
ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ทีต้ั่งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิทีต้ั่ง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่
สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ข้ันตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

1 โครงการส่งเสริมการลงทุน
(พัฒนาศูนย์กระจายสินค้า
ภาคใต้-ทุง่สง)
(Cargo Distribution Center)

8,631,210 8,631,210  -  ส่งเสริมการลงทุน(พัฒนาศูนย์
กระจายสินค้าภาคใต้-ทุง่สง)
(Cargo Distribution Center)

 - กิจกรรมเช่าทีดิ่นของการรถไฟ
ฯ เพือ่พัฒนาเป็นศูนย์กระจาย
สินค้าภาคใต้ - ทุง่สง

8,631,210 8,631,210  - เช่าทีดิ่นของการรถไฟ เพือ่พัฒนา
เป็นศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ - ทุง่
สง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตทีดี่กว่า

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี  2558

แนวทางการพัฒนาที ่ 1  ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการลงทุนด้านคมนาคมขนส่ง รองรับการขยายการลงทุนภาคธุรกิจ  การค้าขายและอุตสาหกรรมและขยายการจ้างงานในพ้ืนทีใ่ห้
สามารถลดต้นทุนและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน

กองช่าง/กอง
วิชาการฯ

งานก่อสร้าง
ใช้งบกลุ่ม
จังหวัด
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ทีต้ั่งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิทีต้ั่ง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ
ทีใ่ช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายทีว่างไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุข้ันตอนทีอ่ยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

1 โครงการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพแก่ประชาชน

กองสวัสดิการ ฯ 300,000 51,900         - ด าเนินการจัดกิจกรรมดอกไม้จันทร์ ระหว่างวันที ่13-14 
มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมอาคารด ารงธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
2. เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้แสดงออกซ่ึง
ความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
3. เพือ่เป็นการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและเพิม่รายได้ให้กับ
ประชาชนหลักเสร็จส้ินพิธีอันส าคัญ
ผลการด าเนินงาน
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 50 คน 
2. ประดิษฐ์ได้ไม่น้อยกว่า 20,000 ดอก

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองทุง่สง  ประจ าปี 2560

ภายใต้ยทุธศาสตร์ที ่3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม สูคุ่ณภาพชีวติทีดี่กวา่

แนวทางการพัฒนาที ่2  พัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพแก่กลุม่ผู้จ้างงาน กลุม่อาชีพ ผู้ด้อยโอกาส ยากจน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ทีต้ั่งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสทุธทิีต้ั่ง
ไวห้ลงัโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ
ทีใ่ช้ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถุประสงค์และเป้าหมาย
ทีว่างไวห้รอืระบุเหตุผลทีไ่มส่ามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ข้ันตอนทีอ่ยู่ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธบิายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมนิผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได้

1 โครงการพฒันาและส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วในอ าเภอทุง่สง

ส านักปลัดฯ
(งบเทศบาล)

     130,000      140,000       270,000  187,513.86  - ด าเนินการจดักจิกรรมพฒันาและส่งเสริมการท่องเทีย่วในอ าเภอ 
  ทุง่สง ดังนี้

ด าเนินการแลว้เสรจ็

1.1 กจิกรรมสร้างสังคมจกัรยานให้
เบิกบานทัง้เมืองทุง่สง

       50,000       140,000        190,000   187,513.86  - ด าเนินการจดักกิรรมสร้างสังคมจกัรยานใหเ้บิกบานทัง้เมืองทุง่สง
 "ปัน่สองน่อง ท่องเมืองทุง่สง ) จ านวน 7 คร้ัง ดังนี้
1.คร้ังที ่ 1 วันอาทิตย์ที ่ 19  มีนาคม  2560 เวลา 06.00 น.  
(เส้นทาง สวนหลวง ร.9 – อทุยานแหง่ชาติน้ าตกโยง)          
2.คร้ังที ่ 2 “ปัน่จกัรยาน ไปปลูกป่า “ วันอาทิตย์ที ่ 23  เมษายน 
 2560 (เส้นทาง สวนหลวง ร.9 – แกม้ลิงบ้านหนองพกุ)
3. คร้ังที ่3  “ปัน่จกัรยาน ชมธรรมชาติ ปลูกต้นไม้" วันอาทิตย์ที ่ 
21 พฤษภาคม 2560 (เส้นทาง มูลนิธิซ าปอกง (หลวงพอ่โต)ทุง่สง
 –น้ าตกวังปริง)                                            
4.คร้ังที ่4 วันอาทิตย์ที ่ 18  มิถนุายน  2560 (เส้นทาง มูลนิธิซ า
ปอกง (หลวงพอ่โต) ทุง่สง – สวนสาธารณะถ้ าตลอด  – น้ าตก
หนานตากผ้า – สวนพฤกษาสิรินธร)
5.คร้ังที ่ 5 “ปัน่จกัรยาน ไปปลูกต้นไม้  ณ ชุมชนท่าแพใต้ ”วัน
อาทิตย์ที ่ 16 กรกฎาคม  2560  (เส้นทาง มูลนิธิซ าปอกง (หลวง
พอ่โต) ทุง่สง –  ชุมชนท่าแพใต้ –โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล เทศบาล
เมืองทุง่สง)

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2560
ภายใต้ยุทธศาสตรท์ี่ 3 รว่มกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

แนวทางการพัฒนาที ่3 สง่เสรมิและสนับสนุนให้เกิดเครอืข่ายธรุกิจการท่องเทีย่วเชิงอนุรกัษ์ เชิงวฒันธรรม และการกีฬา เช่ือมต่อแหลง่ท่องเทีย่วเชิงและกิจกรรมสง่เสรมิการท่องเทีย่วของเมอืงทุง่สงเช่ือมโยงกับพ้ืนทีใ่กลเ้คียงโดย
ชุมชนมสีว่นรว่ม
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ทีต้ั่งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสทุธทิีต้ั่ง
ไวห้ลงัโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ
ทีใ่ช้ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถุประสงค์และเป้าหมาย
ทีว่างไวห้รอืระบุเหตุผลทีไ่มส่ามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ข้ันตอนทีอ่ยู่ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธบิายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมนิผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที ่3 สง่เสรมิและสนับสนุนให้เกิดเครอืข่ายธรุกิจการท่องเทีย่วเชิงอนุรกัษ์ เชิงวฒันธรรม และการกีฬา เช่ือมต่อแหลง่ท่องเทีย่วเชิงและกิจกรรมสง่เสรมิการท่องเทีย่วของเมอืงทุง่สงเช่ือมโยงกับพ้ืนทีใ่กลเ้คียงโดย
ชุมชนมสีว่นรว่ม

6. คร้ังที ่6“ปัน่จกัรยาน  ไปปลูกต้นไม้  ณ สวนพฤกษาสิรินธร 
เทศบาลเมืองทุง่สง”วันอาทิตย์ที ่ 20 สิงหาคม  2560  (เส้นทาง 
มูลนิธิซ าปอกง (หลวงพอ่โต) ทุง่สง –  บริเวณสวนพฤกษาสิรินธร)
7. คร้ังที ่ 7 “กจิกรรม CAR FREE DAY 2017” วันอาทิตย์ที ่ 24  
กนัยายน  2560 (เส้นทาง สวนหลวง ร.9 –  สวนสาธารณะหนอง
ป่าแก ชุมชนเสริมชาติ)

1.2 กจิกรรมดนตรีในสวนเทศบาล
เมืองทุง่สง

ส านักปลัดฯ 30,000  -   -                        ไม่ได้ด าเนินการ
 - เนือ่งจากสภาพภูมิอากาศทีไ่ม่เอื้ออ านวน 
เนือ่งจากการจดัแสดงดนตรีและประกวด 
ดนตรีในสวนจะต้องจดักจิกรรมกลางแจง้
บริเวณสวนสาธารณะต่างๆ ของเทศบาลเมือง
ทุง่สง เพือ่เป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่ว ของ
เทศบาลและเพือ่ใหป้ระชาชนเกดิสุนทรียภาพ
ในการรับชมดนตรีภายในสวนสาธารณะ
เทศบาลฯ

1.3 กจิกรรมถนนคนเดิน ส านักปลัด ฯ 50,000  -   -                    ไม่ได้ด าเนินการ
 - โอนลด  เมือ่วันที ่1 สิงหาคม  2560
 - โอนเพิม่ ไปยังแผนงานบริหารงานทัว่ไป  
งานบริหารทัว่ไป งบด าเนินการ หมวดค่าใช้
สอย ประเภทรายจา่ยเนือ่งกบัการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 
"โครงการอบรมเพิม่ศักยภาพแกบุ่คลากร 
อบรมเชิงปฏิบัติการจดัท าเกณฑ์ชี้วัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทีม่ีการบริหารจดัการทีดี่
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ทีต้ั่งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสทุธทิีต้ั่ง
ไวห้ลงัโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ
ทีใ่ช้ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถุประสงค์และเป้าหมาย
ทีว่างไวห้รอืระบุเหตุผลทีไ่มส่ามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ข้ันตอนทีอ่ยู่ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธบิายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมนิผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที ่3 สง่เสรมิและสนับสนุนให้เกิดเครอืข่ายธรุกิจการท่องเทีย่วเชิงอนุรกัษ์ เชิงวฒันธรรม และการกีฬา เช่ือมต่อแหลง่ท่องเทีย่วเชิงและกิจกรรมสง่เสรมิการท่องเทีย่วของเมอืงทุง่สงเช่ือมโยงกับพ้ืนทีใ่กลเ้คียงโดย
ชุมชนมสีว่นรว่ม

2 โครงการจดังานเทศกาลขนมจนี
หม้อยักษ์เมืองทุง่สง "อร่อยได้ไร้
แอลกอฮออล์

ส านักปลัดฯ 1,000,000 62,900

1.1  กจิกรรมจดัเทศบาลขนมจนี
หม้อยักษ์เมืองทุง่สง "อร่อยได้ไร้
แอลกอฮอล์"

ส านักปลัด ฯ 1,000,000 62,900        

ด าเนินการแล้วเสร็จ - ด าเนินการจดักจิกรรมเทศกาลขนมจนีหม้อยักษ์เมืองทุง่สง 
"อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์" ประจ าปี 2560 เมือ่วันที ่24 มีนาคม 
2560 ณ หอ้งสนามหน้าทีว่่าการอ าเภอทุง่สง 
วตัถุประสงค์ 
1. เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่วในอ าเภอทุง่สงช่วยสร้างรายได้ใหก้บั
พอ่ค้า แม่ค้า และประชาชนในท้องถิ่น โดยมีขนมจนีอาหาร
พืน้เมืองทีเ่ป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการด าเนินงาน
 - ความพงึพอใจ ในภาพรวม ค่าเฉล่ีย 4.13 อยู่ในระดับ มาก โดย
สามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้
1. จากการเขา้ร่วมโครงการ ท่านคิดว่าเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี “การกนิขนมจนี” ใหอ้ยู่คู่กบัเมืองทุง่สงได้เพยีงใด 
ค่าเฉล่ีย 4.45 อยู่ในระดับ มาก
2. จากการเขา้ร่วมโครงการ ท่านคิดว่าเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว “เทศกาลขนมจนีหม้อยักษ์” ใหม้ีความโดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์ของเมืองทุง่สงได้เพยีงใด ค่าเฉล่ีย 4.31 อยู่ในระดับ มาก
3. จากการเขา้ร่วมโครงการ ท่านคิดว่าในปีถดัไปเทศบาลควร
ส่งเสริมใหป้ระชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการท าน้ าแกงขนมจนี
หม้อยักษ์ฯ ต่อไปหรือไม่ ค่าเฉล่ีย 4.25 อยู่ในระดับ มาก
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ทีต้ั่งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสทุธทิีต้ั่ง
ไวห้ลงัโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ
ทีใ่ช้ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถุประสงค์และเป้าหมาย
ทีว่างไวห้รอืระบุเหตุผลทีไ่มส่ามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ข้ันตอนทีอ่ยู่ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธบิายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมนิผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที ่3 สง่เสรมิและสนับสนุนให้เกิดเครอืข่ายธรุกิจการท่องเทีย่วเชิงอนุรกัษ์ เชิงวฒันธรรม และการกีฬา เช่ือมต่อแหลง่ท่องเทีย่วเชิงและกิจกรรมสง่เสรมิการท่องเทีย่วของเมอืงทุง่สงเช่ือมโยงกับพ้ืนทีใ่กลเ้คียงโดย
ชุมชนมสีว่นรว่ม

4. จากการเขา้ร่วมโครงการ ท่านคิดว่ากจิกรรมการแสดงของ
นักเรียนในสังกดัเทศบาลเมืองทุง่สงมีความเหมาะสมหรือไม่ 
ค่าเฉล่ีย 4.21 อยู่ในระดับ มาก
5. จากการเขา้ร่วมโครงการ ท่านคิดว่าเทศบาลควรจดังานเทศกาล
ขนมจนีหม้อยักษ์ฯ เมืองทุง่สงใหค้งอยู่คู่กบัอ าเภอทุง่สงสืบไป
หรือไม่ เพยีงใด ค่าเฉล่ีย 4.18 อยู่ในระดับ มาก
6. ท่านเหน็ด้วยกบัความร่วมมือ แลกเปล่ียนวัฒนธรรมการกนิ
ขนมจนีกบั LAKSA ของมาเลเซียและอนิโดนีเซียมากน้อยเพยีงใด 
ค่าเฉล่ีย 4.11 อยู่ในระดับ มาก
7. จากการเขา้ร่วมโครงการ ท่านมีความพงึพอใจต่อการจดักจิกรรม
ร าวงเวียนครกเพยีงใด ค่าเฉล่ีย 4.06อยู่ในระดับ มาก
8. จากการเขา้ร่วมโครงการ ท่านคิดว่าการประชาสัมพนัธ์การจดั
งานเทศกาลขนมจนีหม้อยักษ์ฯ มีความเหมาะสมหรือไม่ ค่าเฉล่ีย 
4.00 อยู่ในระดับ มาก
9. จากการเขา้ร่วมโครงการ ท่านคิดว่าการจดักจิกรรมการแขง่ขนั
การกนิขนมจนีมีความเหมาะสมหรือไม่ ค่าเฉล่ีย 4.00 อยู่ในระดับ 
มาก
10. จากการเขา้ร่วมโครงการ ท่านคิดว่าสามารถรณรงค์และ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของประชาชน เยาวชน ในการลด ละ เลิก 
เคร่ืองด่ืมทีม่ีแอลกอฮอล์ในการจดังานได้เพยีงใด ค่าเฉล่ีย 3.99 อยู่
ในระดับ มาก
11. จากการเขา้ร่วมโครงการ ท่านคิดว่าการจดันิทรรศการ “เล่า
เร่ืองขนมจนี” มีความเหมาะสมหรือไม่ค่าเฉล่ีย 3.92 อยู่ในระดับ 
มาก
 - ความพงึพอใจด้านการกระตุ้นเศรษฐกจิ ร้านค้า ร้านอาหาร 
โรงแรมในเขตเทศบาล ในภาพรวมค่าเฉล่ีย 4.19 อยู่ในระดับ มาก 
โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้
1. ท่านคิดว่าการจดังานเทศกาลขนมจนีหม้อยักษ์ฯ สร้างรายได้
ใหแ้กพ่อ่ค้า แม่ค้าในอ าเภอทุง่สงได้เพยีงใด ค่าเฉล่ีย 4.31 อยู่ใน
ระดับ มาก
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ทีต้ั่งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสทุธทิีต้ั่ง
ไวห้ลงัโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ
ทีใ่ช้ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถุประสงค์และเป้าหมาย
ทีว่างไวห้รอืระบุเหตุผลทีไ่มส่ามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ข้ันตอนทีอ่ยู่ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธบิายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมนิผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที ่3 สง่เสรมิและสนับสนุนให้เกิดเครอืข่ายธรุกิจการท่องเทีย่วเชิงอนุรกัษ์ เชิงวฒันธรรม และการกีฬา เช่ือมต่อแหลง่ท่องเทีย่วเชิงและกิจกรรมสง่เสรมิการท่องเทีย่วของเมอืงทุง่สงเช่ือมโยงกับพ้ืนทีใ่กลเ้คียงโดย
ชุมชนมสีว่นรว่ม

