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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาผูเรียนใหมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมที่เหมาะสม มีความรูคูคุณธรรม  สรางโอกาสในการเรียนรู ตามเกณฑมาตรฐาน และสามารถดําเนินชีวิต

อยูในสังคมอยางมีความสุข

1 1,680,000 1,096,000  2,746,000   2,329,887

  - กิจกรรมสงนักเรียนเขา
รวมจัดนิทรรศการและ
แขงขันทักษะทางวิชาการ
ทั้งภายในและภายนอก
หนวยงาน

ศึกษานิเทศก
กองการศึกษา
(งบเทศบาล)

150,000 413,500      563,500       545,805             1. จัดสงนักเรียนเขารวมจัด
นิทรรศการและแขงขันทักษะ
ทางวิชาการ (ระดับภาคใต) ใน
งานประชาสัมพันธการจัด
การศึกษาขององคปกครองสวน
ทองถิ่นระดับภาคใต ครั้งที่ ๙ 
ประจําป ๒๕๕๖ ณ โรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองทุงสงและ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ระหวางวันที่ 18-20  ม.ิย.๕๖

ดําเนินการแลวเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง  ประจําป  ๒๕๕๖

ภายใตยุทธศาสตรที่ ๑  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสูคุณภาพมาตรฐานที่เหนือกวา

โครงการสงเสริมทักษะ
ทางวิชาการ

จัดกิจกรรมสงเสริมทักษะทาง
วิชาการดังนี้
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
- เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนได
ทดสอบความสามารถของตนเอง
และสามารถแขงขันกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่น ๆ ได
 - เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหครู 
และบุคลากรทางการศึกษาได
แลกเปลี่ยนเรียนรูในการ
พัฒนาการจัดการศึกษา
 - เพื่อประชาสัมพันธการจัด
การศึกษาของเทศบาลเมืองทุงสง
ผลการดําเนินการ ไดรับ ๒๘ 
เหรียญทอง ๔ เหรียญเงิน ๑๑ 
เหรียญทองแดง ๕ ชมเชย
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

๒. จัดสงนักเรียนเขารวมจัด
นิทรรศการและแขงขันทักษะ
ทางวิชาการทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน 
(ระดับประเทศ) และศึกษาดู
งาน ระหวางวันที่ ๑-๓ ส.ค.๕๖
 ณ อาคารซาเลนเจอร ๒ อิม
แพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี
และเทศบาลเมืองกาญจนบุรี มี
วัตถุประสงค ดังนี้
 - เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนได
ทดสอบความสามารถของตนเอง
และสามารถแขงขันกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นได
 - เพื่อประชาสัมพันธการจัด
การศึกษาของเทศบาลเมืองทุงสง
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

 - เพื่อใหผูและคุณครูไดทัศน
ศึกษาดูงานดานการจัด
การศึกษาของเทศบาลเมือง
กาญจนบุรี
ผลการดําเนินการ ไดรางวัล ๑ 
เหรียญทองแดง ๑ ชมเชย
๑. สถานศึกษามีชื่อเสียงในดาน
ความเปนเลิศทางวิชาการ
๒. ประชาชนในเขตเทศบาลมี
ความเชื่อมั่นศรัทธาในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาและ
เทศบาลเมืองทุงสง
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

 - กิจกรรมจัดแขงขันคนเกง
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองทุงสง

ศึกษานิเทศก
กองการศึกษา
(งบเทศบาล)

30,000 25,850               - จัดแขงขันคนเกงโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองทุงสง เมื่อ
วันที่ ๒๙ ส.ค.๕๖ ณ โรงเรียน
เทศบาลวัดโคกสะทอน โดยจัด
สอบในระดับชั้นประถมศึกษาปที่
 ๕ และชั้นมัธยมศึกษาปที๒่ 
วิชาคณิตศาสตร ภาษาไทย 
วิทยาศาสตร สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมและ
ภาษาอังกฤษ เพื่อใหนักเรียนใน
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดเขารวมและทดสอบ
ความสามารถของตนเองในดาน
วิชาการเพื่อประสิทธิภาพในการ
แขงขันและสรางประโยชนสูงสุด
แกองคกรผลการดําเนินการได
นักเรียนตัวแทนระดับเทศบาล 
๑๐ คน

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

 - กิจกรรมสอน
ภาษาตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ใน
สถานศึกษา(จัดสอนโดยครู
ภาษาตางประเทศ)

ศึกษานิเทศก
กองการศึกษา
(งบเทศบาล)

1,500,000 682,500 2,182,500 1,758,232         ดําเนินกิจกรรมสอน
ภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
ในสถานศึกษา ปจจุบันมีครูจาง
จํานวน ๖ คน ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ระหวางวันที่ ๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ 
เมษายน ๒๕๕๖ เปนเงิน 
๑,๔๘๘,๐๐๐ บาท
ครั้งที่ ๒ ระหวางวันที่ ๑ 
พฤษภาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
 ๒๕๕๖ เปนเงิน ๙๔๕,๐๐๐ บาท

ดําเนินการแลวเสร็จ
เปนโครงการตอเนื่อง
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

2 โครงการอาหารกลางวัน กองการศึกษา
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป)

10,913,120 198,720 11,111,840 11,111,838       จัดอาหารกลางวันใหกับนักเรียน
โรงเรียนในสังกัดและศูนยพัฒนา
เด็กเล็กยกเวนโรงเรียน
มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุงสง 
ซึ่งจะทําใหเด็กนักเรียนระดับ
อนุบาลและประถมศึกษาไดรับ
อาหารกลางวันที่มีคุณประโยชน
ถูกสุขลักษณะครบทุกคน

