
ภายใตยุทธศาสตร (เรงดวน) ปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยเมืองทุงสงแบบบูรณาการ

ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม
 โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว

หรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลตอคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

1

โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ปองกัน  แกไขปญหาอุทกภัย แบบ
บูรณาการ (ดานกายภาพ)

30,500,000.00 3,473,900.00

1.1 การแกไขปญหาอุทกภัย แบบ
บูรณาการ
(กอสรางอุโมงครวมคลองทาเลา)

กองชาง 27,000,000.00  -  -  -
งานเร็วกวาเปาหมาย ความคืบหนา
ของงานจะเสร็จและปดงานภายใน
เมษายน ถึง พฤษภาคม  2553

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง  ประจําป 2552

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม
 โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว

หรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลตอคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

1.2  ดูแลบํารุงรักษา  ปรับปรุงภูมิ
ทัศน  ลําเหมือง  ลําคลอง คู ทอ
ระบายน้ํา ภายในเขตเทศบาลทั้งหมด

กอง
สาธารณสุข

3,500,000.00  - 3,500,000.00 3,473,900.00

จางเหมาเรือนจําดูแลบํารุงรักษา
ปรับปรุงภูมิทัศน ลําเหมือง ลําคลอง
คู ทอ ระบายน้ํา ภายในเขตเทศบาล 
จํานวน 9 สาย จํานวน 6  โซน ตาม
แนวลําคลองที่ดําเนินการปรับแตง
แนวกันจอบคลองทั้งสองฝงขางเก็บ
วัสดุสิ่งปฏิกูลและกําจัดวัชพืชภายใน
ลําคลอง
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม
 โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว

หรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลตอคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

2

โครงการปองกันและแกไขปญหา
อุทกภัยและการจัดระเบียบแกไข
ปญหาจราจรเมืองทุงสงแบบ
บูรณาการ

300,000.00 138,524.00

2.1 การเตรียมความพรอมเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนในการปองกัน
และแกไขปญหาอุทกภัย

สํานักปลัด

จัดเครื่องอุปโภคบริโภค ยา เพื่อ
ชวยเหลือผูประสบอุทกภัย บรรลุ
วัตถุประสงคที่วางไว ลดความสูญเสีย
ในชีวิตและทรัพยสิน ประชาชนมี
ความสูญเสียนอยลง

2.2  กิจกรรมติดตั้งเครื่องสูบน้ําตาม
จุดเสี่ยงภัยน้ําทวมในเขตเทศบาล

สํานักปลัด

บรรลุวัตถุประสงคที่วางไว จุดพื้นที่
ราบลุม พื้นที่เสี่ยงภัย ไดรับ
การระบายน้ําไดอยางรวดเร็วน้ําไม
ทวมขัง ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพยสิน 
ตลอดจนสิ่งสาธารณประโยชน
ในเขตเทศบาลเมืองทุงสง
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม
 โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว

หรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลตอคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

2.3 กิจกรรมรณรงคปองกันอุบัติเหตุ
บนทองถนน(กิจกรรมฝกอบรมอาสา
จราจรเมืองทุงสง)

สํานักปลัด

 - บรรลุวัตถุประสงคที่วางไว ผูเขารับ
การฝกอบรมมีความรูเขาใจสามารถ
จัดการจราจรได
 - อัตราการเกิดอุบัติเหตุและการทําผิด
กฎหมายจราจรลดนอยลง 
 - เกิดความพึงพอใจของผูใชรถใช
ถนนในการอํานวยความสะดวกจราจร

2.4 กิจกรรมเดินรณรงคเปดไฟใส 
หมวกกันนอคและแลกหมวก

สํานักปลัด  - ดําเนินการไมใชงบประมาณ

46



ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม
 โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว

หรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลตอคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

2.5 กิจกรรมเสริมสรางความรูดาน
การจราจรแกเยาวชน นักเรียน 
ประชาชนและอาสาสมัคร/จัดตั้งศูนย
อํานวยการดานจราจรกิจกรรม
ฝกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี อาสา
จราจรเมืองทุงสง)

สํานักปลัด  - บรรลุวัตถุประสงคที่วางไว ผูเขารับ
การฝกอบรมไดมีความรูกฎหมาย
จราจร มีจิตสํานึกที่จะเปนพลเมืองดี 
เคารพกฎหมาย รูจักปองกันภัย
อันตราย ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติดและ
การทําผิดกฎหมายจราจรลดนอยลง
เขาใจสามารถจัดการจราจรได
- อัตราการเกิดอุบตัิเหตุและการทําผิด
กฎหมายจราจรลดนอยลง
- ผูใชรถใชถนนเกิดความพึงพอใจ
ของผูใชรถใชถนนในการอํานวย
ความสะดวกจราจร
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม
 โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว

หรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลตอคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

2.6 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรการจัดระเบียบ
เมืองทุงสงและการจราจรเมืองทุงสง

สํานักปลัด  - มีการจัดการประชุมคณะกรรมการ
แกไขปญหาจราจรเมืองทุงสง จํานวน 
9 ครั้ง และมีการชี้แจงประชาชน
จํานวน  4 ครั้ง
 - มีการเดินรถทางเดียว (one way)  
เชน  ถนนเวชพฤกษพิทักษ ถนน
ประสานมิตร ถนนชัยชุมพล  ฯลฯ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว

หรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุเหตุผล
ในการโอนดวย  เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา
เทศบาล ฯได

1
โครงการพัฒนาโรงเรียน
มัธยมศึกษาในรูปแบบการเรียน
การสอนสองภาษา

930,000.00 631,858.00

 - กิจกรรมประชุมสัมมนาแบบ 
Focus group เพื่อกําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมาย
รวมของโรงเรียนมัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองทุงสง

โรงเรียน
เทศบาลวัดทา

แพ
40,000.00 ไมดําเนินการ

โอนงบประมาณใชในโครงการสรรหาและ
พัฒนาศักยภาพครูระดับมัธยมศึกษา 
กิจกรรมอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน 
งบประมาณ 200,000 บาท

 -  กิจกรรมพัฒนาการสอน
วิชาชีพสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน โดยรวมมือ
กับสถานศึกษาอาชีวศึกษา

โรงเรียน
เทศบาลวัดทา

แพ
200,000.00 -175,000.00 24,948.00            

โอนงบประมาณใชในการจัดซื้อ Computer  
เพิ่มใหหองศูนยการเรียนรู EEMS จํานวน 
175,000 บาท

 - กิจกรรมจัดการดานเอกสาร
รูปแบบตางๆในการรองรับ
นักเรียนมัธยมศึกษา (ม.1-ม.3)

โรงเรียน
เทศบาลวัดทา

แพ
100,000.00 -33,000 67,000.00

โอนเงินไปปรับปรุงและพัฒนากลุมสาระ
การเรียนรู

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง  ประจําป 2552

แนวทางการพัฒนาที่  1  การพัฒนาความรูคูคุณธรรม

ภายใตยุทธศาสตรที่ 1  พัฒนาเมืองทุงสงใหมีคุณภาพการศึกษาและอนุรักษประเพณีวัฒนธรรม
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว

หรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุเหตุผล
ในการโอนดวย  เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา
เทศบาล ฯได

 -  กิจกรรมพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรในสถานศึกษา โรงเรียน

เทศบาลวัดทา
แพ

190,000.00 100,400 290,400.00 226,590

จัดอบรมครู จัดทําหลักสูตรสถาน
ศึกษาหลักสูตรระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ณ ร.ร.ทาแพ  ระหวาง
วันที่ 16-20 มีนาคม 2552

 - กิจกรรมสื่อสารชี้แจง
ประชาสัมพันธแผนงานการ
พัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
รูปแบบการเรียนการสอนสอง
ภาษา

โรงเรียน
เทศบาลวัดทา

แพ
80,000.00  -  - 79,838.00

จัดทําเอกสารชี้แจงประชาสัมพันธ
แผนงานการพัฒนาโรงเรียนมัธยมสอง
ภาษา

 - กิจกรรมสรรหาและพัฒนา
ศักยภาพครูระดบัมัธยมศึกษา

โรงเรียน
เทศบาลวัดทา

แพ
100,000.00 225,430 325,430.00 325,430.00

บุคลากรทางการศึกษาไดเรียนรูจาก
แหลงเรียนรูจริงที่หลากหลาย
สอดคลองในการเรียน การสอนของ
แตละกลุมสาระการเรียนรู

 - กิจกรรมการคัดเลือกนักเรียน
เตรียมตัวเขาศึกษาตอ
มัธยมศึกษาปที่ 1 ในระบบการ
เรียนการสอนแบบสองภาษา

โรงเรียน
เทศบาลวัดทา

แพ
20,000.00 -20,000  -  -

โอนลดไปจัดซื้อครุภัณฑสําหรับศูนย
การเรียนรู ร.ร.เทศบาลวัดทาแพ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว

หรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุเหตุผล
ในการโอนดวย  เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา
เทศบาล ฯได

 - กิจกรรมจัดตั้งศูนยพัฒนาการ
ใชทักษะภาษาอังกฤษและทักษะ
การเรียนรูในระบบการเรียนการ
สอนแบบสองภาษาสําหรับ
นักเรียนที่ผานการคัดเลือกเขา
โครงการศึกษาตอมัธยมศึกษาปที่
 1 ในรูปแบบการเรียนการสอน
แบบสองภาษา

โรงเรียน
เทศบาลวัด
ทาแพ

200,000.00 -200,000  -  - 

โอนลดไปตั้งจายเปนรายการใหมโดย
เขาหมวดคาครุภัณฑ สําหรับโรงเรียน
เทศบาลวัดชัยชุมพล  โรงเรียนเทศบาล
วัดโคกสะทอน และโรงเรียนเทศบาล
บานนาเหนือ

2 โครงการเขาคายเยาวชน กองการศึกษา 20,000.00  -  - 20,000.00

 - กิจกรรมเขาคายเยาวชน กองการศึกษา 12,500 ดําเนินการเขาคายเยาวชนในระหวาง
วันที่ 7-8 ม.ค.52 ณ สวนพฤกษาสิธร
เด็กและเยาวชนไดรวมกิจกรรม
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว

หรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุเหตุผล
ในการโอนดวย  เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา
เทศบาล ฯได

เขาคายลูกเสือเนตรนารี (คายศรี
นครินทรา อ.ทุงสง จ.
นครศรีธรรมราช)

โรงเรียน
เทศบาลวัดทา

แพ
7,500.00

 นักเรียนชั้น ป.6 และ ม 2 รูจักวิธีการ
ปรับตัวการอยูรวมกันและรูจักความ
สามัคคีในหมูคณะ

3
โครงการหนังสือเลมแรก (Book 
Start)

หอสมุด
ประชาชนฯ 
กองการศึกษา

100,000.00  -  - 95,070.00            

ดําเนินการโดยหองสมุด คือ ทุกวันพุธ
ตอนเชาศูนยบริการฯ จะฉีดวัคซีนเด็ก
ทกุสัปดาหเจาหนาที่หองสมุดก็จะไป
อธิบายและรับสมัครเกี่ยวกับโครงการ
หนังสือเลมแรก ซึ่งมีเปาหมายคือเด็ก
ที่มีอายุในขวบแรกจะใหหนังสือเลม
แรกไปและมีการใหความรูและวิธีการ
ปฏิบัติกับคุณแม

4
โครงการรณรงคปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด To be 
Number one

220,000.00 20,000.00            

 - ประชาชนเกิดจิตสํานึกที่รวมกัน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด -มี
กลุมในการปองกันแกไขปญหา
ยาเสพติดทั้งในชุมชนและสถานศึกษา 
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว

หรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุเหตุผล
ในการโอนดวย  เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา
เทศบาล ฯได

4.1 กิจกรรมรณรงคเพื่อปองกัน
ยาเสพติด

งานกีฬาและ
นันทนาการ
กองการศึกษา

20,000.00 20,000.00            

 6-7 พ.ค.2552 สวนพฤกษาสิรินธร 
จํานวนนักเรียน 100  คน
 7-8 พ.ค.2552 กิจกรรมเขาคายเยาวชน
 จํานวนนักเรียน 100  คน

4.2  กิจกรรมจัดการแขงขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธตานยาเสพติด

งานกีฬาและ
นันทนาการ
กองการศึกษา

200,000.00 -200,000  -  - ไมดําเนินการ

1
โครงการพัฒนาโรงเรียนเด็กเล็ก 
"รีสอรทอนุบาล" และศูนยเด็ก
เล็กกอนวัย

260,000.00 204,153.00

1.1  คาใชจายในการจัดตั้งศูนย
บริหารจัดการรีสอรทอนุบาล
ชั่วคราว

 ร.ร.รีสอรท 
อนุบาล

30,000.00  -  - 23,595.00

 - มีศูนยบริหารจัดการรีสอรทอนุบาล
สําหรับเจาหนาที่และผูมาใชบริการ
จํานวน 1 แหง 
  - การบริหารจัดการมีความคลองตัว
และรวดเร็ว

แนวทางการพัฒนาที ่2 การศึกษาเพื่อชีวิตชีวาและอาชีพ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว

หรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุเหตุผล
ในการโอนดวย  เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา
เทศบาล ฯได

1.2  คาใชจายในการจัดทําระบบ
ขอมูล

 ร.ร.รีสอรท 
อนุบาล

30,000.00 -30,000  -  - ไมดําเนินการ

1.3  คาใชจายในการจัดทํา
โครงการพัฒนาหลักสูตรและ
บุคลากรทางการศึกษารีสอรท
อนุบาล

 ร.ร.รีสอรท 
อนุบาล

200,000.00 -19,000 181,000.00 180,558

 - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระดับ ปฐมวัย

 ร.ร.รีสอรท 
อนุบาล

ครูผูเขารับอบรมมีความรูความเขาใจ
ในการประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษาระดับปฐมวยั และทําการ
ประเมินมาตรฐานการศึกษาในแตละ
ดาน

 - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดทําหลักสูตรตนแบบนํารอง
รีสอรทอนุบาล

 ร.ร.รีสอรท 
อนุบาล

 1.  โรงเรียนรีสอรทอนุบาลมี
หลักสูตรตนแบบครู 
2. ครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรตนแบบ

ดําเนินการระหวางวันที่ 
7-10 เม.ย.2552 ณ ในเพลา
เบยรีสอรท อ.ขนอม จ.นครศรีฯ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว

หรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุเหตุผล
ในการโอนดวย  เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา
เทศบาล ฯได

 - กิจกรรมประชุมผูปกครอง
กลุมปฐมวัยโรงเรียนรีสอรทอนุ
บาลทุงสง

 ร.ร.รีสอรท 
อนุบาล

    -  ผูปกครองเขารวมประชุม มากกวา 
 70 % 
     -  ผูปกครองมีความรูความเขาใจใน
นโยบายการจัดการศึกษาของคณะ
ผูบริหารเทศบาลและรีสอรทอนุบาล
     - ผูปกครองมีความสัมพันธที่ดีกับ
ทางโรงเรียน