2. ท่านคิดว่าการจดังานเทศกาลขนมจนีหม้อยักษ์ฯ มีส่วนในการ
กระตุ้นเศรษฐกจิ การค้า การท่องเทีย่ว ในภาพรวมเพยีงใด ค่าเฉล่ีย
 4.06 อยู่ในระดับ มาก
ผลรางวลัในการประกวดท าน้ าแกงขนมจีน  ได้แก่
1. ประเภทน้ ายากะทิ
-ชนะเลิศ    ได้แก ่ โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน
-รองชนะเลิศ อนัดับ 1  ได้แก ่ โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
-รองชนะเลิศ อนัดับ 2  ได้แก ่ โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ
2. ประเภทน้ ายาป่า
-ชนะเลิศ    ได้แก ่  โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน
-รองชนะเลิศ อนัดับ 1 ได้แก ่ โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุง่สง
-รองชนะเลิศ อนัดับ 2 ได้แก ่ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
3. ประเภทน้ าพรกิ
-ชนะเลิศ    ได้แก ่ โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน
-รองชนะเลิศ อนัดับ 1 ได้แก ่ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
-รองชนะเลิศ อนัดับ 2 ได้แก ่ โรงเรียนกฬีาเทศบาลเมืองทุง่สง
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

กอง
สาธารณสุขฯ

      1,997,105     1,581,961.50

เทศบาล
อุดหนุน

         828,500        701,163.00

งบ สปสช.       1,168,605        880,798.50

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2560
ภายใต้ยทุธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สูคุ่ณภาพชีวติที่ดีกวา่

แนวทางการพัฒนาที่ 4  จัดบริการสาธารณสุขใหไ้ด้มาตรฐานทั่วถึงและรณรงค์ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง

สมทบหลักประกันสุขภาพทอ้งถิน่หรือพื้นที่เพื่อด าเนิน
กิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ ด้านสาธารณสุขในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสง โดยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
การบริหารกองทนุหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง 
โดยมีเปา้หมายการใหบ้ริการ 5 ด้าน  ทั้งหมด จ านวน18 
โครงการ
(1) สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงาน
สาธารณสุข จ านวน 9 โครงการ
 1.1 โครงการอบรมประเมินคัดกรองด้านสติปญัญาและ
ความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กวัยเรียน
 1.2 โครงการความปลอดภัยด้านอาหารในโรงเรียน ประจ าปี
 2560
 1.3 โครงการเฝ้าระวังความเส่ียงจากโรคที่เกิดจากการ
ท างานในแสงสว่างไม่เพยีงพอ ของหน่วยงานภายในเทศบาล
เมือง  ทุ่งสง
  1.4 โครงการชุมชนน่าอยู่ ชุมชนสุขภาวะ โดยเครือข่าย
อนุรักษค์ลองเทศบาลเมืองทุ่งสงประจ าป ี2560 
 1.5 โครงการส่งเสริมสถานบริหารแต่งผม-เสริมสวนสะอาด
ปลอดภัย เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม
 1.6 โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้ประกอบอาชีพงานรักษา
ความสะอาดและเก็บขนขยะ
 1.7 โครงการ เปล่ียนชีวิต พชิิตเบาหวาน

1 โครงการระบบหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองทุ่งสง
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  จัดบริการสาธารณสุขใหไ้ด้มาตรฐานทั่วถึงและรณรงค์ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง

1.8 โครงการ คัดกรองความดันเบาหวาน และปรับเปล่ียน
พฤติกรรมประชาชน ต าบลปากแพรกศูนย์สุขภาพชุมชนฯ
 1.9 โครงการ เฝ้าระวังคุณภาพน้ าด่ืมได้ ประปาหยอด
เหรียญและตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญอัตโนมัติในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง ประจ าป ี2560
(2) สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอืน่ 
จ านวน 12 โครงการ
 1.1 โครงการ  ออกก าลังกายแบบตารางเก้าช่อง
 1.2 โครงการ รณรงค์ปอ้งกันโรคติดต่อในโรงเรียน
 1.3 โครงการ ก าจัดเหาในเด็กปฐมวัยด้วยสมุนไพร
 1.4 โครงการ เฝ้าระวังอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค 
ประจ าป ี2560
 1.5 โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้ปว่ยด้วยการนวดไทย 
1.6  โครงการ ปล่อยปลา เก็บหยะ  ดับบา้น  ต้าน ๓ โรค   
(ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขฯ)
1.7 โครงการ อบรมเชิงปฏิบติัการออกก าลังกาย 
ด้วยตารางเก้าช่อง  ชุมชนตลาดใน เทศบาลเมืองทุ่งสง  
(ชุมชนตลาดใน)
1.8 โครงการ ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กและเยาวชน
ชุมชนเขาปรีดี    (ชุมชนเขาปรีดี) 
1.9 โครงการ ส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ
แบบร าพดั  (ชมรมไทเ้ก็กทุ่งสงมิตรภาพ)
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  จัดบริการสาธารณสุขใหไ้ด้มาตรฐานทั่วถึงและรณรงค์ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง

1.10 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย ด้วยตาราง
เก้าช่อง ชุมชนประชาอุทศิ (ชุมชนประชาอุทศิ)
1.11 โครงการ อดเปร้ียวไว้กินหวาน (โรงเรียนมัธยม
เทศบาลวัดทา่แพ)
1.12 โครงการ วัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ (โรงเรียนกีฬา
เทศบาลเมืองทุ่งสง)
(3) สนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอาย/ุคนพิการ จ านวน - 
โครงการ)
(4) สนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทนุฯ จ านวน 2 
โครงการ
 1.1 โครงการบริหารจัดการกองทนุหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าป ี2560
 1.2 โครงการ เวทปีระชาคมจัดท าแผนสุขภาพชุมชน
กองทนุฯ ประจ าปงีบประมาณ 2561
(5) สนับสนุนกรณีโรคระบาด/ภัยพิบัติ จ านวน 1 โครงการ
 1.1 โครงการ ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและรักษาพยาบาลเชิง
รุกภัยพบิติัธรรมชาติ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  จัดบริการสาธารณสุขใหไ้ด้มาตรฐานทั่วถึงและรณรงค์ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง

3 โครงการพฒันางานสาธารณสุขมูล
ฐาน

กอง
สาธารณสุขฯ
(เงินอุดหนุน)

150,000          -  - ไม่ได้ด าเนินการ
เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน

ด าเนินการแล้วเสร็จ - ด าเนินการรณรงค์ควบคุมและปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ 
ระหว่างมกราคม-กันยายน 2560 ณ ที่ท าการชุมชน , วัด 
และส านักงานสัตวแพทย์โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อฉีดวัคซีนปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ และบริการฉีด
ปอ้งกันและคุ้มก าเนิด
ผลการด าเนินงาน
1. ฉีควัคซีนสัตว์ จ านวน 1,853 ตัว
2. ฉีดยาคุมก าเนิด จ านวน 774 ตัว
3. ไม่พบผู้ปว่ยที่เสียชีวิตด้วยโรคพษิสุนัขบา้
4. ไม่พบสัตว์ที่ตายด้วยโรคพษิสุนัขบา้
5. ประชาชนได้รับสุขศึกษา จ านวน 172 ครัวเรือน
6. ผู้รับบริการมีความพงึพอใจคิดเปน็ร้อยละ 94.51 
7. มีการผ่าตัด/ท าหมัน จากส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครศรีธรรมราช ดังนี้
 - สุนัขเพศผู้ จ านวน 36 ตัว
 - สุนัขเพศเมีย จ านวน 43 ตัว
 - แมวเพศผู้ จ านวน 32 ตัว 
 - แมวเพสเมีย จ านวน 15 ตัว 

2 โครงการรณรงค์ควบคุมปอ้งกันโรค
พษิสุนัขบา้

กอง
สาธารณสุขฯ

           80,000             76,090
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  จัดบริการสาธารณสุขใหไ้ด้มาตรฐานทั่วถึงและรณรงค์ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง

กอง
สาธารณสุขฯ

โครงการส่งเสริมโภชนาการ
ประชากร (จ้างเหมาเอกชนผลิตนม

ถัว่เหลืองบรรจุถุงพร้อมจัดส่ง)

4               ด าเนินการแล้วเสร็จ
 - จากการทว้งติงของส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน อ้างถึงหนังสือด่วนที่สุด ที่ ตผ 
0056.1 นศ/385 เร่ือง การตรวจสอบ
โครงการส่งเสริมโภชนาการประชากร (จ้าง
เหมาเอกชนเพื่อด าเนินการผลิตนมถัว่
เหลืองบรรจุถุงและจัดส่งในชุมชน) ลงวันที่ 
15 ธันวาคม 2559ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินเหน็ว่า อาหารเสริม(นมถัว่เหลือง) 
มิใช่อ านาจและหน้าที่ของเทศบาลเมืองทุ่ง
สงและเปน็การต้ังงบประมาณซ้ าซ้อนได้
ระงับการผลิตนมถัว่เหลืองต้ังแต่วันที่ 8 
ธันวาคม 2559 เปน็ต้นไป  

 - ด าเนินการระหว่าวันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2559
 ณ  ชุมชนทั้ง 
20 ชุมชน , ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 4  แหง่ ,โรงเรียน
รีสอร์ทอนุบาล  1 แหง่ และ ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ 1 แหง่
วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการใหแ้ก่กลุ่มเปา้หมายต่างๆ
2. เพื่อผลิตนมถัว่เหลืองบรรจุถุงและจัดส่งตามจุดต่างๆ ที่
เทศบาลเมืองทุ่งสงก าหนด
ผลการด าเนินงาน
เชิงปริมาณ 
 - ผลิตนมถั่วเหลืองจ านวน ๑,๘๐๐ ถงุ/วัน ดังนี้
- ผลิตวันละ 1,800  ถงุ  กรณีในวันราชการและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/
ศูนย์โรงเรียนรีสอร์ท อนุบาล  เปิดเรียนปกติ
 - ผลิตวันละ 1,410 ถุง  กรณีวันนักขัตฤกษห์รือ
วันหยุดราชการ   - ผลิตวันละ 1,435  ถุง  กรณีศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก/ศูนย์โรงเรียน รีสอร์ทอนุบาลประกาศหยุดเรียนหรือ
ปดิภาคเรียน
- ปริมาณต่อถุงไม่น้อยกว่า  200  ซีซี  ต่อถุง
เชิงคุณภาพ
ค่าปริมาณโปรตีนมากกว่า 20 mg/ml
วันที่ 10 ต.ค.59
ส่งตรวจ ณ มทร.ศรีวิชัย ผลดังนี้
ถุงที่ 1  20.31 mg/ml  ผ่านเกณฑ์
ถุงที่ 2  21.51 mg/mlผ่านเกณฑ์
ถุงที่ 3 20.22mg/ml  ผ่านเกณฑ์
เฉล่ีย20.68 mg/ml 

           265,265      1,900,000
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  จัดบริการสาธารณสุขใหไ้ด้มาตรฐานทั่วถึงและรณรงค์ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง

กอง
สาธารณสุขฯ

โครงการส่งเสริมโภชนาการ
ประชากร (จ้างเหมาเอกชนผลิตนม

ถัว่เหลืองบรรจุถุงพร้อมจัดส่ง)

4               ด าเนินการแล้วเสร็จ
 - จากการทว้งติงของส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน อ้างถึงหนังสือด่วนที่สุด ที่ ตผ 
0056.1 นศ/385 เร่ือง การตรวจสอบ
โครงการส่งเสริมโภชนาการประชากร (จ้าง
เหมาเอกชนเพื่อด าเนินการผลิตนมถัว่
เหลืองบรรจุถุงและจัดส่งในชุมชน) ลงวันที่ 
15 ธันวาคม 2559ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินเหน็ว่า อาหารเสริม(นมถัว่เหลือง) 
มิใช่อ านาจและหน้าที่ของเทศบาลเมืองทุ่ง
สงและเปน็การต้ังงบประมาณซ้ าซ้อนได้
ระงับการผลิตนมถัว่เหลืองต้ังแต่วันที่ 8 
ธันวาคม 2559 เปน็ต้นไป  

 - ด าเนินการระหว่าวันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2559
 ณ  ชุมชนทั้ง 
20 ชุมชน , ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 4  แหง่ ,โรงเรียน
รีสอร์ทอนุบาล  1 แหง่ และ ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ 1 แหง่
วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการใหแ้ก่กลุ่มเปา้หมายต่างๆ
2. เพื่อผลิตนมถัว่เหลืองบรรจุถุงและจัดส่งตามจุดต่างๆ ที่
เทศบาลเมืองทุ่งสงก าหนด
ผลการด าเนินงาน
เชิงปริมาณ 
 - ผลิตนมถั่วเหลืองจ านวน ๑,๘๐๐ ถงุ/วัน ดังนี้
- ผลิตวันละ 1,800  ถงุ  กรณีในวันราชการและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/
ศูนย์โรงเรียนรีสอร์ท อนุบาล  เปิดเรียนปกติ
 - ผลิตวันละ 1,410 ถุง  กรณีวันนักขัตฤกษห์รือ
วันหยุดราชการ   - ผลิตวันละ 1,435  ถุง  กรณีศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก/ศูนย์โรงเรียน รีสอร์ทอนุบาลประกาศหยุดเรียนหรือ
ปดิภาคเรียน
- ปริมาณต่อถุงไม่น้อยกว่า  200  ซีซี  ต่อถุง
เชิงคุณภาพ
ค่าปริมาณโปรตีนมากกว่า 20 mg/ml
วันที่ 10 ต.ค.59
ส่งตรวจ ณ มทร.ศรีวิชัย ผลดังนี้
ถุงที่ 1  20.31 mg/ml  ผ่านเกณฑ์
ถุงที่ 2  21.51 mg/mlผ่านเกณฑ์
ถุงที่ 3 20.22mg/ml  ผ่านเกณฑ์
เฉล่ีย20.68 mg/ml 

