
ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย

  เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

1 โครงการส่งเสริมการลงทุน

(พัฒนาศูนย์กระจายสินค้า

ภาคใต้-ทุง่สง)

(Cargo Distribution Center)

8,631,210 8,631,210  -  ส่งเสริมการลงทุน(พัฒนาศูนย์

กระจายสินค้าภาคใต้-ทุง่สง)

(Cargo Distribution Center)

 - กิจกรรมเช่าทีดิ่นของการรถไฟ

ฯ เพือ่พัฒนาเป็นศูนย์กระจาย

สินค้าภาคใต้ - ทุง่สง

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

เป็นศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ - ทุง่

สง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที ่3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชวีิตทีด่กีว่า

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี  2558

แนวทางการพัฒนาที ่ 1  ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการลงทุนดา้นคมนาคมขนส่ง รองรับการขยายการลงทุนภาคธุรกิจ  การค้าขายและอุตสาหกรรมและขยายการจ้างงานในพ้ืนทีใ่ห้

สามารถลดตน้ทุนและเพ่ิมความสามารถในการแขง่ขนั
กองช่าง/กอง

วิชาการฯ

งานก่อสร้าง

ใช้งบกลุ่ม

จังหวัด
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ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต

ภายใตยุ้ทธศาสตรท์ี่ 3 รว่มกนัพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม สู่คณุภาพชีวิตที่ดีกว่า

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

1 โครงการสนบัสนุนส่งเสริมและพฒันาอาชพีแก่

ประชาชน

กองสวสัดกิาร ฯ 50,000  -  -  -  - ด าเนินการสนบัสนุนส่งเสริมและพฒันาอาชพีแก่ประชาชน ตามหนงัสอืที ่นศ

0227/ว507 ลงวนัที ่8 มถินุายน 2561 เรื่อง โครงการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้น

ดา้นอาชพี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กจิกรรม : จา้งงานเร่งด่วนและพฒันา

ทกัษะฝีมอืเพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นดา้นอาชพี 

ผลการด าเนินงาน

1. เทศบาลเมอืงทุ่งสงเขา้ร่วมกจิกรรมการเพน้ทผ์า้ เมือ่วนัที ่13-16 มถินุายน 2561 

จ านวน 25 คน ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมไดค้วามรูใ้นการเพน้ทผ์า้เพือ่ใชใ้นการประกอบอาชพี

ด าเนินการแลว้เสร็จ

ใชง้บประมาณส านกังานแรงงานจงัหวดั

นครศรีธรรมราช

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

กลยุทธท์ี่ 2  พฒันาทกัษะและส่งเสรมิอาชีพแก่กลุ่มผูจ้า้งงาน กลุ่มอาชีพ ผูด้อ้ยโอกาส ยากจน ภายใตป้รชัญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยทกุภาคส่วนมีส่วนรว่ม
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ก. ยุทธศ์าสตรจ์งัหวดัที่ 2 พฒันาการทอ่งเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาต ิและศิลปวฒันธรรม

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต

ภายใตยุ้ทธศาสตรท์ี่ 3 รว่มกนัพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม สู่คณุภาพชีวิตที่ดีกว่า

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

1 โครงการพฒันาและส่งเสริมการท่องเทีย่วใน

อ าเภอทุ่งสง 

ส านกัปลดัฯ

งานท่องเทีย่วฯ

50,000         ไมไ่ดด้  าเนินการ

ส านกัปลดัฯ

งานท่องเทีย่วฯ

50,000                120,000         170,000     133,195.96  - ด าเนินการกจิกรรมปัน่จกัรยานใหเ้บกิบานท ัง้เมอืงทุ่งสง  ระหวา่ง 

ตลุาคม 2560 - มนีาคม 2561 ) จ านวน 10 ครัง้ ดงัน้ี

คร ัง้ที่ 1 ด าเนินการกจิกรรมปัน่จกัรยานเพือ่โลกสเีขยีว ท่องเทีย่วเมอืงทุ่ง

สง เมือ่วนัที ่26 พฤศจกิายน 2560 ณ มลูนิธิซ  าปอกงหลวงพ่อโต ถงึ 

แกม้ลงิบา้นหนองพกุ (พื้นทีร่บัชอบของเทศบาลเมอืงทุ่งสง) 

ผลการด าเนินงาน

1. ประชาชนชาวอ าเภอทุ่งสง และประชาชนท ัว่ไป ไดร่้วมตระหนกัถงึการ

ประหยดัพลงังาน

 คร ัง้ที่ 2 ด าเนินการกจิกรรมปัน่จกัรยานเพือ่โลกสเีขยีว ท่องเทีย่วเมอืง

ทุ่งสง เมือ่วนัที ่23 ธนัวาคม 2560 ณ มลูนิธิซ  าปอกงหลวงพ่อโต ถงึ 

สวนสาธารณะถ า้ตลอด (พื้นทีร่บัชอบของเทศบาลเมอืงทุ่งสง) 

ผลการด าเนินงาน

1. เยาวชน ประชาชน ในทอ้งถิน่และนกัท่องเทีย่วไดรู้จ้กัแหลง่ท่องเทีย่ว

ของเทศบาลเมอืงทุ่งสง และเกดิจติส านึกรกับา้นเกดิและความภูมใิจทีจ่ะ

อนุรกัษธ์รรมชาต ิและรกัษาวฒันธรรมประเพณีของทอ้งถิน่

กลยุทธท์ี่ 3 ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหเ้กิดเครอืข่ายธุรกิจการทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ ์เชิงวฒันธรรม และการกีฬา เช่ือมตอ่แหล่งทอ่งเที่ยวเชิงและกิจกรรมส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวของเมืองทุง่สงเช่ือมโยงกบัพื้นที่ใกลเ้คยีงโดยชุมชนมี

ส่วนรว่ม

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

2 โครงการสรา้งสงัคมจกัรยานใหเ้บกิบานท ัง้เมอืง

ทุ่งสง 

 - กจิกรรมปัน่จกัรยานเพือ่โลกสเีขยีว 

ท่องเทีย่วเมอืงทุ่งสง"