2 โครงการอาหารกลางวันนักเรียน กองการศึกษา 7,476,000.00 7,476,000.00 7,614,453.00
นักเรียนไดรับประทานอาหารกลางวัน
ถูกตองตามหลังโภชนาการ

งบเทศบาล 1,247,220.00 -23000.00 1,224,220.00 1,224,212.00 เปนโครงการตอเนื่องทั้งป

เงินอุดหนุน 6,228,780.00
430,000

- 268500
6,390,280.00 6,390,241.00

เปนโครงการตอเนื่องทั้งป 
(กอหนี้  1,227,995)

3 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) กองการศึกษา 4,902,120.00 -1,018,000 3,884,120.00 3,883,488.58
นักเรียนชั้นอนุบาลถึง ป.4 ไดรับอาหาร
เสริมบํารุงสุขภาพใหสมบูรณแข็งแรง
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว

หรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุเหตุผล
ในการโอนดวย  เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา
เทศบาล ฯได

4 โครงการสนับสนุนศูนยเด็กเล็ก กองการศึกษา 1,183,424.00  -  - รวมกับขอ 5.5

5
โครงการรับการสนับสนุน
สําหรับการจัดการศึกษาปฐมวัย
และประถมศึกษา

กองการศึกษา 72,123,480.00 46,002,182.38     

5.1  เงินอุดหนุนเปนเงินเดือน
และคาจางประจํา

62,027,900.00 41,507,164.00

  -  เงินเดือนพนักงานครู 51,240,000.00 -1,562,200 49,677,800.00 49,677,785.52 จายเปนเงินเดือนพนักงานครู
  - เงินวิทยฐานะพนักงานครู

7,226,400.00
  515,780 
- 598,000 7,144,180.00 7,144,180.00 จายเปนเงินคาวิทยฐานะพนักงานครู

 - เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานครู
เทศบาล

3,561,500.00
2,551,300

 - 2,301,169
3,811,631.00 3,811,602.35

จายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานครู
เทศบาล

5.2  คาใชจายในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (คาวัสดุการศึกษา,คา
ซอมแซมฯ รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ)

คาวัสดุรายหัวเด็กระดับอนุบาล
และประถมศึกษา
5.3  เงินเพิ่มตาง ๆ ของ
ลูกจางประจํา

98,000.00 -29,200 68,800.00 68,742.00

7,585,315.00
 + 230,000 
 - 4,504,400

3,310,815.00 2,761,153.34

 
โอนลด ไปเปนคาวัสดุกอสราง งานศึกษา
ไมกําหนดระดับกองการศึกษา
และคาใชจายตาง ๆ ที่จําเปนเรงดวนจายเปนคาวัสดุ คาซอมแซมฯ ตาง ๆ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว

หรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุเหตุผล
ในการโอนดวย  เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา
เทศบาล ฯได

5.4  คาจางประจําตําแหนงภารโรง 1,229,000.00 -3,200 1,225,800.00 1,225,752.00 จายตามรายการ

5.5  คาตอบแทนรายเดือนและเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว
เจาหนาที่สนับสนุนการสอนและ
ผูดูแลเด็ก

1,494,000.00 -83,500 1,410,500.00 1,041,400.00 จายตามรายการ นําขอ 4 มารวมดวย

5.6  คาเครื่องแบบนักเรียนและ
เครื่องนุงหมฯ

323,280.00 -323,000 280.00 0.00 จัดซื้อจากเงินเรียนฟรี 15 ป แทน

 - คาเครื่องแบบนักเรียน (30%) 
ของจํานวนนักเรียนชั้น ป.1-ป.6)
 คนละ 2 ชุด ๆ ละ 180 บาท
5.7  คาใชจายในการพฒันา
บุคลากรทางการศึกษา

282,000.00 496,578 778,578.00 774,696.00 จายตามรายการ(กอหนี้ 84,480.-)

5.8 คาใชจายในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา

150,000.00 100,400.00     250,400.00 226,590.00 ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2551

 - จัดสรรใหโรงเรียนละ 30,000  
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว

หรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุเหตุผล
ในการโอนดวย  เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา
เทศบาล ฯได

6
โครงการรับเงินอุดหนุนสําหรับ
การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา กองการศึกษา 12,912,900.00 11,772,200.00 11,564,805.45

6.1  เงินเดือนและคาจางประจํา 8,850,000.00 -286,300.00 8,563,700.00 8,563,676.45 จายตามรายการ
6.2  เงินวิทยฐานะพนักงานครู 1,110,000.00 119,900.00 1,229,900.00 1,229,900.00 จายตามรายการ
6.3  เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
ครู

265,000.00 137,300.00 402,300.00 402,294.00
จายตามรายการ

6.4  คาเครื่องแบบนักเรียนและ
เครื่องนุงหมฯ

99,900.00 -99,500 จัดซื้อจากเงินเรียนฟรี 15 ป แทน

6.5  คาใชจายในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (คาใชจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ)

งานระดับกอน
วัยเรียนและ

งานระดับมัธยม
2,588,000.00

 + 660,000       
- 1,671,700

1,576,300.00 1,368,935.00 จายตามรายการ

7
โครงการ 1 นักเรียน 1 ดนตรี

1 กีฬา
กองการศึกษา 50,000.00 -50,000  -  -

เด็กสามารถเลนดนตรีไดคนละ 1 ชนิด
และนํามาประยุกตใชในกิจกรรมของ
โรงเรียนและเทศบาลไดและบริการ
หนวยงานอื่น

ไมใชงบประมาณ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว

หรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุเหตุผล
ในการโอนดวย  เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา
เทศบาล ฯได

8
โครงการกอสรางปรับปรุง
ซอมแซมอาคารสถานที่เพื่อ กองการศึกษา 8,149,270.00         7,336,750.00

8.1 กอสรางถนน คสล.ภายใน
โรงเรียนเทศบาลวัดทาแพ

กองการศึกษา 216,000.00
 -36,000     

+897,500
     1,077,500.00         1,077,500.00  การสัญจรไป  - มาสะดวกขึ้น

8.2 ซอมแซมอาคารเรียน 
ร.ร.รีสอรทอนุบาล

กองการศึกษา 490,000.00 489,000.00

8.3 ซอมแซมอาคารเรียน 
ร.ร.วัดโคกสะทอน

กองการศึกษา 250,000.00 249,000.00

8.4 ปรับปรุงและติดตั้งศูนยการ
เรียนรู

กองการศึกษา 124,500.00  -  -

8.5 ปรับปรุงภูมิทัศน  
ร.ร.วัดทาแพ

กองการศึกษา 3,881,870.00 2,874,000.00
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว

หรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุเหตุผล
ในการโอนดวย  เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา
เทศบาล ฯได

8.6 ปรับปรุงซอมแซม 
ร.ร.วัดสําโรง

กองการศึกษา 632,000.00 632,000.00

8.7 ปรับปรุงสํานักงานธุรการ 
การเงิน-พัสดุ

โรงเรียน
เทศบาลบานนา

เหนือ
งบโรงเรียน  -  -  -

ดําเนินการตามหลักการ  5 ส.
-  ทําใหบรรยากาศที่นาทํางาน
-  เกิดความสะอาดเรียบรอย 
-  เกิดสุขลักษณะ

8.8 ปรับปรุงหองสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

โรงเรียน
เทศบาลบานนา

เหนือ
งบโรงเรียน  -  -  -

ดําเนินการตามหลักการ  5 ส. 
-  ทําใหสํานักงานมีบรรยากาศที่นา
ทาํงาน
-  เกิดความสะอาดเรียบรอย
-  เกิดสุขลักษณะ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
โรงเรียน

โรงเรียน
เทศบาลบานนา

เหนือ
งบโรงเรียน

ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน โดย
กอสรางเสาธงชาติ และฐานประกอบ 
เสาธงชาติ ปรับปรุงโรงอาหาร 
ปรับปรุงเรือนพยาบาล จัดทําที่จอดรถ
 ปลูกไมดอกไมประดับ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว

หรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุเหตุผล
ในการโอนดวย  เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา
เทศบาล ฯได

จัดซื้อครุภัณฑ  สําหรับโรงเรียน
เทศบาลวัดชัยชุมพล โรงเรียน
เทศบาลวัดโคกสะทอน โรงเรียน
ทาแพและ โรงเรียนเทศบาลบาน
นาเหนือ

กองการศึกษา 1,046,800.00 785,550.00          

  คาครุภัณฑ คอมพิวเตอร
งานกอนวัย

เรียนโรงเรียน 
ท.1,ท.2,ท.4

555,750.00 -36,000 519,750.00 519,000

ดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 
จํานวน 25 เครื่อง  โรงเรียนเทศบาลวัด
ชัยชุมพล,โรงเรียนโคกสะทอน, 
โรงเรียนเทศบาลบานนาเหนือ

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลไดรับ
คอมพิวเตอรแลว จํานวน 15 เครื่องและได
ดําเนินการติดตั้งเรียบรอยโดยคาเดินสายไฟ
โรงเรียนเสียคาใชจาย  15,815  บาท

  คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร กองการศึกษา 258,800.00 -21,800 237,000.00 237,000
จัดซื้อครุภัณฑใหโรงเรียนเทศบาลวัด
ชัยชุมพล,โคกสะทอน,บานนาเหนือ

16,800.00 16,000

  คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 42,000.00  -  -  - ไมดําเนินการ
  คาครุภัณฑสํานักงาน 18,450.00  -  - 13,550.00            
  คาประเภทดนตรี 155,000.00  -  -  - ไมดําเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑ  สําหรับใชงาน
กับกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียน
มัธยมเทศบาล
เมืองทุงสง)

กองการศึกษา 1,508,100.00 1,229,700.00
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว

หรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุเหตุผล
ในการโอนดวย  เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา
เทศบาล ฯได

  คาครุภัณฑ คอมพิวเตอร งานระดับมัธยม 805,500.00 -132,500 673,000.00 673,000
โรงเรียนเทศบาลวัดทาแพ (มัธยม) 
จํานวน 38  เครื่อง

275,100.00 275,100.00 273,000.00

  คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร งานระดับมัธยม 292,100.00 -32,100 260,000.00 260,000.00

16,800 16,800 16,000.00

ครุภัณฑสํานักงาน งานระดับมัธยม 395,500.00
9,000

- 395,500
9,000 7,700.00

 คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ งานระดับมัธยม 15,000.00  -  -  - ไมดําเนินการ

1
โครงการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการเรียนรูดวยการ
พัฒนาหองเรียนตนแบบ  EEMS

กองการศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลทั้ง 4 

โรง

1,068,770.00 -1,068,770  -  - ดําเนินการแตไมใชงบประมาณ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว

หรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุเหตุผล
ในการโอนดวย  เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา
เทศบาล ฯได

 - กิจกรรมพัฒนาหองเรียนระบบ 
 EEMS กองการศึกษา/

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลทั้ง 4 

โรง

868,770.00  -  -  -

 EEMS ของโรงเรียนเทศบาลวัดชุม
ชุมพลเลื่อนไปเปนปการศึกษาหนา แต
โรงเรียนไดดําเนินการเขียนโครงการ
และจัดสรรหองไวเปนที่เรียบรอยแลว

 - กิจกรรมพัฒนาหองเรียน
ตนแบบสําหรับเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ

ร.ร.เทศบาล
วัดชัยชุมพล

100,000.00 -100,000.00  -  -
จัดหองเรียนและพัฒนาหองเรียน
ตนแบบสําหรับเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ

ดําเนินการไมใชงบประมาณ

 - กิจกรรมพัฒนาหองเรียน
ตนแบบสําหรับเด็กที่มีความ
บกพรองในการเรียนรู (ศูนย L.D.)

ร.ร.เทศบาล
วัดชัยชุมพล

100,000.00 -100,000.00  -  -
จัดหองเรียนและพัฒนาหองเรียน
ตนแบบสําหรับเด็กที่มีความบกพรอง

ดําเนินการไมใชงบประมาณ

1

โครงการพัฒนาเพื่อกาวสูความ
เปนเลิศโดยมุงเนนการบริหาร
จัดการเรียนการสอนเฉพาะทาง
ของโรงเรียนในระดับ
ประถมศึกษาแตละโรงเรียน

กองการศึกษา 930,000.00  -  - 138,590.00          

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาประสิมทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา
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หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว

หรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุเหตุผล
ในการโอนดวย  เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา
เทศบาล ฯได

1.1 กิจกรรมประชุมสัมนาแบบ 
focus group เพื่อกําหนดวิสัยทัศน
 พันธกิจ เปาหมายรวม

หนวย
ศึกษานิเทศก

30,000.00 3,700.00         33,700.00 33,540.00

ประชุมสัมมนาครูโรงเรียนเทศบาล 
ผูบริหาร ณ หองประชุมเทศบาลเมือง
ทุงสง เพื่อจัดตั้งศูนยเรียนรูทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนํารอง

1.2 กิจกรรมพัฒนาศูนยเรียนรู
ทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีนํารองจํานวนหนึ่ง
ศูนยในโรงเรียนเปาหมาย

หนวย
ศึกษานิเทศก

300,000.00 -300,000  -  -
โอนลดไปตั้งจายเปนรายการใหมปรับปรงุ
และพัฒนากลุมสาระการเรียนรู

1.2.1 พัฒนาศูนยความรูทางดาน
เทคโนโลยีนํารอง

ร.ร.เทศบาล
บานนาเหนือ

100,000.00 -100,000.00  -  -
โอนลดไปตั้งจายเปนรายการใหมเพื่อ
จัดซื้อครุภัณฑสําหรับศูนยเรียนรู

1.2.2 พัฒนาศูนยเรียนรูทางดาน
วิทยาศาสตร นํารอง ร.ร.เทศบาล

วัดชัยชุมพล
100,000.00 -100,000  -  -

โอนลดงบประมาณไปตั้งจายเปน
รายการใหม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ
สําหรับศูนยเรียนรู

ดําเนินการเปดใหบริการการใชศูนยแลว
                (ไมใชงบประมาณ)
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หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว

หรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุเหตุผล
ในการโอนดวย  เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา
เทศบาล ฯได

1.2.3 พัฒนาศูนยเรียนรูทางดาน
การงานพื้นฐานอาชีพนํารอง

ร.ร.เทศบาลวัด
โคกสะทอน

100,000.00 -100,000  -  -

1. นักเรียนไดใชศูนยการเรียนรูที่มีสื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสืบคน
ขอมูลความรู 
2. ผูเรียนไดพัฒนาผลการเรียนรูใน
กลุมสาระการงานอาชีพเทคโนโลยี
มากขึ้น

ไมใชงบประมาณ

1.3 กิจกรรมพัฒนาศูนยเรียนรู
ทางดานคณิตศาสตร นํารอง
จํานวนหนึ่งศูนยในโรงเรียน
เปาหมาย

