อมแผนปอ้งกันและระงับอัคคีภยั ประจ าปี

 2559 มีความเข้าใจความรู้และประสิทธภิาพในการปฏบิติัของการฝึกซ้อมแผน

ปอ้งกันและระงับอัคคีภยั ในภาพรวม ค่าเฉล่ีย 2.71 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถ

เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณทีต่ัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยที่

วำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุัน้ตอน

ทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมนิผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

 1. ความรู้ความเขา้ใจถงึขัน้ตอนการช่วยเหลือผู้ประสบภยัของ

เจา้หน้าที่ในการปอ้งกนัและระงับอคัคีภยัในคร้ังนี้ ค่าเฉล่ีย 3.00 อยู่

ในระดับมาก      

2. การอพยพและช่วยเหลือผู้ประสบภยัมีความรวดเร็วและถกูต้อง

ตามขัน้ตอนและหลักการ ค่าเฉล่ีย 2.80 อยูใ่นระดับมาก    3. การ

ฝึกซ้อมแผนฯ ในคร้ังนี้สามารถเสริมสร้างศักยภาพและความเขม้แขง็

ของเทศบาลและเครือขา่ยหน่วยงานต่าง ๆในการใหบ้ริการประชาชน 

 ค่าเฉล่ีย 2.72 อยูใ่นระดับมาก 

4. การปอ้งกนัและระงับอคัคีภยัของเจา้หน้าที่เทศบาลเมืองทุ่งสงมี

ประสิทธภิาพในการปฏบิติัหน้าที่ ค่าเฉล่ีย 2.71 อยูใ่นระดับมาก 

5. ประชาชนและเจา้หน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการ

ปอ้งกนัและระงับอคัคีภยั ค่าเฉล่ีย 2.69 อยูใ่นระดับมาก

6. การฝึกซ้อมแผนฯ สามารถท าใหเ้กดิเครือขา่ยที่เขม้แขง็และ

กวา้งขวางในการประสานงานการปฏบิติัภารกจิร่วมกนัระหวา่ง

หน่วยงานภาครัฐและประชาชน ค่าเฉล่ีย 2.68 อยูใ่นระดับมาก

7. การอพยพและช่วยเหลือผู้ประสบภยัมีความรวดเร็วและถกูต้อง

ตามขัน้ตอนและหลักการ ค่าเฉล่ีย 2.67 อยูใ่นระดับมาก   8. 

หน่วยงานที่เขา้ร่วม มีบทบาทในการปฏบิติัภารกจิร่วมกบัเจา้หน้าที่

เทศบาลเมืองทุ่งสง ค่าเฉล่ีย 2.65 อยูใ่นระดับมาก
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณทีต่ัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยที่

วำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุัน้ตอน

ทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมนิผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

3 โครงการอบรมปอ้งกนัและระงับอคัคีภยั

เบือ้งต้นใหก้บัเยาวชนในโรงเรียนในเขต

เทศบาล (ยวุ อปพร.)

งานปอ้งกนั ฯ

ส านักปลัด ฯ

20,000 20,000  - ด าเนินการจดัอบรมปอ้งกนัและระงับอคัคีภยัเบือ้งต้นใหก้บัเยาวชน

ในโรงเรียนในเขตเทศบาล (ยวุ อปพร. ) เมื่อวนัที่  22  กรกฎาคม   

2559

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ใหน้ักเรียนที่เขา้ร่วมฝึกอบรมมีความรู้ความเขา้ใจในการ

ปอ้งกนัและระงับอคัคีภยัเบือ้งต้น

2. เพือ่ใหน้ักเรียนที่เขา้ร่วมฝึกอบรมทราบถงึขัน้ตอนในการใช้

เคร่ืองมืออปุกรณ์การดับเพลิงอยา่งถกูวธิี

3. เพือ่ปลูกฝังจติส านึกใหเ้ยาวชนรู้จกัเสียสละและมีส่วนร่วมในการ

ช่วยเหลือสังคม 

ผลกำรด ำเนินกำร

 - ผู้เขา้ร่วมฝึกซ้อมแผนปอ้งกนัและระงับอคัคีภยั โครงการการ

ฝึกอบรมการปอ้งกนัและระงับอคัคีภยัเบือ้งต้นแกเ่ยาวชน (ยวุ อปพร.)