ด าเนินการแลว้เสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

 คร ัง้ที่ 3 ด าเนินการกจิกรรมปัน่จกัรยานเพือ่โลกสเีขยีว ท่องเทีย่วเมอืง

ทุ่งสง เมือ่วนัที ่21 มกราคม 2561  ณ มลูนิธิซ  าปอกงหลวงพ่อโต ถงึ 

ส านกัสงฆถ์ า้ทอหูก ชมุชนบา้นในหวงั เทศบาลเมอืงทุ่งสง

ผลการด าเนินงาน

1. ประชาชนชาวอ าเภอทุ่งสงและประชาชนท ัว่ไป ไดร่้วมตระหนกัถงึการ

ประหยดัพลงังานโดยการใชจ้กัรยานเป็นพาหนะและไดร่้วมกนัลดมลพษิ

ในชมุชน

 คร ัง้ที่ 4 ด าเนินการกจิกรรมปัน่จกัรยานเพือ่โลกสเีขยีว ท่องเทีย่วเมอืง

ทุ่งสง 24 กมุภาพนัธ ์2561  ณ มลูนิธิซ  าปอกงหลวงพ่อโต ถงึ ชมุชน

ยุทธศาสตร ์เทศบาลเมอืงทุ่งสง

ผลการด าเนินงาน

1. เยาวชน ประชาชน ในทอ้งถิน่และนกัท่องเทีย่วไดรู้จ้กัแหลง่ท่องเทีย่ว

ของเทศบาลเมอืงทุ่งสง และเกดิจติส านึกรกับา้นเกดิและความภูมใิจทีจ่ะ

อนุรกัษธ์รรมชาต ิและรกัษาวฒันธรรมประเพณีของทอ้งถิน่

คร ัง้ที่ 5 ด าเนินการกจิกรรมปัน่จกัรยานเพือ่โลกสเีขยีว ท่องเทีย่วเมอืงทุ่ง

สง เมือ่วนัที ่18 มนีาคม 2561

 - เสน้ทางมลูนิธิซ  าปอกง (หลวงพ่อโต) ทุ่งสง-สวนสาธารณะถ า้ตลอด 

(เทศบาลเมอืงทุ่งสง-ชมุชนท่าแพใต ้เทศบาลเมอืงทุ่งสง ระยะทางไป-กลบั

 1กโิลเมตร

คร ัง้ที่ 6 ด าเนินการกจิกรรมปัน่จกัรยานเพือ่โลกสเีขยีว ท่องเทีย่วเมอืงทุ่ง

สง เมือ่วนัที ่15 เมษายน 2561

 - เสน้ทางมลูนิธิซ  าปอกง (หลวงพ่อโต) ทุ่งสง-แกม้ลงิบา้นแมน่ า้ 

ต.ทีว่งั - สวนสาธารณะถ า้ตลอด เทศบาลเมอืงทุ่งสง ระยะทางไป-กลบั 

20 กโิลเมตร

คร ัง้ที่ 7 ด าเนินการกจิกรรมปัน่จกัรยานเพือ่โลกสเีขยีว ท่องเทีย่วเมอืงทุ่ง

สง เมือ่วนัที ่20 พฤษภาคม 2561
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

 - เสน้ทางสวนหลวง ร.9 - น า้ตกวงัปลงิ ต.ถ า้ใหญ่-สวนพฤกษาสริินธร 

ระยะทางไป-กลบั 30 กโิลเมตร

คร ัง้ที่ 8 ด าเนินการกจิกรรมปัน่จกัรยานเพือ่โลกสเีขยีว ท่องเทีย่วเมอืงทุ่ง

สง เมือ่วนัที ่17 มถินุายน 2561

 - เสนทางสวนหลวง ร.9-ฝายน า้ลน้วงัฉอ้นาง ต.นาหลวงเสน - 

สวนสาธารณะหนองป่าแก่ ระยะทางไป-กลบั 30 กโิลเมตร

คร ัง้ที่ 9 ด าเนินการกจิกรรมปัน่จกัรยานเพือ่โลกสเีขยีว ท่องเทีย่วเมอืงทุ่ง

สง เมือ่วนัที ่15 กรกฏาคม 2561

 - เสน้ทางส านกังานเทศบาลเมอืงทุ่งสง-น า้ตกคลองจงั อ.นาบอน-สวน

สาธารณะถ า่ตลอด เทศบาลเมอืงทุ่งสง ระยะทางไป-กลบั 32 กโิลเมตร

คร ัง้ที่ 10 ด าเนินการกจิกรรมปัน่จกัรยานเพือ่โลกสเีขยีว ท่องเทีย่วเมอืง

ทุ่งสง เมือ่วนัที ่19 สงิหาคม 2561

 - เสน้ทางสวนหลวง ร.9 - น า้ตกหนานตากผา้ ต.นาหลวงเสน-

สวนสาธารณะถ า้ตลอดเทศบาลเมอืงทุ่งสง ระยะทางไป-กลบั 32 กโิลเมตร

3 โครงการพฒันาและปรบัปรุงศูนยข์อ้มลูขา่วสาร

และประชาสมัพนัธก์ารบริการการท่องเทีย่วใน

แหลง่ท่องเทีย่ว/สรา้งเครือขา่ยการท่องเทีย่ว

เมอืงทุ่งสง

ส านกัปลดัฯ

งานท่องเทีย่วฯ

100,000       ไมไ่ดด้  าเนินการ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

4 โครงการถนนคนเดนิ ส านกัปลดัฯ

งานท่องเทีย่วฯ

50,000                  49,192  - ด าเนินการจดักจิกรรมการแสดงสนิคา้หตัถกรรม ศิลปวฒันธรรม และ

การจ าหน่ายอาหารพื้นถิน่ และสนิคา้ OTOP และการแสดงดนตรีร่วม

สมยั เพือ่เป็นการอนุรกัษป์ระเพณีวฒันธรรมพื้นถิน่และส่งเสริมการ

ท่องเทีย่ว เมือ่วนัที ่14 มกราคม 2561 ณ ถนนชยัชมุพลบริเวณแยกชยั

ชมุพลถงึหอนาฬกิา หลาดชมุทางทุ่งสง

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ส่งเสริมใหเ้กดิกจิกรรมทางการท่องเทีย่วและเพือ่พฒันาพื้นทีท่าง

วฒันธรรมของทุ่งสง

ผลการด าเนินงาน

1. เกดิแหลง่ท่องเทีย่วและกจิกรรมนนัทนาการทีต่อบสนองความตอ้งการ

ของนกัท่องเทีย่วและคนในทอ้งถิน่

ด าเนินการแลว้เสร็จ

5 โครงการนครศรีธรรมราชเสอืภูเขาทางเรียบ 

ครัง้ที ่1 

ส านกัปลดัฯ

งานท่องเทีย่วฯ

50,000         ไมไ่ดด้  าเนินการ

6 โครงการเทศกาลขนมจนีหมอ้ยกัษเ์มอืง

ทุ่งสง "อร่อยไดไ้รแ้อลกอฮอล ์สายใย

วฒันธรรมสู่อาเซยีน"

ส านกัปลดัฯ

งานท่องเทีย่วฯ

100,000       ไมไ่ดด้  าเนินการ

 - สตง.ใหช้ะลอการด าเนินการโครงการไวก่้อน

7 โครงการดนตรีในสวน “ดนตรีด ีเยาวชนเด่น

เลน่ในสวน”

ส านกัปลดัฯ

งานท่องเทีย่วฯ

50,000         ไมไ่ดด้  าเนินการ

8 โครงการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑช์มุชนใน

อ าเภอทุ่งสง เพือ่สรา้งมลูค่าเพิม่ดา้นการ

ท่องเทีย่วใหเ้กดิความย ัง่ยนื

ส านกัปลดัฯ

งานท่องเทีย่วฯ

200,000       ไมไ่ดด้  าเนินการ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