ร.ร.เทศบาล
วัดชัยชุมพล

150,000.00 134,880.00-     15,120.00 15,120.00            
โอนลดงบประมาณไปตั้งจายเปน
รายการใหม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ
สําหรับศูนยเรียนรู

สงมอบงานใหกับโรงเรียนแลวได
ดําเนินการใหชางติดตั้งคอมพิวเตอร และ
พัฒนาภายในศูนย

1.4 กิจกรรมพัฒนาศูนยเรียนรู
ทางดานสังคมศึกษา ดนตรี 
นาฎศิลปและศิลปกรรม นํารอง
จํานวนหนึ่งศูนยในโรงเรียน
เปาหมาย

150,000.00 -150,000.00  - 74,810.00            
โอนลดงบประมาณไปตั้งจายเปน
รายการใหม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ
สําหรับศูนยเรียนรู

1.4.1. พัฒนาศูนยเรียนรูทางดาน
ศิลปกรรมนํารอง ร.ร. เทศบาล

บานนาเหนือ
50,000.00 -50,000.00  -  -

โอนลดงบประมาณไปตั้งจายเปน
รายการใหม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ
สําหรับศูนยเรียนรู

1.4.2. พัฒนาศูนยเรียนรูทางดาน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร.ร.เทศบาลวัด

โคกสะทอน
30,000.00 -30,000.00  -  -

โอนลดงบประมาณไปตั้งจายเปน
รายการใหม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ
สําหรับศูนยเรียนรู
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หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว

หรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุเหตุผล
ในการโอนดวย  เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา
เทศบาล ฯได

1.4.3 พัฒนาศูนยเรียนรูทางดาน
ดนตรี (ดุริยางค)

ร.ร.เทศบาลวัด
โคกสะทอน

50,000.00 6,460.00 56,460.00 56,460.00

นักเรียนมีความรู ความสามารถ ในการ
เลนดนตรีตามจังหวัดและทาเดินที่
ถูกตอง สามารถเลนเปนเพลง พิธีการ 
บรรเลงในตอนเชาหนาเสาธงทุกวัน

1.4.4 พัฒนาศูนยเรียนรูทางดาน
นาฎศิลป (นาฎศิลปเพื่อการแสดง)

ร.ร.เทศบาลวัด
โคกสะทอน

20,000.00  -  - 18,350.00            

นักเรียนไดรับประสบการณเกี่ยวกับ
การปฏิบัติทารําพื้นฐาน นาฏยศัพท
การปฏิบัติทารํานาฏศิลปพื้นเมือง 
นาฏศิลปไทยประยุกตจากวิทยากรที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน

1.5. กิจกรรมพัฒนาศูนยเรียนรู
ทางดานภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษนํารองจํานวนหนึ่ง
ศูนยในโรงเรียนเปาหมาย

200,000.00 -184,880.00 15,120.00 15,120.00
โอนลดงบประมาณไปตั้งจายเปน
รายการใหม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ
สําหรับศูนยเรียนรู

1.5.1. พัฒนาศูนยเรียนรูทางดาน
ภาษาไทยนํารอง ร.ร.เทศบาล

วัดชัยชุมพล
100,000.00

โอนลดงบประมาณไปตั้งจายเปน
รายการใหม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ
สําหรับศูนยเรียนรู

ชางสงมอบงานใหกับโรงเรียนแลว 
โรงเรียนดําเนินการประสานใหชางมาติดตั้ง
คอมพิวเตอรและพัฒนาภายในศูนย

1.5.2. พัฒนาศูนยเรียนรูทางดาน
ภาษาอังกฤษนํารอง ร.ร.เทศบาล

บานนาเหนือ
100,000.00

โอนลดงบประมาณไปตั้งจายเปน
รายการใหม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ
สําหรับศูนยเรียนรู 66
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หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว

หรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุเหตุผล
ในการโอนดวย  เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา
เทศบาล ฯได

1.6  กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อ
รองรับศูนยเรียนรูแตละประเภท
นํารองศูนยละสี่คน

หนวย
ศึกษานิเทศก

100,000.00 -100,000.00 ไมดําเนินการ

ศึกษานอกสถานที่นักเรียนชวง
ชั้นที่ 2 (พิพิธภัณฑเมืองและสวน
สัตว 
ทุงทาลาด อ.เมือง จ.นครศรีฯ)

ร.ร เทศบาล
วัดทาแพ

งบโรงเรียน

นักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6) ไดมี
โอกาสเปลี่ยนแปลงแหลงศึกษาหา
ความรูและบูรณาการวิชาการตาง ๆ 
อยางเปนรูปแบบและรูจักคิดวิเคราะห
แกปญหาการเรียนอยางมีคุณภาพตาม
ศักยภาพ

ศึกษานอกสถานที่นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1
(สวนสัตว จ.สงขลา)

ร.ร เทศบาล
วัดทาแพ

งบโรงเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ไดเรียนรู
 คนควา แหลงการเรียนรูที่อยูภายนอก
หองเรียน

2
โครงการพัฒนาศักยภาพของครู
และบุคลากรดานการศึกษา

หนวย
ศึกษานิเทศก

320,000.00 397,499

2.1  กิจกรรมประชุมสัมมนาแบบ 
  Focus group เพื่อกําหนด
วิสัยทัศน  พันธกิจ  และเปาหมาย
รวมของศูนยปฏิบัติการพัฒนาครู

หนวย
ศึกษานิเทศก

30,000.00  -  - 13,000.00

ประชุมสัมมนาครูโรงเรียนเทศบาล 
ผูบริหาร ณ หองประชุมเทศบาลเมือง
ทุงสง เพื่อจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาหมายรวม โดยดําเนินการ 27-28 
พ.ค.52 ร.ร.ท.1 ผูเขารวม 100% พอใจ 
90%
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ดําเนินการ
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งบสุทธิที่ตั้งไว
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งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว

หรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุเหตุผล
ในการโอนดวย  เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา
เทศบาล ฯได

2.2  กิจกรรมคัดเลือกครูตนแบบ
นํารอง

หนวย
ศึกษานิเทศก

10,000.00 -10,000 ไมดําเนินการ

2.3  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผลิตสื่อการสอนเชิงนวัตกรรมใน
รูปแบบ E-Leauning สําหรับครู
ตนแบบ

หนวย
ศึกษานิเทศก

60,000.00 -60,000  -  - ไมดําเนินการ

 2.4 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการออกแบบการเรียนรู
ครูตนแบบ

หนวย
ศึกษานิเทศก

50,000.00 -50,000  -  - ไมดําเนินการ

2.5  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับเทคนิคการวัดผล
ประเมินผลจัดทําวิจัยชั้นเรียน
สําหรับครูตนแบบนํารอง

หนวย
ศึกษานิเทศก

50,000.00 -50,000  -  - ไมดําเนินการ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว

หรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุเหตุผล
ในการโอนดวย  เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา
เทศบาล ฯได

2.6 กิจกรรมจัดอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานดานพัฒนา
คุณภาพของครู

หนวย
ศึกษานิเทศก

70,000.00
327,000
-12,500

384,500 384,499

 - ครูไดรับการพัฒนาใหเปนแบบอยาง
ในการปฏิบัติตนและมีความรูดาน
วิชาชีพที่เปนวิชาชีพเฉพาะทาง
ครบถวน เชน สามารถจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาในวิชาที่ตนเองสอนได
- สามารถทําแผนการเรียนรูตัวชี้วัด
และประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักวิชาการไดอยางถูกตอง
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว

หรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุเหตุผล
ในการโอนดวย  เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา
เทศบาล ฯได

2.7 กิจกรรมติดตามประเมินผล
การพัฒนาครูตนแบบนํารอง

หนวย
ศึกษานิเทศก

10,000.00 -10,000 ไมดําเนินการ

2.8 กิจกรรมคัดสรรครูตนแบบ
ดีเดนและมอบรางวัล

หนวย
ศึกษานิเทศก

20,000.00 -20,000 ไมดําเนินการ

2.9  กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบการนิเทศการศึกษา

หนวย
ศึกษานิเทศก

20,000.00 -20,000 ไมดําเนินการ

3
โครงการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อรองรับการจัด
การศึกษายุคใหม

หนวย
ศึกษานิเทศก

100,000.00  65,000
 - 39,630

125,370 125,370

 - กิจกรรมฝกอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการและศึกษาดงูาน
หลักสูตรระดับอนุบาล 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

 - ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมป 
พ.ศ.2551
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว

หรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุเหตุผล
ในการโอนดวย  เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา
เทศบาล ฯได

4
โครงการพัฒนาชมรมกลุมสาระ
การเรียนรู

กลุมสาระ 1,060,000.00 544,887.34

4.1  กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการกลุมสาระทั้ง แปดกลุม

กลุมสาระ 200,000.00 -50,590 149,410 149,410
จัดทําหลักสูตรแปดกลุมสาระโดยมี
วิทยากรมาใหความรูและเขียนแผน
กอนทําหลักสูตร

 - สงเสริมคนเกงรวมแขงขัน
ทักษะทางวิชาการ

กลุมสาระ

4.2  กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
ชมรมกลุมสาระวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

กลุมสาระศิลปะ 80,000.00 -80,000

4.2.1  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุมสาระ
วิทยาศาสตรเทศบาลเมืองทุงสง

กลุมสาระ
วิทยาศาสตร

40,000.00 -40,000

ไมดําเนินการโอนลดไปดําเนินการ
กลุมสาระการเรียนรู
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว

หรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุเหตุผล
ในการโอนดวย  เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา
เทศบาล ฯได

4.2.2. สงเสริมคนเกงนักเรียน
กลุมสาระวิทยาศาสตรสังกัด
เทศบาลเมืองทุงสง

กลุมสาระ
วิทยาศาสตร

40,000.00

4.3 กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
ชมรมกลุมสาระวิทยาศาสตร

130,000.00 30,333.34

4.3.1 สงเสริมผูเรียนที่มี
ความสามารถดานคณิตศาสตร
เขาแขงขันตามโครงการตาง ๆ

กลุมสาระ
คณิตศาสตร

80,000.00 44,000 30,333.34

4.3.2 เขาคายคณิตศาสตร
กลุมสาระ
คณิตศาสตร

50,000.00  -  -

4.4  กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
ชมรมกลุมสาระสังคมศึกษา

กลุมสาระ
สังคมศึกษา

70,000.00 -70,000  -  -

4.5 กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
ชมรมกลุมสาระพลศึกษา

กลุมสาระสุข
ศึกษาและพล

ศึกษา
80,000.00 -80,000  -  -

4.6  กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
ชมรมกลุมสาระภาษาไทย

60,000.00 -59,240  -  -
โอนลดไปดําเนินการกลุมสาระการ
เรียนรู

4.6.1 สงเสริมคนเกงรวมแขงขัน
ทักษะทางวิชาการ

กลุมสาระ
ภาษาไทย

30,000.00 -30,000  -  -

ไมดําเนินการโอนลดไปดําเนินการ
กลุมสาระการเรียนรู
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว

หรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุเหตุผล
ในการโอนดวย  เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา
เทศบาล ฯได

4.6.2  คัดเลือกอบรมเพื่อสงเสริม
ความเปนเลิศทางดานวรรณกรรม

กลุมสาระ
ภาษาไทย

30,000.00  -  - 30,000
สงเด็กไปประกวดแขงขันกลอนสด
งานประเพณีเดือนสิบไดรับรางวัล
ชนะเลิศ

4.7  กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
ชมรมกลุมสาระดนตรี/นาฏศิลป/
ศิลปกรรม

กลุมสาระศิลปะ 60,000.00  -  - 55,460
ดําเนินการระหวางวันที่ 2-11 เม.ย.52
โดยจัดอบรมเยาวชนที่เทศบาลวัดโคก
สะทอน เครื่องดนตรีไทย

 - กิจกรรมสงเสริมศักยภาพดาน
ผูเรียนดนตรีไทย

โรงเรียน
เทศบาลบานนา

เหนือ
งบโรงเรียน

มีบุคลากรที่มีความชํานาญการดาน
ดนตรีไทย
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว

หรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุเหตุผล
ในการโอนดวย  เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา
เทศบาล ฯได

4.8  กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
ชมรมกลุมสาระการงานพื้นฐาน
อาชีพ (กพอ.)

กลุมสาระกพอ. 60,000.00 -60,000  -  -

4.8.1 กิจกรรมสงเสริมอาชีพ
นักเรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา

โรงเรียน
เทศบาลบานนา

เหนือ
4.9 กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
ชมรมกลุมสาระภาษาอังกฤษ

60,000.00 -60,000  -  -

4.9.1  สงเสริมผูเรียนที่มีความรู
ความสามารถดานการใชภาษา
เขาสอบแขงขัน

กลุมสาระ
ภาษาอังกฤษ

30,000.00 -30,000  -  -

โอนลดไปดําเนินการกลุมสาระการ
เรียนรู

โอนลดไปดําเนินการกลุมสาระการ
เรียนรู
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว

หรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุเหตุผล
ในการโอนดวย  เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา
เทศบาล ฯได

4.9.2  English  Contest
กลุมสาระ
ภาษาอังกฤษ

30,000.00 -30,000  -  -

4.10 กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
ชมรมกลุมพัฒนาผูเรียน

กองการศึกษา 260,000.00
309,684.00          

4.10.1  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี กองการศึกษา 60,000.00 59,974.00
จัดเขาคายลูกเสือเนตรนารีที่คาย ตชด.
427 (หนองหงส)

4.10.2  กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง หนวย
ศึกษานิเทศก

200,000.00 49,710.00       249,710.00 249,710.00
 -  จัดโครงการออมทรัพยใหกับ
นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา

4.10.3  กิจกรรมออมทรัพย
โรงเรียนบาน
นาเหนือ

งบโรงเรียน นักเรียนเขารวมกิจกรรม รอยละ 90

4.10.4  กิจกรรมสอนซอมเสริม
นักเรียนชั้นประถมปที่ 6

โรงเรียนบาน
นาเหนือ

งบโรงเรียน
นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมผานเกณฑ
การประเมินรอยละ  70

4.10.5 กิจกรรมโรงเรียนนาอยู 
เชิดชู ศาสน กษัตริย

โรงเรียนบาน
นาเหนือ

โอนลดไปดําเนินการกลุมสาระการ
เรียนรู
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว

หรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุเหตุผล
ในการโอนดวย  เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา
เทศบาล ฯได

4.10.6  กิจกรรมประชุม
ผูปกครองนักเรียน

โรงเรียนบาน
นาเหนือ

งบโรงเรียน

 - ผูปกครองเขารวมกิจกรรมรอยละ 95 
 - ผูปกครอง ครู นักเรียน  มีความพึง
พอใจในกิจกรรมรอยละ 86