ดําเนินการแลวเสร็จ
เปนโครงการตอเนื่อง

3 โครงการอาหารเสริม (นม) กองการศึกษา
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป)

6,472,200 6,252,307.16    จัดซื้ออาหารเสริม(นม)แจกจาย
ใหโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ทุงสงระดับชั้นอนุบาลและป.๑-
ป.๖ (เริ่ม ๑ พ.ย.๕๕-๒๙ ม.ีค.
๕๖)เปนนมถุงและ(๓๐ ม.ีค.-
ก.ย.๕๖)นมกลอง และนักเรียน
ไดดื่มนมอยางทั่วถึง มีสุขภาพ
แข็งแรง

ดําเนินการแลวเสร็จ
เปนโครงการตอเนื่อง
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

4 โครงการ 1 นักเรียน 1 
ดนตรี  1 กีฬา

กองการศึกษา 100,000      202,500 302,500      265,860           เทศบาลเมืองทุงสงดําเนินการ

กิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 
ดําเนินการแลวเสร็จ

(งบเทศบาล)  - จัดฝกอบรมทักษะกีฬา

วอลเลยบอลนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาในสังกัดเทศบาล 

จํานวน ๑๐๐ คน ระหวางวันที่ 7-10

   มีนาคม 2556   ณ อาคาร

เอนกประสงค โรงเรียนเทศบาลบาน

นาเหนือ, โรงยิมเนเซี่ยมเทศบาล

เมืองทุงสง โดยมีผูฝกสอนเปนชาว

ญี่ปุนมาดําเนินการฝกสอน

ผลการดําเนินการ  นักเรียนใน

โรงเรียนสังกัดเทศบาลระดับ

ประถมศึกษา มีความรู ความเขาใจ

ในการเลนกีฬาวอลเลยบอลดียิ่งขึ้น 

มีการคัดเลือกไปแขงขันกีฬาประเภท

ตาง ๆ ทั้งหมด ๔ ทีม และมีการตอ

ยอดตั้งทีมใหมขึ้น ๒ ทีมเพื่อทดแทน

ทีมเกา
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

5 โครงการรณรงคเพื่อ
ปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

กองการศึกษา
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป)

80,000              10,000 สนับสนุนงบประมาณใหกับ
โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะทอน

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

6 โครงการจางครูอาสาสอน
เด็กเรรอนในเขตเมือง

หองสมุด
กองการศึกษา
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป)

192,250 190,340           ดําเนินการตอเนื่องปที่ 4  โดย
จางครูอาสาสอนเด็กเรรอนใน
เขตเมือง จํานวน 1  คน 
ปจจุบันมีเด็กในโครงการทั้งสิ้น 
43 คน และอยูในชวงอายุ 
16-19 ป สวนใหญเปน
เด็กผูชายมากกวาเด็กผูหญิงซึ่ง
จะอยูในชวงของการเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน คือนักเรียน
ที่เรียนไมจบในชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนและไมมีโอกาสไดเรียน
ในชวงชั้นดังกลาว เนื่องดวย
สาเหตุ ดังนี้ ฐานะยากจน ติดยา
เสพติด ติดเกมส มั่วสุมและอื่น ๆ
 ในปการศึกษาที่ผานมามีเด็กที่
ไดทําการสงตอไปยังสถานศึกษา
 3 คน โดยสงเขาสถานศึกษา
นอกระบบ

ดําเนินการแลวเสร็จ
(เปนโครงการตอเนื่อง)
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

 (ศูนยการเรียนรูนอกระบบ
ตําบลปากแพรก)จํานวน 4 คน 
และสงเขาสถานศึกษาในระบบ
(ร.ร.เจริญวัยวิทยา) จํานวน 1 
คนปจจุบันมีเด็กที่ยังไมไดรับ
การศึกษาอยูในชุมชนของ
เทศบาลอีก 2 คน ซึ่งมีสาเหตุมา
จากการขาดความเอาใจใสอยาง
จริงจังของผูปกครองเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรหลานและอีก
สวนหนึ่งมาจากตัวเด็กเอง

7 โครงการจัดซื้อหนังสือ
หองสมุดโรงเรียน

กองการศึกษา
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป)

450,000 150,000           จัดซื้อหนังสือหองสมุดโรงเรียน 
แยกเปนระดับประถม 75,000
 บาทและมัธยม 75,000 บาท

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

8 โครงการพัฒนาแหลง
เรียนรูของโรงเรียนสําหรับ
เปนฐานในการศึกษาตลอด
ชีวิต

กองการศึกษา
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป)

120,000 60,000             พัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน
สําหรับเปนฐานในการศึกษา
ตลอดชีวิต
แยกเปนระดับประถม 40,000
 บาทและมัธยม 20,000 บาท

ดําเนินการแลวเสร็จ

9 เชื่อมตออินเตอรเน็ต
ความเร็วสูง

กองการศึกษา
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป)

57,600 40,800             เชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง
แยกเปนระดับประถม 31,200
 บาทและมัธยม 9,600 บาท

ดําเนินการแลวเสร็จ



42

ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ โรงเรียน
เทศบาลวัด
ชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

