
ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2558

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร 

ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่

วำงไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมกีำรโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย

  เพ่ืออธิบำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผล

และรำยงำนสภำเทศบำล 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

ภำยใตยุ้ทธศำสตร์ที ่3 ร่วมกันพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภำพชวีิตทีด่กีว่ำ

กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลเมืองทุ่งสง  ประจ ำปี  2558

แนวทำงกำรพัฒนำที ่ 1  ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกำรลงทุนดำ้นคมนำคมขนส่ง รองรับกำรขยำยกำรลงทุนภำคธุรกิจ  กำรค้ำขำยและอุตสำหกรรมและขยำยกำรจ้ำงงำนในพ้ืนทีใ่ห้

สำมำรถลดตน้ทุนและเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั
กองช่าง/กอง

วิชาการฯ

งานก่อสร้าง

ใช้งบกลุ่ม

จังหวัด
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่วำง

ไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำยเหตผุลต่อ

คณะกรรมกำรประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได ้

1 โครงการสนบัสนุนส่งเสริมและพฒันาอาชีพ

แก่ประชาชน

กองสวสัดกิาร ฯ 300,000 วตัถปุระสงค ์

   - เพือ่ใหม้กีารส่งเสริมพฒันาและเพิม่รายไดใ้หก้บัประชาชน

  - เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละเขถ้งึการส่งเสริมการพฒันาอาชีพของ

หน่วยงานทีจ่ะเขา้มาหนุนเสริม ร่วมแลกเปลีย่นเรียนรูแ้ละน ามาปรบั

ใชใ้หเ้หมาสมกบับริบทของตนเองกลุม่และพื้นทีไ่ด ้

ด าเนินการในไตรมาสที ่3

ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำสำมปี เทศบำลเมืองทุง่สง  ประจ ำปี 2560

ภำยใตยุ้ทธศำสตรท์ี่ 3 ร่วมกนัพฒันำเศรษฐกิจและสงัคม สูคุ่ณภำพชีวิตที่ดีกว่ำ

แนวทำงกำรพฒันำที่ 2  พฒันำทกัษะและส่งเสริมอำชีพแก่กลุม่ผูจ้ำ้งงำน กลุม่อำชีพ ผูด้อ้ยโอกำส ยำกจน ภำยใตป้รชัญำเศรษฐกิจพอเพยีง โดยทกุภำคส่วนมีส่วนร่วม
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่วำง

ไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่ม

ใหร้ะบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่อ

อธิบำยเหตผุลต่อคณะกรรมกำร

ประเมินผลและรำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

โครงการพฒันาและส่งเสริมการ

ท่องเทีย่วในอ าเภอทุง่สง

ส านกัปลดัฯ 1,050,000 62,900   - ด าเนินการแลว้ 1 กิจกรรม

อยู่ระหวา่งด าเนินการ 1 กิจกรรม

1.1 กิจกรรมส่งเสริมและพฒันาการ

ท่องเทีย่วทีย่ ัง่ยนื

ส านกัปลดัฯ 50,000  -   - อยู่ระหวา่งด าเนินการ

ประสานงานกบั ร.ร.เทศบาลวดัชยัชุมพล

1.2 กิจกรรมจดัเทศบาลขนมจนีหมอ้

ยกัษเ์มอืงทุง่สง "อร่อยไดไ้ร ้

แอลกอฮอล"์

ส านกัปลดั ฯ 1,000,000 62,900          - ด าเนินการจดักิจกรรมเทศกาลขนมจนีหมอ้ยกัษเ์มอืงทุง่สง "อร่อยได ้

ไรแ้อลกอฮอล"์ ประจ าปี 2560 เมือ่วนัที ่24 มนีาคม 2560 ณ หอ้ง

สนามหนา้ทีว่า่การอ าเภอทุง่สง 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่วในอ าเภอทุง่สงช่วยสรา้งรายไดใ้หก้บัพอ่คา้ 

แม่คา้ และประชาชนในทอ้งถิน่ โดยมขีนมจนีอาหารพื้นเมอืงทีเ่ป็นภูมิ

ปญัญาทอ้งถิน่

ด าเนินการจดังานฯ เมือ่วนัที ่24 มนีาคม 

2560 ณ หอ้งสนามหนา้ทีว่า่การอ าเภอทุง่

สง (ก าลงัด าเนินการประเมนิผลการ

ด าเนินงาน)

2 โครงการดนตรีในสวนเทศบาลเมอืงทุง่

สง

ส านกัปลดัฯ 30,000  -   - อยู่ระหวา่งด าเนินการจดัเตรียมสถานทีใ่น

การด าเนินการ จะด าเนินการไตรมาส 4

3 โครงการถนนคนเดนิ ส านกัปลดั ฯ 50,000  -   - อยู่ระหวา่งด าเนินการส ารวจสถานทีใ่นการ

ด าเนินการ จะด าเนินการไตรมาส 4

4 โครงการสรา้งสงัคมจกัรยานใหเ้บกิ

บานท ัง้เมอืงทุง่สง

ส านกัปลดัฯ 50,000 26,047.54      - ด าเนินการไปแลว้ 1 ครัง้ เมือ่วนัที ่19 มนีาคม 2560 ณ อุทยาน

แห่งชาตนิ า้ตกโยง ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม จ านวน 220 คน

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(จดักิจกรรมปัน่จกัรยานส่งเสริมการ

ท่องเทีย่ว เดอืนละ 1 ครัง้ในสปัดาหท์ี ่3 

ของทกุเดอืน )

ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำสำมปี เทศบำลเมืองทุง่สง  ประจ ำปี 2560

ภำยใตยุ้ทธศำสตรท์ี่ 3 ร่วมกนัพฒันำเศรษฐกิจและสงัคม สูคุ่ณภำพชีวิตที่ดีกว่ำ

แนวทำงกำรพฒันำที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนใหเ้กิดเครือข่ำยธุรกิจกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ ์เชิงวฒันธรรม และกำรกีฬำ เช่ือมต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงและกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวของเมืองทุง่สงเช่ือมโยงกบัพื้นที่ใกลเ้คียงโดยชุมชนมีส่วนร่วม

