
ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมที่เหมาะสม มีความรู้คู่คุณธรรม  สร้างโอกาสในการเรียนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถดําเนินชีวิต
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

1 1,910,000   3,620,000   2,039,600      1,821,458.73       

  - กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมจัด
นิทรรศการและแข่งขันทักษะทาง
วิชาการทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน

ศึกษานิเทศก์
กองการศึกษา

200,000      329,600      529,600         519,885.90           - สําเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
จํานวนรายการที่ส่งทั้งหมด 97 รายการ 
จํานวนเหรียญรางวัลที่ได้รับ 82 เหรียญ
เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้  97%  ความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมอยู่ในระดับดีมาก
 - เทศบาลส่งเข้าร่วมแข่งขันใน
ระดับประเทศ 10 รายการ 
 - ผลการแข่งขันระดับประเทศอันดับที่ 1 
ประเภทคัดลายมือ ร.ร.ท.3  อันดับที่ 2 
โครงงานคณิตศาสตร์ ร.ร.ท.3 อันดับที่ 3 
โครงงานสังคม ร.ร.ท.3 รางวัลชมเชย
โครงงานศิลปะ ร.ร.ท.1 และกล่าวสุนทร
พจน์ ร.ร.ท.3

ดําเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๕
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า

โครงการส่งเสริมทักษะทาง
วิชาการ
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 - กิจกรรมแข่งขันคนเก่งโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง

ศึกษานิเทศก์
กองการศึกษา

30,000 30,000 30,000                 - จัดกิจกรรมแข่งขันนักเรียนคนเก่ง
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จํานวน 5 
รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และ
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
เมื่อวันที่ 31  ส.ค.55 และชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5  เมื่อวันที่ 28  ส.ค.55 
 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ
 - ผลการดําเนินการคัดเลือกตัวแทน
ระดับประเทศ ระดับละ 1 คน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

 - กิจกรรมสอนภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ในสถานศึกษา
(จัดสอนโดยครูภาษาต่างประเทศ)

ศึกษานิเทศก์
กองการศึกษา

1,680,000 -200,000 1,480,000 1,271,572.83         - จ้างครูต่างประเทศสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ ทุกระดับชั้น จํานวน 5 
โรงเรียน ได้แก่ ร.ร.เทศบาลวัดชัยชุมพล 
ร.ร.เทศบาลวัดโคกสะท้อน ร.ร.
มัธยมศึกษาเทศบาล ร.ร.เทศบาลบ้านนา
เหนือและรีสอร์ทอนุบาล

ดําเนินการแล้วเสร็จ
(เป็นโครงการต่อเนื่อง)

2 โครงการอาหารกลางวัน กองการศึกษา
เงินอุดหนุน

ทั่วไป

11,263,200 -300,000 10,963,200 10,846,164         เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องทั้งปีโดยจัด
อาหารกลางวันให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยกเว้น โรงเรียน
มัธยมศึกษาเทศบาล

ดําเนินการแล้วเสร็จ
เป็นโครงการต่อเนื่อง
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3 โครงการอาหารเสริม (นม) กองการศึกษา
เงินอุดหนุน

ทั่วไป

6,786,920 6,562,052.72       เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องทั้งปีโดย
เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดได้ดื่มนม
100% และมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

ดําเนินการแล้วเสร็จ
เป็นโครงการต่อเนื่อง

4 โครงการ 1 นักเรียน 1 ดนตรี  1 
กีฬา

กองการศึกษา 100,000      96,950               เทศบาลเมืองทุ่งสงดําเนินการกิจกรรม
ต่าง ๆ ดังนี้

19,200                 - จัดฝึกอบรมทักษะกีฬาแบดมินตัน 
ระหว่างวันที่  8-13 พฤศจิกายน 2554 
รวม 6 วัน ณ อาคารสนามกีฬาแบดมินตัน 
เทศบาลเมืองทุ่งสง

ดําเนินการแล้วเสร็จ

38,500                 - จัดฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอล ช่วงที่ 1
 ระหว่างวันที่  21-25 พฤศจิกายน 2554 
 รวม 5 วัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล
บ้านนาเหนือ

ดําเนินการแล้วเสร็จ

39,250                 - จัดฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอล ช่วงที่ 2
 ระหว่างวันที่  5-9 ธันวาคม 2554  รวม 5
 วัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านนา
เหนือ

ดําเนินการแล้วเสร็จ

5 โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา

กองการศึกษา         57,700 ดําเนินแล้วเสร็จใช้งบประมาณ สปสช. ดําเนินการแล้วเสร็จ
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วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
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เทศบาล ฯได้

6 โครงการจ้างครูอาสาสอนเด็ก
เร่ร่อนในเขตเมือง

ห้องสมุด
กองการศึกษา
เงินอุดหนุน

ทั่วไป

122,400 122,400 96,825               ดําเนินการต่อเนื่องปีที่ 3 โดยจ้างครูอาสา
สอนเด็กเร่ร่อนในเขตเมือง จํานวน 1  คน
 ปัจจุบันมีเด็กในโครงการทั้งสิ้น 43 คน 
ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 16-19 ปี ส่วน
ใหญ่เป็นเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิงและ
จะอยู่ในช่วงของการเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น คือนักเรียนที่เรียนไม่จบในชั้น
มัธยต้นและไม่มีโอกาสได้เรียนในช่วงชั้น
ดังกล่าว เนื่องด้วยสาเหตุ ดังนี้ ฐานะ
ยากจน ติดยาเสพติด ติดเกมส์ มั่วสุมและ
อื่น ๆ ในปีการศึกษาที่ผ่านมามีเด็กที่ได้ทํา
การส่งต่อยังสถานศึกษา 5 คน โดยส่งเข้า
สถานศึกษานอกระบบ(ศูนย์การเรียนรู้
นอกระบบตําบลปากแพรก) จํานวน 4 คน
 และส่งเข้าสถานศึกษาในระบบ(ร.ร.เจริญ
วัยวิทยา) จํานวน 1 คน ปัจจุบันมีเด็กที่ยัง
ไม่ได้รับการศึกษาอยู่ในชุมชนของเทศบาล
อีก 2 คน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการขาดความ
เอาใจใส่อย่างจริงจังของผู้ปกครอง
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลานและอีก
ส่วนหนึ่งมาจากตัวเด็กเอง