 มีความเขา้ใจความรู้และประสิทธภิาพในการปฏบิติัของการฝึกอบรม

การปอ้งกนัและระงับอคัคีภยัเบือ้งต้นแกเ่ยาวชน (ยวุ อปพร.)

ด าเนินการแล้วเสร็จ

4 โครงการฝึกอบรมเครือขา่ยอาสาสมัคร

เตือนภยั "มิสเตอร์เตือนภยั" (เครือขา่ย

เตือนภยัในชุมชน)

งานปอ้งกนั ฯ

ส านักปลัด ฯ

20,000  -  - ไม่ได้ด าเนินการ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณทีต่ัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยที่

วำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุัน้ตอน

ทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมนิผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

5 โครงการบริการประชาชนเพือ่รักษา

ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภยัใน

ชีวติและทรัพยสิ์น (จา้งเหมาจดัความ

เปน็ระเบยีบเรียบร้อยของบา้นเมือง

ภายในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง )

งานเทศกจิ

ส านักปลัด ฯ

3,014,400 3,014,400  - จดัจา้งเทศกิจ จ านวน  33 คนด าเนินการดูแลความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยและดูแลการจราจรในเขตเทศบาลร่วมกับเจา้หน้าที่ต ารวจ

วัตถุประสงค์

1.เพือ่ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อย  จดัระเบียบหาบเร่  แผงลอย 

ภายในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง

2.เพือ่รักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชนและส่วน

ราชการภายในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง

ผลกำรด ำเนินงำน

1. อ านวยความสะดวกให้กับนักเรียนสังกัดเทศบาลและโรงเรียนที่ร้องขอ

ในการข้ามถนนและจอดรถ

2. รับแจง้เหตุและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและส่งต่อผู้ป่วยไปยงั

โรงพยาบาล

4.จดัความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้ประกอบการ ค้า หาบเร่ แผงลอย

ด าเนินการแล้วเสร็จ

6 โครงการกวาดขยะรักษาความสะอาด

อาคารปอ้งกนั

งานปอ้งกนั ฯ

ส านักปลัด ฯ

94,200 94,200  - จา้งเหมาเอกชนท าความสะอาดอาคารปอ้งกนัตามระเบยีบพสัดุ 

จ านวน 1 คน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณทีต่ัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และ

เปำ้หมำยทีว่ำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ 

หรือระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุ กรณมีกีำรโอนลด  

โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  

เพ่ืออธบิำยเหตผุลตอ่คณะกรรมกำร

ประเมนิผลและรำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

กอง

สวสัดิการ ฯ

25,654,100 25,157,800  - ด าเนินการจา่ยเงินสวสัดิการเบีย้ยงัชีพผู้สูงอาย ุคนพกิาร ผู้ปว่ย

โรคเอดส์ ในเทศบาลเมืองทุ่งสง ระหวา่งเดือนตุลาคม 58 - 

มีนาคม 59 (จ านวน  12 เดือน)

ด าเนินการแล้วเสร็จ

(โครงการต่อเนื่อง)

งบอดุหนุนทั่วไป 21,988,900 21,451,800 1.ผู้สูงอาย ุ60 ปขีึน้ไป ที่ได้รับเบีย้งยงัชีพ

 - เดือนตุลาคม 58 จ านวน 2,742 คน

 - เดือนพฤศจกิายน 58 จ านวน 2,740 คน 

 - เดือนธนัวาคม 58 จ านวน 2,735 คน

 - เดือนมกราคม 59 จ านวน 2,729 คน 

 - เดือนกมุภาพนัธ ์59 จ านวน 2,724 คน

 - เดือนมีนาคม 59 จ านวน 2,715 คน 

 - เดือนเมษายน 59 จ านวน 2,714 คน

 - เดือนพฤษภาคม 59 จ านวน 2,707คน

 - เดือนมิถนุายน 59 จ านวน 2,701 คน

 - เดือนกรกฏาคม 59 จ านวน 2,693 คน

 - เดือนสิงหาคม 59 จ านวน 2,685 คน 

 - เดือนกนัยายน 59 จ านวน 2,683 คน

 

ผลกำรตดิตำมและประเมนิผลแผนพัฒนำเทศบำลเมอืงทุง่สง  ประจ ำป ี 2559

ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที ่3 ร่วมกันพัฒนำเศรษฐกิจและสงัคม สูคุ่ณภำพชวีิตทีด่กีว่ำ