10,000 10,000  - จัดกิจกรรมวันคริสตมาสเพื่อ
แขงขันทักษะภาษาอังกฤษทั้ง ๔
 ดานคือฟง พูด อาน เขียน 
ระหวางวันที่ 11-14 ,25 
ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียน
เทศบาลวัดชัยชุมพล 
เปาหมายเพื่อใหนักเรียนเขา
รวมกิจกรรมวันคริสตมาสและ
เรียนรูวัฒนธรรมเจาของภาษา
พรอมรวมกิจกรรมแขงขันทักษา
ภาษาอังกฤษดานการฟง พูด 
อานและเขียน
ผูเขารวมกิจกรรม นักเรียน
ชั้นป.๑-ป.๖จํานวน ๑,๕๐๕ คน
และนักเรียนรอยละ ๖๐ ของ
นักเรียนที่เขารวมกิจกรรม
แขงขันทักษะภาษาอังกฤษดาน
การพูด ฟง อานและเขียน

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

ผลการดําเนินการ นักเรียนได
เรียนรูการจัดกิจกรรมตางๆ ใน
วันสําคัญทางวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา นักเรียนที่เขารวม
กิจกรรมการแขงขันไดฝกทักษะ
ดานภาษาอังกฤษดานการฟง พูด
 อานและเขียน  กลาแสดงออก
และมีความมั่นใจในการพูดการ
สื่อสารมากขึ้น นักเรียนมีความ
กระตือรือรนในการรวมกิจกรรม
 ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ไดใน
ระดับดี
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

เขาคายลูกเสือเนตรนารี ป.
๑-ป.๖

โรงเรียน
เทศบาลวัด
ชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

        95,300              94,428  - จัดกิจกรรมเขาคายลูกเสือ
เนตรนารี ป.๑-ป.๖ ระหวาง
เดือนมกราคม-กุมภาพันธ 
๒๕๕๖ โดยป.๑ วันที่ ๗-๘ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ป.๒ วันที่ 
๑๗-๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ ป.๓ 
วันที่ ๓๑ ม.ค.-๑ ก.พ.๕๖ ป.๔ 
วันที่ ๒๔-๒๕ ม.ค.๕๖ ป.๕ วันที่
 ๒๔-๒๕ ม.ค.๕๖ ป.๖ วันที่ ๙-
๑๐ ม.ค.๕๖ ณ โรงเรียน
เทศบาลวัดชัยชุมพลและสวน
พฤกษาฯ มีนักเรียนเขารวม 
1,404 คน 
ผลการดําเนินการ
 -นักเรียนไดฝกกิจกรรมผาน
กระบวนการลูกเสือ ปฏิบัติ
กิจกรรมตามฐานตางๆ ฝกการ
อยูรวมกันเปนหมูคณะมีความรัก
สามัคคี

ดําเนินการแลวเสร็จ



45

ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

และมีความพึงพอใจในการเขา
รวมกิจกรรมคิดเปนรอยละ ๘๕

โครงการเสริมสราง
ศักยภาพนักเรียนชั้น ป.๑-
ป.๖

โรงเรียน
เทศบาลวัด
ชัยชุมพล

126,000 122,483.96 เสริมสรางศักยภาพทางการเรียน
 ดังนี้

(งบโรงเรียน) ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
จัดกิจกรรมเสริมสรางศักยภาพ
ทางการเรียนโดยการสอนเสริม
ความรูใหกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๑ จํานวน ๔๕
 คน ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๕ ถึง ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖
 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

ดําเนินการแลวเสร็จ



46

ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

จัดกิจกรรมเสริมสรางศักยภาพ

ทางการเรียนนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ ๓ โดยสอนเสริม

ความรูใหกับนักเรียน จํานวน ๔๕ 

คน ระหวางพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึง

 กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ณ โรงเรียน

เทศบาลวัดชัยชุมพล เพื่อให

นักเรียนมีความสามารถดาน

วิชาการและพรอมเขาสูการ

แขงขันทักษะทางวิชาการ 

ผลการดําเนินงาน  นักเรียนได

พัฒนาตนเองดานความรู 

ความสามารถดานวิชาการในกลุม

สาระภาษาไทย คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร สังคมศึกษาและ

ภาษาอังกฤษ ไดรับเกียรติบัตร 

รางวัลจากการเขารวมแขงขันตาม

โครงการตาง ๆ

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
จัดกิจกรรมเสริมสรางศักยภาพ
ทางการเรียนของนักเรียน โดย
สอนเสริมความรูใหกับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ จํานวน 
๔๕ คน ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม
 ๒๕๕๕ ถึง ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖
 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
จัดกิจกรรมเสริมสรางศักยภาพ
ทางการเรียนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๕ จํานวน ๖๕
 คน ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๕ ถึง ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖
 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
 โดยสอนติวเขมในวันเสารเพื่อ
เพิ่มความรูความสามารถดาน
วิชาการและเตรียมความพรอม
เขาสูสนามแขงขันดานวิชาการ
และเขาศึกษาตอในระดับที่
สูงขึ้นนักเรียนไดรับการพัฒนา
ตนเองดานความรูความสามารถ
ดานวิชาการจนไดรับเกียรติบัตร 
รางวัลในการเขารวมแขงขันตาม
โครงการตาง ๆ และมี         
พื้นฐานความรู พรอมที่จะเรียน
ในระดับที่สูงขึ้น

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
จัดกิจกรรมเสริมสรางศักยภาพ
ทางการเรียนนักเรียนสายชั้นป.๖
 เพื่อเสริมทักษะดานความรู 
ความสามารถใหกับนักเรียนและ
เพื่อใหนักเรียนไดรับ
ประสบการณและนําความรู
ดังกลาวไปใชในการสอบแขงขัน
ตามโครงการตางๆ