ดําเนินการแล้วเสร็จ
เป็นโครงการต่อเนื่อง
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วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการได้  
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เทศบาล ฯได้

โดยเด็กจะมีอายุ 5 ขวบและ 10 ขวบ หนึ่ง
ในนั้นเป็นเด็กสมาธิสั้นและยังอยู่ใน
ระหว่างการดําเนินการให้ผู้ปกครองนําเด็ก
ไปรักษาร่วมกับการให้เด็กได้เข้าไปยัง
สถานศึกษาที่สามารถดูแลเด็กได้

7 โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุด
โรงเรียน

กองการศึกษา 360,000 ไม่ได้ดําเนินการเนื่องจากโอนลดไป เพิ่มใน
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนรีสอร์
ทอนุบาล เนื่องจากโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล
  ไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับไว้  แต่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรเพียง
จํานวนตัวเลข แต่ไม่ได้เพิ่มในส่วนของ
งบประมาณที่ได้จัดสรรให้

ไม่ดําเนินการ

8 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียนสําหรับเป็นฐานใน
การศึกษาตลอดชีวิต

กองการศึกษา 180,000 ไม่ได้ดําเนินการเนื่องจากโอนลดไปเพิ่มใน
โครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล เนื่องจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ให้ตั้งงบประมาณ
ตามสั่งการ แต่กรมส่งเสริมฯ ไม่ได้จัดสรร
งบประมาณให้ตามที่ตั้งงบประมาณรองรับ

ไม่ดําเนินการ
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หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

9 ส่งเสริมความสามารถทักษะ
ภาษาไทย

กองการศึกษา
ร.ร.

มัธยมศึกษา
เทศบาล

100,000 49,000                - จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมทักษะ
ความสามารถทางภาษาไทย ซึ่งดําเนินการ
กิจกรรมค่าย ระหว่างวันที่ 25-27 
กรกฎาคม 2555 ณ อุทยานแห่งชาติน้ําตก
โยง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ และเพื่อ
สอดคล้องกับวันภาษาไทยแห่งชาติ (29 
กรกฎาคม) โดยในครั้งนี้ได้มีการลงนาม
บันทึกความร่วมมือทางการศึกษา
ระหว่างร.ร.สตรีทุ่งสง ร.ร.ทุ่งสง ร.ร.ทุ่งสง
วิทยา ร.ร.ก้างปลาวิทยาคม ร.ร.ตระพัง
พิทยาคม และร.ร.มัธยมศึกษาเทศบาล
เมืองทุ่งสง เพื่อให้มีความร่วมมือในการ
พัฒนาและสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนของกลุ่มสาระภาษาไทย

ดําเนินการแล้วเสร็จ

10 เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง กองการศึกษา 57,600 ใช้งบประมาณของสถานศึกษาและได้โอน
ลดงบประมาณส่วนนี้ไปเพิ่มในโครงการที่
เร่งด่วนกว่า

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและมีคุณภาพ 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๕
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

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

1 โครงการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา

ศึกษานิเทศก์
กองการศึกษา

120,000    97,400  217,400     202,965.70   - ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้

100,000      60,000   160,000       148,969.70    1. ประชุมครูทั้ง 8 กลุ่มสาระ (ระดับก่อน
วัยเรียน) จํานวน 20 คน เมื่อวันที่ 25-31
 มี.ค.55 ณ โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมือง
ทุ่งสง ผลการดําเนินการได้หลักสูตร
สถานศึกษา จํานวน 8  กลุ่มสาระ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก

ดําเนินการแล้วเสร็จ

20,000       37,400   57,400         53,996          2. ประชุมครูทั้ง 8 กลุ่มสาระ (ระดับ
มัธยมศึกษา) จํานวน 60 คน เมื่อวันที่ 
5-6  เม.ย.55 ณ ห้องประชุมเทศบาล
เมืองทุ่งสง  ผลการดําเนินการได้
หลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 8  กลุ่ม
สาระผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก

ดําเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๕
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า

แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาหลักสูตร สนับสนุนงานวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีความโดดเด่นทุกกลุ่มสาระสอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น สะท้อนเอกลักษณ์
ของชุมชนและมีการขยายผลไปสู่การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีความพร้อมทุกด้านโดยจัดตั้งโรงเรียนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ "รีสอร์ทอนุบาล" และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1 โครงการพัฒนาหลักสูตรรีสอร์ทอนุบาล ร.ร.รีสอร์ท ฯ
(งบโรงเรียน)

60,000 60,000  - จัดอบรมครูอนุบาลเพื่อจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา เมื่อวันที่ 20-22 
ตุลาคม 2555  ณ โรงแรมโกลเด้นท์ฮิล
 อ.เมือง จ.กระบี่
 - ได้หลักสูตรของโรงเรียนอนุบาล
ฉบับสมบูรณ์

ดําเนินการแล้วเสร็จ

2 โครงการพัฒนาแผนการจัด
ประสบการณ์ แบบบูรณาการ

ร.ร.รีสอร์ท ฯ
(งบโรงเรียน)

10,000 59,200 69,200 59,200  - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผน
อนุบาล 1-3  (ครั้งที่ 1)  เมื่อวันที่ 
27-29 มกราคม 2555 ณ โรงแรม
อลงกตรีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีฯ 
 - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผน
อนุบาล 1  (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 5-7 
เมษายน 2555 ณ โรงแรมโฆษิต อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา ผลการดําเนินการ
ได้แผนการจัดประสบการณ์ จํานวน 
40 แผน ในระดับอนุบาล 1

ดําเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๕
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
3 โครงการพัฒนาสื่อการสอนระดับก่อน