4.10.7  กิจกรรมเยี่ยมบาน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนบาน
นาเหนือ

งบโรงเรียน เยี่ยมบานนักเรียน(ไมใชงบประมาณ)

4.10.8  กิจกรรมวารสาร
ประชาสัมพันธ

โรงเรียนบาน
นาเหนือ

งบโรงเรียน  -  -  - ไมดําเนินการ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว

หรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุเหตุผล
ในการโอนดวย  เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา
เทศบาล ฯได

4.10.9  กิจกรรมเรียนรูแบบ
บูรณาการนอกสถานที่

โรงเรียนบาน
นาเหนือ

งบโรงเรียน

 - นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 6 
ศึกษาตอรอยละ  85 
 - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 
ศึกษาตอรอยละ  80

4.10.10  กิจกรรมแนะแนวทาง
การศึกษา

โรงเรียนบาน
นาเหนือ

งบโรงเรียน

4.10.11 กิจกรรมปจฉิมนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 3

โรงเรียนบาน
นาเหนือ

งบโรงเรียน
 - นักเรียนเขารวมกิจกรรมรอยละ  89 
 - นักเรียน ครู  มีความพึงพอใจใน
กิจกรรมรอยละ  90

4.10.12 กิจกรรมวันอาํลา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
และมัธยมศึกษาปที่ 3

โรงเรียนบาน
นาเหนือ

งบโรงเรียน
 - นักเรียน เขารวมกิจกรรมรอยละ 86
 - นักเรียน ครู พึงพอใจในกิจกรรม
รอยละ 80

แนวทางการพัฒนาที่ 5  การอนุรักษประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

1
โครงการสงเสริม อนุรักษ ศาสนา
 ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น

1,635,000.00 1,179,366.70       

1.1 กิจกรรมวันแมแหงชาติ กองการศึกษา 100,000.00 -44,060 55,940.00 55,940.00            
 -  ประชาชนมีความรักและเทิดทลูใน
สถาบันพระมหากษัตริยเสริมสราง
ความสามัคคีของคนในชาติ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว

หรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุเหตุผล
ในการโอนดวย  เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา
เทศบาล ฯได

1.2 กิจกรรมจัดงานเทศกาลเดือน
สิบ

กองการศึกษา 5,000.00 -5,000  -  - ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ

1.3. กิจกรรมจัดงานทอดกฐิน
สามัคคี

กองการศึกษา 50,000.00  -  - 47,850.00
 -  เด็กเยาวชน ประชาชน ไดมี
สวนรวมในการอนุรักษและจรรโลง
ทางพุทธศาสนา

1.4  กิจกรรมจัดงานประเพณี
สงกรานตยอนยุคเมืองทุงสง

กองการศึกษา 600,000.00  -  - 598,890.00

ดําเนินการจัดงานประเพณีสงกรานต
ยอนยุคเมืองทุงสง 9-12 เมษายน  2552
โดยจัดกิจกรรมการละเลนพื้นบาน 
ประกวดนางสงกรานต

1.5. กิจกรรมจัดงาน 5 ธันวา
มหาราช

กองการศึกษา 150,000.00 -44,277 105,723.00 105,723.00
 -  ประชาชนมีความรักและเทดิทูลใน
สถาบันพระมหากษัตริยเสริมสราง
ความสามัคคีของคนในชาติ

  - กิจกรรมวันพอแหงชาติ
โรงเรียน

เทศบาลบานนา
เหนือ

งบโรงเรียน งบโรงเรียน

ครูนักเรียนเขารวมกิจกรรม รอยละ  90
 ครู นักเรียนผู ปกครองไดมีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรม  และมีความพึง
พอใจรอยละ  85
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว

หรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุเหตุผล
ในการโอนดวย  เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา
เทศบาล ฯได

1.6. กิจกรรมจัดงานวันขึ้นปใหม กองการศึกษา 40,000.00 -5,862 34,138.00 34,138.00
ประชาชนเขารวมกิจกรรมทําบุญ
ตักบาตรซึ่งไดรวมกันอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชาติ

1.6.1. วันขึ้นปใหม
ร.ร.เทศบาล
บานนาเหนือ

งบโรงเรียน งบโรงเรียน

ครู นักเรียนเขารวมกิจกรรม  รอยละ   
80 นักเรียน  ครู ผูปกครองไดมีสวน
รวมในการจัดกิจกรรม โดยครู นักเรียน
 ผูปกครองเขารวมกิจกรรม  รอยละ  90

1.7. กิจกรรมสนับสนุนงาน
ประเพณีชักพระ

กองการศึกษา 160,000.00
 +160,000
 - 163,000

157,000.00 156,525.00

1.  วัดในเขตเทศบาลรวมกิจกรรม
จํานวน 3 วัด
2.  เด็กเยาวชน  ประชาชน หนวยงาน
ไดรวมกันอนุรักษและสืบสาน
เอกลักษณและวัฒนธรรมประเพณี
3. ไดสงเสริมการทองเที่ยวอําเภอทุงสง
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว

หรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุเหตุผล
ในการโอนดวย  เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา
เทศบาล ฯได

1.8  กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ กองการศึกษา 100,000.00 -4,939 95,061.00 95,060.70

จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติบริเวณ
สนามหนาที่วาการอําเภอทุงสง ซึ่ง
หนวยงานตาง ๆ เขารวมจัดกิจกรรมให
เด็ก ๆ ไดรวมสนุกกิจกรรม

1.9 กิจกรรมบรรพชาภาคฤดูรอน กองการศึกษา 50,000.00 -23,710 26,290.00 26,290.00
จัดงานวันที่ 2 เมษายน 2552 
ณ วัดเขาปรีดี

1.10 กิจกรรมวันเขาพรรษา กองการศึกษา 100,000.00 -66,000 34,000.00 34,000.00

เด็กและเยาวชนไดรับความรูและมี
สวนรวมกับประชาชนในการทํา
กิจกรรมทางศาสนาและไดสงเสริม
พุทธศาสนา

1.11  กิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนา

กองการศึกษา 40,000.00 -40,000  -  -
ดําเนินการโดยไมใชงบดําเนินงาน
โดยเขารวมกิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนาตามวัดตาง ๆ ในเขตเทศบาล

1.12 กิจกรรมแขงขันแสดงหนัง
ตะลุง-มโนราห  วันมรดกไทย 
อําเภอทุงสง

กองการศึกษา 200,000.00 -200,000  -  - ไมไดดําเนินการ

1.13 กิจกรรมสงเสริม 1 โรงเรียน
 1ศิลปะการแสดงภาคใต (ร.ร.
เทศบาลบานนาเหนือ)

กองการศึกษา 40,000.00 -15,040 24,960.00 24,950.00 ดําเนินการศิลปะการแสดงลิเกปา
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว

หรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุเหตุผล
ในการโอนดวย  เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา
เทศบาล ฯได

1.14  วันลอยกระทง
ร.ร.เทศบาล
บานนาเหนือ

งบโรงเรียน

ไมสามารถดําเนินการได  เพราะวัน
ลอยกระทงปนี้ อยูในหวงเวลา  จัดพิธี
ถวายดอกไมจันทน งานพระราชทาน
เพลิงศพ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจา
ฟากัลยาณิวัฒนา

แนวทางการพัฒนาที่ 6 การมีสวนรวมจัดการศึกษา

1
โครงการเสริมสรางการมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาแบบ
บูรณาการ

300,000.00 105,100.00

1.1  กิจกรรมจัดประชุม
ประชาคมรวมจัดทํายุทธศาสตร
การศึกษาอําเภอทุงสง

หนวย
ศึกษานิเทศก

200,000.00 -94,000.00 106,000.00 105,100.00

ประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาชุมชน ครู ผูบริหารเทศบาล
 เพื่อจัดทํายุทธศาสตรการศึกษาอําเภอ
ทุงสง
ผูเขารวม 90%
พึงพอใจ 85%

1.2 กิจกรรมจัดประชุมสัมนา
คณะกรรมการแผนยุทธศาสตร
การศึกษาอําเภอทุงสง

หนวย
ศึกษานิเทศก

50,000.00 -50,000.00  -  - ไมไดดําเนินการ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว

หรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุเหตุผล
ในการโอนดวย  เพื่ออธิบายเหตุผลตอ

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา
เทศบาล ฯได

1.3 กิจกรรมประชาสัมพันธ
เผยแพรยุทธศาสตรการศึกษา
อําเภอทุงสง

หนวย
ศึกษานิเทศก

50,000.00 -50,000.00  -  - ไมไดดําเนินการ

2
โครงการสงเสริมการมีสวนรวม
เพื่อจัดการศึกษา

หนวย
ศึกษานิเทศก

150,000.00 -150,000.00  -  - ไมไดดําเนินการ

3
โครงการชุมนุมลูกเสือชาวบาน
เฉลิมพระเกียรติ

กองการศึกษา 50,000.00 -50,000  -  - ไมไดดําเนินการ

4
โครงการชุมลูกเสือไทยเทิดไท
องคราชันย

กองการศึกษา 40,000.00  -  - 40,000.00
อุดหนุนเทศบาลนครตรังเพื่อจัดงาน
ชุมนุมลูกเสือไทย
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได

1
โครงการจัดระเบียบจราจรและ
แกไขปญหาจราจรเมื่องทุงสงแบบ
บูรณาการ

95,000.00 85,700
 - 12,725

167,975.00        167,975.00         

1.1. กิจกรรมอบรมและรณรงค
ปองกันและลดอุบัติเหตุบนถนน 
(ชวงปใหม)

สํานักปลัด  -  -
บรรลุวัตถุประสงคที่วางไว  การเกิดอุบัติเหตุ
และการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินลดนอยลง
การกระทําผิดกฏจราจรลดนอยลง

1.1. กิจกรรมอบรมและรณรงค
ปองกันและลดอุบัติเหตุบนถนน 
(ชวงสงกรานต)

    งานปองกัน 
   สํานักปลัด

 -  -
บรรลุวัตถุประสงคที่วางไว  การเกิดอุบัติเหตุ
และการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินลดนอยลง
การกระทําผิดกฏจราจรลดนอยลง

2

โครงการเชาที่ดินเอกชนเพื่อเปนจุด
จอดพักรถโดยสารในเชตเทศบาล
เมืองทุงสง กองคลัง 60,470.00  -  - 60,470.00

 - จายเงินคาธรรมเนียมตออายุสัญญาเชน 3 ป 
เปนเงิน 20,160 บาท
 - จายเงินคาเชาที่ราชพัสดุ เปนเงิน  40,310 บาท

เบิกจายเงิน จํานวน 60,470 บาท
เรียบรอยแลว

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง  ประจําป 2552

แนวทางการพัฒนาที่  1  จัดระเบียบจราจรใหมีระเบียบ และมีประสิทธิภาพ

ภายใตยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาเมืองทุงสงใหมีระเบียบ สะอาด สวยงาม สิ่งแวดลอมดีและยั่งยืน
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได

1 โครงการตลาดสด/รานคานาซื้อ
งานตลาดสด

กอง
สาธารณสุขฯ

50,000.00  -  -  -
 - ชี้แจงวัตถุประสงคโครงการกับ
ผูประกอบการในตลาดสด                                
 - รณรงคลางตลาดสด 1  ครั้ง

ใชงบประมาณ สปสช.

กิจกรรม
1.1 ประชุมเพื่อจัดความเปนระเบียบ
ของตลาดสด ตลาดตนยาง ตลาดโตรุง

1.2 พัฒนามาตรฐานตลาดนาซื้อให
ไดตามเกณฑมาตรฐาน
1.3. จัดทําทะเบียนผูประกอบการ 
(เจาของตลาด)

แนวทางการพัฒนาที่ 2 รวมกันบริหารจัดการ จัดระเบียบและปรับปรุงตลาด รานคาแผงลอย ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไดมาตรฐาน เปนตลาดผูบริโภคอยางจริง

1. ชี้แจงวัตถุประสงคโครงการกับ
ผูประกอบการในตลาดสด 
 2. รณรงคลางตลาดสด 1 ครั้ง

84



ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได

1
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา
ความสะอาดและสิ่งแวดลอม

งานรักษา
ความสะอาด

กอง
สาธารณสุขฯ

5,707,200.00 131,760.00      5,838,960.00 5,838,639.66

  -  จัดหาเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติงานการดูแล
รักษาความสะอาดตลาดสด
  -  จางเหมากวาดขยะถนน ตรอก ซอยในเขต
เทศบาล 40  คน
 - รณรงคพอสารเคมีกําจัดยุงและสัตวพาหนะ
นําโรค

 - กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพรักษา
ความสะอาดและสิ่งแวดลอม

งานรักษา
ความสะอาด

กอง
สาธารณสุขฯ

2,344,800.00 68,400.00        2,413,200.00 2,412,879.66
จางลูกจาง  40  คน เพื่อประจํารถดูดสิ่งปฏิกูล
รถเก็บขนขยะ รถพวงขาง

แนวทางการพัฒนาที่ 3 จัดระบบการรักษาความสะอาด ถนน ตรอก ซอย  คูระบายน้ําใหสะอาด อยูเสมอ ครอบคลุมทุกชุมชนโดยชุมชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนดาน  ความสะอาดชุมชน  สรางจิตสํานึกการรักษา
ความสะอาดบานเรือน ที่อยู อาศัยของตนอง  จัดระบบบริหารดูแลตรวจสอบความสะอาด และความเปน ระเบียบเรียบรอยของเมือง จัดตั้ง  Call Center  บริการ 24  ชั่วโมงในศูนยบริการรวม (One Stop Service) ของ
เทศบาลเมืองทุงสง

85



ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได

 - จางเหมาเอกชนบรรทุกขยะ

งานรักษา
ความสะอาด

กอง
สาธารณสุขฯ

3,362,400.00 63,360.00 3,425,760.00 3,425,760.00
จางเหมาเอกชนบรรทุกขยะมูลฝอยไปกําจัดที่
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

2
โครงการณรงคควบคุมปองกันโรค
พิษสุนัขบา

งานรักษา
ความสะอาด

กอง
สาธารณสุขฯ

80,000.00 43,170.00           
จัดซื้อเวชภัณฑเพื่อฉีดคุมกําเนิดหมาแมว
ทั้งหมด  1414 ตัว ฉีดยาคุม 800 ตัว แมวปละ 4
 ครั้ง หมา ปละ 2 ครั้ง

3 อบรมกลุมเสี่ยงโรคติดตอ

งานรักษา
ความสะอาด

กอง
สาธารณสุขฯ

60,000.00 -60,000  -  - ไมดําเนินการ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได

1
โครงการบริหารจัดการและสราง
จิตสํานึกในการจัดการขยะมูลฝอย 
(ธนาคารวัสดุรีไซเคิล)