ดําเนินการแลวเสร็จ

พัฒนาศักยภาพทางการ
เรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๖

โรงเรียน
เทศบาลวัด
ชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

37,800        8,000         45,800        37,800             จัดติวแนวขอสอบเพื่อนําความรู
ไปใชในการสอบเขา ม.๑ ของ
นักเรียนชั้น ป.๖ ในโรงเรียนที่
นักเรียนตองการไดไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ โดยดําเนินการ
ระหวางวันที่ ๑๓-๑๙ มีนาคม 
๒๕๕๖ ณ โรงเรียนเทศบาลวัด
ชัยชุมพล นักเรียนรอยละ 
๘๖.๖๘ สอบเขาเรียนตอขั้นม.๑
ได

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

โครงการเสริมทักษะทาง
สังคม

โรงเรียน
เทศบาลวัด
ชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

        10,000 9,970               จัดกิจกรรมตอบปญหาทาง
สังคมนักเรียนป.๑-ป.๖ จํานวน 
๑,๔๑๒ คน ระหวางวันที่ ๔ - 
๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ณ 
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
นักเรียนมีทักษะความรูทาง
สังคมมากขึ้น และนักเรียน
เตรียมตัวเพื่อการแขงขันใน
โครงการตาง ๆ 
ผลการดําเนินงาน
นักเรียนมีความรูประสบการณ
แนวทางเทคนิคในการทํา
ขอสอบและผานการทดสอบตาม
โครงการเมื่อนักเรียนจบหลักสูตร
ไดรับเกียรติบัตรคิดเปนรอยละ 
๘๐ ของผูเขาแขงขัน

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

โครงการบูรณาการสายชั้น 
ป.๑-๖

โรงเรียน
เทศบาลวัด
ชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

      136,500            136,500 จัดกิจกรรมบูรณาการนักเรียน
สายชั้นป.๑-ป.๖ จํานวน ๑,๓๒๘
 คน เดินทางไปศึกษาแหลง
เรียนรูโบราณสถานและสถานที่
สําคัญของเมืองหลวงไทยเพื่อ
ตระหนักและปลูกฝงความเปน
ไทย มีความรักชาติ รักแผนดิน 
ระหวางวันที่ ๑๕ -  ๑๘ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ณ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ จังหวัด
นครปฐมและกรุงเทพมหานคร  

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

ผูเขารวมกิจกรรม   
-นักเรียนจํานวน ๑,๓๘๘ คน
แบงเปนสายชั้นดังนี้             
นักเรียนสายชั้นป.๑ จํานวน  
๒๔๑  คน
นักเรียนสายชั้นป.๒ จํานวน  
๒๔๒  คน 
นักเรียนสายชั้นป.๓ จํานวน  
๒๖๕  คน
นักเรียนสายชั้นป.๔ จํานวน  
๒๕๕  คน  
นักเรียนสายชั้นป.๕ จํานวน    
๗๐  คน 
นักเรียนสายชั้นป.๕ จํานวน    
๗๐  คน 
นักเรียนสายชั้นป.๖ จํานวน  
๒๔๕  คน



53

ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

ผลการดําเนินงาน
นักเรียนไดรับความรูและ
ประสบการณตรงจากการ
คนควาจากแหลงเรียนรูมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานและ
กิจกรรมที่ไดรับมอบหมายมี
ระเบียบวินัยและความรูที่ไดรับ
มาใชในชีวิตประจําวัน
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

โครงการปจฉิมนิเทศ โรงเรียน
เทศบาลวัด
ชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

        30,000 27,000             เปาหมาย จัดกิจกรรมปจฉิม
นิเทศนักเรียนชั้น ป.๖ จํานวน 
๒๓๗ คน ในวันที่ ๑๒ มีนาคม 
๒๕๕๖ ณ โรงเรียนเทศบาลวัด
ชัยชุมพล เพื่อแสดงความกตัญู
กตเวทีตอครูและสถาบัน 
ผลการดําเนินงาน ผูปกครอง,
นักเรียนเขารวมจํานวน ๕๓๑ 
คน มีความพึงพอใจตอโครงการ
อยูในระดับมาก นักเรียนรอยละ
 ๘๐ ที่จบออกไปแลวมีความรัก
ความผูกพันตอเพื่อนครูและ
สถานศึกษา

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

โครงการเขาคาย
วิทยาศาสตร

โรงเรียน
เทศบาลวัด
ชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

        10,000              10,000 จัดกิจกรรมเขาคายผูนํา
วิทยาศาสตร นักเรียนระดับชั้น 
ป.๔-๕ (นักเรียนแกนนํา
วิทยาศาสตร) จํานวน 136 คน 
ในวันที่ ๑๔-๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖
 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย มีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนให
นักเรียนมีทักษะพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตรใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
ผลการดําเนินการ 
นักเรียนจํานวน ๑๓๖ คน มี
ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 
คิดเปนรอยละ ๘๐ ของนักเรียน
ที่เขารวมกิจกรรม และมีความ
พึงพอใจตอโครงการนี้ คิดเปน
รอยละ ๙๐

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

โครงการพัฒนาหองสมุด โรงเรียน
เทศบาลวัด
ชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

      156,000            156,000 ดําเนินการปรับปรุงหองสมุด 
จัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ และจาง
เจาหนาที่หองสมุดเพราะครูที่ทํา
หนาที่บรรณารักษหองสมุดมี
หนาที่สอน
ผลการดําเนินการ นักเรียน
ไดรับบริการหองสมุด ๑๐๐% 
ของการบริการนักเรียนมีความ
พึงพอใจตอการใหบริการ ๘๐