วัยเรียน
ร.ร.รีสอร์ท ฯ
(งบโรงเรียน)

100,000 20,000 120,000 15,000 จัดทําศูนย์เรียนรู้กลาง จํานวน 4  ศูนย์
 ได้แก่ ศูนย์ภาพยนตร์ ศูนย์นิทาน 
ศูนย์ดนตรีและศูนย์กิจกรรมเคลื่อนไหว
 ณ อาคารศาลาประชาคมเทศบาล
เมืองทุ่งสง

ดําเนินการแล้วเสร็จ
ใช้เงินสะสมของโรงเรียน

4 โครงการอบรมศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการรูปแบบ BSC

ร.ร.รีสอร์ท ฯ
(งบโรงเรียน)

70,000 ไม่ได้ดําเนินการเนื่องจากในช่วง
ระยะเวลาที่กําหนดดําเนินโครงการ
ทางธนาคารกสิกรไทยและบริษัท ซีพี
ออล ไม่มีความพร้อมและไม่สะดวกใน
การเยี่ยมชมศึกษาดูงานดังกล่าว

ไม่ดําเนินการ

5  โครงการประเมินผลบุคลากรตาม
แนวการประเมิน BSC

ร.ร.รีสอร์ท ฯ
(งบโรงเรียน)

10,000 ดําเนินการประเมินผลบุคลากรตาม
แนวทาง BSC  เรียบร้อยแล้ว

ดําเนินการแล้วเสร็จ
(ไม่ใช้งบประมาณ)

6 โครงการอบรมศึกษาดูงานการสอน
แบบ Neo-Humanish

ร.ร.รีสอร์ท ฯ
(งบโรงเรียน)

100,000 ไม่ได้ดําเนินการเนื่องจากในช่วง
ระยะเวลาที่กําหนดโครงการทางโรงเรียน
ลอออุทิศซึ่งจัดการเรียนการสอนแบบ 
Neo-Humanish มีกิจกรรมทางวิชาการ
ของโรงเรียนจึงไม่สะดวกในการรับรอง
การเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานดังกล่าว

ไม่ดําเนินการ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
7 โครงการชุมชนสัมพันธ์สร้างสรรค์

การศึกษา
ร.ร.รีสอร์ท ฯ
(งบโรงเรียน)

266,000 266,000 จัดทําวารสารรีสอร์ทอนุบาล ใช้ชื่อว่า"
รีสอร์ทอนุบาลปริทัศน์

ดําเนินการแล้วเสร็จ

8 โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมรีสอร์
ทอนุบาล

ร.ร.รีสอร์ท ฯ
(งบโรงเรียน)

60,000 12,000 จัดทําวารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมรี
สอร์ท จํานวน 1,000 เล่ม ๆ ละ 12  
บาท ผลที่ได้จะเป็นการเผยแพร่ผลงาน
ของรีสอร์ทให้เป็นที่รู้จัก

ดําเนินการแล้วเสร็จ

37



ลําดบั โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาครูต้นแบบและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมสมัยใหม่  ในการจัดการการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา  
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง 
(พัฒนาข้าราชการครูของร.ร.ใน
สังกัดเทศบาล)
ทุ่งสง 

ศึกษานิเทศก์
กองการศึกษา

1,446,000 931,381 เทศบาลเมืองทุ่งสง โดยงานนิเทศ
การศึกษาพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษาโดยดําเนินกิจกรรม ดังนี้

 - อบรมครูต้นแบบ (รุ่น 1,2) 1,158,000 693,381  - อบรมครูต้นแบบ (รุ่น 1) เมื่อวันที่ 
10-11 พ.ย.54 ณ ห้องประชุมเทศบาล
 ทั้งนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับ
การอบรมหลังจากการอบรมแล้ว 
ความพึงพอใจระดับมาก ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 100%

ดําเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๕
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
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ลําดบั โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
 - กิจกรรมอบรมสัมมนาการ
บริหารการจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (SBMLD)

กองการศึกษา 288,000 238,000  - จัดอบรมสัมมนาการบริหารจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานขึ้นใน
วันที่ 14 กันยายน 2555 ณ สวน
พฤกษาสิรินธร เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ถูกต้องและ
เหมาะสม โดยมีเป้าหมาย คือ พนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาลทุกคน 
จํานวน 400  คน 
 - ผลการดําเนินงาน จะทําให้การ
บริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานมีประสิทธิภาพตรงตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการที่แท้จริง

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม
แผนดําเนินงานประจําปี  

2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 6 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้เป็นห้องเรียนต้นแบบเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง 5 ด้าน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๕
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย 

 เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

โครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาให้ได้มาตรฐาน
1 โครงการส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้า

ร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น
งานกีฬา ฯ

กองการศึกษา
500,000 390,000           890,000 367,545.30  - จัดส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วม

แข่งขันกับหน่วยงานอื่น 
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

31,325  - ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล
อาวุโส 50  ปี ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้ง
ที่ 6  ประจําปี 2555 ระหว่างวันที่ 
25-27  พฤษภาคม 2555 ณ สนาม
กีฬากลางจังหวัดตรัง ได้ตําแหน่ง 
รองชนะเลิศอันดับ 2

ดําเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๕
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า

แนวทางการพัฒนาที่ 7 สนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศและสู่มืออาชีพในระดับสากลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียน และระบบ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย 

 เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

336,220.30  - ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่
 15 ประจําปี 2555 "อุบลราชธานี
เกมส์" ระหว่างวันที่ 16-25 
มิถุนายน 2555 ณ จังหวัด
อุบลราชธานี ได้รางวัล 2 เหรียญ
ทอง 1 เหรียญเงิน 4  เหรียญ
ทองแดง

ดําเนินการแล้วเสร็จ

2 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  รอบ
คัดเลือกระดับภาคใต้ และรอบ
ชิงชนะเลิศระดับประเทศ

งานกีฬา ฯ
กองการศึกษา

1,000,000 1,400,000     2,400,000 1,903,605  -จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย 

 เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

1,085,840  - ส่งนักเรียนในสังกัดเทศบาลเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนอปท.แห่ง
ประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับ
ภาคใต้ "นครตรังเกมส์" ครั้งที่ 29 
ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม -3 
พฤศจิกายน 2554 ได้อันดับ 4 ของ
ภาคใต้ ได้รับเหรียญรางวัล 19 
เหรียญทอง 33  เหรียญเงิน 20 
เหรียญทองแดง และทีมเทศบาล
เมืองทุ่งสงได้สิทธิ์เป็นตัวแทนทีม
ภาคใต้ไปเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
นักเรียนอปท.แห่งประเทศไทยรอบ
ชิงชนะเลิศระดับประเทศ"

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย 

 เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

817,765  - จัดส่งนักกีฬา - กรีฑา เข้าร่วม
แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ นครหาดใหญ่เกมส์ 
ครั้งที่ 29  ระหว่างวันที่ 4-13 
มกราคม 2555 และได้รับรางวัล 3 
เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 12 
เหรียญทองแดง อยู่ในอันดับที่ 16 
ของประเทศ

ดําเนินการแล้วเสร็จ

3 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก
 เยาวชน และประชาชน

งานกีฬา ฯ
กองการศึกษา

623,300 123,539 เทศบาลเมืองทุ่งสงดําเนินโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน 
และประชาชน ประกอบด้วย
กิจกรรม ดังนี้
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย 

 เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

28,440  - จัดการแข่งขันแบดมินตัน "คัมปู 
ทุ่งสงโอเพ่น  2011"  ครั้งที่ 2 
ประจําปี 2554  ระหว่างวันที่ 
14-17 ตุลาคม 2554 ณ อาคาร
สนามกีฬาแบดมินตันเทศบาลเมือง
ทุ่งสง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ความสามารถ ทักษะการเล่นกีฬา
แบดมินตัน และยกระดับการเล่น
กีฬาแบดมินตันของเด็ก เยาวชน 
และประชาชนในท้องถิ่นสู่
ระดับประเทศ และอาชีพต่อไป 
ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมและ
กระตุ้นให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในท้องถิ่นหันมาสนใจใน
กีฬาแบดมินตัน

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย 

 เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

9,885  - จัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประจําปี 2554   ระหว่างวันที่ 
26-30 ธันวาคม 2554 ณ โรงยิมเน
เซี่ยมเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ความสามารถ ทักษะการเล่นกีฬา
บาสเกตบอล และยกระดับการเล่น
กีฬาบาสเกตบอลของเด็ก เยาวชน
และประชาชนในท้องถิ่น สู่
ระดับประเทศและอาชีพต่อไป 
ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมและ
กระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในท้องถิ่นให้หันมาสนใจ
ในกีฬาบาสเกตบอล

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย 

 เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

85,214  - จัดการแข่งขันกีฬางานประเพณี
สงกรานต์ ประจําปี 2555   
ระหว่างวันที่ 7-15  เมษายน 2555 
 ณ โรงยิมเนเซี่ยมและศาลา
ประชาคมเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยมี
กิจกรรมแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย 
หมากฮอสไทย และกีฬาตะกร้อ
ลอดห่วง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้
พัฒนาทักษะและความสามารถ
ทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและ
รู้จักใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียน
ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
ครอบครัวและสังคมอีกทั้งห่างไกล
ยาเสพติด

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย 

 เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

4 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น

งานกีฬา ฯ
กอง

การศึกษา

800,000 1,044,700     1,844,700 1,300,942.48 เทศบาลเมืองทุ่งสงดําเนินโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬาร่วมกับ
หน่วยงานหรือองค์กรอื่น 
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

80,129  - สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศ
ไทย ได้เชิญเทศบาลเมืองทุ่งสง เป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันในนาม 
สโมสรวอลเลย์บอล สุพรีม-นครศรีฯ
 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก  ประจําปี
  2555 ระหว่างวันที่  17-18 
ธันวาคม  2554  ณ โรงยิมเนเซี่ยม
เทศบาลเมืองทุ่งสง

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย 

 เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

347,753  - สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่ง
ประเทศไทยได้เชิญเทศบาลเมืองทุ่ง
สง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา
บาสเกตบอลเยาวชนทั่วประเทศ 
ระหว่างวันที่ 4-12 เมษายน 2555 
 ณ โรงยิมเนเซี่ยมเทศบาลเมืองทุ่ง
สง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนของประเทศไทย ได้มีการ
พัฒนาการเล่นกีฬาบาสเกตบอล
ออกไปสู่เยาวชนทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทยและค้นหาเยาวชนที่มี
ความสามารถเข้าสู่โครงการพัฒนา
นักกีฬาบาสเกตบอลของสมาคมฯ

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย 

 เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

873,060.06  - สมาคมกีฬายกน้ําหนัก ได้เชิญ
เทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันกีฬายกน้ําหนัก 
(EGAT) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
 ระหว่างวันที่ 22-30  เมษายน 
2555  ณ โรงยิมเนเซี่ยมเทศบาล
เมืองทุ่งสง

ดําเนินการแล้วเสร็จ

5 โครงการจัดสอนหลักสูตร
พิเศษด้านกีฬา

โรงเรียน
กีฬา

เทศบาล
เมืองทุ่งสง

2,100,260 1,957,495.49    สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่อง
บริโภค ค่าตอบแทนจ้างครูสอนวิชา
สามัญ และค่าตอบแทนครูฝึกสอน
กีฬา เนื่องจากจํานวนครไูม่เพียงพอ
สําหรับนักเรียนตามกลุ่มสาระทั้ง 8 
กลุ่มสาระ

ดําเนินการแล้วเสร็จ
(เป็นโครงการต่อเนื่อง)

6 โครงการฝึกทักษะกีฬาขั้น
พื้นฐานภาคฤดูร้อน

โรงเรียน
กีฬา

เทศบาล
เมืองทุ่งสง

50,000 เป็นโครงการที่ดําเนินการในการ
สอนกีฬาทุกประเภท

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

อย่างมีคุณภาพเป็นระบบและได้มาตรฐาน 
1 โครงการนิเทศการศึกษาโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาล (อบรมเชิง
ปฏิบัติการ)