9 โครงการจา้งเหมาเพือ่ปฏบิตังิานบริการเพือ่

พฒันาและส่งเสริมการท่องเทีย่วเทศบาลเมอืง

ทุ่งสง

ส านกัปลดัฯ

งานท่องเทีย่วฯ

939,000               939,000  - ด าเนินการจา้งเหมาเอกชน เพือ่มาปฏบิตังิานดา้นการพฒันาและ

ส่งเสริมการท่องเทีย่วของเทศบาลเมอืงทุ่งสง รวมท ัง้พฒันาแหลง่

ท่องเทีย่ว ตลอดจนใหบ้ริการอ านวยความสะดวกดา้นการท่องเทีย่วแก่

นกัท่องเทีย่วและประชาชนท ัว่ไป

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ส่งเสริมและพฒันาการท่องเทีย่วในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสงใหม้ี

มาตราฐานเพิม่ขึ้น

ผลการด าเนินงาน

1. ประชาชนไดร้บับริการดา้นการท่องเทีย่ว และการใหข้อ้มลูต่างๆ 

ตลอดจนการไดร้บัความสะดวกดา้นการท่องเทีย่วและตลอดจนประชาชน

ท ัว่ไป

ด าเนินการแลว้เสร็จ
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ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2560

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือ

ระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบเุหตผุลใน

การโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯได ้

1 โครงการจา้งเหมาเอกชน(รายบคุคล)

เพิม่ประสทิธิภาพงานอนามยัโรงเรียน

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

อนามยัโรงเรียน งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม เทศบาล

เมอืงทุ่งสง ระหวา่ง    1 ตลุาคม 2560 - 30 กนัยายน 2561 ณ โรงเรียนใน

สงักดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง จ านวน 6 โรงเรียน

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ส ารวจตรวจสุขภาพนกัเรียนคน้หาปญัหาสุขภาพและใหก้าร

รกัษาพยาบาลแก่นกัเรียนตามความเหมาะสม

2. เพือ่ใหน้กัเรียนมคีวามรูด้า้นสุขศึกษาสรา้งภูมคุิม้กนัโรคและเฝ้าระวงัภาวะ

สุขภาพในโรงเรียนลดการระบาดของโรค

3.เพือ่ตดิตามเยีย่มบา้นนกัเรียนทีม่ปีญัหาสุขภาพทีม่ผีลกระทบต่อการเรียน  

สรา้งความสมัพนัธด์า้นสุขภาพ ระหวา่งโรงเรียน บา้น และชมุชน

ผลการด าเนินงาน

1.ส ารวจตรวจสุขภาพนกัเรียน และร่วมใหก้ารดูแลรกัษาพยาบาล เรื่องการส่ง

ต่อ

1.1ส ารวจนกัเรียนทีเ่ป็นเหา พรอ้มก าจดัเหาและตดิตามผล จ านวน 1,035 คน

 - ลงพื้นทีต่รวจโรคมอื เทา้ ปาก แก่นกัเรียน จ านวน 10 คน

 - ลงพื้นทีต่รวจคดักรองโรค มอื เทา้ ปาก นกัเรียน จ านวน 30 คน

 - ส ารวจขอ้มลูและนกัเรียนปี 2561 โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ

กลยุทธท์ี่ 4  จดับรกิารสาธารณสุขใหไ้ดม้าตรฐานทัว่ถึงและรณรงคส์่งเสรมิใหป้ระชาชนมีพฤตกิรรมสุขภาพที่ถูกตอ้ง

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

ภายใตยุ้ทธศาสตรท์ี่ 3 รว่มกนัพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม สู่คณุภาพชีวิตที่ดีกว่า
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ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2560

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือ

ระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบเุหตผุลใน

การโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯได ้

กลยุทธท์ี่ 4  จดับรกิารสาธารณสุขใหไ้ดม้าตรฐานทัว่ถึงและรณรงคส์่งเสรมิใหป้ระชาชนมีพฤตกิรรมสุขภาพที่ถูกตอ้ง

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

ภายใตยุ้ทธศาสตรท์ี่ 3 รว่มกนัพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม สู่คณุภาพชีวิตที่ดีกว่า

1.2 ลงพื้นทีต่รวจวดัสายตาเดก็เบื้องตน้นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่1 ตาม

โครงการคดักรองเดก็ไทยสายตาดพีบจกัษุแพทย ์โรงเรียนเทศบาลวดัชยัชมุ

พล โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ และโรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะทอ้น จ านวน

 399 คน มคีวามผดิปกต8ิ9 คน ส่งต่อโรงพยาบาลเพือ่พบแพทย ์จ านวน 12 

คน
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ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2560

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือ

ระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบเุหตผุลใน

การโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯได ้

กลยุทธท์ี่ 4  จดับรกิารสาธารณสุขใหไ้ดม้าตรฐานทัว่ถึงและรณรงคส์่งเสรมิใหป้ระชาชนมีพฤตกิรรมสุขภาพที่ถูกตอ้ง

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

ภายใตยุ้ทธศาสตรท์ี่ 3 รว่มกนัพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม สู่คณุภาพชีวิตที่ดีกว่า

2.ร่วมตดิตามการบริการวคัซนีสรา้งเสริมภูมคุิม้กนัโรค

2.1 ร่วมตดิตามและช่วยเหลอืการไดร้บัการฉีดวคัซนีป้องกนัโรคมะเร็งปาก

มดลูก เขม็ที ่2แก่นกัเรียนชัน้ ป. 5 ครัง้ที ่1 จ านวน 484 คน ครัง้ที ่2 จ านวน

 9 คน

2.2 ร่วมตดิตามและช่วยเหลอืการไดร้บัการฉีดวคัซนีป้องกนัโรคบาดทะยกั 

คอตบี(DT) แก่นกัเรียนชัน้ ป. 1 โรงเรียนเทศบาลวดัชยัชมุพล จ านวน 250 คน

3. ติดตามเย่ียมนักเรียน

3.1 ลงพื้นทีส่อบสวนโรคสุกใส นกัเรียนจ านวน 16 คน ครูจ านวน 2  คน 

โรงเรียนกาญจนศึกษา

3.2 ลงพื้นทีส่  ารวจลูกน า้ยุงลาย รร. 14 โรงเรียน พรอ้มใหค้วามรูค้รูในการ

ป้องกนัและเฝ้าระวงัโรคไขเ้ลอืดออก

3.3 ลงพื้นทีส่อบสวนโรคมอื เทา้ ปาก นกัเรียน จ านวน 10 คน ร.ร.รตันศึกษา

3.4 ลงพื้นทีส่  ารวจแมลงวนัโรงเรียนรีสอรท์อนุบาล

3.5 ลงพื้นทีฉี่ดพ่นสารเคมกี าจดัยุงลาย 14 โรงเรียน

3.6 ลงพื้นทีส่อบสวนโรคไขเ้ลอืดออกนกัเรียน จ านวน 7 คน

4. ใหส้ขุศึกษา

4.1 ใหสุ้ขศึกษาเรื่องโรคสุกใสแก่นกัเรียนและครู จ านวน 18 คน

4.2 ใหสุ้ขศึกษาเรื่องโรคไขเ้ลอืดออก ในกรณีเกดิโรคไขเ้ลอืดออกแก่นกัเรียน 

จ านวน 7 คน
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ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2560