ดําเนินการแลวเสร็จ
เปนโครงการตอเนื่อง
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

โครงการวันวิชาการ
(เปดโลกวิชาการ สืบสาน
วัฒนธรรมทางภาษา อาน
ถวายเจาฟา ยอดนักอาน)

โรงเรียน
เทศบาลวัด
ชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

        70,000              61,252 จัดกิจกรรมวันวิชาการ(เปดโลก
วิชาการ สืบสานวัฒนธรรมทาง
ภาษา อานถวายเจาฟา ยอดนัก
อาน)ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม 
๒๕๕๖ ณ โรงเรียนเทศบาลวัด
ชัยชุมพล ประกอบดวยกิจกรรม
 การแสดงบนเวที กิจกรรม
ประจําศูนยการเรียนรู กิจกรรม
ภาคสนาม กิจกรรมในบูท 
กิจกรรมสงเสริมการอาน(ไดแก
กิจกรรมปฏิบัติการคนหายอด
นักอาน,ประกวดเดอะสตาร
คนหานักอานฯลฯ) กิจกรรม
ประจําศูนยเรียนรู
เปาหมาย
นักเรียนชั้นป.๑-ป.๖ จํานวน 
๑,๕๐๕ คน รอยละ ๑๐๐

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

เขารวมกิจกรรมวันวิชาการและ
รักการอานทุกชั้นเรียน
ผลการดําเนินการ
นักเรียนจํานวน ๑,๕๐๕ คน ได
พัฒนาทักษะการอานและใช
แหลงเรียนรูในการสืบคนขอมูล
เพื่อการอานอยางหลากหลาย
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

ฝกอบรมนักเรียนแกนนํา
ปองกันยาเสพติด

โรงเรียน
เทศบาลวัด
ชัยชุมพล

(เงินอุดหนุน
ทั่วไป)

        80,000 31,520       111,520                 111,520 ฝกอบรมนักเรียนแกนนําปองกัน
ยาเสพติด ระหวางเดือนมกราคม
 - มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ เขตหาม
ลาสัตวปาทะเลนอย จ.พัทลุง 
เปาหมาย นักเรียน จํานวน ๕๐
 คน โดยเขาคายฝกความเปน
ผูนําและวิธีการเฝาระวังและ
ปองกันยาเสพติดเชนการรับ
ขาวสารและการแจงเบาะแส
ผลการดําเนินการ นักเรียน   
แกนนํามีความรู ความเขาใจ
แนวทางการเฝาระวังและ
ปองกันยาเสพติด

ดําเนินการแลวเสร็จ



60

ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

คัดกรองเขาคายอบรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
นักเรียน

โรงเรียน
เทศบาลวัด
ชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

        80,000              80,000 คัดกรองเขาคายอบรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน 
จํานวน ๓ รุน รุนที่ ๑ วันที่ ๗-๙
 มิ.ย.๕๖ รุนที่ ๒ วันที่ ๒๒-๒๓ 
ม.ิย.๕๖ รุนที่ ๓ วันที่ ๕-๗ ก.ค.
๕๖ ณ เขตหามลาสัตวปาทะเล
นอย จ.พัทลุง โดยมีเปาหมาย
เปนนักเรียนจํานวน ๒๕๕ คน 
ไดรับการคัดกรองนักเรียนกลุม
เสี่ยงมาเขาคายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและปองกันโรคสมอง
ติดยา ลดจํานวนนักเรียนที่เขาไป
เกี่ยวของกับยาเสพติด

ดําเนินการแลวเสร็จ



61

ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

ผลการดําเนินงาน
 -นักเรียนรอยละ ๑๐๐ มี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับพิษ
ภัยของยาเสพติดไมยุงเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดไม
ยุงเกี่ยวกับ



62

ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

หนึ่งโรงเรียนหนึ่ง
ศิลปะการแสดง (รําวงเวียน
ครก)

โรงเรียน
เทศบาลวัด
ชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

        20,000              20,000 จัดกิจกรรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่ง
ศิลปะการแสดงใหกับนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
กลุมสนใจ จํานวน ๓๐ คน 
ดําเนินการระหวางเดือน
มิถุนายน-กันยายน ๒๕๕๖ โดย
จัดใหความรูเกี่ยวกับประวัติ
ความเปนมาและรองเพลงบท
ไหวครูและสามารถรําไทยแบบ
รําวงเวียนครกดั้งเดิมได   
ผลการดําเนินการ นักเรียนกลุม
สนใจจํานวน ๓๐ คนไดฝกและ
สามารถรองและรําวงเวียนครก
แบบดั้งเดิม ๑๐๐%

ดําเนินการแลวเสร็จ



63

ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

พัฒนาระบบวิทยุเพื่อการ
เรียนรูสูชุมชน

โรงเรียน
เทศบาลวัด
ชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

        70,000 2,131         72,131                     72,131 จัดใหมีหองถายทอดเสียงและ
อุปกรณตาง ๆ ดวยระบบวิทยุที่
สามารถสื่อสารกระจายเสียงไปสู
ชุมชนไดงายรวดเร็วและทันตอ
ความตองการ
ผูเขารวมโครงการ นักเรียน ป.
๔-๖ จํานวน ๖๐ คน ครู ๒๐ คน
ผลการดําเนินการ
 - ครู นักเรียนและบุคลากรที่
เกี่ยวของไดใชหองสื่อวิทยุเปน
แหลงฝกประสบการณในการ
ผลิตรายการวิทยุและฝกการเปน
นักจัดรายการวิทยุที่สามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวันและ
เปนพื้นฐานในการประกอบ
อาชีพไดมาก

