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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําป 2551

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวยเพื่อ

อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯได

1
โครงการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย
แบบบูรณาการ(ดานสังคม)

สํานักปลัดฯ          200,000.00 71,222.80          

สําเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไว
1.  ขุดลอกคลองทาแพตั้งแตสะพาน - เขื่อน
ทาแพใต
2.  ขุดลอกสระทาเลา ตั้งแตรอยตอเขต 
อบต.ชะมาย 
3.  ขุดลอกคลองทาเลา บริเวณ
ที่การชุมชนเขาปรีดี
4.  ดําเนินกิจกรรม ปนจักรยาน ปลูกตนไม  
7 ครั้ง ในป 2551 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู และเพื่อแกไข
ปญหาอุทกภัย

โอนเพิ่ม 52,960 ภายหลังโอน
ลดไปใชในการปองกัน จํานวน 

140,000

2
โครงการวาจางที่ปรึกษาดําเนินการ
ประเมินผลและปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง


กองชาง       1,000,000.00 1,000,000.00      
ไดบริษัทที่ปรึกษาแลวกําลังดําเนินการเซ็นต
สัญญา

รายละเอียด รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง ประจําป 2551 
ยุทธศาสตรเรงดวน ปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยเมืองทุงสงแบบบูรณาการ

ยุทธศาสตรเรงดวน แนวทางการพัฒนาที่ 1
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป 2551
หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวยเพื่อ

อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯได

3
โครงการแกไขปญหาน้ําทวมเมืองทุงสง
แบบบูรณาการ(ดานกายภาพ)       3,541,000.00 1,848,120.00

3.1 กอสรางสะพาน คสล.
คลองทาเลา
 (หลังสํานักงานเทศบาลเมืองทุงสง)

กองชาง         2,541,000.00  - อยูในขั้นตอนคณะกรรมการพิจารณาผูรับจาง

3.2 ขุดลอกทางน้ํา ลําเหมือง คูและทอระบาย
น้ําภายในตรอก ซอกซอยใน
เขตเทศบาล

กองสาธารณสุข ฯ         1,000,000.00 1,848,120.00
ดําเนินการขุดลอกทางระบายน้ําในเขตเทศบาล 
จํานวน 26 สาย

โอนเพิ่มงบประมาณ เปนเงิน 
848,120
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ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาเมืองทุงสงใหมีคุณภาพการศึกษาและอนุรักษประเพณี วัฒนธรรม
ลําดับ โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป 2551
หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย
เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯได

1
โครงการพัฒนาวุฒิภาวะทาง
ปญญา อารมณ สังคม 120,000.00 114,975.00

1.1  กิจกรรมสรางคนดีและอบรม
จริยธรรม

 - กลุมสาระ
สังคมศึกษา

60,000.00 63,475.00
นักเรียนเปนคนดีของสังคม ไดแสดงออกถึง
ความกตัญูกตเวที

โอนเพิ่ม 24,000 บาท จาก
กองการศึกษา ภายหลังโอนลด
 เปนเงิน 21325

ร.ร
โคกสะทอน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6 จํานวน 
320 คนประกอบพิธีทางศาสนา และพิธีเวียน
เทียนไดถูกตอง ผลการประเมิน ระดับ 3 (ดี)

โรงเรียนโคกสะทอนจัด
กิจกรรมใชงบโรงเรียน 1,500

1.2  กิจกรรม 1 นักเรียน 1 ดนตรีกีฬา
  - กลุมสาระสุข
ศึกษาและ
พละศึกษา

40,000.00 31,500.00

นักเรียนกลุมเปาหมาย จํานวน 60 คน
ฝกทักษะการดนตรีวงดุริยางคของ
โรงเรียน จนเปนที่ประจักษในดานคุณภาพจาก
การประเมินของคณะครูและไดรับการสนับสนุน
ในกิจกรรมตาง ๆ จาภาคราช
การและเอกชนบอยครั้ง

ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป 2551
หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย
เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯได

1.3  กิจกรรมรณรงคเพื่อปองกันยาเสพติด
แกเยาวชน

ฝายงานกิจการ
นักเรียน

20,000.00 20,000.00
ดําเนินการเมื่อเดือนกรกฏาคม    เด็กและ
เยาวชนไดรูจักและปองกัน โทษของ
ยาเสพติด

1.4 กิจกรรมสงเสริมศักยภาพผูเรียนดานดนตรี
ไทยโรงเรียนเทศบาลบานนาเหนือ

 - ฝายงาน
วิชาการ  ร.ร 
เทศบาลบานนา

ื

  ครู ผูปกครอง นักเรียน มีความพอใจ รอยละ 85
ดําเนินการโดยใชงบโรงเรียน
10,000

1.5 กิจกรรมแขงขันกีฬา - กรีฑา ภายใน
ฝายงานกิจการ
นักเรียน ร.ร 
เทศบาลบานนา

จัดการแขงขันกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาลบาน
นาเหนือโดยใชงบโรงเรียน

งบโรงเรียน

1.6 กิจกรรมโรงเรียนนาอยู เชิดชู ชาติ ศาสน   
กษัตริย 
 - กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียน
เทศบาลบานนาเหนือ

 - ฝายงานกิจการ
นักเรียน ร.ร 
เทศบาลบานนา
เหนือ

 นักเรียนเขารวมกิจกรรมรอยละ 90
ดําเนินการโดยใชงบโรงเรียน 
2,500

1.7 กิจกรรมสรางความดี โรงเรียนเทศบาลบาน
นาเหนือ

 - คณะครูชวงชั้นที่
 1

 นักเรียนมีความตระหนักเห็นความสําคัญใน
กิจกรรมรอยละ 80 งบโรงเรียน

1.8 กิจกรรมหนูนอยอนามัยดี โรงเรียนเทศบาล
บานนาเหนือ  - คณะครูอนุบาล นักเรียนรอยละ 80 มีอนามัยดีขึ้น งบโรงเรียน
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป 2551
หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย
เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯได

1.9 กิจกรรมวันอําลานักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่6และมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบาน

ื

 - ฝายกิจการ
นักเรียน นักเรียนเขารวมกิจกรรมรอยละ 90

ดําเนินการโดยใชงบโรงเรียน 
5,000

1.20 กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ฝายกิจการนักเรียน

โรงเรียนโคกสะทอน นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 - 6 จํานวน 587 คน ไดเรียนรู
ดวยการปฏิบัติจริงในการเลือกตั้งคณะกรรมการ
สภานักเรียน ผลการปฏิบัติมีบัตรเสียทั้งหมด 4 % 
ไดรับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอยาง 
 ประจําป 2551 ระดับประเทศประกาศผล
เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2551 จากสํานักงาน
เสริมสรางเอกลักษณของชาติสํานักปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี

(ดําเนินการโดยใชงบโรงเรียน 
2,000 โรงเรียนโคกสะทอน)

1.21 กิจกรรมไหวครูและมอบทุนการศึกษา ฝายกิจการนักเรียน

1. โรงเรียน โคกสะทอน นักเรียนตัวแทน อนุบาล -
 ประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 12 คน นักเรียนชั้น 
ป. 4 - 6 จํานวน 320 คน ปฏิบัติในพิธีไดถูกตอง
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  โดยการประเมิน
ของคณะกรรมการอยูในเกณฑดีมาก (4)

1.ดําเนินการโดยใชงบโรงเรียน 
4,000 บาท โรงเรียนโคกสะทอน



70
ลําดับ โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป 2551
หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย
เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯได

2.  โรงเรียนเทศบาลบานนาเหนือ โรงเรียน
สามารถจัดสรรทุนการศึกษาใหนักเรียนได
รอยละ 7  ของนักเรียนทั้งหมด ซึ่งนักเรียนเขา
รวมกิจกรรม รอยละ 98

2.  ดําเนินการโดยใชงบโรงเรียน 
55,000  บาท

2 โครงการสงเสริมทักษะทางวิชาการ 490,000.00 325,977.25

2.1 กิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
 - งานกิจการ
นักเรียน กอง
การศึกษา

60,000.00 60,000.00

1. นักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุงสง ทั้ง 4 โรง 
เขารวมกิจกรรมตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
ที่วางไว
2. นักเรียนมีความสามัคคีในระเบียบวินัยมากขึ้น
3. นักเรียนมีความสามัคคีเปนระเบียบทําให
มาตราฐานความสามัคคี  ความมีระเบียบวินัย
สูงขึ้น

 -  กิจกรรมเขาคายลูกเสือ - เนตรนารี
โรงเรียนเทศบาล
วัดทาแพ

 นักเรียนรูจักความสามัคคี มีวินัย เอื้อเฟอเผื่อแผ
 และรูจักการอยูรวมกับผูอื่น ได

ดําเนินการโดยใชงบโรงเรียน 
16,980

2.2  กิจกรรมแขงขันคนเกงระดับประถมและ
มัธยม

หนวยศึกษานิเทศก 60,000.00 34,800.00
จัดแขงขันคนเกงไดตัวแทนไปสอบแขงขัน
ระดับประเทศชั้นป 5  จํานวน 4

โอนลดไปใชในงานอื่นของกอง
การศึกษา  25,100

 2.3 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนเทศบาล
บานนาเหนือ 20,000.00 19,261.00

จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ ที่โรงเรียนตันติวัตร 
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมของเทศบาล

โอนลดไปใชในงานอื่นของกอง
การศึกษา  739
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป 2551
หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย
เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯได

 2.4 กิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาตอ งานกิจการนักเรียน 40,000.00 26,278.00
โรงเรียนบานนาเหนือดําเนินการแนะแนว
การศึกษาตอแกนักเรียน

โอนเพิ่ม 20,000 บาท  ภายหลัง
โอนลด 33,722 ไปใชในงานอื่น
ของกองการศึกษา

    -  กิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาตอระดับ
มัธยม

โรงเรียนเทศบาล
วัดทาแพ

นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เห็น
ความสําคัญของการศึกษาในระดับสูง รูจัก
รับผิดชอบและมีความกตัญูกตเวที ตอบุพการี
สถานศึกษาและครูอาจารย

ดําเนินการโดยใชงบโรงเรียน 
12,978

2.4.1 กิจกรรมแนะแนว
โรงเรียนเทศบาล
บานนาเหนือ

1,  นักเรียนเขารวมกิจกรรมรอยละ 85
 2, นักเรียนมีความพึงพอใจ รอยละ 80

ดําเนินการโดยใชงบโรงเรียน 
13,000

2.5 กิจกรรมสงนักเรียนเขารวมแขงขันทักษะ
ทางวิชาการ

หนวยศึกษานิเทศก 100,000.00 126,438.25

สงนักเรียน อนุบาล - ม 3 สอบระดับภาคใต ที่
จังหวัดชุมพร จํานวน 91 คน ไดเหรียญ ทอง 30 
คน เหรียญ เงิน 15  คน เหรียญทองแดง 10 คน 
ชมเชย 3 คน

โอนเพิ่ม 100,000  ภายหลังโอน
ลดไปใชในงานอื่นของกอง
การศึกษา จํานวน 73,560

2.6 กิจกรรมติวเขมนักเรียนคนเกง หนวยศึกษานิเทศก 40,000.00 10,000.00
ดําเนินการแลวติวเขมนักเรียนเกงโรงเรียน
เทศบาลวัดชัยชุมพล บรรลุวัตถุประสงคดี

2.6.1 กิจกรรมติวเขมนักเรียนคนเกง
ฝายงานวิชาการ
รวมกับคณะครู
ชวงชั้นที่ 1

40,000.00 30,000.00
ดําเนินการโดยนักเรียน ป.6 ที่เขารวมโครงการ
สอบเรียนตอได  100 เปอรเซ็นต
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แผนดําเนินงานประจําป 2551
หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย
เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯได

2.7 กิจกรรมการสอนทักษะการวายน้ําแกนักเรียน
กิจการนักเรียน
กองการศึกษา

100,000.00  - ไมไดดําเนินการ
 ธ.ค. 50 กองชางเสนอญัตติตอ
สภา โอนลด 49,500 บาท เมื่อ
วันที่ 22 เม.ย. 51

2.8 กิจกรรมเขาคายวิทยาศาสตรแกนนํา
ชวงชั้นที่ 2 และชวงชั้นที่ 3

กลุมสาระ
วิทยาศาตร 50,000.00  - ไมไดดําเนินการ กองการศึกษาโอนลด  2 ครั้ง 

50,000
2.9  กิจกรรมเขาคายเยาวชน กิจการนักเรียน 

กองการศึกษา 20,000.00 19,200.00
เด็กและเยาวชนไดรูจัดทํางานเปนกลุม มีความ
สามัคคีชวยเหลือเกื้อกูลกัน

กองการศึกษาโอนลด  800  บาท
ไปใชในงานอื่นของกอง

2.10 กิจกรรมเรียนรูแบบบูรณาการนอกสถานที่
ฝายงานวิชาการ
รวมกับคณะครู
ชวงชั้นที่ 1

รอยละ 80 ของนักเรียนมีความรูความเขาใจ
ดําเนินการโดยใชงบโรงเรียน 
1,000
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แผนดําเนินงานประจําป 2551
หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย
เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯได

3 โครงการสงเสริมทักษะดานภาษาตางประเทศ 550,000.00 153,758.06

3.1 กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการสอน
ภาษาตางประเทศในสถานศึกษา

หนวยศึกษา
นิเทศก  
กองการศึกษา

450,000.00 153,758.06
ดําเนินการแลวอบรม ภาษาจีน   โดยจางครู
ภาษาจีน 2 คน  มาสอนในภาคเรียนที่ 2 ผลอยู
ในระดับดี

โอนลด 120,000 เหลือ 
176,241.94 ใชในภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2551

3.2 คาใชจายในการจัดกิจกรรม English Camp
กลุมสาระ
ภาษาอังกฤษ

100,000.00  -

ไมสามารถดําเนินการในภาพรวมของ 4 โรงเรียน
ได  ดวยกิจกรรม และภาระงานของคณะครูและ
นักเรียน จึงไดจัดกิจกรรมบางสวนในแตละ
โรงเรียน

โอนลด 2 ครั้งไปใชในงานอื่นของ
กองการศึกษา 99,990

1 โครงการอาหารกลางวันนักเรียน กองการศึกษา 6,538,000.00 6,052,323.00
งบเทศบาล 2,000,000.00 1,971,893.00
เงินอุดหนุน 4,538,000.00 4,080,430.00

2
โครงการกอสรางปรับปรุง ซอมแซมอาคาร
สถานที่เพื่อการศึกษา 2,370,000.00 2,363,000.00

2.1 จัดตั้งศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา
หนวยศึกษานิเทศก

