
ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้

หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ

ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมที่เหมาะสม มีความรู้คู่คุณธรรม  สร้างโอกาสในการเรียนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถดําเนินชีวิต

อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

1 459,000     443,392.91  

 - กิจกรรมแข่งขันคนเก่งโรงเรียน

สังกัดเทศบาลเมือง

ทุ่งสง

ศึกษานิเทศก์

กองการศึกษา

30,000  - จัดโครงการคนเก่งระดับเทศบาล ใน

วันที่ 23  สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์

เทคโนโลยี โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 

เพื่อจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5  และชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 2 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่ง

สง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ

นักเรียนในสังกัดซึ่งจะเข้าร่วมแข่งขัน

นักเรียนคนเก่งจัดโดยซึ่งกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่นต่อไป

ดําเนินการแล้วเสร็จ

ไม่ใช้งบประมาณ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า

โครงการส่งเสริมทักษะทาง

วิชาการ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้

หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ

ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

  - กิจกรรมจัดส่งนักเรียนเข้าร่วม

นิทรรศการ

ศึกษานิเทศก์

กองการศึกษา

40,000 120,000 160,000 108,984 จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการและ

แข่งขันทางวิชาการ  เมื่อวันที่ 5-6ส.ค.54

 ณ เมืองทองธานี และนําการแสดง

พื้นบ้านของอําเภอทุ่งสงไปแสดงคือลิเก

ป่าโรงเรียนมัธยมศึกษา ได้รับรางวัล

ชนะเลิศระดับประเทศ คือ แข่งขันทักษะ

คอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 2  โรงเรียน

เทศบาลวัดชัยชุมพล รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1 คือ การแข่งขันประดิษฐ์ร้อย

มาลัยของโรงเรียนมัธยมศึกษา และได้

รางวัลชมเชย 3 กิจกรรม คือ โครงงาน

วิทยาศาสตร์ โครงงานภาษาอังกฤษ  และ

โครงการภาษาไทย ของโรงเรียน

มัธยมศึกษาเทศบาล

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้

หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ

ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - กิจกรรมติวเข้มนักเรียนชั้น ป.6 ท.2

(งบโรงเรียน)

37,000       37,000          - โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 

มกราคม-6 มีนาคม 2554 ณ โรงเรียน

เทศบาลวัดโคกสะท้อน

 - นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความ

พร้อมสู่การสอบคัดเลือกเข้าเรียนใน

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงขึ้น คือ

นักเรียนเข้าศึกษาต่อคิดเป็น 81.58% คือ

 ร.ร.สตรีทุ่งสง 18 คน ร.ร.ทุ่งสง 19 คน 

ร.ร.มัธยมศึกษาเทศบาล 10 คน ร.ร.

พณิชยกรรม 15 คน ติดต่อไม่ได้ 13 คน 

ไม่ได้ศึกษาต่อ 1 คน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

 - กิจกรรมเสริมทักษะ

ภาษาอังกฤษ

ท.1

(งบโรงเรียน)

16,000 15,293          - เสริมทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน

 ดําเนินการเมื่อเดือนกันยายน 2554

 - เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการเข้าร่วม

กิจกรรมกลุ่มที่สร้างประสบการณ์ทาง

ภาษาอังกฤษและเตรียมพร้อมในการ

สอบแข่งขันต่าง ๆ

ดําเนินการแล้วเสร็จ

 - กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทย ท.1

(งบโรงเรียน)

16,000 9,999           - เพื่อเสริมทักษะภาษาไทยให้กับ

นักเรียน ดําเนินการเมื่อเดือนกันยายน 

2554

 - เพื่อเตรียมนักเรียนในการเข้าร่วม

แข่งขันทักษะภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้

หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ

ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา

ความก้าวหน้าทางวิชาการ

ท.2

(งบโรงเรียน)

10,000 8,946           - ดําเนินการสอนเสริมในกลุ่มสาระ

ภาษาไทย กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระ

วิทยาศาสตร์ ช่วงเวลา 15.30 - 16.30 น.

โดยสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5,6  จัดขึ้น

ระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 4 มีนาคม 

2554 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน

 - นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี

ความสามารถทางวิชาการสูงขึ้น มีความ

พร้อมในการพัฒนาตนเองด้านการเรียน

สูงขึ้นและมีผลการเรียนดีขึ้น

ดําเนินการแล้วเสร็จ

  - กิจกรรมติวเข้มนักเรียนชั้น ป.

1-6

ท.1

(งบโรงเรียน)

110,000 183,197.91  - โครงการจัดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 

2553- เดือนกันยายน 2554 ณ โรงเรียน

เทศบาลวัดชัยชุมพล

 - นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความ

พร้อมสู่การสอบแข่งขันในระดับต่าง ๆ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้

หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ

ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ ท.2 

(งบโรงเรียน)

       20,000          19,973  - กําหนดจัดกิจกรรมเป็น 2 ช่วง คือ 

ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2554 และ

ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2554 ณ 

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําราชมงคล คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

(มทร.ตรัง)

 - นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

ประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้จากสถานที่

จริง นักเรียนมีความสามัคคีและมีระเบียบ

วินัยในหมู่คณะมากขึ้น

ดําเนินการแล้วเสร็จ

 - อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน

ประจําปี

ท.2 

(งบโรงเรียน)

       60,000          60,000  - จัดกิจกกรรมอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน

ประจําปี ให้กับ ผู้บริหารสถานศึกษา 

กรรมการสถานศึกษา  ครู และบุคลากรที่

เกี่ยวข้อง จํานวน 50 คน ช่วงเดือน

กุมภาพันธ์ 2554

ดําเนินการแล้วเสร็จ

2 โครงการอาหารกลางวัน กองการศึกษา

เงินอุดหนุน

9,709,960 9,541,973    เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องทั้งปี โดย

จัดอาหารกลางวันให้นักเรียนในสังกัด

และศูนย์พัฒนาเด็กและโรงเรียนในสังกัด

เทศบาล ยกเว้น โรงเรียนมัธยมศึกษา

เทศบาล

ดําเนินการแล้วเสร็จ

3 โครงการอาหารเสริม (นม) กองการศึกษา 6,709,360 4,509,705.97  เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องทั้งปี โดย

เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดได้ดื่มนม 

100% และมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้

หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ

ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

4 โครงการ 1 นักเรียน 1 ดนตรี  1 

กีฬา

148,000            50,000 198,000       192,418      

  - กิจกรรม  1 นักเรียน 1 ดนตรี 

 1 กีฬา

กองการศึกษา 100,000             50,000 150,000        147,420       ฝึกสอนนักกีฬาแบดมินตัน ฟุตบอล 

วอลเลย์บอล ส่งเข้าร่วมการแข่งขันใน

ระดับต่าง ๆ

ดําเนินการแล้วเสร็จ

 - กิจกรรมเข้าค่ายฝึกดุริยางค์

ภาคฤดูร้อน

ท.1

(งบโรงเรียน)

       20,000          16,998  - เข้าค่ายฝึกดุริยางค์ภาคฤดูร้อน เมื่อ

วันที่ 4-8 พฤษภาคม 2554 ณ โรงเรียน

เทศบาลวัดชัยชุมพล เพื่อให้นักเรียนมี

ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้าน

ดุริยางค์สามารถให้บริการแก่หน่วยงาน

และชุมชน

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้

หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ

ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - กิจกรรมดุริยางค์ในโรงเรียน ท.2

(งบโรงเรียน)

       28,000          28,000  - จัดหาครูสอนดนตรีดุริยางค์ให้กับ

นักเรียนสายชั้น ป.5 , ป.6 ให้นักเรียนที่

มีความสามารถในการเล่นดนตรีสากลเพื่อ

เป็นนักดนตรีวงดุริยางค์ประเภทวง เมโล

เดี้ยนของโรงเรียน  เล่นดนตรีประกอบ

พิธีการและประกอบกิจกรรมอื่นที่

เกี่ยวข้องในโรงเรียน เทศบาล และชุมชน

ดําเนินการ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ถึง 

21 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนเทศบาล

วัดโคกสะท้อน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

5 โครงการรณรงค์เพื่อป้องกัน

ยาเสพติด

      98,700         97,400

 - โครงการรณรงค์เพื่อป้องกัน

ยาเสพติด

กองการศึกษา 36,700 35,700 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลดําเนินการ

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด

 ระหว่างวันที่ 27-30 พ.ค.54 ณ อุทยาน

แห่งชาติทะเลน้อย จ.พัทลุง มีนักเรียนที่

เป็นแกนนําในโรงเรียนซึ่งโรงเรียน

คัดเลือกมาร่วม ได้แก่ ท.1 ท.2 ท.3 ส่วน

 ท.4 และท.5 ดําเนินการเอง

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้

หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ

ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - โครงการคัดกรองเข้าค่าย

ฝึกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

นักเรียน

ท.1

(งบโรงเรียน)

       62,000          61,700  - ดําเนินการเมื่อเดือนกันยายน 2554 

 - เพื่อให้นักเรียนรู้ ตระหนักพิษภัย

ยาเสพติด

 - เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนมีโอกาสติด

ยาเสพติดอีก

ดําเนินการแล้วเสร็จ

6 โครงการจ้างครูอาสาสอนเด็ก

เร่ร่อนในเขตเมือง

ห้องสมุด

กองการศึกษา

เงินอุดหนุน

ทั่วไป

132,044 117,556      เป็นโครงการต่อเนื่องตลอดปี โดยจ้างครู

อาสาสอนเด็กเร่ร่อนในเขตเมืองจํานวน 1

 คน 

 - ปฏิบัติหน้าที่สํารวจสอนเด็กที่ไม่ได้

เรียนหนังสือและเด็กที่เรียนการศึกษา

นอกโรงเรียนศูนย์เขาปรีดี(ปัจจุบันมี

นักเรียน จํานวน 154 คน จบการศึกษา 

จํานวน 52 คน) 

 - ตรวจเยี่ยมผู้ปกครองและเด็ก  เพื่อ

พูดคุยและให้คําแนะนําต่าง ๆ โดยครู

อาสาได้เสนอรายละเอียด แก่ผู้บริหาร

เทศบาล เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่

ยังไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน จํานวน 1 คน 

ช่วยเหลือดูแลให้คําปรึกษาเด็กพิเศษ

(สมาธิสั้น)จํานวน 1 คน 

ดําเนินการแล้วเสร็จ

ค่าตอบแทนเดือนละ 7,940 บาท ค่า

ครองชีพ 1,500 บาท เงินสมทบ

ประกันสังคมเดือนละ 472 บาท
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้

หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ

ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

7 โครงการพัฒนาชมรมกลุ่มสาระ

การเรียนรู้

      88,000 8,000 96,000        90,220        

 7.1 กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริม

ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย

      22,000 16,900        

 - กิจกรรมวันสุนทรภู่กวีเอกของ

โลก

ท.4

(งบโรงเรียน)

7,000 7,000  - จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่กวีเอกของโลก

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2554 ณ ร.ร.

เทศบาลบ้านนาเหนือ เพื่อให้นักเรียนได้

ตระหนักถึงความสําคัญของสุนทรภู่กวี

เอกของไทย

ดําเนินการแล้วเสร็จ

 - กิจกรรมวันภาษาไทย ท.2

(งบโรงเรียน)

       15,000 9,900           - จัดกิจกรรมวันภาษาไทยโดยการ

ประกวดแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจัด

ระหว่างวันที่ 18-28 กรกฎาคม 2554 

ประกาศผลวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 

พร้อมมอบของขวัญ และเกียรติบัตร 

 - จัดกิจกรรมส่งเสริมการฝึกการใช้ทักษะ

ในกลุ่มภาษาไทย ทั้งทางด้านการฟัง พูด 

อ่าน เขียน โดยมีการจัดแข่งขันกิจกรรม

ต่าง ๆ เพื่อนําผลไปประกาศในงานวัน

ภาษาไทย

 - จัดกิจกรรมการแสดงของแต่ละสาย

ชั้นที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทักษะดังกล่าว

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้

หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ

ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

7.2 กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริม

ศูนย์การเรียนรู้ กลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ

40,000 8,000 48,000 47,320        

 - กิจกรรมวันคริสต์มาส ท.4

(งบโรงเรียน)

5,000 5,000  - จัดกิจกรรมคริสต์มาสวันที่ 25 

ธันวาคม 2553 ณ ร.ร.เทศบาลบ้านนา

เหนือ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรม

ของเจ้าของภาษา

ดําเนินการแล้วเสร็จ

 - กิจกรรมส่งเสริมทักษะทาง

วิชาการ Christmas  Day 2010 

(วันคริสต์มาส)

ท.2

(งบโรงเรียน)

15,000 15,000  - จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสวันที่ 25 

ธันวาคม 2554  ณ โรงเรียนเทศบาลวัด

โคกสะท้อนโดยนักเรียนให้ความร่วมมือ

ร้อยเปอร์เซ็นต์

ดําเนินการแล้วเสร็จ

 - วัน Christmas  Day

(วันคริสต์มาส)

ท.3

(งบโรงเรียน)

5,000 8,000 13,000 12,360           - จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องวัน

คริสต์มาส

  - จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทาง

ภาษา เช่น คัดลายมือ วาดภาพประกอบ

ข้อความ ฯ

   - ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดย

ดําเนินการในวันที่ 25 ธันวาคม 2554 

ประสบความสําเร็จในการจัดกิจกรรม 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 100%

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้

หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ

ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

  - กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ท.3

(งบโรงเรียน)

       15,000 14,960         ดําเนินกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ เมื่อ

วันที่ 28-30 มีนาคม 2554 มีนักเรียนเข้า

ร่วมกิจกรรมทั้งหมด 50 คน นักเรียนได้

เรียนรู้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

เพิ่มเติมในช่วงปิดภาคเรียน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

 7.3 กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริม

ชมรมกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์

20,000 20,000        

 -  กิจกรรมคนรักวิทย์ ท.4

(งบโรงเรียน)

10,000 10,000  - ดําเนินการวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ณ

 ร.ร.เทศบาลบ้านนาเหนือ เพื่อเพิ่ม

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ดําเนินการแล้วเสร็จ

 - กิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ท.1

(งบโรงเรียน)

10,000 10,000          - จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ เมื่อ

วันที่ 26 เมษายน 2554 เพื่อให้นักเรียน

มีทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มี

ประสิทธิภาพ

ดําเนินการแล้วเสร็จ

  7.4  กิจกรรมพัฒนาและ

ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระ

คณิตศาสตร์

        6,000 6,000          รายละเอียดผลสัมฤทธิ์  ดังนี้
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้

หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ

ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - กิจกรรมคณิตคิดเร็วโรงเรียน

เทศบาลวัดโคกสะท้อน

ท.2

(งบโรงเรียน)

6,000 6,000  - โครงการจัดขึ้นระหว่างเดือน 

มกราคม-กุมภาพันธ์ซึ่งจัดการแข่งขันใน

รอบสุดท้ายวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 

2554 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน

 - นักเรียนมีทักษะการคิดเลขเร็วมากขึ้น

 - นักเรียนมีทัศนคติที่ดีในการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์

 - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

คณิตศาสตร์สูงขึ้น

ดําเนินการแล้วเสร็จ

8  โครงการจิตอาสา 

  - กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม  

  -  กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 

  -  กิจกรรมพัฒนา

สาธารณประโยชน์ 

ท.4

(งบโรงเรียน)

3,000 3,000  - ดําเนินการภายในเดือนสิงหาคม 2554 

เพื่อให้นักเรียนรู้จักเสียสละเวลาว่างให้

เกิดประโยชน์ต่อสังคม

ดําเนินการแล้วเสร็จ

9 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี      215,200 191,633      
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้

หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ

ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตร

นารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ

ท.4

(งบโรงเรียน)

10,000 9,980           - จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมประจําปี

ให้กับลูกเสือ-เนตรนารี ตั้งแต่ระดับชั้น 

ป.1 - ป.6  โดยดําเนินการ ดังนี้

  1.ระดับชั้น ป.1 - ป.5 ดําเนินกิจกรรม

ค่าย 1 วัน  ไม่ค้างคืน  (11 ม.ค.54)

  2. ระดับชั้น ป.6 ดําเนินกิจกรรมค่าย 3

 วัน 2 คืน (ดําเนินการระหว่างวันที่ 

12-14 มกราคม 2554 )

ดําเนินการแล้วเสร็จ

 - กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – 

เนตรนารี โรงเรียนวัดโคกสะท้อน

ท.2

(งบโรงเรียน)

30,000 29,420  - จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-

เนตรนารี  ให้กับนักเรียนโรงเรียน

เทศบาลวัดโคกสะท้อน ชั้นป.6 ณ ค่าย

เทพสตรีศรีสุนทร ระหว่างวันที่ 17-19 

มกราคม 2554

 - จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตร

นารี ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัด

โคกสะท้อน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5  ใน

วันที่ 20 มกราคม 2554

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้

หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ

ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-

เนตรนารี

ท.1

(งบโรงเรียน)

90,000          68,720  - กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตร

นารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ดําเนินการ

เมื่อ 9,11,21,23 ก.พ.54 ณ โรงเรียน

เทศบาลวัดชัยชุมพล

ดําเนินการแล้วเสร็จ

โครงการลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 ท.3

(งบโรงเรียน)

8,000           7,940 จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นม.3 

ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2554 ณ

 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ในการพัฒนาตนเองตามหลักสูตร

ดําเนินการแล้วเสร็จ

โครงการลูกเสือ-เนตรนารี  ม.2 ท.3

(งบโรงเรียน)

38,500 38,400 จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 

ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2554 ณ

 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

และจัดกิจกรรมเข้าค่าย ณ กองร้อย

ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 472 ใน

ระหว่างวันที่ 21-23 ก.พ.54

ดําเนินการแล้วเสร็จ

โครงการลูกเสือ-เนตรนารี  ม.1 ท.3

(งบโรงเรียน)

8,000           7,500 จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 ระหว่าง

เดือนมกราคม  2554 ณ โรงเรียน

มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพื่อให้

นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน

การพัฒนาตนเองตามหลักสูตร

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้

หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ

ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

โครงการลูกเสือ-เนตรนารีบําเพ็ญ

ประโยชน์ ม.2

ท.5

(งบโรงเรียน)

10,000           9,180 งบประมาณรายได้สถานศึกษา

ปีงบประมาณ 2554 จากค่ากิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมือง

ทุ่งสง

ดําเนินการแล้วเสร็จ

โครงการอบรมสารวัตรนักเรียน

ภาคฤดูร้อน

ท.1 

(งบโรงเรียน)

20,700       20,493         ดําเนินการเมื่อ 15 มีนาคม 2554 ณ 

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําราชมงคล จ.ตรัง โดยมี

วัตถุประสงค์ดังนี้

1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความ

เป็นผู้นํามากยิ่งขึ้น

2. นักเรียนรู้จักเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือ

ผู้อื่น และมีจิตสาธารณะ

3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัย

ยาเสพติดและลดการแพร่ระบาด

ยาเสพติดในโรงเรียน

 4. นักเรียนมีทักษะชีวิต และสามารถ

เป็นแกนนําในการควบคุมดูแลความ

ประพฤติของนักเรียนอื่น ๆ

ดําเนินการแล้วเสร็จ

10 โครงการส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้า       10,000         10,000 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพออก

กําลังกาย 15 นาที
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้

หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ

ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

ท.1

(งบโรงเรียน)

 ดําเนินการเมื่อ มิถุนายน - กันยายน 

2554 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพดี

และส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาให้กับ

นักเรียน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

11 โครงการจบการศึกษาอําลาครู       54,000 51,890        

 - กิจกรรมจบการศึกษากราบลา

คุณครู

ท.1 

(งบโรงเรียน)

       24,000          24,000  - ดําเนินการเมื่อเดือนมีนาคม 2554 

เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความ

กตัญญูกตเวทีต่อครูและผู้มีพระคุณ

 - เพื่อเป็นการประชุม พบปะผู้ปกครอง

ถึงแนวทางการวางแผนการศึกษาต่อของ

นักเรียน

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้

หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ

ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - กิจกรรมวันอําลา ท.2 

(งบโรงเรียน)

       10,000          10,000 ดําเนินการจัดกิจกรรมวันอําลาให้กับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อแสดง

ความรักความห่วงใยและให้กําลังใจแก่

นักเรียน  สามารถสร้างความเข้าใจอันดี

ระหว่างสถาบันกับชุมชน ผู้ปกครองและ

นักเรียนมีความประทับใจภูมิใจในความ

สามัคคี  เมื่อวันที่ 14  มีนาคม  2554 ณ

 ศาลาการเปรียญวัดโคกสะท้อน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

 - กิจกรรมวันอําลา ป.6 ท.6 

(งบโรงเรียน)

         5,000           3,250 ดําเนินการเมื่อวันที่ 18  มีนาคม  2554 

 สามารถสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง

สถาบันกับชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียน

มีความประทับใจภูมิใจในความสามัคคี 

ความรักและมีความผูกผัน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

 - กิจกรรมวันอําลา ป.3 ท.6 

(งบโรงเรียน)

         3,000           2,940 ดําเนินการเมื่อวันที่ 24-25  กุมภาพันธ์ 

2554  สามารถสร้างความเข้าใจอันดี

ระหว่างสถาบันกับชุมชน ผู้ปกครองและ

นักเรียนมีความประทับใจภูมิใจในความ

สามัคคี ความรักและมีความผูกผัน นัก

เรี่ยน 95% เข้าร่วมกิจกรรม

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้

หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ

ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - กิจกรรมวันอําลา ป.6 ท.4

(งบโรงเรียน)

12,000 11,700          - จัดกิจกรรมวันอําลาให้กับนักเรียนชั้น 

ป.6 ที่จบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน 

ในวันที่ 18 มีนาคม 2554โดยจัดกิจกรรม 

 - มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

 - การผูกข้อมือและมอบหนังสืออนุสรณ์

รุ่นให้กับนักเรียน

 - ร่วมกันทําบุญถวายภัตตาหารแด่

พระภิกษุ

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 

งบประมาณ

ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีความพร้อมทุกด้านโดยจัดตั้งโรงเรียนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ "รีสอร์ทอนุบาล" และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1 โครงการพัฒนาหลักสูตรรีสอร์ทอนุบาล 

(อนุบาล 2)

ร.ร.รีสอร์ท ฯ

(งบโรงเรียน)

10,000 40,000 50,000 50,000 ดําเนินการประชุมเพื่อยกร่างหลักสูตรรี

สอร์ทอนุบาล ระหว่างวันที่ 19-21 

ตุลาคม 2554 โรงแรมโกลเดนฮิลล์      

  จ.กระบี่

1. เพื่อปรับปรุงร่างหลักสูตรที่ได้พัฒนา

ไว้ก่อนแล้ว

2. เพื่อให้มีหลักสูตรที่สมบูรณ์แบบ 

พร้อมใช้ในปีการศึกษา 2555

3. เพื่อให้เป็นหลักสูตรที่มีความเป็น

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

ในขณะนี้ทางโรงเรียนได้ดําเนินการเสร็จ

เรียบร้อยแล้วแต่จะนํามาใช้ครั้งละ 1 

ชั้นเรียน คือ อนุบาล 1 นําหลักสูตรมา

ใช้ในปี 2555, อนุบาล 2  นําหลักสูตร

มาใช้ปี 2556 และ อนุบาล 3 นํา

หลักสูตรมาใช้ปี 2557

ดําเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 

งบประมาณ

ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
2 โครงการพัฒนาแผนการจัด

ประสบการณ์ แบบบูรณาการ

(แผนการจัดประสบการณ)์

ร.ร.รีสอร์ท ฯ

(งบโรงเรียน)

5,000  - ทดลองการพัฒนาแผนการจัด

ประสบการณ์ โดยใช้ครูและนักเรียน

ศูนย์สาธิต 2 (โรงเรียนเทศบาลวัดโคก

สะท้อน) ครูศูนย์สาธิต 2 จํานวน 3 คน

 และนักเรียนศูนย์สาธิต 2 จํานวน 40 

คน ระยะเวลาในการดําเนินการ คือ 

วันที่ 1 มีนาคม 2554 – วันที่ 31 

มีนาคม 2555

อยู่ระหว่างดําเนินการ

3 โครงการวิจัยและทดลองหลักสูตร

อนุบาลรีสอร์ทและการสอนแบบรีสอร์ท

 (อนุบาล 2)

 - กิจกรรมทดลองวิธีสอน ABCD

ร.ร.รีสอร์ท ฯ

(งบโรงเรียน)