           265,265      1,900,000
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  จัดบริการสาธารณสุขใหไ้ด้มาตรฐานทั่วถึงและรณรงค์ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
" - ด าเนินการบริการประชาชนให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
ระหว่าง 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 ในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้
สามารถให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินหรือผู้บาดเจ็บได้อย่างรวดเร็ว 
ปลอดภัยได้มาตรฐาน
2. เพื่อจ้างเหมาเอกชนให้บริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ผลการด าเนินงาน
1. ระยะเวลาของการเข้าด าเนินการปฏิบัติการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินระยะเวลา 12 เดือน
2. ระยะเวลาต้ังแต่รับแจ้งถึงจุดเกิดเหตุไม่เกิน 10 นาทีใน
ระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตร ร้อยละ 90 
3. จ านวนการออกปฏิบัติการทั้งหมด  1,049 ราย
 - เดือนตุลาคม 59 จ านวน  76   ราย
 - เดือนพฤศจิกายน  59  จ านวน  66  ราย
 - เดือนธันวาคม  59 จ านวน  100  ราย
 - เดือนมกราคม  จ านวน  111  ราย
 - เดือนกุมภาพันธ์  จ านวน  101   ราย
 - เดือนมีนาคม จ านวน 78 ราย
 - เดือนเมษายน จ านวน  94  ราย
 - เดือนพฤษภาคม  จ านวน 91 ราย
 - เดือนมิถุนายน จ านวน 83 ราย
 - เดือนกรกฏาคม จ านวน 69 ราย
 - เดือนสิงหาคม  จ านวน 65 ราย
 - เดือนกันยายน  จ านวน  105  ราย

5 โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขฯ           600,000             600,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  จัดบริการสาธารณสุขใหไ้ด้มาตรฐานทั่วถึงและรณรงค์ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง

" - ด าเนินการบริการประชาชนให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
ระหว่าง 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 ในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้
สามารถให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินหรือผู้บาดเจ็บได้อย่างรวดเร็ว 
ปลอดภัยได้มาตรฐาน
2. เพื่อจ้างเหมาเอกชนให้บริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ผลการด าเนินงาน
1. ระยะเวลาของการเข้าด าเนินการปฏิบัติการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินระยะเวลา 12 เดือน
2. ระยะเวลาต้ังแต่รับแจ้งถึงจุดเกิดเหตุไม่เกิน 10 นาทีใน
ระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตร ร้อยละ 90 
3. จ านวนการออกปฏิบัติการทั้งหมด  1,049 ราย
 - เดือนตุลาคม 59 จ านวน  76   ราย
 - เดือนพฤศจิกายน  59  จ านวน  66  ราย
 - เดือนธันวาคม  59 จ านวน  100  ราย
 - เดือนมกราคม  จ านวน  111  ราย
 - เดือนกุมภาพันธ์  จ านวน  101   ราย
 - เดือนมีนาคม จ านวน 78 ราย
 - เดือนเมษายน จ านวน  94  ราย
 - เดือนพฤษภาคม  จ านวน 91 ราย
 - เดือนมิถุนายน จ านวน 83 ราย
 - เดือนกรกฏาคม จ านวน 69 ราย
 - เดือนสิงหาคม  จ านวน 65 ราย
 - เดือนกันยายน  จ านวน  105  ราย

5 โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขฯ           600,000             600,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  จัดบริการสาธารณสุขใหไ้ด้มาตรฐานทั่วถึงและรณรงค์ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
3. ระยะเวลารับแจ้งถึงจุดเกิดเหตุ
 - ประชาชนทาง 1669 จ านวน  253 ราย
 - โทรศัพท์หมายเลข 1669 ที่เป็น Secord Call จ านวน 342 
ราย
 - ประชาชนหมายเลขอื่นๆ จ านวน 1 ราย
 - วิทยุส่ือสาร จ านวน 453 ราย 
4. ประเภทของเหตุที่ให้บริการ
 - เจ็บป่วยฉุกเฉิน จ านวน 680 ราย 
 - อุบัติเหตุ  จ านวน 369 ราย
5. การให้บริการดูแลบริการ ณ จุดเกิดเหตุ
 - Response Time ภายใน 10 นาที่ จ านวน 955 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 92.33
  - On Scene Time ภายใน 10 นาที จ านวน 984 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 94.70 
6. ระยะทางไปถึงที่เกิดเหตุภายใน 10 กม. จ านวน 871 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 95.76
7. ระยะไปถึงโรงพยาบาลภายใน 10 กม. จ านวน 442  ราย 
คิดเป็นร้อยละ 50.52
8. การประเมินการน าสว่งจ านวนผู้ป่วยที่น าส่งไม่ได้มาตรฐาน
การดูแลด้านหายใจ จ านวน 3 ราย
9. การดูแลด้านการห้ามเลือด จ านวน 1 ราย การดูแล จ านวน 1
 ราย ร่วม 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.62
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  จัดบริการสาธารณสุขใหไ้ด้มาตรฐานทั่วถึงและรณรงค์ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง

ด าเนินการแล้วเสร็จ - ด าเนินการจ้างเหมาเอกชน (รายบคุคล) จ านวน 1 อัตรา 
เพื่อปฏิบติังานอนามัยโรงเรียน งานส่งเสริมสุขภาพ  กอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลเมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
 1.เพื่อส ารวจ  ตรวจสุขภาพนักเรียน ค้นหาปญัหาสุขภาพ
และใหก้ารรักษาพยาบาลแก่นักเรียนตามความเหมาะสม
2.  เพื่อใหน้ักเรียนมีความรู้ด้านสุขศึกษา สร้างภูมิคุ้มกันโรค
และเฝ้าระวังภาวะสุขภาพในโรงเรียนลดการระบาดของโรค
3. เพื่อติดตามเย่ียมบา้นนักเรียนที่มีปญัหาสุขภาพที่มี
ผลกระทบต่อการเรียน  สร้างความสัมพนัธ์ด้านสุขภาพ
ระหว่างโรงเรียน บา้น และชุมชน
ผลการด าเนินงาน
1.ร่วมฉีดวัคซีนปอ้งกันโรคหดั หดัเยอรมันและ คางทมู 
นักเรียนชั้น ป.1 จ านวน 395 คน ร้อยละ 100
2.ร่วมฉีดวัคซีนปอ้งกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก นักเรียนชั้น ป.6
 จ านวน 513 คน ร้อยละ100
3.ติดตามการได้รับวัคซีนตามช่วงอายุ เด็กศพด.และระดับ
อนุบาลจ านวน 853 คนและได้ส่งต่อใหไ้ปฉีดวัคซีนจ านวน 
78 คน
4.ติดต่อประสานงานและพานักเรียนชั้น ป.1 ที่มีความ
ผิดปกติสายตาพบจักษแุพทย์ จ านวน 36 คน

6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงาน
อนามัยโรงเรียน

กอง
สาธารณสุขฯ

         108,000            108,000
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  จัดบริการสาธารณสุขใหไ้ด้มาตรฐานทั่วถึงและรณรงค์ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง

จักษแุพทย์ตรวจพบความผิดปกติ จ านวน 15 คนที่ต้องใส่
แว่นสายตา จ านวน 13 คน และได้มีการมอบแว่นในวันที่ 18
 กรกฏาคม 2560 ดังนี้
 - รร.ท. วัดชัยชุมพล    จ านวน ๙ คน
- รร.ท.วัดโคกสะทอ้น  จ านวน ๒ คน
 - รร.ท.บา้นนาเหนือ    จ านวน ๒ คน
5.จัดท าโครงการด้านสุขภาพ จ านวน 2 โครงการ 
 - โครงการพฒันาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดอปท. 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการงานอนามัยโรงเรียนเพื่อส ารวจ
ข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบคุคลสู่ครอบครัวมีสุข
 - โครงการอบรมอบรมประเมินคัดกรองสติปญัญาและความ
ฉลาดทางอารมณ์ในเด็กวัยเรียน
6. ใหสุ้ขศึกษาในโรงเรียน
 - โรงเรียนกีฬาเทศบาลฯสุขบญัญัติ 10 ประการและโรคหดิ
จ านวน 20  คน
 - โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดทา่แพ เร่ืองโรคมือเทา้ปาก
จ านวน 2 หอ้ง รวม 33  คน
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  จัดบริการสาธารณสุขใหไ้ด้มาตรฐานทั่วถึงและรณรงค์ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง

 - โรงเรียน ท.บา้นนาเหนือ ร่วมกับจนท. รพ.ทุ่งสงใหค้วามรู้
ผู้ปกครองเร่ืองความผิดปกติทางIQ EQ และวิธีการส่งเสริม 
จ านวน 329 คน                       
7. พื้นที่ส ารวจ โรค มือ เทา้ ปาก โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล
ศูนย์จักรกลพร้อมใหค้วามรู้ครู เร่ืองโรคมือ เทา้ ปาก จ านวน
  14 คน และการท าความสะอาดโรงเรียน 1 แหง่
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  จัดบริการสาธารณสุขใหไ้ด้มาตรฐานทั่วถึงและรณรงค์ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง

8.พื้นที่ส ารวจลูกน้ ายุงลาย โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลพร้อมให้
ความรู้ครูในการปอ้งกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกจ านวน
 3 แหง่
9.ติดตามเย่ียมบา้นนักเรียนเย่ียมบา้น นร. โรคมือ เทา้ ปาก 
จ านวน 8 คน
10. การบนัทกึข้อมูลสุขภาพ บนัทกึข้อมูลติดตามเย่ียมบา้น
นักเรียน 
  - ติดตามเย่ียมบา้นนักเรียน โรคมือ เทา้ ปาก จ านวน 8คน
  - ติดตามเย่ียมบา้นนักเรียน เย่ียมบา้นและสอบสวนโรคโรค
ไข้เลือดออก นักเรียนจ านวน5 คน - ติดตามเย่ียมบา้นเด็ก 
นร. ที่มีปญํหาเร่ืองจิตใจและส่งต่อพบแพทย์ จ านวน 1 คน
  - ติดตามเย่ียมบา้นเด็ก นร. ที่มีปญํหาด้าน IQ EQ และส่ง
ต่อพบแพทย์ จ านวน 3 คน
11. ประเมินภาวะโภชนาการ นักเรียน 3,669 คน ตามเกณฑ์
 2,477 คน คิดเปน็ร้อยละ 68 , ต่ ากว่าเกณฑ์ 420 คน คิด
เปน็ร้อยละ 11 , มากกว่าเกณฑ์ 776 คน คิดเปน็ร้อยละ 21 

12.ร่วมฉีควัคซีนปอ้งกันโรคมะเร็งปากมดลูก นร.ชั้น ป.5 
จ านวน 454 คน
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  จัดบริการสาธารณสุขใหไ้ด้มาตรฐานทั่วถึงและรณรงค์ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง

7 โครงการรวมพลคนรักกีฬาเมืองทุ่งสง กองสวัสดิการ
สังคม

50,000           40,110             - ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 
2560 ณ สนามโรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อปลูกฝังใหป้ระชาชนรักการออกก าลังกาย และเล่นกีฬา
2. เพื่อรณรงค์ใหเ้ยาวชน ประชาชน ทกุเพศ ทกุวัย ต่ืนตัวใน
การเล่นกีฬาและออกก าลังกายเพื่อสุขภาพในวันมหกรรม
กีฬาเพื่อมวลชนและวันอืน่
ผลการด าเนินงาน
1. ประชาชนกลุ่มเส่ียงในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  ทั้ง  20  
ชุมชนๆ ละ  15  คน
2.  ประเภทกีฬาพื้นบา้นมีดังนี้  
    1.ว่ิงเปี้ยวผลัดผ้า               
    2. ว่ิงกระสอบ  
    3. ปดิตาตีปบี
    4. ล าเลียงไข่  
    5. โยนรับไข่เร็ว  
    6. ตักน้ าใส่ขวด

ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ท าใหป้ระชาชนกลุ่มเส่ียงใช้เวลาว่างใหเ้ปน็ประโยชน์ไม่
มั่วสุมยา เสพติด
 - ท าใหป้ระชาชนเกิดความต่ืนตัวในการออกก าลังเพื่อ
สุขภาพมากขึน้
 - ท าใหป้ระชาชนเหน็ถึงประโยชน์และความส าคัญของกีฬา
พื้นบา้นมากขึน้ 
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

1 โครงการขับเคล่ือนสมัชชาชุมชน
หมู่บา้น/ชุมชนพลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติด

กอง
สวัสดิการ

สังคม

        60,000    189,300      249,300        249,300  - ด าเนินการขับเคล่ือนสมัชชาชุมชนหมู่บา้น/ชุมชนพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด ระหว่างวันที่ 22-29 ธันวาคม 2559
ณ  หอ้งประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง/พื้นที่ภาคใต้ตอนบน (ป.ป.ส.
ภาค 8)/พื้นที่ภาคกลาง (ป.ป.ส.ภาค 7)/กรุงเทพมหานคร (เขต
ลาดพร้าว)/พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ป.ป.ส. ภาค 3,4)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใหแ้กนน าได้มีความรู้ ความเข้าใจ ได้ตระหนักและทราบ
ถึงพษิภัยของยาเสพติดอย่างแทจ้ริง
2. เพื่อปอ้งกัน ควบคุม แจ้งเบาะแส และเฝ้าระวังไม่ใหม้ีการแพร่
ระบาดของยาเสพติดเพิ่มขึน้
3. เพื่อใหอ้งค์กรที่ด าเนินงานในการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายา
เสพติดได้ท ากิจกรรมร่วมกัน เกิดสัมพนัธภาพที่ดีต่อกัน ทั้งยังเกิด
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ของแกนน าในพื้นที่และแกนน าเครือข่ายอืน่
4. เพื่อใหแ้กนน ารู้จักการท างานในระบบกลุ่มและใช้ชีวิตอยู่อย่าง
พอเพยีง
5.. เพื่อใหรู้้เทา่ทนัและการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด

ด าเนินการแล้วเสร็จ
โอนเงินเพิ่มคร้ังที่ 10/2560

โอนจาก แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏิบติั

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ
 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและ

พฒันาอาชีพแก่ประขาชน

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2560
ภายใต้ยทุธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สูคุ่ณภาพชีวติที่ดีกวา่

แนวทางการพัฒนาที่ 5 จัดระบบป้องกันอาชญากรรม ยาเสพติด และอบายมุข โดยทกุภาคส่วนมีส่วนร่วม
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 5 จัดระบบป้องกันอาชญากรรม ยาเสพติด และอบายมุข โดยทกุภาคส่วนมีส่วนร่วม

ผลการด าเนินงาน
1. สมาชิกแกนน าในการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในพื้นที่
เทศบาลเมืองทุ่งสง เจ้าหน้าที่และผู้เกีย่วข้อง จ านวน 1 รุ่น 
ด าเนินการ 2 กิจกรรม ดังนี้
 -  กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมใหค้วามรู้   จ านวน 63 คน
 -  กิจกรรมที่ 2 แลกเปล่ียนเรียนรู้และศึกษาดูงาน จ านวน  63 
คน2. ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรม
ใหค้วามรู้
1. จากการที่ทา่นเข้าร่วมโครงการฯ ทา่นได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 
เกิดสัมพนัธภาพที่ดีต่อกัน ทั้งยังเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของ
แกนน าในพื้นที่และแกนน าเครือข่ายอืน่เพยีงใด ค่าเฉล่ีย 4.56 อยู่
ในระดับ มากที่สุด
2. จากการที่ทา่นเข้าร่วมโครงการฯ ทา่นมีความรู้ ความเข้าใจ
ตระหนักและทราบถึงพษิภัยของยาเสพติดเพยีงใด ค่าเฉล่ีย 4.54 
อยู่ในระดับ มากที่สุด
3. เนื้อหาการอบรมในคร้ังนี้ สามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้เพยีงใด ค่าเฉล่ีย 4.54 อยู่ในระดับ มากที่สุด
4. จากการที่ทา่นเข้าร่วมโครงการฯ ทา่นรู้จักการท างานในระบบ
กลุ่มและใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพยีง เพยีงใด ค่าเฉล่ีย 4.41 อยู่ใน
ระดับ มาก
5. จากการที่ทา่นเข้าร่วมโครงการฯ ทา่นมีความรู้ ความเข้าใจใน
การปอ้งกัน ควบคุม และแจ้งเบาะแสในการเฝ้าระวังไม่ใหม้ีการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดเพิ่มขึน้เพยีงใด ค่าเฉล่ีย 4.39 อยู่ใน
ระดับ มาก
3. ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ ที่มีต่อการจัดกิจกรรมในคร้ังนี้ เพื่อน าไป
พฒันาในคร้ังต่อไป
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 5 จัดระบบป้องกันอาชญากรรม ยาเสพติด และอบายมุข โดยทกุภาคส่วนมีส่วนร่วม

 1.ได้สาระความรู้เพิ่มเติมในด้านน าไปพฒันาการปอ้งกันปญัหายา
เสพติด 2. การอบรมเข้าใจง่าย
  3. การพดู การอธิบาย และอืน่ ๆ ดีมาก
 4. การพดู การแนะแนว อธิบายดีมาก
 5. ต้องการใหฝึ้กอบรมบอ่ย ๆ เพื่อจะได้พฒันาก้าวหน้าต่อไป
 6. เสนอใหม้ีการจัดการอบรมพฒันาศักยภาพอย่างนี้บอ่ย ๆ ต่อไป
7. อยากใหม้ีการประชุมบอ่ย ๆ เพื่อใหม้ีการแลกเปล่ียน และ
พดูคุยปญัหาของคนในชุมชน เพื่อที่จะช่วยกันหาแนวทางแก้ไข
 8. น่าจะมีโครงการและก าหนดการดูงานที่ชัดเจน เพื่อความทรง
จ าของผู้สูงอายุทกุคน
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมที่ 2 
แลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละศึกษาดูงาน 
1. การศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้การปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติด โดยภาคประชาชน 
ณ ต าบลเฝ้าไร่  อ าเภอเฝ้าไร่  จังหวัดหนองคาย  ค่าเฉล่ีย 4.98 
อยู่ในระดับ มากที่สุด
2. การศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้กับภาคประชาชน ณ 
ส านักงานอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด 
เขตลาดพร้าว เขตลาดพร้าว  ค่าเฉล่ีย 4.98 อยู่ในระดับ มากที่สุด
3. การศึกษาดูงานโครงการชั่งหวัมัน ตามพระราชด าริ ในหลวง 
รัชกาลที่ 9 อ าเภอทา่ยาง จังหวัดเพชรบรีุค่าเฉล่ีย 4.96 อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด
4. การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้กองทนุแม่ฯ และเครือข่ายออม
ทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่บา้นคุ้ม อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 
ค่าเฉล่ีย 4.73 อยู่ในระดับ มากที่สุด

C139



ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 5 จัดระบบป้องกันอาชญากรรม ยาเสพติด และอบายมุข โดยทกุภาคส่วนมีส่วนร่วม

2 โครงการโทรทศัน์วงจรปดิ CCTV งานปอ้งกันฯ
ส านักปลัดฯ

2,000,000  -  -                  ไม่ได้ด าเนินการ
 - ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ีพ.ศ.2560 โดยมิได้ก่อหนี้ผูกพนั
ไปเบกิจ่ายจ่ายในปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
 และได้ชอเสนอญัตติต่อสภาทอ้งถิน่
เทศบาลเมืองทุ่งสง  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5
 ประจ าป ีพ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน
 2560

 1.ได้สาระความรู้เพิ่มเติมในด้านน าไปพฒันาการปอ้งกันปญัหายา
เสพติด 2. การอบรมเข้าใจง่าย
  3. การพดู การอธิบาย และอืน่ ๆ ดีมาก
 4. การพดู การแนะแนว อธิบายดีมาก
 5. ต้องการใหฝึ้กอบรมบอ่ย ๆ เพื่อจะได้พฒันาก้าวหน้าต่อไป
 6. เสนอใหม้ีการจัดการอบรมพฒันาศักยภาพอย่างนี้บอ่ย ๆ ต่อไป
7. อยากใหม้ีการประชุมบอ่ย ๆ เพื่อใหม้ีการแลกเปล่ียน และ
พดูคุยปญัหาของคนในชุมชน เพื่อที่จะช่วยกันหาแนวทางแก้ไข
 8. น่าจะมีโครงการและก าหนดการดูงานที่ชัดเจน เพื่อความทรง
จ าของผู้สูงอายุทกุคน
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมที่ 2 
แลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละศึกษาดูงาน 
1. การศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้การปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติด โดยภาคประชาชน 
ณ ต าบลเฝ้าไร่  อ าเภอเฝ้าไร่  จังหวัดหนองคาย  ค่าเฉล่ีย 4.98 
อยู่ในระดับ มากที่สุด
2. การศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้กับภาคประชาชน ณ 
ส านักงานอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด 
เขตลาดพร้าว เขตลาดพร้าว  ค่าเฉล่ีย 4.98 อยู่ในระดับ มากที่สุด
3. การศึกษาดูงานโครงการชั่งหวัมัน ตามพระราชด าริ ในหลวง 
รัชกาลที่ 9 อ าเภอทา่ยาง จังหวัดเพชรบรีุค่าเฉล่ีย 4.96 อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด
4. การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้กองทนุแม่ฯ และเครือข่ายออม
ทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่บา้นคุ้ม อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 
ค่าเฉล่ีย 4.73 อยู่ในระดับ มากที่สุด

C140



ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 5 จัดระบบป้องกันอาชญากรรม ยาเสพติด และอบายมุข โดยทกุภาคส่วนมีส่วนร่วม

3 โครงการล้อมรักใหค้รอบครัวล้อมร้ัวให้
ชุมชน

กอง
สวัสดิการ

สังคม

50,000 50,000  - ด าเนินการจัดกิจกรรมล้อมรักใหค้รอบครัวล้อมร้ัวใหชุ้มชน 
ระหว่างวันที่ 16-18 เมษายน 2560 ณ สวนโมกขพลาราม , วัด
พระธาติไชยา , ต.พมุเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างภูมคุ้มกันใหผู้้ปกครองและเยาวชนได้ร่วมมือกันใน
การปอ้งกันตนเองครอบครัวและชุมชน
2. เพื่อลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด
3. เพ่ือใหเ้ยาวชน พ่อแม่ หรือผู้ปกครองได้ท ากิจกรรมร่วมกัน
ผลการด าเนินงาน
1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 60 คน
2. เยาวชน พอ่แม่หรือผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงพษิภัยของยาเสพติด
3. ได้ท ากิจกรรมร่วมกันเกิดสัมพนัธภาพที่ดีกันทั้งในครอบครัว
และชุมชน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

แนวทางการพัฒนา 6 พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ ใหม้ีประสิทธิภาพโดยทกุภาคส่วนมีส่วนร่วม

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2560
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

 - ด าเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)และมิสเตอร์เตือนภัย เมื่อวันที่ 22 – 24 
พฤษภาคม 2560 ณ งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลเมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปน็การทบทวนความรู้ ความเข้าใจในด้านการ
ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยใหก้ับสมาชิก อปพร.
 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรือน
 3. เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในด้านการปอ้งกันและบรรเทา
สาธารณภัย
 4. เพื่อเตรียมความพร้อมด้านก าลังพลในการเข้า
ช่วยเหลือประชาชนเสริมก าลังเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผลการด าเนินงาน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ด้านเน้ือหาวิชา
การ 
1. จากการเข้าร่วมโครงการ ทา่นคิดว่าเปน็การเพิ่ม
ประสบการณ์ในด้านการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 
มากน้อยเพยีงใด ค่าเฉล่ีย 4.99 อยู่ในระดับ มากที่สุด
2. จากการเข้าร่วมโครงการ ทา่นได้รับการทบทวนความรู้
 ความเข้าใจในด้านการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 
มากน้อยเพยีงใด ค่าเฉล่ีย 4.96 อยู่ในระดับ มากที่สุด
3. จากการเข้าร่วมโครงการ ทา่นคิดว่าเปน็การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรือน มากน้อยเพยีงใด
 ค่าเฉล่ีย 4.96 อยู่ในระดับ มากที่สุด

1 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปอ้งกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)และมิสเตอร์เตือนภัย

งานปอ้งกัน ฯ
ส านักปลัด ฯ

         50,000         50,000
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

4. จากการเข้าร่วมโครงการ ทา่นคิดว่าเปน็การเตรียม
ความพร้อมด้านก าลังพล ในการเข้าช่วยเหลือประชาชน
เสริมก าลังเจ้าหน้าที่ของรัฐ มากน้อยเพยีงใด  ค่าเฉล่ีย 
4.85 อยู่ในระดับ มากที่สุด
ความคิดเหน็เก่ียวกับภาพรวมด้านวิทยากร 
1. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ และสร้างความเข้าใจ
ในการบรรยาย ค่าเฉล่ีย 4.97 อยู่ในระดับ มากที่สุด
2. วิทยากรเปดิโอกาสใหซั้กถามหรือแสดงข้อคิดเหน็ 
ค่าเฉล่ีย 4.97 อยู่ในระดับ มากที่สุด
3. ระยะเวลาในการบรรยายมีความเหมาะสม เพยีงพอ  
ค่าเฉล่ีย 4.96 อยู่ในระดับ มากที่สุด
4. วิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในหวัข้อที่บรรยาย 
ค่าเฉล่ีย 4.96 อยู่ในระดับ มากที่สุด
5. วิทยากรสามารถอธิบายหรือตอบข้อซักถามได้อย่าง
ชัดเจนและแสดงมุมมองได้อย่างกว้างขวาง ค่าเฉล่ีย 4.65 
อยู่ในระดับ มากที่สุด
ความพงึพอใจของการบริหารจัดการและสถานที่
1. สถานที่ในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสมหรือไม่ 
ค่าเฉล่ีย 4.96 อยู่ในระดับ มากที่สุด
2. อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ มี
เหมาะสมเพยีงพอแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ หรือไม่ ค่าเฉล่ีย 
4.96 อยู่ในระดับ มากที่สุด
3. โสตทศันูปกรณ์มีความทนัสมัยเหมาะ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

สมกับการอบรมหรือไม่ ค่าเฉล่ีย 4.96 อยู่ในระดับมากที่สุด
4. การประสานงานและการใหบ้ริการของเจ้าหน้าที่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ ค่าเฉล่ีย 4.94 อยู่ในระดับ มากที่สุด
5. ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสมหรือไม่
 ค่าเฉล่ีย 4.85 อยู่ในระดับ มากที่สุด
ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ ที่มีต่อการจัดกิจกรรมในคร้ังนี้ เพื่อ
น าไปพฒันาในคร้ังต่อไป
 1. เปน็โครงการที่ดีมาก
 2. ควรมีการจัดบอ่ย ๆ เพื่อเปน็การทบทวนความรู้
 3. วิทยากรบรรยายเก่งมาก เข้าใจง่าย
 4. มีสาระมาก
 5. อยากใหม้ีการจัดอบรมประชาชนในแต่ละชุมชน 
เพื่อใหป้ระชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถ
แก้ไขปญัหาเฉพาะหน้าได้
การฝึกทบทวนโดยการจ าลองเหตุการณ์
1.อาสาสมัครปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสงทบทวนความรู้วิธีการฝึกปฏิบติั ในการ
จ าลองเหตุการณ์บริเวณใกล้ถังแก๊สติดไฟ ด้วยวิธีการก าจัด
เชื้อเพลิง คือ การเคล่ือนย้ายเชื้อเพลิงออก หรือการตัด
ทางหนุนเนื่องของเชื้อเพลิง เช่น การปดิก๊อกน้ ามันที่
ร่ัวไหล ปดิวาล์วของถังก๊าซ การเคล่ือนย้ายเชื้อเพลิงที่ติด
ไฟออกจากกองเพลิง เช่น ขนย้ายถังน้ ามัน ถังก๊าซ สารเคมี
 ออกจากที่เกิดเพลิงไหม้
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