กองชาง
สุขาภิบาล

400,000.00 420,000 820,000.00 604,538.50

โครงการตอเนื่อง
1.  จางเหมาลูกจางปฏิบัติงานในโครงการเพื่อ
ดําเนินการในกิจกรรม
     1.1  กิจกรรมรณรงคการคัดแยกขยะ
รีไซเคิลโดยกระบวนการธนาคารวัสดุรีไซเคิล 
ในชุมชน โรงเรียน หนวยงานราชการ ธนาคาร
 บริษัท รานคาในเขตเทศบาล  โดยนําวัสดุรี
ไซเคิลคัดแยก เพิ่มมูลคา ฝากขายกับธนาคาร
วัสดุรีไซเคิล
     1.2  จัดตั้งหนวยบริการรีไซเคิลดีลิเวอรี่ 
(Recycle Delivery) บริการรับซื้อขยะ
รีไซเคิลถึงที่ในเขตเทศบาล  
     1.3  รณรงคประชาสัมพันธกิจกรรม
โครงการฯ ปฏิบัติงานในรูปแบบตาง ๆ 

แนวทางการพัฒนาที่ 4  จัดระบบและพัฒนาระบบการจัดการขยะและน้ําเสียใหมีประสิทธิภาพโดยประชาชนมีสวนรวม
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได

2
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบบําบัดสิ่งปฏิกูลบานลุมพอ 
(คากอสรางปรับปรุงโรงหมักปฏิกูล)

กองชาง
สุขาภิบาล

250,000.00  -  - 248,000.00

ดําเนินการกอสรางปรับปรุงระบบบําบัด
สิ่งปฏิกูล 1 แหง (บานลุมพอ) ประกอบดวย 
1.  ปรับปรุงซอมแซมถังหมักจํานวน 30 ถัง
2. ปรับปรุงซอมแซมลานทรายกรอง  จํานวน 8
 บอ เสร็จสมบูรณแลว

3

โครงการพัฒนาระบบผลิตกาช
ชีวภาพจากขยะในระดับชุมชน (โรง
ฆาสัตวเทศบาล)
   -  กิจกรรมถังขาวหมูสูพลังงาน กองชาง

สุขาภิบาล
130,000.00  -  - 41,845.00

โครงการตอเนื่อง
  -  ดําเนินการจัดเก็บขยะอินทรียปอนสูระบบ 2
 ตัน/วัน
  -  ดําเนินการจัดเก็บมูลสุกรปอนระบบ 30 
ลบ.ม./เดือน
 - ผลิตกาชชีวภาพทดแทนแกสหุงตม LPG ใน
โรงฆาสัตวเทศบาลประมาณ 25 ลบ.ม. ตอวัน

4
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบ
ผลิตขยะเชื้อเพลิง (RDF)

กองชาง
สุขาภิบาล

35,000.00  -  - 12,258.00

โครงการตอเนื่อง อยูระหวางขั้นตอนศึกษา 
วิจัยและพัฒนาระบบผลิตขยะเชื้อเพลิง (RDF) 
โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงานมอบใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ดําเนินการ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได

5
โครงการศูนยเรียนรูการจัการขยะ
มูลฝอยแบบผสมผสานตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

กองชาง
สุขาภิบาล

300,000.00  -  - 126,300.00

โครงการตอเนื่องดําเนินการจัดทําศูนยเรียนรู
แลวเสร็จในพื้นที่  ม.2 ต.ควนกรด อ.ทุงสง 
ประกอบดวยกิจกรรมของสถานีฐานตาง ๆ 
ดังนี้  
  1.  สถานีตอนรับผูเขาเยี่ยมชมโครงการ 
  2.  สถานีสาธิตการแปรรูปสารอินทรีย
ประเภทเนาเสียยากเปนถานน้ําสมควันไม 
และพลังงานความรอนรูปแบบตาง ๆ 
  3.  สถานีสาธิตการแปรรูปสารอินทรีย 
ประเภทยอยสลายกากเปนปุยหมักและสาร
ปรับปรุงดิน
  4. สถานีสาธิตการแปรรูปสารอินทรีย
ประเภทยอยสลายงายเปนสารสกัดชีวภาพ
  5.  สถานีแปลงพืชผักสาธิตการใชปุยอินทรีย
และสารสกัดชีวภาพโดยเทคโนโลยี ระบบน้ํา
หยด 
  ซึ่งมีหนวยงาน ชุมชน องคกร เขาศึกษาดูงาน 
6 องคกร จํานวนผูเขาศึกษาดูงาน 6 องคกร 
จํานวนผูเขาศึกษาดูงาน 320 คน 89



ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได

1
โครงการรณรงครักษาสภาพ
ภูมิอากาศ ลดโลกรอน  ภายใต 
แผนปฏิบัติการ LA 21 เพื่อเมืองนาอยู

กองชาง
สุขาภิบาล

150,000.00  -  - 11,000.00
ไดดําเนินการจัดกิจกรรมปนจักรยานลดโลก
รอนและปลูกตนไม จัดกิจกรรม 1 ครั้งเมื่อ
เดือนกุมภาพันธ 2552

2 โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย
กองชาง
สุขาภิบาล

งบอุดหนุน
231,570,000.00
ทองถิ่นสมทบ

25,730,000

 -  - 181,569,810.00
อยูในระหวางวางทอรวบรวมน้ําเสีย  และอยู
ในระหวางกอสรางบอบําบัดน้ําเสีย

1
โครงการอนุรักษ  
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน

งานพัฒนา
ชุมชนกอง
สวัสดิการ
สังคม

10,000.00 -10,000.00  -  -

ดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ  โดยจัด
ปลอยปลาที่สวนพฤษาสิรินธร  ประชาชน 
และหนวยงานตาง ๆ เขารวมกิจกรรม เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

แนวทางการพัฒนา ที่  7  สงเสริมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนา ที่ 5 รณรงคสงเสริมการประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือ
ระบุเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลตอคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

1

โครงการจัดสงนักกีฬา - กรีฑาเขา
รวมแขงขันกีฬานักเรียนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รอบคัดเลือก
ระดับภาคใต และรอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ

งานกีฬาและ
นันทนาการ
กองการศึกษา

1,500,000.00
590,000

 - 108,050
1,981,950.00 1,980,356.36

นักกีฬา - กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุงสง 
ไดรางวัลในการแขงขันระดับประเทศ 
ดังนี้  
  1.  3   เหรียญทอง (เปตองชายเดี่ยว 14 
ป ,วิ่ง 80 เมตร 12 ป ชาย ,แบดมินตัน 16
 ป หญิงคู)
  2.  2  เหรียญเงิน  (วอลเลยบอล 12 ป 
หญิง, แบดมินตน 16 ป หญิงเดี่ยว)
  3.  3  เหรียญทองแดง 
( วอลเลยบอลชายหาด  12 ป ชาย, 
กระโดนไกล 12 ป หญิง, แบดมินตัน 12
 ป หญิงคู)

ผลการแขงขันกีฬา(นครสุราษฎรเกมส
(1-10 ธันวาคม  2552) 
14  เหรียญทอง 
13 เหรียญเงิน 
14 เหรียญทองแดง  
รวม  41 เหรียญ

ภายใตยุทธศาสตรที่ 3  พัฒนาคนใหมีสุขภาพดี  กีฬาเดน  รวมพลังแผนดินขจัดสิ้นยาเสพติด (เมืองกีฬาปลอดยาเสพติด)
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง  ประจําป 2552

แนวทางการพัฒนาที่  1  สงเสริมการเลนกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพใหกับประชาชนและเยาวชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  และรวมกับสถาบันการกีฬาและสถาบันการศึกษา ชุมชน  พัฒนา
เด็กและเยาวชนประชาชน  ใหมีพื้นฐานการกีฬาที่ดี  นําไปสูความเปนเลิศและกีฬาอาชีพ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือ
ระบุเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลตอคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

2
โครงการสงนักกีฬา-กรีฑา เขารวม
แขงขันกับหนวยงานอื่น

งานกีฬาและ
นันทนาการ
กองการศึกษา

150,000.00  -  - 81,850.00

2.1  จัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาวอลเลยบอล ภูเก็ตคัพ ครั้งที่ 1  
(ระหวางวันที่ 12 - 15 พ.ค. 52 
ณ  อาคารกีฬา 1  ศูนยกีฬาสะพานหิน
 จ.ภูเก็ต)

 -  รุนอายุไมเกิน 12 ป หญิงไดตําแหนง
รองชนะเลิศ อันดับ 3 
 -  รุนอายุไมเกิน 14 ป หญิงไดตําแหนง
รองชนะเลิศ อันดับ 4

2.2  จัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา
เซปคตะกรอภายในหนวยงาน 
(ระหวางวันที่ 16 - 17 พ.ค 52
ณ โรงยิมเนเซี่ยม เทศบาลเมืองทุงสง

ไดตําแหนง รองชนะเลิศอันดับ 2

2.3 จัดสงนักเรียนเขารวมแขงขัน
กีฬาฟุตบอล ประเภททีม 7 คน 
ระหวางวันที่ 15-25 มิ.ย.52 
ณ สนามกีฬาฟุตบอลโรงพยาบาล 
ทุงสง-ควนไมแดง

ไดตําแหนง   ชนะเลิศ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือ
ระบุเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลตอคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

3
โครงการจัดสอนหลักสูตรพิเศษดาน
การกีฬา (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมือง
ทุงสง)

โรงเรียนกีฬา
เทศบาลเมือง

ทุงสง
2,000,000.00 -111,500 1,888,500.00 1,888,472.00

จัดกิจกรรมดําเนินบรรลุตามเปาหมาย 
รอยละ  90

4
โครงการการจัดการแขงขันกีฬา
รวมกับหนวยงานหรือองคกรอื่น

งานกีฬาและ
นันทนาการ
กองการศึกษา

2,200,000.00
1,244,000
- 887,000

2,557,000.00 2,556,071.61

จัดการแขงขันแบดมินตันรอบชิง
ชนะเลิศ สนามที่ 4 และจัดการแขงขัน
กีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย
(12 นักษัตรเกมส)

5
โครงการฝกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน
ภาคฤดูรอน ระหวางวันที่ 1 - 30 เม.ย.
 2552

งานกีฬาและ
นันทนาการ
กองการศึกษา

30,000.00 -16,000 14,000.00 13,750.00

เด็ก เยาวชน ไดใชเวลาวางในชวงปดภาค
เรียนภาคฤดูรอนในการเลนกีฬา เปน
การสงเสริมสุขภาพและพัฒนาทางดาน
กีฬาที่ตนเองถนัดและยังหางไกล
ยาเสพติด

6
โครงการฝกอบรมผูนํารํากระบอง
เพื่อสุขภาพ

งานกีฬาและ
นันทนาการ
กองการศึกษา

80,000.00  -  - 76,648.00
ประชาชนใชเวลาวางเปนประโยชนและ
สุขภาพแข็งแรง
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือ
ระบุเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลตอคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

7
โครงการจัดตั้งศูนยกีฬามวยไทยสู
กีฬาอาชีพ

งานกีฬาและ
นันทนาการ
กองการศึกษา

200,000.00 -200,000  -  - ไมไดดําเนินการ

8
โครงการจัดสอนทักษะกีฬาวายน้ํา
นักเรียน

งานกีฬาและ
นันทนาการ
กองการศึกษา

100,000.00 -100,000  -  - ไมไดดําเนินการ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือ
ระบุเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลตอคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

1
โครงการฝกอบรมผูฝกสอนและ 
  ผูตัดสินกีฬา กรีฑา

งานกีฬาและ
นันทนาการ
กองการศึกษา

70,000.00
 48,000

-  118,000
  -  - ไมไดดําเนินการ

2
โครงการสงเสริมและพัฒนากีฬา
มินิวอลเลยบอล

งานกีฬาและ
นันทนาการ
กองการศึกษา

20,000.00 -20,000   -  - ไมไดดําเนินการ

แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาศักยภาพของศูนยกีฬาเทศบาลใหเปนศูนยสงเสริมและพัฒนากีฬาที่ทันสมัย มีอุปกรณครบครันโดยมีผูชํานาญกีฬาและครูฝกกีฬาที่มีประสิทธิภาพ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือ
ระบุเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลตอคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

1 โครงการจัดการแขงขันกีฬาเด็ก
เยาวชนและประชาชน

งานกีฬาและ
นันทนาการ
กองการศึกษา

290,000.00 288,920.00
 1. จัดการแขงขันฟุตบอล "เทศบาล
เมืองทุงสงคับ 52 ระหวางวันที่  21 มี.ค. -
 5 เม.ย. 52 ณ สนามกีฬาโรงเรียน
เทศบาลบานนาเหนือ ซึ่งเด็กและเยาวชน
 และประชาชนไดใชเวลาวางในชวงหลัง
เลิกเรียนและในชวงหลังเลิกงานในการ
ออกกําลังกาย
  2. จัดการแขงขันกีฬางานประเพณี
สงกรานตยอนยุคประจําป 2552 
ระหวางวันที่ 6 - 18 เม.ย 52 
ณ โรงยิมเนเซียมเทศบาลเมืองทุงสง 
และศาลาประชาคม ซึ่งเด็กเยาวชน และ
ประชาชน ในจังหวัดนครศรี และ
ใกลเคียงไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3  จัดและสงเสริมการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ อยางสม่ําเสมอทั้งในระดับทองถิ่น และระดับประเทศ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือ
ระบุเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลตอคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

1
โครงการพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานชุมชน

งานบริการ
สาธารณะ
สุขฯกอง

สาธารณสุข

170,000.00 -170,000.00  -  - ประชุม อสม.(ไมใชงบประมาณ)

2
โครงการใหบริการประชาชนนอก
เวลาราชการดานสาธารณสุข

งานบริการ
สาธารณะ
สุขฯกอง

สาธารณสุข

60,000.00 -60,000 ไมไดดําเนินการ

แนวทางการพัฒนาที่ 5 จัดใหมีระบบสารสนเทศดานสุขภาพและระบบประกันสุขภาพใหองคกรชุมชนดูแลสุขภาพของประชาชน  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนการใชภูมิปญญาทองถิ่น 

97



ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือ
ระบุเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลตอคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

3

โครงการระบบหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองทุงสง
2.1.กิจกรรมรวมน้ําใจสายใยรักเพื่อ
ผูพิการ

งานสงเสริม
สุขภาพกอง
สาธารณสุข

        524,569.00  -  - 524,568.75       

1. สํารวจและลงทะเบียนผูพิการ ทั้งหมด
 87 ราย
2. ติดตามเยี่ยมบานผูพิการ จํานวน
     31 ราย
3. ใหความรูแกผูดูแลผูพิการจํานวน
    12 ราย
4. ใหผูพิการยืมรถเข็น (รถบริจาค)
จํานวน 2 รูป
5. สงอสม.เขารวมอบรมการดูแลผูพิการ
รวมกับทางจังหวัด จํานวน 4 ราย
6. มีโครงการอบรมแกนนําชุมชน
และอสม.ใน 2553

งบประมาณ สปสช.
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือ
ระบุเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลตอคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

2.2  กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
งานสงเสริม
สุขภาพกอง
สาธารณสุข

60,000.00 -60,000  -  -

1. ตรวจสอบสุขภาพนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 - 4 ในสังกัดเทศบาล 
จํานวน 4 โรง คิดเปน 100% 
2. ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1-4 ในสังกัดเอกชน
จํานวน 3 โรงและที่เหลืออีก 7 โรงกําลัง
ดําเนินการ

ใชงบประมาณ สปสช.
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือ
ระบุเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลตอคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

2.3. กิจกรรมแมลูกฟนดี
งานทันต
กรรมกอง
สาธารณสุข

30,000.00 -30,000.00  -  -

1. หญิงตั้งครรภที่ไดรบการตรวจ/
บริการทันตกรรมบําบัด จํานวน  57  ราย
2.  เด็กอายุ 9 เดือน - 5 ป  ไดรับการ
ตรวจสุขภาพชองปาก และ  จํานวน 120 
ราย

งบประมาณ สปสช.