1,000 1,000 จัดอบรมให้ความรู้ครูผู้สอนเกี่ยวกับการ

สอนแบบ ABCD ระหว่างวันที่ 1-31 

มีนาคม 2554 ณ ศูนย์สาธิต 2 โดย

ดําเนินการดังนี้

 -  ทดลองวิธีการสอนแบบรีสอร์ท กับ

นักเรียน 40 คน  ครู  3 คน

โดยได้มีการนําวิธีการสอนนี้ไปเผยแพร่

ในงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นที่เมือง

ทองธานีมาแล้ว

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 

งบประมาณ

ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
4 โครงการพัฒนาสื่อการสอนระดับก่อน

วัยเรียน

ร.ร.รีสอร์ท ฯ

(งบโรงเรียน)

50,000 ไม่ดําเนินการ

เนื่องจากไม่สามารถจัดหา

ห้องสื่อที่ใช้เป็นศูนย์สื่อกลางได้

ต้องใช้ห้องเป็นห้องเรียนทั้งหมด
5 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน ร.ร.รีสอร์ท ฯ

(งบโรงเรียน)

160,000 ดําเนินการฝึกการเคลื่อนไหวร่างกาย

โดยการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือ จํานวน 2 

ประเภทกีฬา ได้แก่ เทนนิส ว่ายน้ํา ซึ่ง

ดําเนินการตั้งแต่ 1 กันยายน 2554 - 

เดือนมีนาคม 2555 ใช้สถานที่สนาม

เทนนิสรถไฟและสระว่ายน้ําของศูนย์

สาธิต 1 โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล

อยู่ระหว่างดําเนินการ

6  โครงการประเมินผลบุคลากรตามแนว

การประเมิน BSC

 - กิจกรรมปรับปรุงเครื่องมือประเมิน

ร.ร.รีสอร์ท ฯ

(งบโรงเรียน)

10,000 10,000 ปรับปรุงเครื่องมือประเมินที่ได้สร้าง

และทดลองใช้แล้ว เนื่องจากยังมี

ข้อด้อยหลายประการจึงได้มีการ

ปรับปรุงใหม่ ดําเนินการเมื่อ 1-31 

สิงหาคม 2554

ดําเนินการแล้วเสร็จ

หมายเหต ุ จะดําเนินการ

ประเมินตามรูปแบบที่ปรับปรุง

ระหว่างวันที่ 9-19 มกราคม  

2555
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 

งบประมาณ

ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
7 โครงการครู  ผู้บริหารอนุบาลมืออาชีพ ร.ร.รีสอร์ท ฯ

(งบโรงเรียน)

20,000 20,000 จัดอบรมหลักการสอนตามแนวทางทฤษฎี

สมอง(BBL) ระยะเวลาในการดําเนินการ 

รุ่นที่ 1 วันที่ 22-26 สิงหาคม  2554 รุ่นที่ 

2 วันที่ 12-16 กันยายน 2554

1. ครู มีความรู้และเข้าใจในการพัฒนาเด็ก

ก่อนวัยเรียนตามทฤษฎีสมอง

2. ครูนําหลักการและทฤษฎีไปใช้ในการทํา

แผนการจัดประสบการณ์

ดําเนินการแล้วเสร็จ

8 โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการทํา

ผลงานทางวิชาการ

ร.ร.รีสอร์ท ฯ

(งบโรงเรียน)

5,000 จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมกับกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น

 - บุคลากรที่มีคุณสมบัติในการเลื่อน

วิทยฐานะทุกคนได้รับการอบรมเชิง

ปฏิบัติการการทําผลงานทางวิชาการ

และผ่านการประเมินผล 100%

อยู่ระหว่างดําเนินการ

หมายเหตุ  ครูที่เข้าอบรมจัดส่ง

ผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อน

วิทยฐานะทุกคน
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 

งบประมาณ

ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
9 โครงการสาธิตการสอนและทัศนศึกษาดู

งาน

ร.ร.รีสอร์ท ฯ

(งบโรงเรียน)

400,000  ไม่ดําเนินการ

เนื่องจากโครงการดังกล่าวมี

เป้าหมายเพื่อนําบุคลากรทางการ

ศึกษาทั้งระบบไปศึกษาดูงานการ

จัดการศึกษาของประเทศสิงคโปร์

แต่เนื่องจากกรมส่งเสริมการ

ปกครองมีหนังสือระงับการ

เดินทางไปศึกษาดูงาน

ต่างประเทศจึงไม่สามารถ

ดําเนินการได้
10 โครงการก่อสร้างรีสอร์ท อนุบาล(เฟตที่

 1)

(โครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ในปี  2553

 ก่อหนี้ผูกพันไว้และมาดําเนินการใน

ปีงบประมาณ 2554)

ร.ร.รีสอร์ท ฯ

(งบโรงเรียน)

24,000,000 200,000 24,200,000 24,919,000 ก่อสร้าง

 - อาคารเรียนอนุบาล 1

 - อาคารสํานักงานบริหาร

 - ลานจอดรถ

 - อาคารศูนย์การเรียน

อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง

อาคารเรียนและอาคารประกอบ 

เฟสที่ 1 ณ สถานที่ก่อสร้าง

ชุมชนท่าแพใต้

(เงินกู้ธนาคารกรุงไทย)
11 โครงการพัฒนาแผน การจัดกิจกรรม

การเรียนรู้และการบริหารจัดการโดยใช้

ระบบ EEMS

ร.ร.รีสอร์ท ฯ

(งบโรงเรียน)

20,000 ไม่ดําเนินการ

เนื่องจากตัวโปรแกรมหลักของ

ระบบ EEMS ไม่สมบูรณ์ต้องรอ

การปรับปรุงระบบให้แล้วเสร็จ

ก่อน
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 

งบประมาณ

ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
12 โครงการมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนปฐมวัย ร.ร.รีสอร์ท ฯ

(งบโรงเรียน)

50,000 ไม่สามารถจัดหางบประมาณเพื่อให้

เพียงพอต่อการจัดตั้งมูลนิธิตามระเบียบ

ไม่ดําเนินการ

13 โครงการชุมชนสัมพันธ์สร้างสรรค์

การศึกษา

ร.ร.รีสอร์ท ฯ

(งบโรงเรียน)

206,000 176,000 1. จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านตั้งเกณฑ์ไว้ปี

การศึกษาละ 2 ครั้ง คือ ภาคเรียนละ 1 

 ครั้ง โดยภาคเรียนที่ 1 เยี่ยมบ้านได้ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 60 

2. กิจกรรมกีฬามหาสนุกจัดเมื่อวันที่ 7 

กันยายน 2554 ณ สนามโรงเรียน

เทศบาลบ้านนาเหนือ

3. กิจกรรมจัดตั้งกรรมการศึกษาได้

ดําเนินการแล้วและมีการประชุม 

จํานวน 3 ครั้ง

4. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนได้

ดําเนินการประชุมผู้ปกครองศูนย์นา

เหนือ และผู้ปกครองศูนย์สาธิต 2

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 

งบประมาณ

ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
14 โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรม

รีสอร์ทอนุบาล

ร.ร.รีสอร์ท ฯ

(งบโรงเรียน)

50,000 20,000 ดําเนินการรณรงค์โครงการโดยจัดทํา

ป้ายไวนิล จํานวน 6 ป้าย เพื่อ

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองส่งนักเรียน

เข้าเรียนในโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล 

รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการรี

สอร์ท อนุบาลปริทัศน์

ดําเนินการแล้วเสร็จ

15 โครงการพัฒนาระบบโภชนาการ

สุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียน

ร.ร.รีสอร์ท ฯ

(งบโรงเรียน)

40,000 40,000 ดําเนินการจัดตั้งศูนย์ผลิตอาหารและ

จัดทําเมนูอาหารพร้อมกับวิเคราะห์

สารอาหารในแต่ละเมนูโดยจัดทําห้อง

ทดสอบนําร่องเกี่ยวกับการทําอาหาร ณ

 ศูนย์สาธิต 2 โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล 

โดยดําเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 

2554

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 

งบประมาณ

ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
16 โครงการสํารวจเด็กที่พร้อมเรียนใน

ระดับปฐมวัย

ร.ร.รีสอร์ท ฯ

(งบโรงเรียน)

5,000 5,000  -  ดําเนินการสํารวจเด็กที่มีอายุถึง

เกณฑ์เข้าเรียนในระดับศูนย์เด็กเล็ก (3 

ป)ี และระดับอนุบาล 1 (4 ป)ี ที่อยู่ใน

เขตเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยมีเด็ก 3 ปี 

จํานวน 422 คน 4 ปีมีจํานวน 362 คน

 และจะดําเนินการติดต่อผู้ปกครอง

ตามที่สํารวจไว้โดยใช้สื่อต่าง ๆ ให้ถึงตัว

โดยตรงทุกคนเพื่อแจ้งให้สํารวจเข้าเรียน

 ดําเนินการระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน

 2554

ดําเนินการแล้วเสร็จ

หมายเหตุ การสํารวจจํานวนได้

ดําเนินการแล้วเสร็จช่วง 1 ม.ค.-

28 ก.พ.55 จะดําเนินการแจ้งให้

ผู้ปกครองนําเด็กในปกครองมา

แจ้งสํารวจอีกครั้งเพื่อเตรียมเข้า

เรียนในปี พ.ศ.2555 
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 

งบประมาณ

ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
17 โครงการทัศนศึกษานักเรียนระดับ

อนุบาล

ร.ร.รีสอร์ท ฯ

(งบโรงเรียน)

60,000 60,000 ดําเนินการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาด้าน

อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ดังนี้

 - วันที่ 15 กันยายน 2554 ระดับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ทัศนศึกษา ณ วัดพระ

มหาธาตุวรมหาวิหาร และสวนสมเด็จ

พระศรีนครินทร์ จํานวน 95 คน

 - วันที่ 16 กันยายน 2554 ระดับ

อนุบาล 1 จํานวน 120 คน

 - วันที่ 22 กันยายน 2554 ระดับ

อนุบาล 2 ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์น้ํา 

จ.ตรัง จํานวน 236 คน

 - วันที่ 23 กันยายน 2554 ระดับ

อนุบาล 3 ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์ 

จ.สงขลา จํานวน 238 คน

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 

งบประมาณ

ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
18 โครงการนักเรียนคนเก่ง ร.ร.รีสอร์ท ฯ

(งบโรงเรียน)

80,000 60,000 จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับ

ศูนย์พัฒนาเด็กระดับอนุบาล 1-3 ศูนย์

สาขาทั้ง 8 ศูนย์ โดยดําเนินการระหว่าง

เดือนพฤษภาคม และส่งนักเรียนเข้า

แข่งขันระดับภาคใต้ในเดือนมิถุนายน 

2554 จํานวน 28 รายการ ผลการ

ดําเนินงาน ได้รับเรียญทอง 19 เหรียญ 

เหรียญเงิน 4  เหรียญ  ทองแดง 3  

เหรียญ

ดําเนินการแล้วเสร็จ

19 โครงการจัดตั้งศูนย์สาธิตอนุบาล

รีสอร์ท

ร.ร.รีสอร์ท ฯ

(งบโรงเรียน)

30,000 จัดตั้งศูนย์สาธิต 2 ณ อาคารอนุบาล

โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนรับ

นักเรียน 40 คน ครู 3 คน ดําเนินการ

ทดลองในปีการศึกษา 2554-2556 โดย

ทดลองหลักสูตรวิธีการสอนแบบ ABCD

 ระบบการประเมินผลแบบ BSC และ

แผนการจัดประสบการณ์ ซึ่งดําเนินการ

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2554 - 31 

มีนาคม 2555

อยู่ระหว่างดําเนินงาน
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 

งบประมาณ

ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
20 โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเขาปรีดี ร.ร.รีสอร์ท ฯ

(งบโรงเรียน)

30,000 28,000 1. ปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เขาปรีดี

2. ปรับปรุงสวนหย่อมและสนามเด็กเล่น

ดําเนินการแล้วเสร็จ

21 โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลาด

สดเทศบาล

(โครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ในปี  2553

 ก่อหนี้ผูกพันไว้และมาดําเนินการใน

ปีงบประมาณ 2554)

กองช่าง 9,000,000 8,428,000  จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลาดสด

เทศบาล  จํานวน 1 ศูนย์ ประกอบด้วย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ห้อง อนุบาล 2 

จํานวน 2 ห้องและอนุบาล 3 จํานวน 2

 ห้อง

โดยเทศบาลสมทบ 5,265,000 บาท

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 3,163,000 บาท

ดําเนินการแล้วเสร็จ

22 โครงการเด็กไทยขนมไทย ร.ร.รีสอร์ท ฯ

(งบโรงเรียน)

30,000 30,000      จัดกิจกรรมการทําขนมเดือนสิบให้กับ

นักเรียนโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล เมื่อ

วันที่ 23 กันยายน 2554 ณ ศูนย์

โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ, ศูนย์

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ,ศูนย์

โรงพยาบาล ศูนย์สาธิต 1 และศูนย์

สาธิต 2 จํานวน 350 คน

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาครูต้นแบบและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและ

นวัตกรรมสมัยใหม่  ในการจัดการการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรทางการศึกษา  

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

ทุ่งสง 

งบเทศบาล 300,000 92,000    392,000     185,862      รายละเอียดกิจกรรมตามเอกสารหน้า

ถัดไป ดังนี้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - กิจกรรมอบรมวิจัยในชั้นเรียน ศึกษานิเทศก์

กองการศึกษา

300,000 92,000     392,000     166,362       จัดอบรมวิจัยในชั้นเรียน เมื่อวันที่ 5-6

 กุมภาพันธ์ 2554 ณ หอประชุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี

วิชัย วิทยาเขตไสใหญ่ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูได้รับการพัฒนา

 มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะ

ในการทําวิจัยในชั้นเรียนที่ถูกต้องและ

เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการพัฒนา

ตนเองในการทําวิจัยในชั้นเรียน ผล

จากการดําเนินการ

 - ผู้เข้าอบรมได้รับความพึงพอใจใน

ระดับมาก

 - มีผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็น 92.9%

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - กิจกรรมอบรมสัมมนาครู

ศูนย์เสาะหาผู้มีความสามารถ

พิเศษ(GTX ) โรงเรียนเทศบาล

วัดชัยชุมพล

(ครั้งที่ 1)

ศึกษานิเทศก์

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

19,500        จัดอบรมสัมมนาครูศูนย์เสาะหาผู้มี

ความสามารถพิเศษ(GTX) เมื่อวันที่ 

11 มกราคม 2554 ณ ห้องศูนย์

เสาะหาผู้มีความสามารถพิเศษ 

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลเพื่อให้

เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหาร

จัดการศูนย์ฯ และเพื่อสร้างความรู้

ความเข้าใจ สามารถนําไปใช้ในการ

ปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง

ผลการดําเนินการ

 - ครูผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้

ความเข้าใจ 85%

 - มีความพึงพอใจ  90%

ดําเนินการแล้วเสร็จ

2 โครงการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

591,000 14,200 605,200 577,043.75 (รายละเอียดกิจกรรมตามเอกสารหน้า

ถัดไป ดังนี้

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - กิจกรรมอบรมสัมมนาครู

ศูนย์เสาะหาผู้มีความสามารถ

พิเศษ (GTX ) โรงเรียน

เทศบาลวัดชัยชุมพล (ครั้งที่ 2)

ศึกษานิเทศก์

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

31,800        จัดอบรมสัมมนาครูศูนย์เสาะหาผู้มี

ความสามารถพิเศษ (GTX) เมื่อวันที่  

8 ก.พ.54  ณ ห้องศูนย์เสาะหาผู้มี

ความสามารถพิเศษ โรงเรียนเทศบาล

วัดชัยชุมพล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุดในการบริหารจัดการศูนย์ฯ 

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล เพื่อ

สร้างความรู้ความเข้าใจและสามารถ

นําไปใช้ในการปฏิบัติการได้อย่าง

ถูกต้อง

ผลการดําเนินการ

 - จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 100% 

(120 คน)

 - ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความ

เข้าใจ 80.57%

 - การดําเนินการ 80.86%

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

 -  กิจกรรมอบรมสัมมนา

ศึกษาดูงานในประเทศและ

ต่างประเทศ

ศึกษานิเทศก์

กองการศึกษา

545,243.75    - ครูกลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ  ได้

อบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน

ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยจัด

ทัศนศึกษาประเทศมาเลเชีย และ

สิงคโปร์

 - ความรู้ความเข้าใจ 85%

 - ความพึงพอใจ  90%

ดําเนินการแล้วเสร็จ

3 โครงการพัฒนาวีดีทัศน์แนะนํา

โรงเรียน

ท.1

(งบโรงเรียน)

5,000  - จัดทําวีดีทัศน์แนะนําโรงเรียน ดําเนินการแล้วเสร็จ

(ไม่ใช้งบฯ)

4 โครงการพัฒนาผู้เรียนด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร (ICT)

ท.1

(งบโรงเรียน)

14,000 13,670.40     - ดําเนินการเมื่อเมษายน - ก.ย.2554

 - เพื่อเสริมทักษะทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

ให้กับนักเรียน

 - เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้า

ร่วมสอบแข่งขันทักษะทางด้าน ICT 

ระดับต่าง ๆ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

5 โครงการพัฒนาสื่อวิทยุเพื่อการ

เรียนรู้สู่ชุมชน

ท.1 

(งบSBM)

86,300     47,052.80      - โรงเรียนมีสถานีวิทยุพร้อม

ออกอากาศจํานวน 1 สถานี FM 

91.25 MHz

 - นักเรียนครูบุคลากรและชุมชนได้มี

ความรู้และฝึกประสบการณ์การจัด

รายการวิทยุ

 - จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ในการ

จัดตั้งสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน 

เมื่อ 9 ก.พ.54

ดําเนินการแล้วเสร็จ

6 โครงการโทรทัศน์เพื่อการ

เรียนรู้ภายในโรงเรียน

ท.1 

(งบSBM)

160,000   152,792.03   - โรงเรียนมีระบบโทรทัศน์เพื่อการ

เรียนรู้จํานวน 1 ระบบ

 - นักเรียนสามารถเพิ่มความรู้ ทักษะ

และผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ

 ผ่านสื่ออิเลคทรอนิก เช่น 

CAI,Internet,จานดาวเทียม,โทรทัศน์

เพื่อการเรียนรู้วังไกลกังวล

 - บุคลากรในโรงเรียน ชุมชนและ

บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีช่องทางในการ

สื่อสารเพิ่มขึ้น (9 มี.ค.54)

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

7 โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร(กิจกรรมทัศนศึกษาดู

งาน)

ท.4

(งบโรงเรียน)

30,000     30,000         - บุคลากรโรงเรียนเทศบาลบ้าน     

นาเหนือร้อยละ 95 ได้เข้าร่วม

กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่

 21-22 มีนาคม 2554 ไร่สมบูรณ์

ปาล์ม โฮมสเตย์ หมู่ 8 บ้านเหนือ

คลอง ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.

สตูล

ดําเนินการแล้วเสร็จ

8 โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร (กิจกรรมทัศนศึกษาดู

งานบุคลากร)

ท.5

(งบโรงเรียน)

30,000     28,900         - บุคลากรโรงเรียนกีฬาเทศบาลบ้าน

นาเหนือ ร้อยละ 95 ได้เข้าร่วม

กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่

 22-23 มีนาคม 2554 ณ ไร่สมบูรณ์

ปาล์ม โฮมสเตย์ หมู่ 8 บ้านเหนือ

คลอง ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.

สตูล

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ

โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําปี  

2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตั้งไว้

หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 6 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้เป็นห้องเรียนต้นแบบเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง 5 ด้าน

1 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้

 - กิจกรรมจัดตั้งศูนย์การ

เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ท.4

(งบโรงเรียน)

30,000 ไม่ดําเนินการ

2 โครงการพัฒนาห้องเรียน

ต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้สู่

ความเป็นเลิศ

 - กิจกรรมจัดตั้งศูนย์การ

เรียนรู้และสร้างการมีส่วน

ร่วมในการใช้ศูนย์

ท.3

(งบโรงเรียน)

300,000 300,000  - ศูนย์การเรียนรู้และสร้างการมีส่วน

ร่วมในการใช้ศูนย์

ดําเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

1 โครงการส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้า

ร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น

งานกีฬา ฯ

กองการศึกษา
100,000 281,380         381,380 373,220

 - จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน

กีฬานักเรียนการกีฬาแห่ง

ประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี

343,040  - จัดส่งนักเรียนโรงเรียนกีฬา

เทศบาลเมืองทุ่งสง เข้าร่วมแข่งขัน

กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย 

ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 20-30 

กรกฎาคม  2554 ณ จังหวัด

สุพรรณบุรี (โรงเรียนกีฬาจังหวัด

สุพรรณบุร)ี   ในรุ่นและประเภท

ต่าง ๆ ดังนี(้จํานวนเงิน 350,000  

บาท) ผลการดําเนินการดังนี้

ดําเนินการแล้วเสร็จ

1. ฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน  14 ปี

(ตกรอบแรก)
2. ฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน  16 ปี

(เข้ารอบสอง)

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า

แนวทางการพัฒนาที่ 7 สนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศและสู่มืออาชีพในระดับสากลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียน และระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านกีฬาให้ได้มาตรฐาน
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
3. วอลเลย์บอล หญิง รุ่นอายุไม่เกิน

 14 ปี (อันดับที่สี)่

4. วอลเลย์บอล หญิง รุ่นอายุไม่เกิน

 16 ปี (ตกรอบ)
5. กรีฑาประเภทพุ่งแหลน หญิง 

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (อันดับที่ห้า)
6. กรีฑา ประเภทเดิน 2,000 เมตร

 ชาย รุ่นอายุไม่เกิน  14 ปี (อันดับ

ที่สาม)
7. กรีฑา ประเภทเดิน 3,000 เมตร

 ชาย รุ่นอายุไม่เกิน  16 ปี (อันดับ

ที่สี)่
8. กรีฑา ประเภทเดิน 2,000 เมตร

 ชาย รุ่นอายุไม่เกิน  14 ปี (อันดับ

สาม)
9. กรีฑา ประเภทเดิน 1,500 เมตร

 ชาย รุ่นอายุไม่เกิน  14 ปี (อันดับ

สอง)
10.  กรีฑา ประเภทขว้างค้อน รุ่น

อายุไม่เกิน 16  ปี ชาย (อันดับที่สี)่
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

11. กรีฑา ประเภทขว้างจักร รุ่น

อายุไม่เกิน 14 ปี หญิง (อันดับที่ห้า)
12. กรีฑา ประเภทวิ่ง 100 เมตร

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีหญิง (ตกรอบ)
13  กรีฑา ประเภทวิ่ง 200 เมตร

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีหญิง (ตกรอบ)

14. กรีฑา ประเภทวิ่ง 400 เมตร

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง (ตกรอบ)

15. กรีฑา ประเภทวิ่ง 4x100 เมตร

 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีหญิง (ตกรอบ)

16. กรีฑา ประเภทวิ่ง 4x400 เมตร

 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง (ตกรอบ)

 - ส่งนักกีฬาเข้าร่วมฟุตบอล

ไทยคัพ

15,260 เทศบาลเมืองทุ่งสง ดําเนินการ

จัดส่งจํานวน 2 ครั้ง ได้แก่

1. เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล 11 คน

กีฬาเยาวชนและประชาชนอําเภอ

ทุ่งสง"ทุ่งสงเกมส"์ ครั้งที่ 10 

ประจําปี 2554 ผลการแข่งขัน

เทศบาลได้รับรางวัลชนะเลิศ

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

14,920 2. เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลท้องถิ่น

สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจําปี

 2555 ผลการแข่งขันเทศบาลได้รับ

รางวัลชนะเลิศ

ดําเนินการแล้วเสร็จ

2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา

ร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น

200,000 124,689.85

 - ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน

กีฬา กฟภ

งานกีฬา ฯ

กอง

การศึกษา

 - จัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล

ยุวชน "กฟภ" ชิงชนะเลิศแห่ง

ประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 

ครั้งที่ 16  ประจําปี 2553 เมื่อวันที่

 1-7  ธันวาคม 2553

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

3 โครงการเป็นเจ้าภาพการ

จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานกีฬา ฯ

กอง

การศึกษา

4,000,000 500,000     4,500,000 3,774,859.01   เทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นเจ้าภาพ

จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศ

ไทย ครั้งที่ 28 รอบคัดเลือกระดับ

ภาคใต้  "เมืองทุ่งสงเกมส"์ ระหว่าง

วันที่ 25 ตุลาคม -3 พฤศจิกายน 

2553 ณ สนามกีฬาโรงเรียน

เทศบาลบ้านนาเหนือและสนาม

กีฬาต่าง ๆ ในอําเภอทุ่งสง โดยทํา

การแข่งขันกีฬาบังคับ จํานวน 9 

ชนิดกีฬาแข่งขันกีฬาสาธิตบังคับ 4

 ชนิดกีฬา มีอปท.เข้าร่วมจํานวน 

37 องค์กร ผลการแข่งขันเทศบาล

เมืองทุ่งสงได้ลําดับที่ 9 โดยได้

เหรียญทอง 5 เหรียญ เหรียญเงิน 5

 เหรียญ เหรียญทองแดง 12 เหรียญ

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

4 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม

แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  รอบ

คัดเลือกระดับภาคใต้ และรอบ

ชิงชนะเลิศระดับประเทศ

งานกีฬา ฯ

กอง

การศึกษา

1,000,000 989,147.30      - ส่งนักเรียนในสังกัดเทศบาล

เมืองทุ่งสง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

นักเรียนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบ

คัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที่ 28 

ประจําปี 2553  รุ่น 12 , 14 , 16 

ปี ชาย-หญิง 

ดําเนินการแล้วเสร็จ

5 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก 

เยาวชน และประชาชน

งานกีฬา ฯ

กอง

การศึกษา

30,000 712,000     742,000 619,306.40      - จัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน 

และประชาชน ในประเภทกีฬา

ต่าง ๆ ดังนี้

ดําเนินการแล้วเสร็จ

1. จัดการแข่งขันฟุตบอล 11 คน 

ประเภททีมชายเทศบาลเมือง     

ทุ่งสงคัพ ระหว่างวันที่ 7-17 

กรกฎาคม 2554 ณ สนามโรงเรียน

เทศบาลบ้านนาเหนือ
2. จัดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อม

ความสัมพันธ์และไมตรี ประจํา 

2554 ประเภทฟุตบอล 11 คน  

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2554 ณ สนาม

โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

3. จัดการแข่งขันกีฬา   กรีฑา 

กลุ่มนักเรียนและพนักงานในสังกัด

เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจําปี 2554

 ระหว่างวันที่ 18  ส.ค.-9 ก.ย.54 

โดยกรีฑาแข่งขันที่สนามโรงเรียน

เทศบาลบ้านนาเหนือ  และกีฬา

แข่งขันที่โรงเรียนต่าง ๆ คือ 

กีฬาเปตองและตะกร้อแข่งขันที่

สนามโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล

เมืองทุ่งสง,  กีฬาหมากรุกแข่งขันที่

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล,กีฬา

ฟุตบอลและวอลเลย์บอลแข่งขันที่

โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

6 โครงการจัดสอนหลักสูตรพิเศษ

ด้านกีฬา

โรงเรียน

กีฬา

เทศบาล

เมืองทุ่งสง

2,300,000 1,877,428       สอนสูตรพิเศษด้านกีฬาที่เกี่ยวกับ

ทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางการกีฬา 

วิทยศาสตร์การกีฬา 

ประเภทกีฬาฟุตบอล  ประเภท

กีฬาวอลเลย์บอล  ประเภทกรีฑา 

หลักการพลศึกษาและการกีฬา  ปี

การศึกษา 2554  ซึ่งเด็กนักเรียน

ร้อยละ 80 สามารถเล่นกีฬาที่ตน

ถนัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความ

ชํานาญ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

และมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา 

ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีความ

ซื่อสัตย์ สุจริต เอื้อเฟื่อเผื่อแผ่มี

น้ําใจเป็นนักกีฬาสามารถนําความรู้

ความชํานาญทางด้านกีฬาเป็น

พื้นฐานในการศึกษาระดับสูงต่อไป

ดําเนินการแล้วเสร็จ

 งบอุดหนุน  218,400

งบเทศบาล 2,300,000

7 โครงการโรงเรียนกีฬา 6,000,000 6,000,000       
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้าง

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบของโรงเรียนกีฬา

เทศบาลเมืองทุ่งสง

 กอง

การศึกษา

6,000,000 6,000,000         - จัดซื้อที่ดิน จํานวน  24  ไร่  - งาน

 23.70 ตารางวา เพื่อก่อสร้างอาคาร

เรียนและอาคารประกอบของโรงเรียน

กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง

ดําเนินการแล้วเสร็จ

8 โครงการกีฬาสีในโรงเรียน 57,760 48,208.52

 - กิจกรรมมหกรรมกีฬาสี

ภายในโรงเรียน

ท.1

(งบโรงเรียน)

37,760 28,552.52 ดําเนินการระหว่างวันที่ 7-9 ก.ย.

54   เพื่อส่งเสริมสุขภาพและความ

สามัคคีให้กับนักเรียน บุคลากร

ภายในโรงเรียน

 -  นักเรียนมีสุขภาพดี

 - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา

สุขศึกษาและพลศึกษาดีขึ้น

 -  นักเรียนรู้จักกฎ กติกาในการ

แข่งขันกีฬา

ดําเนินการแล้วเสร็จ

78



ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

  - กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน

โรงเรียน

ท.3 

(งบโรงเรียน)

      20,000 19,656             - ดําเนินการเมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม

 2554 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชัย

ชุมพล

 - เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้าน

ร่างกายและจิตใจให้มีความแข็งแรง

 มีน้ําใจเป็นนักกีฬาและใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณ

ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 9 พัฒนาระบบโรงเรียนมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมุ่งเน้นความเป็นเลิศในด้านวิชาการและด้านสังคม

1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษาสู่ความ

เป็นเลิศ

 - กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ใช้สอยภายใน

โรงยิมส์และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

ตามมาตรฐานหลักสูตร มทส

ท.3 / กอง

ช่าง

895,000   - ปรับปรุงโรงยิมส์อเนกประสงค์

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง

อยู่ระหว่างดําเนินการสอบราคา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณ

ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

2 โครงการส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

ทักษะวิชาการ ระหว่างองค์กร

ท.3

(งบโรงเรียน)
213,370 213,370      - ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ

วิชาการระหว่างองค์กร โดยมี

เป้าหมายนักเรียน ม.ทส. ม.1 –ม.3 

ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2554

 - ระดับภาคใต้งบประมาณ 93,550

  บาท

 - ระดับประเทศ งบประมาณ 

119,820  บาท

ดําเนินการแล้วเสร็จ

3 โครงการติวเข้มนักเรียนเพื่อแข่งขัน

ทักษะทางวิชาการ

ท.3

(งบโรงเรียน)
23,500 23,400        - จัดติวเข้มนักเรียนเพื่อแข่งขัน

ทักษะทางวิชาการ(วันที่ 4-27

เมษายน 2554) โดยมีนักเรียนเข้า

ร่วมกิจกรรมทุกกลุ่มสาระ ประมาณ

 80 คน

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณ

ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

4 โครงการเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 ท.3

(งบโรงเรียน)
10,000 9,920          - จัดให้มีการเรียนการสอนปรับ

พื้นฐานนักเรียนชั้นม.1 ระหว่างวันที่

 2-13 พฤษภาคม 2554 มีนักเรียน

ชั้น ม.1 เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 9 

ห้องเรียน เรียน 5 วิชาหลัก คือ 

คณิต ไทย สังคม ภาษาอังกฤษ 

วิทยาศาสตร์  เพื่อให้นักเรียนทุกคน

มีพื้นฐานก่อนเปิดเทอมเหมือนกัน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

5 โครงการพัฒนาระบบ  CMS Website ท.3

(งบโรงเรียน)
30,000 9,000  -มีการออกแบบจัดทํา Website 

ของโรงเรียน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

6 โครงการการปรับปรุงระบบโทรศัพท์

ภายในโรงเรียน

ท.3

(งบโรงเรียน)
30,000 14,970  - ซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ภายใน

โรงเรียน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

7 โครงการประชุมประชาคมระบบการ

บริหารโรงเรียน  ม.ทส.

ท.3

(งบโรงเรียน)
44,730 ไม่ดําเนินการ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณ

ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

8 โครงการสรรหาบุคลากรตามวิชาเอกที่

ขาดแคลน (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน)

 - จัดจ้างครูวิชาภาษาอังกฤษและวิชา

คอมพิวเตอร์

ท.3

(งบโรงเรียน)

       95,280        95,260 ดําเนินจัดจ้างครูจํานวน 2 คน โดย

รับเงินเดือน ๆ ละ 7,940 บาท 

ดําเนินการสอนแล้วตั้งแต่เดือน ต.ค.

53-มี.ค.54

งบประมาณรายได้สถานศึกษา

ปีงบประมาณ 2554

9 โครงการจ้างบุคลากรโปรแกรม 2 ภาษา 

 - จัดสอนครูภาษาต่างประเทศ

กอง

การศึกษา

(งบเทศบาล)

      700,000 700,000     ดําเนินการโดยจ้างบุคลากรเจ้าของ

ภาษา(ภาษาอังกฤษ)ทําการสอน

โปรแกรมพิเศษเพื่อสอนครู

ภาษาอังกฤษ

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตั้งไว้หลัง

โอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

และได้มาตรฐาน 

1 โครงการประชาสัมพันธ์การจัด

การศึกษาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

ศึกษานิเทศก์

กองการศึกษา

2,000,000 1,000,000  3,000,000 2,959,022.03    - เทศบาลเป็นเจ้าภาพจัดงาน

มหกรรมการศึกษาท้องถิ่นภาคใต้ 

ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 22-24 

มิถุนายน 2554 ณ สนามหน้าที่ว่า

การอําเภอทุ่งสง ซึ่งเทศบาลส่ง

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง

วิชาการ ผลการแข่งขัน ได้ลําดับที่ 3 

รองจากเทศบาลนครหาดใหญ่ และ

เทศบาลนครตรังโดยเทศบาลเมืองทุ่ง

สงได้รับเหรียญทอง 94 เหรียญ 

เหรียญเงิน 38 เหรียญ และเหรียญ

ทองแดง 22 เหรียญ

ดําเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า

แนวทางการพัฒนาที่ 8 สร้างระบบบริหารจัดการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการของภาคีทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพเป็นระบบ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตั้งไว้หลัง

โอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

2 โครงการจัดทําสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียน

45,000 45,000           

 - กิจกรรมจัดทําสาร

ประชาสัมพันธ์

ท.1

(งบโรงเรียน)

30,000 30,000  - จัดทําสารประชาสัมพันธ์เพื่อ

เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานให้บุคลากร

ภายในและภายนอกได้รับทราบ (3 

พฤษภาคม 2554)

ดําเนินการแล้วเสร็จ

 - กิจกรรมการดําเนินงาน

สัมพันธ์ชุมชนในโรงเรียน

ท.1

(งบโรงเรียน)

15,000 15,000  - จัดหาอุปกรณ์ นวัตกรรมในการ

ดําเนินการสัมพันธ์ชุมชน (กรกฎาคม

 2554)

ดําเนินการแล้วเสร็จ

3 โครงการเข้าค่ายวิชาการของ

นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล

เมืองทุ่งสง

ศึกษานิเทศก์

กองการศึกษา

70,000 โอนเงินประมาณเพื่อดําเนินการจัด

โครงการขนมจีนหม้อยักษ์

ไม่ดําเนินการ

4 โครงการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา  โรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองทุ่งสง

ศึกษานิเทศก์

กองการศึกษา

30,000 โอนเงินประมาณเพื่อดําเนินการจัด

โครงการขนมจีนหม้อยักษ์

ไม่ดําเนินการ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตั้งไว้หลัง

โอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

5 โครงการประกวดสื่อการเรียน

การสอนของครูโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองทุ่งสง

ศึกษานิเทศก์

กองการศึกษา

70,000 โอนเงินประมาณเพื่อดําเนินการจัด

โครงการขนมจีนหม้อยักษ์

ไม่ดําเนินการ

6 โครงการปรับปรุง Program  

ประมวลผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษา ระดับกลุ่มการศึกษา

ท้องถิ่นที่ 3

หน่วยนิเทศก์/

โรงเรียนรี

สอร์ท ฯ

กองการศึกษา

40,000 กรมไม่ได้จัดสรรเงินมา ไม่ดําเนินการ

7 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)

200,000 200,000 รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตั้งไว้หลัง

โอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

  - โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ท.1

(งบโรงเรียน)

200,000 200,000  - พัฒนาสื่อวิทยุเพื่อการเรียนรู้สู่

ชุมชน

 - ดําเนินการติดตั้งระบบโทรทัศน์

เพื่อการเรียรรู้ภายในโรงเรียนทุก

ห้องเรียนเชื่อมต่อรายการเพื่อ

การศึกษาของพระราชวังไกลกังวล 

จํานวน 30 เครื่อง

 - ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ 22 ศูนย์

 - อบรม ICT ให้กับเด็ก เยาวชนและ

ชุมชน  (9 ก.พ.,9 มี.ค.54)

ดําเนินการแล้วเสร็จ

8 โครงการประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษา

4,000

  - กิจกรรมประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษา 

โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ

ท.4

(งบโรงเรียน)

4,000  - ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 เพื่อ

ร่วมกันวางแผนยุทธศาสตร์ของ

โรงเรียน พัฒนาโรงเรียนให้มี

ประสิทธิภาพ

ดําเนินการแล้วเสร็จ

(ไม่ใช้งบประมาณ)
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตั้งไว้หลัง

โอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

9 โครงการประชุมผู้ปกครอง 40,000 33,780           

 - จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

นักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา 

ทม.ทุ่งสง ม.1-ม.3

ท.3

(งบโรงเรียน)

33,000 26,860            ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 วันที่ 6-8 

พฤษภาคม 2554 มีผู้ปกครองเข้า

ร่วมจํานวน 750 คน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

 - กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 

โรงเรียนบ้านนาเหนือ

ท.4

(งบโรงเรียน)

7,000 6,920  - ประชุมผู้ปกครองนักเรียนวันที่ 21

 พ.ค.และวันที่ 3,10 มิถุนายน 2554 

เพื่อประสานความเข้าใจระหว่าง

ผู้ปกครองกับโรงเรียน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

10 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อ

พัฒนาการศึกษาและสุขภาพของ

ประชาชน

249,600     249,600          รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

 - จัดซื้อเก้าอี้นักเรียน ท.3 

(งบโรงเรียน)

      249,600 249,600          จัดซื้อเก้าอี้ จํานวน 320 ชุด ดําเนินการแล้วเสร็จ

11 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง 

ซ่อมแซม อาคารสถานที่

132,000 121,700          
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตั้งไว้หลัง

โอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - กิจกรรมตกแต่งและจัด

บรรยากาศในห้องประชุม

ท.1

(งบโรงเรียน)

10,000 10,000  - ตกแต่งและจัดบรรยากาศในห้อง

ประชุมเพื่อให้มีบรรยากาศที่ดี 

เหมาะสมและสะดวกในการใช้งาน

(กรกฎาคม 2554)

ดําเนินการแล้วเสร็จ

 - กิจกรรมซ่อมบํารุงเครื่องดนตรี ท.1

(งบโรงเรียน)

10,000 ไม่ดําเนินการ

 - กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ท.1

(งบโรงเรียน)

100,000 100,000  - จัดสวนหย่อมบริเวณของโรงเรียน

 - ปรับปรุงสภาพพื้นหน้าอาคาร 3 

และหน้าอาคาร 4  เพื่อให้เอื้อต่อการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน (เดือน

เมษายน - มิถุนายน 2554)

ดําเนินการแล้วเสร็จ

 - ปรับปรุงภูมิทัศน์ ท.5

(งบโรงเรียน)

12,000 11,700             - ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานธรรม

สวนปัญญา

ดําเนินการแล้วเสร็จ

12 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตั้งไว้หลัง

โอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - กิจกรรมเยี่ยมบ้านประสานใจ 

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

ท.1

(งบโรงเรียน)

10,000

 - ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง

ในระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน

 - จัดระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ

 - นักเรียนได้รับความช่วยเหลือ

ส่งเสริมอย่างถูกวิธีและได้รับการ

พัฒนาตามวัย (กรกฎาคม - กันยายน

2554)

ดําเนินการแล้วเสร็จ

(ไม่ใช้งบประมาณ)

13 โครงการนิเทศการศึกษาโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาล

 - กิจกรรมนิเทศภายใน ท.1

(งบโรงเรียน)

10,000 9,999  - จัดกิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียน

เพื่อให้ครูมีการพัฒนาด้านเทคนิค

กระบวนการจัดการเรียนรู้และได้

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้หลังจากได้รับการ

นิเทศ พ.ค.-ก.ย.54

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตั้งไว้หลัง

โอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

14 โครงการจัดการเรียนรู้แบบ

บูรณาการนอกสถานที่โดยใช้

แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

ท.1

(งบโรงเรียน)

110,000 107,760 ดําเนินการในวันที่ 24 ธ.ค.53 ,

20,21,24,27 ม.ค.54 และ 4 ก.พ.54

 มีเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1-6 เมื่อ 24 ม.ค.54

 ณ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ขุนเขาพนมอ.พรหมคีรี จ.นครศรีฯ 

และ 27 ม.ค.54 ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํา

 มทร.ตรัง 

 - นักเรียนได้เรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า

จากประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้

 - นักเรียนได้เพิ่มทักษะชีวิตในเรื่อง

ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัยและ

อื่น ๆ 

 - เพื่อเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการ

ในกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ

15 โครงการพัฒนาและส่งเสริม

กิจกรรมสภา

ท.3

(งบโรงเรียน)

5,000         4,326              - ดําเนินการเลือกตั้งประธาน

นักเรียนในวันที่ 15 สิงหาคม 2554

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณ

ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 9 พัฒนาระบบโรงเรียนมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมุ่งเน้นความเป็นเลิศในด้านวิชาการและด้านสังคม

1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษาสู่ความ

เป็นเลิศ

 - กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ใช้สอยภายใน

โรงยิมส์และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

ตามมาตรฐานหลักสูตร มทส

ท.3 / กอง

ช่าง

895,000   - ปรับปรุงโรงยิมส์อเนกประสงค์

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง

อยู่ระหว่างดําเนินการสอบราคา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณ

ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

2 โครงการส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

ทักษะวิชาการ ระหว่างองค์กร

ท.3

(งบโรงเรียน)
213,370 213,370      - ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ

วิชาการระหว่างองค์กร โดยมี

เป้าหมายนักเรียน ม.ทส. ม.1 –ม.3 

ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2554

 - ระดับภาคใต้งบประมาณ 93,550

  บาท

 - ระดับประเทศ งบประมาณ 

119,820  บาท

ดําเนินการแล้วเสร็จ

3 โครงการติวเข้มนักเรียนเพื่อแข่งขัน

ทักษะทางวิชาการ

ท.3

(งบโรงเรียน)
23,500 23,400        - จัดติวเข้มนักเรียนเพื่อแข่งขัน

ทักษะทางวิชาการ(วันที่ 4-27

เมษายน 2554) โดยมีนักเรียนเข้า

ร่วมกิจกรรมทุกกลุ่มสาระ ประมาณ

 80 คน

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณ

ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

4 โครงการเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 ท.3

(งบโรงเรียน)
10,000 9,920          - จัดให้มีการเรียนการสอนปรับ

พื้นฐานนักเรียนชั้นม.1 ระหว่างวันที่

 2-13 พฤษภาคม 2554 มีนักเรียน

ชั้น ม.1 เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 9 

ห้องเรียน เรียน 5 วิชาหลัก คือ 

คณิต ไทย สังคม ภาษาอังกฤษ 

วิทยาศาสตร์  เพื่อให้นักเรียนทุกคน

มีพื้นฐานก่อนเปิดเทอมเหมือนกัน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

5 โครงการพัฒนาระบบ  CMS Website ท.3

(งบโรงเรียน)
30,000 9,000  -มีการออกแบบจัดทํา Website 

ของโรงเรียน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

6 โครงการการปรับปรุงระบบโทรศัพท์

ภายในโรงเรียน

ท.3

(งบโรงเรียน)
30,000 14,970  - ซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ภายใน

โรงเรียน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

7 โครงการประชุมประชาคมระบบการ

บริหารโรงเรียน  ม.ทส.

ท.3

(งบโรงเรียน)
44,730 ไม่ดําเนินการ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณ

ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

8 โครงการสรรหาบุคลากรตามวิชาเอกที่

ขาดแคลน (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน)

 - จัดจ้างครูวิชาภาษาอังกฤษและวิชา

คอมพิวเตอร์

ท.3

(งบโรงเรียน)

       95,280        95,260 ดําเนินจัดจ้างครูจํานวน 2 คน โดย

รับเงินเดือน ๆ ละ 7,940 บาท 

ดําเนินการสอนแล้วตั้งแต่เดือน ต.ค.

53-มี.ค.54

งบประมาณรายได้สถานศึกษา

ปีงบประมาณ 2554

9 โครงการจ้างบุคลากรโปรแกรม 2 ภาษา 

 - จัดสอนครูภาษาต่างประเทศ

กอง

การศึกษา

(งบเทศบาล)

      700,000 700,000     ดําเนินการโดยจ้างบุคลากรเจ้าของ

ภาษา(ภาษาอังกฤษ)ทําการสอน

โปรแกรมพิเศษเพื่อสอนครู

ภาษาอังกฤษ

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได้
แนวทางการพัฒนาที่ 10  นําภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพมาเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา

1 224,750 770,000 994,750 858,561.84 ดําเนินการแล้วเสร็จ

 -กิจกรรมชักพระอําเภอทุ่งสง กองการศึกษา 100,000 200,000     300,000 213,650 เทศบาลเมือง   ทุ่งสงร่วมกับอําเภอ

ทุ่งสงองค์การบริหารส่วนตําบลจัด

งานประเพณีชักพระ ระหว่างวันที่ 

18-27 ตุลาคม 2553 ณ สนาม

หน้าที่ว่าการอําเภอทุ่งสง มี

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสืบสาน

เอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณี 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริม

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

งบประมาณตั้งไว้ไม่

เพียงพอเนื่องจากคณะ

ผู้บริหารเพิ่มกิจกรรมใน

ส่วนเวทีและรําวงเวียนครก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า

โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิชาชีพ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได้
 - กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ กองการศึกษา 20,000 370,000 390,000 347,833.84   เทศบาลเมืองทุ่งสงจัดงานวันขึ้นปี

ใหม่ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม  2554

 ณ บริเวณถนนชนปรีดา หน้า

สํานักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง มี

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ 

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่

สืบไป

ดําเนินการแล้วเสร็จ

 - โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม ท.3

(งบโรงเรียน)
24,750      24,750         จัดกิจกรรมบวชเนกขัมนารี เดือน

เมษายน 2554

ดําเนินการแล้วเสร็จ

 - โครงการเข้าค่ายจริยธรรม ท.2

(งบโรงเรียน)
30,000      30,000         จัดกิจกรรมเข้าค่ายจริยธรรรม ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได้
 - กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กองการศึกษา 50,000 200,000 250,000 242,328        เทศบาลเมืองทุ่งสงจัดงานวันเด็ก

แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 8  มกราคม  

2554 ณ สนามหน้าที่ว่าการอําเภอ

ทุ่งสง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้

ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน ได้ตระหนักถึงความสําคัญ

ของเด็กและเยาวชน ให้การคุ้มครอง

เลี้ยงดู อบรม สั่งสอนและช่วยเหลือ

สงเคราะห์เด็ก เพื่อพัฒนาเด็กและ

เยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ

ดําเนินการแล้วเสร็จ

2 โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย 667,360 959,100      1,626,460   1,333,746      

 - กิจกรรมลอยกระทง กองการศึกษา 100,000          386,300 486,300     473,500        จัดงานประเพณีลอยกระทงระหว่าง

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 ณ 

บริเวณถนนวัฒนธรรม ทุ่งสง-นา

บอน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสืบ

สานเอกลักษณ์วัฒนธรรมและ

ประเพณี และเพื่อส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได้
 - กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ กองการศึกษา 500,000 572,800     1,072,800   835,875.16    - จัดกิจกรรมประกวดนางสงกรานต์

 - จัดกิจกรรมการแสดงบนเวที

 - จัดขบวนแห่นางสงกรานต์

ดําเนินการแล้วเสร็จ

 - กิจกรรมเทศกาลเดือนสิบ กองการศึกษา 40,000       - จัดหรหมถวายวัดในเขตเทศบาล

ทั้ง 4 วัด

ดําเนินการแล้วเสร็จ

ไม่ใช้งบประมาณ
 - กิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ท.3

(งบโรงเรียน)
27,360 24,371          - จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี

วัฒนธรรม (ดําเนินการเมื่อ ธ.ค.