2. วิทยากรทบทวนความรู้ในการดับเพลิงไหม้แก่
อาสาสมัครปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสง กว่า 50 คน ที่เข้าร่วมโครงการ ซ่ึง
หลักในการดับเพลิง มีอยู่ 3 วิธี  คือ 
1.การก าจัดเช้ือเพลิง ทบทวนความรู้วิธีการฝึกปฏิบติั ใน
การจ าลองเหตุการณ์บริเวณใกล้ถังแก๊สติดไฟ ด้วยวิธีการ
ก าจัดเชื้อเพลิง คือ การเคล่ือนย้ายเชื้อเพลิงออก หรือการ
ตัดทางหนุนเนื่องของเชื้อเพลิง เช่น การปดิก๊อกน้ ามันที่
ร่ัวไหล ปดิวาล์วของถังก๊าซ การเคล่ือนย้ายเชื้อเพลิงที่ติด
ไฟออกจากกองเพลิง เช่น ขนย้ายถังน้ ามัน ถังก๊าซ สารเคมี
 ออกจากที่เกิดเพลิงไหม้
2.การท าใหเ้ย็นตัว หรือการลดอุณหภูมิ การจ าลอง
เหตุการณ์เพลิงไหม้  และการดับเพลิงด้วยวิธีการท าให้
เย็นตัว หรือการลดอุณหภูมิคือ การท าใหเ้ชื้อเพลิงมี
อุณหภูมิต่ าจนไม่สามารถลุกไหม้ต่อไปได้ ซ่ึงตามธรรมดา
เราใช้น้ า หรือสารเคมีเหลวเปน็ตัวลดอุณหภูมิของส่ิงที่ไหม้
ไฟ

3.การคลุมดับ หรือการก าจัดอากาศ (ออกซิเจน)
จ าลองเหตุการณ์ วิธีการคลุมดับหรือการก าจัดอากาศ คือ 
การลดปริมาณของออกซิเจนใหน้้อยลง ส่ิงที่ไหม้ไฟ
ต้องการอากาศ (ออกซิเจน) เปน็ตัวช่วยในการเผาไหม้ 
ออกซิเจนมีอยู่ในบรรยากาศประมาณ 21 % ถ้าลดลง
เหลือ 15 % 
ไฟก็จะดับ 
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

 - ด าเนินการฝึกซ้อมแผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจ าป ีเมื่อวันที่ 30  มิถุนายน  2560 ณ โรงเรียน
เทศบาลวัดชัยชุมพล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของเทศบาล
ในการใหบ้ริหารประชาชน
2. เพื่อใหเ้กิดเครือข่ายที่เข้มแข็งและกว้างขวางในการ
ประสานงานการปฏิบติัภารกิจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและประชาชน
3. เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ได้แสดงความรู้ความสามารถในการปอ้งกันและระงับ
อัคคีภัย อีกทั้งการอพยพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้
อย่างถูกต้องตามขัน้ตอนและหลักการ
4. เพื่อเปน็การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่เทศบาล
เมืองทุ่งสง ในการปอ้งกันและระงับอัคคีภัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ผลการด าเนินงาน
1. หน่วยงานที่เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนปอ้งกันและระงับ
อัคคีภัยในคร้ังนี้
 -  สถานีต ารวจภูธรทุ่งสง
 -. โรงพยาบาลทุ่งสง
 - เทศบาลต าบลชะมาย
 - . เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่
 - องค์การบริหารส่วนต าบลนาหลวงเสน
 -. มูลนิธิประชาร่วมใจทุ่งสง
 - . มูลนิธิสยามรวมใจปู่อินทร์
-- . มูลนิธิใต้เต็กเซ่ียงต๊ึง

2 โครงการฝึกซ้อมแผนปอ้งกันและบรรเทา
สาธารณภัยประจ าป ี

งานปอ้งกัน ฯ
ส านักปลัด ฯ

         40,000         20,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

 - มูลนิธิธรรมรัศมี มณีรัตน(์กูภั้ยมังกรทุ่งสง)
 - . ครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
 - . เจ้าหน้าที่งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - สมาชิก อปพร. และประชาชนบริเวณใกล้เคียง
ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ด้านเนื้อหาวิชาการ 
1. จากการเข้าร่วมโครงการ ทา่นคิดว่าเปน็การเสริมสร้าง
ศักยภาพและความเข้มแข็งของเทศบาลในการใหบ้ริหาร
ประชาชนเพยีงใด ค่าเฉล่ีย 4.98 อยู่ในระดับ มากที่สุด
2. จากการเข้าร่วมโครงการ ทา่นคิดว่าการเตรียมความ
พร้อมของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองทุ่งสง ในการปอ้งกันและ
ระงับอัคคีภัยอย่างมีประสิทธิภาพเพยีงใด ค่าเฉล่ีย 4.98 
อยู่ในระดับ มากที่สุด
3. จากการเข้าร่วมโครงการ ทา่นได้มีส่วนร่วมในการ
จ าลองสถานการณ์ การเกิดเพลิงไหม้ การค้นหา
ผู้ประสบภัย การอพยพหนีไฟและการปฐมพยาบาล
เพยีงใด  ค่าเฉล่ีย 4.98 อยู่ในระดับ มากที่สุด
4. จากการเข้าร่วมโครงการ ทา่นคิดว่าเจ้าหน้าที่งาน
ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แสดงความรู้
ความสามารถในการปอ้งกันและระงับอัคคีภัย อีกทั้งการ
อพยพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องตาม
ขัน้ตอนและหลักการเพยีงใด ค่าเฉล่ีย 4.97 อยู่ในระดับ 
มากที่สุด
5. จากการเข้าร่วมโครงการ ทา่นคิดว่าเปน็การเกิด
เครือข่ายที่เข้มแข็งและกว้างขวางในการประสานงานการ
ปฏิบติัภารกิจร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
ประชาชนเพยีงใด ค่าเฉล่ีย 4.96 อยู่ในระดับ มากที่สุด
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

6.จากการเข้าร่วมโครงการ ทา่นมีความรู้ ความเข้าใจใน
การอบรมภาคทฤษฎี ในเร่ือง ทฤษฏีการเกิดเพลิงไหม้
เพยีงใด  ค่าเฉล่ีย 4.30 อยู่ในระดับ มาก
7. จากการเข้าร่วมโครงการ ทา่นมีความรู้ ความเข้าใจใน
การอบรมภาคปฏิบติั ในเร่ือง เทคนิคการเข้าดับเพลิงโดย
ใช้ถังดับเพลิงเพยีงใด ค่าเฉล่ีย 4.29 อยู่ในระดับ มาก
8. จากการเข้าร่วมโครงการ ทา่นมีความรู้ ความเข้าใจใน
การอบรมภาคปฏิบติั ในเร่ือง เทคนิคการดับเพลิงที่เกิด
จากน้ ามัน แก๊ส เพยีงใด ค่าเฉล่ีย 4.01 อยู่ในระดับ มาก
9. จากการเข้าร่วมประชุมซักซ้อมการฝึกซ้อมแผนปอ้งกัน
และระงับอัคคีภัย ประจ าป ี2560 ทา่นมีความเข้าใจ
เพยีงใด ค่าเฉล่ีย 3.91 อยู่ในระดับ มาก
10.จากการเข้าร่วมโครงการ ทา่นมีความรู้ ความเข้าใจใน
การอบรมภาคทฤษฎี ในเร่ือง การแบง่ประเภทของเพลิง
เพยีงใด ค่าเฉล่ีย 3.79 อยู่ในระดับ มาก
 - โครงการฝึกซ้อมแผนปอ้งกันและระงับอัคคีภัย ประจ าปี
 2560 ขึน้ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล โดยมี นายธน
คม  เจริญฤทธ์ิ รองนายกเทศมนตรี ประธานในพธีิเปดิ 
พร้อมด้วย นายการุญ ปจัจะสุวรรณ์ ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา กล่าวรายงาน คณะครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน เจ้าหน้าที่งานปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภัย และเจ้าหน้าที่ที่เกีย่วข้องเข้าร่วมโครงการกว่า 
1,000 คน หลังจากเสร็จส้ินพธีิเปดิเปน็ที่เรียบร้อยแล้ว ได้
มีการจัดประชุมซักซ้อมการฝึกซ้อมแผนปอ้งกันและระงับ
อัคคีภัยขึน้ โดยมีการจ าลองสถานการณ์การเกิดเพลิงไหม้ 
การค้นหาผู้ประสบภัย การอพยพหนีไฟ การปฐมพยาบาล
 ซ่ึงมีคณะครู และตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 
100 คน
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

6.จากการเข้าร่วมโครงการ ทา่นมีความรู้ ความเข้าใจใน
การอบรมภาคทฤษฎี ในเร่ือง ทฤษฏีการเกิดเพลิงไหม้
เพยีงใด  ค่าเฉล่ีย 4.30 อยู่ในระดับ มาก
7. จากการเข้าร่วมโครงการ ทา่นมีความรู้ ความเข้าใจใน
การอบรมภาคปฏิบติั ในเร่ือง เทคนิคการเข้าดับเพลิงโดย
ใช้ถังดับเพลิงเพยีงใด ค่าเฉล่ีย 4.29 อยู่ในระดับ มาก
8. จากการเข้าร่วมโครงการ ทา่นมีความรู้ ความเข้าใจใน
การอบรมภาคปฏิบติั ในเร่ือง เทคนิคการดับเพลิงที่เกิด
จากน้ ามัน แก๊ส เพยีงใด ค่าเฉล่ีย 4.01 อยู่ในระดับ มาก
9. จากการเข้าร่วมประชุมซักซ้อมการฝึกซ้อมแผนปอ้งกัน
และระงับอัคคีภัย ประจ าป ี2560 ทา่นมีความเข้าใจ
เพยีงใด ค่าเฉล่ีย 3.91 อยู่ในระดับ มาก
10.จากการเข้าร่วมโครงการ ทา่นมีความรู้ ความเข้าใจใน
การอบรมภาคทฤษฎี ในเร่ือง การแบง่ประเภทของเพลิง
เพยีงใด ค่าเฉล่ีย 3.79 อยู่ในระดับ มาก
 - โครงการฝึกซ้อมแผนปอ้งกันและระงับอัคคีภัย ประจ าปี
 2560 ขึน้ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล โดยมี นายธน
คม  เจริญฤทธ์ิ รองนายกเทศมนตรี ประธานในพธีิเปดิ 
พร้อมด้วย นายการุญ ปจัจะสุวรรณ์ ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา กล่าวรายงาน คณะครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน เจ้าหน้าที่งานปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภัย และเจ้าหน้าที่ที่เกีย่วข้องเข้าร่วมโครงการกว่า 
1,000 คน หลังจากเสร็จส้ินพธีิเปดิเปน็ที่เรียบร้อยแล้ว ได้
มีการจัดประชุมซักซ้อมการฝึกซ้อมแผนปอ้งกันและระงับ
อัคคีภัยขึน้ โดยมีการจ าลองสถานการณ์การเกิดเพลิงไหม้ 
การค้นหาผู้ประสบภัย การอพยพหนีไฟ การปฐมพยาบาล
 ซ่ึงมีคณะครู และตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 
100 คน
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

ด าเนินการแล้วเสร็จ - ด าเนินการจัดการอบรมปอ้งกันและบรรเทาอัคคีภัย
ใหก้ับเยาวชนในโรงเรียนในเขตเทศบาล (ยุว อปพร.) เมื่อ
วันที่ 1 สิงหาคม  2560 ณ งานปอ้งกันและบรรเทา
สาธารณะภัย เทศบาลเมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใหน้ักเรียนที่เข้าร่วมฝึกอบรมใหม้ีความรู้ความ
เข้าใจในการปอ้งกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
2. เพื่อใหน้ักเรียนที่เข้าร่วมฝึกอบรมทราบถึงขัน้ตอนใน
การใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์การดับการดับเพลิงอย่างถูกวิธี
3. เพื่อปลูกฝังจิตส านึกใหเ้ยาวชนรู้จักเสียสละและมีความ
ส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม
ผลการด าเนินการ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ด้านเน้ือหาวิชา
การ 
1. จากการเข้าร่วมโครงการ ทา่นคิดว่านักเรียนที่เข้าร่วม
ฝึกอบรมทราบถึงขัน้ตอนในการใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์การ
ดับเพลิงอย่างถูกวิธีเพยีงใด ค่าเฉล่ีย 4.98 อยู่ในระดับ 
มากที่สุด
2. จากการเข้าร่วมโครงการ ทา่นคิดว่าเปน็การปลูกฝัง
จิตส านึกใหเ้ยาวชนรู้จักเสียสละและมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือสังคมเพยีงใด ค่าเฉล่ีย 4.98 อยู่ในระดับ มาก
ที่สุด
3. จากการเข้าร่วมโครงการ ทา่นคิดว่านักเรียนที่เข้าร่วม
ฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการปอ้งกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้นเพยีงใด ค่าเฉล่ีย 4.96 อยู่ในระดับ มาก
ที่สุด
4. จากการเข้าร่วมโครงการ ทา่นมีความรู้ ความเข้าใจใน
การอบรมภาคทฤษฏี ในเร่ืองทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ 
เพยีงใด ค่าเฉล่ีย 4.43 อยู่ในระดับ มาก

3 โครงการอบรมปอ้งกันและบรรเทาอัคคีภัย
ใหก้ับเยาวชนในโรงเรียนในเขตเทศบาล 
(ยุว อปพร.)