1
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละ

เป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ 

หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำยเหตผุลต่อ

คณะกรรมกำรประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได ้

กองสาธารณสุขฯ            1,997,105          1,869,768 

เทศบาลอุดหนุน              828,500             701,163 

งบ สปสช.            1,168,605          1,168,605 

ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ

ขอ้มูล ณ วนัที ่6 มนีาคม 2560

ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำสำมปี เทศบำลเมืองทุง่สง  ประจ ำปี 2560

ภำยใตยุ้ทธศำสตรท์ี่ 3 ร่วมกนัพฒันำเศรษฐกิจและสงัคม สูคุ่ณภำพชีวิตที่ดีกว่ำ

แนวทำงกำรพฒันำที่ 4  จดับริกำรสำธำรณสุขใหไ้ดม้ำตรฐำนทัว่ถึงและรณรงคส์่งเสริมใหป้ระชำชนมีพฤติกรรมสุขภำพที่ถูกตอ้ง

สมทบหลกัประกนัสุขภาพทอ้งถิน่หรือพื้นทีเ่พือ่ด าเนิน

กิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ ดา้นสาธารณสุขในเขต

เทศบาลเมอืงทุง่สง โดยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการการ

บริหารกองทนุหลกัประกนัสุขภาพเทศบาลเมอืงทุง่สง โดยมี

เป้าหมายการใหบ้ริการ 5 ดา้น  ท ัง้หมด จ านวน18 โครงการ

(1) สนับสนุนหน่วยบริกำร/สถำนบริกำร/หน่วยงำน

สำธำรณสุข จ ำนวน 9 โครงกำร

 1.1 โครงการอบรมประเมนิคดักรองดา้นสตปิญัญาและความ

ฉลาดทางอารมณ์ในเด็กวยัเรียน

 1.2 โครงการความปลอดภยัดา้นอาหารในโรงเรียน ประจ าปี 

2560

 1.3 โครงการเฝ้าระวงัความเสีย่งจากโรคทีเ่กิดจากการท างาน

ในแสงสวา่งไม่เพยีงพอ ของหน่วยงานภายในเทศบาลเมอืง  

ทุง่สง

1 โครงการระบบหลกัประกนัสุขภาพ

เทศบาลเมอืงทุง่สง
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละ

เป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ 

หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำยเหตผุลต่อ

คณะกรรมกำรประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได ้

แนวทำงกำรพฒันำที่ 4  จดับริกำรสำธำรณสุขใหไ้ดม้ำตรฐำนทัว่ถึงและรณรงคส์่งเสริมใหป้ระชำชนมีพฤติกรรมสุขภำพที่ถูกตอ้ง

 1.4 โครงการชุมชนน่าอยู่ ชุมชนสุขภาวะ โดยเครือข่าย

อนุรกัษค์ลองเทศบาลเมอืงทุง่สงประจ าปี 2560 

 1.5 โครงการส่งเสริมสถานบริหารแต่งผม-เสริมสวนสะอาด

ปลอดภยั เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม

 1.6 โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุม่ผูป้ระกอบอาชีพงานรกัษา

ความสะอาดและเก็บขนขยะ

 1.7 โครงการ เปลีย่นชีวติ พชิิตเบาหวาน

 1.8 โครงการ คดักรองความดนัเบาหวาน และปรบัเปลีย่น

พฤตกิรรมประชาชน ต าบลปากแพรกศูนยสุ์ขภาพชุมชนฯ

 1.9 โครงการ เฝ้าระวงัคุณภาพน า้ดืม่ได ้ประปาหยอดเหรียญ

และตูน้ า้ดืม่หยอดเหรียญอตัโนมตัใินเขตเทศบาลเมอืงทุง่สง 

ประจ าปี 2560

(2) สนับสนุนกลุม่หรือองคก์รประชำชน/หน่วยงำนอืน่ จ ำนวน

 5 โครงกำร

 1.1 โครงการ  ออกก าลงักายแบบตารางเกา้ช่อง

 1.2 โครงการ รณรงคป้์องกนัโรคตดิต่อในโรงเรียน

 1.3 โครงการ ก าจดัเหาในเด็กปฐมวยัดว้ยสมนุไพร
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละ

เป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ 

หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำยเหตผุลต่อ

คณะกรรมกำรประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได ้

แนวทำงกำรพฒันำที่ 4  จดับริกำรสำธำรณสุขใหไ้ดม้ำตรฐำนทัว่ถึงและรณรงคส์่งเสริมใหป้ระชำชนมีพฤติกรรมสุขภำพที่ถูกตอ้ง

 1.4 โครงการ เฝ้าระวงัอาหารปลอดภยั ปราศจากเชื้อโรค 

ประจ าปี 2560

 1.5 โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏบิตักิารสรา้งเสริมสุขภาพผูป่้วย

ดว้ยการนวดไทย 

(3) สนับสนุนศูนยเ์ด็กเล็ก/ผูสู้งอำย/ุคนพกิำร จ ำนวน 2 

โครงกำร

 1.1 โครงการ คุณแม่มอืใหม่ สุขภาพสดใสแขง็แรง 

(ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ชยัชุมพล)

 1.2 โครงการ คุณแม่มอืใหม่ สุขภาพสดใสแขง็แรง 

(ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ชุมชนเขาปรีด)ี

(4) สนับสนุนกำรบริหำร/พฒันำกองทนุฯ จ ำนวน 1 โครงกำร

 1.1 โครงการบริหารจดัการกองทนุหลกัประกนัสุขภาพ

เทศบาลเมอืงทุง่สง ประจ าปี 2560

(5) สนับสนุนกรณีโรคระบำด/ภยัพบิตัิ จ ำนวน 1 โครงกำร

 1.2 โครงการ ปฐมพยาบาลเบื้องตน้และรกัษาพยาบาลเชิงรุก

ภยัพบิตัธิรรมชาติ
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละ

เป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ 

หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำยเหตผุลต่อ

คณะกรรมกำรประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได ้

แนวทำงกำรพฒันำที่ 4  จดับริกำรสำธำรณสุขใหไ้ดม้ำตรฐำนทัว่ถึงและรณรงคส์่งเสริมใหป้ระชำชนมีพฤติกรรมสุขภำพที่ถูกตอ้ง

