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ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
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1 โครงการจ้างเหมาเอกชน
(รายบุคคล)เพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียน

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 
เทศบาลเมืองทุง่
สง

๑๐๘,๐๐๐  -  - 48,360 ๑.การตรวจสุขภาพนักเรียนพร้อมให้สุขศึกษา
1.1 ผลการตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.4 ปีการศึกษา 2561 
นักเรียนทั้งหมด จ านวน 4,190 คน ได้รับการตรวจสุขภาพ จ านวน 4,190
 คน คิดเป็นร้อยละ 100 พบวา่ ฟันผุ 48.63% เล็บยาว 26.46% เป็นเหา 
14.35%  สายตาผิดปกติ 5.66% ตามล าดับ ซ่ึงทางเจา้หน้าที่กอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม และศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้
ให้สุขศึกษาการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรคแก่นักเรียน แล้ว
1.2 ผลการลงพื้นที่ประเมินคัดกรองพฤติกรรมและ IQ 
ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- รร.เทศบาลวดัชัยชุมพล ทั้งหมด จ านวน 269 คน นักเรียนที่ครูประเมิน
และสงสัยผิดปกติ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.23
- รร.เทศบาลวดัโคกสะท้อนทั้งหมดจ านวน 112 คน นักเรียนที่ครูประเมิน
และสงสัยผิดปกติ  จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 23.21
- รร.เทศบาลบ้านนาเหนือ ทั้งหมด จ านวน 46 คน นักเรียนที่ครูประเมิน
และสงสัยผิดปกติ   จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 19.57 นักเรียนที่ก าลัง
รักษาอยู่ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35                  

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

แผนงานสาธารณสุข

ผลการตดิตามและประเมินผลด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าป ี2562
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาคนชุมชนและสังคมใหน้า่อยู่เข้มแข็ง มัน่คงตามปญัญาเศรษบกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมพัฒนาเสรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
กลยุทธท์ี่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงและมคุีณภาพสูง ทั้งในดา้นการป้องกัน การรักษาและการฟ้ืนฟู โดยทุกภาคส่วนมสี่วนร่วม
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๒.การบริการวัคซีนสร้างเสริมภมูิคุ้มกันโรคพร้อมให้สุขศึกษา
2.1 ผลการลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบความครอบคลุมการได้รับ
วัคซีนตามช่วงอายุนักเรียนทั้งหมด จ านวน 786 คน นักเรียนที่ได้รับ
วัคซีนครบ จ านวน 638 คน คิดเป็นร้อยละ 81.17 นักเรียนที่ยัง
ไม่ได้ตรวจและได้รับวัคซีนไม่ครบ จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.83 ทั้งนี้ในส่วนของนักเรียน ที่ยังไม่ได้ตรวจและได้รับวัคซีนไม่
ครบ มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง และให้ครูประจ าชั้นประสาน
ผู้ปกครอง ของนักเรียนรายคนในการน าสมุดบันทึกสุขภาพ(สมุดสี
ชมพ)ูมาให้รับการติดตามประเมินต่อไป พร้อมสอนครูประจ าชั้นใน
การตรวจสมุดบันทึกสุขภาพ  (สมุดสีชมพ)ู
2.2 ผลการลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก
 นักเรียนหญงิชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวนนักเรียนทั้งหมด 554 
คน ได้รับการฉีดวัคซีนHPV จ านวน 542 คน คิดเป็น 97.83% 
นักเรียนที่ได้รับการฉีดวัคซีนHPV มาแล้ว จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อย
ละ 0.55 และนักเรียนที่ผู้ปกครองไม่ยินยอมให้ฉีดวัคซีนHPV  
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 1.62
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3.จัดท าโครงการด้านสุขภาพ
- โครงการโรงเรียนปลอดลูกน้ า อยู่ระหวา่งการด าเนินการ
4.สร้างความสัมพันธด้์านสุขภาพระหวา่งโรงเรียน บ้าน และชุมชน
-ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนร่วมกับทางโรงเรียนหมู่บ้านช.พรรณี 
หมู่บ้านเอฟเวอร์รีเดย์ วลิเลจ และหมู่บ้านแม่ถาวร 
5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
-ร่วมรณรงค์ฉีดวคัซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามโครงการทุ่งสงโรคพิษสุนัขบ้าโมเดล 
สุนัข จ านวน 710 ตัว แมว จ านวน 586 ตัว
-ร่วมโครงการทุ่งสงโรคพิษสุนัขบ้าโมเดล 
การท าหมันสัตวเ์ล้ียง จ านวน 4 คร้ัง