ศึกษานิเทศก์
กองการศึกษา

30,000 30,000       - จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
นิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ 
มกราคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม
เทศบาลเมืองทุ่งสง
 - ผลการดําเนินการ 
1. คณะผู้บริหารและครูสามารถสร้าง
เครือข่ายในการนิเทศ ติดตามการ
จัดการเรียนรู้ของครูได้ดี
2. ผู้เรียนมีความสุข สนุกกับการเรียน
และผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
3. ผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใตต่อ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองทุ่งสง

ดําเนินการแลว้เสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๕
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า

แนวทางการพัฒนาที่ 8 สร้างระบบบริหารจัดการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการของภาคีทุกภาคส่วน
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
2 โครงการเข้าค่ายวิชาการของ

นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองทุ่งสง

ศึกษานิเทศก์
กองการศึกษา

70,000 4,000-     66,000 66,000       - จัดโครงการเข้าค่ายวิชาการของ
นักเรียนในสังกัดเทศบาล(ติวเข้ม
นักเรียนคนเก่ง)ระหว่างวันที่ 17 
ธันวาคม 2554 -22  มกราคม  2555 
จํานวน 10 วัน (เฉพาะวันเสาร์-
อาทิตย์) 
 - ผลการดําเนินการ นักเรียนได้รับ
รางวัลเหรียญทองแดง 1 เหรียญ และ
เหรียญเงิน 1 เหรียญ

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
3 โครงการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา  โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองทุ่งสง

ศึกษานิเทศก์
กองการศึกษา

30,000 30,000      จัดกิจกรรมอบรมการประกันคุณภาพ
ในสถานศึกษา  โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล ระหว่างวันที่ 24-25 
พฤศจิกายน  2554 ณ ห้องประชุม
เทศบาลเมืองทุ่งสง ผลการดําเนินงาน
1. ส่งเสริมพัฒนาผู้บริหารและคณะครู
ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา
2. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา พร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม
ผลการอบรมปรากฎว่า
 - ผู้เข้าอบรม 100%
 - ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
4 โครงการประกวดสื่อการเรียน

การสอนของครูโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองทุ่งสง

ศึกษานิเทศก์
กองการศึกษา

70,000 -51,000 19,000 19,000  - จัดกิจกรรมประกวดสื่อการเรียน
การสอนของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมื่อวันที่ 28-29  มีนาคม 2555  ณ 
ห้องประชุมเทศบาล ครูเข้าร่วม
กิจกรรม จํานวน 5 กลุ่มสาระเพื่อ
คัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคใต้

ดําเนินการแล้วเสร็จ

5 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBMLD)

กองการศึกษา 2,400,000 470,000 2,870,000 2,070,000 โรงเรียนต่าง ๆ ดําเนินกิจกรรมดังนี้ ดําเนินการแล้วเสร็จ

(เงินอุดหนุน)
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 200,000 200,000 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ดําเนิน

กิจกรรม ดังนี้
ดําเนินการแล้วเสร็จ

60,000 -33,600 26,400 26,400 1. โครงการพัฒนาสื่อวิทยุเพื่อการ
เรียนรู้สู่ชุมชน
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
 - โรงเรียนมีช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์สื่อสารกับผู้ปกครอง 
ชุมชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
 - นักเรียน บุคลากรมีสถานที่ฝึก
ประสบการณ์ด้านประชาสัมพันธ์ การ
เป็นพิธีกร

 - เนื่องจากสถานีวิทยุของโรงเรียน
กําลังรออนุมัติจาก กสทช.จึงไม่
สามารถจัดรายการเพื่อถ่ายทอด
เสียงผ่านวิทยุเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน
ได้ แต่โรงเรียนได้ประยุกต์กิจกรรม
เป็นการจัดรายการภายในโรงเรียนจึง
โอนลดงบประมาณ

60,000 33,600 93,600 93,600 2. โครงการปรับปรุงระบบโทรทัศน์
เพื่อการศึกษาภายในโรงเรียน
 - ครูและนักเรียนมีช่องทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบ
โทรทัศน์เพื่อการศึกษาภายในโรงเรียน
ในรูปแบบสื่อ internet,การเรียนการ
สอนผ่านระบบโทรทัศน์,ระบบ
โทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมของวัง
ไกลกังวล
 - เพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
ประชุม และประชาสัมพันธ์โดย
สามารถถ่ายทอดสดได้พร้อมกันผ่าน
ระบบโทรทัศน์ทุกชั้นเรียน

เนื่องจากมีความจําเป็นต้องจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จําเป็นในการ
เสริมศักยภาพในการดําเนินการของ
โครงการ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
80,000 80,000  - ครู นักเรียน มีศูนย์การเรียนรู้ที่

ทันสมัย มีสื่อนวัตกรรมที่ใช้ในการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้ง 8 
กลุ่มสาระ
 - มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้

โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน 200,000 199,600 โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน  
ดําเนินกิจกรรม ดังนี้

ดําเนินการแล้วเสร็จ

100,000 99,800 1. โครงการพัฒนาระบบการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมสู่นักเรียนและ
ชุมชน
1.1 มีระบบการเรียนการสอนโดยใช้
ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ที่มีช่องสัญญาณรายการตั้งแต่ ป.1-ป.6
 จํานวน 5  กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย,
วิทยาศาสตร์,ภาษาอังกฤษ,สังคม 
จํานวน 6 ห้องเรียน
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
1.2 ครูและนักเรียนมีสื่อที่เอื้อต่อการ
เรียนสามารถฉายวีดีโอสาระความรู้
ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย
1.3 โทรทัศน์สามารถเปิดจอมอนิเตอร์
สํารองรองรับกับคอมพิวเตอร์ในการ
สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ Power Point
 ไฟล์วีดีโอต่าง ๆ ได้