งานปอ้งกัน ฯ
ส านักปลัด ฯ

         20,000         20,000

C149



ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

5. จากการเข้าร่วมโครงการ ทา่นมีความรู้ ความเข้าใจใน
การอบรมภาคปฏิบติั ในเร่ือง เทคนิคการเข้าดับเพลิงโดย
ใช้ถังดับเพลิง เพยีงใด ค่าเฉล่ีย 4.21 อยู่ในระดับ มาก
6.จากการเข้าร่วมโครงการ ทา่นมีความรู้ ความเข้าใจใน
การอบรมภาคปฏิบติั ในเร่ือง เทคนิคการดับเพลิงที่เกิด
จากน้ ามัน แก๊ส เพยีงใด ค่าเฉล่ีย 3.91 อยู่ในระดับ มาก
7. จากการเข้าร่วมประชุม ทา่นมีความเข้าใจในการ
ประชุมซักซ้อมการฝึกซ้อมแผนปอ้งกันและระงับอัคคีภัย 
ประจ าป ี2559 เพยีงใด ค่าเฉล่ีย 3.84 อยู่ในระดับ มาก
8. จาการเข้าร่วมโครงการ ทา่นได้รับความรู้ ความเข้าใจ
ในการจ าลองสถานการณ์ การเกิดเพลิงไหม้ การค้นหา
ผู้ประสบภัย การอพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาล
เพยีงใด ค่าเฉล่ีย 3.84 อยู่ในระดับ มาก
9. จากการเข้าร่วมโครงการ ทา่นมีความรู้ ความเข้าใจใน
การอบรมภาคทฤษฏี ในเร่ืองการแบง่ประเภทของเพลิง 
เพยีงใด  ค่าเฉล่ีย 3.65 อยู่ในระดับ มาก
ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ ที่มีต่อการจัดกิจกรรมในคร้ังนี้ เพื่อ
น าไปพฒันาในคร้ังต่อไป
 1. เปน็โครงการที่ดีมาก ท าใหไ้ด้รับความรู้เพิ่มขึน้
 2. ท าใหรู้้ถึงความอันตรายจากการปฏิบติังานของ
เจ้าหน้าที่ ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทกุทา่นที่เสียสละเวลาใน
บางคร้ัง เพื่อช่วยชีวิตคน
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

 3. รู้สึกขอบคุณเจ้าหน้าที่งานปอ้งกันภัย อาสาสมัครและ
มูลนิธิต่าง ๆ ที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
 4. เปน็อาชีพที่ต้องท าด้วยใจรักจริง ๆ และเปน็อาชีพที่
ควรยกย่อง 
 5. เปน็โครงการที่ดี ท าใหรู้้ถึงวิธีปฏิบติัหากเกิดเหตุการณ์
ต่าง ๆ ขึน้
 - กิจกรรมฝึกอบรมการปอ้งกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
แก่เยาวชน (ยุว อปพร.) ขึน้ ณ หอ้งประชุมงานปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองทุ่งสง โดยมี 
เจ้าหน้าที/่พนักงานเทศบาล อาสาสมัครปอ้งกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.)  ในเขตเทศบาลเมือง  คณะครูและนักเรียน
จากโรงเรียนสตรีทุ่งสง เข้าร่วมอบรมกว่า 100 คน
 - อบรมภาคทฤษฏีใหแ้ก่นักเรียนในเร่ืองการแบง่ประเภท
ของเพลิง การเกิดเพลิงไหม้ และภาคปฏิบติัในเร่ืองเทคนิค
การเข้าดับเพลิงโดยใช้ถังดับเพลิง เทคนิคการดับเพลิงที่
เกิดจากน้ ามัน แก๊ส และจ าลองสถานการณ์การเกิดเพลิง
ไหม้ ใหน้ักเรียนปฏิบติัการดับเพลิงตามทฤษฏีที่อบรม

  - มีการจ าลองสถานการณ์การปฐมพยาบาลแก่ผู้ประสบ
อุบติัเหตุ 
 - ตัวแทนนักเรียนที่อบรม ร่วมปฏิบติัภารกิจในจ าลอง
สถานการณ์การเกิดเพลิงไหม้ และใหน้ักเรียนเข้าดับเพลิง
โดยใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น การเข้าดับเพลิงโดยใช้ถัง
ดับเพลิง ,การดับเพลิงที่เกิดจากน้ ามัน และแก๊ส
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

4 โครงการจ้างเหมาบริหารจัดระเบยีบเพื่อ
รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

งานเทศกิจ
ส านักปลัด ฯ

     3,098,700     3,098,700 ผลการด าเนินงาน
1. จัดจ้างเทศกิจ จ านวน  33 คน ด าเนินการดูแลความ
เปน็ระเบยีบเรียบร้อยและดูแลการจราจรในเขตเทศบาล
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ
2. อ านวยความสะดวกใหก้ับนักเรียนสังกัดเทศบาลและ
โรงเรียนที่ร้องขอในการข้ามถนนและจอดรถ
3. รับแจ้งเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบอุบติัเหตุและส่งต่อ
ผู้ปว่ยไปยังโรงพยาบาล
4.จัดความเปน็ระเบยีบเรียบร้อยของผู้ประกอบการ ค้า 
หาบเร่ แผงลอย

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

งานเทศกิจ
ส านักปลัด ฯ

       417,900         70,200        488,100        488,100  - ด าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการปอ้งกันและบรรเทา
สาธารณภัย ดังนี้

ด าเนินการแล้วเสร็จ

5.1 จ้างเหมากวาดขยะและรักษาความ
สะอาดอาคารปอ้งกัน

งานปอ้งกัน ฯ
ส านักปลัด ฯ

         93,900 70,200        164,100       164,100        - ด าเนินการจ้างเหมาเอกชนท าความสะอาด อาคาร 
สถานที่ บริเวณอาคาร งานปอ้งกัน ฯ 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อกวาดขยะและท าความสะอาดอาคาร สถานที่ 
บริเวณอาคาร งานปอ้งกันฯ
ผลการด าเนินงาน
 - จ้างเหมาเอกชน จ านวน 1 คน ท าความสะอาด อาคาร 
สถานที่ บริเวณอาคาร งานปอ้งกัน ฯ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม
 2559 - 30 กันยายน 2560

ด าเนินการแล้วเสร็จ

5.2 จ้างเหมาดูแลระบบกล้องโทรทศัน์
วงจรปดิ

งานปอ้งกันฯ
ส านักปลัดฯ

324,000       324,000        - ด าเนินการจ้างเหมาดูแลระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปดิ 
ภายในหอ้ง CCTV ชั้น 2 ณ งานปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เทศบาลเมืองทุ่งสง ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 -
 กันยายน 2560  
ผลการด าเนินงาน
1. ปอ้งกันดูแลรักษาความปลอดภัยใหก้ับสถานที่ราชการ 
เขตชุมชนและสถานที่ส าคัญภายในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

6 โครงกาจัดซ้ือถังดับเพลิงเคมี งานปอ้งกัน ฯ
ส านักปลัด ฯ

       100,000 97,500         - ด าเนินการจ้ดซ้ือถังดับเพลิงเคมี ชนิดเคมีแหง้ จ านวน 
50 ถัง ขนาด 15 ปอนด์ ตามมาตรฐาน มอก. เพื่อใช้ใน
การด าเนินงานเมื่อเกิดเหตุการณ์อัคคีภัย

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

1 โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ
 คนชรา คนพกิาร ผู้ปว่ยโรค
เอดส์

27,084,000    15,768,700      - สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ คนชรา คนพกิาร ผู้ปว่ยโรคเอดส์ ด าเนินการแล้วเสร็จ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - เดือนมิถุนายน 2560  จ านวน 2,796 คน
 - เดือนกรกฎาคม 2560  จ านวน 2,789 คน
 - เดือนสิงหาคม 2560  จ านวน 2,784 คน
 - เดือนกันยายน 2560  จ านวน 2,776 คน

 - ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเปน็ค่าสวัสดิการใหแ้ก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปบีริบรูณ์ขึน้
ไปที่มีคุณสมบติัครบถ้วนตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2552 และได้ขึน้ทะเบยีนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้
กับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ไว้แล้ว
ผลการด าเนินงาน
 -จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน 2,922
 คน
 - เดือนตุลาคม 2559  จ านวน   2,866  คน
 - เดือนพฤศจิกายน 2559  จ านวน   2,855 คน
 - เดือนธันวาคม 2559  จ านวน   2,848  คน
 - เดือนมกราคม 2560  จ านวน   2,840 คน
 -  เดือนกุมภาพนัธ์ 2560  จ านวน  2,822 คน
 -  เดือนมีนาคม 2560  จ านวน   2,822 คน
 -  เดือนเมษายน 2560  จ านวน  2,814 คน
  -  เดือนพฤษภาคม 2560  จ านวน 2,806 คน

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2560
ภายใต้ยทุธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สูคุ่ณภาพชีวติที่ดีกวา่

แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการสังคมแก่คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนยากจน ใหพ้อเพียงแก่การด ารงชีพและเป็นธรรม

     22,917,600      13,506,100 1.1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

กอง
สวัสดิการ ฯ
(เงินอุดหนุน)
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการสังคมแก่คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนยากจน ใหพ้อเพียงแก่การด ารงชีพและเป็นธรรม
ด าเนินการแล้วเสร็จ - ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพกิารในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเปน็ค่าสวัสดิการเบี้ยความพกิารใหแ้ก่คนพกิารที่มีสิทธิ
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดที่ได้แสดงความจ านงโดยการขอขึน้
ทะเบยีนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพกิารไว้กับเทศบาล ตามภารกิจ
ถ่ายโอน มาตรา 16 แหง่ พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขัน้ตอนการ
กระจายอ านาจฯ พ.ศ.2542 ตามระเบยีบที่สามารถเบกิจ่ายได้
ตามระเบยีบฯ และหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.3/ว1502 ลง
วันที ่2 สิงหาคม 2559
ผลการด าเนินงาน
 - จ่ายเบี้ยยังชีพคนพกิารในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
  - เดือนตุลาคม 2559  จ านวน  418 คน
 - เดือนพฤศจิกายน 2559  จ านวน  422 คน
 - เดือนธันวาคม 2559  จ านวน  434 คน
 - เดือนมกราคม 2560  จ านวน   440 คน
 -  เดือนกุมภาพนัธ์ 2560  จ านวน  440 คน
 -  เดือนมีนาคม 2560  จ านวน   443 คน
 -  เดือนเมษายน 2560  จ านวน  440 คน
  -  เดือนพฤษภาคม 2560  จ านวน 439 คน
 - เดือนมิถุนายน 2560  จ านวน 443 คน
 - เดือนกรกฎาคม 2560  จ านวน 453 คน
 - เดือนสิงหาคม 2560  จ านวน 451 คน
 - เดือนกันยายน 2560  จ านวน 451 คน

 1.2 เบี้ยยังชีพคนพกิาร กอง
สวัสดิการ ฯ
(เงินอุดหนุน)

      4,022,400        2,077,600
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการสังคมแก่คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนยากจน ใหพ้อเพียงแก่การด ารงชีพและเป็นธรรม
 1.3 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ กอง

สวัสดิการ ฯ
(เงินอุดหนุน)

144,000 41,000 185,000 185,000  - ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเปน็ค่าสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพแก่ผู้ปว่ยเอดส์ในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง  ตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แหง่ พ.ร.บ. ก าหนด
แผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจฯ พ.ศ.2542  ตามระเบยีบ
มท. ว่าด้วยการเบกิจ่ายเงินสงเคราะหเ์พื่อการยังชีพขององค์การ
ปกครองทอ้งถิน่   พ.ศ.2548  และหนังสือซักซ้อม แนวทางการ
ปฏิบติัฯ ตามหนังสือที ่ มท 0891.3/ว 1468 กรกฎาคม 2559 
และกฎหมายอืน่ที่เกีย่วข้อง 
ผลการด าเนินงาน
 - จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
  - เดือนตุลาคม 2559  จ านวน  42 คน
 - เดือนพฤศจิกายน 2559  จ านวน  42 คน
 - เดือนธันวาคม 2559  จ านวน  42 คน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - เดือนมกราคม 2560  จ านวน  42 คน
 -  เดือนกุมภาพนัธ์ 2560  จ านวน   44 คน
 -  เดือนมีนาคม 2560  จ านวน  44 คน
 -  เดือนเมษายน 2560  จ านวน 44 คน
 -  เดือนพฤษภาคม 2560  จ านวน 44 คน
 - เดือนมิถุนายน 2560  จ านวน 44 คน
 - เดือนกรกฎาคม 2560  จ านวน 44 คน
 - เดือนสิงหาคม 2560  จ านวน 44 คน
 - เดือนกันยายน 2560  จ านวน 44 คน
 - ได้รับเงินจากเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 19 คน
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการสังคมแก่คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนยากจน ใหพ้อเพียงแก่การด ารงชีพและเป็นธรรม
584,862 ด าเนินการแล้วเสร็จ - ด าเนินกิจกรรม การปฏิบติัธรรม นั่งสมาธิ การตรวจสุขภาพ

ร่างกายเบื้องต้น ทศันศึกษาธรรมะนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 21 
เมษายน 2560 และระหว่างวันที่ 25 – 28 เมษายน 2560
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมและพฒันาศักยภาพด้านร่างกายและจิตใจของ
ผู้สูงอายุโดยการปฏิบติัธรรมตามหลักพทุธศาสนา
 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุเทศบาล
เมืองทุ่งสง ใหม้ีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง
 3. เพื่อส่งเสริมใหผู้้สูงอายุได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเหน็
ท ากิจกรรมร่วมกันเปน็หมู่คณะ ก่อใหเ้กิดความรัก ความสามัคคี
ในกลุ่มผู้สูงอายุ ครอบครัว และสังคม
ผลการด าเนินงาน
1. วันที่ 21 เมษายน 2560 ณ วัดชัยชุมพล อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
  - การปฏิบติัธรรม นั่งสมาธิ
  - ตรวจสุขภาพเบื้องต้น
2. วันที่ 25 – 28 เมษายน 2560
  - ถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช มหติลาธิเบศร รามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามิ
นทราธิราช บรมนาถบพติร เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่ง
ดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
  - ศึกษาดูงานและฟงับรรยายโครงการตามพระราชด าริ ณ 
จังหวัดนครปฐม จังหวัดเพชรบรีุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ
จังหวัดชุมพร 
3. ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1. จากการเข้าร่วมโครงการ ทา่นมีความพงึพอใจในสถานที่ที่จัด

2 โครงการทศันะศึกษาของ
ผู้สูงอายุ

กอง
สวัสดิการฯ

50,000 604,200 654,200
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการสังคมแก่คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนยากจน ใหพ้อเพียงแก่การด ารงชีพและเป็นธรรม

โครงการคร้ังนี้ เพยีงใด ค่าเฉล่ีย 4.70 
อยู่ในระดับ มากที่สุด
2. จากการเข้าร่วมโครงการ ทา่นมีความพงึพอใจในกิจกรรมการ
ปฏิบติัธรรม นั่งสมาธิเพยีงใด ค่าเฉล่ีย 4.67 อยู่ในระดับ มากที่สุด
3. จากการเข้าร่วมโครงการ ทา่นได้น าความรู้ ประสบการณ์ที่
ได้รับมาพฒันาชมรมผู้สูงอายุใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ย่ิงขึน้เพยีงใด ค่าเฉล่ีย 4.65 อยู่ในระดับ มากที่สุด
4. จากการเข้าร่วมโครงการ ทา่นคิดว่าได้รับการส่งเสริมและ
พฒันาศักยภาพด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ โดยการ
ปฏิบติัธรรมตามหลักพทุธศาสนาเพยีงใด ค่าเฉล่ีย 4.56 อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด
5. จากการเข้าร่วมโครงการ ทา่นคิดว่าได้รับการส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเหน็ ท ากิจกรรมร่วมกัน
เปน็หมู่คณะ ก่อใหเ้กิดความรัก ความสามัคคีในกลุ่มผู้สูงอายุ 
ครอบครัวและสังคมเพยีงใด ค่าเฉล่ีย 4.49 อยู่ในระดับ มาก
6. จากการเข้าร่วมโครงการ ทา่นได้น าค าสอนตามหลัก
พระพทุธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันเพยีงใด ค่าเฉล่ีย
 4.48 อยู่ในระดับ มาก