2.4. กิจกรรมทันตกรรมบําบัด
งานทันต
กรรมกอง

สาธารณสุขฯ
128,341.00 -128,341.00  -  - ผูรับบริการทั้งหมด  จํานวน  1,043 ราย งบประมาณ สปสช.

2.5  โครงการสงเสริมทันตสุขภาพ
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

งานทันต
กรรมกอง

สาธารณสุขฯ
15,000.00 -15,000.00  -  -

อยูระหวางดําเนินการ ตรวจสุขภาพชอง
ปาก เด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
เขาปรีดี

งบประมาณ สปสช.

2.6  โครงการสงเสริมและเฝาระวัง
ทันตสุขภาพในเด็กนักเรียน
ประถมศึกษา

งานทันต
กรรมกอง

สาธารณสุขฯ
21,475.00 -21,475.00  -  -

ตรวจสุขภาพชองปากเด็กนักเรียน 
ประถมศึกษาปที่ 1 - 6 จํานวน 2,76  ราย
อบรมผูนํานักเรียนยังมิไดดําเนินการ
อบรมซึ่งจะดําเนินการในเดือน มิถุนายน
 2552

งบประมาณ สปสช.

100



ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือ
ระบุเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลตอคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

2.7 กิจกรรมฟนสะอาดเหงือกแข็งแรง
งานทันต
กรรมกอง

สาธารณสุขฯ
9,124.00 -9,124.00  -  - งบประมาณ สปสช.

2.8 กิจกรรมสํารวจสุขภาพ
งานบริการ
สาธารณสุขฯ

20,000.00 -20,000.00  -  - งบประมาณ สปสช.
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือ
ระบุเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลตอคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

2.9  กิจกรรมรณรงคและตรวจสอบ
คุณภาพมาตรฐานอาหารและแผง
ลอยจําหนายอาหาร

งานบริการ
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

20,000.00 -20,000.00 ดําเนินการสํารวจแผงลอยจําหนายอาหาร งบประมาณ สปสช.

3
โครงการสงเสริมสุขภาพ (ตรวจ
สุขภาพนักเรียน)

งานบริการ
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

60,000.00  -  - 53,200.00         

1.  ตรวจสอบสุขภาพนักเรียนขั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 - 4 ในสังกัดเทศบาล 
จํานวน 4 โรง คิดเปน 100% 
2.  ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 - 4

4
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.)

งานบริการ
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

180,000.00   -   - 11,500.00

1.  จัดประชุมประจําเดือน จํานวน 2 ครั้ง
 มีอสม. ที่เขารวมประชุม คิดเปนรอยละ 
40 ของ อสม. ทั้งหมด
2.  จัดใหมีการศึกษาดูงาน  
3.  จัดอบรม อสม.ใหม กําลังอยูในชวง
ปรับฐานขอมูล อสม. ใหม
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือ
ระบุเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลตอคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

1
โครงการสงเสริมโภชนาการ
ประชากร (นมถั่วเหลือง)

งานบริการ
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

1,400,000.00 -251,400.00 1,148,583.26

1. ผลิตนมถั่วเหลืองบรรจุถุงและจัดสง
ภายในพื้นที่เขตเทศบาล จํานวน 1,400 
ถุง ตอวัน จํานวน 12 เดือน
2.กลุมเด็กอายุ 3-5 ในศูนยเด็กเล็กมี
ภาวะโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย

2 โครงการอบรมกลุมเสี่ยง

งานบริการ
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

60,000.00 -60,000.00  -  -
จัดอบรมใหความรูเรื่องการปองกันและ

ควบคุมโรคติดตอและไมติดตอ
งบประมาณ สปสช.

1

โครงการสุขาภิบาลสําหรับ
ผูประกอบการคาอาหารในเขต
เทศบาลเมืองทุงสง (อบรมกลุม
ผูประกอบการคาในงานสุขาภิบาล)

งานบริการ
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

60,000.00 -60,000.00  -  - 

 1.  สํารวจแผงลอยในตลาดสดผูขาย
และผูชวยขายของ
 2.  สํารวจแผงลอยในจุดผูขายและผูชวย
ผูขาย
 3. สํารวจรานอาหาร

แนวทางการพัฒนาที่ 7 สงเสิมสนับสนุนการใชมาตรการเกี่ยวกับมาตรฐาน สุขอนามัยสินคาเกษตรและอาหาร และสนับสนุนโครงการอาหารปลอดภัย

แนวทางการพัฒนา 6 ดูแลสุขภาพของประชาชนโดยเนนการปองกันใหความรูดานปองกันโตคโภชนาการ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือ
ระบุเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลตอคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

2
โครงการอาหารปลอดภัย (Food 
Safety)

งานบริการ
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

150,000.00 -150,000.00  - 

1. สํารวจรานประกอบการอาหารที่ผาน
การประเมินอาหารปลอดภัย 
2.  สํารวจรานประกอบอากรที่ไมผาน
การประเมิน
3.  ประสานการดําเนินงานในระดับ
อําเภอ ( สาธารสุขอําเภอทุงสง)

งบประมาณ สปสช.
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือ
ระบุเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลตอคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

1
โครงการจัดตั้งเครือขายปองกันและ
เฝาระวังยาเสพติด (อุดหนุนสถานี
ตํารวจภูธรทุงสง)

กองการศึกษา 48,800.00 48,800 อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรทุงสง

1 โครงการสงเสริมสุขภาพชีวิตผูสูงอายุ

งานสังคม
สงเคราะห

กอง
สวัสดิการ
สังคม

300,000.00  -  -  - ไมไดดําเนินการ

แนวการพัฒนาที่10 สงเสริมคุณภาพชีวิตแกผูสูงอายุ

แนวทางการพัฒนาที่ 9 สกัดกั้นอบายมุขและสิ่งเสพติดทั้งหลายดานยุทธศาสตรหลังแผนดิน (เนนการปองกัน ปราบปราม และบําบัด)
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือ
ระบุเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลตอคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

1
โครงการสนับสนุนสงเสริมอาชีพแก
ชุมชน

งานพัฒนา
ชุมชนกอง
สวัสดิการ
สังคม

100,000.00  - 94,185.00         

ดําเนินการฝกอบรมไปแลว จํานวน 2 รุน
 โดยรุนที่ 1 ไดงบประมาณจากศูนย
พัฒนาฝมือแรงงาน จังหวัด
นครศรีธรรมราช และรุนที่ 2
- อบรมจัดทําดอกไมดิน เมื่อวันที่ 
16 - 20 ก.ค.2552  

1
โครงการพัฒนากิจกรรมสงเสริมการ
ทองเที่ยวในอําเภอทุงสง

งานพัฒนา
และสงเสริม
การทองเที่ยว
สํานักปลัดฯ

400,000.00
150,000

 - 35,722
400,000.00 514,278.00

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง  ประจําป 2552
ภายใตยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาเมืองทุงสงใหเศรษฐกิจดี พัฒนาการทองเที่ยว แกปญหาหนี้สินและความยากจน

แนวทางการพัฒนาที่  1  ใหความรูและพัฒนาฝกทักษะงานพิเศษตางๆ และสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน นักเรียน เยาวชน สรางรายไดใหกับครอบครัวลดปญหาการวางงาน โดยทุกภาคีในเมืองทุงสงมีสวนรวม

แนวทางการพัฒนาที่  5 สงเสริมและพัฒนาเมืองทุงสงเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ รองรับการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือ
ระบุเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลตอคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

 - กิจกรรมจัดงานเทศกาลขนมจีน
หมอยักษ

514,278

ดําเนินการจัดกิจกรรมเทศกาลขนมจีน
หมอยักษ และประกวดแขงขันการจัดทํา
ขนมจีน กินขนมจีน และสาธิตการทํา
เสนขนมจีน

กําหนดใหจัดเดือนมีนาคมของทุกป

 - กิจกรรมจัดงานเทศกาลอาหาร 400,000 จัดเทศกาลอาหาร ไดรับการสนับสนุน สสร.

2
โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์เมืองทุงสงเพื่อการทองเที่ยว

งานพัฒนา
และสงเสริม
การทองเที่ยว
สํานักปลัดฯ

600,000.00 500,000.00

2.1. อุดหนุนมูลนิธิซําปอกง ในการ
จัดงานเพณีประจําป

200,000.00
100,000

 - จัดงานประเพณีเทศกาลถือศีลกินเจ 100,000.00  -  - 50,000

ไดดําเนินการเสร็จตามวัตถุประสงค 
โดยมีศาสนิกชนผูรวมสมาทานถือศีลกิน
เจ ประชาชนทั่วไปไดรวมกิจกรรมกวา 
15,000 คน

 - จัดงานประเพณีบําเพ็ญกุศลทําบุญ
ทิ้งกระจาด

100,000.00  -  - 50,000
ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว โดยมี
ผูเขารวมกิจกรรมกวา 1,500 บาท
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือ
ระบุเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลตอคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

2.2 อุดหนุนมูลนิธิสวางทุงสงธรรม
สถาน ในการจัดงานประเพณีและ
สงเสริมการทองเที่ยวของเมือง        
ทุงสง

300,000.00 300,000.00

 - จัดงานประเพณีเทศกาลถือศีลกินเจ 100,000.00  -  - 100,000

ไดดําเนินการเสร็จตามวัตถุประสงค 
โดยมีศาสนิกชนผูรวมสมาทานถือศีลกิน
เจ ประชาชนทั่วไปไดรวมกิจกรรมกวา 
15,000 คน

 - จัดงานประเพณีสมโภชนองคโปย
เซียนโจวซือ

100,000.00  -  - 100,000

ไดดําเนินการเสร็จตามวัตถุประสงคโดย
ไดรับความรวมมือจากองคกรตาง ๆ ใน
อําเภอทุงสง ประชาชน เยาวชนเขารวม
โครงการ 2,000 คน

 - จัดงานประเพณีบําเพ็ญกุศลทําบุญ
ทิ้งกระจาด

100,000.00  -  - 100,000
 - ไดดําเนินการเสร็จตามวัตถุประสงค
โดยไดรับความสนใจจากประชาชนเขา
รวมกิจกรรมกวา 3,000  คน
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือ
ระบุเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลตอคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

2.3. อุดหนุนชมรมเผยแผคุณธรรมใน
การจัดงานถือศีลกิจเจ

เทศบาลเมือง
ทุงสง

100,000.00  -  - 100,000.00

ไดดําเนินการเสร็จตามวัตถุประสงค  
โดยไดรับความรวมมือจากศาสนิชน
และประชาชนในอําเภอทุงสง เขารวม
ปฏิบัติธรรมและถือศีลกินเจ ประมาณ
ไมต่ํากวา  1,500 คน
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

 งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือ
ระบุเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล

 ฯได

1
โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการ
ประเมินผล

งานวิจัยและ
ประเมินผล
กองวิชาการฯ

           90,000.00 -50,600            39,400.00 39,070
จัดอบรมเรื่อง การจัดทําแผนยุทธศาสตร
แผนพัฒนา 3 ป  แผนดําเนินงาน  และ
การประเมินผล ในเดือน กรกฏาคม 2552

แนวทางการพัฒนา 2 ทําใหเทศบาลเมืองทุงสงเปนองคการแหงการเรียนรู  และใหพนักงาน ลูกจาง และบุคลากรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเทศบาลใหเกิดการเรียนรูตลอดเวลา

1
โครงการพัฒนาบุคลากรและ
หนวยงานในสังกัดเทศบาลเมือง
ทุงสง

สํานักปลัด       1,047,000.00 176,930.00

 1) กิจกรรมสนับสนุน ทุนการศึกษา
      ระดับปริญญาตรี/โท

สํานักปลัด          537,000.00
50,000

 - 410,000
         177,000.00 176,930

กําลังเนินการใหทุนการศึกษาแก 
นักศึกษาปริญญาตรี  1 คน

กําลังดําเนินการใหทุนการศึกษา แก
พนักงาน ระดับปริญญาโท  3 คน ศึกษา
ตอ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง  ประจําป 2552
ภายใตยุทธศาสตรที่ 5พัฒนาการบริหารจัดการเมืองทุงสงใหกาวหนาสูสากล ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี (เมืองกาวหนาสูสากล)

แนวทางการพัฒนาที่  1  พนักงานเทศบาล/ลูกจางทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน ทํางานเชิงรุกมีวิสัยทัศน ภารกิจ และยุทธศาสตรในการปฏิบัติงานใชหลักการใหมบริหารจัดการโดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลักผลงาน
คุณภาพงานประเมินดวยเกณฑมาตรฐานระดับสากล มีการจัดและประเมินอยางตอเนื่อง และรายงานผลตอสาธารณชนดวยระบบประกันคุณภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชนเปนสําคัญ 
เนนความโปรงใสตรวจสอบได
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

 งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือ
ระบุเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล

 ฯได
2) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางดาน
การใชระบบสารสนเทศแกบุคลากร
เทศบาล

สํานักปลัด            30,000.00 -30,000  -   - ไมไดดําเนินการ

3) กิจกรรมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ดานการทํางานเปนทีมแบบบูรณาการ

สํานักปลัด            30,000.00 -30,000  -   - ไมไดดําเนินการ

4) กิจกรรมฝกอบรมพัฒนาบุคลากร
ของเทศบาลและประชุมพบปะ
ผูบริหารประจําเดือนเพื่อรองรับการ
ปรับระบบโครงสรางองคกรไปสูการ
บริหารจัดการแบบ Net Organization

สํานักปลัด          120,000.00 -120,000  -   - ไมไดดําเนินการ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

 งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือ
ระบุเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล

 ฯได
5) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฝก
ทักษะการปฏิบัติงานแบบมุง
ผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของแตละ
หนวยงานยอยของเทศบาลเมือง
ทุงสง

สํานักปลัด            80,000.00 -80,000  -   - ไมไดดําเนินการ

6) กิจกรรมเตรียมความพรอมรวมมือ
ตามขอตกลงเมืองพี่เมืองนอง " sister  
city"