 - ความคาดหวังนักเรียนมีสื่อที่
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงขึ้น และสามารถใช้เวลาว่าง
ในการหาความรู้แก้ปัญหาขาดแคลน
ครูผู้สอนได้

100,000 99,800 2. โครงการพัฒนาศูนย์ดนตรี

2.1 ศูนย์การเรียนรู้ได้รับการพัฒนาให้
มีอุปกรณ์พร้อมสําหรับการจัดกิจกรรม
ด้านดนตรี
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
2.2 นักเรียนมีความสามารถในการ
บรรเลงดนตรีไทยและวงดุริยางค์ใน
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงาน

โรงเรียนเทศบาลมัธยมศึกษาฯ 200,000 200,000     จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ดําเนินการแล้วเสร็จ
โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ 1,000,000 ไม่สามารถดําเนินการได้ทันใน

ปีงบประมาณ
โรงเรียนกีฬาฯ 1,000,000 ไม่สามารถดําเนินการได้ทันใน

ปีงบประมาณ

โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล 1,000,000 120,000 ดําเนินกิจกรรมภายใต้กิจกรรมการจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(SBM)
รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลได้รับจัดสรร
1,000,000 บาท
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
 - กิจกรรมวิจัยและทดลอง
หลักสูตรอนุบาลรีสอร์ทและการ
สอนแบบรีสอร์ท

โรงเรียนรี
สอร์ทอนุบาล

30,000 5,000 นําแผนการสอน ระดับอนุบาล 1 ไป
ทดลองใช้กับโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล
ศูนย์ย่อยตลาดสดเทศบาล ชั้น 3 และ
ศูนย์บริหารจัดการโรงเรียนรีสอร์ทอนุ
บาลทุ่งสง จํานวน 7 ห้องเรียนแล้ว
จัดทําโครงร่างการวิจัยและจัดตั้ง
คณะกรรมการเพื่อดําเนินการวิจัยเก็บ
ข้อมูลการวิจัยด้วยแบบสอบถามและ
แบบสํารวจรายงาน พร้อมทั้งสรุป
ผลการวิจัยรายงานผล (ดําเนินการ
ระหว่างวันที่ 1 พ.ค.-28 ก.พ.56)

เป็นโครงการต่อเนื่อง
ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
 - กิจกรรมใช้หลักสูตรและ
วิธีการสอนแบบรีสอร์ท (ABCD)

โรงเรียนรี
สอร์ทอนุบาล

30,000 25,000 ดําเนินการสอนแบบรีสอร์ทหรือการ
สอนแบบABCD ขึ้น ระหว่าง 1  
สิงหาคม 28 กุมภาพันธ์ 2555 ณ 
ศูนย์สื่อกลางโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล
ทุ่งสงและศูนย์สาธิต 2 โรงเรียนรีสอร์
ทอนุบาล ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่อาศัย
หลักวิชาการพัฒนาการเด็กอายุ 3-6 ปี
 บูรณาการเข้ากับทฤษฎีสมองโดยผ่าน
การจัดประสบการณ์ผ่านกิจกรรมที่ได้
ศึกษาแล้วว่าเป็นหลักการพัฒนาเด็ก
ระดับปฐมวัยที่นํานักเรียนไปสู่ความ
เป็นอัจฉริยะได้

เป็นโครงการต่อเนื่อง
ดําเนินการแล้วเสร็จ

 - กิจกรรมปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ โรงเรียนรี
สอร์ทอนุบาล

500,000 ไม่ดําเนินการ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
 - กิจกรรมนิเทศผู้ปกครอง
นักเรียน

โรงเรียนรี
สอร์ทอนุบาล

10,000 10,000 จัดกิจกรรมนิเทศผู้ปกครอง ระหว่าง
เดือนกันยายน 2555  ณ ห้องประชุม
เทศบาลและบ้านของนักเรียนซึ่ง ผล
การดําเนินงาน คือได้ข้อมูลในระดับ
ครอบครัวของนักเรียนเพื่อช่วยเหลือ
เด็กเป็นการร่วมมือกันระหว่าง
โรงเรียนผู้ปกครองในการพัฒนา
ศักยภาพเด็กให้มีคุณภาพตาม
ศักยภาพของระดับสมองและวัยของ
นักเรียน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

 - กิจกรรมพัฒนาแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการโดยใช้ระบบ EEMS

โรงเรียนรี
สอร์ทอนุบาล

40,000 ไม่ดําเนินการ

 - กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียน
ระดับอนุบาล

โรงเรียนรี
สอร์ทอนุบาล

100,000 ไม่ดําเนินการ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
 - กิจกรรมโรงเรียนคนเก่ง โรงเรียนรี

สอร์ทอนุบาล
80,000 80,000  - จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมงานมหกรรม

การศึกษาท้องถิ่นระดับภาคใต้ ครั้งที่ 8
 ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2555
 ณ เทศบาลเมืองกระบี่ 
 - ผลการดําเนินการ ได้เหรียญทอง 4  
เหรียญ จากกิจกรรมดังนี้
1. เล่านิทานประกอบการแสดงสื่ออายุ
 4-5 ปี(อนุบาล 2)
2. โยนบอลลงตะกร้า อายุ 3-4 ปี
3. ฉีกปะติดกระดาษ สร้างภาพ อายุ 
4-6 ปี
4. ปั้นดินน้ํามันนูนต่ํา อายุ 4-6 
เหรียญเงิน 2 เหรียญ จากกิจกรรมดังนี้
1. วาดภาพระบายสี อายุ 4-6 ปี
2. ร้อยลูกปัด อายุ 3-4 ปี

ดําเนินการแล้วเสร็จ

61



ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
ทองแดง 5 เหรียญ จากกิจกรรม ดังนี้
1. ฉีกกระดาษสร้างภาพ อายุ 4-5 ปี
2. เริงเล่นเต้นแดนเซอร์ อายุ 4-5 ปี
3. ทายซิอะไรเอ๋ย อายุ 4-5 ปี
4. เล่านิทาน ประกอบการแสดงและ
สื่อ อายุ 4-6 ปี
5. ปั้นดินน้ํามันลอยตัว อายุ 4-5 ปี