ดําเนินการแลวเสร็จ



64

ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

พัฒนาระบบโทรทัศนเพื่อ
การศึกษาภายในโรงเรียน

โรงเรียน
เทศบาลวัด
ชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

        80,000              28,035 ปรับปรุงระบบโทรทัศนใหมี
ประสิทธิภาพในการถายทอด
รายการเพื่อเปนแหลง
ประสบการณดานสื่อโทรทัศน
ใหกับนักเรียน ครูและบุคลากรที่
เกี่ยวของ จํานวน ๑,๕๐๕ คน 
ครู จํานวน ๗๐ คน
ผลการดําเนินการ
มีระบบโทรทัศนที่มี
ประสิทธิภาพสามารถถายทอด
รายการเพื่อเปนประสบการณ
และแหลงเรียนรูของนักเรียน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
เกี่ยวของ

ดําเนินการแลวเสร็จ



65

ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

เสริมสรางศักยภาพดาน
ดนตรี

โรงเรียน
เทศบาลวัด
ชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

        15,000              14,400 เปาหมาย -นักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม จํานวน ๗๐ คนมี
ความรู ความสามารถ ดาน
ภาษาอังกฤษในการฟง พูด อาน 
เขียน และกลาแสดงออกในการ
ฟง พูด อาน เขียน เปาหมาย คือ
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
 - ๖ จํานวน ๗๐ คน 
ผลการดําเนินการ  นักเรียนที่
เขารวมกิจกรรมไดพัฒนาทักษะ 
ดานการฟง พูด อาน เขียน และ
มีประสบการณดานการสื่อสาร 
กลาแสดงออก รอยละ ๘๐ ของ
นักเรียนที่เขารวมกิจกรรม

ดําเนินการแลวเสร็จ



66

ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

เสริมทักษะคณิตศาสตร โรงเรียน
เทศบาลวัด
ชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

        15,000              15,000 เปาหมาย
 -นักเรียนที่เขารวมโครงการ ทํา
แบบทดสอบไดรอยละ ๗๐ ขึ้นไป 
ผูเขารวมโครงการ     
 - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
๑-๖ ที่ไดรับคัดเลือกสายชั้นละ 
๑๐ คน รวม ๖๐ คน
ผลการดําเนินการ
 - นักเรียนที่เขารวมโครงการ 
จํานวน ๖๐ คน ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ ๖ คน รองชนะเลิศ
อันดับ ๑ จํานวน ๖ คน รอง
ชนะเลิศอันดับ๒ จํานวน ๖ คน 
รางวัลชมเชย จํานวน ๑๒ คน 
รวม ๓๐ คนและนักเรียนจํานวน
 ๔๐ คน ทําแบบทดสอบผาน
เกณฑระดับดี ๔๐ คน คิดเปน
รอยละ ๕๐ ของผูเขารวม
กิจกรรม

ดําเนินการแลวเสร็จ



67

ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

พัฒนาผูเรียนดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ICT

โรงเรียน
เทศบาลวัด
ชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

        15,000              15,000 เปาหมาย  
 -  พัฒนานักเรียนใหมีความรู
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันและสนใจเรียนรู
การใชงานเครื่องมือที่เกี่ยวของ
กับเทคโนโลยีทางดาน
คอมพิวเตอร เขาใจกระบวนการ
ทํางานดูแลรักษาซอมบํารุง 
คอมพิวเตอรและมีทักษะในการ
ใชโปรแกรม Microsoft      
สรางงาน Graphic และใชงาน 
Internet ไดดี 

ดําเนินการแลวเสร็จ



68

ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

ผูเขารวมโครงการ    
 - นักเรียนสายชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๑ - ๖ จํานวน ๑,๕๐๕ คน 
ผลการดําเนินการ
 - นักเรียนรอยละ ๘๐ มีทักษะ
ในการใชงานคอมพิวเตอรและ
ประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การ
ซอมบํารุงคอมพิวเตอรการใชงาน
โปรแกรมตางๆ เพื่อใชใน
ชีวิตประจําวันและเปนแนวทาง
ในการประกอบอาชีพได



69

ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ โรงเรียน
เทศบาลวัด
ชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

        10,000                6,923 เปาหมาย
 - นักเรียนที่เขารวมกิจกรรม
จํานวน ๗๐ คน มีความรู
ความสามารถ ดานภาษาอังกฤษ
ในการฟง พูด อานเขียน และ
กลาแสดงออก
ผูเขารวมโครงการ
 - นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมได
พัฒนาทักษะดานการฟง พูด 
อาน เขียนและมีประสบการณ
ดานการสื่อสารกลาแสดงออก 
รอยละ ๘๐ ของนักเรียนที่เขา
รวมกิจกรรม

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

คายภาษาอังกฤษ โรงเรียน
เทศบาลวัด
ชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

        32,840              13,920 เปาหมาย
 -  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
 ๔ จํานวน ๒๕๕ คน เขารวม
กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ
ผูเขารวมโครงการ
 -นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
 จํานวน ๒๕๕ คน
ผลการดําเนินการ
  -นักเรียนที่เขารวมกิจกรรม 
รอยละ ๑๐๐ ไดรับความรู
ประสบการณตรงจากการฝก
กิจกรรมคายภาษาอังกฤษมี
ความมั่นใจในการสื่อสารและมี
ทักษะดานการฟง พูด อาน เขียน