2,000,000.00 2,000,000.00

จัดตั้งศูนยเรียนรู พรอมวัสดุอุปกรณ เรียบรอย
แลว ที่โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล โดยเปนศูนย
เรียนรูเกี่ยวกับการทดลองวิทยาศาสตร จักรวาล 
ดวงดาว

ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 2

นักเรียนในเขตโรงเรียนเทศบาลไดรับอาหาร
กลางวันไดถูกตองตามหลักโภชนาการที่โรงเรียน
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แผนดําเนินงานประจําป 2551
หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย
เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯได

2.2 ปรับปรุงอาคารหอสมุดประชาชนเทศบาล
เมืองทุงสง

กองชาง 370,000.00 363,000.00 วางฏีกาเบิกจายแลว
โอนลด 2 ครั้งไปใชในงานอื่นของ
กองสาธารณสุข และกองชาง
สุขาฯ เปนเงิน  7,000 บาท

2.3  ปรับปรุงภูมิทัศน โรงเรียนเทศบาลบานนา
เหนือ

ฝายอาคารสถานที่ งบโรงเรียน
รอยละ 95  ของนักเรียน ครู ผูปกครองมีความ
พึงพอใจ

2.4  การปรับปรุงโรงอาหารใตอาคาร
เอนกประสงค

ฝายอาคารสถานที่ งบโรงเรียน

นักเรียน ครู  แมคา  ผูปกครอง  มีความพึงพอใจ  
รอยละ 90  โดยจัดซื้อโตะพรอมเกาอี้ สําหรับนั่ง 
รับประทานอาหาร จํานวน 7 ชุด 
(โรงเรียนเทศบาลบานนาเหนือ)

3 โครงการยุวชนธุรกิจ 20,000.00 20,000.00
3.1 กิจกรรมอบรมสงเสริมอาชีพนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา

งานกิจการนักเรียน
 ท.3 ท.4 20,000.00 20,000.00

นักเรียนมีความรูและไดรับประสบการณตรง
เกี่ยวกับการทําขนมตางๆ สามารถนําไป

3.2 กิจกรรมสงเสริมอาชีพนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา
  โรงเรียนเทศบาลบานนาเหนือ
          -  กัดกระจก
          -  ผาบาติก

ฝายงานวิชาการ 
ร.ร เทศบาลบาน
นาเหนือ

 - นักเรียนมีความสามารถฝกปฏิบัติไดอยางมี
คุณภาพรอยละ 85
 - ครู ผูปกครอง ชุมชน มีความพอใจในผลงาน
ของนักเรียน รอยละ 85

งบโรงเรียน
10,000
ดําเนินการใชงบโรงเรียน 
8,000
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แผนดําเนินงานประจําป 2551
หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย
เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯได

4 โครงการจัดตั้งรีสอรทอนุบาล
หนวยศึกษา
นิเทศก 2,800,000.00  - กําลังดําเนินการจางออกแบบ

รายละเอียดกอสรางรีสอรทอนุบาล

5 โครงการอาหารเสริม(นม) กองการศึกษา 4,093,520.00 2,080,785.72
โรงเรียนเทศบาลไดรับอาหารเสริม(นม) 
เพื่อบํารุงรางกาย ใหสมบูรณ  แข็งแรง

6 โครงการรับการสนับสนุนศูนยเด็กเล็ก กองการศึกษา 1,170,848.00   - 
 - คาตอบแทนและเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
สําหรับผูดูแลเด็ก อัตราละ 7,700 บาท/เดือน 
จํานวน 12 เดือน

1,016,400.00 จายเปนรายการรวมกับ 4.2.1

 - เงินสมทบประกันสังคม อัตรารอยละ 5 ของ
คาตอบแทน

38,016.00 จายเปนรายการรวมกับ 4.2.2

 - คาวัสดุรายหัว อัตราคนละ 195 บาท/ป 35,880.00  - ตั้งรวมกับ ระดับปฐมวัย  และประถมศึกษา
 - คาพาหนะนําสงเด็กไปสถานพยาบาล คนละ 3
 บาท

552.00  - ไมไดตั้งงบประมาณ

 - คาใชจายในการศึกษาตอหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาศึกษาปฐมวัย สําหรับผูดูแลเด็ก

80,000.00  - ไมไดตั้งงบประมาณรายจาย
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แผนดําเนินงานประจําป 2551
หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย
เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯได

7
โครงการรับการสนับสนุนสําหรับการจัด
การศึกษาปฐมวัย กองการศึกษา 55,643,077.00 50,624,735.31

4.1 เงินอุดหนุนเปนเงินเดือนและคาจางประจํา
(ครูอนุบาล และครูประถม)
  4.1.1 เงินเดือนพนักงานครูและเงินเพิ่ม 4 %

51,125,000.00 48,236,572.53
จายอุดหนุนเปนเงินเดือนและคาจางประจําตาม
รายการ

  4.1.2 เงินวิทยฐานะพนักงานครู  (ครูอนุบาล 
และครูประถม)

1,528,800.00 927,500.00
จายตามรายการ

4.2 คาตอบแทนครูผูสอนเด็กอนุบาล และ
เจาหนาที่สนับสนุนการสอน และผูดูแลเด็ก 1,708,000.00 1,396,624.00 จายคาตอบแทนครูผูสอนเด็กอนุบาลตามรายการ

  4.2.2 เงินประกันสังคม 5 % 75,660.00 59,902.00 จายเงินสมทบประกันสังคม ตามรายการ

4.3 คารายหัวเด็กระดับอนุบาล 1,186,917.00  -

4.4 คาวัสดุประจําหองเรียนระดับอนุบาล 13,500.00  -

4.5 คาเวชภัณฑสําหรับเด็กอนุบาล อัตราคนละ 
5 บาท/ป

5,200.00 4,136.78 ดําเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ

4.3 และ 4.4 จายรวมกัน  จําแนกประเภทตาม
เทศบัญญัติเปน หมวดคาวัสดุ ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป 2551
หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย
เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯได

8
โครงการรับเงินอุดหนุนสําหรับการจัด
การศึกษาภาคบังคับ กองการศึกษา 26,162,750.00 16,112,199.00

5.1 เงินเดือนและเงินคาจางประจํา
5.1.1 เงินเดือนพนักงานครู (มัธยม)
          - ตั้งตามบัญชีถือจายเงินเดือนครู
และเงินเพิ่ม

8,623,000.00 8,157,970.00 จายเงินเดือนพนักงานครู ตามรายการ

5.1.3 คาจางประจําตําแหนงภารโรง 1,212,000.00 1,170,600.00 จายคาจางประจําตําแหนงภารโรง ตามรายการ
5.1.4 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของครูและ
ภารโรง(ทุกระดับ) 1,267,100.00 981,513.00 จายเงินเพิ่มการคลองชีพชั่วคราวของครูและ   

ภารโรง ตามรายการ
5.1.5 เงินวิทยฐานะสําหรับครู 1,528,800.00 927,500.00 จายเงินวิทยฐานะสําหรับครู ตามรายการ
5.1.6 คาตอบแทนพิเศษครูและภารโรงเงินเดือน
เต็มขั้น

452,000.00 เปนรายกายรวมกับ 5.1.5

5.1.7 คาตอบแทน 1 เทา ของเงินประจําตําแหนง 253,200.00 เปนรายกายรวมกับ 5.1.6
5.2 คาตอบแทนรายชั่วโมงสําหรับโรงเรียน 78,400.00 10,080.00 จางครูสอนวิทยาศาสตร
5.3 คาตอบแทนรายเดือนครูอัตราจาง
      -  คาตอบแทนรายเดือนครูอัตราจาง ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน

215,000.00 190,535.00 จายตามรายการ คาตอบแทนครู

      - เงินประกันสังคม 5% 9,528.00 รวมกับรายการ 5.3
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แผนดําเนินงานประจําป 2551
หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย
เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯได

5.4 คาตอบแทนรายเดือนเจาหนาที่สนับสนุน
การสอน           
 - คาตอบแทนรายเดือนและเงินเพิ่มคาครองชีพ
ชั่วคราว

369,600.00 เปนรายการรวมกับ 4.2.1  

 - เงินประกันสังคม 5% 13,842.00 เปนรายการรวมกับ 4.2.2
5.5คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - จัดสรรใหโรงเรียนละ 30,000 บาท

120,000.00 72,200.00 จายตามรายการ

5.6 คาเครื่องแบบนักเรียนและเครื่องนุงหมกัน
หนาว
      - คาเครื่องแบบนักเรียน(30 %) ของจํานวน
ั ี ป ป

328,680.00 99,720.00 จายตามรายการ

      - คาเครื่องแบบนักเรียน(30 %) ของจํานวน
นักเรียน ม.1 - ม.3 คนละ 2 ชุดๆละ 225 บาท

91,800.00  - ไมไดดําเนินการ

5.7 คาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(รายหัว)
     1) นักเรียนระดับประถมศึกษาที่ 1-6 และ
อนุบาล

่

6,475,790.00 1,359,682.00 จายตามรายการ

      2) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ 1-3
      - ภาคเรียนที่ 2/2550 คนละ 1183 บาท
      - ภาคเรียนที่ 1/ 2551 คนละ 1466 บาท

1,804,010.00 42,146.00 จายตามรายการ
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แผนดําเนินงานประจําป 2551
หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย
เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯได

5.8 คาใชจายในการพัฒนาบุคลาการทาง
การศึกษา
      - คาใชจายในการฝกอบรมสัมมนาบุคลากร

280,000.00 62,300.00
จายสําหรับเปนคาใชจายในการฝกอบรมสัมมนา
บุคลากรทางการศึกษา

5.9 โครงการรณรงคเพื่อปองกันยาเสพติด
     - คาใชจายโครงการรณรงคเพื่อปองกัน 20,000.00 19,200.00

ดําเนินการแลวเด็กและเยาวชนไดรูจักและ
ปองกันโทษของยาเสพติด

5.10 โครงการแขงขันกีฬานักเรียนเทศบาลและ
การประกวดดุริยางค 3,000,000.00 2,999,553.00

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นอุดหนุนการ
จัดการแขงขันกีฬา ชุมทางทุงสงเกมส แกเทศบาล
เมืองทุงสง

5.11 โครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาเยาวชน
  - คาใชจายกิจกรรมเยาวชน อปท.ละ 20,000 

20,000.00 19,200.00 ดําเนินการแลว

1
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและผูบริหารสู
มาตรฐาน 440,000.00 360,011.20

ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 4
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป 2551
หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย
เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯได

1.1 กิจกรรมอบรมเพื่อสัมมนาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา

หนวยศึกษา
นิเทศ 
กองการศึกษา

400,000.00 115,071.20

ดําเนินการแลว 4 กิจกรรม บรรลุวัตถุประสงค
ระดับดี-ดีมาก
 - อบรมครูวิทยาศาสตร 
-  อบรม EEMS
- อบรมกระบวนการพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู
- อบรมคณะกรรมการประเมินภายในสถานศึกษา

1.2 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพครูผูสอน
ภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

กลุมสาร
ภาษาอังกฤษ
กองการศึกษา

20,000.00 79,720.00

1. พัฒนาคุณภาพครูผูสอนภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนวัดชัยชุมพล
2. กําลังดําเนินการจัดอบรมในไตรมาสที่ 4 (21- 
23  สิงหาคม 2551)

โอนเพิ่ม จากงบประมาณ 
English Camp 50,000 บาท 
และงบประมาณที่เกี่ยวของ 
10,000 บาท  รวม 60,000 บาท 
 ดวยเหตุผลคาใชจายที่ปรับ
ราคาสูงขึ้นในทุกรายการ

1.3 กิจกรรมอบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงานกลุม
สาระสังคมศึกษา

กลุมสาระสังคม
ศึกษา 20,000.00 165,220.00

โดยไดศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลธรรมศาสตร 
รัฐสภา โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี โรงเรียน
สาธิต มหาวิทลัยธรรมศาสตรรังสิต

โอนเพิ่มจากงบงานอื่นของกอง
การศึกษา 190,000  ภายหลัง
โอนลด 44,700

  -  พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยสูมาตรฐาน
โรงเรียนเทศบาล
วัดชัยชุมพล

กิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย
บรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายที่วางไว (จัด
อบรมในระหวางปดภาคเรียนเดือนเมษายน
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แผนดําเนินงานประจําป 2551
หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย
เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯได

2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑเพื่อพัฒนาการศึกษา 274,000.00 232,690.00

2.1 ปรับปรุงอินเตอรเนตชุมชนหอสมุดประชาชน
เทศบาลเมืองทุงสง

หอสมุด ฯ กอง
การศึกษา

200,000.00 158,900.00
ดําเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ติดตั้ง เพื่อ
ใหบริการอินเตอรเน็ตแกประชาชนเรียบรอย

2.2 ปรับปรุงระบบอินเตอรเนตหองสมุดในสวน
พฤกษาสิรินธร

หอสมุด ฯ กอง
การศึกษา 74,000.00 73,790.00

ดําเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  เพื่อ
ใหบริการอินเตอรเน็ตแกประชาชนเรียบรอย
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป 2551
หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย
เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯได

1
โครงการสงเสริม อนุรักษศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 1,426,000.00 1,226,651.50

1.1 กิจกรรมวันแมแหงชาติ
งานสงเสริม

ประเพณี กอง
การศึกษา

140,000.00 115,685.00

ดําเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
1. จัดกิจกรรมเก็บ กวาด ขนเศษไมตามแมน้ําลํา
คลอง
2.  ปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี
3. พิธีทําบุญตักบาตรวันที่ 12 สิงหาคม ภาคเชา
4.  พิธีถวายพระพรชัยมงคง เดินเทิดพระเกียรติ
วันที่ 12 สิงหาคม ตอนเย็น

ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 5
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แผนดําเนินงานประจําป 2551
หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย
เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯได

1.2 กิจกรรมจัดงานเทศกาลเดือนสิบ ฝายกิจการนักเรียน 30,000.00 58,400.00

จัดกิจกรรมเทศกาลงานเดือนสิบระหวางวันที่ 10
 -11  ตุลาคม 2550 โดย
  - จัดพิธีสมโภช หมรบ
  - จัดขบวนแห หมรบ
  - การแสดงกิจกรรมของนักเรียน ทั้งนี้เด็ก
เยาวชนประชาชนไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของประเพณีในพระพุทธศาสนาและเปนการ
สงเสริมประเพณีอันดีงานของทองถิ่นใหดํารงอยู 
และเด็กเยาวขนไดไดอนุรักษและสืบสาร
ประเพณีทองถิ่น