 - กิจกรรมจัดตั้งศูนย์สาธิต
อนุบาลรีสอร์ท

โรงเรียนรี
สอร์ทอนุบาล

80,000 ดําเนินการจัดตั้งศูนย์สาธิตอนุบาลรี
สอร์ท ณ ศูนย์สื่อกลางโรงเรียนรีสอร์
ทอนุบาลทุ่งสงขึ้น ระหว่างวันที่ 1  
กรกฎาคม - 28 กุมภาพันธ์ 2556 ผล
การดําเนินการจะเป็นศูนย์สาธิตใน
การสาธิตการสอนแบบรีสอร์ท
(ABCD)และการบริหารจัดการของ
โรงเรียน และเป็นศูนย์เรียนรู้ของครู
เกี่ยวกับวิธีการสอนแบบรีสอร์ท
(ABCD)และอื่น ๆ

เป็นโครงการต่อเนื่อง
ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
 - กิจกรรมจัดตั้งห้องเรียน
อัจฉริยะ

โรงเรียนรี
สอร์ทอนุบาล

400,000 ดําเนินการจัดตั้งห้องเรียนอัจฉริยะ ณ 
ศูนย์สื่อกลางโรงเรียนรีสอร์ท อนุบาล
ทุ่งสง(อาคารศาลาประชาคม ชั้น 2) 
โดยปรับปรุงและออกแบบให้หลอม
รวมกับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ขนาดพื้นที่ 6x8 ตร.ม. จํานวน 1 ห้อง 
โดยจัดเป็นรูปแบบที่ใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมี
ความสุขและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่ดี

เป็นโครงการต่อเนื่อง
ดําเนินการแล้วเสร็จ

6 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม อาคารสถานที่

กองการศึกษา 2,363,000  -  - 2,363,000

  -  กิจกรรมปรับปรุงอาคาร
ตลาดสด

เงินกู้กรุงไทย 1,192,500 1,192,500 ปรับปรุงอาคารตลาดสด ดําเนินการแล้วเสร็จ

 - โรงยิมเอนกประสงค์ ร.ร.
เทศบาลวัดท่าแพ

เงินกู้ กสท. 895,000 895,000 โรงยิมเอนกประสงค์ ร.ร.เทศบาลวัด
ท่าแพ

ดําเนินการแล้วเสร็จ

 - โรงยิมเอนกประสงค์ ร.ร.
เทศบาลวัดท่าแพ

เงินกู้ กสท. 275,500 275,500 โรงยิมเอนกประสงค์ ร.ร.เทศบาลวัด
ท่าแพ

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
7 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม

ค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนของ 
อปท.

กองการศึกษา 2,300,000  -  - 856,778 ดําเนินการแล้วเสร็จ

เงินอุดหนุน 1,600,000 856,778

งบเทศบาล 700,000

เทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นเจ้าภาพจัด
กิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ระดับภาคใต้ ประจําปี 2555 โดย
กําหนดอยู่ค่ายฯ ระหว่างวันที่ 23-25 
พฤษภาคม 2555  ณ โรงเรียน
เทศบาลบ้านนาเหนือ มีผู้เข้าร่วม
โครงการประมาณ 2,000 คน 
 - ผลการดําเนินการจะทําให้เด็ก
นักเรียนในสังกัดโรงเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นคนดี มี
คุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิต
อาสาสามารถดํารงตนอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

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

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๕
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 10  นําภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพมาเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา

1

290,000 122,830  412,830 209,415

 -กิจกรรมชักพระอําเภอทุ่งสง กองการศึกษา 180,000 89,120  - เทศบาลเมืองทุ่งสงร่วมกับอําเภอ  
ทุ่งสง และองค์การบริหารส่วนตําบล
ในอําเภอทุ่งสงกําหนดจัดงานประเพณี
ชักพระประจําปี 2554 ขึ้น ระหว่าง
วันที่ 13-19 ตุลาคม 2554 ณ สนาม
หน้าที่ว่าการอําเภอทุ่งสง มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสืบสาน
เอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริม
การท่องเที่ยวและส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

ดําเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๕
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า

โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ
วิชาชีพ

จัดกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ
วิชาชีพ รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ กองการศึกษา 30,000 22,195      เทศบาลเมืองทุ่งสงจัดงานวันขึ้นปีใหม่ 
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม  2554  ณ 
บริเวณถนนชนปรีดา หน้าสํานักงาน
เทศบาลเมืองทุ่งสง มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีให้คงอยู่สืบไป

ดําเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดงานประเพณีเดือนสิบ กองการศึกษา 50,000   - จัดหรหมถวายวัดในเขตเทศบาลทั้ง 
4 วัด

ดําเนินการแล้วเสร็จ
(ไม่ใช้งบประมาณ)

 - กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กองการศึกษา 30,000 122,830 152,830 98,100      เทศบาลเมืองทุ่งสงจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 8  มกราคม  
2554 ณ สนามหน้าที่ว่าการอําเภอ  
ทุ่งสง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ได้
ตระหนักถึงความสําคัญของเด็กและ
เยาวชน ให้การคุ้มครองเลี้ยงดู อบรม 
สั่งสอนและช่วยเหลือสงเคราะห์เด็ก 
เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี
มีคุณภาพ

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
2 โครงการอนุรักษ์และสืบสาน

ประเพณีไทย
640,000 580,000 1,220,000 1,216,410 เทศบาลเมืองทุ่งสงจัดโครงการอนุรักษ์

และสืบสานประเพณีไทย ผ่านกิจกรรม
ดังนี้

 - กิจกรรมลอยกระทง กองการศึกษา 40,000         530,000 570,000     566,670     - ดําเนินการจัดงานประเพณีลอย
กระทง ประจําปี 2554  ขึ้นในวันที่ 10
 พฤศจิกายน 2554 ณ บริเวณหน้า
ห้องสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง
 ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย
 อาทิ ประกวดนางนพมาศ ประกวด
กระทง การแสดงต่าง ๆ ประชาชน
ร่วมลอยกระทงซึ่งเป็นการส่งเสริมและ
สืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณี 
ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
 และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คง
อยู่สืบไป