2553 และ 9 มิถุนายน 2554  เช่น

ดําเนินการแล้วเสร็จ

14,555         1. วันไหว้ครู

2. วันสารทเดือนสิบ (ไม่ใช้งบ)

9,816           3. วันปีใหม่
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได้
3 โครงการส่งเสริมวันสําคัญทางศาสนา 100,000 211,000     311,000     303,800       

 - กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี กองการศึกษา 50,000 42,800         จัดงานทอดกฐินสามัคคี ระหว่างวันที่

 23 ตุลาคม - 21  พฤศจิกายน 

2554 ณ วัดชัยชุมพล วัดโคกสะท้อน

 วัดท่าแพ และวัดเขาปรีดีเพื่อเป็น

การส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและ

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสร้าง

กุศล และส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธ

ศาสนา

ดําเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดงานพิธีอัญเชิญพระบรม-

สารีริกธาตุประดิษฐาน ณ วัดเขาปรีดี

กองการศึกษา -                211,000 211,000     211,000        จัดงานพิธีอัญเชิญพระบรม

สารีริกธาตุประดิษฐาน ณ วัดเขา

ปรีดีเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่นับถือ

พุทธศาสนา เลื่อมใสศรัทธาและร่วม

กิจกรรม โดยกําหนดขบวนแห่วันที่ 

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ สมโภชวันที่

 ๑๕-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และแห่

อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดเขาปรีดี

ดําเนินการแล้วเสร็จ

งบสํารองจ่าย
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได้
 - โครงการจัดงานบรรพชาสามเณรภาค

ฤดูร้อน

กองการศึกษา 50,000      50,000         จัดงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

ระหว่างวันที่ ๒ เมษายน -๓ 

พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ วัดเขาปรีดี

โดยเทศบาลเมืองทุ่งสงร่วมกับวัด

เขาปรีดีมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม

 จริยธรรมและศีลธรรมให้แก่เด็กและ

เยาวชน

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได้
4 โครงการงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น

แห่งชาติ

กองการศึกษา 40,000 40,000  - จัดส่งลูกเสือ-เนตรนารีเข้ารับการ

อบรมจํานวน 2 หมู่

 - เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี

และเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ

พลอดุลยเดช

 - เพื่อปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา 

และสถาบันพระมหากษัตริย์มี

คุณธรรมจริยธรรม และนิยมไทย มี

วินัย

 - เพื่อให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รวมถึงการลดภาวะโลกร้อน

 - เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ นําไป

พัฒนาส่งเสริมกิจการลูกเสือและ

เนตรนารี

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได้
5 โครงการ 1 โรงเรียน 1 ศิลปะการแสดง 30,320 30,320

 - กิจกรรมการแสดง (ลิเกป่า) ท.3

(งบโรงเรียน)
30,320 30,320  - จัดกิจกรรมการแสดง (ลิเกป่า)

ให้กับนักเรียน  และครู  ม.ทส.เพื่อ

ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้เรียนรู/้

อนุรักษ/์เผยแพร่ ศิลปะพื้นบ้าน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

6 โครงการวันสําคัญของชาติ ศาสนา และ

ประเพณีวัฒนธรรม

ท.1

(งบโรงเรียน)

      18,000      17,948.67 ดําเนินการเมื่อเดือนกันยายน 2554 

 - เพื่อให้นักเรียนได้รู้ เข้าใจ และ

ตระหนักในวันสําคัญของชาติ 

ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม

 - เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึง

ความรักชาติ

 - เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะในการ

ใช้ศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจใน

การดําเนินชีวิต

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได้
7 โครงการเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูน

สถาบันกษัตริย์

กองการศึกษา     170,000 180,000 350,000            294,379 รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

 - จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาเนื่องใน

โอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง

เจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา

100,000 165,000 265,000 212,782  - เทศบาลเมืองทุ่งสงจัดงานเฉลิม

พระชนมพรรษาเนื่องในโอกาส

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง

เจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา 

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ บริเวณ

สนามหน้าที่ว่าการอําเภอทุ่งสง สวน

พฤกษาสิรินธร เพื่อให้พลังมวลชน 

ประชาชน ได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวาย

ความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได้
 - จัดงานวันแม่แห่งชาติ 70,000 15,000 85,000 81,597  - เทศบาลเมืองทุ่งสงจัดงานวันแม่

แห่งชาติเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม 

๒๕๕๔ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่า

การอําเภอทุ่งสง สวนพฤกษาสิรินธร 

เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าใน

อําเภอทุ่งสงได้ร่วมกันแสดงออกถึง

ความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์ในประชาชนได้มี

ส่วนร่วมในการทําบุญถวายเป็นพระ

ราชกุศล

ดําเนินการแล้วเสร็จ

99



ลําดับ

โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําปี  

2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 

งบประมาณ

ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 1 บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการให้ยั่งยืนโดยบูรณาการ

การพัฒนาด้านกายภาพและด้านกระบวนการทางสังคมอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง

1

โครงการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม, ป้องกัน, แก้ไข

ปัญหาอุทกภัยแบบบูรณาการ

2,010,000 10,000      2,020,000   2,006,000   

1.1 ด้านกายภาพ

   -  ดูแลบํารุงรักษา ปรับปรุง

ภูมิทัศน์ ลําเหมือง ลําคลอง คู 

ท่อระบายน้ํา ภายในเขต

เทศบาลทั้งหมด

กอง

สาธารณสุขฯ

2,000,000 10,000      2,010,000   2,006,000   1.  ขุดลอกเก็บวัสดุสิ่งปฏิกูลภายในท่อ, 

รางระบายน้ําสาธารณะ ฯ ตามถนน ซอย

ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จํานวน 5

 โซน  

2. ขุดลอกทางระบายน้ําและจุดรับน้ําทิ้ง

สาธารณะ(จุดเสี่ยง) ในเขตเทศบาล ฯ 

จํานวน 8  จุด
3.  ปรับแต่งแนวคันขอบคลองทั้งสองข้าง  

เก็บวัสดุสิ่งปฏิกูลและกําจัดวัชพืชภายใน

ลําคลอง จํานวน 4 สาย  ดังนี้ คลองท่าเลา

  คลองตม คลองท่าโหลน คลองท่าแพ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ําท่วม  สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
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ลําดับ

โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําปี  

2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 

งบประมาณ

ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

1.2  ด้านสังคม

 - จัดอบรม ประชุม เพื่อ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

เมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

สํานักปลัด ฯ 10,000  - จัดประชุมเครือข่ายเพื่อเตรียมความ

พร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทก

ภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 21 

 กันยายน 2554  ณ ห้องประชุมเทศบาล

เมือง  ทุ่งสง ซึ่งผลจากการประชุมได้

กําหนดให้มีการตั้งศูนย์อํานวยการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ดิน โคลนถล่ม

โดยมีการระดมทรัพยากรมาไว้ที่ศูนย์

เพื่อให้มีความพร้อมในการดําเนินการ

แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

 - วันที่ 5 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุม

เทศบาลเมืองทุ่งสง เตรียมการเพื่อซักซ้อม

ในการซ้อมแผนป้องกันน้ําท่วม 

 - วันที่ 20 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุม

เทศบาลเมืองทุ่งสง เพื่อซักซ้อมความ

เข้าใจร่วมกันในการซ้อมแผนป้องกันและ

แก้ไขปัญหาน้ําท่วม

 - จัดซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ํา

ท่วมแบบบูรณาการในวันที่ 25 ต.ค.54 

ดําเนินการพร้อมกันทั้งอําเภอทุ่งสง

ดําเนินการแล้วเสร็จ

(ไม่ใช้งบประมาณ)

101



ลําดับ

โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําปี  

2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 2  สร้างกระบวนการเรียนรู้กฎหมายผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ

1 โครงการจัดทําผังและแผน

ชุมชนแบบมีส่วนร่วม

กอง

สวัสดิการ ฯ

1,000,000 73,207         - เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถของชุมชน 

และประชาชนตลอดถึงภาคีต่างๆ การมี

ส่วนร่วมจัดทําผังและแผนชุมชนด้วยตนเอง

 - เพื่อจัดทําผังและแผนชุมชนนําไปใช้เป็น

แนวทางพัฒนาชุมชน

 - เพื่อใช้กิจกรรมของการทําแผนที่ และ

ผังชุมชนเป็นสื่อในการสร้างการมีส่วนร่วม

ของประชาชนและภาคีที่เกี่ยวข้อง

  - ดําเนินการจัดทําผังและแผนชุมชนที่ได้

ดําเนินการไปแล้ว พร้อมทั้งปรับปรุงและ

พัฒนาต่อยอดผังชุมชนเดิมจํานวน ๖ ชุมชน

 คือชุมชนท่าแพใต้ ชุมชนเขาปรีดี ชุมชน

ตลาดสด ชุมชนทุ่งสง-นาบอน ชุมชน

บ้านพักรถไฟ

ดําเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ําท่วม  สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
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ลําดับ

โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําปี  

2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

และชุมชนบ้านในหวัง  โดยดําเนินการ

ทบทวนครั้งแรก ณ ชุมชนทุ่งสง-นาบอน 

เมื่อเดือน มิถุนายน ๒๕๕๔ จัดทําผัง

ชุมชนและแผนชุมชนเพิ่ม ๑ ชุมชน   คือ  

ชุมชนทุ่งสง-ห้วยยอด

- จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาล 

เรื่องการจัดทําผังชุมชน เมื่อวันที่ ๑๗-๑๙ 

สิงหาคม ๒๕๕๔
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ลําดับ

โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําปี 

 2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่  3  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายถนน ระบบระบายน้ํา ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้เพียงพอ และปรับปรุงบํารุงรักษาอาคารสถานที่สาธารณะ

1 โครงการขยายเขตประปา กองช่าง 50,000 3,566,655    3,616,655 3,566,655

345,234 345,234  - ขยายเขตประปา หมู่บ้านบุษกร

จํานวน 20 ครัวเรือน
ดําเนินการแล้วเสร็จ

407,502 407,502  - ขยายเขตประปา หมู่บ้านในหวัง 

ซอย 2 จํานวน  20  ครัวเรือน
ดําเนินการแล้วเสร็จ

155,807 155,807  - ขยายเขตประปา ถนนประชาอุทิศ 

ซอยร่วมใจ พัฒนา 3

จํานวน 50 ครัวเรือน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

148,578 148,578  - อยู่ระหว่างรอการประปาส่วน

ภูมิภาคแจ้งค่าใช้จ่ายเพื่อขยายเขต

ประปา ซอยตรงข้ามศาลาชุมชนเขา

ปรีดี ถนนประชาอุทิศ

จํานวน 10 ครัวเรือน

อยู่ระหว่างดําเนินการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ําท่วม  สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

104



ลําดับ

โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําปี 

 2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

993,627 993,627  - ขยายเขตประปา ซอยพรานนุ่น 

ถนนประชาอุทิศ

จํานวน  32  ครัวเรือน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

120,805 120,805  - ขยายเขตประปา ถนนประชาอุทิศ 

ซอยร่วมใจ พัฒนา 1

จํานวน 8 ครัวเรือน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

116,831 116,831  - ขยายเขตประปาภายในโครงการ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง
ดําเนินการแล้วเสร็จ

3,600 3,600  - ขยายเขตประปา บริเวณชุมชน

ยุทธศาสตร์ ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 14

 และซอย 14/1

จํานวน 25 ครัวเรือน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

3,347 3,347  - ขยายเขตประปา อาคารตลาดสด

เทศบาลเมืองทุ่งสงชั้น 3
ดําเนินการแล้วเสร็จ

80,632 80,632  - ขยายเขตประปาถนนประชาอุทิศ

ซอยร่วมใจพัฒนาซอย 2/1
ดําเนินการแล้วเสร็จ

79,999 79,999  - ขยายเขตประปาถนนประชาอุทิศ

ซอยร่วมใจพัฒนาซอย 2/2
ดําเนินการแล้วเสร็จ

99,359 99,359  - ขยายเขตประปาถนนเสริมชาติ ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ

โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําปี 

 2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

461,985 461,985  - ขยายเขตประปาอาคารหอประชุม

และอาคารสวนพฤกษาสิรินธร
ดําเนินการแล้วเสร็จ

 - ขยายเขตประปา บริเวณชุมชนท่า

แพใต้บริเวณคอสะพานหลังร้าน

ไดโนเสาร์

ดําเนินการแล้วเสร็จ

374,639 374,639  - ขยายเขตประปาถนนยุทธศาสตร์ 

ซอย 14,14/1
ดําเนินการแล้วเสร็จ

75,094 75,094  - ขยายเขตประปาถนนชัยชุมพล

(หลังวัดชัยชุมพล)
ดําเนินการแล้วเสร็จ

99,616 99,616  - ขยายเขตประปาพัฒนาการ

ซอย 12
ดําเนินการแล้วเสร็จ

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะ

กองช่าง 585,000 584,467.59

250,000 321,467.59

102,385.09  - ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 

บริเวณข้างศาลาชุมชนท่าแพเหนือ

จํานวน 20 ครัวเรือน

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ

โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําปี 

 2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

25,583.70  - ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า  

บริเวณถนนหมู่บ้านพัฒนา ซอย 1

จํานวน 3  ครัวเรือน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

7,814.21  - ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า  

บริเวณถนนพัฒนาการ ซอย 8

จํานวน 20 ครัวเรือน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

11,549.58  - ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า  

บริเวณถนนยุทธศาสตร์ ซอย 1

จํานวน 4  ครัวเรือน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

65,353.46  - ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า  

บริเวณถนนซอยร่วมใจพัฒนา 2

จํานวน 3 ครัวเรือน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

31,550.02  - ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า  

บริเวณซอยบ่อนวัวเก่า

จํานวน 3  ครัวเรือน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

13,644.64  - ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า  

บริเวณถนนยุทธศาสตร์ ซอย 5/1
ดําเนินการแล้วเสร็จ

107



ลําดับ
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 2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

63,586.89  - การไฟฟ้ากําลังดําเนินการ

ประมาณการขยายเขตระบบจําหน่าย

ไฟฟ้า  บริเวณซอยตรงข้ามศาลา

ชุมชนวัดเขาปรีดี

ดําเนินการแล้วเสร็จ

กองช่าง 335,000 263,000  - ติดตั้งระบบไฟฟ้าหม้อแปลง

โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน
ดําเนินการแล้วเสร็จ

(เงินกู้ กสท.)

3 โครงการก่อสร้างถนน/ถนน

และท่อระบายน้ํา/ปรับปรุง

ผิวจราจร

36,118,193 22,745,135.90  ก่อสร้างถนน/ถนนและท่อระบาย

น้ํา/ปรับปรุงผิวจราจรจํานวน 30 

กิจกรรม  ดังนี้

3.1 ก่อสร้างถนน คสล. 

และท่อระบายน้ําคสล.

(ด้านบนเป็นรางว)ีพร้อม

บ่อพัก ถนนตลาดใน 1 

(ซอยโกกี่)

กองช่าง 300,000 214,100 1. ถนน คสล.หนา 0.15 เมตร กว้าง

เฉลี่ย 1.00-5.00  เมตร ยาว 50.00  

เมตร พื้นที่รวม 103.00 ตารางเมตร

2. ท่อระบายน้ํา  Ø   0.40 เมตร 

พร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางว)ี 

ความยาวสองข้างรวม 95.00  เมตร

             ดําเนินการแล้วเสร็จ

                   ( เงินกู้ กสท.)

ชําระเงิน 2 งวด งวดที่ 1 เป็นเงิน  

86,000 บาท งวดที่ 2 เป็นเงิน 128,100

 บาท
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 2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

3.2 ก่อสร้างถนน คสล. 

และท่อระบายน้ํา คสล.

พร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็น

รางว)ี ถนนตลาดใน 2 

(ซอยบ้านนายคล่อง)

กองช่าง 800,000 791,974.80 1. ถนน คสล.หนา 0.15 เมตร กว้าง

เฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 138.50 เมตร 

พื้นที่รวม 413.50 ตารางเมตร

2.  ท่อระบายน้ํา คสล. Ø  0.40 เมตร 

พร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางว)ี ความ

ยาวสองข้างรวม 152.00  เมตร

3. ท่อระบายน้ํา คสล.  Ø  0.60 เมตร 

พร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางว)ี ความ

ยาวสองข้างรวม 119.00 เมตร

4. ท่อระบายน้ํา (ท่อลอด) คสล.   Ø    

 0.60  เมตร  ยาว  6.00 เมตร

ดําเนินการแล้วเสร็จ

(เงินกู้ กสท.)
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 2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

3.3 ก่อสร้างถนนเลียบทาง

รถไฟ สายทุ่งสง - กันตัง 

(แยกถนนเพชรเกษม 403 -

 ใต้สะพานทางหลวง 41)

กองช่าง 9,830,000    1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 

เมตร  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,300 ตาราง

เมตร

2. ก่อสร้างท่อระบายน้ํา และรางว,ี 

บ่อพัก, ท่อลอด, คันหินรางตื้น, เกาะ

กลางถนนพร้อมปลูกหญ้า

3. ติดตั้งไฟฟ้า High Mast พร้อมฐาน

 จํานวน 1 ชุด

4. ติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยว สูง 9.00 เมตร

 จํานวน 23 ชุด

5. ทาสีตีเส้นจราจรและติดตั้งป้าย

6. ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ํา

ไม่ดําเนินการ

(เงินกู้ กสท.)

3.4 ขยายผิวจราจรสี่แยก

ถนนยุทธศาสตร์

กองช่าง 620,000 526,477.03  ขยายผิวจราจรสี่แยกถนนยุทธศาสตร์ ดําเนินการแล้วเสร็จ

(เงินกู้ กสท.)

3.5 ก่อสร้างถนน คสล. 

และท่อระบายน้ํา พร้อม

บ่อพักและรางวี คสล. ถนน

เสริมชาติ ซอย 2

กองช่าง 568,000 301,000 1. ถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง

 3.50 เมตร ยาว 280.00 เมตร

2. ท่อระบายน้ํา คสล.  Ø  0.40 
เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี

ดําเนินการแล้วเสร็จ

(เงินกู้ กสท.)
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 2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

3.6 ก่อสร้างถนน คสล. 

พร้อมท่อระบายน้ํา คสล. 

(ด้านบนเป็นรางว)ี ถนน

หมู่บ้านโดมทอง ถนน

ยุทธศาสตร์ ซอย 6 (ต่อจาก

เดิม)

กองช่าง 567,000       554,733 1. ถนน คสล. กว้าง 4.40-6.80 เมตร

 ยาว 95.90 เมตร พื้นที่รวม 447.00

 ตารางเมตร

2. ท่อระบายน้ํา คสล. Ø  0.60 เมตร
 พร้อมบ่อพัก ด้านบนเป็นรางวี ความ

ยาวรวม 177.00 เมตร

ดําเนินการแล้วเสร็จ

(เงินกู้ กสท.)

3.7 ก่อสร้างถนน คสล.

และท่อระบายน้ํา(ด้านบน

เป็นรางว)ี พร้อมบ่อพัก

ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 7/2 

เชื่อมถนนประชาอุทิศ

กองช่าง 1,440,000    1,435,000 1. ถนน คสล.หนา 0.15 เมตร กว้าง

เฉลี่ย 2.40-14.20 เมตร ความยาว

198.00 เมตร พื้นที่รวม 913.00 

ตารางเมตร

2. ท่อระบายน้ํา คสล. Ø 0.60 เมตร 

ความยาวรวม 316.00 เมตร

3. รางวี ความยาวรวม 319.00 เมตร

4. ท่อระบายน้ํา คสล. Ø 0.80 เมตร 

ความยาวรวม 9.00 เมตร (ท่อลอด)

ดําเนินการแล้วเสร็จ

(เงินกู้ กสท.)

3.8  ก่อสร้างถนน คสล.

และท่อระบาย (ด้านบน

เป็นรางว)ี พร้อมบ่อพัก

ถนนท่าแพเหนือ ซอย 2

กองช่าง 533,000       466,146 ท่อระบายน้ําพร้อมรางวี ถนนท่าแพ

เหนือ ซอย 2 (ภายในหมู่บ้านแม่

ถาวร)  ความยาว 370 เมตร

ดําเนินการแล้วเสร็จ

(เงินกู้ กสท.)
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 2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

3.9  ก่อสร้างถนน คสล. 

และท่อระบายน้ํา (ด้านบน

เป็นรางว)ี แยกถนนเสริม

ชาต-ิคลองท่าโหลน

กองช่าง 444,000       443,000 1. ท่อระบายน้ํา คสล. Ø 0.6 เมตร

(ด้านบนเป็นรางว)ีพร้อมบ่อพักความ

ยาวรวม 164.00 เมตร

2. ท่อระบายน้ํา คสล. Ø 1.00 เมตร 

(ด้านบนเป็นรางว)ี ความยาวรวม 

2.00 เมตร(ท่อลอด)

3. ท่อลอด คสล. Ø 1.00 เมตร 

ความยาวรวม 5.00 เมตร

ดําเนินการแล้วเสร็จ

(เงินกู้ กสท.)

3.10 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 

และท่อระบายน้ํา พร้อม

บ่อพักและรางวี ถนน

พัฒนาการ ซอย 8 จาก

สะพานข้ามคลองท่าโหลน -

 เขตรถไฟ

กองช่าง 2,630,000    1,576,200          1. ถนน คสล.กว้าง 3.10-4.40 เมตร 

ยาว 383.00 เมตร พื้นที่รวม 

1,664.00 ตารางเมตร

2. ท่อระบายน้ํา คสล. Ø 0.60  เมตร

 (ด้านบนเป็นรางว)ี พร้อมบ่อพัก

ความยาวรวม 780.00 เมตร

ดําเนินการแล้วเสร็จ

(เงินกู้ กสท.)

3.11 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์

   ติกคอนกรีต ถนนเสริม

ชาติ (หัวสะพานเมา)

กองช่าง 200,000 142,500  - ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา

เฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 1.60 - 

3.00 เมตร ความยาว 162.00 เมตร 

พื้นที่รวม 440.00 ตารางเมตร

ดําเนินการแล้วเสร็จ

(เงินกู้ กสท.)
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 2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

3.12 ก่อสร้างท่อระบายน้ํา

 พร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็น

รางว)ี และรางระบายน้ํา 

(รางยู) ถนนสําโรง, ถนน

ราษฎร์อุทิศ และซอย    

พรานนุ่น

กองช่าง 2,610,400 2,564,325 ท่อระบายน้ํา คสล.  Ø  0.80 เมตร 

พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 1,317.00

  เมตร

ดําเนินการแล้วเสร็จ

(เงินกู้ กสท.)

ปีงบประมาณ 2554 เบิก 652,500 บาท

  

ปีงบประมาณ 2555 จะดําเนินการเบิก 

1,911,825 บาท

3.13 ก่อสร้างถนน คสล. 

และท่อระบายน้ํา(ด้านบน

เป็นรางว)ี พร้อมบ่อพัก 

ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 7/1 

(ซอยบ้านอาจารย์โมฬี)

เชื่อมต่อจากของเดิม

กองช่าง 849,000 845,000 1. ถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง

เฉลี่ย 3.00-6.00 เมตร ยาว 142.00 

เมตร พื้นที่รวม 738.00 ตารางเมตร

2. ท่อระบายน้ํา คสล.  Ø 0.60 เมตร

 พร้อมบ่อพัก คสล. (ด้านบนเป็นราง

ว)ี ความยาวรวม 142 เมตร

ดําเนินการแล้วเสร็จ

(เงินกู้ กสท.)

3.14 ก่อสร้างถนนแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมท่อ

ระบายน้ําและบ่อพัก

(ด้านบนเป็นรางว)ีถนนท่า

แพใต้ หลังสํานักงานอัยการ

กองช่าง 790,000 748,000 1. ถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตหนา

0.05 เมตร กว้าง 5.50 เมตร ความ

ยาว 330.00 เมตร พื้นที่รวม 

1,650.00 ตารางเมตร

ดําเนินการแล้วเสร็จ

(เงินกู้ กสท.)
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หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

3.15 ก่อสร้างถนนแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่า

แพใต้ (ซอยบ้านป้าเพ็ง)

กองช่าง 95,000 95,000 1. ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 

0.05 เมตร กว้าง 2.00 - 3.00 เมตร 

ความยาว 81.00 เมตร พื้นที่รวม 

198.00 ตารางเมตร

ดําเนินการแล้วเสร็จ

(เงินกู้ กสท.)

3.16 จ้างเหมาก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก  

 คอนกรีตพร้อมท่อ คสล.

ถนนผดุงราษฎร์ ซอย 2 

เชื่อมถนนภราดร (พร้อม

งานรื้อถอนอาคาร)

กองช่าง 1,700,000 1,698,000 ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์      

ติกคอนกรีตพร้อมท่อ คสล.ถนนผดุง

ราษฎร์ ซอย 2 เชื่อมถนนภราดร  

กว้าง 5.40 เมตร ยาวประมาณ 101 

เมตร พร้อมท่อระบายน้ํา Ø  0.60 

เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี คสล.