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือ

ระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบเุหตผุลใน

การโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯได ้

กลยุทธท์ี่ 4  จดับรกิารสาธารณสุขใหไ้ดม้าตรฐานทัว่ถึงและรณรงคส์่งเสรมิใหป้ระชาชนมีพฤตกิรรมสุขภาพที่ถูกตอ้ง

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

ภายใตยุ้ทธศาสตรท์ี่ 3 รว่มกนัพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม สู่คณุภาพชีวิตที่ดีกว่า

4.3 ใหสุ้ขศึกษาเรื่องการดูแลสายตาแก่นกัเรียน จ านวน 399 คน

4.4 ใหสุ้ขศึกษาเรื่องวคัซนีป้องกนัโรคมะเร็งปากมดลูก แก่นกัเรียน จ านวน 

493 คน

4.5 ใหสุ้ขศึกษาเรื่องวคัซนีป้องกนัโรคบาดทะยกั คอตบี แก่นกัเรียน 250 คน

4.6 ใหสุ้ขศึกษาเรื่องโรคมอื เทา้ ปาก แก่นกัเรียนและครู จ านวน 10 คน 

4.7 ใหสุ้ขศึกษา เรื่องการ ดูแลสุขภาพ IQ EQ งานอนามยัโรงเรียน แก่

นกัเรียนและผูป้กครอง ไดแ้ก่ ร.ร.ท.บา้นนาเหนือ และ ร.ร.กฬีาฯ

5. จดัท าโครงการดา้นสขุภาพ

5.1 โครงการโรงเรียนปลอดลูกน า้

5.2 โครงการปลอดเหาเบาหวั

5.3 โครงการปลอดเหาเบาหวั ปีการศึกษา 2561 (เทอมที ่1)

6.1ส่งหนงัสอืขอความร่วมมอืในการด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาโรค

ขาดสารไอโอดนีอย่างเขม้แขง็และย ัง่ยนื จ านวน 14 โรงเรียน

6.2ส่งเอกสารโรงเรียนเขตเขตปลอดบหุรี่ จ านวน 14 โรงเรียน

6.3ส่งหนงัสอืแจง้แผนฉีดพ่นสารเคมกี าจดัยุงลายจ านวน 14 โรงเรียน

6.4เขา้ร่วมการประชมุผูป้กครองนกัเรียน

6.5หน่วยปฐมพยาบาลเบื้องตน้ การแขง่ขนัยกน า้หนกัแห่งประเทศไทย(รุ่น

ยุวชน และเยาวชน) ณ โรงยมิเนเซยีมเทศบาลเมอืงทุ่งสง

6.6ลงพื้นทีด่  าเนินกจิกรรม Big Cleaning Day ครัง้ที ่1-5 ตามโครงการ

ปลอ่ยปลา เก็บหยะ ดบับา้น ตา้น 3 โรค จ านวน 20 ชมุชน
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ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2560

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือ

ระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบเุหตผุลใน

การโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯได ้

กลยุทธท์ี่ 4  จดับรกิารสาธารณสุขใหไ้ดม้าตรฐานทัว่ถึงและรณรงคส์่งเสรมิใหป้ระชาชนมีพฤตกิรรมสุขภาพที่ถูกตอ้ง

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

ภายใตยุ้ทธศาสตรท์ี่ 3 รว่มกนัพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม สู่คณุภาพชีวิตที่ดีกว่า

6.7จดัการประชมุปรึกษาหารืองานอนามยัโรงเรียน กจิกรรมการลงพื้นทีเ่ยีย่ม

บา้น

6.8เขา้ร่วมประชมุชี้แจงระบบส่งต่อทีเ่ป็นมติรส าหรบัวยัรุ่นและเยาวชนและ

ระบบสายด่วน 1663 ณ หอ้งประชมุจรสั จนัทรต์ระกูล โรงพยาบาลทุ่งสง

6.9ตรวจสุขภาพเบื้องตน้ ชมรมไทเกก๊ทุ่งสง ณ โรงยมิเนเซีย่มเทศบาลเมอืง

ทุ่งสง

6.10เขา้ร่วมโครงการ พฒันาศกัยภาพ แลกเปลีย่นเรียนรูก้ารบริหารจดัการ

กองทนุหลกัประกนัสุขภาพเทศบาลเมอืงทุ่งสง ประจ าปี ๒๕๖๑

6.11ลงพื้นทีต่ดิตามผลการไดร้บัวคัซนีป้องกนัโรคพษิสุนขับา้ ของผูท้ีส่มัผสั

กบัสุนขัทีป่่วยเป็นโรคพษิสุนขับา้

6.12 ส่งค าส ัง่แต่งต ัง้คณะกรรมการด าเนินงานอนามยัโรงเรียน

6.13เขา้ร่วมประชมุโครงการพฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนของเทศบาล

เมอืงทุ่งสง ระยะที ่2 ณ หอ้งประชมุเทศบาลเมอืงทุ่งสง

6.14เขา้ร่วมการประชมุกองทนุหลกัประกนัสุขภาพเทศบาลเมอืงทุ่งสง

6.15ลงพื้นทีฉี่ดวคัซนีป้องกนัโรคพษิสุนขับา้แต่ละชมุชน

6.16เขา้ร่วมประชมุอสม. ประจ าเดอืน
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ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2560

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือ

ระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบเุหตผุลใน

การโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯได ้

กลยุทธท์ี่ 4  จดับรกิารสาธารณสุขใหไ้ดม้าตรฐานทัว่ถึงและรณรงคส์่งเสรมิใหป้ระชาชนมีพฤตกิรรมสุขภาพที่ถูกตอ้ง

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

ภายใตยุ้ทธศาสตรท์ี่ 3 รว่มกนัพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม สู่คณุภาพชีวิตที่ดีกว่า

2 โครงการระบบการแพทยฉุ์กเฉิน (EMS) กองสาธารณสุขฯ           600,000        450,450  - ด าเนินการบริการประชาชนใหบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉิน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 

2560 - 30 กนัยายน 2561 ในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่พฒันาและปรบัปรุงระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินใหส้ามารถใหบ้ริการ

ผูป่้วยฉุกเฉินหรือผูบ้าดเจ็บไดอ้ย่างรวดเร็ว ปลอดภยัไดม้าตรฐาน

2. เพือ่จา้งเหมาเอกชนใหบ้ริการระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน

ผลการด าเนินงาน

1. ระยะเวลาของการเขา้ด าเนินการปฏบิตักิารระบบการแพทยฉุ์กเฉินระยะเวลา

 12 เดอืน

2. ระยะเวลาต ัง้แต่รบัแจง้ถงึจดุเกดิเหตไุมเ่กนิ 10 นาทใีนระยะทางไมเ่กนิ 10 

กโิลเมตร รอ้ยละ 90 

ด าเนินการแลว้เสร็จ

 3. จ านวนการออกปฏบิตักิารท ัง้หมด  350 ราย

 - เดอืนตลุาคม 60 จ านวน 73   ราย

 - เดอืนพฤศจกิายน  60  จ านวน  71 ราย

 - เดอืนธนัวาคม  60 จ านวน 72  ราย

 - เดอืนมกราคม  61 จ านวน 66 ราย

 - เดอืนกมุภาพนัธ ์61 จ านวน 68 ราย

  - เดอืนมนีาคม 61  จ านวน  59  ราย

 - เดอืนเมษายน  61 จ านวน  94 ราย
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ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2560

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือ

ระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบเุหตผุลใน

การโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯได ้

กลยุทธท์ี่ 4  จดับรกิารสาธารณสุขใหไ้ดม้าตรฐานทัว่ถึงและรณรงคส์่งเสรมิใหป้ระชาชนมีพฤตกิรรมสุขภาพที่ถูกตอ้ง

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

ภายใตยุ้ทธศาสตรท์ี่ 3 รว่มกนัพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม สู่คณุภาพชีวิตที่ดีกว่า

 - เดอืนพฤษภาคม 61 จ านวน 53 ราย 

 - เดอืนมถินุายน 61 จ านวน 57 ราย

 - เดอืนกรกฏาคม 61  จ านวน  88 ราย

 - เดอืนสงิหาคม 61   จ านวน 66  ราย 

 - เดอืนกนัยายน 61 จ านวน 22  ราย

4. ระยะเวลารบัแจง้ถงึจดุเกดิเหตไุมเ่กนิ 10 นาท ีในระยะทางไมเ่กนิ 10 

กโิลเมตร มจี านวน 505 ราย ไดต้ามเกณฑ ์คดิเป็น  100 %

5. ผลการใหก้ารดูแลเหมาะสมรอ้ยละ 96.90 

  - ดูแลทางเดนิหายใจไมเ่หมาะสม  จ านวน 16 ราย 

  - ดูแลการดามไมเ่หมาะสม  จ านวน  5 ราย 

  - ดูแลการหา้มเลอืดไมเ่หมาะสม  จ านวน  4 ราย

6. ความพงึพอใจในการใหบ้ริการ 100 %

3 โครงการรณรงคค์วบคุมและป้องกนั

โรคพษิสุนขับา้

กองสาธารณสุขฯ             62,000          55,000  - ด าเนินการรณรงคค์วบคุมและป้องกนัโรคพษิสุนขับา้ ณ ทีท่  าการชมุชน , วดั 

และส านกังานสตัวแพทยโ์รงฆ่าสตัวเ์ทศบาลเมอืงทุ่งสง

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ฉีดวคัซนีป้องกนัโรคพษิสุนขับา้ และบริการฉีดป้องกนัและคุม้ก าเนิด

ผลการด าเนินการ

1. ด าเนินการฉีควคัซนีป้องกนัโรคพษิสุนขับา้ 19 ครัง้ ณ สถานทีต่่างๆ ในเขต

เทศบาลเมอืงทุ่งสง 

 -  ฉีควคัซนี สุนขั  จ านวน 2,446 ตวั

 -  ฉีควคัซนี แมว  จ านวน 1,478 ตวั

 -  ฉีควคัซนี สตัวอ์ื่นๆ (กระต่าย,มา้) จ านวน 10 ตวั

 -  รวมทัง้สิ้น 3,936 ตวั 

ด าเนินการแลว้เสร็จ
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ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2560

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือ

ระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบเุหตผุลใน

การโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯได ้

กลยุทธท์ี่ 4  จดับรกิารสาธารณสุขใหไ้ดม้าตรฐานทัว่ถึงและรณรงคส์่งเสรมิใหป้ระชาชนมีพฤตกิรรมสุขภาพที่ถูกตอ้ง

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

ภายใตยุ้ทธศาสตรท์ี่ 3 รว่มกนัพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม สู่คณุภาพชีวิตที่ดีกว่า

4 โครงการรวมพลคนรกักฬีาเมอืงทุ่งสง กองสวสัดกิารฯ 50,000            ไมไ่ดด้  าเนินการ
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ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบเุหตผุลที่

ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

1 โครงการลอ้มรกัใหค้รอบครวัลอ้มรัว้ใหช้มุชน กองสวสัดกิาร

สงัคม

30,000 30,000 60,000 60,000  - ด าเนินการจดักจิกรรมลอ้มรกัใหค้รอบครวัลอ้มรัว้ใหช้มุชน  เมือ่วนัที ่22-24 มนีาคม 

2561 ณ หอ้งประชมุเทศบาลเมอืงทุ่งสงและจงัหวดักระบี่

ด  าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่สรา้งภูมคุม้กนัใหผู้ป้กครองและเยาวชนไดร่้วมมอืกนัในการป้องกนัตนเอง

ครอบครวัและชมุชน

2. เพือ่ลดการแพร่ระบาดของยาเสพตดิ

3. เพือ่ใหเ้ยาวชน พ่อแม ่หรือผูป้กครองไดท้  ากจิกรรมร่วมกนั

4. เพือ่ใหรู้เ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลงสถานการณ์ยาเสพตดิและสรา้งภูมคุิม้กนัยาเสพตดิ

ผลการด าเนินงาน

1. ฝีกอบรมใหค้วามรู ้แลกเปลีย่นเรียนรู ้ศึกษาดูงาน การบ าบดัใหก้บัครอบครวัทีม่เีดก็

และเยาวชนอาศยัอยู่ดว้ย  จ านวน 20 ครอบครวั 60 คน เจา้หนา้ที ่15 คน

2. คนในครอบครวัเป้าหมายไดร้บัความรูแ้ละมปีระสบการณ์ในการป้องกนัตนเองและ

ชมุชนใหป้ญัหายาเสพตดิลดนอ้ยลงท ัง้ยงัเกดิความรกัความอบอุ่น

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

ภายใตยุ้ทธศาสตรท์ี่ 3 รว่มกนัพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม สู่คณุภาพชีวิตที่ดีกว่า

กลยุทธท์ี่ 5 จดัระบบป้องกนัอาชญากรรม ยาเสพตดิ และอบายมขุ โดยทกุภาคส่วนมีส่วนรว่ม
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ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบเุหตผุลที่

ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

ภายใตยุ้ทธศาสตรท์ี่ 3 รว่มกนัพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม สู่คณุภาพชีวิตที่ดีกว่า

กลยุทธท์ี่ 5 จดัระบบป้องกนัอาชญากรรม ยาเสพตดิ และอบายมขุ โดยทกุภาคส่วนมีส่วนรว่ม

2 โครงการขบัเคลือ่นสมชัชาพลงัแผ่นดนิ

เอาชนะยาเสพตดิ

กองสวสัดกิาร

สงัคม

         60,000           60,000  - ด าเนินการขบัเคลือ่นสมชัชาชมุชนหมู่บา้น/ชมุชนพลงัแผน่ดนิเอาชนะยาเสพตดิ เมือ่วนัที ่