แนวทำงกำรพัฒนำที ่7 ส่งเสริมสวัสดกิำรชมุชนโดยจัดสวัสดกิำรสังคมแก่คนชรำ  ผู้ดอ้ยโอกำส คนพิกำร คนยำกจน ใหพ้อเพียงแก่กำรด ำรงชพีและเปน็ธรรม

โครงการสงเคราะหเ์บีย้ยงัชีพ 

คนชรา คนพกิาร ผู้ปว่ยโรคเอดส์

1
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณทีต่ัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และ

เปำ้หมำยทีว่ำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ 

หรือระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุ กรณมีกีำรโอนลด  

โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  

เพ่ืออธบิำยเหตผุลตอ่คณะกรรมกำร

ประเมนิผลและรำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

เงินอดุหนุน

ทั่วไป

3,307,200 3,348,000 2.ผู้พกิารที่ได้รับเบีย้ความพกิาร

 - เดือนตุลาคม 58 จ านวน 353 คน

 - เดือนพฤศจกิายน 58 จ านวน 353 คน 

 - เดือนธนัวาคม 58 จ านวน 352 คน

 - เดือนมกราคม 59 จ านวน 352คน 

 - เดือนกมุภาพนัธ ์59 จ านวน 352 คน

 - เดือนมีนาคม 59 จ านวน 350 คน 

  - เดือนเมษายน 59 จ านวน 349 คน

 - เดือนพฤษภาคม 59 จ านวน 348 คน

 - เดือนมิถนุายน 59 จ านวน 346 คน

 - เดือนกรกฏาคม 59 จ านวน 345 คน

 - เดือนสิงหาคม 59 จ านวน 343 คน 

 - เดือนกนัยายน 59 จ านวน 342 คน

โครงการสงเคราะหเ์บีย้ยงัชีพ 

คนชรา คนพกิาร ผู้ปว่ยโรคเอดส์

1
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณทีต่ัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และ

เปำ้หมำยทีว่ำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ 

หรือระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุ กรณมีกีำรโอนลด  

โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  

เพ่ืออธบิำยเหตผุลตอ่คณะกรรมกำร

ประเมนิผลและรำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

เงินอดุหนุน

ทั่วไป

126,000 126,000  - ได้รับเงินจากเทศบาล ดังนี้

  - เดือนตุลาคม 58 จ านวน 21 คน

 - เดือนพฤศจกิายน 58 จ านวน 21 คน 

 - เดือนธนัวาคม 58 จ านวน 21 คน

 - เดือนมกราคม 59 จ านวน 21 คน 

 - เดือนกมุภาพนัธ ์59 จ านวน 21 คน

 - เดือนมีนาคม 59 จ านวน 21  คน 

  - เดือนเมษายน 59 จ านวน 21 คน

 - เดือนพฤษภาคม 59 จ านวน 21 คน

 - เดือนมิถนุายน 59 จ านวน 21 คน

 - เดือนกรกฏาคม 59 จ านวน 21 คน

 - เดือนสิงหาคม 59 จ านวน 21 คน

 - เดือนกนัยายน 59 จ านวน 21 คน

โครงการสงเคราะหเ์บีย้ยงัชีพ 

คนชรา คนพกิาร ผู้ปว่ยโรคเอดส์

1
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณทีต่ัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และ

เปำ้หมำยทีว่ำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ 

หรือระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุ กรณมีกีำรโอนลด  

โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  

เพ่ืออธบิำยเหตผุลตอ่คณะกรรมกำร

ประเมนิผลและรำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

เทศบาล 232,000 232,000  - ได้รับเงินจากเทศบาล ดังนี้

  - เดือนตุลาคม 58 จ านวน 37 คน

 - เดือนพฤศจกิายน 58 จ านวน 37 คน 

 - เดือนธนัวาคม 58 จ านวน 39 คน

 - เดือนมกราคม 59 จ านวน 39 คน 

 - เดือนกมุภาพนัธ ์59 จ านวน 39 คน

 - เดือนมีนาคม 59 จ านวน 39  คน 

  - เดือนเมษายน 59 จ านวน 39 คน

 - เดือนพฤษภาคม 59 จ านวน 39 คน

 - เดือนมิถนุายน 59 จ านวน 39 คน

 - เดือนกรกฏาคม 59 จ านวน 39 คน

 - เดือนสิงหาคม 59 จ านวน 39 คน

 - เดือนกนัยายน 59 จ านวน 39 คน

โครงการสงเคราะหเ์บีย้ยงัชีพ 

คนชรา คนพกิาร ผู้ปว่ยโรคเอดส์

1
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณทีต่ัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และ