โอนเพิ่ม 30,000

1.2.1  กิจกรรมวันสารทเดือนสิบ
ฝายกิจการโรงเรียน
 เทศบาลบานนา
เหนือ

นักเรียน และบุคลกรใหความรวมมือ รอยละ 80 งบโรงเรียน

1.3 กิจกรรมจัดงานทอดกฐินสามัคคี
งานสงเสริม
ประเพณี กอง
การศึกษา

30,000.00 34,240.00

1. เปนการสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา
2. ไดอนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
3. ไดสรางความรัก ความสามัคคี ระหวาง
ประชาชนและองคกร หนวยงานตางๆ

โอนเพิ่มงบประมาณ 5,500 จาก
งานอื่นของกองการศึกษา 
ภายหลังโอนลด 1,260
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แผนดําเนินงานประจําป 2551
หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย
เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯได

1.4 กิจกรรมจัดงานประเพณีสงกรานตยอนยุค
เมืองทุงสง

งานสงเสริม
ประเพณี กอง
การศึกษา

600,000.00 380,911.50

จัดงานประเพณีสงกรานตยอมยุคเมืองทุงสง 
โดยจัดกิจกรรมตาง เชน  การละเลนพื้นบาน  
แขงขันหมากรุก  ประกวดรองเพลงไทยลูงทุง 
การแสดงศิลปพื้นบาน ตาง ๆ  เพื่อสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม

โอนลด  3  ครั้ง  เปนเงิน 219,080
 ไปใชในงานอื่นของกองการศึกษา

1.5 กิจกรรมจัดงาน 5 ธันวามหาราช
งานสงเสริม
ประเพณี กอง
การศึกษา

150,000.00 237,840.00

  จดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว
1. ประชาชนกลุมพลังมวลชนทุกหมูเหลารวม
แสดงความจงรักภักดีตอองคพระประมุขของชาติ
2. ประชาชนทุกหมูเหลาไดรวมกันพัฒนาสถานที่
ตางๆเพื่อถวายเปนพระราชกุศล
3. ประชาชนทุกหมูเหลาไดรวมเฉลิมฉลอง ใน
วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว อายุครบ 
80 พรรษา
4. หนวยงานตางๆรวมใจจัดนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติ

โอนเพิ่ม 100,000  ภายหลังโอน
ลดไปใชในงานอื่นของกอง
การศึกษา จํานวน 12,160
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แผนดําเนินงานประจําป 2551
หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย
เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯได

1.6 กิจกรรมจัดงานประเพณีลอยกระทง

งานสงเสริม
ประเพณี กอง
การศึกษา

100,000.00 88,045.00

จัดประเพณีลอยกระทงในวันที่ 24 พ.ย 2550 ณ 
บริเวณสนามหนาที่วาการอําเภอทุงสง ทั้งนี้เปน
การอนุรักษสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีลอย
กระทงใหคงอยูสืบไป ซึ่งเด็กและเยาวชนและ
ประชาชนไดอนุรักษประเพณี  และรู
คุณประโยชนของแมน้ําลําคลอง

โอนลดไปใชในงานอื่นของกอง
การศึกษา 11,955

1.6.1 กิจกรรมวันลอยกระทง
ฝายงานวิชาการ 
ร.ร เทศบาลบาน
นาเหนือ

 - ครู นักเรียน เขารวมกิจกรรมรอยละ 85
 - ผูปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจในผลงานของ
โรงเรียน รอยละ 90

12,000
งบโรงเรียน

1.7 กิจกรรมจัดงานวันขึ้นปใหม

งานสงเสริม
ประเพณี กอง
การศึกษา

20,000.00 19,215.00

 ประชาชนเขารวมพิธีทําบุญตักบาตรและอวยพร
ปใหมประจําป 2551 จํานวน มากและเกิดความ
รักความสามัคคี ผลการประเมินจากการสังเกตมี
ผูเขารวมประมาณ 4,500 คน

1.7.1 กิจกรรมวันขึ้นปใหม  โรงเรียนเทศบาล
บานนาเหนือ

ฝายวิชาการ ร.ร 
บานนาเหนือ  - ครู นักเรียน เขารวมกิจกรรมรอยละ 80

งบโรงเรียน  15,000
ดําเนินการโดยใชงบ 13,000

1.8  กิจกรรมจัดงานวันเขาพรรษา

40,000.00 19,400.00

1. เด็กเยาวชน  ประชาชนไดรวมกันอนุรักและ
สงเสริมพระพุทธศาสนา
2. เด็กเยาวชน ประชาชนไดรับความรูและมีสวน
รวมในการปฏิบัติกิจทางศาสนา

โอนลด ไปใชในงานอื่นของกอง
การศึกษาเปนเงิน  20,000 บาท
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แผนดําเนินงานประจําป 2551
หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย
เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯได

1.9 กิจกรรมจัดงานวันเด็กแหงชาติ
งานสงเสริม
ประเพณี กอง
การศึกษา

100,000.00 89,100.00
 - เด็กและเยาวชน ในอําเภอทุงสง เขารวม
กิจกรรมประมาณ จํานวน 10,000 คน บรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว

โอนลด 2 ครั้งไปใชในงานอื่นของ
กองการศึกษา เปนเงิน  10,900 
บาท

1.10 กิจกรรมสนับสนุนบรรพชาสามเณรภาคฤดู
รอน

งานกิจการศาสนา
กองการศึกษา

10,000.00 9,500.00

ดําเนินการแลวโดย บรรพชาสามเณรภาคฤดู
รอนที่วัดเขาปรีดี
-  เด็กเยาวชนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ใชเวลา
วางใหเกิดประโยชนและไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด

โอนลด  500  บาท ไปใชในงาน
อื่นของกองการศึกษา

1.11 กิจกรรมแขงขันแสดงหนังตะลุงและมโนราห
 วันมรดกไทย อําเภอทุงสง

งานกิจการศาสนา
กองการศึกษา

150,000.00 150,000.00

ดําเนินการ มโนราห และลิเกปา ของโรงเรียน
เทศบาลบานนาเหนือ  และโรงเรียนเทศบาลวัด
ทาแพ ไดสรางความเขมแข็งของศิลปนพื้นบาน 
มีประชาชนเขารวมกิจกรรม  5,000 คน

1.12 กิจกรรมอุดหนุนการจัดงานประเพณีชัก
พระแกอําเภอทุงสง

งานกิจการศาสนา
กองการศึกษา

140,000.00 140,000.00
อุดหนุนการจัดกิจกรรมใหอําเภอทุงสง ในการจัด
งานประเพณีชักพระ

2
โครงการสงเสริม 1 โรงเรียน 1 ศิลปะการแสดง
ภาคใต (มโนราห)

ฝายงานกิจกรรม
เด็กและเยาวชน
กองการศึกษา

40,000.00 32,950.00 นักเรียนครู และชุมชนมีความพึงพอใจรอยละ 85
โอนลด 7,050 ไปใชในงานอื่น
ของกองการศึกษา
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แผนดําเนินงานประจําป 2551
หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย
เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯได

1 โครงการมีสวนรวมเพื่อจัดการศึกษา 190,000.00 171,265.00

1.1 กิจกรรมสัมมนาบอรดการศึกษา หนวยศึกษานิเทศก 30,000.00 99,065.00
ประชุมคณะกรรมกาการศึกษา  โรงเรียนในสังกัด
 เทศบาลเมืองทุงสง  โรงแรมทวินโลตัส

โอนเพิ่ม 100,000  ภายหลังโอน
ลดไปใชในงานอื่นของกอง
การศึกษา จํานวน 29,990 บาท

1.2 กจกรรมจดทาและปรบปรุงหลกสูตร
สถานศึกษา

กองการศึกษา 120,000.00 72,200.00 ทําประชาพิจารณทางการศึกษา  4  โรงเรียน

1.3  กิจกรรมประชุมผูปกครองนักเรียน
ท1 ท2 ท3 ท4 
กองการศึกษา

40,000.00  -
จัดประชุมผูปกครองสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
 และปที่ 1 ผลการจัดกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค
ที่วางเอาไว

โอนลดไปใชในงานอื่นของกอง
การศึกษา จํานวน 39,990 บาท

1.3.1 กิจกรรมประชุมผูปกครองนักเรียน
ฝายงานสัมพันธ
ชุมชน

ผูปกครองเขารวมโครงการ รอยละ 95 งบโรงเรียน

2

โครงการฝกอบรมลูกเสือชาวบาน อําเภอทุง
สง อดุหนุนใหแกชมรมลูกเสือชาวบาน
อําเภอ
ทุงสง

งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน/
กองการศึกษา 40,000.00 40,000.00

ผูผานการฝกอบรมมีการพัฒนาตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน  สังคม ทั้งนี้  ทําใหเกิด
ความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา

ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 6
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แผนดําเนินงานประจําป 2551

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย
เพื่ออธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการการ

ประเมินผลและรายงานสภา
เทศบาลฯได

1 โครงการจัดระเบียบจราจร
ฝายปกครอง 
สํานักปลัดฯ

         188,000.00 138,675.00

1.1 กิจกรรมสงเสริมความรูดานการจราจรแก
เยาวชน/นักเรียน ประชาชนและอาสาสมัคร

              45,000.00  -

จัดทําปายรณรงคจราจร และจัดทําแผนพับ 
ประชาสัมพันธกฎหมายจราจรใหกับผูรณรงคในวันที่
  12  ส.ค 51  
ประชุมแกไขปญหาจราจร

1.2 กิจกรรมรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุบน
ทองถนน

              50,000.00               45,675.00 

 1. ซื้อกระจกโคงเพื่อแกไขปญหาจราจรตามจุด
เสี่ยงภัยตาง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองทุงสง 
 2. ทาสีเสนแบงเขตจราจร ในเขตเทศบาลเมืองทุงสง 
ซึ้งทําใหประชาชนเกิดความตระหนักและมีความ
เขาใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร ประชาชนมีความ
ภาคภูมใิจที่ไดมีสวนรวมในการแกไขปญหา
การจราจรเมืองทุงสง จํานวนการเกิดอุบัติเหตุและ
การทําผิดกฎหมายจราจรลดนอยลง

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาเมืองทุงสงใหมีระเบียบ สะอาด สวยงามสิ่งแวดลอมดีและยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 1
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป 2551
หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย
เพื่ออธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการการ

ประเมินผลและรายงานสภา
เทศบาลฯได

1.3 จัดซื้อแผงหยุดตรวจ               93,000.00 93,000.00
จัดซื้อแผงหยุดตรวจ 5 อัน ใหสภ.ทุงสง ยืมใช ทําให
บานเมืองมีความเปนระเบียบเรียบรอยและ
ประชาชนปฏิบัติตามกฏหมายจราจร

1

โครงการตลาดสด/รานคานาซื้อ
1.1 พัฒนามาตรฐานตลาดใหนาซื้อใหไดตาม
เกณฑมาตรฐาน
1.2 รณรงคใหความรูและคุมครองผูบริโภค
ดานสุขภาพอนามัยปลอดภัย

งานตลาดสด
กอง
สาธารณสุข ฯ

           50,000.00  -

 - ผลการดําเนินการทําใหเทศบาลไดรับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 ตลาดขนาดใหญ ตาม
โครงการประกวดตลาดดีมีมาตรฐาน ประจําป 
2551 จังหวัดนครศรีธรรมราช
 - จัดประชุมชี้แจงการดําเนินงานของตลาดสดนาซื้อ
 จํานวน 2 ครั้ง
 - จัดกิจกรรมวันขึ้นปใหมใหกับแมคา พอคา
 - ลางตลาดสดทั้งในและรอบนอกทุกคืน
 - วางยากําจัดหนูและแมลงสาป เดือนละ 3 ครั้ง

ดําเนินการโดยไมใชงบ 
งบประมาณโอนลด 5 ครั้งไป
ใชในงานอื่นของกอง
สาธารณสุข

ยุทธศาสตรที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป 2551
หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย
เพื่ออธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการการ

ประเมินผลและรายงานสภา
เทศบาลฯได

1
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความ
สะอาดและสิ่งแวดลอม

งานรักษา
ความสะอาด 
กอง
สาธารณสุข ฯ

       5,707,200.00 5,600,517.40

 - คาจางผูปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพรักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอม

        2,344,800.00 2,238,117.40

  - จัด จนท. เพื่อปฏิบัติงานดานการดูแลรักษา
ความสะอาดถนน คู คลอง ทางระบายน้ํา ภายใน
เขตเทศบาล จํานวน 40 คน (เปนโครงการตอเนื่อง
ตลอดทั้งป)

 - คาจางเหมากวาดขยะ         3,362,400.00 3,362,400.00
  - จางเอกชนกวาดขยะในเขตเทศบาลจํานวน 44 
เขต (เปนโครงการตอเนื่องตลอดทั้งป)

ยุทธศาสตรที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 3
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป 2551
หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย
เพื่ออธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการการ

ประเมินผลและรายงานสภา
เทศบาลฯได

2 โครงการจางเหมาเอกชนบรรทุกขยะ

งานรักษา
ความสะอาด 
กอง
สาธารณสุข ฯ

       1,998,300.00 987,030.00
  - เทศบาลรวมกับเอกชนบรรทุกขยะไปกําจัด
 ณ โรงกําจัดเทศบาลนครศรีธรรมราช

3 โครงการจางเหมาเอกชนพนสารเคมีกําจัดยุง

งานรักษา
ความสะอาด 
กอง
สาธารณสุข ฯ

         840,000.00 568,700.00
  - จางเอกชนดําเนินการฉีดพนสารเคมีกําจัด
ยุงตามจุดตางๆ ฉีดตามแผนปฏิบัติงาน (เปน
โครงการตอเนื่องตลอดทั้งป)

4 โครงการรณรงคควบคุมปองกันโรคพิษสุนัขบา
กอง
สาธารณสุข ฯ

           80,000.00 79,700.00

   - สํารวจขอมูลสัตวเลี้ยงในชุมชนและบันทึก
และใหบริการฉีดวัคซีนและยาคุมกําเนิดสุนัข
และแมว
 - ใหบริการฉีดวัคซีนปองกันพิษสุนัขบา 
จํานวน 218 ตัว

โอนลดไปใชในงานอื่นของ
กองสาธารณสุข  4,000 บาท
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป 2551
หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย
เพื่ออธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการการ

ประเมินผลและรายงานสภา
เทศบาลฯได

1
โครงการบริหารจัดการและสรางจิตสํานึกใน
การจัดการขยะมูลฝอย

กองชางสุขา ฯ          500,000.00 529,826.74         

 ลูกจางปฏิบัติงานประจําโครงการฯ จํานวน 11
 คน สิ้นสุดเดือนกันยายน 2551 ในกิจกรรม
ดังนี้ 
1. ธนาคารวัสดุรีไซรเคิล รับซื้อวัสดุรีไซเคิล
จากชุมชนในเขตเทศบาล 17 ชุมชนและ 1 
โรงเรียนเทศบาล รวมทั้งคัดแยกวัสดุรีไซเคิล
เพิ่มมูลคา ณ โรงคัดแยกบานลุมพอ ไดปริมาณ
วัสดุรีไซเคิลประมาณ 5 ตัน /เดอืน
2. ผลิตปุยอินทรีย ปุยชีวภาพและน้ําหมักจุลิ
นทรีย
3. ดําเนินการระบบผลิตกาซชีวภาพจากขยะ
ระดับชุมชน ณ โรงฆาสัตวเทศบาล ชุมชนเขา
ปรีดีมีขยะอินทรียเขาสูระบบ 1 ตัน / วัน
4. กิจกรรมศึกษาวิจัยและพัฒนาขยะเชื้อเพลิง
(RDF) รวมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงานอยูในขั้นตอนดําเนินการ
ศึกษาวิจัยพัฒนาขยะเชื้อเพลิง

โอนเพิ่มเนื่องจาก
งบประมาณที่ใชจายไม
เพียงพอ

ยุทธศาสตรที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 4
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป 2551
หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย
เพื่ออธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการการ

ประเมินผลและรายงานสภา
เทศบาลฯได

2
โครงการศึกษาและออกแบบจัดทําศูนยเรียนรูการ
จัดการขยะมูลฝอยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

กองชางสุขา ฯ         5,000,000.00 750,000

ดําเนินการจัดทําศูนยการเรียนรูการจัดการขยะมูล
ฝอยในพื้นที่โรงงานบานลุมพอ โดยมีมหาวิทยา
เกษตรศาสตรกําแพงแสนเปนที่ปรึกษาและจัดทํา
ศูนยฯ ใชระยะเวลาดําเนินงานทั้งสิ้น 210 วัน นับ
จากวันเริ่มตนปฏิบัติงานตามสัญญา (21 มีนาคม 
2551) สงมอบงาน 2 งวดแลว ดังนี้ 
1.  รายงานขั้นตน
2.  รายงานความกาวหนา ครั้ง 1 (คณะกรรมการ
ตรวจรับกําลังพิจารณา)
ทั้งนี้ไดกันเงินงบประมาณไปเบิกจาย ในป 2552  
จํานวน 4,250,000

3 โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย กองชางสุขา ฯ    25,730,000.00    25,730,000.00 
อยูในขั้นตอนการดําเนินการกอสรางระบบ
บําบัดน้ําเสีย รายจายตามขอผูกพันธ ป 51 - 
53

งบอุดหนุน 231,570,000
ทองถิ่นสมทบ 25,730,000
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป 2551
หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย
เพื่ออธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการการ

ประเมินผลและรายงานสภา
เทศบาลฯได

1
โครงการรณรงครักษาสภาพภูมิอากาศ ลด
โลกรอน เพื่อเมืองนาอยู

กองชางสุขา ฯ
 และกอง/ฝาย/
งาน ตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ

         150,000.00 75,983.00           

ดําเนินการจัดกิจกรรมในทุกๆเดือนๆ ละ 1 ครั้ง
สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 - กิจกรรมปนจักรยานลดโลกรอน จํานวน 5 
ครั้ง
 - มีผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด 2,200 คน
 - จํานวนหญาแฝกที่ปลูกได 110,809 ตน
 - จํานวนตนไม 1,300 ตน

โอนลด 70,000  ไปใชในงาน
อื่นของกองชางสุขาฯ

1.1 กิจกรรมปนจักรยาน รณรงคลดใชพลังงานลด
โลกรอน และสงเสริมสุขภาพ ทํากิจกรรมดาน
สิ่งแวดลอม

            110,000.00 84,983.00           

1. กิจกรรมปนจักรยาน  ปลูกตนไม  ปลูกหญาแฝก
 ณ ปานตนน้ํา และพื้นที่สาธารณะตาง ๆ รวมทั้ง
เรียนรูระบบนิเวศมและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น มี
กิจกรรมทุกวันเสารที่ 3  ของทุกเดือน มีหนวยงาน
ตาง ๆ เขารวมกิจกรรมหลากหลาย

1.2 กจิกรรมชาวตลาดสดรวมใจเปลี่ยนหลอดไส
เปนหลอดตะเกียบ

              40,000.00 10,475.00
ดําเนินการเปลี่ยนหลอดไสเปนหลอดตะเกียบ 
จํานวน  80  หลอด

ยุทธศาสตรที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 5
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป 2551
หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย
เพื่ออธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการการ

ประเมินผลและรายงานสภา
เทศบาลฯได

1
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สวนสาธารณะ

กองชาง         1,650,000.00 1,512,000.00
ตัดหญาสวนพฤษาสิรินธร สวนหลวง ร.9 เกาะกลาง
ถนน สวนหยอม ดําเนินการเสร็จสิ้นโครงการแลว

ยุทธศาสตรที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.6
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําป 2551

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย
เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯได

1

โครงการจัดสงนักกีฬา-กรีฑาเขารวมแขงขัน
กีฬานักเรียนองกรคปกครองสวนทองถิ่น รอบ
คัดเลือกระดับภาคใตและรอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ

งานกีฬาและ
นันทนาการกอง
การศึกษา

       1,800,000.00        2,905,018.00 

 - นักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุงสงไดเปน
ตัวแทนนักกีฬาทีมภาคใต เขารวมแขงขัน
กีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ เทศบาล
นครระยอง จ.ระยอง จํานวน 98 คน

โอนเพิ่ม 1,350,000 และ
ภายหลังโอนลดไปใชในงาน
อื่น จํานวน 240,000

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาคนใหมีสุขภาพ กีศาเดน รวมพลังแผนดินขจัดสิ้นยาเสพติด(เมืองกีฬาปลอดยาเสพติด)

ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 1
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป 2551
หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย
เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯได

2
โครงการจัดสงนักกีฬา-กรีฑาเขารวมแขงขัน
กับหนวยงานอื่น

งานกีฬาและ
นันทนาการกอง
การศึกษา

200,000.00         242,579.00         

1.  สงนักกีฬาฟุตบอล มหกรรมกีฬาทองถิ่น 
ไทยคัพครั้งที่ 6 ระหวางวันที่ 12- 20 พ.ย 50 รุน
อาวุโสไดตําแหนงชนะเลิศ
2. นักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา 5 ธันวามหาราช
ประจําป 50 จังหวัดสุราษฏรธานี
- นักกีฬาทีมเทศบาลเมืองทุงสงไดประลองกับ
ทีมตางๆกอนที่จะการแขงขันกีฬานักเรียนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รอบคัดเลือกภาคใต 
- กีฬาวอลเลยบอลในรม รุน 14 ป หญิงได
ตําแหนงรองชนะเลิศอันดับ 1
 - กีฬาวอลเลยบอลชายหาด รุน 16 ป หญิงได
ตําแหนงรองชนะเลิศอันดับ 1

โอนเพิ่ม 250,000 และ
ภายหลังโอนลด 50,000 บาท
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป 2551
หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย
เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯได

 
3. แขงขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิง
ชนะเลิศแหงประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจําป 2551 
ระดับจังหวัด ระหวางวันที่ 17 - 29 ก.พ 51 ได
ตําแหนงรองชนะเลิศอันดับ 3
4.  สงเขารวมแขงขันกีฬาฟุตบอลวันรพีครั้งที่ 6 
ประจําป 2551   ตั้งแตวันที่  16  กรกฏาคม 2551
 ณ สนามกีฬาศาลจังหวัดทุงสง  ไดตําแหนง รอง
ชนะเลิศอันดับ 1
5.  สงเขารวมแขงขันกีฬาวอลเลยบอล  รุนอายุไม
เกิน  12 ปหญิง  กีฬาเยาวชน และประชาชน 
เทศบาลนครสุราษฏรธานี ประจําป 2551  ได
ตําแหนง ชนะเลิศ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป 2551
หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย
เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯได

 6. สงเขารวมแขงขันวอเลยบอลยุวขนเปปซี่ ชิง
ถวยพระราชการสมเด็จประเทพฯ  ครั้งที่ 9 ซึ่ง
นักกีฬาทีมเทศบาลเมืองทุงสง ไดมีประสบการณ
 กอนที่จะเขารวมแขงขันกีฬานักเรียนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รอบคัดเลือกภาคใต
7.  สงเขารวมแขงขันกีฬาฟุตบอล  ตั้งแตวันที่  23
 ก.ย 2551  ซึ่งเปนการเชื่อมความสามัคคี
ระหวางหนวยงานราชการและเอกชน
8.  สงเขารวมแขงขันกีฬาฟุตบอล มหกรรมกีฬา
ทองถิ่นไทคัพ ครั้งที่ 7  ระหวางวันที่ 22 - 30 ก.ย.
 2551 ซึ่งผลผานเขารอบ 8 ทีมสุดทาย
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป 2551
หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย
เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯได

3 โครงการจัดสอนหลักสูตรพิเศษดานการกีฬา
งานกีฬาและ
นันทนาการกอง
การศึกษา

1,800,000.00       1,444,000.00       

 นักเรียนพัฒนาทักษะทางดานกีฬาแตละ
ประเภท วอลเลยบอล  ฟุตบอล  กรีฑา 
สรางทักษะดานกีฬา สูมืออาชีพใหแก
นักเรียน ดังนี้
  1.  นักเรียนสามารถเลนกีฬาที่ตนถนัดได  
รอยละ  70
  2.  นักเรียนมีความซื่อสัตย ทุจริต  
เอื้อเฟอเผื่อแผ  มีน้ําใจเปนนักกีฬา  รอยละ 
 80

โอนลดงบประมาณไปใชใน
งานอื่นของกองการศึกษา 
354,600 บาท

4
โครงการจัดการแขงขันกีฬารวมกับหนวยงาน
อื่นหรือองคกรอื่น

งานกีฬาและ
นันทนาการกอง
การศึกษา

600,000.00         398,891.00

1. จัดการแขงขันกีฬาแฮนดบอล
มหาวิทยาลัยชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย 
ระหวางวันที่ 8 -12 ม.ค. 51 
2. จัดการแขงขันแบดมินตัน ระหวางวันที่ 7-
 10 ก.พ 2551

โอนลดงบประมาณ 200,000 
บาทไปใชในงานอื่นของกอง
การศึกษา
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป 2551
หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย
เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯได

1 โครงการฝกอบรมผูฝกสอนและผูตัดสินกีฬา-กรีฑา
งานกีฬาและ
นันทนาการกอง
การศึกษา

              50,000.00               45,660.00 

พนักงานครู- พนักงานจางสังกัดเทศบาลเมือง
ทุงสงไดรับความรูเกี่ยวกับกีฬาวอลเลยบอล
เพิ่มขึ้นและสามารถนํามาใชในการฝกสอน
นักกีฬาวอลเลยบอลทีมเทศบาลเมืองทุงสงใน
การสงทีมเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รอบคัดเลือก ระดับภาคใต 
ครั้งที่ 25 และนักกีฬาทีมเทศบาลเมืองทุงสงได
เปนตัวแทนทีมภาคใต เขารวมแขงขันรอบชิง
ชนะเลิศ ระดับประเทศ 2 รุน คือ รุน 12- 14 ป 
หญิง

ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 2
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป 2551
หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย
เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯได

ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 3

1
โครงการเจาภาพจัดการแขงขันกีฬานักเรียน
เทศบาลและเมืองพัทยา รอบคัดเลือกระดับ
ภาคใต

งานกีฬาและ
นันทนาการกอง
การศึกษา

       5,000,000.00 5,657,716.40

ดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาชุมทางทุงสง
เกมส
  - เปนการเชื่อมความสัมพันธระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคใตโดยใช
กีฬาเปนสื่อมีเทศบาลเขารวม จํานวน 24 
เทศบาล
  - คัดเลือกนักกีฬา เปนตัวแทนทีมภาคใต
ไปรวมการแขงขันกีฬานักเรียนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นรอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ
  - สงเสริมสรางความเปนระเบียบโดยอาศัย
การกีฬาเปนสื่อ รูแพ รูชนะ รูอภัย และรูจัก
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน อีกทั้งหลีกเลี่ยง
ยาเสพติด แกนักเรียน
ผลการแขงขัน นักกีฬาในสังกัดเทศบาล 
เมืองทุงสง สามารถควาเหรียญทองได  26 
เหรียญ ทอง18 เหรีญเงิน  13 เหรียญ
ทองแดง เปนลําดับที่ 2 จากเทศบาล

โอนเพิ่ม 660,670  บาทจาก
งานอื่นของกองการศึกษา
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป 2551
หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย
เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯได

2
โครงการจัดการแขงขันกีฬาเด็กเยาวชนและ
ประชาชน

งานกีฬาและ
นันทนาการกอง
การศึกษา

150,000.00 541,569.00

 1. จัดการแขงขันกีฬามวย
 - เปนการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 
พรรษา
  - เด็ก เยาวชน ไดพัฒนาทักษะกีฬามวยไทยสู
ความเปนเลิศและกีฬาอาชีพ
  - สงเสริมสุขภาพพลานามัยและใชเวลาวางให
เกิดประโยชนหางไกลยาเสพติด
 2. จัดแขงขันฟุตบอลอาวูโส 50 ป ขึ้นไป
ระดับภาคใตตอนบน เมื่อวันที่ 8- 10 ก.พ 2551
 3. จัดการแขงขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ท.
วัดชัยชุมพล วันที่ 11 ก.ค 2551  รสนามกีฬา
โรงเรียนกีฬาจังหวัด นครศรีธรรมราช
4.  จัดการแขงขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ท. 
บานนาเหนือ ระหวางวันที่ 15 - 16 ก.ค 2551

โอนเพิ่ม 3 ครั้งจากงานอื่น
ของกองการศึกษา เปนเงิน 
625,790  ภายหลังโอนลด 
50,000 บาท
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป 2551
หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย
เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯได

1
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.)