2 โครงการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินเทศบาลเมืองทุง่สง 
(EMS)

กองสาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุขฯ
งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

        600,000  -  - 284,450        จ านวนการออกปฏิบัติการ 489 ราย
 - เดือนตุลาคม 61 = 60 ราย
 - เดือนพฤศจิกายน 61=81 ราย
 - เดือนธนัวาคม 61 = 96 ราย
 - เดือนมกราคม 62 = 82 ราย
 - เดือนกุมภาพันธ ์62 = 84 ราย
 - เดือนมีนาคม 62 = 86 ราย

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

 -ระยะเวลารับแจ้งถึงจุดเกิดเหตุ
๑. ประชาชนทาง ๑๖๖๙ = ๑๕๗   ราย
๒. โทรศัพท์หมายเลข ๑๖๖๙ ทีเ่ป็น
Second Call = ๑๙๑   ราย
๓. ประชาชนหมายเลขอื่นๆ = ๑  ราย
๔. วทิยุส่ือสาร = ๑๔๐   ราย

ประเภทของเหตุทีใ่ห้บริการ
 เจ็บป่วยฉุกเฉิน  ๑๘๗   ราย
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 อุบัติเหตุ    ๓๐๒     ราย
การให้บริการดูแลบริการ ณ จุดเกิดเหตุ
- Response Time ภายใน ๑๐ นาที
๔๗๐  ราย คิดเป็น ๙๖.๑๑%
- On Scene Time ภายใน ๑๐ นาที
๔๙๓  ราย
- ระยะทางไปถึงทีเ่กิดเหตุภายใน ๑๐ กม
๕๑๔  ราย
- ระยะไปถึงโรงพยาบาลภายใน ๑๐ กม
๓๙๗  ราย
การประเมินการน าส่ง
จ านวนผู้ป่วยทีน่ าส่งไม่ได้มาตรฐานด้าน
การดูแลด้านหายใจ จ านวน   ๔   ราย
การดูแลด้านการห้ามเลือด จ านวน  ๕  ราย
การดูแลด้านการดามกระดูก จ านวน ๓  ราย
รวม  ๑๒  ราย คิดเป็น ๙๗.๕๕ %
ความพึงพอใจในการรับบริการ ร้อยละ ๑๐๐
การให้บริการดูแลบริการ ณ จุดเกิดเหตุ
- Response Time ภายใน ๑๐ นาที
๔๗๐  ราย คิดเป็น ๙๖.๑๑%
- On Scene Time ภายใน ๑๐ นาที
๔๙๓  ราย
- ระยะทางไปถึงทีเ่กิดเหตุภายใน ๑๐ กม
๕๑๔  ราย
ระยะไปถึงโรงพยาบาลภายใน ๑๐กม๓๙๗  ราย
การประเมินการน าส่ง
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3 เพิ่มประสิทธิภาพ
บริการงาน
ศูนย์บริการสาธารณสุข

กอง
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุขฯ
งาน
ศูนย์บริการ
สาธารณสุขฯ