2 โครงการรณรงคค์วบคุมป้องกนัโรค

พษิสุนขับา้

กองสาธารณสุขฯ               80,000              76,090  - ด าเนินการรณรงคค์วบคุมและป้องกนัโรคพษิสุนขับา้ 

ระหวา่งมกราคม-กนัยายน 2560 

ณ ทีท่  าการชุมชน , วดั และส านกังานสตัวแพทยโ์รงฆ่าสตัว ์

เทศบาลเมอืงทุง่สง

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ฉีดวคัซนีป้องกนัโรคพษิสุนขับา้ และบริการฉีดป้องกนั

และคุม้ก าเนิด

ผลกำรด ำเนินงำน

1. ไม่พบผูป่้วยตาย

2. ไม่พบสตัวป่์วยตาย

3. สตัวเ์ลี้ยงทีไ่ดร้บัการฉีดยาป้องกนัโรคพยาธิและผวิหนงัมี

สุขภาพดี

4. ประชาชนไดร้บัสุขศึกษา 24 ครวัเรือน

5. ผูร้บับริการมคีวามพงึพอใจ 41 คน จาก 45 คิดเป็นรอ้ยละ

 91.11

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 2559 - 

กนัยายน 2560)

3 โครงการพฒันางานสาธารณสุขมูลฐาน กองสาธารณสุขฯ

(เงนิอุดหนุน)

150,000 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่พฒันาศกัยภาพ อสม.สาธารณสุขมูลฐาน

ยงัไม่ไดร้บัการจดัสรรเงนิอุดหนุน
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละ

เป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ 

หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำยเหตผุลต่อ

คณะกรรมกำรประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได ้

แนวทำงกำรพฒันำที่ 4  จดับริกำรสำธำรณสุขใหไ้ดม้ำตรฐำนทัว่ถึงและรณรงคส์่งเสริมใหป้ระชำชนมีพฤติกรรมสุขภำพที่ถูกตอ้ง

4 โครงการส่งเสริมโภชนาการประชากร 

(จา้งเหมาเอกชนผลตินมถ ัว่เหลอืง

บรรจถุงุพรอ้มจดัส่ง)

กองสาธารณสุขฯ 1,900,000 265,265  - ด าเนินการระหวา่วนัที ่1 ตลุาคม - 30 พฤศจกิายน 2559 

ณ  ชุมชนท ัง้ 

20 ชุมชน , ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 4  แห่ง ,โรงเรียน

รีสอรท์อนุบาล  1 แห่ง และ ศูนยบ์ริการสาธารณสุขฯ 1 แห่ง

วตัถปุระสงค ์

1.เพือ่ส่งเสริมภาวะโภชนาการใหแ้ก่กลุม่เป้าหมายต่างๆ

2. เพือ่ผลตินมถ ัว่เหลอืงบรรจถุงุและจดัส่งตามจดุต่างๆ ที่

เทศบาลเมอืงทุง่สงก าหนด

ผลกำรด ำเนินงำน

เชิงปริมำณ 

 - ผลตินมถ ัว่เหลอืงจ านวน ๑,๘๐๐ ถงุ/วนั ดงัน้ี

- ผลติวนัละ 1,800  ถงุ  กรณีในวนัราชการและศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็/

ศูนยโ์รงเรียนรีสอรท์ อนุบาล  เปิดเรียนปกติ

 - จากการทว้งตงิของส านกังานการตรวจเงนิ

แผ่นดนิ อา้งถงึหนงัสอืด่วนทีสุ่ด ที ่ตผ 0056.1 

นศ/385 เรื่อง การตรวจสอบโครงการส่งเสริม

โภชนาการประชากร (จา้งเหมาเอกชนเพือ่

ด าเนินการผลตินมถ ัว่เหลอืงบรรจถุงุและจดัส่ง

ในชุมชน) ลงวนัที ่15 ธนัวาคม 2559ส านกังาน

การตรวจเงนิแผ่นดนิเหน็วา่ อาหารเสริม(นมถ ัว่

เหลอืง) มใิช่อ านาจและหนา้ทีข่องเทศบาลเมอืง

ทุง่สงและเป็นการต ัง้งบประมาณซ า้ซอ้นไดร้ะงบั

การผลตินมถ ัว่เหลอืงต ัง้แต่วนัที ่8 ธนัวาคม 

2559 เป็นตน้ไป  
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละ

เป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ 

หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำยเหตผุลต่อ

คณะกรรมกำรประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได ้

แนวทำงกำรพฒันำที่ 4  จดับริกำรสำธำรณสุขใหไ้ดม้ำตรฐำนทัว่ถึงและรณรงคส์่งเสริมใหป้ระชำชนมีพฤติกรรมสุขภำพที่ถูกตอ้ง

 - ผลติวนัละ 1,410 ถงุ  กรณีวนันกัขตัฤกษห์รือ

วนัหยุดราชการ   

- ผลติวนัละ 1,435  ถงุ  กรณีศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็/ศูนย์