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - กิจกรรมประเพณีสงกรานต์
(ย้อนยุคเมืองทุ่งสง)

กองการศึกษา 600,000 50,000     650,000     649,740     - ดําเนินการจัดกิจกรรมประเพณี
สงกรานต์ระหว่างวันที่ 10-13 เมษายน
 2555 ณ สนามหน้าที่ว่าการอําเภอทุ่ง
สง ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ 
รดน้ําผู้สูงอายุ แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
หมากฮอล 
 - ผลการดําเนินงานจะช่วยส่งเสริม
และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
และการท่องเที่ยว

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

3 โครงการส่งเสริมวันสําคัญทาง
ศาสนา

464,730 74,730 539,460 575,949    

 - กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี กองการศึกษา 50,000 49,890       - จัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีช่วง
เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน 2554
 คือ ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม ณ 
วัดเขาปรีดี วัดท่าแพ และสํานักสงฆ์
ถ้ําทอหูก วันที่ 28-29 ตุลาคม 2554 
ณ วัดโคกสะท้อน วันที่ 5-6 
พฤศจิกายน 2554 ณ วัดชัยชุมพล 
 - ผลการดําเนินงานจะช่วยอนุรักษ์
กิจกรรมทางศาสนา ตลอดถึงการทํานุ
บํารุงศาสนา

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - กิจกรรมวันเข้าพรรษา กองการศึกษา 50,000 8,295         - เทศบาลเมืองทุ่งสงกําหนดจัดงานวัน
เข้าพรรษา ประจําปี 2555 ระหว่าง
วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2555 ณ ห้อง
ประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง วัดโคก
สะท้อน วัดชัยชุมพล วัดท่าแพ วัดเขา
ปรีดีและสํานักสงฆ์ถ้ําทอหูก 
 - ผลการดําเนินงาน เด็กและเยาวชน
ได้รับความรู้และมีส่วนร่วมกับ
ประชาชนในการทํากิจกรรมทางศาสนา

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - กิจกรรมวันวิสาขบูชา กองการศึกษา 80,000           74,730 154,730     148,304      - เทศบาลเมืองทุ่งสงร่วมกับวัดเขา
ปรีดี จัดงานเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก 
ระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน 2555 ณ 
วัดเขาปรีดี โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
 สวดมนต์ การแสดงนิทรรศการ การ
เวียนเทียนฯลฯ เพื่อเฉลิมฉลองสัม
พุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้
ของพระพุทธเจ้าและส่งเสริม
พระพุทธศาสนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางพุทธศาสนา

ดําเนินการแล้วเสร็จ

 - กิจกรรมวันมาฆบูชา กองการศึกษา 154,730     154,730    จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ดังต่อไปนี้

56,500      56,500       - จัดงานพิธีสมโภชพระบรม
สารีริกธาตุและวันมาฆบูชา ระหว่าง
วันที่ 5-7 มีนาคม 2555  ณ วัดเขาปรีดี

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

98,230      98,230       - จัดพิธีบวงสรวงเมืองทุ่งสง ณ     ถ้ํา
ตลอด วันที่ 28 มีนาคม 2555

ดําเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดงานบรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้อน

กองการศึกษา 60,000      60,000       - จัดงานโครงการบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน  ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 
ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ณ วัด
เขาปรีดี สํานักสงฆ์คลองโอม สถาน
ปฏิบัติธรรมจังหวัดสงขลาเพื่อเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีใน
โอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ(2 เม.ย.
54) และเพื่อส่งเสริมประเพณีการ
บรรพชาให้เด็กเยาวชนนําหลักธรรมมา
ใช้ในชีวิตประจําวัน ผู้เข้าร่วมโครงการ
เป็นเด็กเยาวชนเพศชายอายุ 10 ปีขึ้น
ไป จํานวน 150 คน

ดําเนินการแล้วเสร็จ
(สนับสนุนงบประมาณ)
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - วันพ่อขุนรามคําแหง กองการศึกษา 20,000       - จัดพิธีถวายพระราชสดุดีพ่อขุน
รามคําแหงในวันที่ 17 มกราคม 2555
 ณ โรงยิมเนเซี่ยมเทศบาลเมืองทุ่งสง

ดําเนินการแล้วเสร็จ
(ไม่ใช้งบประมาณ)

4 โครงการงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น
แห่งชาติ

กองการศึกษา 40,000 เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นให้ตั้งงบประมาณตามหนังสือ
สั่งการ แต่ขณะที่ตั้งงบประมาณยังไม่มี
อปท.ใดรับเป็นเจ้าภาพ

ไม่ดําเนินการ

5 โครงการเฉลิมพระเกียรติและ
เทิดทูนสถาบันกษัตริย์

กองการศึกษา     250,000     220,111 เทศบาลเมืองทุ่งสงจัดกิจกรรมเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสถาบัน
กษัตริย์ ดังนี้
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา
เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา ๘๔ พรรษา

200,000 171,372  - ดําเนินการจัดงานโครงการ 5 ธันวา
มหาราช เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา
เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 84
  ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 ณ บริเวณ
สนามหน้าที่ว่าการอําเภอทุ่งสงและโรง
ยิมเนเซี่ยมเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้พลังมวลชน 
ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลและถวายความ
จงรักภักดีต่อองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - จัดงานวันแม่แห่งชาติ 50,000 48,739  - ดําเนินโครงการวันแม่แห่งชาติ 
ประจําปี 2555 ในวันที่ 12 สิงหาคม 
2555 ณ สนามหน้าที่ว่าการอําเภอทุ่ง
สงและโรงยิมเนเซี่ยมเทศบาลเมืองทุ่ง
สงเพื่อเป็นการน้อมรําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่
เหล่า

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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