ความยาวรวม 2 ข้าง ประมาณ 202 

เมตร (พร้อมงานรื้อถอนอาคาร)

อยู่ระหว่างดําเนินการ

(เงินกู้ กสท.)

3.17 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 

และท่อระบายน้ํา พร้อม

บ่อพักและรางวี จาก

สะพานหลังโรงเรียน

เทศบาลบ้านนาเหนือ - 

หมู่บ้านโดมทอง

กองช่าง 780,300 680,000 1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 1.90 -

 6.40 เมตร ยาว 127.00 เมตร

2. ท่อระบายน้ํา Ø   0.60 เมตร 

พร้อมบ่อพักและรางวี ยาว 213.00 

เมตร

3. ท่อลอดถนน 3 เมตร จํานวน 1 จุด

อยู่ระหว่างดําเนินการ

(เงินกู้ กสท.)
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หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

3.18  จ้างเหมาก่อสร้าง

ถนน คสล.และท่อระบายน้ํา

 พร้อมบ่อพักและรางวี 

ถนนหมู่บ้านพัฒนา ซอย 4

กองช่าง 430,000 382,000 1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ 292 

ตารางเมตร

2. ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. Ø  

0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี 

ความยาวสองข้างรวม 158.00 เมตร

อยู่ระหว่างดําเนินการ

(เงินกู้ กสท.)

3.19 จ้างเหมาก่อสร้างถนน

 คสล.และท่อระบายน้ํา 

คสล.(ด้านบนเป็นรางว)ี 

พร้อมบ่อพัก ถนนแยกซอย

ประสานมิตร (ซอยแยก

บ้านนายจาบ)

กองช่าง 796,693 669,000 1. ก่อสร้างถนน กว้าง 2.20 - 6.40 

เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 

เมตร 

2. ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. กว้าง

 0.50 เมตร ลึก 0.40-0.70 เมตร 

หนา 0.125 เมตร ความยาวรวม 170

 เมตร

อยู่ระหว่างดําเนินการ

(เงินกู้ กสท.)

3.20 จ้างเหมาก่อสร้างถนน

 คสล. พร้อมท่อระบายน้ํา 

คสล.(ด้านบนรางว)ี พร้อม

บ่อพัก ถนนทางเข้าหมู่บ้าน

พรศักดิ์ (แยกไปทางด้านทิศ

เหนือถนนสายทุ่งสง-นคร

ศรีฯ)

กองช่าง 2,032,200 1,617,200 1. ก่อสร้างถนน คสล. พื้นที่รวม  

1,360 ตารางเมตร

2. ก่อสร้างท่อระบายน้ํา คสล. Ø  

0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ด้านบนเป็น

รางวี ความยาวรวม 520 เมตร

อยู่ระหว่างดําเนินการ

(เงินกู้ กสท.)
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หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

3.21 จ้างเหมาก่อสร้างถนน

 คสล.และท่อระบายน้ํา 

(ด้านบนเป็นรางว)ี พร้อม

บ่อพักถนนประชาอุทิศ 

ซอย 9 ต่อจากเดิม (ท่อ

ระบายน้ําด้านเดียว)

กองช่าง 1,840,000 1,515,000 1. ก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบาย

น้ําถนนประชาอุทิศ ซอย 9 (ซอย

แยก) ถนน คสล.หนา 0.15 เมตร 

กว้าง 3 เมตร ยาว 270 เมตร 

2. ท่อระบายน้ํา Ø  0.40 เมตร 

พร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางว)ี 

ความยาวรวม 550 เมตร

อยู่ระหว่างดําเนินการ

(เงินกู้ กสท.)

3.22 จ้างเหมาก่อสร้างถนน

 คสล. และท่อระบายน้ํา 

พร้อมบ่อพักและรางวี คสล.

 ถนนเปรมประชา ซอย 8

กองช่าง 490,000 439,000 1. ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 

เมตร กว้างเฉลี่ย 3.70 เมตร ยาว

ประมาณ 113 เมตร 

2. ก่อสร้างท่อระบายน้ํา คสล. Ø  

0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี 

คสล. ความยาวสองข้าง 113 เมตร

อยู่ระหว่างดําเนินการ

(เงินกู้ กสท.)
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หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

3.23 ก่อสร้างถนน คลส. 

และท่อระบายน้ํา (ด้านบน

เป็นรางว)ี ถนนพัฒนาการ 

ซอย 12

กองช่าง 1,828,000 1,630,800 1.ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 

6.40 เมตร ยาว 570 เมตร หนา 5 

ซม. 

2. ท่อระบายน้ํา Ø  0.60 เมตร 

พร้อมบ่อพัก(ด้านบนเป็นรางว)ี ความ

ยาวรวม 1,140 เมตร

ดําเนินการแล้วเสร็จ

(เงินกู้ กสท.)

3.24 ปรับปรุงผิวจราจร

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน

ท่าแพเหนือ (เริ่มจากถนน

สายทุ่งสง-นครศรีฯ ถึงสุด

เขตเทศบาล)

กองช่าง 1,600,000    1,086,250 1. ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 

0.05 เมตร กว้าง 4.00 - 6.00 เมตร 

ความยาว 590.00 เมตร พื้นที่รวม 

3,400.00 ตารางเมตร

ดําเนินการแล้วเสร็จ

(เงินกู้ กสท.)

3.25 ก่อสร้างบุกเบิกถนน

เลียบคลองท่าแพใต้

กองช่าง 1,285,400    1,265,230.07 ถนนเลียบคลองท่าแพใต้ ดําเนินการแล้วเสร็จ

3.26 ก่อสร้างถนนคสล.

และท่อระบายน้ําคสล.

(ด้านบนเป็นรางว)ีพร้อม

บ่อพัก ถนนประชาอุทิศ

ซอย 9 ต่อจากของเดิม

กองช่าง

(งบเพิ่มเติม)

269,100       269,100.00 ถนนคสล.และท่อระบายน้ําคสล.

(ด้านบนเป็นรางว)ีพร้อมบ่อพัก ถนน

ประชาอุทิศซอย 9 ต่อจากของเดิม

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

3.27 ก่อสร้างถนนแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเสริม

ชาติ ซอย2 ต่อจากของเดิม

กองช่าง

(งบเพิ่มเติม)

263,000       263,000.00 ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเสริม

ชาติ ซอย2 ต่อจากของเดิม
ดําเนินการแล้วเสร็จ

3.28 ก่อสร้างสะพาน

โครงสร้างเหล็กพื้น

คอนกรีตพร้อมราวสะพาน

เข้าชุมชนทุ่งสง-ห้วยยอด

กองช่าง

(งบเพิ่มเติม)

158,000       158,000.00 สะพานโครงสร้างเหล็กพื้นคอนกรีต

พร้อมราวสะพานเข้าชุมชนทุ่งสง-

ห้วยยอด

ดําเนินการแล้วเสร็จ

3.29 ก่อสร้างถนนคสล.

และท่อระบายน้ํา คสล.

(ด้านบนเป็นรางว)ีพร้อม

บ่อพักถนนตลาดใน 1 (ต่อ

จากของเดิม)

กองช่าง

(งบเพิ่มเติม)

128,100       128,100.00 ถนนคสล.และท่อระบายน้ํา คสล.

(ด้านบนเป็นรางว)ีพร้อมบ่อพักถนน

ตลาดใน 1 (ต่อจากของเดิม)

ดําเนินการแล้วเสร็จ

3.30 ก่อสร้างถนนแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีตถนนท่าแพ

ใต(้ซอยบ้านป้าเพ็ง)ต่อจาก

ของเดิม

กองช่าง

(งบเพิ่มเติม)

241,000       241,000.00 ถนนคสล.และท่อระบายน้ํา คสล.

(ด้านบนเป็นรางว)ีพร้อมบ่อพักถนน

ตลาดใน 1 (ต่อจากของเดิม)

ดําเนินการแล้วเสร็จ

4 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง 

ซ่อมแซมท่อระบายน้ํา

2,159,600 354,600
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หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

 4.1 จ้างเหมาก่อสร้างท่อ

ระบายน้ํา พร้อมบ่อพัก 

ถนนยุทธศาสตร์ จากซอย 

12 ไปสุดเขตเทศบาล

กองช่าง 1,805,000 ก่อสร้างท่อระบายน้ํา คสล. Ø 0.80 

เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม

โดยประมาณ 2,272 เมตร

ไม่ดําเนินการ

(ดําเนินการงบประมาณปี 2555)

(เงินกู้ กสท.)

4.2 จ้างเหมาก่อสร้างท่อ

ระบายน้ํา(ด้านบนเป็นราง

ว)ีพร้อมฝาปิดถนน

ยุทธศาสตร์ ซอย 7/1

กองช่าง

(งบเพิ่มเติม)

354,600 354,600 ท่อระบายน้ํา(ด้านบนเป็นรางว)ีพร้อม

ฝาปิดถนนยุทธศาสตร์ ซอย 7/1
ดําเนินการแล้วเสร็จ

5 โครงการศึกษาออกแบบ 

ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร

สถานที่

9,777,600 9,122,000 จํานวน 8 กิจกรรม  ดังนี้  - ดําเนินแล้วเสร็จ 2 กิจกรรม

 - ไม่ดําเนินการ 1 กิจกรรม

 - อยู่ระหว่างดําเนินการ 5 กิจกรรม

5.1 จ้างเหมาปรับปรุง

ห้องน้ําศาลาประชาคม

กองช่าง 400,000 399,000  - ปรับปรุงห้องน้ําศาลาประชาคม 

โดยปรับปรุงอุปกรณ์ ประตู และ

สุขภัณฑ์ และยกระดับหลังคา ทาสี

อาคาร ภายนอกและภายใน

อยู่ระหว่างดําเนินการ

(เงินกู้ กสท.)

ชําระงวด 2 เป็นเงิน 280,300  บาท

ชําระงวด 1 เป็นเงิน 119,700  บาท
5.2 จ้างเหมาปรับปรุง/

ก่อสร้างเมรุวัดเขาปรีดี

กองช่าง 4,500,000 4,430,000  - ก่อสร้างเมรุวัดเขาปรีดี จํานวน 2 

ห้องเผา ประกอบด้วยห้องเผาศพ 

และห้องเผาควัน

อยู่ระหว่างดําเนินการ

(เงินกู้ กสท.)
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ลําดับ

โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําปี 

 2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

5.3 จ้างเหมาปรับปรุงพื้น

สนามแบดมินตัน อาคาร

ข้างงานป้องกันและบรรเทาฯ

กองช่าง 1,250,000 1,245,000  - ปรับปรุงพื้นสนามแบดมินตันขนาด

 34.60 x 24.75 เมตร
ดําเนินการแล้วเสร็จ

(เงินกู้ กสท.)

5.4 จ้างเหมาปรับปรุง

อาคารเรียนโรงเรียน

เทศบาลวัดโคกสะท้อน 

(อาคารพ่อท่านเย็น)

กองช่าง 500,000 500,000  -ปรับปรุงบันไดไม้ทางขึ้น-ลง 

 -งานทาสี

-ปรับปรุงห้องน้ํา-ห้องส้วม 

-งานพื้นไม,้ ผนังไม้ และเชิงชาย

อยู่ระหว่างดําเนินการ

(เงินกู้ กสท.)

5.5 จ้างเหมาปรับปรุง

ระบบส่องสว่างสนาม

เทนนิสข้างอาคารป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

กองช่าง 567,700 ไม่ดําเนินการ

(เงินกู้ กสท.)

5.6 จ้างเหมาปรับปรุงทาง

แยกชนปรีดา

กองช่าง 1,800,000 1,798,000  - จ้างเหมาปรับปรุงสี่แยกชนปรีดา อยู่ระหว่างดําเนินการ

(เงินกู้ กสท.)
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ลําดับ

โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําปี 

 2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

5.7 ปรับปรุงสามแยก

ประชาอุทิศ

กองช่าง 649,900 640,000  - ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.20 

เมตร กว้างประมาณ 5.00 เมตร ยาว

 30 เมตร 

 - ก่อสร้างท่อระบายน้ํา คสล.พร้อม

บ่อพัก  0.60 เมตร ความยาวไม่น้อย

กว่า 105 เมตร

 - ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคันดิน 

 - ก่อสร้างคันหินรางตื้น พร้อมถมดิน

ปลูกหญ้าและอื่นๆ

อยู่ระหว่างดําเนินการ

(เงินกู้ กสท.)

5.8  ปรับปรุงหลังคาโรง

อาหารโรงเรียนเทศบาล

บ้านนาเหนือ

กองช่าง 110,000 110,000  - ปรับปรุงโครงสร้างหลังคาให้มี

ความแข็งแรงพร้อมเปลี่ยนกระเบื้อง

มุงหลังคา เป็นกระเบื้องลอนคู่ ขนาด

 0.50 x 1.20 ม. หนา 5 มม. และ

ครอบสันหลังคา

ดําเนินการแล้วเสร็จ

(เงินกู้ กสท.)

6 โครงการก่อสร้างอาคาร

สถานที่

121



ลําดับ

โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําปี 

 2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

  6.1 จ้างเหมาก่อสร้าง

ปรับปรุงศาลาสวดพระ

อภิธรรมวัดชัยชุมพล,

ซ่อมแซมศาลาพักศพ,

อาคารวางอุปกรณ์

กองช่าง 1,220,000 1,218,400  - จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงศาลา

สวดพระอภิธรรมวัดชัยชุมพล,

ซ่อมแซมศาลาพักศพ,อาคารวาง

อุปกรณ์ ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว

 25.00 เมตร

อยู่ระหว่างดําเนินการ

(เงินกู้ กสท.)
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตั้งไว้

หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 

งบประมาณ

ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  ปรัปปรุงและพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม และปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้สวยงามเป็นระเบียบโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

1 โครงการปรับปรุงพัฒนา

สวนสาธารณะเทศบาลเมืองทุ่ง

สง

683,000 562,609

 - ซ่อมแซมหัวรถจักร บริเวณ

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

 6 รอบพระชนมพรรษา (ร.9)

กองช่าง 350,000 350,000  - งานปรับปรุงซ่อมแซมหัวรถจักร 

 บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระ

เกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

ดําเนินการแล้วเสร็จ

(เงินกู้ กสท.)

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ําท่วม  สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
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 - จ้างเหมาปรับปรุงทางเดิน

ออกกําลังกาย รอบ

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

 6 รอบ (ต่อจากของเดิม)

กองช่าง 333,000 212,609    - ปรับปรุงพื้นทางเดิน กว้าง 3.40 

เมตร ยาว 45.50 เมตร 

- ทําผิวทางออกกําลังกายรองรับ

การกระแทก ความหนา 2.8 มม.

- ทําคันขอบ คสล. บริเวณขนาด 

0.15 x 0.30 x 45.50 มตร

- งานซ่อมผิวจราจรด้านหน้า

-งานเก็บตกแต่งผิวหน้าพื้นทางเท้า 

และงานอื่นๆ

ดําเนินการแล้วเสร็จ

(เงินกู้ กสท.)
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณ

ที่ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 8  จัดระบบจราจรให้มีระเบียบและสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชน โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ

1 โครงการจัดระเบียบจราจรและ

แก้ไขปัญหาจราจรเมือง ทุ่งสง

แบบบูรณาการ สํานักปลัดฯ

 - เพื่ออํานวยความสะดวกด้าน

การจราจรให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้

ถนนและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ

 - จัดตั้งศูนย์อํานวยความ

สะดวกด้านการจราจรในช่วง

เทศกาลปีใหม่และช่วงสงกรานต์

10,000 45,900     55,900 55,825        - จัดตั้งศูนย์อํานวยความสะดวกด้าน

การจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วง

เทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 

ธันวาคม 2553 ถึง วันที่ 4 มกราคม  

2554 และในช่วงสงกรานต์ 12-18 

เมษายน  2554 ณ บริเวณหน้าสวน

สาธารณเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 

รัชกาลที่ 9  โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียน

กันปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง 

ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตํารวจจาก

สถานีตํารวจภูธรทุ่งสง เจ้าหน้าที่

เทศกิจ  มูลนิธิ เจ้าหน้าที่งาน

ป้องกันฯ และอปพร.เทศบาลฯ

ดําเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ําท่วม  สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณ

ที่ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

2 โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้าง

ถนนผดุงราษฎร์ ซอย 2 เชื่อม

ระหว่างถนนผดุงราษฎร์กับถนน

ภราดร

กองช่าง 7,499,000 7,499,000  - ซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างถนนให้

เชื่อมต่อกันระหว่างถนนผดุงราษฎร์

 ซอย 2 กับถนนภราดร(นางเอมอร)

ดําเนินการแล้วเสร็จ

งบเทศบาล 2,200,000 บาท 

เงินกู้ธนาคารกรุงไทย 5,299,000

 บาท (โครงการสินเชื่อเพื่อการ

พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

งบเทศบาล 2,200,000 2,200,000

เงินกู้ 5,299,000 5,299,000

3 โครงการปรับปรุงไฟจราจร

 - ปรับปรุงไฟจราจรเป็นแบบ

อัจฉริยะสามแยกตรัง

กองช่าง/

สํานักปลัด

680,000   677,000       - ติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร

บริเวณสามแยกตรัง จํานวน 1 จุด

 - ตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจรขนาด 4

 เฟส ชนิดมีจอ LCD

 - อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้า

เหนี่ยวนําสายไฟฟ้า

 - ชุดอุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้า 

ป้องกันไฟฟ้าตก ไฟฟ้าเกิน 

 - เครื่องนับถอยหลังชนิด LCD 

 - ติดตั้งเพื่อลดปัญหาจราจรและ

อํานวยความสะดวกให้กับประชาชน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

(เงินกู้กสท.)
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผนดําเนินงาน

ประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้

หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 7  ส่งเสริม  อนุรักษ์  ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

1 โครงการปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน

เฉลิมพระเกียรติ

กองช่าง 250,000 345,100   595,100     595,100    ปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน

บริเวณต่าง ๆ ดังนี้

 - ริมคลองท่าแพ

 - บริเวณที่ทิ้งขยะบ้านทุ่งชน

 - บริเวณสวนสาธารณะเฉลิม

พระเกียรติ 6 รอบ พระ

ชนมพรรษา

 - บริเวณที่ทิ้งขยะเก่า (บ้านลุ่ม

พ้อ)

 - บริเวณสวนพฤกษาสิรินธร

 - บริวณที่สาธารณะบ้านหนองพุก

 - บริเวณชุมชนและที่สาธารณะ

ต่าง ๆ

ดําเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ําท่วม  สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผนดําเนินงาน

ประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้

หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

2 โครงการรณรงค์รักษาสภาพ

ภูมิอากาศ ลดโลกร้อน ภายใต้

แผนปฏิบัติการ LA 21  เพื่อเมืองน่า

อยู่ 

989,000 921,452    

 - กิจกรรมชุมทางลดโลกร้อนทุ่งสง ห้องสมุด

ประชาชน

200,000 132,952      - กิจกรรมลดโลกร้อนทุ่งสง เปิด

ศูนย์การเรียนรู้เมื่อ 29 ม.ค.53 

คณะที่มาเรียนรู้ 28  คณะ 

จํานวน 3,763  คน 

ปีงบประมาณ 2554 จํานวน 26 

 คณะ จํานวน 2,106  คน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

(โอนลดเป็นค่าซ่อมอาคารศูนย์

เรียนรู,้ค่าเดินทางไปราชการเพื่อ

พัฒนาบุคลากรด้านโลกร้อน,เป็น

ค่าวัสดุ

 - กิจกรรมปลูกป่า รักษ์น้ํา สร้างชีวิต

 ลําคลองท่าแพ (วิจัยแบบมีส่วนร่วม

คลองท่าแพ)

กอง

วิชาการฯ/

กองช่าง

สุขาฯ

789,000 788,500      - จัดจ้างที่ปรึกษาวิจัยในการ

วิจัยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน

เพื่อการพัฒนาระบบนิเวศน์ของ

คลองท่าแพ ประกอบด้วย 4 

กิจกรรมย่อย

อยู่ระหว่างดําเนินการ

(เป็นโครงการต่อเนื่องถึง

ปีงบประมาณ 2555)

งวดที่ 1

210,500 210,500     1. จ้างที่ปรึกษาวิจัยแบบมีส่วน

ร่วมเพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนคน

รักษ์น้ําคลองท่าแพ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผนดําเนินงาน

ประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้

หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

257,000 257,000     2. จ้างที่ปรึกษาศึกษานิเวศวิทยา

คลองท่าแพ

178,000 178,000     3. จ้างที่ปรึกษาศึกษาชีววิทยา

บางประการของปลาพื้นถิ่น

คลองท่าแพ

143,500 143,000     4. จ้างที่ปรึกษาวิจัยสํารวจและ

วิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินฯ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณ

ที่ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 8  จัดระบบจราจรให้มีระเบียบและสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชน โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ

1 โครงการจัดระเบียบจราจรและ

แก้ไขปัญหาจราจรเมือง ทุ่งสง

แบบบูรณาการ สํานักปลัดฯ

 - เพื่ออํานวยความสะดวกด้าน

การจราจรให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้

ถนนและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ

 - จัดตั้งศูนย์อํานวยความ

สะดวกด้านการจราจรในช่วง

เทศกาลปีใหม่และช่วงสงกรานต์

10,000 45,900     55,900 55,825        - จัดตั้งศูนย์อํานวยความสะดวกด้าน

การจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วง

เทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 

ธันวาคม 2553 ถึง วันที่ 4 มกราคม  

2554 และในช่วงสงกรานต์ 12-18 

เมษายน  2554 ณ บริเวณหน้าสวน

สาธารณเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 

รัชกาลที่ 9  โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียน

กันปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง 

ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตํารวจจาก

สถานีตํารวจภูธรทุ่งสง เจ้าหน้าที่

เทศกิจ  มูลนิธิ เจ้าหน้าที่งาน

ป้องกันฯ และอปพร.เทศบาลฯ

ดําเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ําท่วม  สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณ

ที่ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

2 โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้าง

ถนนผดุงราษฎร์ ซอย 2 เชื่อม

ระหว่างถนนผดุงราษฎร์กับถนน

ภราดร

กองช่าง 7,499,000 7,499,000  - ซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างถนนให้

เชื่อมต่อกันระหว่างถนนผดุงราษฎร์

 ซอย 2 กับถนนภราดร(นางเอมอร)

ดําเนินการแล้วเสร็จ

งบเทศบาล 2,200,000 บาท 

เงินกู้ธนาคารกรุงไทย 5,299,000

 บาท (โครงการสินเชื่อเพื่อการ

พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

งบเทศบาล 2,200,000 2,200,000

เงินกู้ 5,299,000 5,299,000

3 โครงการปรับปรุงไฟจราจร

 - ปรับปรุงไฟจราจรเป็นแบบ

อัจฉริยะสามแยกตรัง

กองช่าง/

สํานักปลัด

680,000   677,000       - ติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร

บริเวณสามแยกตรัง จํานวน 1 จุด

 - ตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจรขนาด 4

 เฟส ชนิดมีจอ LCD

 - อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้า

เหนี่ยวนําสายไฟฟ้า

 - ชุดอุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้า 

ป้องกันไฟฟ้าตก ไฟฟ้าเกิน 

 - เครื่องนับถอยหลังชนิด LCD 

 - ติดตั้งเพื่อลดปัญหาจราจรและ

อํานวยความสะดวกให้กับประชาชน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

(เงินกู้กสท.)
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ลําดับ

โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําปี  

2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ

เหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 9  ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพถูกหลักสุขาภิบาล  สร้างเครือข่ายทุกภาคีมีส่วนร่วม สามารถลดปริมาณขยะ 

และการนําขยะกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

การรักษาความสะอาดและ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ของเมือง

กอง

สาธารณสุขฯ
9,178,400 8,977,751.10     - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาด

 การจัดเก็บขนกวาดขยะมูลฝอย

ในเขตเทศบาล

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติในภารกิจบริการประชาชน

เชิงรุก

รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

ดําเนินการแล้วเสร็จ

(เป็นโครงการต่อเนื่องตลอดป)ี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ําท่วม  สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
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ลําดับ

โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําปี  

2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ

เหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

1. กิจกรรมจ้างกวาดขยะใน

เขตเทศบาล

3,440,400 3,440,400  - จ้างเหมากวาดขยะถนน ตรอก 

ซอก ซอย ในเขตเทศบาล จํานวน 

45 จุด จ้างเหมากวาดขยะจํานวน 3

 โชน

 - โชนที่ 1 จํานวน 18 สาย

 - โซนที่ 2 จํานวน 13 สาย

 - โชนที่ 3 จํานวน 14 สาย

 - ผลการดําเนินงานประชาชนมี

ความพึงพอใจพนักงานกวาดขยะ

โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีและมี

ความพึงพอใจสูงสุดด้านพนักงาน

กวาดขยะปฏิบัติหน้าที่ได้ทั่วถึงใน

พื้นที่รับผิดชอบ

ดําเนินการแล้วเสร็จ

(เป็นโครงการต่อเนื่องตลอดป)ี

2. กิจกรรมจ้างเหมาบรรทุก

ขยะและกําจัดขยะมูลฝอย

3,170,000 3,055,558.14  - จ้างเหมาเอกชนบรรทุกขยะ

มูลฝอยไปกําจัดที่ตําบลกะปาง 

โดยมีปริมาณขยะทั้งปี  7,722  

ตัน ชําระค่าขนส่งพร้อมค่าฝังกลบ

ดําเนินการแล้วเสร็จ

(เป็นโครงการต่อเนื่องตลอดป)ี
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ลําดับ

โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําปี  

2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ

เหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

3. กิจกรรมดูแลรักษาความ

สะอาด

2,568,000 2,481,792.96   จ้างเหมาเอกชนรักษาความ

สะอาดในเขตเทศบาล จํานวน 

40 คน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

(เป็นโครงการต่อเนื่องตลอดป)ี
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ลําดับ

โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําปี  

2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ

เหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

2 โครงการบริหารจัดการและ

สร้างจิตสํานึกในการจัดการ

ขยะมูลฝอย

กองช่าง

สุขาฯ

844,600 773,574.31     1)  จัดจ้างลูกจ้างโครงการ จํานวน 13

 คน

2)  การบริหารจัดการขยะมูลฝอย

แบบผสมผสานตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

 - ผลิตภัณฑ์สิ่งปฏิกูลได้ 26,830  

ก.ก/ปี

 - ผลิตปุ๋ยพืชสดได้  1,905 ก.ก./ปี

 - ผลิตถ่านอัดแท่งได้ 671 ก.ก./ปี

 - ผลิตน้ําหมักชีวภาพได้ 2,325 ลิตร/ปี

 - ผลิตน้ํายาเอนกประสงค์ได้ 835 

ลิตร /ปี

 - ผลิตกระดาษรีไซเคิลได้ 98 แผ่น /ปี

3) การรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยใน

ชุมชน

 - ขยะรีไซเคิล 33,818.1  ก.ก./ ปี

 - ขยะอินทรีย์ 576  ตัน/ปี

 - ขยะพิษ  751 ชิ้น/ ปี

ดําเนินการแล้วเสร็จ

(เป็นโครงการต่อเนื่องตลอดป)ี
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ลําดับ

โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําปี  

2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ

เหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

3 โครงการ 84 พรรษา 84 ล้าน

กิโลกรัมร่วมใจรีไซเคิลเพื่อพ่อ

กองช่าง

สุขาฯ

27,000  - ดําเนินการประกวดภาคี

เครือข่ายดีเด่นในการคัดแยกวัสดุ

รีไซเคิลทุกเดือน หากภาคี

เครือข่ายใดได้จํานวนที่มากที่สุด

จะได้รับเกียรติบัตร โดยจะมีพิธี

มอบเกียรติบัตรให้แก่ภาคี

เครือข่ายที่ชนะเลิศในวันที่ 5 

ธันวาคม  2554

 - จํานวนเครือข่ายที่เข้าร่วม

โครงการ 18 ชุมชน/14 หน่วยงาน

 - จํานวนวัสดุรีไซเคิลที่คัดแยก

ได้ตั้งแต่เริ่มโครงการ(วันที่ 5 

ธันวาคม 2553-ปัจจุบัน)มี

ปริมาณ 30,916.10 ก.ก.

 - ตั้งเป้าหมายไว้ตลอดโครงการ 

30  ตัน

อยู่ระหว่างดําเนินการ
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ลําดับ

โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําปี  

2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ

เหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

4 โครงการศูนย์เรียนรู้การ

จัดการขยะมูลฝอยแบบ

ผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง

กองช่าง

สุขาฯ

550,000 478,968         ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยแบบ

ผสมผสาน เทศบาลเมืองทุ่งสงบ้านลุ่มพ้อ 

เน้นให้ผู้ที่เข้าศึกษาเรียนรู้ได้ร่วมลงมือ

ปฏิบัติจริงในแต่ละสถานีตามฐานเรียนรู้

ต่าง ๆ ทั้งหมด  6  สถานี  ได้แก่ 

1. สถานีสาธิตการแปรรูปสารอินทรีย์

ประเภทเน่าเสียยาก และพลังงานความ

ร้อนต่าง ๆ 

2. สถานีสาธิตการแปรรูปสารอินทรีย์

ประเภทย่อยสลายยากเป็นปุ๋ยหมักสาร

ปรับปรุงดิน 

3. สถานีสาธิตการแปรรูปสารอินทรีย์

ย่อยสลายง่ายเป็นสารสกัดชีวภาพ 

4. สถานีสาธิตการจัดการขยะรีไซเคิล 

5. สถานีสาธิตการแปรรูปกระดาษใช้แล้ว 

6. สถานีสาธิตการนําสารอินทรีย์ที่เน่า

เสียง่ายมาย่อยและหมักเพื่อผลิตก๊าซ

ชีวภาพและปุ๋ย น้ําในถังปฏิกรณ์แบบไร้

อากาศ (Anaerobic digestion) โดยจ่าย

เป็นค่าจ้างเหมายามรักษาการณ์ศูนย์

เรียนรู้ฯบ้านลุ่มพ้อและศูนย์จัดการขยะฯ

บ้านทุ่งชน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

(เป็นโครงการต่อเนื่องตลอดป)ี
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

1 โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งย่อย

เทศบาลเมืองทุ่งสง

กองช่าง 17,500,000 17,490,000   - ก่อสร้างสถานีขนส่งย่อยบริเวณ

ถนนสําราญใจ มีรายละเอียด ดังนี้

1. ก่อสร้างที่พักผู้โดยสารและ

ส่วนประกอบ

2. ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น 

จํานวน 6 คูหา

3. ก่อสร้างอาคารร้านค้าจําหน่าย

อาหารและเครื่องดื่ม จํานวน 2 หลัง

4. ก่อสร้างอาคารป้อมยาม จํานวน 1

 หลัง

5. ก่อสร้างป้ายสถานีขนส่ง จํานวน 

1 หลัง

6. งานผังบริเวณระบบไฟฟ้าและ

ระบบประปา

7. ก่อสร้างบ้านพักทดแทนกรม

สรรพกรและบริษัทไปรษณีย์ไทย 

อยู่ระหว่างดําเนินการจัดซื้อที่ดิน

(เงินกู้ กสท.)

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๔

แนวทางการพัฒนาที่  1  ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการลงทุนด้านคมนาคมขนส่ง รองรับการขยายการลงทุนภาคธุรกิจ  การค้าขายและอุตสาหกรรมและขยายการจ้างงานในพื้นที่ให้สามารถลด

ต้นทุนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
2 โครงการส่งเสริมการลงทุน

(พัฒนาศูนย์กระจายสินค้า

ภาคใต-้ทุ่งสง)

(Cargo Distribution Center)

กองช่าง/กอง

วิชาการฯ

4,000,000 3,970,000     - จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างถนน

ทางเข้า-ออก โครงการกอสร้าง

พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้

อยู่ระหว่างดําเนินการ

(เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย)
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

1 โครงการสนับสนุนส่งเสริมและ

พัฒนาอาชีพแก่ประชาชน

กองสวัสดิการ ฯ 20,000 -18,000 2,000 ได้รับการประสานงานจากแรงงาน

จังหวัด ให้ดําเนินการส่งโครงการ

ของชุมชนเพื่อขอรับงบประมาณจาก

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  และมี

หลายชุมชนที่ได้เสนอโครงการ แล้ว

ได้รับงบประมาณสนับสนุนมา ซึ่ง

ชุมชนก็ได้ดําเนินการกิจกรรมไปแล้ว 

 ได้แก่ 

 - ชุมชนท่าแพใต ้ดําเนินการ

โครงการน้ําดื่มสะอาดเพื่อชุมชน

 - ชุมชนตะวันออกวัดชัยชุมพล 

ดําเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

ลานกีฬาเพื่อเป็นที่พักผ่อนออกกําลัง

กาย

 - ชุมชนหลังโรงพยาบาล 

ดําเนินการโครงการผลิตน้ําดื่มสะอาด

เพื่อชุมชน และร้านค้าชุมชน

(จําหน่ายข้าวสาร)

ดําเนินการแล้วเสร็จ

(เป็นโครงการต่อเนื่อง)

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้จ้างงาน กลุ่มอาชีพ ผู้ด้อยโอกาส ยากจน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
 - ชุมชนตลาดใน ดําเนินการ

โครงการผลิตน้ําดื่มสะอาดเพื่อชุมชน

และโครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง

และของใช้ครัวเรือน

 - ชุมชนเขาปรีดี  ดําเนินการ

โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้

ของชุมชนได้แก่ กลุ่มเลี้ยงกบ กลุ่ม

การทํากรงนก

 - ชุมชนสะพานเหล็ก ดําเนินการ

โครงการจัดทําโต๊ะเพื่อจัดกิจกรรม

เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีและ

จัดซื้อเครื่องขยายเสียง

 - ชุมชนบ้านพักรถไฟ  ดําเนินการ

ร้านค้าชุมชนบ้านพักรถไฟ

 - ชุมชนเสริมชาติ ดําเนินการ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
 - ชุมชนเปรมประชา ดําเนินการ

โครงการผลิตอาหารเพื่อส่งเสริม

รายได้ในชุมชน คือ ไข่เค็มและผ้าบา

ติก

  - ชุมชนประชาอุทิศ ดําเนินการ

โครงการร้านค้าชุมชน

(จําหน่ายข้าวสาร)

 - ชุมชนบ้านนาเหนือ ดําเนินการ

โครงการเลี้ยงไก่พื้นเมือง

 - ชุมชนยุทธศาสตร ์ดําเนินการ

โครงการน้ําดื่มธุรกิจชุมชนและ

ปรับปรุงภูมิทัศน์การท่องเที่ยว

 - ชุมชนบ้านในหวัง  ดําเนินการ

โครงการผลิตน้ําดื่มสะอาดเพื่อชุมชน

 - ชุมชนทุ่งสง-ห้วยยอด ดําเนินการ

โครงการจัดตั้งศูนย์จําหน่ายข้าวสาร

ชุมชนทุ่งสง-ห้วยยอด
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
  - ชุมชนท่าแพเหนือดําเนินการ

กลุ่มเพาะเห็ดกลุ่มปลูกผักเพื่อ

สุขภาพซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ได้

นําไปออกร้านในช่วงเทศกาล

ต่าง ๆ 

- ชุมชนทุ่งสง-นาบอน ดําเนินการ

โครงการอนุรักษ์และปรับปรุงภูมิ

ทัศน์พื้นที่ริมคลองท่าเลาและน้ํา

ดื่มสะอาดเพื่อสุขภาพชุมชน

 - ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 

ดําเนินการโครงการส่งเสริมอาชีพ

ในชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง จัดอบรมทําดอกไม้

ประดิษฐ์  ดอกไม้จันทน์  ทําขนม

พื้นเมือง  ทําน้ํายาซักผ้า  น้ํายา

ล้างจาน
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ลําดับ

โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําปี  

2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

1 สํานักปลัด ฯ 300,000 200,000 รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

ดําเนินการแล้วเสร็จ

 - กิจกรรมสนับสนุนการจัด

งานประเพณีประจําปีของ

มูลนิธิซําปอกง (หลวงพ่อโต)

 ทุ่งสง

สํานักปลัด ฯ 100,000 100,000  - สนับสนุนงบประมาณจัดงาน

ประเพณีฉลองคล้ายวันประสูติกาล

และครบรอบ 60  ปี พระซําปอกง

(หลวงพ่อโต) ทุ่งสง ระหว่างวันที่ 8-12

 เมษายน 2554 ณ มูลนิธิซําปอกง

(หลวงพ่อโต)ทุ่งสง ถ.หมู่บ้านพัฒนา

 - เพื่อส่งเสริมและทํานุบํารุงรักษา

ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและสืบ

ทอดประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติกันมา

อย่างยาวนาน

  - เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวใน

อําเภอทุ่งสง จากการดําเนินการ

ดังกล่าวมีนักท่องเที่ยวประมาณ 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม และการกีฬา เชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของ

เมืองทุ่งสงเชื่อมโยงกับพื้นที่ใกล้เคียงโดยชุมชนมีส่วนร่วม

โครงการพัฒนาและ

ปรับปรุงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

เมืองทุ่งสงเพื่อการท่องเที่ยว
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ลําดับ

โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําปี  

2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
 - กิจกรรมสนับสนุนการจัด

งานประเพณีประจําปีของ

มูลนิธิสว่างทุ่งสงธรรมสถาน

สํานักปลัด ฯ 100,000 100,000  - สนับสนุนงบประมาณให้กับมูลนิธิ

สว่างทุ่งสงธรรมสถานเพื่อจัดประเพณี

ทิ้งกระจาดระหว่างวันที่ 18-19 

สิงหาคม 2554  

-  เพื่อส่งเสริมประเพณีของชาวไทย

เชื้อสายจีน

 - ส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น

 - เพื่อเป็นการประสานสายสัมพันธ์

ไทย- จีน ของชาวอําเภอทุ่งสงให้แน่น

แฟ้น

ดําเนินการแล้วเสร็จ

 - กิจกรรมสนับสนุนชมรม

เผยแพร่คุณธรรม

สํานักปลัด ฯ 100,000  - สนับสนุนงบประมาณให้กับชมรม

เผยแผ่คุณธรรมเพื่อจัดงานประเพณี

ประจําปีของชมรมฯ  

 - เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวใน

อําเภอทุ่งสง 

ไม่ดําเนินการ
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ลําดับ

โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําปี  

2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
2 โครงการพัฒนาและส่งเสริม

การท่องเที่ยวในอําเภอทุ่งสง

 - ขนมจีนหม้อยักษ์

สํานักปลัด ฯ 250,000 527,700 777,700 733,681.20   เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็น

การสร้างรายได้ให้กับประชาชนทั้งใน

เขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล

เมืองทุ่งสง 

 - จัดแถลงข่าวกิจกรรมขนมจีนหม้อ

ยักษ์ วันที่  17 มีนาคม 2554 ณ 

สวนพฤกษาสิรินธร (ในหวัง) อําเภอ

ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 - เทศบาลเมืองทุ่งสง ร่วมกับการ

ท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ(สสส.)จัดงานเทศกาลขนมจีน

หม้อยักษ์  ณ สนามหน้าที่ว่าการ

อําเภอทุ่งสง  จํานวน 1 วัน ในวันที่ 

25 มีนาคม 2554 ผลการดําเนินงาน

ปรากฎว่าประชาชนมีความพึงพอใจ

ด้านการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน

มีส่วนร่วมในการทําน้ําแกงขนมจีน

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ

โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําปี  

2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
คือควรให้จัดเทศกาลขนมจีนให้อยู่คู่

กับอําเภอทุ่งสงต่อไป และประชาชน

ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการมีส่วน

ร่วมทําน้ําแกงขนมจีนหม้อยักษ์และ

สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การ

ท่องเที่ยวในภาพรวม
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

1 โครงการพัฒนางาน

สาธารณสุขมูลฐาน

180,000 500,000 680,000 451,585

 - เพิ่มศักยภาพ อสม.และ

ทัศนศึกษาดูงานด้าน

สาธารณสุขมูลฐาน

 งานส่งเสริม

สุขภาพ

กอง

สาธารณสุขฯ

433,585  - จัดอบรมเพิ่มศักยภาพอสม.ในวันที่ 

29 ม.ีค.2554 ณ สวนพฤกษาสิรินธร

 - จัดทัศนศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข

มูลฐานในพื้นที่ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัด

นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ 

สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี 

ระหว่างวันที่ 30 ม.ีค.-4 ม.ิย.54 ซึ่งมี 

อสม.และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ

ทั้งสิ้น 176 คน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

แนวทางการพัฒนาที่ 4  จัดบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
       หลังจากได้มีการอบรมเสร็จสิ้น

แล้ว อสม.ได้กลับมาดําเนินการเขียน

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืช

สมุนไพรและจัดโครงการอบรมการนวด

สมุนไพร ซึ่งชุมชนหมู่บ้านพัฒนาได้

ปลูกพืชสมุนไพร และปลูกข้าวโพด 

แล้วนํามาทําน้ําข้าวโพดซึ่งจะเป็นแหล่ง

เรียนรู้ให้กับชุมชนอื่น ๆ ด้วย ทั้งนี้ได้

ขอรับงบประมาณจากสํานักงาน

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ

ท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)

 - จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา

พื้นบ้านวัน อสม.แห่งชาติ (20 

มี.ค.54)

 งานส่งเสริม

สุขภาพ

กอง

สาธารณสุขฯ

18,000  - ดําเนินการร่วมกับอําเภอทุ่งสง

โดยมี อสม.เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

190 คน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2554

ดําเนินการแล้วเสร็จ

(งบอุดหนุนจากส่วนกลาง)
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
2 โครงการส่งเสริมโภชนาการ

ประชากร (นมถั่วเหลือง)

งานบริการ

สาธารณสุขฯ

/กอง

สาธารณสุข

1,080,000 40,000    1,120,000   1,069,846   - จ้างเหมาเอกชนผลิตนมถั่วเหลือง

แจกจ่ายให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

1. ผู้สูงอายุ  570   ถุง/วัน

2.เด็กอายุ 1-5 ป(ีเด็กในชุมชน) 339

 ถุง/วัน

3. เด็กอายุ 1-5 ปี (ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก)320 ถุง/วัน

4. ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสทุพลภาพ  

70 ถุง/วัน

5. ผู้ป่วย/ผู้ป่วยเรื้อรัง(ในชุมชนและ

ศูนย์บริการสาธารณสุข) 101 ถุง/วัน

 รวมเฉลี่ย 1,400 ถุง/วัน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

3  - งาน

ส่งเสริมสุขภาพ

589,080 503,120

กองสาธารณสุขฯ งบเทศบาล

2,502,643

งบ สปสช.

โครงการระบบหลักประกัน

สุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง

กิจกรรมตามแผน/โครงการด้าน

สาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 

โดยความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน

สุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง  โดยมี

เป้าหมายการให้บริการ 4 ด้าน 

รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
 - โครงการรณรงค์การตรวจ

เต้านมด้วยตนเองและตรวจคัด

กรองมะเร็งปากมดลูก

81,340 35,470        - จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการตรวจมะเร็ง

เต้านมและมะเร็งปากมดลูก

 - ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ทําการ

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแก่

กลุ่มเป้าหมาย

 - จัดทําทะเบียนการตรวจคัดกรองมะเร็ง

ปากมดลูกแก่กลุ่มเป้าหมาย 

 - ดําเนินการส่งสไลด์ไปตรวจที่ทุ่งสง

คลินิกแล็บ

 - ทุ่งสงคลีนิคแล็บส่งผลการตรวจ

เซลล์มะเร็งคืนให้ศูนย์สุขภาพชุมชน

เทศบาลฯ

 - ติดตามสตรีที่เป็นมะเร็งปากมดลูกและ

มะเร็งเต้านมเข้าพบแพทย์เพื่อยืนยันการ

วินิจฉัยโรคและรับการรักษา

 - ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเต้านมและ

มะเร็งปากมดลูกดําเนินการระหว่างเดือน 

เมษายน - กันยายน 2554

 - กลุ่มเป้าหมายได้แก่ อาสาสมัคร

สาธารณสุขหญิง 195 คน

 - สตรีอายุ 30-60 ปี ในเขตเทศบาล 

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
 - โครงการตรวจสุขภาพ

ประชาชนตําบลปากแพรก

ศูนย์สุขภาพชุมชน เทศบาล

เมืองทุ่งสง

443,651 253,501      - จัดกิจกรรมเข้าค่ายปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมโดยใช้หลักสูตร แบบไป

กลับ แบ่งออกเป็น 4 รุ่น รุ่นละ 100

 คน รุ่นละ 2 วัน

 - ดําเนินการตรวจสุขภาพ

ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปได้รับการ

ตรวจสุขภาพในชุมชน 18 ชุมชน 

หน่วยงานราชการ 18 หน่วยงาน 

โรงเรียน 4 แห่ง

ดําเนินการแล้วเสร็จ

 - ผนึกพลังไทยต้านภัย

ไข้เลือดออกปี 2554

160,290 116,390      - จัดอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติ

เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกแก่แกนนํา

นักเรียนและครูอนามัยโรงเรียน 

จํานวน 12 โรง จํานวน 150 คน

 - จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ

ควบคุมโรคไข้เลือดออก

ดําเนินการแล้วเสร็จ

 - โครงการ DOTS ถึงบ้านลด

การแพร่เชื้อ

57,300  - รับขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรคราย

ใหม่จากโรงพยาบาลทุ่งสงและ

ติดตามเยี่ยมบ้านโดยเจ้าหน้าที่

และอสม.

ดําเนินการแล้วเสร็จ

(ไม่ใช้งบประมาณ)
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
 - โครงการรณรงค์และป้องกัน

โรค

50,000 ไม่ดําเนินการ

 - โครงการนวดแผนไทยอบ

สมุนไพรเพื่อสุขภาพ

25,350     25,350        - จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้

ด้านการแพทย์แผนไทยแก่สมาชิก

กลุ่มโยคะชุมชนยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่

 10  ก.ค.54  ณ ศาลาชุมชน

ยุทธศาสตร์ มีผู้เข้ารับการอบรม 

จํานวน 35 คน

 - ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้

และสามารถนําไปปฏิบ้ติได้ 80%

 - จัดตั้งศูนย์นวดแผนไทยอบ

สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 1  แห่ง ณ 

ศาลาชุมชนยุทธศาสตร์

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
 - โครงการส่งเสริมการออก

กําลังกายโดยชมรมบริหารกาย

แบบโยคะศาสตร์ชุมชน

หมู่บ้านพัฒนา

17,265     17,265        - จัดอบรมให้ความรู้ด้านโยคะ

ศาสตร์ 1 ครั้ง แก่สมาชิกชุมชน

หมู่บ้านพัฒนา จํานวน 35 คน

มีวัตถุประสงค์

 - เพื่อให้สมาชิกในชมรมได้ออก

กําลังกายแบบโยคะศาสตร์

 - เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ทักษะการ

ออกกําลังกายแบบโยคะศาสตร์อย่าง

ถูกวิธี

ดําเนินการแล้วเสร็จ

 - โครงการจัดตั้งกลุ่มออก

กําลังกายเพื่อสุขภาพ

5,164       5,164          - จัดตั้งกลุ่มออกกําลังกายเพื่อ

สุขภาพในชุมชนบ้านพักรถไฟ

จํานวนสมาชิก 37 คน 

 - จัดซื้ออุปกรณ์เล่นกีฬาประจํากลุ่ม

ออกกําลังกายบ้านพักรถไฟ

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
 - โครงการอาสาสมัครดูแล

ผู้สูงอายุที่บ้าน(อผส.)

27,575     7,500          - สนับสนุนการปฏิบัติงานของ

อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน(อผส.)