โรงเรียน รีสอรท์อนุบาลประกาศหยุดเรียนหรือปิดภาคเรียน

- ปริมาณต่อถงุไม่นอ้ยกวา่  200  ซซี ี ต่อถงุ

เชิงคุณภำพ

ค่าปริมาณโปรตนีมากกวา่ 20 mg/ml

วนัที ่10 ต.ค.59

ส่งตรวจ ณ มทร.ศรีวชิยั ผลดงัน้ี

ถงุที ่1  20.31 mg/ml  ผ่านเกณฑ์

ถงุที ่2  21.51 mg/mlผ่านเกณฑ์

ถงุที ่3 20.22mg/ml  ผ่านเกณฑ์

เฉลีย่20.68 mg/ml 
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละ

เป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ 

หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำยเหตผุลต่อ

คณะกรรมกำรประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได ้

แนวทำงกำรพฒันำที่ 4  จดับริกำรสำธำรณสุขใหไ้ดม้ำตรฐำนทัว่ถึงและรณรงคส์่งเสริมใหป้ระชำชนมีพฤติกรรมสุขภำพที่ถูกตอ้ง

5 โครงการบริการแพทยฉุ์กเฉิน กองสาธารณสุขฯ 600,000 350,000 " - ด าเนินการบริการประชาชนใหบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉิน ระหวา่ง

 1 ตลุาคม 2559 - 30 กนัยายน 2560

วตัถปุระสงค์

1. เพือ่พฒันาและปรบัปรุงระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินให ้

สามารถใหบ้ริการผูป่้วยฉุกเฉินหรือผูบ้าดเจ็บไดอ้ย่างรวดเร็ว 

ปลอดภยัไดม้าตรฐาน

2. เพือ่จา้งเหมาเอกชนใหบ้ริการระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน

ผลกำรด ำเนินงำน

1. จดัหาผูร้บัเหมาตามระเบยีบฯ ผูร้บัจา้ง คอื มลูนิธิประชาร่วมใจ

 สาขา   ทุ่งสง

2. ใหบ้ริการรกัษาพยาบาลเบื้องตน้แก่ผูบ้าดเจ็บหรือเจ็บป่วย

ฉุกเฉิน ร จดุเกดิเหตแุละดูและสงัเกตอุาการระหวา่งน าส่ง

โรงพยาบาล ส่งต่ออาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินใหบ้คุลากร

ทางการแพทยท์ราบ สรุปรายงานในแบบบนัทกึการปฏบิตังิาน 

เป้าหมายระยะเวลา 12 เดอืน 

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 2559 - 

กนัยายน 2560)
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละ

เป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ 

หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำยเหตผุลต่อ

คณะกรรมกำรประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได ้

แนวทำงกำรพฒันำที่ 4  จดับริกำรสำธำรณสุขใหไ้ดม้ำตรฐำนทัว่ถึงและรณรงคส์่งเสริมใหป้ระชำชนมีพฤติกรรมสุขภำพที่ถูกตอ้ง

6 โครงการเพิม่ประสทิธิภาพงานอนามยั

โรงเรียน

กองสาธารณสุขฯ 108,000 48,000  - ด าเนินการจา้งเหมาเอกชน (รายบคุคล) จ านวน 1 อตัรา 

เพือ่ปฏบิตังิานอนามยัโรงเรียน งานส่งเสริมสุขภาพ  กอง

สาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม เทศบาลเมอืงทุง่สง

วตัถปุระสงค ์

 1.เพือ่ส ารวจ  ตรวจสุขภาพนกัเรียน คน้หาปญัหาสุขภาพและ

ใหก้ารรกัษาพยาบาลแก่นกัเรียนตามความเหมาะสม

2.  เพือ่ใหน้กัเรียนมคีวามรูด้า้นสุขศึกษา สรา้งภูมคุิม้กนัโรค

และเฝ้าระวงัภาวะสุขภาพในโรงเรียนลดการระบาดของโรค

3. เพือ่ตดิตามเยีย่มบา้นนกัเรียนทีม่ปีญัหาสุขภาพทีม่ ี

ผลกระทบต่อการเรียน  สรา้งความสมัพนัธด์า้นสุขภาพ

ระหวา่งโรงเรียน บา้น และชุมชน

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 2559 - 

กนัยายน 2560)
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละ

เป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ 

หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำยเหตผุลต่อ

คณะกรรมกำรประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได ้

แนวทำงกำรพฒันำที่ 4  จดับริกำรสำธำรณสุขใหไ้ดม้ำตรฐำนทัว่ถึงและรณรงคส์่งเสริมใหป้ระชำชนมีพฤติกรรมสุขภำพที่ถูกตอ้ง

ผลกำรด ำเนินงำน

- การไดร้บัการฉีดวคัซนีป้องกนัโรคหดั หดัเยอรมนัและ คาง

ทูม นกัเรียนชัน้ ป.1 จ านวน 395 คน รอ้ยละ 100

- การไดร้บัการฉีดวคัซนีป้องกนัโรคคอตบี-บาดทะยกั 

นกัเรียนชัน้ ป.6

จ านวน 513 คน รอ้ยละ100

- ตดิตามการไดร้บัวคัซนีตามช่วงอายุ เด็กศพด.และระดบั

อนุบาลจ านวน 823 คนและไดส่้งต่อใหไ้ปฉีดวคัซนีจ านวน 76

 คน

 - ตดิต่อประสานงานและพานกัเรียนชัน้ ป.1 

ทีม่คีวามผดิปกตสิายตาพบจกัษุแพทย ์จ านวน 

36 คน

จกัษุแพทยต์รวจพบความผดิปกต ิจ านวน 15 คน

- จดัท าโครงการดา้นสุขภาพ จ านวน 2โครงการ
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละ

เป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ 

หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำยเหตผุลต่อ

คณะกรรมกำรประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได ้

แนวทำงกำรพฒันำที่ 4  จดับริกำรสำธำรณสุขใหไ้ดม้ำตรฐำนทัว่ถึงและรณรงคส์่งเสริมใหป้ระชำชนมีพฤติกรรมสุขภำพที่ถูกตอ้ง

1.โครงการพฒันาขา้ราชการครูของโรงเรียนในสงักดัอปท. 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิตักิารงานอนามยัโรงเรียนเพือ่ส ารวจ