584,862 ด าเนินการแล้วเสร็จ - ด าเนินกิจกรรม การปฏิบติัธรรม นั่งสมาธิ การตรวจสุขภาพ
ร่างกายเบื้องต้น ทศันศึกษาธรรมะนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 21 
เมษายน 2560 และระหว่างวันที่ 25 – 28 เมษายน 2560
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมและพฒันาศักยภาพด้านร่างกายและจิตใจของ
ผู้สูงอายุโดยการปฏิบติัธรรมตามหลักพทุธศาสนา
 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุเทศบาล
เมืองทุ่งสง ใหม้ีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง
 3. เพื่อส่งเสริมใหผู้้สูงอายุได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเหน็
ท ากิจกรรมร่วมกันเปน็หมู่คณะ ก่อใหเ้กิดความรัก ความสามัคคี
ในกลุ่มผู้สูงอายุ ครอบครัว และสังคม
ผลการด าเนินงาน
1. วันที่ 21 เมษายน 2560 ณ วัดชัยชุมพล อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
  - การปฏิบติัธรรม นั่งสมาธิ
  - ตรวจสุขภาพเบื้องต้น
2. วันที่ 25 – 28 เมษายน 2560
  - ถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช มหติลาธิเบศร รามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามิ
นทราธิราช บรมนาถบพติร เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่ง
ดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
  - ศึกษาดูงานและฟงับรรยายโครงการตามพระราชด าริ ณ 
จังหวัดนครปฐม จังหวัดเพชรบรีุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ
จังหวัดชุมพร 
3. ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1. จากการเข้าร่วมโครงการ ทา่นมีความพงึพอใจในสถานที่ที่จัด

2 โครงการทศันะศึกษาของ
ผู้สูงอายุ

กอง
สวัสดิการฯ

50,000 604,200 654,200
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการสังคมแก่คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนยากจน ใหพ้อเพียงแก่การด ารงชีพและเป็นธรรม
7. จากการเข้าร่วมโครงการ ทา่นมีความพงึพอใจในกิจกรรมการ
ตรวจสุขภาพร่างกายเบื้องต้นเพยีงใด ค่าเฉล่ีย 4.44 อยู่ในระดับ
 มาก
8. จากการเข้าร่วมโครงการ ทา่นมีความพงึพอใจในล าดับ
ขัน้ตอน พธีิเปดิโครงการเพยีงใด ค่าเฉล่ีย 4.43 อยู่ในระดับ มาก
9. จากการเข้าร่วมโครงการ ทา่นมีความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์
ในส่ิงที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ เพยีงใด ค่าเฉล่ีย 4.31 อยู่ในระดับ 
มาก

10. จากการเข้าร่วมโครงการ ทา่นคิดว่าได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองทุ่งสงใหม้ี
ประสิทธิภาพและเข้มแข็งเพยีงใด ค่าเฉล่ีย 4.20 อยู่ในระดับ มาก

3 โครงการส่งเสริมภูมิปญัญา
และสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

กอง
สวัสดิการฯ

10,000  -  - ไม่ได้ด าเนินการ

4 โครงการจ้างเหมาท าความ
สะอาดอาคารด ารงธรรมาภิ
บาลเทศบาลเมืองทุ่งสง

กอง
สวัสดิการฯ

84,200 27,300  - ด าเนินการจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารด ารงธรรมาภิบาล
เทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน 1 คน ณ อาคารด ารงธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ าอาคารด ารงธรรมาภิบาลปฏิบติั
หน้าที่ในการท าความสะอาดและดูแลพื้นที่ภายในและภายนอก
อาคาร
ผลการด าเนินงาน
 - จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารด ารงธรรมาภิบาลเทศบาลเมือง
ทุ่งสง

ด าเนินการแล้วเสร็จ
(ด าเนินการจ้าง 3 เดือน เนื่องจากลูกจ้าง
โครงการลาออกไปบรรจุเปน็พนักงานจ้าง)
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการสังคมแก่คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนยากจน ใหพ้อเพียงแก่การด ารงชีพและเป็นธรรม
5 โครงการจ้างเหมาจัดเก็บ

ข้อมูลผู้สูงอายุ คนพกิารและ
ผู้ด้อยโอกาส

กอง
สวัสดิการฯ

188,400 188,400  - ด าเนินการจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ คนพกิารและ
ผู้ด้อยโอกาส จ านวน 2 คน 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลของผู้สูงอายุคนพกิาร และผู้ด้อยโอกาส
ใหถู้กต้องและเปน็ปจัจุบนั
 - เพื่อใหป้ระชาชนได้รับบริการสะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ
ผลการด าเนินงาน
 - การจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ คนพกิารและผู้ด้อยโอกาส

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการสังคมแก่คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนยากจน ใหพ้อเพียงแก่การด ารงชีพและเป็นธรรม
6 โครงการจ้างที่ปรึกษาวิจัย

สถานภาพความตระหนัก
และบริการส าหรับผู้สูงอายุ
กรณีศึกษา:เทศบาลเมืองทุ่งสง

กอง
สวัสดิการฯ

360,000 360,000  - ด าเนินการต้ังแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม  พ.ศ.2560 
โดยมีการเก็บข้อมูลความต้องการของผู้สูงอายุในช่วงเดือน
มกราคม –กุมพาพนัธ์  และทดลองใช้หลักสูตรต้ังแต่เมษายน-
สิงหาคม 2560 
 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาปญัหาและความต้องการด้านการเรียนรู้ของ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2.เพื่อน าผลการวิจัยมาพฒันาสู่หลักสูตรการเรียนการสอน
ส าหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช  
3.เพื่อส่งเสริมใหผู้้สูงอายุมีความสุขกาย สุขใจ มีสุขภาพที่
แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการบรูณาการท างานระหว่างเทศบาลเมือง
ทุ่งสง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  หน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานเอกชนในพื้นที่  
5.เพื่อส่งเสริมใหผู้้สูงอายุที่มีความรู้ความสามารถร่วมกันพฒันา
ทอ้งถิน่ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ

6.เพื่อส่งเสริมใหค้ณาจารย์ นักศึกษาศึกษาในสาขาวิชาต่างๆของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
ผลการวิจัย
1. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปขีึน้ไปทั้งเพศหญิงและเพศชาย ที่มี
ภูมิล าเนาอยู่ในเขตชุมชน 20 ชุมชนและ 1 ย่านการค้าของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง  จ านวน จ านวน 3,670 คน
2. ระยะเวลาเรียน  เรียนเฉพาะวันอาทติย์  วันละ 4 ชั่วโมง 
แบง่เปน็ ช่วงเช้าต้ังแต่ 10.00-12.00 น.และช่วงบา่ยต้ังแต่เวลา 
13.00-15.00น.หลักสูตร 2 เดือน
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการสังคมแก่คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนยากจน ใหพ้อเพียงแก่การด ารงชีพและเป็นธรรม
3. โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 
  1) จ านวนชั่วโมงภาคทฤษฎี 8 ชั่วโมง ภาคปฏิบติั  24 ชั่วโมง 
รวมทั้งส้ิน 32 ชั่วโมง 
  2) โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 5 กิจกรรม 
  2.1 กิจกรรมนันทนาการ 2 ชั่วโมง
   - การบริหารกล้ามเนื้อมัดเล็ก
   - การบริหารกล้ามเนื้อมัดใหญ่
   - การเต้นเข้าจังหวะเพลง
   - การวาดภาพระบายศรี
   - การอ่านเร็ว 
   - การคิดเลขเร็ว 
  2.2 กิจกรรมสร้างอาชีพและรายได้      8 ชั่วโมง
   - การท าน้ าสมุนไพร
   - การท าสลัดโรล
   - การท าเหรียญโปรยทาน
   - การท าดอกไม้จันทน์

  - การท าบญัชีอย่างง่าย
   - การเปดิตลาดออนไลน์
  2.3 กิจกรรมการดูแลสุขภาพ     6  ชั่วโมง
   - การฟื้นคืนชีพเบื้องต้น
   - การดูแลส่ิงแวดล้อมภายในบา้น
   - การท าลูกประคบสมุนไพร
   - การออกก าลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง 
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการสังคมแก่คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนยากจน ใหพ้อเพียงแก่การด ารงชีพและเป็นธรรม
  2.4 กิจกรรมก้าวทนัเทคโนโลยี     4  ชั่วโมง
   - การใช้คอมพวิเตอร์เบื้องต้น 
   - การใช้ SmartPhone
   - ภาษาอังกฤษและสัญลักษณ์ในชีวิตประจ าวัน 
2.5 กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต     6 ชั่วโมง
   -  สิทธิและกฎหมายส าหรับผู้สูงอายุ
   -  ศาสนพธีิ
   -  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  2.5 กิจกรรมเพื่อนเย่ียมเพื่อน     6 ชั่วโมง
   - เย่ียมผู้สูงอายุในสถานสงเคราะหค์นชรา 
   - เย่ียมผู้สูงอายุติดเตียง
3.  การด าเนินวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ดังนี้ 
 3.1  ศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุเกีย่วกับการศึกษาเรียนรู้
ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จากกลุ่มตัวอย่าง 367 คน 
 3.2  ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุในเขต
พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการสังคมแก่คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนยากจน ใหพ้อเพียงแก่การด ารงชีพและเป็นธรรม
3.3 น าข้อมูลส่วนที่ 3.1 และ 3.2 เข้าสู่กระบวนการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) เพื่อร่างหลักสูตรสร้างเสริมสุขภาวะคนสูงวัย 
ส าหรับผู้สูงอายุเทศบาลเมืองทุ่งสง 
3.4 รับสมัครผู้สูงอายุทมีีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการหลักสูตร
สร้างเสริมสุขภาวะคนสูงวัย จ านวน 2 รุ่น ๆ ละ 30 คน โดย
ก าหนดเง่ือนไขคือ ต้องเปน็ผู้สูงอายุที่มีความพร้อมทั้งร่างกาย
และจิตใจและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ 
3.5  หลังจากการด าเนินโครงการในแต่ละรุ่นแล้วเสร็จ  จัดใหม้ี
การศึกษาระดับความพงึพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อหลักสูตรสร้าง
เสริมสุขภาวะคนสูงวัย
4. สรุปผลการวิจัย 
 4.1  ความต้องการของผู้สูงอายุต่อการจัดการศึกษาหลักสูตร
ผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุที่ตอบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการ
ใหม้ีหลักสูตรการเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุ โดยมีเนื้อหาที่ต้องการ
คือ การดูแลสุขภาพเบื้องต้น  นันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ  การ
ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข  การพฒันาจิตใจ  การสร้างอาชีพและ
รายได้ และวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทอ้งถิน่  จัดใหม้ีการเรียนวัน
อาทติย์ ช่วงเช้า
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ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการสังคมแก่คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนยากจน ใหพ้อเพียงแก่การด ารงชีพและเป็นธรรม
09.00-12.00 เปน็ระยะเวลา 2 เดือน ใช้สถานที่คือ อาคารด ารง
ธรรมาภิบาล (อาคารผู้สูงอายุนาเหนือ)  ใหม้ีผู้เข้าร่วมต่อรุ่น
จ านวน 10-19 คน เชิญบคุคลใดก็ได้ที่มีความรู้ความสามารถมา
เปน็วิทยากร  รวมทั้งผู้สูงอายุด้วยกันเอง ส่ิงที่ต้องการใหม้ีใน
หอ้งเรียนได้แก่ โต๊ะ / เก้าอี ้พดัลม เคร่ืองเสียง หนังสือเกีย่วกับ
ผู้สูงอายุ   
 4.2  ความต้องการของผู้สูงอายุต่อเนื้อหาในหลักสูตรผู้สูงอายุ  
พบว่า 
  1) เนื้อหาด้านการดูแลสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ ต้องการใหม้ี
เนื้อหาหรือกิจกรรมการนวดและสปาเพื่อสุขภาพมากที่สุด 
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ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการสังคมแก่คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนยากจน ใหพ้อเพียงแก่การด ารงชีพและเป็นธรรม
2) เนื้อหาด้านนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ ต้องการใหม้ีเนื้อหา
หรือกิจกรรมเกีย่วกับการร าไทเก็ก มากที่สุด
  3) เนื้อหาด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทอ้งถิน่ ต้องการใหม้ี
เนื้อหาเกีย่วกับพธีิกรรมทางศาสนา มากที่สุด
  4) เนื้อหาการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ต้องการใหม้ีเนื้อหาหรือ
กิจกรรมเกีย่วกับ การท างานฝีมือ งานประดิษฐ์ส่ิงของ มากที่สุด 
  5) เนื้อหาการพฒันาจิตใจ ต้องการใหม้ีเนื้อหาหรือกิจกรรม
เกีย่วกับ กิจกรรมไปเข้าวัดฟงัธรรม มากที่สุด
  6) เนื้อหาการสร้างอาชีพส าหรับผู้สูงอายุ ต้องการใหม้ีเนื้อหา
เกีย่วกับอาหารคลีนเพื่อสุขภาพมากที่สุด 
5. หลักสูตรสร้างเสริมสุขภาวะคนสูงวัยของเทศบาลเมืองทุ่งสง  
เปน็ความต้องการของผู้สูงอายุที่ต้องการพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ตนเอง เพื่อใหอ้ยู่ในสังคมปจัจุบนัได้อย่างมีความสุข มีคุณค่า
และมีศักด์ิศรีในการด ารงชีพ ซ่ึงหลักสูตรที่เกิดขึน้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อาชัญญา รัตนอุบล; วีระเทพ ปทมุเจริญวัฒนา; วร
รัตน์ ปทมุเจริญวัฒนา; ปาน กิมป;ี ระวี สัจจโสภณ  (2554)   
ได้ท าการวิจัยเร่ือง การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ผู้สูงอายุไทย    ผลการวิจัย

 พบว่า 1. สภาพการจัดการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ จัด
ขึน้เพื่อการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ในช่วงอายุ 60-64 ป ีมาก
ที่สุด ผู้จัดการศึกษาและผู้สอนคือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ใน
รูปแบบการจัดอบรมระยะส้ัน โดยส่ือและแหล่งการเรียนรู้ที่ใช้
มากที่สุดคือ ส่ือบคุคล ประเมินผลด้วยวิธีการสังเกตโดยใน พ.ศ.
 2553 พบว่า มีโครงการที่จัดใหผู้้สูงอายุของหน่วยงานต่าง ๆ 
มากที่สุด
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เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการสังคมแก่คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนยากจน ใหพ้อเพียงแก่การด ารงชีพและเป็นธรรม
คือ 1-3 โครงการ 2. ความต้องการการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ผู้สูงอายุ จัดขึน้เพื่อการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ในช่วงอายุ 
60-64 ป ีมากที่สุด ผู้จัดการศึกษาและผู้สอน คือครูภูมิปญัญา
หรือผู้รู้ในชุมชน ในรูปแบบการจัดอบรมระยะส้ัน ส่ือและแหล่ง
การเรียนรู้ที่ต้องการมากที่สุด คือ ส่ือบคุคล ประเมินผลด้วย
วิธีการประเมินตามสภาพจริง และต้องการใหช้มรมผู้สูงอายุ
ส่งเสริมใหภ้าคีเครือข่ายบริหารจัดการการจัดการศึกษาตลอด
ชีวิต 3. อนาคตภาพการจัดการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ผู้สูงอายุไทย มีเปา้หมายการจัด เพื่อใหผู้้สูงอายุมีสภาพร่างกาย
ที่สมบรูณ์และมีสุขภาพดี เพื่อใหผู้้สูงอายุมีสัมพนัธภาพที่ดีกับ
ครอบครัวและสามารถปรับตัวเข้ากับชุมชน สังคม และสามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในสังคมได้ กิจกรรมการจัดการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุไทย เปน็การจัดการเรียนรู้ที่
ผสมผสานการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอก
ระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัยแบบบรูณาการใน
ลักษณะสาระบนัเทงิ มีการสร้างและส่งเสริมแกนน าผู้สูงอายุเพื่อ
เปน็แกนน าในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส าหรับกลุ่มเปา้หมาย 2