งานศูนยบริการ 
ฯ กองสาธารณ
สุฯ

175,000.00          -

 - จัดประชุมประเดือนของ อสม. จํานวน 4 
ครั้งมีผูเขาประชุมครั้งละ 130 คน ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว  โดยใช
งบประมาณ การดําเนินการจากงบประมาณ
สงเสริม สุขภาพ ของ หจก.เพื่อสงเสริม
สุขภาพทุงสง สําหรับงบประมาณ ประจําป 
ไดโอนไปใชในโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน

โอนลดไปใชในโครงการอื่น
ของกองสาธารณสุข  เปนเงิน 
175,000

2
โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัคร
สาธารณสุขแหงชาติ

งานศูนยบริการ 
ฯ กองสาธารณ
สุฯ

20,000.00           20,000.00

ดําเนินการแลวเสร็จ จัดกิจกรรม วัน
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เมื่อวันที่ 20
 มีนาคม 2551 
     - เดินรณรงคสรางสุขภาพแข็งแรง
     - รวมกิจกรรมแขงกีฬา ตั้งแตเวลา7.00 -
 17.00 น.

ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 5.2
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป 2551
หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย
เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯได

3
โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานใน
ชุมชน

งานบริการ
สาธารณสุขฯ 
กองสาธารณสุข
 ฯ

170,000.00         345,000.00

 
 - อบรมฟนฟูความรูแก อสม. แกนนําซึ่งจํา
เนินการ  ในวันที่  8 - 9 ก.ย. 51 
 - ดําเนินการศึกษาดูงานขอ อสม. แกนนํา
ใหพื้นที่ภาคตะวันออกจะดําเนินการใน
ระหวางวันที่ 10 - 13 กันยายน พ.ศ 2551

โอนเพิ่ม 175,000 บาท  
เนื่องจาก งบประมาณที่ตั้งไว 
ไมเพียงพอสําหรับการใชจาย
ในโครงการ

1 โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
งานสงเสริม
สุขภาพกอง
สาธารณสุข

20,000.00           12,499.00

อบรมแกนนํานักเรียนและประชุมครูอนามัย
โรงเรียน ซึ่งดําเนินการในวันที่  29 ส.ค. 51 
เชน โรคติดตอ  โรคไมติดตอ  การแปลงฟน
 สุขวิทยาบุคคล เปนตน

ยุทธศาสตรที่ 3  แนวทางการพัฒนาที่ 5
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป 2551
หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย
เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯได

1
โครงการสงเสริมโภชนาการประชากร
(นมถั่วเหลือง)

งานบริการ
สาธารณสุขฯ 
กองสาธารณสุข
 ฯ

       1,200,000.00 1,163,355.00

สํารวจกลุมเปาหมาย เด็กอายุ 1- 5 ป ผู 
สูงอายุ  ผูพิการ จางเอกชนผลิตและบรรจุ
ถุงจัดสงตามจุดที่กําหนด จํานวน 34 จุด 
1,300 ถุง ตอวัน
     - ชุมชนสงวันจันทร - เสาร
     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สงวันราชการ
     - ศูนยบริการสาธารณสุข สงวันราชการ
(เปนโครงการตอเนื่องตลอดป)

ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 6 
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป 2551
หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย
เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯได

2 โครงการรณรงคปองกันควบคุมโรคติดตอ

งานบริการ
สาธารณสุขฯ 
กองสาธารณสุข
 ฯ

           60,000.00  -

ดําเนินการโดย
  -  สํารวจลูกน้ํายุงลาย
  - พนสารเคมีกําจัดยุงและแจกทรายอะเปท
 /แจกเอกสารความรูไขเลือดออก
  -  เดินรณรงคปองกันและควบคุม โรค
ไขเลือดออก
  -  ประชาสัมพันธรายการวิทยุ/หอกระจาย
ขาว/เสียงตามสาย/แผนพับ ประชาสัมพันธ
  -  จัดนิทรรศการ ซึ่งดําเนินการตั้งแต 16 
มิ.ย - ปจจุบัน

ดําเนินการโดยใชงบประมาณ
การดําเนินการจาก
งบประมาณงานปองกัน
ควบคุมโรคติดตอของ หจก.  
เพื่อสุขภาพทุงสง  สําหรับ
งบประมาณไดโอนไป
ซอมแซมทรัพยสินภายในกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

3 โครงการสงเสริมสุขภาพ
งานศูนยบริการ 
ฯ กองสาธารณ
สุฯ

           60,000.00 3,500
ดําเนินการจัดกิจกรรมรณรงคปองกัน
โรคหัวใจ

โอนเพิ่ม 3,500 บาท โอนลด 2
 ครั้งเปน เงิน 60,000 บาท
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป 2551
หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย
เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯได

1
โครงการรณรงคและตรวจสอบคุณภาพ
มาตรฐานอาหารและแผงลอยจําหนายอาหาร

งานบริการ
สาธารณสุขฯ 
กองสาธารณสุข
 ฯ

           20,000.00  -

ตรวจรานอาหาร  /แผงลอยจําหนายอาหาร
ทางสาธารณะ แผงลอยจําหนายอาหารใน 
รร. โรงครัวโรงเรียน ทางกายภาพและทาง
เคมี 
  -  รานอาหาร  80  ราน  ผานเกณฑไดปาย
อาหารสะอาดรสชาติอรอย  60 ราน 
  -  แผงลอย  200  ราน  ผานเกณฑไดปาย
อาหารสะอาดรสชาติอรอย 70 ราน
  -  โรงอาหารโรงเรียน  12  โรง  ผานเกณฑ
ไดปายอาหารสะอาดรสชาติอรอย 7 แหง

 ใชงบประมาณของ สสจ. 
นครศรีธรรมราช (วัสดุ
วิทยาศาสตร) งบประมาณของ
โครงการโอนลดไปใชในงาน
อื่นของกองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 7
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป 2551
หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย
เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯได

2
โครงการสุขาภิบาลสําหรับผูประกอบการคา
อาหารในเขตเทศบาลเมืองทุงสง

งานบริการ
สาธารณสุขฯ 
กองสาธารณสุข
 ฯ

           60,000.00  - โอนลดเนื่องจากไมไดดําเนินการ
โอนลดไปใชในงานอื่นของ
กองสาธารณสุข จํานวน 3 ครั้ง
 เปนเงิน 60,000 บาท

3 โครงการอาหารปลอดภัย

งานสุขาภิบาล
และอนามัย 
สวล. กอง
สาธารณสุขฯ

           60,000.00  -

 1. ตรวจสารปนเปอนในอาหาร จํานวน 4 
ชนิด(สารกันรา สารฟอกขาว บอแรกซ  
ฟอรมาลิน) ครั้งที่ 1 รายใหม จํานวน 22 ราย
 รายเกาจํานวน 40 ราย ครั้งที่ 2 รายใหม 34
 ราย ครั้งที่ 3 รายใหม 35 ราย  ครั้งที่ 2 ราย
ใหม  จํานวน  34  ราย  ครั้งที่ 3 รายใหม 
จํานวน 35 ราย
 2. ตั้งจุดตรวจสารบริการสารปนเปอนใน
อาหาร จํานวน 4 ชนิด ทุกวันจันทร พุธ 
พฤหัสบดี (ระยะเวลา ธค. 50 - กพ. 51)
 3. จัดและแจกเอกสารเผยแพร
ประชาสัมพันธ เรื่อง สารปนเปอนในอาหาร
 ทั้ง 4 ชนิด

ดําเนินการโดยใชงบประมาณ
ของ สสจ. นครศรีธรมราช  
วัสดุวิทยาศาสตร  
งบประมาณที่เหลือโอนลด 2  
ครั้งไปใชในงานอื่นของกอง
สาธารณสุข  เปนเงิน  60,000
 บาท
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป 2551
หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย
เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯได

1
โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE

งานพัฒนา
ชุมชนกอง
สวัสดิการสังคม

           50,000.00  -

จัดกิจกรรม 
1. อบรมแกนนําเฝาระวังยาเสพติดในชุมชน
และจัดตั้งเครือขายอาสาสมัครในชุมชน
(เนนแมบานในชุมชน)
2.  อบรมแกนนําเฝาระวังยาเสพติดใน
สถานศึกษา
3.  สนับสนุนศูนยเรียนรูยาเสพติด
4.  กิจกรรมเฝาระวังยาเสพติดในชุมชน ผล
การดําเนินงานชุมชนในเขตเทศบาล ไดแก  
ชุมชนทาแพใตไดรับรางวัลกองทุนแมของ
แผนดินดีเดน ระดับจังหวัดและชุมชนเขา
ปรีดไีดรับรางวัลกองทุนแมของแผนดิน
ระดับจังหวัด

ดําเนินการแลวโดยใชงบ ปปส.
  งบเทศบาล โอนลด
งบประมาณเพื่อจายเปนเงิน
สงเคราะหเบี้ยยังชีพคนชรา 
คนพิการ  และผูปวยโรคเอดส
ที่เทศบาลสํารวจเพิ่มเติมตาม
นโยบายของรัฐบาล  จํานวน  
200 คน  โอนลดไปใชในงาน
อื่นของกองสวัสดิการสังคม  
เปนเงิน 49,900 บาท

ยุทธศาสตรที่ 3  แนวทางที่ 9
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป 2551
หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย
เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯได

1 โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
งานสังคม
สงเคราะห     กอง
สวัสดิการสังคม

            300,000.00  -

จัดประชุมผูสุงอายุ สมาชิกชมรมผูสูงอายุ 
เทศบาลเมืองทุงสง ประจําป 2550 เพื่อ
พิจารณาขอบังคับชมรมผูสูงอายุเทศบาล
เมืองทุงสง ดําเนินการโดยไมใชงบ

โอนลดงบประมาณเพื่อจาย
เปนเงิน สงเคราะหเบี้ยยังชีพ
คนชรา คนพิการ และผูปวย
โรคเอดสที่เทศบาลสํารวจ
เพิ่มเติมตามนโยบายของ
รัฐบาล จํานวน 200 คน  โอน
ลด 299,900 ไปใชในงานอื่น
ของกองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 10
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําป 2551

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย
เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯได

1 โครงการสนับสนุนสงเสริมอาชีพแกชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
 กอง สวัสดิการ
สังคม

         100,000.00 28,408.00

ดําเนินการฝกอบรมอาชีพทําขนมทองมวนและการ
ทําดอกไมจากดินหอม ซึ่งทําให
 1.  ผูเขาอบรมสามารถนําความรูที่ไดมาเพิ่มรายได
ใหกับครอบครัว
 2.  ผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจและทักษะใน
การประกอบอาชีพ

โอนลดงบประมาณ  เปนเงิน 
99,900 บาท ภายหลังโอนเพิ่ม
เปนเงิน 30,000 เพื่อจายเปนเงิน
สงเคราะหเบี้ยยังชีพคนชรา  คน
พิการ  และผูปวยโครเอดสที่
เทศบาลสํารวจเพิ่มเติมตาม
นโยบายของรัฐบาล  จํานวน  200
 คน

ยุทธศาสตรที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 1

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาเมืองทุงสงใหเศรษฐกิจดีพัฒนาการทองเที่ยว แกปญหา หนี้สินและความยากจน (เมืองเศรษฐกิจดี เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง)
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป 2551
หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย
เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯได

1
โครงการพัฒนากิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวใน
อําเภอทุงสง

งานพัฒนาและ
สงเสริมการ
ทองเที่ยว สํานัก
ปลัด ฯ

         140,000.00             165,000.00 

ไดจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวโดยนําดนตรี
และการแสดงบนตลาดสดชั้น 3 ทุกวันเสารซึ่งการ
ดําเนินงานสามารถชักชวนใหประชาชนบริเวณ
ใกลเคียงอําเภอทุงสงเขามาเที่ยวเพิ่มขึ้น แมคา
พอคาสามารถขายของไดเพิ่มขึ้น และในไตรมาสที่ 2
 ไดชะลอการจัดกิจกรรมไวกอนเนื่องจากอยูในชวง
ของการไวอาลัยสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟา
กัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร

โอนเพิ่ม 2 ครั้งเปนเงิน 25000 
บาท

2
โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
เมืองทุงสงเพื่อการทองเที่ยว

งานพัฒนาและ
สงเสริมการ
ทองเที่ยว 
สํานักปลัด ฯ

       500,000.00          400,000.00 

ยุทธศาสตรที่ 4  แนวทางการพัฒนาที่ 5
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป 2551
หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย
เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯได

 - อุดหนุนมูลนิธิซําปอกง เพื่อจัดงานประเพณี
ประจําป

         200,000.00 100,000.00            
ไดดําเนินกิจกรรมตามโครงการเทศกาลถือศีลกินเจ 
เดือน 9 ซึ้งมีผูเขารวมประมาณ 15,000 คน ทั้งชาว
ไทยและตางชาติเชนมาเลเชีย สิงคโปร เปนตน

 - อุดหนุนมูลนิธิสวางทุงสงธรรมสถาน เพื่อจัดงาน
ประเพณีเทศกาลตรุษจีน

         300,000.00 300,000.00

การจัดงานประเพณีเทศกาลตรุษจีน อุดหนุนให
มูลนิธิสวางทุงสงธรรมสถานที่จํานวน 300,000 บาท
 ทางมูลนิธิไดขอเปลี่ยนการจัดกจิกรรมใหมเนื่อง
ในชวงระยะเวลาการจัดงานวันที่ 7-10 ก.พ. 2551 
อยูในชวงในการไวอาลัยการสิ้นพระชนของสมเด็จ
พระพี่นางเธอฯ โดยเปลี่ยนกิจกรรมการจัดงานใหม
และดําเนินการในชวงไตรมาสถัดไป ดังนี้
1. งานฉลองการจัดตั้งศาลเจาโปยเซียน ซึ่งจัดขึ้น
ในวันที่ 9-13 มิ.ย. 2551 งบสนับสนุน 100,000 บาท
2. งานประเพณีทิ้งกระจาด ซึ้งจัดในวันที่ 19-20ส.ค.
 2551 งบสนับสนุน 100,000 บาท
3. งานเทศกาลถือศีลกินเจ ซึ่งจัดงานในวันที่  29 
ก.ย 2551  ถึง  7  ต.ค  2551 งบประมาณสนับสนุน 
 100,000
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป 2551
หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย
เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯได

1 โครงการบานมั่นคง กองชาง          335,000.00 327,000.00 วางฏีกาเบิกจายแลว
โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม
เปนรายการใหม

ยุทธศาสตรที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 7
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําป 2551

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ

ดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวยเพื่ออธิบาย

เหตุผลตอ
คณะกรรมการการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาลฯได

1 โครงการพัฒนาบุคลากร
งาน ก.จ สํานัก
ปลัด

537,000.00          33,000.00
จายสําหรับทุนการศึกษาบุคลากรของ เทศบาลใน
การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 1 คน