15-17 ธนัวาคม 2561 ณ หอ้งประชมุอาคารด ารงธรรม

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหแ้กนน าไดม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ ไดต้ระหนกัและทราบถงึพษิภยัของยาเสพตดิอย่าง

แทจ้ริง

2. เพือ่ป้องกนั ควบคุม แจง้เบาะแส และเฝ้าระวงัไมใ่หม้กีารแพร่ระบาดของยาเสพตดิเพิม่ขึ้น

3. เพือ่ใหอ้งคก์รทีด่  าเนินงานในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิไดท้  ากจิกรรมร่วมกนั เกดิ

สมัพนัธภาพทีด่ต่ีอกนั ท ัง้ยงัเกดิการแลกเปลีย่นเรียนรูข้องแกนน าในพื้นทีแ่ละแกนน าเครือขา่ยอื่น

4. เพือ่ใหแ้กนน ารูจ้กัการท างานในระบบกลุ่มและใชช้วีติอยู่อย่างพอเพยีง

5. เพือ่ใหรู้เ้ทา่ทนัและการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์และการแพร่ระบาดของยาเสพตดิ

ผลการด าเนินงาน

1. พฒันาฝึกอบรมแลกเปลีย่นเรียนรูศึ้กษาดูงาน แกนน าอาสาสมคัรในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

จ านวน 60 คน

2. แกนน าสามารถน ามาปรบัใชใ้นการป้องกนัและเฝ้าระวงั โดยการรายงาน 2 ครัง้/ปี เพือ่บนัทกึ

ลงระบบ NISPA ต่อไป

3 โครงการโทรทศันว์งจรปิด CCTV งานป้องกนัฯ

ส านกัปลดัฯ

1,000,000 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

ไดด้ าเนินการแต่งต ัง้คณะกรรมการ

ด าเนินงาน
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ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2560

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่เป็นการทบทวนความรูค้วามเขา้ใจในดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณ

ภยัใหก้บัสมาชกิ อปพร.

2. เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน

3. เพือ่เพิม่ประสบการณ์ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

4. เพือ่เตรียมความพรอ้มดา้นก าลงัพลในการเขา้ช่วยเหลอืประชาชนเสริมก าลงั

เจา้หนา้ทีข่องรฐั

ผลการด าเนินงาน

1. ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมสามารถน าความรูค้วามเขา้ใจไปใชใ้นการปฏบิตังิานได ้

อย่างถูกตอ้ง

2 โครงการฝึกซอ้มแผนป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยัประจ าปี 

งานป้องกนั ฯ

ส านักปลดั ฯ

          40,000           20,000  - ด าเนินการฝึกซอ้มแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ประจ าปี  2561 ดงัน้ี ด าเนินการแลว้เสร็จ

 - กจิกรรมฝึกซอ้มแผนป้องกนัและระงบั

อคัคภียั ประจ าปี 2561

          20,000           20,000  - ด าเนินการฝึกซอ้มแผนป้องกนัและระงบัอคัคภียั ประจ าปี 2561 เมือ่วนัที ่31 

กรกฎาคม 2561 ณ  อาคารใหมส่ านกังานเทศบาลเมอืงทุ่งสง

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่เสริมสรา้งศกัยภาพและความเขม้แขง็ของเทศบาลในการใหบ้ริการประชาชน

          50,000

ภายใตย้ทุธศาสตรท์ี่ 3 ร่วมกนัพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม สูคุ่ณภาพชีวิตที่ดีกว่า

กลยทุธท์ี่ 6 พฒันาระบบป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ภยัพิบตัิ ใหมี้ประสทิธิภาพโดยทกุภาคสว่นมีสว่นร่วม

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุ่งสง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

 - ด าเนินการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) สงักดั

เทศบาลเมอืงทุ่งสง เมือ่วนัที ่27-29 มถินุายน 2561 ณ งานป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยัเทศบาลเมอืงทุ่งสง

1 โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่าย

พลเรือน (อปพร.)และมสิเตอรเ์ตอืนภยั

งานป้องกนั ฯ

ส านกัปลดั ฯ

          50,000
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2560

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

2. เพือ่ใหเ้กดิเครือขา่ยทีเ่ขม้แขง็และกวา้งขวางในการประสานงานการปฏบิตัิ

ภารกจิร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานภาครฐัและประชาชน

3. เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีง่านป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ไดแ้สดงความรู ้

ความสามารถในการป้องกนัและระงบัอคัคภียั อกีท ัง้การอพยพและช่วยเหลอื

ผูป้ระสบภยัไดอ้ย่างถูกตอ้งตามข ัน้ตอนและหลกัการ

4. เพือ่เป็นการเตรียมความพรอ้มของเจา้หนา้ทีเ่ทศบาลเมอืง

ทุ่งสง ในการป้องกนัและระงบัอคัคภียัอย่างมปีระสทิธิภาพ

ผลการด าเนินงาน

1. จ านวนผูเ้ขา้ร่วมการฝึกซอ้มแผนอคัคภียั จ านวน 100 คน 13หน่วยงาน

2. เจา้หนา้ทีส่ามารถช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัไดห้ากเกดิเหตกุารณ์จริง

 - กจิกรรมฝึกซอ้มแผนป้องกนัอทุกภยั 

ประจ าปี 2561

งานป้องกนัฯ

ส านกัปลดัฯ

          20,000               -   ผลการด าเนินงาน

1. ร่วมซอ้มแผนป้องกนัอทุกภยัร่วมกบัเทศบาลต าบลชะมาย

ด าเนินการแลว้เสร็จ

ไมใ่ชง้บประมาณ

3 โครงการอบรมป้องกนัและบรรเทาอคัคภียั

ใหก้บัเยาวชนในโรงเรียนในเขตเทศบาล 

(ยุว อปพร.)

งานป้องกนั ฯ

ส านกัปลดั ฯ

          20,000 ไมไ่ดด้  าเนินการ

4 โครงการกวาดขยะและรกัษาความสะอาด

อาคารป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

งานป้องกนั ฯ

ส านกัปลดั ฯ

         188,400 78,000           - ด าเนินการจา้งเหมากวาดขยะและรกัษาความสะอาดอาคารป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยั

ด าเนินการแลว้เสร็จ

5 โครงการจา้งเหมาดูแลระบบกลอ้งโทรทศัน์

วงจรปิด

งานป้องกนัฯ

ส านกัปลดัฯ

324,000         162,000         - ด าเนินการจา้งเหมาดูแลระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด ภายในหอ้ง CCTV ชัน้ 

20 จ านวน 3 คน ณ งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เทศบาลเมอืงทุ่งสง 