ขอ้มูลและจดัเก็บขอ้มูลนกัเรียนรายบคุคลสู่ครอบครวัมสุีข

2.โครงการอบรมอบรมประเมนิคดักรองสตปิญัญาและความ

ฉลาดทางอารมณ์ในเด็กวยัเรียน

- ใหสุ้ขศึกษาในโรงเรียน

1. โรงเรียนกีฬาเทศบาลฯสุขบญัญตั ิ10 ประการและโรคหดิ

จ านวน 20  คน

2.โรงเรียนมธัยมเทศบาลวดัท่าแพ เรื่องโรคมอืเทา้ปากจ านวน 

2 หอ้ง รวม 33  คน

3.พื้นทีส่  ารวจ โรค มอื เทา้ ปาก โรงเรียนรีสอรท์อนุบาลศูนย์

จกัรกลพรอ้มใหค้วามรูค้รู

เรื่องโรคมอื เทา้ ปาก จ านวน  14 คน และการท าความสะอาด

โรงเรียน 1 แห่ง

4.พื้นทีส่  ารวจลูกน า้ยุงลาย โรงเรียนรีสอรท์อนุบาลพรอ้มให ้

ความรูค้รูในการป้องกนัและเฝ้าระวงัโรคไขเ้ลอืดออกจ านวน 3

 แห่ง

5.ลงพื้นทีค่ดักรองการตรวจวดัสายตาเด็กช ัน้ประถมศึกษาปีที่

 1 และใหค้วามรูเ้รื่องสายตา

จ านวน 3  โรงเรียน

- ตดิตามเยีย่มบา้นนกัเรียนเยีย่มบา้น นร. โรคมอื เทา้ ปาก 

จ านวน 8 คน
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละ

เป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ 

หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำยเหตผุลต่อ

คณะกรรมกำรประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได ้

แนวทำงกำรพฒันำที่ 4  จดับริกำรสำธำรณสุขใหไ้ดม้ำตรฐำนทัว่ถึงและรณรงคส์่งเสริมใหป้ระชำชนมีพฤติกรรมสุขภำพที่ถูกตอ้ง

7 โครงการรวมพลคนรกักีฬาเมอืงทุง่สง กองสวสัดกิาร

สงัคม

50,000  - วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ปลูกฝงัใหป้ระชาชนรกัการออกก าลงักาย และเล่นกีฬา

2. เพือ่รณรงคใ์หเ้ยาวชน ประชาชน ทกุเพศ ทกุวยั ตืน่ตวัใน

การเล่นกีฬาและออกก าลงักายเพือ่สุขภาพในวนัมหกรรมกีฬา

เพือ่มวลชนและวนัอืน่

ยงัไม่ไดด้  าเนินการ

ด าเนินการในไตรมาส 3
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไวห้ลงั

โอนเพิ่มโอนลด

 งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่วำง

ไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำยเหตผุลต่อ

คณะกรรมกำรประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได ้

1 โครงการขบัเคลือ่นสมชัชาชุมชนหมูบ่า้น/

ชุมชนพลงัแผ่นดนิเอาชนะยาเสพตดิ

กอง

สวสัดกิาร

สงัคม

60,000 189,300 249,300 249,300  - ด าเนินการขบัเคลือ่นสมชัชาชุมชนหมูบ่า้น/ชุมชนพลงัแผ่นดนิ

เอาชนะยาเสพตดิ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่จดัอบรมใหค้วามรูภ้ยัของยาเสพตดิแก่สมชัชาชุมชนหมูบ่า้นใน

เขตเทศบาล

2. เพือ่ร่วมป้องกนั ควบคุม เฝ้าระวงั และแจง้เบาะแส และรู ้

สถานะการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพตดิ

ด าเนินการแลว้เสร็จ

อยู่ระหวา่งปรมวลผลโครงการ

โอนเงนิเพิม่คร ัง้ที ่10/2560

โอนจาก แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เขา้

ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ ค่าใชจ่้ายในการจดั

กิจกรรมส่งเสริมและพฒันาอาชีพแก่ประขาชน

2 โครงการโทรทศันว์งจรปิด CCTV งานป้องกนัฯ

ส านกัปลดัฯ

2,000,000 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

อยู่ระหวา่งการจดัท า TOR

3 โครงการลอ้มรกัใหค้รอบครวัลอ้มรัว้ให ้

ชุมชน

กอง

สวสัดกิาร

สงัคม

50,000 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ก าหนดกิจกรรมลอ้มรกัใหค้รอบครวัลอ้มรัว้ใหชุ้มชน

2. เพือ่ใหค้วามรูถ้งึพษิภยัยาเสพตดิ แนวทางการป้องกนัและสรา้ง

อุดมการณ์ร่วมตา้นยาเสพตดิ

3. เพือ่สรา้งสมัพนัธภาพทีด่ต่ีอกนัของคนในครอบครงัและชุมชนจาก

การท ากิจกรรม

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการระหวา่งวนัที ่16-17 เมษายน 2560)

ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำสำมปี เทศบำลเมืองทุง่สง  ประจ ำปี 2560

ภำยใตยุ้ทธศำสตรท์ี่ 3 ร่วมกนัพฒันำเศรษฐกิจและสงัคม สูคุ่ณภำพชีวิตที่ดีกว่ำ

แนวทำงกำรพฒันำที่ 5 จดัระบบป้องกนัอำชญำกรรม ยำเสพติด และอบำยมขุ โดยทกุภำคส่วนมีส่วนร่วม
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไวห้ลงั

โอนเพิ่มโอนลด

 งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่วำง

ไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำยเหตผุลต่อ

คณะกรรมกำรประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได ้

ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำสำมปี เทศบำลเมืองทุง่สง  ประจ ำปี 2560