2 โครงการฝกอบรมเพิ่มศักยภาพแกบุคลากร สํานักปลัด 50,000.00            7,764.00

ดําเนินการอบรมเชิงสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องตัวชี้วัด
เมืองนาอยูเพื่อการประเมินผลและการพัฒนาเมืองนาอยู
อยางยั่งยืน โดยสําเร็จตามวัตถุประสงค ผูเขารวมอบรมมี
ความรูความเขาใจและมีสวนรวมในการทําเมืองและชุมชน
ใหนาอยูตามกรอบตัวชี้วัดเมืองนาอยู

ยุทธศาตรที่ 5 บริหารจัดการเมืองทุงสงใหกาวหนาสูสากล ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี (เมืองกาวหนาสูสากล)

ยุทธศาสตรที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 2
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําป 2551

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ

ดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวยเพื่ออธิบาย

เหตุผลตอ
คณะกรรมการการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาลฯได

1
โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการ
และพัฒนา

กองสวัสดิการ
สังคม

             50,000.00 24,488.00

 - ประชาชนในชุมชนไดรับบริการตางๆ จากโครงการฯและ
ประชาชนในชุมชนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ดําเนินการ  จํานวน  2 ชุมชนดังนี้
  1.  ชุมชนตะวันออกวัดชัยชุมพล
  2. ชุมชนเขาปรีดี

ชลอโครงการไวกอน
งบประมาณโอนลด 22,012
 บาท เพื่อจายเปนเงิน
สงเคราะหเบี้ยยังชีพคนชรา
 คนพิการ และผูปวยโรค
เอดส

1
โครงการสรรหาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่
ของเทศบาลเมืองทุงสงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

        4,048,500.00 4,046,000.00

1) สํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัด ฯ                5,000.00 5,000.00 ไดดําเนินการจัดซื้อโตะหมูบูชาจํานวน 1 ชุด

ยุทธศาสตรที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 3

ยุทธศาสตรที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 3.2
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําป 2551

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ

ดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวยเพื่ออธิบาย

เหตุผลตอ
คณะกรรมการการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาลฯได

2) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กองสาธารณสุขฯ         3,980,000.00 3,980,000.00 ซื้อรถขยะ  แบบอัดทาย  จํานวน 2 คัน
3) กองการศึกษา
 - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลทั่วไป
จํานวน 2 ชุด

กองการศึกษา              50,000.00 49,000.00  ดําเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ

 - จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร INK JET จํานวน 1 
เครื่อง

หอสมุด ฯ กอง
การศึกษา

             10,000.00 8,700.00 ดําเนินการแลวโดยจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร 

 - จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น จํานวน 1 เครื่อง
หอสมุด ฯ กอง
การศึกษา

               3,500.00 3,300.00  ดําเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําป 2551

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ

ดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวยเพื่ออธิบาย

เหตุผลตอ
คณะกรรมการการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาลฯได

1

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได
 - กิจกรรมการจางลูกจางชั่วคราวใหแก 
สํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขา
ทุงสง

กองคลัง            100,000.00 89,120.00

 - จัดซื้อแกวน้ําเปนรางวัลใหกับประชาชนผูมาเสียภาษี
หนึ่งพันรายแรก และจัดจางปาย
ไวนิลประชาสัมพันธการเสียภาษี  เปนเงิน  20,000 บาท  
  -  จายเงินคาลูกจางตามโครงการ ฯ  เปนรายเดือน ๆ ละ  
5,760  บาท รวม 12  เดือน 
 - จัดทําประกาศนียบัตร ใหแก ผูชําระภาษีแกเทศบาลที่มี
ยอดชําระภาษีสูงสุด  10  อันดับ

โอนลด 10,880 บาทไปใช
ในงานอื่น

ยุทธศาสตรที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 3.3
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําป 2551

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ

ดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวยเพื่ออธิบาย

เหตุผลตอ
คณะกรรมการการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาลฯได

1
 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน อปพร

 งานปองกัน 
สํานักปลัด ฯ

237,200.00          184,240.00          

 ดําเนินการจัดฝกอบรม กําหนดดําเนินการวันที่ 28 ก.ค. 
2551 ถึงวันที่ 2 ส.ค. 2551  เรียบรอยแลว
 ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปองกันภัยพิบัติตาง ๆ 
เพิ่มมากขึ้น
 อปพร. มีความพรอมในการปฏิบัติงานดานการปองกัน
และระงับภัยไดทันทวงทีและมีประสิทธิภาพ

 โอนลดไปใชในงานอื่น 
52,960 บาท

ยุทธศาสตรที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 3.4
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําป 2551

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ

ดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวยเพื่ออธิบาย

เหตุผลตอ
คณะกรรมการการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาลฯได

2 โครงการฝกซอมแผนปองกันฯและระงับอัคคีภัย
งานปองกัน 
สํานักปลัด ฯ

             20,000.00 16,000.00

ดําเนินการฝกซื้อแผนปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย แทน 
โดยบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินสูงสุด และมีหนวยงานทั้ง
สวนราชการ อาสาสมัครฯ และมูลนิธิฯเขารวมฝกซอม ทํา
ใหหนวยงานเกิดความพรอมและความชํานาญ ประชาชน
มีความมั่นใจ
 ผลการประเมิน ประชาชนพึงพอใจตามลําดับจากมากไป
หานอยดังนี้
1. ดานความพรอมของอัตรากําลังเจาหนาที่
2. ดานความพรอมของเครื่องมืออุปกรณในการชวยเหลือ
3.  ดานการประชาสัมพันธแจงเตือนเหตุอุกทภัย
4.  ดานความรวดเร็วในการทํางานชวยเหลือประชาชน

 โอนลดไปใชในงานอื่น 
4,000 บาท



122

ลําดับ โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําป 2551

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ

ดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวยเพื่ออธิบาย

เหตุผลตอ
คณะกรรมการการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาลฯได

3
โครงการอบรมปองกันและระงับอัคคีภัย
เบื้องตนใหกับเยาวชน

งานปองกัน 
สํานักปลัด ฯ

             20,000.00 20,000.00

ไดจัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัคร  ซึ่งเปนเยาวชน ระหวาง
วันที่  28 กรกฏาคม - 1 สิงหาคม 2551 
  -  นักเรียนมีความรูความเขาใจในการปองกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องตน
  -เด็กและเยาวชนสามารถใชอุปกรณและเครื่องมือ
เครื่องใชในการระงับอัคคีภัยไดอยางถูกตอง
  - เด็กและเยาวชนมีจิตสํานึกในการเสียสละชวยเหลือตอ
สังคม 
   ทั้งนี้มีเยาวชน เขารวมกิจกรรม  ประมาณ  95  คน ผล
การประเมินความคิดเห็น
     1. ผูเขารวมอบรมตอสถานที่ และวัสดุอุปกรณพึงพอใจ
ใน ระดับ มาก
     2. ผูเขาอบรมมีความคิดเห็นวาจะไดจะโยชนในการ
ฝกอบรม ในระดับ มาก
     3. ผูเขาอบรมพึงพอใจในวิทยากร ในระดับ มาก
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําป 2551

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ

ดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวยเพื่ออธิบาย

เหตุผลตอ
คณะกรรมการการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาลฯได

4
โครงการฝกอบรมหนึ่งตําบลหนึ่งทีมกูชีพกูภัย 
ระยะที่ 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานปองกัน 
สํานักปลัด ฯ

             50,000.00 50,000.00

 - บรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินอยางยั่งยืน และเกิดการบูรณาการ
ความรวมมือระหวางหนวยงาน ยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางถนน บุคลากรมีความรู เจตคติ ทักษะในการ
คนหา ชวยเหลือผูประสบภัยไดอยางถูกตอง 
มีประสิทธภาพ

5
โครงการบริการประชาชนรักษาความสงบ
เรียบรอย ความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน

งานเทศกิจ 
สํานักปลัด ฯ

        2,711,750.00 2,019,176.35

จางเหมาเอกชนเขามาดําเนินการดูแลความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง ในเขตเทศบาลเมืองทุงสง เปน
โครงการตอเนื่องตลอดทั้งป

6
โครงการฝกอบรมสมาชิกแจงขาว
อาชญากรรมในเทศบาลเมืองทุงสง

สํานักปลัด ฯ            100,000.00 100,000.00 อุดหนุนให สภ.ทุงสง ดําเนินการ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําป 2551

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ

ดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวยเพื่ออธิบาย

เหตุผลตอ
คณะกรรมการการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาลฯได

1 โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชน
งาน
ประชาสัมพันธ
กองวิชาการ

           100,000.00 61,395.00

ดําเนินการแลว จัดงานแถลงขาวกิจกรรมของเทศบาลใน
รอบปที่ผานมา และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมือง
ทุงสงในอนาคต ตอสื่อมวลชน ชุมชน หนวยงานราชการ
ตาง ๆ โรงเรียน ฯลฯ และไดเชิญ ร.ต.อ ดร.นิติภูมิ นวรัตน 
มาใหความรูแกพนักงานเทศบาล ประชาสัมพันธเทศบาล 
ประชาสัมพันธโรงเรียน  ประชาสัมพันธชุมชน หอกระจาย
ขาว สมาชิกชุมชน ในประเด็นบทบาทสื่อมวลชนตอการ
พัฒนาทองถิ่น และการพัฒนาดานการศึกษาในทองถิ่น ใน
วันที่ 22 ส.ค 51 ที่ผานมามีผูเขารวมประมาณ 200 คน  
ผลทําใหทุกฝายเขาใจ สรางภาพลักษณที่ดีตอเทศบาล
และสรางเครือขายการประชาสัมพันธเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 3.5
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําป 2551

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ

ดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวยเพื่ออธิบาย

เหตุผลตอ
คณะกรรมการการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาลฯได

2
โครงการจัดทําวารสาร รายงาน
กิจการประจําปเทศบาล

งาน
ประชาสัมพันธ
กองวิชาการ

           610,000.00 233,000.00

ดําเนินการ โดย
 1. ทําวารสารเผยแพร ขอมูลขาวสาร(ทุงสงสัมพันธ)และ
ผลการดําเนินงานของเทศบาล จํานวน 4 เดือนตอครั้ง ๆ ละ
 3,000 ฉ
 2. ทํารายงานกิจการประจําป 1,000 ฉบับ ไดดําเนินการ
เรียบรอยแลว และนําไปเผยแพรแกประชาชน หนวยงาน
ราชการ องคกรตาง ๆ เปนที่เรียบรอย เพื่อเผยแพรชอมูล
ขาวสารผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองทุงสง ในรอบ
ปที่ผานมา

3
โครงการปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสาร
ระดับอําเภอทุงสง

กองคลัง         100,000.00 100,000.00
เบิกจายเงินให อ.บ.ต ควนกรด เพื่อปรับปรุงศูนย
ขอมูลขาวสารระดับอําเภอ เมื่อวันที่  14 กรกฏาคม 
2551
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําป 2551

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ

ดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวยเพื่ออธิบาย

เหตุผลตอ
คณะกรรมการการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาลฯได

4 โครงการประกวดภาพถายเมืองทุงสง
งาน
ประชาสัมพันธ
กองวิชาการ

             30,000.00  -

เนื่องจากวัตถุประสงคของโครงการดังกลาว จะดําเนินการ 
เพื่อเก็บรวบรวมภาพถายที่สวยงามของสถานที่ตาง ๆ ใน
อําเภอทุงสง เพื่อนํามาจัดพิมพหนังสือแนะนําแหลง
ทองเที่ยว เมื่อ 27 ต.ค. - 4 พ.ย. 50 ชุมทางทุงสงเกมส แต
มีขอจํากัดทางดานเวลา จึงไมสามารถดําเนินการได

โอนลดงบประมาณไปใชใน
รายการอื่น ที่จําเปน 
30,000 บาท

1
โครงการวันพัฒนาเทศบาลเนื่องในวันสําคัญ
ตางๆ

สํานักปลัด ฯ            100,000.00 94,643.00

สําเร็จตามวัตถุประสงค ภาระ เปาหมายที่วางไว โดยจัด
กิจกรรมจัดพิธีบวงสรวง
พระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว  ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว

โอนลดงบประมาณไปใชใน
รายการอื่น ที่จําเปนของ
สํานักปลัด 5.357 บาท

2 โครงการจัดงานวันเทศบาล สํานักปลัด ฯ            150,000.00 132,310.00
ไดดําเนินการสําเร็จตามวัตถุประสงคเปนการสรางความ
รักความสามัคคีในองคกร

โอนลดงบประมาณไปใชใน
รายการอื่น ที่จําเปน 
17,690  บาท

ยุทธศาสตรที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 3.7
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําป 2551

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ

ดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวยเพื่ออธิบาย

เหตุผลตอ
คณะกรรมการการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาลฯได

3
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีเมืองทุงสง

สํานักปลัด ฯ         2,500,000.00 1,611,527.78
ไดสมาชิกสภาเทศบาล และผูบริหาร ครบ ทั้งนี้ผลการ
ประเมินความพึงพอใจในการเลือกตั้งจากประชาชน 
ประชาชนพึงพอใจ อยูในระดับมาก

โอนลดงบประมาณไปใชใน
รายการอื่น ที่จําเปนของ
สํานักปลัด  625,172 บาท

4
โครงการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมดาน
ประชาธิปไตย

สํานักปลัด ฯ              20,000.00 56,507.00

จัดอบรมสงเสริมกระบวนการมีสวนรวม ดาน
ประชาธิปไตยแกประชาชนทั่วไป และพนักงานเทศบาล
จํานวนผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ ความรู
เบื้องตนการปกครองทองถิ่น มีความรูเรื่องสิทธ หนาที่ ของ
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ และการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการปกครองและการเลือกตั้งกับหนาที่ของ
ประชาชนตามกฎหมาย เพื่อใหเกิดความรวมมือระหวาง รัฐ
 เอกชน และประชาชนในการทํางาน เพื่อความรู ความ
เขาใจของประชาชน ซึ่งมีผูรับรวมการอบรม 47 คน

โอนเพิ่ม 40,000 บาท 
ภายหลังโอนลดไปใชใน
โครงการอื่นที่จําเปน 3,493
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําป 2551

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ

ดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวยเพื่ออธิบาย

เหตุผลตอ
คณะกรรมการการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาลฯได

5 โครงการประชุมประชาคมเมืองทุงสง
งานวิเคราะห
กองวิชาการ

           200,000.00 297,236.00

ครั้งที่ 1ไดผูแทนประชาคมเมืองทุงสง ครบ ตามระเบียบ ฯ 
1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ฯ จํานวน 6 คนดังนี้
2. คณะกรรมการสนับสนุน ฯ จํานวน 3 คน ดังนี้
3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ จํานวน 2 
คน
ครั้งที่  2  ไดจัดประชุมประชาคม วางแผนพัฒนา เทศบาล
เมืองทุงสง โดยใหประชาชน หนวยงานภาคราชการองคกร 
เอกชน สื่อมวลชน จากทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ
เสนอแนะวางแผนพัมนรวมกัน ในวันที่ 13 - 14 ก.ค 51 ณ 
โรงแรม  บี พี สมิหลา สงขลา เพื่อจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล

โอนเพิ่ม 210,000 และ
ภายหลังโอนลดไปใชจาย
ในโครงการอื่นที่จําเปน ของ
 สํานักปลัด เปนเงิน 
19,060 บาท
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําป 2551

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ

ดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวยเพื่ออธิบาย

เหตุผลตอ
คณะกรรมการการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาลฯได

1
โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะ
กรรมการบริหารชุมชน

งานพัฒนา
ชุมชน กอง
สวัสดิการสังคม

           300,000.00  -
อยูในชวงที่มีการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
 จึงโอนไปโครงการที่จําเปนกอน

โอนลดงบประมาณ 
299,000.- บาท  เพื่อจาย
เปนเงินสงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพคนชรา คนพิการ และ
ผูปวยโรคเอดสและโอนลด  
เพื่อจายเปนคาใชจายใน
รายการอื่นที่จําเปนซึ่ง
งบประมาณไมเพียงพอ  
เชน  เงินสงเคราะหคา
จัดการศพตามประเพณี

ยุทธศาสตรที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 2
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําป 2551

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ

ดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวยเพื่ออธิบาย

เหตุผลตอ
คณะกรรมการการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาลฯได

2 โครงการเทศบาลพบสภาชุมชนเมือง
งานพัฒนา
ชุมชน กอง
สวัสดิการสังคม

             50,000.00 27,000.00

 ชุมชนในเขตเทศบาล ฯ ไดรับประโยชนรวมกันในการ
แกไขปญหา  และทําใหชุมชนมีความเขมแข็งขึ้น ซึ่ง
ดําเนินการ ไปแลวจํานวน  10 ชุมชน ดังนี้ 1. ชุมชน
บานพักรถไฟทุงสง 2. ชุมชนเปรมประชา - ราชบริพาร 3. 
ชุมชนเขาปรีดี 4. ชุมชนสะพานเหล็ก 5.  ชุมชนตลาดใน 6.
 ชุมชนทาแพใต 7. ชุมชนบานนาเหนือ 8. ชุมชนทุงสง - นา
บอน 9. ชุมชนในหวัง 10. ชุมชนทาแพเหนือ

โอนลดไปใชในงานอื่นของ
กองสวัสดิการสังคม  
18,698
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําป 2551

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ

ดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวยเพื่ออธิบาย

เหตุผลตอ
คณะกรรมการการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาลฯได

3
โครงการสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง
ในการบริหารจัดการใหแกองคกรการบริหาร
ชุมชน(อบช.)

งานพัฒนา
ชุมชน กอง
สวัสดิการสังคม

        2,312,400.00 2,086,000.00

1. อุดหนุนเพื่อสงเสริมกีฬาประเพณี
วัฒนธรรมใหแกชุมชน ดังนี้ 2,100,000.00 2,086,000.00
  (1) กิจกรรมวันสงกรานต         428,000.00 428,000.00
     - อบช. ประชาอุทิศ              30,000.00             30,000.00 
     - อบช. หมูบานพัฒนา              20,000.00             20,000.00 
     - อบช. บานในหวัง              30,000.00             30,000.00 
     - อบช. เขาปรีดี              25,000.00             25,000.00 
     - อบช. ทุงสง - หวยยอด              20,000.00             20,000.00 
     - อบช. เสริมชาติ              20,000.00             20,000.00 
     - อบช. ทาแพใต              20,000.00             20,000.00 
     - อบช. หลังโรงพยาบาล              30,000.00             30,000.00 
     - อบช. สะพานเหล็ก              26,000.00             26,000.00 

      -  คาใชจายในกิจกรรมอยูในงบประมาณ
         ที่กําหนดมีการใชจายอยางประหยัด
      - ทุกฝายที่เกี่ยวของมีความพึงพอใจ
     - ความสําเร็จการดําเนินงานเปนไป
        ตามวัตถุประสงคที่วางไว
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําป 2551

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ

ดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวยเพื่ออธิบาย

เหตุผลตอ
คณะกรรมการการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาลฯได

     - อบช. บานนาเหนือ              30,000.00             30,000.00 
     - อบช. ทาแพเหนือ              30,000.00             30,000.00 
     - อบช. บานพักรถไฟทุงสง              25,000.00             25,000.00 
     - อบช. ตะวันออกวัดชัยชุมพล              20,000.00             20,000.00 
     - อบช. ตลาดใน              25,000.00             25,000.00 
     - อบช. เปรมประชา              27,000.00             27,000.00 
     - อบช. ยุทธศาสตร              15,000.00             15,000.00 
     - อบช. ทุงสง - นาบอน              35,000.00             35,000.00 
  (2) กิจกรรมวันลอยกระทง 255,000.00 255,000.00
     - อบช. เขาปรีดี 25000.00 25000.00
     - อบช. ทุงสง - หวยยอด 20000.00 20000.00
     - อบช. เสริมชาติ 25000.00 25000.00
     - อบช. ทาแพใต 45000.00 45000.00
     - อบช. หลังโรงพยาบาลทุงสง 10000.00 10000.00
     - อบช. บานนาเหนือ 10000.00 10000.00

      -  คาใชจายในกิจกรรมอยูในงบประมาณ
         ที่กําหนดมีการใชจายอยางประหยัด
      - ทุกฝายที่เกี่ยวของมีความพึงพอใจ
     - ความสําเร็จการดําเนินงานเปนไป
        ตามวัตถุประสงคที่วางไว
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําป 2551

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ

ดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวยเพื่ออธิบาย

เหตุผลตอ
คณะกรรมการการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาลฯได

     - อบช. บานพักรถไฟทุงสง 10000.00 10000.00
     - อบช. ตะวันออกวัดชัยชุมพล 30000.00 30000.00
     - อบช. ตลาดใน 10000.00 10000.00
     - อบช. ยุทธศาสตร 30000.00 30000.00
     - อบช. ทุงสง - นาบอน 40000.00 40000.00
  (3) กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 558,000.00 558,000.00
      - อบช. ประชาอุทิศ              40,000.00 40,000.00
      - อบช.หมูบานพัฒนา              40,000.00             40,000.00 
      - อบช. บานในหวัง              45,000.00             45,000.00 
      - อบช. เขาปรีดี              40,000.00             40,000.00 
      - อบช. ทุงสง - หวยยอด              30,000.00             30,000.00 
      - อบช. เสริมชาติ              30,000.00             30,000.00 
      - อบช. ทาแพใต              20,000.00             20,000.00 
      - อบช. หลังโรงพยาบาลทุงสง              30,000.00             30,000.00 
      - อบช.สะพานเหล็ก              26,000.00             26,000.00 
      - อบช. บานนาเหนือ              35,000.00             35,000.00 

      -  คาใชจายในกิจกรรมอยูในงบประมาณ
         ที่กําหนดมีการใชจายอยางประหยัด
      - ทุกฝายที่เกี่ยวของมีความพึงพอใจ
     - ความสําเร็จการดําเนินงานเปนไป
        ตามวัตถุประสงคที่วางไว
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําป 2551

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ

ดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวยเพื่ออธิบาย

เหตุผลตอ
คณะกรรมการการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาลฯได

      - อบช. ทาแพเหนือ              50,000.00             50,000.00 
      - อบช. บานพักรถไฟทุงสง              35,000.00             35,000.00 
      - อบช. ตะวันออกวัดชัยชุมพล              30,000.00             30,000.00 
      - อบช. ตลาดใน              20,000.00             20,000.00 
      - อบช. เปรมประชา - ราชบริพาน              32,000.00             32,000.00 
      - อบช. ยุทธศาสตร              40,000.00             40,000.00 
      - อบช ทุงสง - นาบอน              15,000.00             15,000.00 
  (4) กิจกรรมวันสารทเดือนสิบ           80,500.00           66,500.00 
      - อบช หมูบานพัฒนา              10,000.00             10,000.00 
      - อบช บานในหวัง                2,500.00               2,500.00 
      - อบช ทุงสง - หวยยอด              20,000.00             20,000.00 
      - อบช เสริมชาติ              14,000.00  ไมขอเบิก
      - อบช บานนาเหนือ              10,000.00             10,000.00 
      - อบช ตลาดใน                5,000.00               5,000.00 
      - อบช เปรมประชา              14,000.00             14,000.00 
      - อบช ยุทธศาสตร                5,000.00               5,000.00 

      -  คาใชจายในกิจกรรมอยูในงบประมาณ
         ที่กําหนดมีการใชจายอยางประหยัด
      - ทุกฝายที่เกี่ยวของมีความพึงพอใจ
     - ความสําเร็จการดําเนินงานเปนไป
        ตามวัตถุประสงคที่วางไว
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําป 2551

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ

ดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวยเพื่ออธิบาย

เหตุผลตอ
คณะกรรมการการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาลฯได

  (5) กิจกรรมแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ         446,000.00 446,000.00
      - อบช.ประชาอุทิศ              30,000.00             30,000.00 
      - อบช. หมูบานพัฒนา              50,000.00             50,000.00 
      - อบช. บานในหวัง              15,000.00             15,000.00 
      - อบช. เปรมประชา - ราชบริพาน              35,000.00             35,000.00 
      - อบช. ยุทธศาสตร              10,000.00             10,000.00 
      - อบช.ทุงสง - นาบอน              30,000.00             30,000.00 
      - อบช.เขาปรีดี              20,000.00             20,000.00 
      - อบช.ทุงสง - หวยยอด              30,000.00             30,000.00 
      - อบช.เสริมชาติ              31,000.00             31,000.00 
      - อบช.หลังโรงพยาบาล              40,000.00             40,000.00 
      - อบช.สะพานเหล็ก              30,000.00             30,000.00 
      - อบช.ทาแพเหนือ              10,000.00             10,000.00 
      - อบช. บานพักรถไฟทุงสง              35,000.00             35,000.00 

      -  คาใชจายในกิจกรรมอยูในงบประมาณ
         ที่กําหนดมีการใชจายอยางประหยัด
      - ทุกฝายที่เกี่ยวของมีความพึงพอใจ
     - ความสําเร็จการดําเนินงานเปนไป

        ตามวัตถุประสงคที่วางไว
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําป 2551

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ

ดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวยเพื่ออธิบาย

เหตุผลตอ
คณะกรรมการการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาลฯได

      - อบช ตลาดใน              25,000.00             25,000.00 
      - อบช.ทาแพใต              10,000.00             10,000.00 
      - อบช.บานนาเหนือ              25,000.00             25,000.00 
      - อบช.ตะวันออกวัดชัยชุมพล              20,000.00             20,000.00 
  (6) กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

          66,000.00 66,000.00

      - อบช.ประชาอุทิศ              10,000.00             10,000.00 
      - อบช. บานในหวัง                5,000.00               5,000.00 
      - อบช.เขาปรีดี                5,000.00               5,000.00 
      - อบช.ทาแพใต                3,000.00               3,000.00 
      - อบช.หลังโรงพยาบาล                5,000.00               5,000.00 
      - อบช.สะพานเหล็ก              10,000.00             10,000.00 
      - อบช.บานนาเหนือ                5,000.00               5,000.00 
      - อบช.ทาแพเหนือ                5,000.00               5,000.00 
      - อบช. บานพกัรถไฟทุงสง                5,000.00               5,000.00 

      -  คาใชจายในกิจกรรมอยูในงบประมาณ
         ที่กําหนดมีการใชจายอยางประหยัด
      - ทุกฝายที่เกี่ยวของมีความพึงพอใจ
     - ความสําเร็จการดําเนินงานเปนไป
        ตามวัตถุประสงคที่วางไว
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําป 2551

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ

ดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวยเพื่ออธิบาย

เหตุผลตอ
คณะกรรมการการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาลฯได

      - อบช ตลาดใน                7,500.00               7,500.00 
      - อบช. เปรมประชา - ราชบริพาน                5,500.00               5,500.00 
(7)  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ              62,000.00             62,000.00 

  -  อบช  บานนาเหนือ                5,000.00               5,000.00 
  -  อบช. ตลาดใน                7,500.00               7,500.00 
  -  อบช ทาแพเหนือ                5,000.00               5,000.00 
  -  อบช. หลังโรงพยาบาลทุงสง                5,000.00               5,000.00 
  -  อบชเปรมประชา - ราชบริพาร                6,500.00               6,500.00 
  - อบช เขาปรีดี                5,000.00               5,000.00 
  -  อบช บานในหวัง                5,000.00               5,000.00 
  -  อบชประชาอุทิศ              10,000.00             10,000.00 
  -  อบช สะพานเหล็ก              10,000.00             10,000.00 
  -  อบช ทาแพใต                3,000.00               3,000.00 

 

      -  คาใชจายในกิจกรรมอยูในงบประมาณ
         ที่กําหนดมีการใชจายอยางประหยัด
      - ทุกฝายที่เกี่ยวของมีความพึงพอใจ
     - ความสําเร็จการดําเนินงานเปนไป

        ตามวัตถุประสงคที่วางไว
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําป 2551

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ

ดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวยเพื่ออธิบาย

เหตุผลตอ
คณะกรรมการการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาลฯได

  (8) กิจกรรมวันขึ้นปใหม         122,000.00 122,000.00
      -  อบช. บานในหวัง              15,000.00 15,000.00
      - อบช. ทาแพใต              14,000.00             14,000.00 
      - อบช. สะพานเหล็ก              18,000.00             18,000.00 
      - อบช. ทาแพเหนือ              15,000.00             15,000.00 
      - อบช. บานพักรถไฟทุงสง              20,000.00             20,000.00 
      - อบช. ตะวันออกวัดชัยชุมพล              20,000.00             20,000.00 
      - อบช.ตลาดใน              20,000.00             20,000.00 

      -  คาใชจายในกิจกรรมอยูในงบประมาณ
         ที่กําหนดมีการใชจายอยางประหยัด
      - ทุกฝายที่เกี่ยวของมีความพึงพอใจ
     - ความสําเร็จการดําเนินงานเปนไป
        ตามวัตถุประสงคที่วางไว
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําป 2551

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ

ดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวยเพื่ออธิบาย

เหตุผลตอ
คณะกรรมการการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาลฯได

  (9) กิจกรรมแหผาพระบฎ (แหผาขึ้นธาตุ) 
อบช.ยุทธศาสตร

งานพัฒนา
ชุมชน กอง
สวัสดิการสังคม

          20,000.00 20,000.00

      -  คาใชจายในกิจกรรมอยูในงบประมาณ
         ที่กําหนดมีการใชจายอยางประหยัด
      - ทุกฝายที่เกี่ยวของมีความพึงพอใจ
     - ความสําเร็จการดําเนินงานเปนไป
        ตามวัตถุประสงคที่วางไว