ระหวา่งเดอืนตลุาคม 2560 - กนัยายน 2561

ผลการด าเนินงาน

1. ป้องกนัดูแลรกัษาความปลอดภยัใหก้บัสถานทีร่าชการ เขตชมุชนและสถานที่

ส  าคญัภายในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง

ด าเนินการแลว้เสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2560

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

6 โครงการจดัความเป็นระเบยีบเรียบรอ้ยของ

บา้นเมอืงภายในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง

งานป้องกนัฯ

ส านกัปลดัฯ

3,088,800       2,979,600       - ด าเนินการจดัจา้งเหมาเอกชน จ านวน 32 ราย ระหวา่งวนัที ่1 ตลุาคม - 30 

กนัยายน 2561 ณ พื้นทีภ่ายในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ตรวจตราความเป็นระเบยีบเรียบรอ้ย จดัระเบยีบหาบเร่ แผงลอย ภายใน

เขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง

2. เพือ่ดูแลความเป็นระเบยีบเรียบรอ้ยย่านการคา้ พื้นทีส่าธารณะ ตลอดจน

อ านวยความสะดวกในดา้นการจราจราในบริเวณตลาดสด เทศบาลเมอืงทุ่งสง

หรือสถานทีเ่กี่ยวขอ้ง

ผลการด าเนินงาน

1. จา้งเหมาเอกชนด าเนินการดูแลความเป็นระเบยีบเรียบรอ้ยของบา้นเมอืงภายใน

เขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง

2. สามารถจดัระเบยีบเรียบรอ้ย ของบา้นเมอืง เช่น ระเบยีบทางเทา้ แผงลอย 

ภายในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสงไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ
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ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่มโอน

ลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่าง

การด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

1 โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยงัชพี คนชรา คน

พกิาร ผูป่้วยโรคเอดส์

28,216,800       -             -                25,875,950       

         9,546,920  - เดอืนเมษายน 2561 จ านวน 2,915 คน

 - เดอืนพฤษภาคม 2561 จ านวน 2,899 คน

 - เดอืนมถินุายน 2561 จ านวน 2,899 คน

 - เดอืนกรกฎาคม 2561  จ านวน 2,893 คน

 - เดอืนสงิหาคม 2561 จ านวน 2,887 คน

 - เดอืนกนัยายน 2561   จ านวน 2,884 คน

กอง

สวสัดกิาร ฯ

(เงนิอดุหนุน)

ภายใตย้ทุธศาสตรท์ี่ 3 ร่วมกนัพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม สูคุ่ณภาพชีวิตที่ดีกว่า

กลยุทธท์ี่ 7 ส่งเสรมิสวสัดิการชุมชนโดยจดัสวสัดิการสงัคมแก่คนชรา  ผูด้อ้ยโอกาส คนพิการ คนยากจน ใหพ้อเพียงแก่การด ารงชีพและเป็นธรรม

 - ด าเนินการจ่ายเบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่เป็นค่าสวสัดกิารใหแ้ก่ผูสู้งอายุทีม่อีายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปทีม่ ี

คุณสมบตัคิรบถว้นตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์าร

จ่ายเงนิเบีย่ยงัชพีผูสู้งอายุขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2552 และ

ไดข้ึ้นทะเบยีนขอรบัเงนิเบี้ยยงัชพีไวก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไวแ้ลว้

ผลการด าเนินงาน

1. จ่ายเบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

 - เดอืนตลุาคม 2560  จ านวน   2,955  คน

 - เดอืนพฤศจกิายน 2560  จ านวน   2,944 คน

 - เดอืนธนัวาคม 2560  จ านวน   2,941  คน

 - เดอืนมกราคม 2561 จ านวน   2,934 คน

 -  เดอืนกมุภาพนัธ ์2561  จ านวน  2,928 คน

 -  เดอืนมนีาคม 2561  จ านวน   2,920 คน

ด าเนินการแลว้เสร็จ

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

       23,503,200        11,433,330 1.1 เบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่มโอน

ลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่าง

การด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

 1.2 เบี้ยยงัชพีคนพกิาร กอง

สวสัดกิาร ฯ

(เงนิอดุหนุน)

        3,897,600          2,339,200  - ด าเนินการจ่ายเบี้ยยงัชพีคนพกิารในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่เป็นค่าสวสัดกิารเบี้ยความพกิารใหแ้ก่คนพกิารทีม่สีทิธิตาม

หลกัเกณฑท์ีก่  าหนดทีไ่ดแ้สดงความจ านงโดยการขอขึ้นทะเบยีนเพือ่ขอรบั

เงนิเบี้ยความพกิารไวก้บัเทศบาล ตามภารกจิถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง 

พ.ร.บ. ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจฯ พ.ศ.2542 ตาม

ระเบยีบทีส่ามารถเบกิจ่ายไดต้ามระเบยีบฯ และหนงัสอื ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 

0891.3/ว1502 ลงวนัที ่2 สงิหาคม 2559

ผลการด าเนินงาน

1. จ่ายเบี้ยยงัชพีคนพกิารในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

 - เดอืนตลุาคม 2560  จ านวน   459  คน

 - เดอืนพฤศจกิายน 2560  จ านวน  463 คน

 - เดอืนธนัวาคม 2560  จ านวน  477 คน

 - เดอืนมกราคม 2561 จ านวน   480 คน

 -  เดอืนกมุภาพนัธ ์2561  จ านวน  478 คน

 -  เดอืนมนีาคม 2561  จ านวน   478 คน

ด าเนินการแลว้เสร็จ

         1,994,000  - เดอืนเมษายน 2561 จ านวน 476 คน

 - เดอืนพฤษภาคม 2561 จ านวน 487 คน

 - เดอืนมถินุายน 2561 จ านวน 487 คน

 - เดอืนกรกฎาคม 2561  จ านวน 490 คน

 - เดอืนสงิหาคม 2561 จ านวน 490 คน

 - เดอืนกนัยายน 2561  จ านวน  494 คน
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่มโอน

ลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่าง

การด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

 1.3 เบี้ยยงัชพีผูป่้วยเอดส์ กอง

สวสัดกิาร ฯ

(เงนิอดุหนุน)

408,000 193,000  - ด าเนินการจ่ายเบี้ยยงัชพีผูป่้วยเอดสใ์นเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่เป็นค่าสงเคราะหเ์บี้ยยงัชพีแก่ผูป่้วยเอดสใ์นเขตเทศบาลเมอืงทุ่ง

สง  ตามภารกจิถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. ก าหนดแผนและข ัน้ตอน

การกระจายอ านาจฯ พ.ศ.2542  ตามระเบยีบมท. วา่ดว้ยการเบกิจ่ายเงนิ

สงเคราะหเ์พือ่การยงัชพีขององคก์ารปกครองทอ้งถิน่ พ.ศ.2548  และ

หนงัสอืซกัซอ้ม แนวทางการปฏบิตัฯิ ตามหนงัสอืที ่ มท 0891.3/ว 1468 

กรกฎาคม 2559 และกฎหมายอืน่ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

ด าเนินการแลว้เสร็จ

งบเทศบาล 264,000 136,000  - ไดร้บัเงนิจากเทศบาล ดงัน้ี

1. จ่ายเบี้ยยงัชพีผูป่้วยเอดสใ์นเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