สํานักปลัด          250,000.00 -250,000  -   - ไมไดดําเนินการ

2
โครงการจัดทํามาตรฐานและพัฒนา
กลไกการใหบริการสวัสดิการ

สํานักปลัด            10,000.00 -10,000  -   - ไมไดดําเนินการ

1
โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อ
บริการและพัฒนา

งานพัฒนา
ชุมชนกอง
สวัสดิการฯ

45,000.00          -25,800 19,200.00           - ไมไดดําเนนิการ

2
โครงการเทศบาลพบสภาชุมชนเมือง
เพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชน

งานพัฒนา
ชุมชนกอง
สวัสดิการฯ

           54,000.00 -12,000            42,000.00 27,000.00

เปนโครงการตอเนื่องตลอดทั้งป  ซึ่งมี
การพบสภาชุมชน พูดคุยแลกเปลี่ยน
เรียนรู ระหวางชุมชน  ดําเนินการจํานวน
 6 ครั้ง

แนวทางที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการบริการ
3.1  สงเสริมใหมีคุณภาพของบริการตามมาตรฐานดานการบริการ (เมืองมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ  ความเสมอภาคเปนธรรมตอเนื่องและมีความสะดวกสบาย)
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

 งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือ
ระบุเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล

 ฯได

3
โครงการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนตอการบริหารงาน

งานพัฒนา
ชุมชนกอง
สวัสดิการฯ

         360,000.00  -  -  - ไมไดดําเนินการ

1

โครงการสรรหาเครื่องมือเครื่องใช
และสถานที่ของเทศบาลเมืองทุงสง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน          859,650.00  -  - 645,970.00

1) สํานักปลัดเทศบาล              5,000.00 5,000
ดําเนินการจัดซื้อโตะหมูบูชา จํานวน 1 
ชุด

2) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม          503,000.00 274,000.00

จัดซื้อพัดลมระบายอากาศพรอมติดตั้ง
ขนาดเสนผาศูนยกลาง  22 นิ้ว จํานวน  8
 ชุด และจัดซื้อเต็นท ขนาด 3 x 3 x 2 
เมตร จํานวน 40 หลัง  พรอมหลังคา
ผาใบและโครงสรางเหล็กขนาดคาดน้ํา
เงิน

22,800.00 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน

3.2 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

 งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือ
ระบุเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล

 ฯได

3) กองวิชาการและแผนงาน          210,480.00 207,180.00        
จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร  ครุภัณฑ
ไฟฟาและวิทยุ  ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

4) กองการศึกษา          126,170.00 125,000.00        จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน

5) กองชาง            15,000.00 11,990.00          จัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

1
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได

กองคลัง          250,000.00 -40,000.00          210,000.00 172,248.00  

1.1  กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณ
การจางชั่วคราว ใหแกสํานักงานที่ดิน
 จังหวัดนครศรีฯ สาขาทุงสง

1.  จางลูกจางตามโครงการฯ เปนราย
เดือน 5,760 บาท จํานวน 9 เดือน

โอนลด  40,000  บาท  เนื่องจากมี
เงินเหลือจาย

3.3  เพิ่มประสิทธิภาพดานการเงิน การคลังและพัสดุ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

 งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือ
ระบุเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล

 ฯได

1.2  กิจกรรมประชาสัมพันธการ
ชําระภาษี

2. จางทําปายไวนิลประชาสัมพันธการ
ชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
3. จัดทํากระเปาผา ลดโลกรอน
4. จัดทําแผนพับแนะนําเกี่ยวกับการชําระ
ภาษี ทุกประเภท                            
5.  ออกบริการรับชําระภาษีนอกสถานที่
6. ซื้อวัสดุ เชน กาแฟ โอวัลติน แกวน้ํา 
พลาสติก สําหรับใชบริการประชาชน

1.3 กิจกรรมจูงใจประชาชนใหชําระ
ภาษีภายในกําหนดเวลาและคืนกําไร
ใหผูเสียภาษี
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

 งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือ
ระบุเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล

 ฯได

1
โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)

งานปองกัน 
สํานักปลัดฯ

120,000.00 -120,000  -  - ดําเนินการในปงบประมาณถัดไป

โอนลดไปตั้งจายในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน งานเทศกิจ ใน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการ จํานวน 70,000 บาทและ
โอนไปตั้งจายในงานปองกันภัย
ฝายพลเรือนฯ หมวดเงินเดือนและ
คาจางประจํา คาใชสอย ประเภท
รายจายเพื่อบํารุงรักษาฯ และหมวด
คาสาธารณูปโภค จํานวน 50,000 
บาท

3.4  เพิ่มประสิทธิภาพการปองกนัภัยฝายพลเรือน  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

 งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือ
ระบุเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล

 ฯได

2
โครงการฝกซอมแผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยประจําป

งานปองกัน 
สํานักปลัดฯ

20,000.00 -4,110.00 15,890.00 15,890.00

บรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว ประชาชน
ไดรับความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินสูงสุดและมีหนวยงานทั้งสวน
ราชการ อาสาสมัคร ฯ และมูลนิธิ เขา
รวมฝกซอม ทําใหหนวยงานเกิดความ
พรอมและความชํานาญ ประชาชนมี
ขวัญและกําลังใจ

3
โครงการอบรมปองกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องตนใหกับเยาวชนใน
โรงเรียนในเขตเทศบาล (ยุวอปพร.)

งานปองกัน 
สํานักปลัดฯ

20,000.00 -20,000.00  -  - ไมไดดําเนินการ

4
โครงการบริการประชาชนเพื่อรักษา
ความสงบเรียบรอย ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน

งานเทศกิจ 
สํานักปลัด

      2,711,750.00
194,000
- 86,000

      2,819,750.00 2,819,022.68     

เปนโครงการดําเนินดําเนินการทั้งปโดย
จัดใหมีเทศกิจ 
 1.  รักษาความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 
2ชวยเหลือประชาชนในกรณีที่เกิดอุบัติ 
3. อํานวยความสะดวกใหกับประชาชน
ทั้งในเขตเทศบาลและบริเวณใกลเคียง
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

 งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือ
ระบุเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล

 ฯได

5
โครงการฝกอบรมทบทวนราษฎร
อาสาสมัครรวมปองกันปราบปราม
อาชญากรรม

สํานักปลัด            48,800.00           48,800.00

 -  บรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
อาสาสมัครที่ผานการฝกอบรมมีทักษะ 
มีความชํานาญและเขาใจในหลักการ
ปองกันตนเองมากขึ้น 
 - อาสาสมัครมีสวนรวมในการปองกัน
ปราบปรามอาชญากรรมอยางจริงจังและ
เปนรูปธรรม
 - สามารถลดอัตราการเกิดคดี
อาชญากรรม
 - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

อุดหนุนงบประมาณใหสถานี
ตํารวจภูธรทุงสง เปนดําเนินการ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

 งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือ
ระบุเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล

 ฯได

1

โครงการพัฒนาเพื่อเสริมสรางระบบ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
1.1  กิจกรรมจัดทําแผนกลยุทธการ
สื่อสารและประชาสัมพันธของ
องคกรประจําป

งานประชา
สัมพันธ

30,000.00 -30,000.00  -  - ไมไดดําเนินการ

 1.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางดานทักษะการสื่อสารและการ
นําเสนอ

งานประชา
สัมพันธ

100,000.00 -100,000.00  -  - ไมไดดําเนินการ

2

โครงการพัฒนาการสื่อสารรับฟง
ความคิดเห็นและประชาสัมพันธ
องคกร

งานประชา
สัมพันธ

150,000.00 ไมไดดําเนินการ

2.1  กิจกรรมเผยแพรผลงานและ
เทศบาลพบสื่อมวลชน

100,000.00 -100,000.00
ดําเนินการโดยใชงบประมาณรวมกับ
โครงการตาง ๆ จํานวน 5 ครั้ง/ป

2.2  กิจกรรมพัฒนาเครือขาย
อาสาสมัครประชาสัมพันธชุมชน

50,000.00 -50,000.00 ไมไดดําเนินการ

3
โครงการกอสรางปายประชาสัมพันธ
โครงเหล็ก

งานประชา
สัมพันธ

         178,000.00 -178,000  -  - ไมไดดําเนินการ

3.5  เพิ่มประสิทธิภาพในการใหขอมูลขาวสารแกประชาชน และประชาสัมพันธเทศบาลใหเปนไปตามที่พึงประสงคและเปนที่รูจักแกสังคม

โอนงบประมาณไปใชในกิจกรรม
หรือโครงการที่จําเปนกวา
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

 งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือ
ระบุเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล

 ฯได

1
โครงการวันพัฒนาเทศบาลเนื่องใน
วันสําคัญตาง ๆ

สํานักปลัด          100,000.00 -1,000            99,000.00 97,783.00
ดําเนินการจัดพิธีบวงสรวงพระพรหม 
และ พิธีบวงสรวง ร. 5

2
โครงการจัดงานวันเทศบาล

สํานักปลัด          200,000.00
20,000

 - 82,100
137,900.00 137,900.00

พัฒนาเทศบาลทําใหเกิดความรักความ
สามัคคี

3
โครงการสงเสริมกระบวนการมี
สวนรวมดานประชาธิปไตย สํานักปลัด              5,000.00 -           5,000.00 ไมไดดําเนินการ

4 โครงการประชุมประชาคมเมืองทุงสง
กองวิชาการ
และแผนงาน

         100,000.00
380,000

 - 70,000
         410,000.00 408,342.00

จัดประชุมประชาคม 2 ครั้ง ครั้งที่  1  
ประชุมที่โนโวเทลสุคนธา อ.หาดใหญ 
จ.สงขลา เพื่อบูรณาการความรวมมือใน
การแกไขปญหาเมืองทุงสง 
ครั้งที่ 2  จํานวน 2  ครั้ง คือวันที่  29-30 
พ.ค. 52 และวันที่  16 มิ.ย.52 เพื่อจัดทํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาและ
แผนพัฒนาสามป

3.7  สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองและการบริหาร
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

 งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือ
ระบุเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล

 ฯได

1
โครงการสงเสริมชุมชนเขมแข็ง 
(สรางเมืองทุงสงนาอยูอยางยั่งยืน)

กอง
สวัสดิการฯ

      1,500,000.00      1,500,000.00 เบิกจายคาจางที่ปรึกษาจัดทําผังชุมชน

1
โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน
ผูนําชุมชน สมาชิกองคกรที่เกี่ยวของ

งานพัฒนา
ชุมชนกอง
สวัสดิการฯ

      1,000,000.00 -30,000          970,000.00 969,970.00
จัดฝกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน
เขมแข็ง ภาคกลางและภาคเหนือ โดย
ผูนําชุมชน และองคกรแมบาน

2
โครงการสงเสริมกิจกรรมและองค
ความรูชุมชนเขมแข็ง

งานพัฒนา
ชุมชนกอง
สวัสดิการฯ

           50,000.00 -44,250              5,750.00 5,750.00
เปนโครงการตอเนื่อง โดยจัดประชุมให
ความรูแกผูนําชุมชน จํานวน 2 ครั้ง

3
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการ
องคการบริหารชุมชน

งานพัฒนา
ชุมชนกอง
สวัสดิการฯ

           45,000.00 -36,736              8,264.00 8,264.00
ดําเนินการแลว จัดใหมีการเลือกตั้งผูนํา
ชุมชน ซึ่งไดผูนําชุมชนครบทั้ง 18  
ชุมชน

4

โครงการสงเสริมและอนุรักษ 
วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปญญา
ทองถิ่น    
-  กิจกรรมแขงขันเรือพาย

งานพัฒนา
ชุมชนกอง
สวัสดิการฯ

           50,000.00 -50,000   -  - ไมไดดําเนินการ

  แนวทางการพัฒนาที่ 2  สรางชุมชนเขมแข็ง  โดยสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน รวมมือกับภาครัฐและเอกชนในการสรางการมีสวนรวมของประชาชนและพัฒนาองคความรูภาคประชาชน

5.2 บริหารจัดการที่ดีระดับชุมชน
  แนวทางการพัฒนาที่  1  สงเสริมสนับสนุนชุมชน บริหารจัดการชุมชนของตนเองเชิงบูรณาการใหมีการพัฒนาการดําเนินงานไปพรอม ๆ กันอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

121



ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

 งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือ
ระบุเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล

 ฯได

5

โครงการสงเสริมและสนับสนุนความ
เขมแข็งในการบริหารจัดการใหแก
องคกรการบริหารชุมชน (เสนอโดย 
18  ชุมชน)

งานพัฒนา
ชุมชนกอง
สวัสดิการฯ

      2,100,000.00 2,100,000.00

(1) ประเพณีวันสงกรานต          434,000.00
  อบช. บานนาเหนือ            35,000.00           10,000.00

  อบช.หมูบานพัฒนา            15,000.00           10,000.00
  อบช. ทุงสง-นาบอน            35,000.00           40,000.00
  อบช.บานพักรถไฟ            25,000.00           15,000.00
  อบช.ตลาดใน            25,000.00           10,000.00
  อบช.ทาแพเหนือ            30,000.00           30,000.00
  อบช.หลังโรงพยาบาล            30,000.00           30,000.00

  อบช.เปรมประชา-ราชบริพาร            28,000.00           28,000.00
  อบช.เขาปรีดี            25,000.00           25,000.00
  อบช.บานในหวัง            35,000.00           35,000.00
  อบช.ทุงสง - หวยยอด            20,000.00           20,000.00

     -  คาใชจายในกิจกรรมอยูใน 
        งบประมาณ ที่กําหนดมีการใชจาย 
        อยางประหยัด
      - ทุกฝายที่เกี่ยวของมีความพึงพอใจ
      - ความสําเร็จการดําเนินงานเปนไป
        ตามวัตถุประสงคที่วางไว
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

 งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือ
ระบุเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล

 ฯได
  อบช.เสริมชาติ            30,000.00           30,000.00
  อบช.ตะวันออกวัดชัยชุมพล            20,000.00           20,000.00
  อบช.ประชาอุทิศ            25,000.00           25,000.00
  อบช.ยุทธศาสตร            10,000.00           10,000.00
  อบช.สะพานเหล็ก            26,000.00           26,000.00
  อบช.ทาแพใต            20,000.00           20,000.00

(2) ประเพณีวันลอยกระทง          248,000.00
  อบช. บานนาเหนือ            10,000.00           10,000.00
  อบช. ทุงสง-นาบอน            40,000.00           40,000.00
  อบช.บานพักรถไฟ            15,000.00           15,000.00
  อบช.ตลาดใน            10,000.00           10,000.00
  อบช.เขาปรีดี            25,000.00           25,000.00
  อบช.ทุงสง - หวยยอด            25,000.00           25,000.00