ภำยใตยุ้ทธศำสตรท์ี่ 3 ร่วมกนัพฒันำเศรษฐกิจและสงัคม สูคุ่ณภำพชีวิตที่ดีกว่ำ

4 โครงการจา้งเหมาบริการยามรกัษาการณ์ กองช่าง

สุขาภบิาล

1,495,800 374,400  - ด าเนินการจา้งเหมายามรบัผดิชอบดูแล ณ สถานทีก่  าจดัขยะมูล

ฝอยแบบครบวงจรบา้นทุง่ชนและศูนยเ์รียนรูก้ารจดัการขยะฯบา้นลุม่

พอ้ ระหวา่งวนัที ่1 ตลุาคม 2559 - 31 มนีาคม 2560 

วตัถปุระสงค ์

1. เพิอ่เป็นการดูแลความเรียบรอ้ย รกัษาความปลอดภยัในสถานที่

ราชการ

2. เพือ่เป็นการเฝ้าระวงั ป้องกนัการสูยญหายของทรพัยส์นิของทาง

ราชการ อาคารสถานทีเ่ครื่องมอื เครื่องจกัรกลและอืน่ ๆ

3. เพือ่ใหผู้ดู้แลรบัผดิชอบต่อทรพัยส์นิของทางราชการ

ผลกำรด ำเนินงำน

 - มยีามรกัษาการณ์ จ านวน 8 คน

 - ทรพัยส์นิของทางราชการไม่สูญหาย ส่งผลดต่ีอทางราชการ

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 2559 -

 กนัยายน 2560)

5 โครงการจา้งเหมาบริการยามรกัษาการณ์ ส านกัปลดัฯ 108,000 54,000  - ด าเนินการจา้งเหมายามรกัษาการณ์ จ านวน 1 คน ระยะเวลา

ด าเนินการจา้ง ต ัง้แต่วนัที ่1 ตลุาคม 2559 - 30 กนัยายน 2560 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่เป็นการดูแลความเรียบรอ้ย รกัษาความปลอดภยัในสถานที่

ราชการ

2.เพือ่เป็นการเผา้ระวงั ป้องกนัการสูญหายของทรพัยส์นิทางราชการ

ผลกำรด ำเนินงำน

 - มยีามรกัษาการณ์และรบัผดิชอบในการดูแลทรพัยส์นิของทาง

ราชการเพือ่มใิหเ้กิดการเสยีหาย ตลอด 24 ชัว่โมง  ในพื้นทีส่  านกังาน

เทศบาลเมอืงทุง่สง

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 2559 -

 กนัยายน 2560)
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละ

เป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ 

หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำย

เหตผุลต่อคณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

แนวทำงกำรพฒันำ 6 พฒันำระบบป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั ภยัพบิตัิ ใหมี้ประสิทธิภำพโดยทกุภำคส่วนมีส่วนร่วม

1 โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่าย

พลเรือน (อปพร.)และมสิเตอรเ์ตอืนภยั

งานป้องกนั ฯ

ส านกัปลดั ฯ

50,000  -   - ด าเนินการในไตรมาสที ่4

2 โครงการฝึกซอ้มแผนป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภยัประจ าปี 

งานป้องกนั ฯ

ส านกัปลดั ฯ

40,000  -   - ด าเนินการในไตรมาสที ่4

3 โครงการอบรมป้องกนัและบรรเทาอคัคีภยั

ใหก้บัเยาวชนในโรงเรียนในเขตเทศบาล (ยุว

 อปพร.)

งานป้องกนั ฯ

ส านกัปลดั ฯ

20,000  -   - ด าเนินการในไตรมาสที ่4

4 โครงการจา้งเหมาบริหารจดัระเบยีบเพือ่

รกัษาความสงบเรียบรอ้ย ความปลอดภยัใน

ชีวติและทรพัยส์นิ

งานเทศกิจ

ส านกัปลดั ฯ

3,098,700 1,544,400 ผลกำรด ำเนินงำน

1. จดัจา้งเทศกิจ จ านวน  33 คน ด าเนินการดูแลความเป็น

ระเบยีบเรียบรอ้ยและดูแลการจราจรในเขตเทศบาลร่วมกบั

เจา้หนา้ทีต่  ารวจ

2. อ านวยความสะดวกใหก้บันกัเรียนสงักดัเทศบาลและ

โรงเรียนทีร่อ้งขอในการขา้มถนนและจอดรถ

3. รบัแจง้เหตแุละช่วยเหลอืผูป้ระสบอุบตัเิหตแุละส่งต่อผูป่้วย

ไปยงัโรงพยาบาล

4.จดัความเป็นระเบยีบเรียบรอ้ยของผูป้ระกอบการ คา้ หาบเร่

 แผงลอย

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 

2559 - กนัยายน 2560)

5 โครงการจา้งเหมาดูแลระบบกลอ้งโทรทศัน์

วงจรปิด

งานป้องกนัฯ

ส านกัปลดัฯ

324,000 135,000  - ด าเนินการจา้งเหมาดูแลระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 

2559 - กนัยายน 2560)

ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำสำมปี เทศบำลเมืองทุง่สง  ประจ ำปี 2560

ภำยใตยุ้ทธศำสตรท์ี่ 3 ร่วมกนัพฒันำเศรษฐกิจและสงัคม สูคุ่ณภำพชีวิตที่ดีกว่ำ
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละ

เป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ 

หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำย

เหตผุลต่อคณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

6 โครงการกวาดขยะและรกัษาความสะอาด

อาคารป้องกนั

งานป้องกนั ฯ

ส านกัปลดั ฯ

93,900 46,800  - ด าเนินการจา้งเหมาเอกชนท าความสะอาด อาคาร สถานที ่

บริเวณอาคาร งานป้องกนั ฯ 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่กวาดขยะและท าความสะอาดอาคาร สถานที ่บริเวณ

อาคาร งานป้องกนัฯ

ผลกำรด ำเนินงำน

 - จา้งเหมาเอกชน จ านวน 1 คน ท าความสะอาด อาคาร 

สถานที ่บริเวณอาคาร งานป้องกนั ฯ ต ัง้แต่วนัที ่1 ตลุาคม 

2559 - 30 กนัยายน 2560

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 

2559 - กนัยายน 2560)