เปำ้หมำยทีว่ำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ 

หรือระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุ กรณมีกีำรโอนลด  

โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  

เพ่ืออธบิำยเหตผุลตอ่คณะกรรมกำร

ประเมนิผลและรำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

2 โครงการจดัระบบฐานขอ้มูลผู้สูงอายุ งานสังคม

สงเคราะห ์

กองสวสัดิการฯ

50,000  -  - ไม่ได้ด าเนินการ

3 โครงการส่งเสริมภมูิปญัญาและ

สวสัดิการผู้สูงอายุ

งานสังคม

สงเคราะห ์

กองสวสัดิการฯ

50,000  -  - ไม่ได้ด าเนินการ

4 โครงการทัศนธรรมศึกษาของผู้สูงอายุ งานสังคม

สงเคราะห ์

กองสวสัดิการฯ

50,000 500,000 550,000         550,000  - ด าเนินการจดัทัศนธรรมศึกษาของผู้สูงอาย ุระหวา่งวนัที่ 18 – 

21 เมษายน 2559

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพด้านร่างกายและจติใจของ

ผู้สูงอายโุดยการปฏบิติัตามหลักพทุธศาสนา

2. เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนกจิกรรมของชมรมผู้สูงอายเุทศบาล

เมืองทุ่งสง ใหม้ีประสิทธภิาพและเขม้แขง็

3. เพือ่ส่งเสริมใหผู้้สูงอายไุด้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเหน็ท า

กจิกรรมร่วมกนัเปน็หมู่คณะกอ่ใหเ้กดิความรัก ความสามัคคีใน

กลุ่มผู้สูงอาย ุครอบครัว และสังคม

ผลกำรด ำเนินงำน

 - ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินงานโครงการต้ังแต่วนัที่ วนัที่ 18 –

 21 เมษายน 2559

1. วนัที่ 17 เมษายน 2559 ณ วดัชัยชุมพล อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั

นครศรีธรรมราช

- การปฏบิติัธรรม นั่งสมาธิ

- การตรวจสุขภาพร่างกายเบือ้งต้น

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณทีต่ัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และ

เปำ้หมำยทีว่ำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ 

หรือระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุ กรณมีกีำรโอนลด  

โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  

เพ่ืออธบิำยเหตผุลตอ่คณะกรรมกำร

ประเมนิผลและรำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

2. วนัที่ 18 – 21 มีนาคม 2559

- การทัศนธรรมศึกษา  ณ วดัไร่ขงิ จงัหวดันครปฐม

- การทัศนธรรมศึกษา  ณ วดัพระศรีรัตน ศาสดาราม   (วดัพระ

แกว้) จงัหวดักรุงเทพมหานคร     

- การทัศนธรรมศึกษา  ณ วดัสมาน จงัหวดัฉะเชิงเทรา

- การทัศนธรรมศึกษา  ณ โสธรวรมหาวหิาร จงัหวดัฉะเชิงเทรา

3. จากการประเมินผลโครงการทัศนธรรมศึกษาของผู้สูงอาย ุ

ประจ าปงีบประมาณ 2559 เทศบาลเมืองทุ่งสงด้านความพงึพอใจ

 / ความรู้ความเขา้ใจ /และประโยชน์ที่ได้รับในภาพรวม ค่าเฉล่ีย 

4.33 อยูใ่นระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไป

หาน้อย ได้ดังนี้

 - การชี้แจง้รายละเอยีดจากเจา้หน้าที่กอ่นการไปศึกษาดูงาน 

ภาพรวม ค่าเฉล่ีย 4.46 อยูใ่นระดับมาก

 - การประชาสัมพนัธโ์ครงการฯ ค่าเฉล่ีย 4.42 อยูใ่นระดับมาก

 -  ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการศึกษาดูงาน ค่าเฉล่ีย 4.34 อยูใ่น