 โดยมีผู้ดูแลผู้สูงอายุ 5 คน จ่าย

ค่าตอบแทน คนละ 300 บาท/เดือน

 จํานวน 5 เดือน(พ.ค.-ก.ย.54)โดย

ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยทั้งหมด 100 คน 

ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มสีแดงจํานวน 25 คน

 กลุ่มสีเขียวจํานวน 75 คน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

 - โครงการส่งเสริมสุขภาพ

และป้องกันโรคชมรมแอโร

บิคด๊านซ์เมืองทุ่งสง (รักษ์

สุขภาพ)

30,900     ไม่ดําเนินการ

 - โครงการคัดกรอง

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน

61,500     ไม่ดําเนินการ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
  - โครงการเข้าค่ายฝึกอบรม

แกนนําและอาสาสมัครเฝ้า

ระวังการแพร่ระบาดของ

ยาเสพติดในโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองทุ่งสง

61,500      - จัดกิจกรรมในวันที่ 6-9 มิถุนายน 

2554 โดยจัดกิจกรรมอยู่ค่าย ระดม

ความคิดเห็น อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ

วัฒนธรรม พร้อมศึกษาดูงานศูนย์

บําบัดยาเสพติด
 - โครงการบริหารจัดการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลเมืองทุ่งสง

84,780     26,760        - จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร

และคณะอนุกรรมการกองทุน

หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่ง

สงอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

 - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่

จําเป็นในการดําเนินงานหรือ

ซ่อมแซม บํารุงรักษาครุภัณฑ์ของ

กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
 - โครงการจัดทําแผนสุขภาพ

ชุมชน

1,240        - จัดประชุมประชาคมเครือข่าย

สุขภาพ/คณะกรรมการและ

อนุกรรมการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง 1 ครั้ง

 - จัดทําแผนสุขภาพชุมชนปี 2554 

 ครอบคลุม 4 ยุทธศาสตร์

ดําเนินการแล้วเสร็จ

 - เดินรณรงค์และป้องกัน

โรคหัวใจเฉลิมพระเกียรติฯ 84

 พรรษา

อสม.เทศบาล

เมืองทุ่งสง

20,200     15,720        - จัดกิจกรรมเดินรณรงค์และป้องกัน

โรคหัวใจเฉลิมพระเกียรติฯ 84 

พรรษาเมื่อวันที่ 23 ก.ย.2554 มี

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

14 หน่วยงาน รวมทั้งภาครัฐและ

เอกชนจํานวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 

1,500 คน

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

1 โครงการพัฒนาศักยภาพแกน

นําและอาสาสมัครป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด

กองสวัสดิการ

สังคม

20,000 20,000  - ฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงานที่     

อ.ละแม จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 16-17 

กรกฎาคม 2554 โดยศึกษาดูงาน

เกี่ยวกับการรวมกลุ่มออมทรัพย์ 

กลุ่มอาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้านค้าชุมชน

 - ศึกษาดูงานที่บ้านเขากลม

เกี่ยวกับกลุ่มออมทรัพย์ เศรษฐกิจ

พอเพียง แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่น้อง

เครือข่าย เทศบาลเมืองกระบี"่เรื่อง

ภูมิปัญญาท้องถิ่น การนวดฝ่าเท้า

ด้วยกะลามะพร้าว , การอบสมุนไพร

 มีเป้าหมายเป็นแกนนําและ

อาสาสมัคร 35 คน เจ้าหน้าที่ 5 คน

 รวม 40 คน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

แนวทางการพัฒนาที่ 5 จัดระบบป้องกันอาชญากรรม ยาเสพติด และอบายมุข โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
2 โครงการความปลอดภัยใน

เมืองทุ่งสง  (โครงการติดตั้ง

กล้องวงจรปิด  CCTV )

สํานักปลัดฯ 15,000,000 14,895,000    - จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบ

โทรทัศน์วงจรปิด จํานวน 20 ตัว 

เพื่อติดตั้งตามจุดเสี่ยงภัย จํานวน 20

 จุด ได้แก่สี่แยกเทศบาล แยกถนน

ภราดรกับตลาดยาว ถนนตลาดยาว 

โกดังรับ-ส่งสินค้าตลาดสด  มุม

ตลาดสด(ฝั่งโกดัง) ภายในตลาดสด

เทศบาล สามแยกสนามเทนนิส    สี่

แยกถนนผดุงราษฎร์  ถนนชนปรีดา

ตัดถนนผดุงราษฎร์ถนนชนปรีดาตัด

ถนนเวชพฤกษ์พิทักษ์ ถนนชนปรีดา

ตัดถนนนิกรบํารุง  ถนนชนปรีดาตัด

ถนนศิลปนุสรณ์ สี่แยกถนนชนปรีดา

 หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ หอ

นาฬิกา     สี่แยกถนนชัยชุมพล 

สามแยกหน้าองค์การโทรศัพท์ สาม

แยกตรัง(ถ.ทุ่งสง-ห้วยยอด) แยก

ถนนตลาดเกษตร

ดําเนินการแล้วเสร็จ

(เงินกู้ กสท.)
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
แนวทางการพัฒนา 6 พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ ให้มีประสิทธิภาพโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

1 โครงการบริการประชาชนเพื่อ

รักษาความสงบเรียบร้อย ความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

งานเทศกิจ

สํานักปลัด ฯ

3,112,800 2,239,000    1. จัดจ้างเทศกิจ จํานวน 30 คน 

เดือนละ 6,000 บาท เริ่มวันที่ 1 

พฤศจิกายน 2553 มีวัตถุประสงค์

เพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย

และดูแลการจราจรในเขตเทศบาล

ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ

2. อํานวยความสะดวกให้กับ

นักเรียนสังกัดเทศบาลและโรงเรียนที่

ร้องขอในการข้ามถนนและจอดรถ

3. รับแจ้งเหตุและช่วยเหลือผู้

ประสบอุบัติเหตุและส่งต่อผู้ป่วยไปยัง

โรงพยาบาล

4. ทาสี ตีเส้นจราจรตามถนนสาย

ต่าง ๆ ในเขตเทศบาล

5. ดูแลป้ายรณรงค์วินัยจราจรต่าง ๆ

ดําเนินการแล้วเสร็จ

(เป็นโครงการต่อเนื่องตลอดป)ี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
2 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยประจําปี

40,000 18,490

 - ฝึกซ้อมแผนป้องกันและแก้ไข

ปัญหาอุทกภัย - วาตภัย และดิน

ถล่มเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

งานป้องกัน ฯ

สํานักปลัด ฯ

20,000 2,590 เนื่องจากเกิดฝนตกหนักติดต่อกัน

และเกิดอุทกภัยในพื้นที่ จึงงดการ

ฝึกซ้อมแผนตามโครงการเพียงแต่จัด

ประชุมซักซ้อมแนวทางการ

ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของ

เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ดําเนินการเมื่อวันที่ 5 พ.ย.53 

(กําหนดซ้อมแผนฯ 9 พ.ย.53)

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
 - ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับ

อัคคีภัย

งานป้องกัน ฯ

สํานักปลัด ฯ

20,000 15,900 ดําเนินการซ้อมแผนป้องกันและ

ระงับอัคคีภัย เมื่อวันที่  21 

กรกฎาคม 2554 ณ โรงเรียนเจริญ

วิทยา  มีหน่วยงานเข้าร่วมฝึกซ้อม

แผน ดังนี้ โรงพยาบาลทุ่งสง สถานี

ตํารวจภูธรทุ่งสง มูลนิธิ  โรงเรียน

เจริญวิทยา ตชด.42      เป็นต้น  

โดยมีผลการประเมินคือลําดับที่ 1 

ประชาชนพึงพอใจในการป้องกัน

และระงับอัคคีภัยของเจ้าหน้าที่

เทศบาลเมืองปฏิบัติหน้าที่มี

ประสิทธิภาพในระดับมาก คือ 4.49 

ลําดับที่ 2  ประชาชนมีความพึง

พอใจในความพร้อมของเครื่องมือ

อุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

อยู่ในระดับมาก คือ 4.46 ลําดับ 3 

มีความพีงพอใจในการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยได้

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
แสดงความรู้ความสามารถในการ

ป้องกันและระงับอัคคีภัย ระดับ  

4.45 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 

300 คน
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
3 โครงการฝึกอบรมเครือข่าย

อาสาสมัครเตือนภัย "มิสเตอร์

เตือนภัย"

งานป้องกัน ฯ

สํานักปลัด ฯ

10,000 7,500         เทศบาลเมืองทุ่งสงร่วมกับเครือข่าย

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  ป้องกัน

จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดฝึกอบรม

มิสเตอร์เตือนภัย เมื่อวันที่ 27 

ตุลาคม  2553  ณ ห้องประชุม

เทศบาลเมืองทุ่งสง มีผู้เข้ารับการ

อบรม จํานวน 64  คน มีเป้าหมาย 

คือ ตัวแทนชุมชน บรรลุ

วัตถุประสงค์ที่วางไว้ มิสเตอร์เตือน

ภัยที่ได้จัดฝึกอบรมไว้ สามารถแจ้ง

ข่าวเตือนภัยให้ประชาชนและส่วน

ราชการได้รับทราบเพื่อเตรียมการ

ป้องกัน เป็นการล่วงหน้าได้ตลอด 24

 ชั่วโมงลดความเสียหายชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชนได้เป็นอย่าง

มาก

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ

โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําปี  

2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้
แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการสังคมแก่คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนยากจน ให้พอเพียงแก่การดํารงชีพและเป็นธรรม

1 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 

คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์

กอง

สวัสดิการ ฯ

15,023,000 15,023,000

งบเทศบาล 848,000
เงินอุดหนุนทั่วไป 144,000

เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

     14,031,000 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความ

เดือดร้อนของผู้ด้อยโอกาส คน

ยากจน คนพิการ เด็กเร่ร่อน

ผู้สูงอายุ

1.เงินรายได้ประมาณ 193 คน 

จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  

567,500 บาท

2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประมาณ  

1,980  คน จํานวน 12  เดือน  เป็น

เงิน 12,321,000  บาท

คนพิการ

1. เงินรายได้  1 คน จํานวน 12  

เดือน เป็นเงิน 3,000  บาท

ดําเนินการแล้วเสร็จ

(เป็นโครงการต่อเนื่องตลอดป)ี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
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ลําดับ

โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําปี  

2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้
2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประมาณ  

263  คน จํานวน 12  เดือน เป็นเงิน

  1,710,000  บาท

โรคเอดส์

1. เงินรายได้ 22 คน จํานวน 12 

เดือน เป็นเงิน 276,000 บาท

2. เงินอุดหนุนทั่วไป 24 คน จํานวน

 12  เดือน เป็นเงิน 144,000 บาท

โดยแยกเป็น 

 - ชุมชนย่านการค้า มีผู้สูงอายุ 549 

คน คนพิการ 49 คน ผู้ป่วยเอดส์ 7 

คน

 - ชุมชนบ้านพักรถไฟ ผู้สูงอายุ  25 

 คน  คนพิการ  8   คน ผู้ป่วยเอดส์ 

 1  คน

  - ชุมชนเขาปรีดี ผู้สูงอายุ 89 คน 

คนพิการ 10 คน ผู้ป่วยเอดส์ 2 คน
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ลําดับ

โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําปี  

2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้
 - ชุมชนทุ่งสง-นาบอน ผู้สูงอายุ 169

 คน คนพิการ 33 คน ผู้ป่วยเอดส์ 3

 คน

 - ชุมชนตลาดใน ผู้สูงอายุ 87 คน 

คนพิการ 21 คน ผู้ป่วยเอดส์ 2 คน

 - ชุมชนทุ่งสง-ห้วยยอด ผู้สูงอายุ 34

 คน คนพิการ 3  คน

 - ชุมชนเปรมประชา-ราชบริพาร 

ผู้สูงอายุ 141 คน คนพิการ 22 คน 

ผู้ป่วยเอดส์ 3 คน

 - ชุมชนหลังโรงพยาบาลทุ่งสง 

ผู้สูงอายุ 113 คน คนพิการ 18 คน 

ผู้ป่วยเอดส์ 2 คน

 - ชุมชนตะวันออกวัดชัยชุมพล 

ผู้สูงอายุ 106 คน คนพิการ 12 คน 

 - ชุมชนประชาอุทิศ ผู้สูงอายุ 143 

คน คนพิการ 25 คน ผู้ป่วยเอดส์ 2 

 คน
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ลําดับ

โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําปี  

2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้
 - ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ผู้สูงอายุ 

116 คน คนพิการ 17 คน 

 - ชุมชนบ้านในหวัง ผู้สูงอายุ 62 คน

 คนพิการ 14 คน ผู้ป่วยเอดส์ 2 คน

 - ชุมชนท่าแพใต้ ผู้สูงอายุ 57 คน 

คนพิการ 6 คน ผู้ป่วยเอดส์ 6 คน

 - ชุมชนท่าแพเหนือ ผู้สูงอายุ 94 

คน คนพิการ 5 คน ผู้ป่วยเอดส์ 3 

คน 

 - ชุมชนบ้านนาเหนือ ผู้สูงอายุ 105

 คน คนพิการ 12 คน ผู้ป่วยเอดส์ 1

 คน

 - ชุมชนเสริมชาติ ผู้สูงอายุ 122 คน

 คนพิการ 23 คน ผู้ป่วยเอดส์ 4 คน

 - ชุมชนยุทธศาสตร์ ผู้สูงอายุ 198 

คน คนพิการ 23 คน ผู้ป่วยเอดส์ 7 

คน
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ลําดับ

โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําปี  

2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้
 - ชุมชนสะพานเหล็ก ผู้สูงอายุ 76 

คน คนพิการ 9 คน ผู้ป่วยเอดส์ 4 คน
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ลําดับ

โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําปี  

2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้
2 โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิด

ไท้องค์ราชัน 84 พรรษา

กอง

สวัสดิการ ฯ

100,000  - ผู้บริหารได้ตั้งงบประมาณไว้ใน

ปีงบประมาณ 2555 ซึ่งจะ

ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน

ธันวาคม 2554

อยู่ระหว่างดําเนินการ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตั้งไว้หลัง

โอนเพิ่ม

โอนลด

งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการทํางานเฉพาะด้านและทํางานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ

แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี

1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

และหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมือง

ทุ่งสง

123,200 86,690         

รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

 - กิจกรรมฝึกอบรมสัมมนา ทัศน

ศึกษาดูงาน

สํานักปลัด ฯ 10,000 ไม่ดําเนินการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่

เทศบาลอัจฉริยะ

167



ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตั้งไว้หลัง

โอนเพิ่ม

โอนลด

งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการจัดทําคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ เทศบาลเมืองทุ่งสง

กองวิชาการฯ 23,200 22,190  - จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ

เทศบาลเมืองทุ่งสง วันที่ 18 

พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุม

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ชั้น 3   

มีผู้เข้ารับการอบรมจํานวน 40 คน มี

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทํา

คํารับรองการปฏิบัติราชการ และเพื่อ

ประโยชน์สําหรับการประเมินการ

ปฏิบัติราชการพนักงานเทศบาลเมือง

ทุ่งสง

ดําเนินการแล้วเสร็จ

 - กิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษา สํานักปลัด ฯ 90,000 64,500         - ดําเนินการให้ทุนการศึกษา แก่

พนักงาน ระดับปริญญาโท  3 คน 

ศึกษาต่อ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตั้งไว้หลัง

โอนเพิ่ม

โอนลด

งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

2 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

ของผู้นําชุมชนและสมาชิกองค์กร

และสภาชุมชนที่เกี่ยวข้อง

กอง

สวัสดิการ ฯ

1,500,000 1,219,483      - จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และ

ทัศนศึกษาดูงานเทศบาลและ

หน่วยงานที่มีผลงานการพัฒนาดีเด่น 

ในภาคกลาง  ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยมีเป้าหมาย

เป็นคณะกรรมการ อบช.  สมาชิกสภา

 อบช. อนุกรรมการที่ปรึกษาชุมชน  

พนักงานเทศบาล  จํานวน  210 คน 

ดําเนินการเมื่อวันที่ 21-28 มกราคม 

2554 โดยอบรม ณ โรงแรมเกรนด์

เซาร์เทิร์น ในวันที่ 21 มกราคม 2554

 และศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 22-28 

มกราคม 2554 ผลการดําเนินงาน

ผู้เข้าร่วมโครงการพอใจการบริการ

อาหาร เครื่องดื่มในระดับดีมาก 

62.50% รองลงมาคือสถานที่ในการ

อบรมดูงาน 52.47% และการ

ลงทะเบียน/การต้อนรับ 51.81%

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตั้งไว้หลัง

โอนเพิ่ม

โอนลด

งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

หลังจากที่ได้ไปศึกษาดูงานมาแล้ว

ชุมชนก็ได้ขยายผลโดยนํา

แบบอย่างมาประกอบอาชีพใน

ชุมชน ได้แก่

 - ชุมชนท่าแพใต้ ดําเนินการ

โครงการน้ําดื่มสะอาดเพื่อชุมชน

 - ชุมชนตะวันออกวัดชัยชุมพล 

ดําเนินการทําดอกไม้แห้งต่าง ๆ (ใย

บวบ) เพื่อจําหน่ายในงานประจําปี

ของอําเภอทุ่งสง และดําเนิน

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกีฬา

เพื่อเป็นที่พักผ่อนออกกําลังกาย

 - ชุมชนหลังโรงพยาบาล 

ดําเนินการโครงการผลิตน้ําดื่ม

สะอาดเพื่อชุมชน และร้านค้าชุมชน

(จําหน่ายข้าวสาร)
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตั้งไว้หลัง

โอนเพิ่ม

โอนลด

งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - ชุมชนตลาดใน ดําเนินการ

โครงการผลิตน้ําดื่มสะอาดเพื่อ

ชุมชนและโครงการจัดซื้อเครื่อง

ขยายเสียงและของใช้ครัวเรือน

 - ชุมชนเขาปรีดี  ดําเนินการ

โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้

ของชุมชนได้แก่ กลุ่มเลี้ยงกบ กลุ่ม

การทํากรงนก

 - ชุมชนสะพานเหล็ก ดําเนินการ

โครงการจัดทําโต๊ะเพื่อจัดกิจกรรม

เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณี

และจัดซื้อเครื่องขยายเสียง

- ชุมชนบ้านพักรถไฟ  ดําเนินการ

ร้านค้าชุมชนบ้านพักรถไฟ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตั้งไว้หลัง

โอนเพิ่ม

โอนลด

งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - ชุมชนเสริมชาติ ดําเนินการ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการ

ท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ ผลิตภัณฑ์

ชุมชนงานจักสาน ของใช้และ

ประดับบ้าน อาทิ กระเป๋า โคมไฟ 

กล่องกระดาษ โดยนําของเก่ามารี

ไซเคิล

 - ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ดําเนินการ

โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชนตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จัดอบรม

ทําดอกไม้ประดิษฐ์  ดอกไม้จันทน์  

ทําขนมพื้นเมือง  ทําน้ํายาซักผ้า  

น้ํายาล้างจาน
 - ชุมชนเปรมประชา ดําเนินการ

โครงการเก็บกวาดขยะในชุมชนโดย

สมาชิกในชุมชน (กําลังดําเนินการ

เขียนโครงการ) ปรับปรุงผลิตภัณฑ์

อาหารเพื่อส่งเสริมรายได้ในชุมชน คือ

 ทําไข่เค็มและทําผ้าบาติก โดย

ปรับปรุงรูปแบบและบรรจุภัณฑ์
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตั้งไว้หลัง

โอนเพิ่ม

โอนลด

งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

  - ชุมชนประชาอุทิศ ดําเนินการ

โครงการร้านค้าชุมชน (จําหน่าย

ข้าวสาร)  ดําเนินการชุมชนพอเพียง 
 - ชุมชนบ้านนาเหนือ ดําเนินการ

โครงการเลี้ยงไก่พื้นเมือง

 - ชุมชนยุทธศาสตร์ ดําเนินการ

โครงการน้ําดื่มธุรกิจชุมชนและ

ปรับปรุงภูมิทัศน์การท่องเที่ยว

 - ชุมชนบ้านในหวัง  ดําเนินการ

โครงการผลิตน้ําดื่มสะอาดเพื่อชุมชน
 - ชุมชนทุ่งสง-ห้วยยอด ดําเนินการ

โครงการจัดตั้งศูนย์จําหน่ายข้าวสาร

ชุมชนทุ่งสง-ห้วยยอด

 - ชุมชนทุ่งสง-นาบอน ดําเนินการ

โครงการอนุรักษ์และปรับปรุงภูมิทัศน์

พื้นที่ริมคลองท่าเลาและน้ําดื่มสะอาด

เพื่อสุขภาพชุมชน
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตั้งไว้หลัง

โอนเพิ่ม

โอนลด

งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

  - ชุมชนท่าแพเหนือดําเนินการกลุ่ม

เพาะเห็ดกลุ่มปลูกผักเพื่อสุขภาพซึ่ง

ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ได้นําไปออกร้าน

ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
แนวทางการพัฒนาที่ 3  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อการพัฒนางานและพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนปฏิบัติงาน

1 โครงการจ้างที่ปรึกษาวิจัยและ

พัฒนาการประชาสัมพันธ์องค์กรผ่าน

สื่อมวลชน

งาน

ประชาสัมพันธ์ ฯ

กองวิชาการ ฯ

1,000,000  - ไม่ได้ดําเนินการ(โอน

งบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบ

อุทกภัย

ไม่ดําเนินการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาล

อัจฉริยะ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
2 โครงการจัดทําสื่อเพื่อเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารที่หลากหลายช่องทาง

ระหว่างเทศบาลกับภาคีภายนอก

และภายในองค์กร

งาน

ประชาสัมพันธ์ ฯ

กองวิชาการ ฯ

200,000 400,000 600,000 542,166.74  - จัดทําหนังสือพิมพ์ชุมทางสาร 

ปีละ 1 ครั้ง จํานวน 3,000 เล่ม

แจกจ่ายไปยังชุมชน สื่อมวลชน

และทุกภาคส่วน

 - จัดทํารายงานผลปฏิบัติงาน

ประจําปี 1 ครั้ง จํานวน 3,000 

เล่ม

 - จัดทําแผ่นพับ จุลสาร เอกสาร 

ไวนิล เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล

 - ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

หนังสือพิมพ์ เคเบิ้ลทีวี ท้องถิ่น 

สปอร์ตวิทยุ  ไวนิล  ป้าย

ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ และ

ส่วนกลาง

 - ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ FM

 105.50 จํานวน 3 รายการ ฯลฯ

ดําเนินการแล้วเสร็จ

(เป็นโครงการต่อเนื่อง)
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตั้งไว้

หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง

1 โครงการเทศบาลพบประชาชน

เพื่อบริการและพัฒนา

กองสวัสดิการ ฯ 20,000 5,000       ดําเนินกิจกรรมเทศบาลพบ

ประชาชน ครั้งแรก คือ  ชุมชน

บ้านพักรถไฟ เมื่อวันที่ 20 

กรกฎาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้กับประชาชนและได้มี

โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้

ประชาชนในชุมชนได้แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อ

สร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกัน

ระหว่างประชาชนในชุมชนเพื่อ

สร้างความเข้าใจอันดีและประสาน

ความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับ

ชุมชนและเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง

ให้กับชุมชน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่

เทศบาลอัจฉริยะ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตั้งไว้

หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
 - จัดกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุง

ภูมิทัศน์ เช่น ขุดลอกสระน้ํา ขุด

ลอกคูระบายน้ํา การทําความ

สะอาด เก็บขยะ การตัดแต่งกิ่งไม้ 

ในชุมชน การล้างถนนในชุมชน 

ปรับสภาพน้ําโดยใช้ EM การซ่อม

ไฟฟ้าแสงสว่าง โดยหน่วยงาน

ต่าง ๆ อาทิ การรถไฟทุ่งสง 

กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 กอง

กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่

 42 เทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นต้น

 - การจัดกิจกรรมเทศบาลพบ

ประชาชนในการให้บริการต่าง ๆ 

เช่นบริการตัดผม(ฟร)ีโดยโรงเรียน

เสริมสวยพิไลพร ห้องสมุดเคลื่อนที่

 ตรวจวัดสายตาและซ่อมแซม

อะไหล่แว่นตา ฟรี ตรวจสุขภาพ

เบื้องต้น นวดเพื่อสุขภาพโดยชุมชน

ยุทธศาสตร์ จําหน่ายสินค้าชุมชน 
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตั้งไว้

หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
2 โครงการเทศบาลพบสภาชุมชน

เมืองเพื่อสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน

กองสวัสดิการ ฯ 36,000 27,000    ดําเนินการประชุมทุกเดือนเพื่อ

รับทราบปัญหาความต้องการ 

นําไปสู่การแก้ไขและพัฒนาโดย

ประชุมอบช.ต่าง ๆ ดังนี้

อบช.หมู่บ้านพัฒนาเมื่อวันที่ 26 

พ.ย.53 (3,000 บาท)

อบช.บ้านพักรถไฟ เมื่อวันที่ 29 

ธ.ค.53 (3,000 บาท)

อบช.ท่าแพเหนือ เมื่อวันที่ 16 

ก.พ.54  (3,000 บาท)

อบช.ทุ่งสง-นาบอน เมื่อวันที่ 23 

มี.ค.54 (3,000 บาท)

อบช.ประชาอุทิศ เมื่อวันที่ 20 

ก.พ.54 (3,000 บาท)

อบช.หลังโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 30

 มิ.ย.54 (3,000 บาท)

อบช.บ้านในหวัง 29 ก.ค.54(3,000)

อบช.เขาปรีดี 31 ส.ค.54(3,000)

อบช.ท่าแพใต้ 23 ก.ย.54(3,000)

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตั้งไว้

หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
ผลจากการดําเนินโครงการทําให้