72,230        -  - 22,630       กจิกรรมการออกก าลังกาย 149 คร้ัง
ให้ค าแนะน าผู้สูงอายทุีม่าออก าลังกาย 129 คร้ัง
ให้ค าแนะน ากอ่นออก าลังกาย
 - เลือกจกรรมการออกก าลังกายทีเ่หมาะสม 129 คร้ั
 -แนะน าการยดืเหยยีดร่างกาย 129 คร้ัง
 - แนะน าการใชเ้คร่ืองออกก าลังกายทีถ่กูต้อง 129 
คร้ัง
 - ปรับท่าทางทีถ่กูต้องในการใชเ้คร่ืองออกก าลักาย 
129 คร้ัง
 - ปรับความเร็วบนลู่วิ่งทีเ่หมาะสม 136 คร้ัง
 - ปรับความหนัก-เบา ของจกัรยานไฟฟ้าทีเ่หมาะม 
67 คร้ัง 
ให้ค าแนะน าหลังการออกก าลังกาย
 - แนะน าการยดืเหยยีดร่างกายเป็นการคลาย
กล้ามเนือ้129 คร้ัง
 - แนะน าการใชเ้วลาทีเ่หมาะสมในการออกก าลังกาย
 129  คร้ัง

อยู่ระหว่างด าเนนิการ
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ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายทีว่างไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถ
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หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

ช่วยในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุทีม่ีปัญหาได้รับการ
ดูแลอย่างต่อเนื่อง 115 คร้ัง
แนะน าการดูแลด้านสาพของผู้สูงอายุ 13 คร้ัง
 -มีโรคประจ าตัว 94 คร้ัง
 - มีปัญหาด้านการเค่ือนไหวผิดปกติของกระดูก แขน ขา 
และเข่า 40 คร้ัง
 - แนะน าโภชนาการและปริมาณในการรับประทาน
อาหารทีเ่หมาะสม 44 คร้ัง
 ซักประวติัและตอบค าถามด้านสุขภาพ
 - วดัความดันโลหิต 129 คร้ัง
 - ชั่งน้ าหนักวดัส่วนสูง คิดค่าดัชนีมวลกาย(BMI) 129 คร้ัง
 - วดัรอบเอว 129 คร้ัง
ดูแลคตวามปลอดภัยขณะออกก าลังกาย
 - แนะน าและป้องกันอุบัติเหตุขณะใช้เคร่ืองออกก าลังกาย
 129 คร้ัง
 - ดูแลความเหมาะสมในการออกก าลังกาย 129 คร้ัง
 - เน้นย้ าวธิกีารป้องกันตนเองขณะเกิดอุบัติเหตุ กรณี
ฉุกเฉินขณะออกก าลังกาย 129 คร้ัง
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ความพึงพอใจของผู้สูงอายทุีเ่ขา้ใชบ้ริการศูนยฟ์ิตเนส
 ณ คลินิกผู้สูงอาย ุ(SCG)
 1. ด้านการให้บริการของนักวิทยาศาสตรการกฬีา/
ลูกจา้งโครงการ พบว่า ความสุภาพ ออ่นน้อ ยิ้มแยม้
แจม่ใส วาจาสุภาพ 25 คแนน, การเอาใจใส่และให้
การชว่ยเหลือผู้งอายขุณะทีเ่ขา้ใชบ้ริการ 25 คะแนน, 