  (10) กิจกรรมประเพณีทอดกฐิน 
     อบช  ทาแพใต

งานพัฒนา
ชุมชน กอง
สวัสดิการสังคม

               5,000.00 5,000.00 ดําเนินการทอดกฐิน อบช. ทาแพใต

  (11) วันเขาพรรษา
งานพัฒนา
ชุมชน กอง
สวัสดิการสังคม

               7,500.00 7,500.00

      -  คาใชจายในกิจกรรมอยูในงบประมาณ
         ที่กําหนดมีการใชจายอยางประหยัด
      - ทุกฝายที่เกี่ยวของมีความพึงพอใจ
     - ความสําเร็จการดําเนินงานเปนไป
        ตามวัตถุประสงคที่วางไว
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําป 2551

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ

ดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวยเพื่ออธิบาย

เหตุผลตอ
คณะกรรมการการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาลฯได

 (12)  จัดคายเด็กและเยาวชนดนตรี  กีฬา 
ภาษา ศิลปะ (อบช  หมูบานพัฒนา)

งานพัฒนา
ชุมชน กอง
สวัสดิการสังคม

             50,000.00 50,000.00
จัดคายเยาวชน เพื่อใหเด็กไดอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น และ รูรักสามัคคี

2. ดานการพัฒนาความเขมแข็งชุมชน 
ดังนี้

งานธุรการ
กองสวัสดิการ

        212,400.00  -

 2.1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร โนตบุคพรอม
วัสดุอุปกรณตอพวงพรอมใชงาน

             50,000.00  -
เปนโครงการที่ชุมชนประชาอุทิศ  ขอใหเทศบาลจัดซื้อเพื่อ
ยืมใชและประธานชุมชน  ไดแจงวาชุมชนไดเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค จึงไมมีความจําเปน

งบประมาณไมไดใชจาย
ตามเปาหมายที่ตั้งไว

2.2 จัดซื้อชุดหยุดตรวจกั้นจราจรจํานวน 4 ชุด              74,400.00 

 -
เปนโครงการที่ตลาดในขอใหเทศบาลจัดซื้อเพื่อยืมใชใน
ชุมชนเปนครั้งคราว  แตสามารถยืมจากหนวยงานหรือ
ชุมชนอื่นไดจึงไมไดดําเนินการ  จัดซื้อ

งบประมาณไมไดใชจาย
ตามเปาหมายที่ตั้งไว

2.3 จัดซื้อเครื่องเลนเด็ก จํานวน  5  ชุด              88,000.00 
 -

เปนโครงการชุมชนเสนอใหเทศบาลจัดซื้อ เพื่อใชในชุมชน
หลังโรงพยาบาลทุงสง  ซึ่งไมชัดเจนในกรรมสิทธิ์ของพื้นที่
จัดวางครุภัณฑเครื่องเลน จึงไมไดดําเนินการจัดซื้อ

งบประมาณไมไดใชจาย
ตามเปาหมายที่ตั้งไว
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําป 2551

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ

ดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวยเพื่ออธิบาย

เหตุผลตอ
คณะกรรมการการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาลฯได

1 โครงการสํารวจขอมูล จปฐ.
งานพัฒนา
ชุมชน กอง
สวัสดิการสังคม

             10,000.00  -

1. เทศบาลรวมกับกรรมการชุมชนนําขอมูลสภาพปญหา
มากําหนดเปนแผนงาน/โครงการเทศบาลและใหการ
สนับสนุนงบประมาณ
2. เทศบาลสามารถทราบขอมูลชุมชนดานตาง ๆ และนํา
ขอมูลเหลานั้นมาใชในการพัฒนาและแกไขปญหาของ
ชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

โครงการนี้ดําเนินการแลว
ไมตองใชงบประมาณ 
(งบประมาณโอนลดเพื่อ
จายเปนเงินสงเคราะหเพื่อ
จัดการศพตามประเพณี 
จํานวน 9,900 บาท)

ยุทธศาสตรที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 3
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําป 2551

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ

ดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวยเพื่ออธิบาย

เหตุผลตอ
คณะกรรมการการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาลฯได

1 โครงการสงเคราะหการจัดการศพตามประเพณี
งานสังคม
สงเคราะห กอง
สวัสดิการฯ

             60,000.00 110,000.00
จายเงินสงเคราะหเพื่อจัดการศพตามประเพณี  ราย ละ 
2,000.- บาท  จํานวน  55  ราย

โอนเพิ่ม 50,000 บาท 
เนื่องจากงบประมาณไม
เพียงพอ

2
โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ คนชรา คนพิการ
 ผูปวยโรคเอดส

งานสังคม
สงเคราะห กอง
สวัสดิการ ฯ

        1,784,000.00 2,382,000.00

ยุทธศาสตรที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 4
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําป 2551

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ

ดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวยเพื่ออธิบาย

เหตุผลตอ
คณะกรรมการการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาลฯได

2.1  งบประมาณเทศบาล
   - คนชรา      218  คน
   - คนพิการ     2  คน
   - ผูปวยโรคเอดส  13  คน

           200,000.00 798,000.00

   คนชรา  คนพิการ  ผูปวยโรคเอดส  ไดรับเบี้ย
   ยังชีพคนละ 500 บาท/เดือน  ดังนี้
     ผูที่ไดรับเบี้ยยังชีพที่มีอยูเดิม
   -  คนชรารับเบี้ยยังชีพ   12 เดือน  จํานวน 24 คน
   -  คนพิการรับเบี้ยยังชีพ 12 เดือน  จํานวน 1  คน
   -  ผูปวยโรคเอดสรับเบี้ยยังชีพ 12 เดือน จํานวน 8 คน
     ผูที่ไดรับเบี้ยยังชีพจากการสํารวจใหม เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
    - คนชรารับเบี้ยยังชีพ    6  เดือน  จํานวน  194  คน
    - คนพิการรับเบี้ยยังชีพ   6  เดือน  จํานวน  1  คน
    - ผูปวยโรคเอดสรับเบี้ยยังชีพ  6 เดือน จํานวน 5 คน

โอนเพิ่ม 629,500 บาท 
เนื่องจากมีการสํารวจ
คนชรา คนพิการ และผูปวย
โรคเอดสที่เขาหลักเกณฑ 
ไดรับเบื้ยยังชีพ เพิ่ม  
จํานวน  200 คน  จึงทําให
งบประมาณไมเพียงพอ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําป 2551

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ

ดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวยเพื่ออธิบาย

เหตุผลตอ
คณะกรรมการการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาลฯได

2.2  จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
    - คนชรา    174  คน
   - คนพิการ    74  คน
   - ผูปวยโรคเอดส  16  คน

        1,584,000.00 1,584,000.00
คนชรา  คนพิการ  ผูปวยโรคเอดส  ไดรับเบี้ยยังชีพ คนละ 
500 บาท/เดือน  ตั้งแตเดือน ตุลาคม  2550  - เดือน
กันยายน  2551  รวม  12 เดือน
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําป 2551

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวยเพื่อ

อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯได

1
โครงการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมทอระบาย
น้ํา

กองชาง       3,394,900.00 3,002,000.00

1.1 กอสรางทอระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก ดานบน
เปนรางวี ถนนยุทธศาสตร ซอย 12

           759,000.00 759,000.00 วางฏีกาเบิกจายแลว
โอนลดไปใชในงานอื่นของกองชาง 
เปนเงิน 202,900

1.2 กอสรางทอระบายน้ํา คสล. 60 เมตร พรอมบอ
พัก สวนบนเปนรางวี จากถนนทางเขาชุมชนบานใน
หวัง ถึงบานนางจรูญ บุญผุด สองขางถนน

           961,900.00 759,000.00 วางฏีกาเบิกจายแลว

1.3 กอสรางรางระบายน้ํา(รางยู)ชุมชนสะพานเหล็ก
 จากสามแยกสําโรง ถึงสะพานขามคลองทาเลา

           325,000.00 297,000.00 วางฏีกาเบิกจายแลว
โอนลดไปใชในงานอื่น 28,000 
บาทของกองชาง

1.4 กอสรางทอระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก ดานบน
เปนรางวี ถนนทาแพเหนือ

        1,099,000.00 938,000.00  วางฏีกาเบิกจายแลว
โอนลดไปใชในงานอื่น 161,000 
บาทของกองชาง

1.5 กอสรางรางระบายน้ําบริเวณวัดโคกสะทอน            250,000.00 
249,000.00 วางฏีกาเบิกจายแลว

โอนลดไปใชในงานอื่น 1,000 บาท
ของกองชาง

ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ (เมืองผาสุข ชุมชนนาอยู)

ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6.1
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป 2551
หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวยเพื่อ

อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯได

2
โครงการกอสรางถนนและทอระบายน้ํา/
ปรับปรุงผิวจราจร

กองชาง       6,378,600.00 5,060,195.00

2.1 กอสรางถนน คสล. และทอระบายน้ํา คสล. 
ถนนประชาอุทิศ ซอย 2

        1,435,000.00 1,100,000.00 วางฏีกาเบิกจายแลว
โอนลดไปใชในงานอื่นของกองชาง 
เปนเงิน 335,000

2.2 กอสรางถนน คสล. และทอระบายน้ํา พรอมบอ
พักและรางวี คสล. ถนนเปรมประชา ซอย 3

           979,900.00 868,000.00 วางฏีกาเบิกจายแลว
โอนลดไปใชในงานอื่น 111,900 
บาท ของกองชาง

2.3 กอสรางถนน คสล. และทอระบายน้ํา พรอมบอ
พักและรางวี คสล. ถนนพัฒนาการ ซอย 4

           341,700.00 300,000.00 วางฏีกาเบิกจายแลว
โอนลดไปใชในงานอื่นของกองชาง 
เปนเงิน 41,700

2.4 กอสรางถนน คสล. และทอระบายน้ํา (ดานบน
เปนรางวี) พรอมบอพัก ซอยจานอง ตลาดใน

           513,000.00 393,895.00 วางฏีกาเบิกจายแลว
โอนลดไปใชในงานอื่นของกองชาง
และกองชางสุขาภิบาล  2  ครั้งเปน
เงิน  119,105

2.5 กอสรางถนน คสล. และทอระบายน้ํา พรอมบอ
พัก (ดานบนเปนรางวี) ถนนประชาอุทิศ (ซอยพราน
นุน) จากที่กอสรางไวแลวถึงสะพานขามคลองทาเลา

        1,580,000.00 1,263,000.00 วางฏีกาเบิกจายแลว
โอนลดไปใชในงานอื่นของกองชาง 
317,000
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป 2551
หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวยเพื่อ

อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯได

2.6 กอสรางถนน ค.ส.ล และทอระบายน้ํา ค.ส.ล 
พรอมบอพัก (ดานบนเปนรางวี) ถนนยุทธศาสตร 
ซอย 4

กองชาง         1,119,000.00 850,000.00 วางฏีกาเบิกจายแลว

2.7 กอสรางปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต
ถนนทุงสง - นาบอน

กองชาง            350,000.00 225,300.00 วางฏีกาเบิกจายแลว

2.8 กอสรางถนน ค.ส.ล พรอมทอระบายน้ําถนน
เปรมประชา ซอย 1 (ตอจากเดิม)

กองชาง 60,000.00 60,000.00 วางฏีกาเบิกจายแลว

3
โครงการปรับปรุงหลังคาและเปลี่ยนกระเบื้อง
มุงหลังคา ศาลาชุมชนยุทธศาสตร

กองชาง          149,000.00 127,500.00 วางฏีกาเบิกจายแลว
โอนลดไปใชในงานอื่นของกอง
ชาง เปนเงิน 21,500 บาท

4
โครงการปรับปรุงที่ทําการชุมชนบาน
นาเหนือ

กองชาง          191,000.00  - อยูในขึ้นตอนการดําเนินการของพัสดุ

5 โครงกรจัดทําปายชื่อซอยชุมชนเสริมชาติ กองชาง           85,000.00 73,700.00 วางฏีกาเบิกจายแลว
โอนลดไปใชในงานอื่นของกอง
ชาง เปนเงิน 11,300

6
โครงการกอสรางศาลาที่วาการชุมชนบานพัก
รถไฟ

กองชาง          500,000.00 500,000.00 วางฏีกาเบิกจายแลว

7 โครงการบูรณปรับปรุงศาลาประชาคม กองชาง          503,500.00          503,500.00 รื้อฝาเพดาน เก็บโปะรอยแตกราว
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป 2551
หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวยเพื่อ

อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯได

8 โครงการกอสรางสนามเทนนิส กองชาง       1,020,000.00  - อยูในขึ้นตอนการดําเนินการของพัสดุ
9 โครงการกอสรางศูนยสงเสริมศิลปะมวยไทย กองชาง          635,500.00  - ขอใชสถานที่
10 โครงการจัดซื้อที่ดินบริเวณทาแพใต กองชาง          830,000.00 830,000.00 วางฏีกาเบิกจายแลว

11
โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อกอสรางศาลาชุมชนทุง
สง-หวยยอด

กองชาง          750,000.00 700,000.00 ทําสัญญาซื้อขายแลว
โอนลดไปใชในงานอื่นของกอง
ชาง เปนเงิน 50,000
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ลําดับ โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป 2551
หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได/
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวยเพื่อ

อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯได

12 โครงการกอสรางสถานีขนสง กองคลัง          500,000.00 225,000.00
เชาที่ดิน ของ นางสาวเยาวมาศ  เลิศวน
วัฒนา  ตั้งแตเดือน พ.ค - ก.ย 2551 รวม 5 
เดือน ๆ ละ 45,000

13
โครงการกอสรางเชื่อน ค.ส.ล ริมคลองตม 
ซอยบายใจถนนทุงสง - หวยยอด)

กองชาง          273,000.00 238,000.00 วางฏีกาเบิกจายแลว

14
โครงการขยายเขตระบบประปา  จํานวน 4 
โครงการ

กองชาง 730,000.00 723,000.00 วางฏีกาเบิกจายแลว
เปนโครงการขยายเขตประปา
จํานวน 4 โครงการ

15 โครงการขยายเขตไฟฟา กองชาง 768,512.90 768,512.90

วางฏีกาเบิกจายแลว (โครงการขยายเขต
ไฟฟา ซอยโรงสีโกไล ,ถนนเปรมประชา 
ถนนทาแพเหนือ ถนนทุงสง 
นครศรีธรรมราช ถนนพัฒนาการ ซอย 6 
ซอย 12 ถนนหลังวัดทาแพ ถนนประชาอุทิศ)

จายขาดเงินสะสม