     -  คาใชจายในกิจกรรมอยูใน 
        งบประมาณ ที่กําหนดมีการใชจาย   
       อยางประหยัด
      - ทุกฝายที่เกี่ยวของมีความพึงพอใจ
      - ความสําเร็จการดําเนินงานเปนไป
        ตามวัตถุประสงคที่วางไว
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

 งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือ
ระบุเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล

 ฯได
  อบช.เสริมชาติ            18,000.00           18,000.00
  อบช.ตะวันออกวัดชัยชุมพล            30,000.00           30,000.00
  อบช.ยุทธศาสตร            30,000.00           30,000.00
  อบช.ทาแพใต            45,000.00           45,000.00

(3)  กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

         559,000.00

     -  คาใชจายในกิจกรรมอยูใน 
        งบประมาณ ที่กําหนดมีการใชจาย   
      อยางประหยัด
      - ทุกฝายที่เกี่ยวของมีความพึงพอใจ
      - ความสําเร็จการดําเนินงานเปนไป
        ตามวัตถุประสงคที่วางไว

  อบช. บานนาเหนือ            35,000.00           35,000.00
  อบช. หมูบานพัฒนา            40,000.00           40,000.00
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

 งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือ
ระบุเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล

 ฯได
  อบช. ทุงสง-นาบอน            15,000.00           15,000.00
 อบช.บานพักรถไฟ            20,000.00           20,000.00
  อบช. ตลาดใน            20,000.00           20,000.00
  อบช. ทาแพเหนือ            35,000.00           35,000.00
  อบช. หลังโรงพยาบาล            30,000.00           30,000.00
  อบช. เปรมประชา - ราชบริพาร            35,000.00           35,000.00
  อบช. เขาปรีดี            40,000.00           40,000.00
  อบช. บานในหวัง            50,000.00           50,000.00
 อบช.ทุงสง -  หวยยอด            30,000.00           30,000.00
 อบช.เสริมชาติ            35,000.00           35,000.00
 อบช.ตะวันออกวัดชัยชุมพล            30,000.00           30,000.00
 อบช.ประชาอุทิศ            30,000.00           30,000.00
 อบช.ยุทธศาสตร            40,000.00           40,000.00
 อบช.สะพานเหล็ก            26,000.00           26,000.00
 อบช.ทาแพใต            20,000.00           20,000.00
 อบช.ตลาดสด            28,000.00           28,000.00
(4)  กิจกรรมวันสารทเดือนสิบ            54,000.00
  อบช. บานนาเหนือ            10,000.00           35,000.00
  อบช. หมูบานพัฒนา              5,000.00           40,000.00
  อบช. ตลาดใน              5,000.00           15,000.00

     -  คาใชจายในกิจกรรมอยูใน 
        งบประมาณ ที่กําหนดมีการใชจาย   
        อยางประหยัด
      - ทุกฝายที่เกี่ยวของมีความพึงพอใจ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

 งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือ
ระบุเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล

 ฯได
  อบช. เปรมประชา - ราชบริพาร            14,000.00           20,000.00
 อบช.ทุงสง -  หวยยอด            15,000.00           20,000.00
 อบช.ยุทธศาสตร              5,000.00           35,000.00

         379,000.00
  อบช.บานนาเหนือ            20,000.00           20,000.00
  อบช.ทุงสง - นาบอน            30,000.00           30,000.00
  อบช.บานพักรถไฟ            35,000.00           35,000.00
  อบช.ตลาดใน            25,000.00           25,000.00
  อบช.ทาแพเหนือ            10,000.00           10,000.00
  อบช.หลังโรงพยาบาล            30,000.00           30,000.00
  อบช.เปรมประชา - ราชบริพาร            32,000.00           32,000.00
  อบช.เขาปรีดี            20,000.00           20,000.00
  อบช.บานในหวัง            20,000.00           20,000.00
  อบช.ทุงสง - หวยยอด            30,000.00           30,000.00
  อบช.เสรมิชาติ            22,000.00           22,000.00
  อบช.ตะวันออกวัดชัยชุมพล            20,000.00           20,000.00
  อบช.ประชาอุทิศ            25,000.00           25,000.00
  อบช.ยุทธศาสตร            20,000.00           20,000.00
  อบช.สะพานเหล็ก            30,000.00           30,000.00
  อบช.ทาแพใต            10,000.00           10,000.00

     -  คาใชจายในกิจกรรมอยูใน 
        งบประมาณ ที่กําหนดมีการใชจาย   
        อยางประหยัด
      - ทุกฝายที่เกี่ยวของมีความพึงพอใจ
      - ความสําเร็จการดําเนินงานเปนไป
        ตามวัตถุประสงคที่วางไว

      - ความสําเร็จการดําเนินงานเปนไป
        ตามวัตถุประสงคที่วางไว

(5) กิจกรรมการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ (ลานกีฬาตานยาเสพติด)
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

 งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือ
ระบุเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล

 ฯได

           97,000.00
  อบช.บานนาเหนือ              5,000.00             5,000.00
  อบช. บานพักรถไฟ            10,000.00           10,000.00
  อบช.ตลาดใน              7,500.00             7,500.00
  อบช.ทาแพเหนือ            10,000.00           10,000.00
  อบช.หลังโรงพยาบาล              5,000.00             5,000.00
  อบช.เปรมประชา - ราชบริพาร              4,500.00             4,500.00
  อบช.เขาปรีดี              5,000.00             5,000.00
  อบช.บานในหวัง              6,000.00             6,000.00
  อบช.เสริมชาติ              8,000.00             8,000.00
  อบช.ประชาอุทิศ            10,000.00           10,000.00
  อบช.สะพานเหล็ก            10,000.00           10,000.00
  อบช.ทาแพใต              3,000.00             3,000.00
  อบช.ตลาดสด            13,000.00           13,000.00

(6) กิจกรรมรวมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

     -  คาใชจายในกิจกรรมอยูใน 
        งบประมาณ ที่กําหนดมีการใชจาย   
        อยางประหยัด
      - ทุกฝายที่เกี่ยวของมีความพึงพอใจ
      - ความสําเร็จการดําเนินงานเปนไป
        ตามวัตถุประสงคที่วางไว
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

 งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือ
ระบุเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล

 ฯได

           78,000.00
  อบช.บานนาเหนือ 5,000
  อบช.ตลาดใน 7,500
  อบช.ทาแพเหนือ 5,000
  อบช.หลังโรงพยาบาล 5,000
  อบช.เปรมประชา - ราชบริพาร 6,500
  อบช.เขาปรีดี 5,000
  อบช.บานในหวัง 6,000
  อบช.เสริมชาติ 7,000
  อบช.ประชาอุทิศ 10,000
  อบช.สะพานเหล็ก 10,000
  อบช.ทาแพใต 3,000
  อบช.ตลาดสด 8,000

(7) กิจกรรมรวมงานวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิตพระบรมราชินีนาถ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

 งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือ
ระบุเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล

 ฯได
(7)  กิจกรรมวันขึ้นปใหม          191,000.00
  อบช.หลังโรงพยาบาล            20,000.00           20,000.00
  อบช.ตะวันออกวัดชัยชุมพล            20,000.00           20,000.00
  อบช.สะพานเหล็ก            18,000.00           18,000.00
  อบช. ทาแพใต            14,000.00           14,000.00
  อบช. ตลาดใน            20,000.00           20,000.00
  อบช.ทาแพเหนือ            20,000.00           20,000.00
  อบช.บานพักรถไฟ            15,000.00           15,000.00
  อบช. ตลาดสด            64,000.00           64,000.00
(8)  กิจกรรมแหผาพระบฎ(แหผาขึ้น            15,000.00
  อบช.ยุทธศาสตร

           15,000.00           20,000.00
ดําเนินการแลว แหงผาพระบฎ ณ วัด
ธาตุนอย

(9) กิจกรรมประเพณีทอดกฐิน              5,000.00
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

 งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือ
ระบุเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล

 ฯได

  อบช.ทาแพใต              5,000.00             5,000.00

      -  คาใชจายในกิจกรรมอยูใน
        งบประมาณ ที่กําหนดมีการใชจาย   
        อยางประหยัด
      - ทุกฝายที่เกี่ยวของมีความพึงพอใจ
      - ความสําเร็จการดําเนินงานเปนไป
        ตามวัตถุประสงคที่วางไว

(10) กิจกรรมวันเขาพรรษา            10,000.00

  อบช.บานในหวัง              3,000.00             3,000.00

  อบช.ตลาดสด              7,000.00             7,000.00

     -  คาใชจายในกิจกรรมอยูใน
        งบประมาณ ที่กําหนดมีการใชจาย   
        อยางประหยัด
      - ทุกฝายที่เกี่ยวของมีความพึงพอใจ
      - ความสําเร็จการดําเนินงานเปนไป
        ตามวัตถุประสงคที่วางไว
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

 งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือ
ระบุเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล

 ฯได

           30,000.00

 อบต. ทาแพเหนือ            10,000.00           10,000.00

 อบต.ประชาอุทิศ            20,000.00           20,000.00

(12) จัดคายเด็กและเยาวชนดนตรี 
กีฬา  ภาษา  ศิลปะ อบช. หมูบาน
พัฒนา

           60,000.00           60,000.00

     -  คาใชจายในกิจกรรมอยูใน
        งบประมาณ ที่กําหนดมีการใชจาย   
        อยางประหยัด
      - ทุกฝายที่เกี่ยวของมีความพึงพอใจ
      - ความสําเร็จการดําเนินงานเปนไป
        ตามวัตถุประสงคที่วางไว

1 โครงการสํารวจขอมูล  จปฐ.
งานพัฒนา
ชุมชนกอง
สวัสดิการฯ

           20,000.00  -   - 6,476.00
ดาํเนินการจัดเก็บขอมูล ทั้งนี้ไดจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณสําหรับสํารวจขอมูล จปฐ.

     -  คาใชจายในกิจกรรมอยูใน
        งบประมาณ ที่กําหนดมีการใชจาย   
        อยางประหยัด
      - ทุกฝายที่เกี่ยวของมีความพึงพอใจ
      - ความสําเร็จการดําเนินงานเปนไป
        ตามวัตถุประสงคที่วางไว

(11) กิจกรรมวันออกพรรษา  (ประเพณีชักพระอําเภอทุงสง)

แนวทางพัฒนาที่ 3 พัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลชุมชน ขอมูลจําเปนพื้นฐาน (จปฐ) ของชุมชนเพื่อใหเปนฐานขอมูลและดัชนีชี้วัดการดํารงชีพของประชาชน
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

 งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือ
ระบุเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล

 ฯได

1
โครงการสงเคราะหการจัดการศพ
ตามประเพณี

งานสังคม
สงเคราะห

กอง
สวัสดิการ
สังคม

         100,000.00  -   - 78,000.00
จายเงินสงเคราะหเพื่อจัดการศพตาม
ประเพณี จํานวน 34 ราย ๆ ละ 2,000

2
โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนชรา 
 คนพิการ  ผูปวยโรคเอดส

งานสังคม
สงเคราะห

กอง
สวัสดิการฯ

      2,982,000.00  -   - 2,941,000.00

จายเงินเบี้ยยังชีพใหแกคนชรา คนพิการ
 และผูปวยโรคเอดส  รายละ 500 บาท /
เดือน   ดังนี้
  -  คนชรา   391  คน
  -  คนพิการ   76  คน
  - ผูปวยโรคเอดส   29  คน

3
โครงการสงเสริมเครือขายคนพิการ
เทศบาลเมืองทุงสง

งานสังคม
สงเคราะห

กอง
สวัสดิการฯ

           15,000.00 -11,000              4,000.00  - ไมไดดําเนินการ
โอนลดเปนคาวัสดุคอมฯ,
คาลวงเวลา  กองสวัสดิการสังคม

4

โครงการจัดตั้งศูนยสงเคราะหประจํา
ชุมชน
  กิจกรรมสงเคราะหครอบครัวผู
ประสบปญหาและดอยโอกาส

งานสังคม
สงเคราะห

กอง
สวัสดิการฯ

           40,000.00 -28,300            11,700.00  - ไมไดดําเนินการ
โอนเปนคาเงินเดือน,เงินประจํา
ตําแหนง สํานักปลัดเทศบาล

แนวทางการพัฒนาที ่4 สงเสริมสวัสดิการชุมชนใหเขมแข็ง
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

 งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือ
ระบุเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล

 ฯได

5
โครงการสงเคราะหผูประสบภัยพิบัติ
ตาง ๆ

งานสังคม
สงเคราะห

กอง
สวัสดิการ
สังคม

           30,000.00 -26,600 3,400.00  - ไมไดดําเนินการ โอนลดเปนคาใชจายอื่น
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือ
ระบุเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลตอคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

1

โครงการกอสรางสถานีขนสง
(คาเชาที่ดินเอกชนเพื่อจอดรถโดยสาร)

กองคลัง 540,000.00  -  - 405,000.00

จายคาเชาที่ดินของนางเยาวมาศ             
เลิศวนวัฒนา เดือนละ 45,000 บาท ตั้งแต
เดือน ตุลาคม 2551 - มิถุนายน 2552  
เปนเวลา  9  เดือน

ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง  ประจําป 2552

แนวทางการพัฒนาที่  6.1  พัฒนาระบบไฟฟา ประปา คูระบายน้ํา ถนน ตรอก ซอย สะพาน  การจราจรใหเสร็จสมบูรณ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2552

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือ
ระบุเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  
หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลตอคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

1
กอสรางกําแพงกันดิน  ถนน
ยุทธศาสตร ซอย 7

 กองชาง         397,000.00  -  -         397,000.00 ดําเนินการแลวเสร็จ

2
กอสรางถนน คสล.และทอระบายน้ํา 
ถนนเวชพฤกษพิทักษ

 กองชาง      1,485,537.00  -  -      1,485,537.00 ดําเนินการแลวเสร็จ

3
กอสรางทางยกระดับปรับปรุงผิว
จราจร ถนนเปรมประชาตลอดสาย

 กองชาง      2,680,000.00  -  -      2,680,000.00 ดําเนินการแลวเสร็จ

4
กอสรางถนนรวบรวมและบําบัดน้ํา
เสีย (เทศบาลสมทบ)

 กองชาง      1,000,000.00  -  -      1,000,000.00 ดําเนินการแลวเสร็จ

5 กอสรางสนามเทนนิส  กองชาง           99,000.00  -  -           99,000.00

 
-  ปูแอสฟลทติกคอนกรีต
-  เทฐานรากตอมอหลอเสาและขึ้นโครง
เคราเหล็กเสาตาขายโดยรอบสนาม

6
กอสรางเขื่อน (กําแพง) คสล.คลอง
ตมบริเวณสะพาน  ถนนเปรมประชา
อุทิศ

 กองชาง         579,329.48         579,329.48 ดําเนินการแลวเสร็จ

     6,240,866.48      6,240,866.48

จายขาดเงินสะสม
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