เทศบาลได้รับข้อมูลปัญหาของ

ชุมชน ดังนี้

1. ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา เสนอ

ปัญหาถนนพัฒนาการพังหลังจากที่

มีน้ําท่วมและแจ้งให้เทศบาล

ซ่อมแซมถนนพัฒนาการซอย ๘ 

(เทศบาลเข้าไปดําเนินการแล้ว)

2. ชุมชนบ้านพักรถไฟ เสนอปัญหา

 การจราจรติดขัดหน้าโรงเรียนรัตน

ศึกษาชายเขาและแจ้งให้เทศบาล

เข้าไปแก้ไขปัญหา (เทศบาลแก้ไข

โดยแจ้งตํารวจจราจรเข้าไปแก้ไข)

3. ชุมชนท่าแพเหนือ เสนอปัญหา

น้ําท่วมถนนทางเข้าศาลาชุมชน 

(เทศบาลดําเนินการบรรจุเข้า

แผนพัฒนาแล้ว)
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตั้งไว้

หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
4. ชุมชนทุ่งสง-นาบอน เสนอ

ปัญหาไฟฟ้าดับหน้าโรงพยาบาล

รถไฟและถนนภราดร(เทศบาล

ดําเนินการติดตั้งเรียบร้อย)

5. ชุมชนประชาอุทิศ เสนอปัญหา 

น้ําท่วมขังและพื้นแฉะบริเวณศาลา

ชุมชน(เทศบาลสนับสนุนหินเกล็ด

เพื่อโรยบริเวณศาลาชุมชน ถนน

ประชาอุทิศซอย ๘ ไปทะลุ

ยุทธศาสตร์ ซอย ๗

6. ชุมชนหลังโรงพยาบาล เสนอ

ปัญหาการบุกรุกที่ดิน

7. ชุมชนบ้านในหวัง เสนอปัญหา

กิจการน้ําดื่มเตยหอมปล่อยน้ําเสีย

ลงในบริเวณคลองท่าแพซึ่งเป็น

แหล่งผลิตประปาหมู่บ้านและ

ปัญหาคูระบายน้ําไหลไม่สะดวก 

เทศบาลดําเนินการขุดลอกคู

ระบายน้ําด้านทิศใต้ของถนนเอเชีย
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตั้งไว้

หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
ใต้สะพานลอย

8.ชุมชนเขาปรีดี เสนอปัญหา น้ํา

ท่วม(เทศบาลดําเนินการขุดลอกคู

คลอง) 

9. ชุมชนท่าแพใต้ เสนอปัญหา 

ขยะมูลฝอยในชุมชน(เทศบาล

สนับสนุนป้ายให้ 2 ป้าย ปิด

ทางเข้า-ออกและศาลาชุมชน) 

ปัญหาไฟฟ้าแสงสว่าง(เทศบาล

ดําเนินการติดตั้งหลอดไฟบริเวณ

ริมคลองหน้าบ้านนายเล็ก จํานวน 

1 ชุด

10. ชุมชน เสนอปัญหา ถนนทรุด 

เนื่องจากมีรถบรรทุกคันใหญ่วิ่งผ่าน

(เทศบาลดําเนินการซ่อมแซมถนน)

11. ชุมชนหลังโรงพยาบาล เสนอ

ปัญหา ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ให้

เทศบาลดําเนินการซ่อมแซมให้เป็น

คอนกรีตให้ตลอดเส้นทาง(เทศบาล
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตั้งไว้

หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
12. ชุมชนตะวันออกวัดชัยชุมพล 

เสนอให้เทศบาลปรับปรุงคอ

สะพานหน้าบ้านนายนุกร ทองคํา 

ถนนพัฒนาการซอย 12 ทั้งสองข้าง

ไปถึงถนนรถไฟเพราะทางขึ้นถนน

รถไฟชํารุด

13.ชุมชนเสริมชาติ เสนอ ปรับปรุง

หนองป่าแก่เป็นสถานที่ออกกําลัง

กายเพื่อแก้ปัญหาเยาวชนใช้เป็น

สถานที่มั่วสุม(เทศบาลบรรจุเข้า

แผนพัฒนา)

14. ชุมชนตลาดสด เสนอติดตั้ง

กล้องวงจรปิดเพิ่ม  เพิ่มถังขยะ

สําหรับเด็กบริเวณศูนย์เด็กเล็ก

ตลาดสด (เทศบาลบรรจุใน

แผนพัฒนา)

15. ชุมชนตลาดใน เสนอขอให้

ติดตั้งไฟฟ้าที่หน้าบ้านลุงแดง ตลาด

ใน ซอย 2 (ดําเนินการแล้ว)
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตั้งไว้

หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 

16. ชุมชนสะพานเหล็ก เสนอขอให้

เทศบาลฯ ตรวจสอบการรุกล้ําที่

ถนนข้างบ้านประธาน ซอยข้าง

บ้านประธานชุมชน (เทศบาล

ดําเนินการแจ้งหนังสือรื้อถอน

อาคารแล้ว)

17. ชุมชนเปรมประชา เสนอให้

เทศบาลฯ ลอกคูระบายน้ําที่ถ้ํา

ตลอดเนื่องจากมีทรายและขยะอยู่

ในคลองจํานวนมาก(เทศบาล

ดําเนินการแล้ว)

18. ชุมชนยุทธศาสตร์  เสนอขอ

โป๊ะไฟที่ตู้น้ําหยอดเหรียญที่ศาลา

ชุมชน (ดําเนินการติดตั้งแล้ว)
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตั้งไว้

หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
3 โครงการจ้างที่ปรึกษาวิจัยและ

ประเมินผลความพึงพอใจของ

ประชาชน

งานวิจัย ฯ

กองวิชาการ ฯ

50,000 50,000  - จ้างคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคล

ศรีวิชัย ดําเนินการสอบถามความ

พึงพอใจของประชาชน ปรากฎผล

ดังนี้

1.  ความคิดเห็นจากผลการ

ดําเนินงานตามนโยบายพัฒนา

เทศบาลเมืองทุ่งสงประจําปี 2553

 ด้านนโยบายการพัฒนาของ

ผู้บริหารโดยภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลางโดยมีความพึงพอใจด้าน

นโยบายพัฒนาสูงสุด คือ ด้านการ

พัฒนาการศึกษา ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬาสู

คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่าและ

ต่ําสุด คือ ด้านการพัฒนา การ

ปรับปรุงการจัดองค์กรรองรับความ

เปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตั้งไว้

หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
2. ความคิดเห็นจากผลการ

ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ประจําปี 2553 โดยภาพรวมอยู่

ระดับปานกลาง โดยประชาชนมี

ความพึงพอใจสูงสุด ยุทธศาสตร์ที่

 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน รักษา

สิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ําท่วม สู่

เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน และต่ําสุด

คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมสู่คุณภาพชีวิต

ที่ดีกว่า  

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้

ข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรม/โครงการ

ของเทศบาลประชาชนมีความพึง

พอใจในระดับปานกลาง คือ มี

ความพึงพอใจสูงสุด คือ ป้าย

ประชาสัมพันธ ์และต่ําสุด คือ สื่อ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตั้งไว้

หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
4. ความพึงพอใจของประชาชน

เกี่ยวกับการอํานวยความสะดวก

และการใช้บริการของเทศบาล

เมืองทุ่งสงตามหลักเกณฑ์การ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนี้

 - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย ประชาชนพึงพอใจสูงสุด คือ 

ความสะดวกและความรวดเร็วใน

การให้บริการ

- การบริการกําจัดสิ่งปฏิกูล 

ความพึงพอใจสูงสุด คือ ด้านการ

แสดงป้ายประชาสัมพันธ์และ

แสดงสถานที่

 - การบริการด้านทะเบียน ความ

พึงพอใจสูงสุด คือ ด้านความ

สุภาพในการให้บริการของ

เจ้าหน้าที่
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตั้งไว้

หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
 - การบริการสาธารณสุข ความพึง

พอใจสูงสุด คือ ด้านการจัดสถานที่

ให้บริการ

 - สวัสดิการการให้เงินสงเคราะห์

คนชรา  ประชาชนมีความถึงพอใจ

สูงสุด คือ ด้านป้ายประชาสัมพันธ์

และป้ายแสดงสถานที่การให้บริการ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 5  เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลให้ครบถ้วน ทั่วถึง และเป็นธรรม

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บรายได้

กองคลัง 80,000 10,000 90,000 59,193.76 ดําเนินการแล้วเสร็จ

37,500  1.จัดซื้อของที่ระลึกเพื่อมอบให้ผู้

มาเสียภาษีภายในกําหนดเวลา  

จํานวน 1,500 ชิ้น

11,093.76   2.  จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์

แนะนําให้ชําระภาษีภายใน

กําหนดเวลา  ขนาด 2.40 ม. ยาว

 4.80 ม. จํานวน 3 ป้าย

3.  จัดทําแผ่นพับคําแนะนําใน

การชําระภาษีต่าง ๆ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่

เทศบาลอัจฉริยะ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

10,600       4.  จัดซื้อวัสดุอื่น ๆ เพื่อ

ให้บริการประชาชนในการชําระ

ภาษี เพื่อให้ประชาชนมีความ    

พึงพอใจในการให้บริการของ

เจ้าหน้าที่ สิ่งอํานวยความสะดวก 

เกิดความเชื่อมั่น

ผลการดําเนินการ 

- ปี 2553 มีผู้อยู่ในข่ายชําระภาษี

 3,943 ราย ผู้ชําระภาษี 3,535 

ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89.68

 - ปี 2554 มีผู้อยู่ในข่ายชําระภาษี

 3,985 ราย  ผู้มาชําระภาษี 

3,930  ราย คิดเป็นสัดส่วน 

98.62 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2553 คิด

เป็นร้อยละ 8.94 :
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงค์

และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่
ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 6  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
1 โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา

เทศบาลและผู้บริหารเทศบาล
สํานักปลัด ฯ 10,000 545,627      555,627 429,132.18   - จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก

สภาเทศบาลเมืองทุ่งสง (กรณีที่
ตําแหน่งว่าง) ตามที่กฎหมาย
กําหนด จํานวน 2 ครั้ง คือ 
ครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน
 2554 ผลการเลือกตั้งคือดาบ
ตํารวจไพโรจน์  ภิญโญ  ได้
คะแนน  1,632  คะแนน มีผู้มา
ใช้สิทธิ จํานวน 2,830 คน จาก
จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 6,939 
คน คิดเป็นร้อยละ 40.78 บัตร
ดี จํานวน 2,604 ใบ คิดเป็น
ร้อยละ 92.01 บัตรเสีย 76 ใบ 
คิดเป็นร้อยละ 2.69 บัตรไม่

ดําเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๔
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่
เทศบาลอัจฉริยะ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงค์

และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่
ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

ครั้งที่สอง  เมื่อวันที่  30 
กรกฎาคม 2554  ผลการ
เลือกตั้งคือนายจิตติ  พรหมเพศ
 ได้คะแนน  1,361  คะแนน มี
ผู้มาใช้สิทธิ จํานวน 2,683 คน 
จากจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
6,921 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.77 บัตรดี จํานวน 2,564 ใบ
 คิดเป็นร้อยละ 95.57  บัตร
เสีย 32 ใบ คิดเป็นร้อยละ 1.19
 บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 2 โครงการพัฒนาเทศบาลเนื่องในวัน

สําคัญต่าง ๆ
สํานักปลัด ฯ 70,000 380,000      450,000   165,175.80   - จัดกิจกรรมบวงสรวงพระ

พรหม จํานวน 1 ครั้ง เมื่อ 10 
ตุลาคม 2553

ดําเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดกิจกรรมบวงสรวงพระ
บรม  ราชานุสาวรีย์ รัชการที่ 5
  จํานวน 1 ครั้ง เมื่อ 22 ต.ค.
2553
เป็นการสร้างขวัญและกําลังใจ 191



ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงค์

และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่
ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

3 โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานและติดตามงาน

สํานักปลัด ฯ ไม่ใช้
งบประมาณ

 - ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ของเทศบาลเมืองทุ่งสง อย่าง
น้อยเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อ
ติดตามงานและแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้อง นอกจากนี้ยังให้
พนักงานหิ้วปิ่นโตมาด้วย เมื่อ
ประชุมเสร็จก็จะได้รับประทาน
อาหารเที่ยงร่วมกันเป็นการ
สร้างความสามัคคีในองค์กร

ดําเนินการแล้วเสร็จ
(เป็นโครงการต่อเนื่อง)

4 โครงการจัดงานวันเทศบาล สํานักปลัด ฯ 50,000 78,000 128,000 127,995  - จัดกิจกรรมทําบุญเลี้ยงพระ
อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับไป
แล้ว
 - จัดกิจกรรมพัฒนาสํานักงาน
 - กิจกรรมสังสรรค์นันทนาการ

ดําเนินการแล้วเสร็จ

5 โครงการส่งเสริมกระบวนการมี
ส่วนร่วมด้านประชาธิปไตย

งานป้องกัน ฯ
สํานักปลัด ฯ

10,000 ไม่ดําเนินการ(โอนลด)
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงค์

และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่
ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

6 โครงการประชุมประชาคมเมือง
ทุ่งสง

งาน
วิเคราะห์ ฯ

กองวิชาการ ฯ

100,000 145,500 245,500 71,968         - เทศบาลเมืองทุ่งสง จัด
ประชุมประชาคมเมื่อวันที่ 24 
พฤษภาคม 2554 ผู้เข้าร่วม
ประชุม จํานวน 150  คน เพื่อ
ร่วมระดมสมองและให้
ประชาชนเสนอปัญหาความ
ต้องการให้เทศบาลทราบเพื่อจะ
ได้นําไปดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปีเพื่อแก้ไข
ปัญหาของประชาชนและได้
แผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.
2555-2557) จํานวน 1 ฉบับ 

ื่ ใ ้ ป็ ื่ ื ใ

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 7 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

1 โครงการสรรหาเครื่องมือ 

เครื่องใช้และสถานที่ของเทศบาล

เมืองทุ่งสงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน

20,953,300 15,772,189

สํานักปลัด ฯ 2,762,600 2,156,989   สํานักปลัดเทศบาล  ดังนี้

93,000 92,989       1. ม่านปรับแสง B722-9  จํานวน  1

  ชุด  (ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่ง

สง)

ดําเนินการแล้วเสร็จ

สํานักปลัด ฯ 586,600 2.ชุดประชุม CCS  900 ก้านยาว  

ชนิดมีเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล 

พร้อมมีระบบ Anti-Feedback  ใน

ตัว

ไม่ดําเนินการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาล

อัจฉริยะ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

สํานักปลัด ฯ 18,000 3.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Inter 

Core  I3  2.2 GHZ  3 MB  L3  

จํานวน 1 เครื่อง

จังหวัดส่งเรื่องคืนมาเนื่องจากจัดซื้อต่ํา

กว่าสเปกจึงไม่ได้ดําเนินการ

สํานัก

ปลัดเทศบาล

1,430,000 1,430,000  4. จัดซื้อรถตู้เครื่องยนต์ดีเซล 

จํานวน 11 ที่นั่ง จํานวน 1 คัน(รถ

ส่วนกลาง)

ดําเนินการแล้วเสร็จ

(เงินกู้กสท.)

สํานัก

ปลัดเทศบาล

635,000 634,000 5. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตู้ตั้ง

พื้นขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 บีทียู 

จํานวน 8 ตัว

ดําเนินการแล้วเสร็จ

(เงินกู้ กสท.)

กองสาธารณสุข 6,600,000 6,553,000    กองสาธารณสุขฯ  ดังนี้

4,600,000 4,580,000 1. จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ํา

อเนกประสงค์ขนาดความจุ 5,500 

ลิตร จํานวน 1 คัน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

(เงินกู้ กสท.)

กองสาธารณสุข 2,000,000 1,973,000   2. จัดซื้อรถพ่วงสุขาเคลื่อนที่ จํานวน

 1 คัน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

(เงินกู้ กสท.)

กองการศึกษา 6,290,700 1,772,200    กองการศึกษา  ดังนี้

4,400,000  1.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศโรงยิมส์

อเนกประสงค์

ยกเลิกไม่ดําเนินการ

(เงินกู้ กสท.)

27,000 27,000  2. จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา ดําเนินการแล้วเสร็จ(เงินกู้)
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง

ไว้หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

40,000 40,000  3. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดําเนินการแล้วเสร็จ(เงินกู้)

     (Sever) (เงินกู้ กสท.)

973,700     965,200      4. จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา(เครื่องวิ่ง) ดําเนินการแล้วเสร็จ(เงินกู้)

850,000     740,000      5. ซ่อมแซมลิฟท์โดยสารอาคาร

ตลาดสด

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

(เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย)

กองช่าง 5,300,000 5,290,000    กองช่าง  ดังนี้

2,000,000 1,995,000    1.จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า สามารถ

ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 10 เมตร จํานวน

 1 คัน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

(เงินกู้ กสท.)

กองช่าง 3,300,000 3,295,000  2. จัดซื้อรถตักหน้า - ขุดหลัง(JCB) 

ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จํานวน 1 คัน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

(เงินกู้ กสท.)
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตั้งไว้

หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 8  ส่งเสริมองค์กรชุมชน (อบช.) ทุกองค์การบริหารชุมชน/กลุ่มต่าง ๆ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอย่างเข้มแข็งและบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความ

เข้มแข็งในการบริหารจัดการให้แก่

องค์กรการบริหารชุมชน  (เสนอโดย 18

 ชุมชน)

900,000 900,000  -  ด้านประเพณีวัฒนธรรม/กีฬา ดําเนินการแล้วเสร็จ

(1) กิจกรรมร่วมงานวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว

ชุมชนในเขต

เทศบาล

เมืองทุ่งสง

20,000 20,000  - จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาฯ จํานวน 4 ชุมชน ดังนี้

5,000 5,000 1. อบช.ตลาดใน

5,000 5,000 2. อบช.หลังโรงพยาบาล

5,000 5,000 3. อบช.บ้านในหวัง

5,000 5,000 4 อบช.สะพานเหล็ก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๔
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาล

อัจฉริยะ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตั้งไว้

หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

(2) กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ชุมชนในเขต

เทศบาล

เมืองทุ่งสง

345,000 345,000 จัดงานกิจกรรมวันเด็ก  จํานวน  17 

ชุมชน  ดังนี้

ดําเนินการแล้วเสร็จ

25,000 25,000 1. อบช.ยุทธศาสตร์

20,000 20,000 2. อบช.หมู่บ้านพัฒนา

10,000 10,000 3. อบช.ตลาดใน

30,000 30,000 4. อบช.ท่าแพเหนือ

20,000 20,000 5. อบช.หลังโรงพยาบาล

20,000 20,000 6. อบช.เปรมประชา -  ราชบริพาร

20,000 20,000 7. อบช.บ้านในหวัง

15,000 15,000 8. อบช.เสริมชาติ

30,000 30,000 9. อบช.ตะวันออกวัดชัยชุมพล

25,000 25,000 10. อบช.ประชาอุทิศ

15,000 15,000 11. อบช.สะพานเหล็ก

20,000 20,000 12. อบช.ตลาดสด

20,000 20,000 13. อบช.เขาปรีดี
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตั้งไว้

หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

25,000 25,000 14. อบช.ทุ่งสง -ห้วยยอด

10,000 10,000 15. อบช.ท่าแพใต้

30,000 30,000 16. อบช.บ้านพักรถไฟ

10,000 10,000 17.  อบช.ทุ่งสง-นาบอน

(3) กิจกรรมวันสงกรานต์ ชุมชนในเขต

เทศบาล

เมืองทุ่งสง

300,000 300,000 จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ จํานวน 

16 ชุมชน ดังนี้

ดําเนินการแล้วเสร็จ

25,000 25,000 1. อบช.ประชาอุทิศ

10,000 10,000 2. อบช.หมู่บ้านพัฒนา

20,000 20,000 3. อบช.บ้านในหวัง

20,000 20,000 4. อบช.เขาปรีดี

15,000 15,000 5. อบช.ทุ่งสง -ห้วยยอด

15,000 15,000 6. อบช.เสริมชาติ

10,000 10,000 7. อบช.ท่าแพใต้

20,000 20,000 8. อบช.หลังโรงพยาบาล
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตั้งไว้

หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

15,000 15,000 9 อบช.สะพานเหล็ก

30,000 30,000 10. อบช.บ้านนาเหนือ

20,000 20,000 11. อบช.ท่าแพเหนือ

20,000 20,000 12. อบช.บ้านพักรถไฟ

20,000 20,000 13. อบช.ตะวันออกวัดชัยชุมพล

20,000 20,000 14. อบช.ตลาดใน

20,000 20,000 15. อบช.เปรมประชา -  ราชบริพาร
20,000 20,000 16.  อบช.ทุ่งสง-นาบอน

(4) ประเพณีวันลอยกระทง 75,000 75,000 จัดงานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน

 4 ชุมชน ดังนี้

ดําเนินการแล้วเสร็จ

20,000 20,000 1. อบช.ทุ่งสง-นาบอน

10,000 10,000 2. อบช.เขาปรีดี

15,000 15,000 3. อบช.ยุทธศาสตร์

30,000 30,000 4. อบช.ท่าแพใต้

ดําเนินการแล้วเสร็จ(5) กิจกรรมวันสารทเดือนสิบ จัดงานกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ  

จํานวน 3  ชุมชน  ดังนี้

35,000

ชุมชนในเขต

เทศบาล

เมืองทุ่งสง

ชุมชนในเขต

เทศบาล

เมืองทุ่งสง

35,000
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน

ดําเนินงานประจําปี  2554

หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตั้งไว้

หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

10,000 10,000 1. อบช.เปรมประชา -  ราชบริพาร

5,000 5,000 2. อบช.เสริมชาติ

20,000 20,000 3. อบช.บ้านนาเหนือ

(6) กิจกรมการแข่งขันกีฬาชุมชน

สัมพันธ์ (ลานกีฬาต้านยาเสพติด)

ชุมชนในเขต

เทศบาล

เมืองทุ่งสง

10,000 10,000 จัดการแข่งขันกีฬาภายในชุมชน 

จํานวน 1 ชุมชน  ดังนี้

ดําเนินการแล้วเสร็จ

10,000 10,000 1. อบช.ทุ่งสง -ห้วยยอด

(7) กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ

ชุมชนในเขต

เทศบาล

เมืองทุ่งสง

15,000 15,000  - จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชน

พรรษาฯ  จํานวน  3  ชุมชน  ดังนี้

ดําเนินการแล้วเสร็จ

5,000 5,000 1. อบช.หลังโรงพยาบาล

5,000 5,000 2. อบช.บ้านในหวัง

5,000 5,000 3. อบช.สะพานเหล็ก
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
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หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตั้งไว้

หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

(8) กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ชุมชนในเขต

เทศบาล

เมืองทุ่งสง

45,000 45,000 จัดเครื่องอุปโภคบริโภคสําหรับใช้ใน

การตักบาตรในวันที่ 1 มกราคม  

จํานวน  2  ชุมชน  ดังนี้

ดําเนินการแล้วเสร็จ

15,000 15,000 1. อบช.ตลาดใน

30,000 30,000 2. อบช.ตลาดสด

(9)กิจกรรมแห่ผ้าพระบฎ (แห่ผ้าขึ้นธาต)ุ

-  อบช.ยุทธศาสตร์

อบช.

ยุทธศาสตร์

10,000 10,000 แห่ผ้าขึ้นธาตุ  ณ  วัดธาตุน้อย     กิ่ง

อําเภอช้างกลาง

ดําเนินการแล้วเสร็จ

(10) กิจกรรมเข้าค่ายเด็กและเยาวชน

ดนตรี กีฬา ภาษา ศิลปะ

(อบช.หมู่บ้านพัฒนา)

อบช.

หมู่บ้าน

พัฒนา

20,000 20,000 จัดกิจกรรมเข้าค่ายเด็กและเยาวชน

ดนตรี กีฬา ภาษา ศิลปะ  โดยจัด

ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

(11) กิจกรรมส่งเสริมกีฬาเยาวชนและ

ประชาชน

(อบช.สะพานเหล็ก)

อบช.

สะพานเหล็ก

10,000 10,000 จัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาเยาวชนและ

ประชาชน

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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โครงการดําเนินการตามแผน
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หน่วยงาน

ดําเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตั้งไว้

หลังโอน

เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่

ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

(12)กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์และค่ายคนดี

ศรเสริมชาติ

(อบช.เสริมชาต)ิ

อบช.เสริม

ชาติ

15,000 15,000 กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์และค่ายคนดีศร

เสริมชาติ

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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