การตอบค าถามขอ้สงสัยของผู้สูงอายทุีเ่ขา้ใชบ้ริการ
ด้วยความเต็มใจ 25 คะแนน , การดูแลความ
ปลอดภัยของผูสูงอายขุณะทีเ่ขา้ใช้,ความรู้
ความสามารถการให้บริการ 25 คะแนน, การให้ขอ้มูล
ค าแนะน าในการปฏิบัติตัวทีส่ามารถน ามาปรับใชใ้นช
วิตะจ าวันได้ 25 คะแนน มีส่วนชว่ยสับสนุนในการสง
เสริมสุภาพของผู้สูงอทุีม่ีปัญหาให้ได้รับการดูแลอยา่ง
เหมาะสมและต่อเนือ่ง 25 คะแนน , และการ้เกยีรติ
ต่อท่านในการให้บริการ
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ควมพึงพอใจของการูนย์ฟิตเนส ณ คลินกิผู้สูงอายุ 
(SCG) 
1. ด้านการใหบ้ริการของนกัวิทยาศาสตร์/ลูกจ้าง
โครงการ (ต่อ) คะแนนความพึงพอใจรวมในหวัข้อ
ที่ 1 มีคะแนน 200 คะแนน หมายถึง พึงพอใจในร
ดับดีมาก คิดเปร้็อยละของความพึงพอใจ 100%
2.ด้านการใหบ้ริการทั่วไป พบว่า กริยามารยาท
และการแต่งกายขอผู้ใหบ้ริการ 20 คะแนน, ความ
รวดเร้วและความพร้อมในการใหบ้ริการ 20 
คะแนน, ความชัดเจนในการใหข้้อมูลและตอบข้อ
สงสัย 20 คะแนน,และความรู้ความสามารถในการ
ใหบ้ริการของเจ้าหนา้ที่ 20 คะแนน
 ความพึงพอใจของผู้สูงอายี่เข้าใช้บริการศูนย์ฟิต
เนส ณ คลินกิผู้สูงอายุ (SCG)
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คะแนนความพึงพอใจรวมในหวัข้อที่ 2 มีคะแนน 
100 คะแนน หมายถึง พึงพอใจในระดับดีมาก คิด
เปน็ร้อยละของความพึงพอใจ 100%
3. ด้านอาคารสถานที่ พบว่า อาการศถ่านเทได้
สะดวก 44.00, ภายในอาคารมีพื้นีเ่พียงพอส าหรับ
ผู้สูงอายุที่เข้าใช้บริกร 60.00, อาคารและสถานที่
เหมาะสมแก่การออกก าลัง 40.00 , อุปกรณ์บ าบดั
และเคร่ืองออกก าลังกายมีจ านวนเพียงพอต่อ
ผู้สูงอายุที่เข้าใช้บริการ 44.00 และเคร่ืองออก
ก าลังกายมีความเหมาะสมต่อผู้สูงอายุทที่เข้าใช้
บริการ 72.00
 ความพึงพอใจของผู้สูงอายุเข้าใช้บริการศูนย์ฟิต
เนส ณ คลินกิผู้สูงอายุ (SCG) 
 คะแนนความพึงพอใจรวมในหวัข้อที่ 3 มีคะแนน 
4960 หมายถึง พึงพอใจในระดับปานกลาง คิด
เปน็ร้อยละของความพึงพอใจ 49.60%
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ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
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4 โครงการเพิม่
ประสิทธภิาพบริการงาน
ศูนย์บริการสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ 2562

กองสาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุขฯ
งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

291,030        400 291,430            143,530         - เยี่ยมบ้าน 408 คน
      -  ติดสังคม 268 คน
      -  ติดบ้าน 87 คน
      -  ติดเตียง 53 คน
 - ความดันโลหิต
       - ปกติ 152 คน
       - สูงปานกลาง 185 คน
       -  สูงมาก 72 คน
 - รอบเอวชายเกิน 90 ซม.
        จ านวน 49 คน 
 - รอบเอวหญิงเกิน 80 ซม.
        จ านวน 221 คน
 - คัดกรองภาวะซึมเศร้า
        มีความเส่ียง 108 คน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ค่า BMI เกิน 25 
จ านวน 383 คน - คัดกรองภาวะสมองเส่ือม 
อยู่ในระดับต่ าควรพบแพทย์ 
 จ านวน 41 คน
อยู่ในระดับต่ าระดับปานกลางค่อนข้างต่ า
จ านวน 100 คน
 - คัดกรองเส่ียงข้อเข่าเส่ือม 
จ านวน 353 ตน
 - ประเมินความเส่ียงของโรคหัวใจ 
จ าวน 405 คน

ความพึงพอใจต่อบริการของผู้รับบริการการดูแล

ผู้สูงอายุหรือพิการ
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๑. ผลการประเมินการให้บริการของพยาบาล/
ลูกจ้างโครงการพบวา่
มีความความพึงพอใจในความสุภาพ อ่อนน้อม
ยิ้มแย้มแจ่มใส วาจาสุภาพ, ความสนใจเอาใจใส่
เต็มใจช่วยเหลือและการให้เกียรติในการให้
บริการ 
คะแนนความพึงพอใจรวมในหัวข้อที ่๑ มีคะแนน
ค่าเฉล่ีย ๔.๙๕ คะแนน หมายถึง พึงพอใจระดับ
มากทีสุ่ด คิดเป็น ๙๙ %
๒.ผลการประเมินการให้บริการทัว่ไป มีความ
พึงพอใจในกิริยามารยาทและการแต่งกายของ
ผู้ให้บริการ ความรวดเร็วและความพร้อมในการ
ให้บริการ ความชัดเจนในการให้ข้อมูลและตอบ
ข้อสงสัย  ความรู้ความสามารถในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่
ความพึงพอใจรวมในหัวข้อที ่๒ มีคะแนน
ค่าเฉล่ีย๔.๙๖ คะแนน หมายถึง พึงพอใจในระดับ
มากทีสุ่ด คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒%
บันทึกข้อมูลระบบ ITEMS จ านวน ๔๘๙ ฉบับ 
และคีย์ข้อมูลรายละเอียดการออกปฏิบัติการ
จ านวน ๔๘๙ ราย คิดเป็น ๑๐๐% 
จัดส่งข้อมูลเงินโอนค่าชดเชยบริการรายเดือน
ให้แก่กองคลังเพือ่เป็นหลักฐาน จ านวน ๒ คร้ัง
พิมพ์สรุปแบบบันทึกการปฏิบัติงานและเสนอ
ผู้บริหารตามล าดับชั้นจัดส่งสรุปข้อมูล ระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินไปยังส านักงานสาธารณสุข



ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม
แผนด าเนินงาน ประจ าปี

  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ทีต่ั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้
หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายทีว่างไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

จงัหวัดนครศรีฯ, ,ร.พ.ทุ่งสง ทกุสัปดาห ์จ านวน 
๒๒ คร้ัง และทันเวลา คิดเป็น ๑๐๐%
ออกหน่วยปฐมพยาบาลจ านวน ๓ คร้ัง
คิดเป็น ๑๐๐%
เสนอหนังสือการขอใช้รถพยาบาลจ านวน 
๓ คร้ัง คิดเป็น ๑๐๐%
พิมพ์เอกสารอื่นๆ พร้อมเสนอผู้บริหาร 
จ านวน ๑๔๐ ฉบับ



ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าป ี 
2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้
หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เปา้หมายที่วางไว้หรือระบเุหตผุลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธิบาย
เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

1 โครงการทศันะธรรม
ศึกษาของผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองทุ่งสง

งานสังคม
สงเคราะห์

300,000    โอนเพิ่ม 35000 350,000       334,624        - การด าเนินงานกิจกรรมโครงการส าเร็จตาม
เปา้หมายที่วางไว้

เนื่องจากมีความจ าเปน็งบประมาณไม่
เพยีงพอแก่การด าเนินงาน
 (ด าเนินการแล้วเสร็จ)

1.1 แผนงานสังคมสังคมสงเคราะห์

ผลการตดิตามและประเมนิผลด าเนินงาน เทศบาลเมอืงทุง่สง  ประจ าปี 2562
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การพฒันาคนชุมชนและสังคมใหน้่าอยู่เข้มแข็ง มั่นคงตามปญัญาเศรษฐกิจพอเพยีง
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
กลยุทธ์ที่ 7  ส่งเสรมิสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการแก่คนชรา ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนยากจน ใหพ้อเพียงแก่การด ารงชีพและเปน็ธรรม



ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าป ี 
2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้
หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เปา้หมายที่วางไว้หรือระบเุหตผุลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธิบาย
เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

2 โครงการจัดกิจกรรม
ศูนย์พฒันาคุณภาพชีวติ
และส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ

งานสังคม
สงเคราะห์

50,000     โอนเพิ่ม 35000 15,000        14,995          - การด าเนินงานกิจกรรมโครงการส าเร็จตาม
เปา้หมายที่วางไว้

เนื่องจากมีโครงการอื่นที่มีความจ าเปน็
มากกวา่
 (ด าเนินการแล้วเสร็จ)