7 โครงกาจดัซื้อถงัดบัเพลงิเคมี งานป้องกนั ฯ

ส านกัปลดั ฯ

100,000 97,500  - ด าเนินการจด้ซื้อถงัดบัเพลงิเคม ีชนิดเคมแีหง้ จ านวน 50 

ถงั ขนาด 15 ปอนด ์ตามมาตรฐาน มอก. เพือ่ใชใ้นการ

ด าเนินงานเมือ่เกิดเหตกุารณ์อคัคีภยั

ด าเนินการแลว้เสร็จ
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไวห้ลงัโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่

วำงไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่

อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำยเหตผุลต่อ

คณะกรรมกำรประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได ้

โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยงัชีพ 

คนชรา คนพกิาร ผูป่้วยโรคเอดส์

27,084,000 13,506,100  - สงเคราะหเ์บี้ยยงัชีพ คนชรา คนพกิาร ผูป่้วยโรคเอดส์ อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 2559 -

 กนัยายน 2560)

 1.1 เบี้ยยงัชีพผูสู้งอายุ 22,917,600 11,243,500  - ด าเนินการจ่ายเบี้ยยงัชีพผูสู้งอายุในเขตเทศบาลเมอืงทุง่สง

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่เป็นค่าสวสัดกิารใหแ้ก่ผูสู้งอายุทีม่อีาย ุ60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปทีม่ ี

คุณสมบตัคิรบถว้นตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย

หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิเบีย่ยงัชีพผูสู้งอายุขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2552 และไดข้ึ้นทะเบยีนขอรบัเงนิเบี้ยยงัชีพไวก้บั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไวแ้ลว้

ผลกำรด ำเนินงำน

 - จ่ายเบี้ยยงัชีพผูสู้งอายุในเขตเทศบาลเมอืงทุง่สง จ านวน 2,922 คน

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 2559 -

 กนัยายน 2560)

ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำสำมปี เทศบำลเมืองทุง่สง  ประจ ำปี 2560

ภำยใตยุ้ทธศำสตรท์ี่ 3 ร่วมกนัพฒันำเศรษฐกิจและสงัคม สูคุ่ณภำพชีวิตที่ดีกว่ำ

แนวทำงกำรพฒันำที่ 7 ส่งเสริมสวสัดิกำรชุมชนโดยจดัสวสัดิกำรสงัคมแก่คนชรำ  ผูด้อ้ยโอกำส คนพกิำร คนยำกจน ใหพ้อเพยีงแก่กำรด ำรงชีพและเป็นธรรม

กอง

สวสัดกิาร ฯ

(เงนิอุดหนุน)

1
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไวห้ลงัโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่

วำงไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่

อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำยเหตผุลต่อ

คณะกรรมกำรประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได ้

 1.2 เบี้ยยงัชีพคนพกิาร กอง

สวสัดกิาร ฯ

(เงนิอุดหนุน)

4,022,400 2,077,600  - ด าเนินการจ่ายเบี้ยยงัชีพคนพกิารในเขตเทศบาลเมอืงทุง่สง

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่เป็นค่าสวสัดกิารเบี้ยความพกิารใหแ้ก่คนพกิารทีม่สีทิธิตาม

หลกัเกณฑท์ีก่  าหนดทีไ่ดแ้สดงความจ านงโดยการขอขึ้นทะเบยีนเพือ่

ขอรบัเงนิเบี้ยความพกิารไวก้บัเทศบาล ตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 

16 แห่ง พ.ร.บ. ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจฯ พ.ศ.

2542 ตามระเบยีบทีส่ามารถเบกิจ่ายไดต้ามระเบยีบฯ และหนงัสอื 

ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0891.3/ว1502 ลงวนัที ่2 สงิหาคม 2559

ผลกำรด ำเนินงำน

 - จ่ายเบี้ยยงัชีพคนพกิารในเขตเทศบาลเมอืง

ทุง่สง จ านวน 419 คน

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 2559 -

 กนัยายน 2560)

 1.3 เบี้ยยงัชีพผูป่้วยเอดส์ กอง

สวสัดกิาร ฯ

(เงนิอุดหนุน)

144,000 185,000  - ด าเนินการจ่ายเบี้ยยงัชีพผูป่้วยเอดสใ์นเขตเทศบาลเมอืงทุง่สง

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่เป็นค่าสงเคราะหเ์บี้ยยงัชีพแก่ผูป่้วยเอดสใ์นเขตเทศบาลเมอืง

ทุง่สง  ตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. ก าหนดแผนและ

ข ัน้ตอนการกระจายอ านาจฯ พ.ศ.2542  ตามระเบยีบมท. วา่ดว้ยการ

เบกิจ่ายเงนิสงเคราะหเ์พือ่การยงัชีพขององคก์ารปกครองทอ้งถิน่   

พ.ศ.2548  และหนงัสอืซกัซอ้ม แนวทางการปฏบิตัฯิ ตามหนงัสอืที ่ 

มท 0891.3/ว 1468 กรกฎาคม 2559 และกฎหมายอืน่ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

ผลกำรด ำเนินงำน

 - จ่ายเบี้ยยงัชีพผูป่้วยเอดสใ์นเขตเทศบาลเมอืง

ทุง่สง จ านวน 65 คน

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 2559 -

 กนัยายน 2560)
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไวห้ลงัโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่

วำงไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่

อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำยเหตผุลต่อ

คณะกรรมกำรประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได ้

2 โครงการทศันะศึกษาของ

ผูสู้งอายุ

กอง

สวสัดกิารฯ

50,000  -  วตัถปุระสงค ์

1.  เพือ่ใหผู้สู้งอายไุดศึ้กษาเรียนรูพ้ทุธศาสนาน ามาปรบัใชก้บัชวีติประจ าวนั

2. เพือ่ส่งเสริมความสุขกาย สุขใจใหก้บัผูสู้งอายใุนการเยีย่มชมโบราณสถาน

และวดัต่าง ๆ

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

ระหวา่งวนัที ่25-28 เมษายน 2560

3 โครงการส่งเสริมภูมปิญัญาและ

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายุ

กอง

สวสัดกิารฯ

10,000  - วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ส่งเสริมใหผู้สู้งอายุและประชาชนในทอ้งถิน่ไดเ้รียนรูถ้งึ