กลุ่มหลัก คือ กลุ่มที่พึ่งตนเองได้ และกลุ่มที่พึ่งตนเองไม่ได้ 
เนื้อหาการเรียนรู้ควรตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ ตาม
ความสามารถในการเรียนรู้ของแต่ละบคุคล และควรน าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์ชีวิตที่เปน็จริง แบง่ออกเปน็ 5 ด้าน
 คือ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการปรับตัวทางสังคมและจิตใจ
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เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการสังคมแก่คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนยากจน ใหพ้อเพียงแก่การด ารงชีพและเป็นธรรม
ด้านเศรษฐกิจและการออม ด้านการเรียนรู้ และด้านสิทธิของ
ผู้สูงอายุตามกฎหมาย วิธีการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของผู้สูงอายุ ได้แก่ การจูงใจใหผู้้สูงอายุเข้ารับการศึกษา 
ควรเน้นการประชาสัมพนัธ์กิจกรรม โดยเสริมแรงจูงใจเร่ือง
ประโยชน์ผู้สูงอายุจะได้รับหลังจากเข้ารับการศึกษา ผู้จัดการ
ศึกษาและผู้สอน ควรเปน็ผู้ปฏิบติังานด้านการพฒันาผู้สูงอายุใน
พื้นที่ กิจกรรมการจัดการศึกษาควรบรูณาการอย่างหลากหลาย
รูปแบบ ในลักษณะพหวัุย เน้นการอภิปรายหรือการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ด้วยกันอย่างไม่เปน็ทางการ ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ควรมี
บทบาทส าคัญและใกล้ชิดในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตใหผู้้สูงอายุเปน็รายบคุคล การประเมินผลควร
ประเมินตามสภาพจริงด้วยการสังเกต โดยมีการบริหารจัดการ
ในลักษณะที่ส่งเสริมใหภ้าคีเครือข่ายร่วมกันบริหารจัดการ ให้
งบประมาณสนับสนุนและจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน
ร่วมกัน  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ  อัจฉรี หงัสสูต (2549)  ได้
ท า

การวิจัยเชิงส ารวจเร่ือง การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของ 
ผู้สูงอายุกรณีศึกษาผู้สูงอายุในเขต กรุงเทพมหานคร  
ผลการวิจัยพบว่า  ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม
ในด้านศาสนา และด้านเพื่อชุมชนสูงหรือมากกว่าการเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคมในด้านนันทนาการ และด้านการศึก
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หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการสังคมแก่คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนยากจน ใหพ้อเพียงแก่การด ารงชีพและเป็นธรรม
6. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1. ถอดบทเรียนจากผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อพฒันา
หลักสูตรใหเ้หมาะสมกับหลักการศึกษาของผู้สูงอายุและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุอย่างแทจ้ริง
  2. ควรมีการพฒันาหลักสูตรสร้างเสริมสุขภาวะคนสูงวัยให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุและสอดคล้องกับ
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 
7. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป
  1. ควรศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดเรียนรู้
ตลอดชีวิตใหก้ับผู้สูงอายุในเทศบาลเมืองทุ่งสง 
  2. ควรศึกษาแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตในรูปแบบอืน่ที่
เหมาะกับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการสังคมแก่คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนยากจน ใหพ้อเพียงแก่การด ารงชีพและเป็นธรรม
7 โครงการจ้างที่ปรึกษาวิจัย

จัดต้ังศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะ
คนสูงวัย
 (กรรมการขอแก้ไชชื่อ
โครงการ เปน็ การจ้างที่
ปรึกษาการวิจัย "จัดท า
หลักสูตรการสร้างเสริมสุข
ภาวะคนสูงวัย")

กอง
สวัสดิการฯ

140,000 140,000  - ด าเนินการจา้งที่ปรึกษาการวิจยั "จดัท าหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาวะ
คนสูงวัย"  ชว่งระยะเวลาที่ศึกษาต้ังแต่เดือนกมุภาพันธ์ –กนัยายน พ.ศ.
2560
วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาปัญหาความต้องการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมอืง
ทุ่งสง
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมคีวามสุขกายสุขใจมสุีขภาพที่แขง็แรงและมี
คุณภาพชวิีตที่ดี
3. เพื่อส่งเสริมให้เกดิการบูรณาการท างานระหว่างเทศบาลเมอืงทุ่งสง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชนในพื้นที่
4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่มคีวามรู้ความสามารถร่วมกนัพัฒนาท้องถิ่น
ผลการด าเนินงาน
1. จากการศึกษาคร้ังนี้ พบว่าภาวะสุขภาพอยู่ในระดับดี กลุ่มตัวอย่างร้อย
ละ 94.19 ยังคงมคีวามสามารถในการประกอบกจิวัตรประจ าวันหรือ
สามารถชว่ยเหลือตนเอง ชว่ยเหลือผู้อื่นและสังคมได้ เนื่องจากผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่มอีายุอยู่ในชว่งน้อยกว่า 70 ปี ภาวะที่ผู้สูงอายุมกีารเปล่ียนแปลง
ด้านร่างกายตามวัยหรือมปีัญหาสุขภาพมบี้างเล็กน้อย แต่สามารถคงไว้ซ่ึง
ความสามารถในการ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการสังคมแก่คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนยากจน ใหพ้อเพียงแก่การด ารงชีพและเป็นธรรม
ประกอบกจิวัตรประจ าวันได้ ประกอบกบัผู้สูงอายุส่วนใหญ่อาศัยอยู่
ร่วมกบัสมาชกิในครอบครัวจ านวน 3-4 คน ร้อยละ 43.08  ยังคง
สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั ร้อยละ 58.09 และส่วนใหญ่มบีุตร  3-4 คน 
ร้อยละ 41.32 จงึท าให้ผู้สูงอายุได้รับการเกื้อกลูและสนับสนุนจากบุคคล
ในครอบครัว ส่งเสริมให้กลุ่มตัวอย่างมกีารปฏิบัติตัวได้อย่างถกูต้อง
เหมาะสม พฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับดี สอดคล้องกบัการศึกษาของวิไล
วรรณ คงข าและคณะ (2556) ศึกษาภาวะสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของผู้สูงอายุ ต าบลธงชยั อ าเภอเมอืง จงัหวัดเพชรบุรี พบว่าภาวะ
สุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี 
2. ระดับความรู้เกี่ยวกบัพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
เมอืงทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ระดับความรู้
เกี่ยวกบัพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยรวมอยู่ในระดับดี  ทั้งนี้เป็น
เพราะแบบการวัดความรู้ของงานวิจยัเป็น การวัดความรู้ขั้นพื้นฐาน
เกี่ยวกบัพฤติกรรมการดูแลด้านสุขภาพอนามยั ดังนั้นผู้สูงอายุจงึตอบ
ค าถามได้เป็นส่วนมาก  อกีทั้งปัจจบุันผู้สูงอายุส่วนใหญ่สามารถเขา้ถงึ
ขอ้มลูเกี่ยวกบัสุขภาพและสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ ความรู้ที่เกดิขึ้น
ส่วนมากจะได้รับความรู้ผ่านประสบการณ์โดยการเรียนรู้ที่ผู้สูงอายุได้รับ
และรวบรวม สะสมไว้จากการมวลประสบการณ์ต่างๆ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการสังคมแก่คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนยากจน ใหพ้อเพียงแก่การด ารงชีพและเป็นธรรม
ระดับการศึกษา พบว่าผู้สูงอายุที่มรีะดับการศึกษาแตกต่างกนั มี
พฤติกรรมสุขภาพแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคล้องกบัการศึกษาของธราธร ดวง
แกว้และหิรัญญา เดชอดุม (2550) ได้ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ
ต าบลโพรงมะเด่ือ อ าเภอเมอืง จงัหวัดนครปฐม สอดคล้องกบัการศึกษา
ของ เบญจมาศ นาควิจติร (2551) ได้ศึกษาปัจจยัทางจติสังคมที่เกี่ยวขอ้ง
กบั พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองและความสุขของผู้สูงอายุในชมรม
ผู้สูงอายุของโรงพยาบาล สังกดัส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผู้สูงอายุที่มรีะดับการศึกษาแตกต่างกนัมพีฤติกรรม การดูแลสุขภาพ
ตนเองแตกต่างกนั และขวัญดาว กล่ันรัตน์ (2554) ได้ศึกษาปัจจยัเชงิ
สาเหตุ ของพฤติกรรมสุขภาพ ของผู้สูงอายุในเขตภูมภิาคตะวันตกของ
ประเทศไทย พบว่า ผู้สูงอายุที่มรีะดับ การศึกษาแตกต่างกนั มพีฤติกรรม
สุขภาพแตกต่าง
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการสังคมแก่คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนยากจน ใหพ้อเพียงแก่การด ารงชีพและเป็นธรรม
กนัจากสมมติฐานพบว่าผู้สูงอายุที่มรีะดับการศึกษาแตกต่างกนั มี
พฤติกรรมสุขภาพแตกต่างกนั ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากระดับการศึกษามส่ีวน
ส าคัญอย่าง มากในการรับรูและความเขา้ใจในเร่ืองการดูแลปฏิบัติตนด้าน
สุขภาพที่ดีและมคีวามเหมาะสมกบัวัย ผู้สูงอายุที่มรีะดับการศึกษาสูงกว่า
ประถมศึกษาขึ้นไป มพีฤติกรรมการดูแลสุขภาพดีกว่า ผู้สูงอายุที่ระดับ
การศึกษาประถมศึกษาต่ ากว่าประถมศึกษา เพราะการศึกษาเป็นปัจจยั
หนึ่ง ที่มผีลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุผู้สูงอายุที่มรีะดับ
การศึกษาสูงมคีวามสามารถ ในการแสวงหาความรู้และขา่วสารต่าง ๆ จาก
แหล่งที่เป็นประโยชน์และแหล่งนันทนาการต่าง ๆ ได้มากกว่าผู้ที่มี
การศึกษาน้อยกว่า ผู้สูงอายุที่มรีะดับการศึกษาสูง สามารถเขา้ใจการ
กระท าต่าง ๆ ได้ดีกว่าและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใชไ้ด้มากกว่า
ผู้สูงอายุ กล้าที่จะซักถามปัญหาที่สงสัยหรือไมเ่ขา้ใจมากกว่าการศึกษา จงึ
มส่ีวนชว่ยให้บุคคลได้รับทราบ และเขา้ใจขอ้มลูความรู้ความเขา้ใจ
พฤติกรรมเส่ียง ที่มผีลต่อสุขภาพชว่ยให้บุคคลมคีวามสามารถ ในการ
ตัดสินใจแกไ้ขปัญหาได้อย่างถกูต้องและมั่นใจ น าไปสู่การมพีฤติกรรมที่
ถกูต้องเหมาะสม
3. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการน าวิจยัไปใช ้
 3.1  ใชเ้ป็นขอ้มลูพื้นฐานส าหรับผู้บริหารเทศบาลเมอืงทุ่งสง ในการ
ก าหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติและแบบแผนการด าเนินงานด้าน
สาธารณสุขแกผู้่สูงอายุ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุที่ถกูต้อง

และเหมาะสมต่อไป 
3.2  สามารถน าไปใชใ้นการพัฒนา รวมถงึการจดักจิกรรมที่เหมาะสมกบั
ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะพฤติกรรมสุขภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพ เชน่ การ
ออกก าลังกาย การบริโภคอาหาร โดยหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เชน่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาจพิจารณาหรือสนับสนุนให้มกีารจดักจิกรรมที
สอดคล้องกบัปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ เชน่ การจดัต้ังชมรม
ผู้สูงอายุในทุกหมู่บ้านเพื่อจดัให้มกีจิกรรมการออกก าลังกายหรือกจิกรรม
การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพอื่น ๆ โดยเน้นด้านการบริโภคอาหาร การ
ออกก าลังกาย เป็นต้น
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการสังคมแก่คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนยากจน ใหพ้อเพียงแก่การด ารงชีพและเป็นธรรม
3.3  จากผลการศึกษาวิจยั พบว่า พฤติกรรมสุขภาพด้านรักษาพยาบาล
และฟื้นฟูสภาพ เกี่ยวกบัการเขา้ถงึบริการสุขภาพและการฟื้นฟู
สมรรถภาพที่เหมาะสมเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อยู่ในระดับควรปรับปรุง 
จงึควรมกีารพัฒนาแนวทางในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถเขา้ถงึบริการ
สุขภาพ ได้อย่างรวดเร็ว จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อลดอตัราการ
ตายและความพิการที่อาจเกดิขึ้น จากการเขา้ถงึบริการสุขภาพล่าชา้ 
4. ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัคร้ังต่อไป 
4.1  ควรมกีารศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองปัญหาและอปุสรรคในการส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง เพื่อหาแนวทาง
ในการป้องกนั และแกไ้ข ปัญหาอปุสรรคต่าง ๆ ที่มผีลต่อพฤติกรรม
สุขภาพของผู้สูงอายุ
9.2 การศึกษาวิจยัคร้ังนี้เป็นการศึกษาเชงิปริมาณ ในการวิจยัคร้ังต่อไป
ควรใชก้ารวิจยัเชงิคุณภาพเพื่อให้ได้ขอ้มลูเชงิลึกที่สามารถอธิบาย
พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุได้ชดัเจนมากขึ้น
4.2  ควรมกีารศึกษาติดตามภาวะสุขภาพและคุณภาพชวิีตของผู้สูงอายุ 
เพื่อเฝ้าระวังการเส่ือมถอยของสุขภาพ ซ่ึงท าให้ต้องพึ่งพาผู้อื่นในการ
ด ารงชวิีตประจ าวัน

C173