 - เดอืนตลุาคม 2560  จ านวน   44  คน

 - เดอืนพฤศจกิายน 2560  จ านวน  44 คน

 - เดอืนธนัวาคม 2560  จ านวน  44 คน

 - เดอืนมกราคม 2561 จ านวน   44 คน

 -  เดอืนกมุภาพนัธ ์2561  จ านวน  48 คน

 -  เดอืนมนีาคม 2561  จ านวน   48 คน

119,500  - เดอืนเมษายน 2561 จ านวน  48 คน

 - เดอืนพฤษภาคม 2561 จ านวน 48 คน

 - เดอืนมถินุายน 2561 จ านวน 48 คน

 - เดอืนกรกฎาคม 2561 จ านวน  47 คน

 - เดอืนสงิหาคม 2561  จ านวน 48 คน

 - เดอืนกนัยายน 2561  จ านวน  48  คน
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่มโอน

ลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่าง

การด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

เงนิอดุหนุน

ท ัว่ไป

144,000 57,000  - ไดร้บัเงนิจากอดุหนุนท ัว่ไป ดงัน้ี

1. จ่ายเบี้ยยงัชพีผูป่้วยเอดสใ์นเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

 - เดอืนตลุาคม 2560  จ านวน   19  คน

 - เดอืนพฤศจกิายน 2560  จ านวน 19  คน

 - เดอืนธนัวาคม 2560  จ านวน  19 คน

 - เดอืนมกราคม 2561 จ านวน   19  คน

 -  เดอืนกมุภาพนัธ ์2561  จ านวน  19  คน

 -  เดอืนมนีาคม 2561  จ านวน   19  คน

57,000  - เดอืนเมษายน 2561 จ านวน  19 คน

 - เดอืนพฤษภาคม 2561 จ านวน 19 คน

 - เดอืนมถินุายน 2561 จ านวน 19 คน

 - เดอืนกรกฎาคม 2561 จ านวน  19 คน

 - เดอืนสงิหาคม 2561  จ านวน 19 คน

 - เดอืนกนัยายน 2561  จ านวน  19  คน

2 โครงการศูนยพ์ฒันาคุณภาพชวีติและส่งเสริม

อาชพีผูสู้งอายุ

งบเทศบาล 50,000 4,300  - ด าเนินการเมือ่วนัที ่24 พฤษภาคม 2561 

ผลการด าเนินงาน

1. ผูสู้งอายุไดร้บัความร็ถงึสทิธิของตนตาม พ.ร.บ.ผูสู้งอายุ และกฎหมาย

มรดก

2. ผูสู้งอายุมคีวามพงึพอใจในการเขา้ร่วมโครงการ 100%

ด าเนินการแลว้เสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่มโอน

ลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่าง

การด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

3 โครงการทศันะศึกษาของผูสู้งอายุ กอง

สวสัดกิารฯ

300,000 45,000 345,000 340,157  - ด าเนินการทศันะศึกษาของผูสู้งอายุ ระหวา่งวนัที ่6-13 มนีาคม 2561 ณ

 วดัโคกสะทอ้น อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ และ 

จ.นนทบรุี จ.ล าพูน จ.เชยีงใหม ่ จ.เชยีงราย 

และจ.สมทุรสงคราม

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพดา้นร่างกายและจติใจของผูสู้งอายุโดย

การปฏบิตัธิรรมตามหลกัพทุธศาสนา

2. เพือ่ส่งเสริมและสนบัสนุนกจิกรรมของชมรมผูสู้งอายุเทศบาลเมอืงทุ่งสง

ใหม้ปีระสทิธิภาพและเขม้แขง็

3. เพือ่ส่งเสริมใหผู้สู้งอายุไดม้โีอกาสแลกเปลีย่นความคดิเหน็ท ากจิกรรม

ร่วมกนัเป็นหมูค่ณะก่อใหเ้กดิความรกั ความสามคัคใีนกลุม่ผูสู้งอายุ 

ครอบครวั และสงัคม

ผลการด าเนินงาน

1. วนัที ่6 มนีาคม2561 ณ วดัโคกสะทอ้น อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ กจิกรรม

การปฏบิตัธิรรม นัง่สมาธิ และตรวจสุขภาพเบื้องตน้

2. วนัที ่7-13 มนีาคม 2561 

 - ศึกษาดูงานศูนยพ์ฒันาคุณภาพชวีติและส่งเสริมอาชพีผูสู้งอายุ ณ 

เทศบาลนนทบรุี จงัหวดันนทบรุี

 - การอนุรกัษเ์รือนพื้นถิน่ ณ เทศบาลเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน

 - ศึกษ่าดูงานการบริหารจดัการองคก์รทีด่ ีณ เทศบาลต าบล

ป่าแดด จ.เชยีงใหม่

 - ศึกษาดูงานกองทนุแมข่องแผ่นดนิ ณ ชมุชนเกาะทอง เทศบาลนคร

เชยีงราย จ.เชยีงราย

 - ศึกษาดูงานการบริหารจดัการองคก์รทีด่ ีณ เทศบาลเมอืงสมทุรสงคราม 

จ.สงคราม

3. ผูสู้งอายุมสุีขภาพกาย และจติใจดขีึ้น และสามารถด ารงชวีติอยู่กบั

ครอบครวั ชมุชน และ สงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่มโอน

ลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่าง

การด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

4. ผูสู้งอายุมกีารรวมกลุม่ท ากจิกรรมและส่งเสริมความรกั ความสามคัค ี

ของสมาชกิชมรมผูสู้งอายุ

4 โครงการจา้งเหมาจดัเก็บขอ้มลูผูสู้งอายุ คน

พกิารและผูด้อ้ยโอกาส

กอง

สวสัดกิารฯ

187,200 187,200  - ด าเนินการจา้งเหมาจดัเก็บขอ้มลูผูสู้งอายุ คนพกิารและผูด้อ้ยโอกาส ด าเนินการแลว้เสร็จ

5 โครงการจา้งทีป่รึกษาวจิยัจดัต ัง้ศูนยส์รา้ง

เสริมสุขภาวะคนสูงวยั

กอง

สวสัดกิารฯ

140,000 ไมไ่ดด้  าเนินการ

6 โครงการจา้งทีป่รึกษาวจิยัสถานภาพความ

ตระหนกัและบริการส าหรบัผูสู้งอายุ

กอง

สวสัดกิารฯ

360,000  - ด าเนินการจา้งทีป่รึกษาวจิยัสถานภาพ ความตระหนกัและบริการส าหรบั

ผูสู้งอายุ กรณีศึกษา : เทศบาลเมอืงทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ไดท้  า

สญัญากบัวทิยาลยัเทคโนโลยภีาคใต ้ ตามสญัญาจา้งเลขที ่485/2561 ลง

วนัที ่25 ก.ค.61 สิ้นสุดสญัญา วนัที ่22 ธนัวาคม 2561

ด าเนินการแลว้เสร็จ
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