ความส าคญั รูจ้กัวถิชีีวติรูคุ้ณค่าทางประวตัศิาสตรว์ฒันธรรม 

ประเพณีในทอ้งถิน่

2. เพือ่ส่งเสริมใหผู้สู้งอายุมโีอกาสแลกเปลีย่นเรียนรู ้ถ่ายทอด

ประสบการณ์การรวมกลุม่ ชมรม ท ากิจกรรมทีเ่ป็นประโยชน์

3. เพือ่ส่งเสริมใหผู้สู้งอายุมคุีณภาพชีวติทีด่ที ัง้ดา้นสุขภาพกายและ

สุขภาพใจ

ยงัไม่ไดด้  าเนินการ

ด าเนินการไตรมาส 4

4 โครงการจา้งเหมาท าความ

สะอาดอาคารด ารงธรรมาภบิาล

เทศบาลเมอืงทุง่สง

กอง

สวสัดกิารฯ

84,200 27,300  - ด าเนินการจา้งเหมาท าความสะอาดอาคารด ารงธรรมาภบิาลเทศบาล

เมอืงทุ่งสง จ านวน 1 คน ณ อาคารด ารงธรรมาภบิาล 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่จา้งเหมาเจา้หนา้ทีป่ระจ าอาคารด ารงธรรมาภบิาลปฏบิตัหินา้ทีใ่น

การท าความสะอาดและดูแลพื้นทีภ่ายในและภายนอกอาคาร

ผลกำรด ำเนินงำน

 - จา้งเหมาท าความสะอาดอาคารด ารงธรรมาภบิาลเทศบาลเมอืงทุ่งสง

ด าเนินการแลว้เสร็จ

(ด าเนินการจา้ง 3 เดอืน เน่ืองจากลูกจา้ง

โครงการลาออกไปบรรจเุป็นพนกังานจา้ง)
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไวห้ลงัโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่

วำงไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่

อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำยเหตผุลต่อ

คณะกรรมกำรประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได ้

5 โครงการจา้งเหมาจดัเก็บขอ้มูล

ผูสู้งอายุ คนพกิารและ

ผูด้อ้ยโอกาส

กอง

สวสัดกิารฯ

188,400 46,800  - ด าเนินการจา้งเหมาจดัเก็บขอ้มูลผูสู้งอายุ คนพกิารและ

ผูด้อ้ยโอกาส จ านวน 2 คน 

วตัถปุระสงค ์

- เพือ่ปรบัปรุงฐานขอ้มูลของผูสู้งอายุคนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาสให ้

ถูกตอ้งและเป็นปจัจบุนั

 - เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บับริการสะดวกปลอดภยัอย่างท ัว่ถงึและมี

ประสทิธิภาพ

ผลกำรด ำเนินงำน

 - การจา้งเหมาจดัเก็บขอ้มูลผูสู้งอายุ คนพกิารและผูด้อ้ยโอกาส

ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ

6 โครงการจา้งทีป่รึกษาวจิยั

สถานภาพความตระหนกัและ

บริการส าหรบัผูสู้งอายุ

กรณีศึกษา:เทศบาลเมอืงทุง่สง

กอง

สวสัดกิารฯ

360,000  -  วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ศึกษาพฤตกิรรมสุขภาพของผูสู้งอายุในเขตเทศบาล

2. เพือ่ศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรม

สุขภาพของผูสู้งอายุ

3. เพือ่ศึกษาระดบัการใชส้ทิธิและการรบัรูส้ทิธิของผูสู้งอายุ

4. เพือ่ศึกษาปญัหาและอุปสรรคในการรบัรูส้ทิธิของผูสู้งอายุ

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(มกราคม-สงิหาคม 2560)
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไวห้ลงัโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่

วำงไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่

อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำยเหตผุลต่อ

คณะกรรมกำรประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได ้

7 โครงการจา้งทีป่รึกษาวจิยัจดัต ัง้

ศูนยส์รา้งเสริมสุขภาวะคนสูงวยั

 (กรรมการขอแกไ้ชชื่อโครงการ 

เป็น การจา้งทีป่รึกษาการวจิยั 

"จดัท าหลกัสูตรการสรา้งเสริม

สุขภาวะคนสูงวยั")

กอง

สวสัดกิารฯ

140,000  -  - ด าเนินการจา้งทีป่รึกษาการวจิยั "จดัท าหลกัสูตรการสรา้งเสริมสุขภาวะคนสูง

วยั" 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ศึกษาปญัหาความตอ้งการเรียนรูข้องผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง

2. เพือ่ส่งเสริมใหผู้สู้งอายมุคีวามสุขกายสุขใจมสุีขภาพทีแ่ขง็แรงและมคุีณภาพ

ชวีติทีด่ี

3. เพือ่ส่งเสริมใหเ้กดิการบูรณาการท างานระหวา่งเทศบาลเมอืงทุ่งสง วทิยาลยั

เทคโนโลยภีาคใตห้น่วยงานภาครฐัและหน่วยงานเอกชนในพื้นที่

4. เพือ่ส่งเสริมใหผู้สู้งอายทุีม่คีวามรูค้วามสามารถร่วมกนัพฒันาทอ้งถิน่

ผลกำรด ำเนินงำน

 - เกบ็ขอ้มลูจากตวัแทนผูสู้งอายเุทศบาลเมอืงทุ่งสง จ านวน 204 คน 

 - ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนผูสู้งอายเุทศบาลต าบลขนุทะเล และ วทิยาลยั

พยาบาลบรมชนนี

 - จดัสนทนากลุ่ม เพือ่ร่างหลกัสูตรการสรา้งเสริมสุขภาวะคนสูงวยั

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(มกราคม-สงิหาคม 2560)
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