ระดับมาก

 -  หว้งเวลา และระยะเวลาในการเดินทางมีความเหมาะสม 

ค่าเฉล่ีย 4.33 อยูใ่นระดับมาก
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณทีต่ัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และ

เปำ้หมำยทีว่ำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ 

หรือระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุ กรณมีกีำรโอนลด  

โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  

เพ่ืออธบิำยเหตผุลตอ่คณะกรรมกำร

ประเมนิผลและรำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

 -  ความเรียบร้อยโดยทั่วไปในการเดินทาง ค่าเฉล่ีย 4.28 อยูใ่น

ระดับมาก

 -  ความเหมาะสมของที่พกั อาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าเฉล่ีย 4.20 

อยูใ่นระดับมาก

4. จากการประเมินผลโครงการทัศนธรรมศึกษาของผู้สูงอาย ุ

ประจ าปงีบประมาณ 2559 เทศบาลเมืองทุ่งสงด้านความพงึพอใจ

 / ความรู้ความเขา้ใจ /และประโยชน์ที่ได้รับในการศึกษาดูงานใน

สถานที่ต่างๆในภาพรวม ค่าเฉล่ีย 4.29 อยูใ่นระดับมาก โดย

สามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้

 - การทัศนธรรมศึกษา  ณ โสธรวรมหาวหิาร จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ค่าเฉล่ีย 4.38 อยูใ่นระดับมาก

 - การทัศนธรรมศึกษา  ณ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม (วดัพระ

แกว้) จงัหวดักรุงเทพมหานคร ค่าเฉล่ีย 4.34 อยูใ่นระดับมาก

 -  การทัศนธรรมศึกษา  ณ วดัสมาน จงัหวดัฉะเชิงเทรา ค่าเฉล่ีย 

4.25 อยูใ่นระดับมาก

 - การทัศนธรรมศึกษา  ณ วดัไร่ขงิ จงัหวดันครปฐม ค่าเฉล่ีย 4.20

 อยูใ่นระดับมาก
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณทีต่ัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และ

เปำ้หมำยทีว่ำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ 

หรือระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุ กรณมีกีำรโอนลด  

โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  

เพ่ืออธบิำยเหตผุลตอ่คณะกรรมกำร

ประเมนิผลและรำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

5.  ขอ้เสนอแนะและการแสดงความคิดเหน็ต่างๆที่มีต่อการจดั

กจิกรรมในคร้ังนี้ เพือ่น าไปพฒันาในคร้ังต่อไป

 - อยากใหเ้วลาในการเขา้ชมในสถานที่ต่างๆมากกวา่นี้ เพราะจะ

ได้มีเวลาในการศึกษาและค้นควา้หาความรู้ใหม้ากเพือ่น าไปปฏบิติั

ใช้และการถา่ยทอดความรู้ใหก้บัลูกหลานได้เปน็อยา่งดี

 -  มีความประทับเจา้หน้าที่ที่ใหค้วามสะดวกใหต้ลอดเวลาการ

เดินทาง และมีความประทับใจของผู้สูงอายทุี่มีความรักสามัคคี

และช่วยเหลือกนั ซ่ึงส่งผลใหส้ามารถขบัเคล่ือนระบบการท างาน

ใหก้บัเทศบาลได้มีการบริหารจดัการได้มีประสิทธภิาพมากยิง่ขึน้

5 โครงการจา้งเหมาท าความสะอาด

อาคารด ารงธรรมาภบิาล เทศบาล

เมืองทุ่งสง

งานสังคม

สงเคราะห ์

กองสวสัดิการฯ

94,200 94,200  - ด าเนินการจา้งเหมาท าความสะอาดอาคารด ารงธรรมาภบิาล 

เทศบาลเมืองทุ่งสง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

6 โครงการจา้งเหมาจดัเกบ็ขอ้มูล

ผู้สูงอาย ุคนพกิาร เด็กเร่ร่อน 

ผู้ด้อยโอกาส

งานสังคม

สงเคราะห ์

กองสวสัดิการฯ

188,400 188,400  -ด าเนินจา้งเหมาจดัเกบ็ขอ้มูลผู้สูงอาย ุคนพกิาร เด็กเร่ร่อน 

ผู้ด้อยโอกาส จ านวน 2 คน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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