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

เสริมทักษะทางวิทยาศาสตร โรงเรียน
เทศบาลวัด
ชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

        10,000              10,000 เปาหมาย 
-นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัด  
ชัยชุมพล จํานวน ๔๑ คน ผาน
กระบวนการการเขาคายการ
จัดทําโครงงานวิทยาศาสตรและ
นําทักษะความรูและ
ประสบการณในการทําโครงงาน
มาปฏิบัติไดจริง
ผูเขารวมโครงการ
 -นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัด
ชัยชุมพล จํานวน ๔๑ คน   
ผลการดําเนินงาน
 -นักเรียนที่เขารวมกิจกรรม 
รอยละ ๘๐ นําความรู และ
ประสบการณที่ไดจากการ
ฝกอบรมมาทําโครงงานได

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

โครงการมหกรรมกีฬาสี
ภายในโรงเรียน

โรงเรียน
เทศบาลวัด
ชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

        37,848              37,848 เปาหมาย
 -  พัฒนานักเรียนใหมีสุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณ ทั้งดานรางกาย
 จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา
 และมีจิตวิญญาณ รูจักกฎ 
กติกา มีน้ําใจนักกีฬา ที่สงผลตอ
คุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียน 
ผูเขารวมโครงการ -นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๑-๖ จํานวน 
๑,๕๐๕ คน   
ผลการดําเนินการ - นักเรียน
รอยละ ๑๐๐ ไดเขารวมการ
แขงขันกีฬาสีภายในโรงเรียน มี
ความรักสามัคคี รูจักใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชนรูจักและปฏิบัติ
ตามกฎ กติกา มีน้ําใจนักกีฬา 
นําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

โครงการสงเสริมสุขภาพ โรงเรียน
เทศบาลวัด
ชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

          9,000                9,000 เปาหมาย
 -สงเสริมนักเรียนมีความรูใน
การดํารงชีวิตดูแลสุขภาพ รูจัก
ปองกันตนเองจากโรคภัย ไขเจ็บ
 มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และ
รูจักดูแลทันตสุขภาพได     
ผูเขารวมโครงการ    
 - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
๑ -๖ จํานวน ๑,๕๐๕ คน
ผลการดําเนินการ
 -นักเรียนรอยละ ๗๕ มีความรู 
ทักษะในการดูแลสุขภาพ รูจัก
ปองกันโรค ดูแลทันตสุขภาพได
อยางดี และนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

โครงการปรับปรุงศูนยการ
เรียนรู

โรงเรียน
เทศบาลวัด
ชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

        80,000              21,000 เปาหมาย
 - โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
มีศูนยการเรียนรูที่มีคุณภาพเพื่อ
ใชเปนสื่อและแหลงเรียนรูให
นักเรียนและครูไดศึกษาคนควา  
  
ผูเขารวมกิจกรรม
 -นักเรียน ครู  โรงเรียนเทศบาล
วัดชัยชุมพล
ผลการดําเนินงาน
 -นักเรียนและครูโรงเรียน
เทศบาลวัดชัยชุมพล รอยละ 
๑๐๐ ไดใชศูนยเรียนรู ที่มี
คุณภาพเพื่อพัฒนาความรู 
ความสามารถ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพดานการเรียนรูและ
จักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

โครงการพัฒนาเครือขาย
ผูปกครอง

โรงเรียน
เทศบาลวัด
ชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

      100,000 11,235       111,235                 111,235 เปาหมาย 
-สรางและพัฒนาเครือขาย
ผูปกครองใหมีความเขาใจระบบ
การจัดการศึกษา ของโรงเรียน
เทศบาลวัดชัยชุมพล เขาใจ
บทบาทความสําคัญของ
ผูปกครองมีตอการพัฒนา
นักเรียน ทั้งดานการเรียน 
สุขภาพ และพฤติกรรมตางๆ ให
มีประสิทธิภาพ เปนแนวทางใน
การดําเนินชีวิตและการศึกษา 
ในชั้นที่สูงขึ้น  
ผูเขารวมโครงการ  
-ผูปกครองนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๑-๖ จํานวน 
๑,๕๐๕ คน

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

ผลการดําเนินการ
 - ผูปกครองนักเรียนรอยละ ๙๐
 เขารวมโครงการ และมีความ
เขาใจระบบการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเขาใจบทบาทหนาที่
ความสําคัญของตนเอง ที่มีผล
ตอการพัฒนานักเรียนทุกดาน 
จัดตั้งทีมกรรมการบริหาร
เครือขายผูปกครองและ
เสริมสรางความรู ความเขาใจ
โดยการศึกษาดูงานจากสถานที่
ตางๆ เพื่อเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน



77

ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

โครงการ Christmas Day โรงเรียน
เทศบาลวัด
โคกสะทอน
(งบโรงเรียน)

        10,000 28,000       38,000                     37,848 จัดกิจกรรม Christmas Day  
นักเรียนตั้งแตชั้น ป.๑-ป.๖ รวม
จัดกิจกรรมการแสดงของ
นักเรียนและจัดนิทรรศการ เมื่อ
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ 
โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะทอน 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียน
ฝกทักษะทางภาษาในดานการฟง
 พูด อาน เขียน โดยใชแหลง
เรียนรูและสื่อที่หลากหลายและ
ใหผูเรียนเขาใจถึงประเพณี
วัฒนธรรม เปรียบเทียบความ
เหมือนและความแตกตาง
ระหวางวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษากับวัฒนธรรมไทย
ผลการดําเนินการ นักเรียนได
ฝกทักษะการพูด ฟง อาน เขียน
และเรียนรูวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา

ดําเนินการแลวเสร็จ



78

ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

โครงการคริสตมาส โรงเรียน
เทศบาลบาน

นาเหนือ
(งบโรงเรียน)

          5,000          5,000 10,000                     10,000 จัดกิจกรรมคริสตมาสนักเรียน
ตั้งแตชั้น ป.๕-ป.๖ และ
ผูเกี่ยวของ จํานวน ๒๕๐ คน 
รวมจัดกิจกรรมการแสดงของ
นักเรียนและจัดนิทรรศการ 
(เนนการสื่อสารฟง พูด อาน 
เขียน) เมื่อวันที่ ๔,๗,๒๐,๒๘, 
ธันวาคม ๒๕๕๕-๑๐ มกราคม 
๒๕๕๖ ณ โรงเรียนเทศบาลบาน
นาเหนือ
ผลการดําเนินการ นักเรียนได
ฝกทักษะการพูด ฟง อาน เขียน
และเรียนรูวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

สอนเสริมนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๖

โรงเรียน
เทศบาลวัด
โคกสะทอน
(งบโรงเรียน)

30,000                5,000  - จัดกิจกรรมสอนเสริมนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ ๖ รายวิชา

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

 สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ ในวัน

เสาร-อาทิตย ระหวางวันที่ ๑๖ 

กุมภาพันธ ถึง ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ

 โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะทอน โดย

มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนได

เรียนรูเพิ่มเติมในสาระวิชาภาษาไทย 

คณิตศาสตร วิทยาศาสตรสังคม

ศึกษาและภาษาอังกฤษ และสามารถ

นําความรูที่ไดไปใชในการ

สอบแขงขันและเรียนตอในระดับที่

สูงขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ

ผลการดําเนินการ  นักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ รอยละ

 ๙๐ เขารวมโครงการ นักเรียน

สามารถนําความรูที่ไดไปใชในการ

สอบแขงขันและเรียนตอในระดับชั้น

ที่สูงขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

เขาคายพักแรมลูกเสือ-
เนตรนารี

โรงเรียน
เทศบาลวัด
โคกสะทอน
(งบโรงเรียน)

30,000              30,000  - จัดกิจกรรมอยูคายพักแรมลูกเสือ-

เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๓ 

จํานวน ๒๗๗ คน เดินทางไกลและ

บําเพ็ญประโยชน วันที่ ๑๐ มกราคม

 ๒๕๕๖ณ วัดเขาปรีดีชั้น

ประถมศึกษาปที่ ๔-๕ จํานวน ๑๙๖ 

คน เดินทางไกลและบําเพ็ญประโยชน

 วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ ณ วัด

สําโรง ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ วันที่ 

๒๐-๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๘๕

 คน อยูคายพักแรม ณ คายตํารวจ

ตระเวนชายแดนที่ ๔๒๗ 

ผลการดําเนินงาน นักเรียนที่ผาน

การอยูคายและเดินทางไกลมี

จิตสํานึกที่เปนสาธารณะและรูจัก

หนาที่ของตนเองและรับผิดชอบมี

ระเบียบวินัยความอดทนมากขึ้น

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

โครงการเขาคายพักแรม
ลูกเสือเนตรนารี ชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๖

โรงเรียน
เทศบาลบาน

นาเหนือ
(งบโรงเรียน)

10,000 20,000       30,000              30,000  - จัดกิจกรรมเขาคายพักแรม
ลูกเสือเนตรนารี ชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๖ วันที่ 
๒๐,๒๔ เดือนธันวาคม ๕,๑๗-
๑๙,๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ณ 
โรงเรียนเทศบาลบานนาเหนือ 
จํานวน ๑๒๕ คน โดยมีกิจกรรม
ผจญภัยเดินทางไกลแลวให
นักเรียนบันทึกกิจกรรมที่
ดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน นักเรียน
สามารถพัฒนาตนเองดานการ
แกไขปญหา การทํางานรวมกับ
ผูอื่นมีทักษะการเปนผูนําและผู
ตามที่ดี มีจิตสํานึกที่เปน
สาธารณะและรูจักหนาที่ของ
ตนเองและรับผิดชอบมีระเบียบ
วินัยความอดทนมากขึ้น

ดําเนินการแลวเสร็จ



82

ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

โครงการคณิตคิดเร็ว โรงเรียน
เทศบาลวัด
โคกสะทอน
(งบโรงเรียน)

6,000 4,000         10,000 10,000  - จัดกิจกรรมคณิตคิดเร็วใหกับ

ผูเรียนทุกคนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-

๖ ประมาณ ๑๐ นาทีกอนเรียน

เนื้อหาคณิตศาสตรทุกวัน และ

ดําเนินการแขงขันคณิตคิดเร็ว วันที่ 

๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ณ โรงเรียน

เทศบาลวัดโคกสะทอน มี

วัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนทุก

ระดับชั้นไดรับการฝกทักษะ

กระบวนการคิดและมีเทคนิคการคิด

เลขไดอยางรวดเร็ว คิดไดอยาง

ถูกตอง เพื่อสงเสริมกระตุนให

นักเรียนมีความกระตือรือรน ใฝรู ใฝ

เรียนในวิชาคณิตศาสตรและนักเรียน

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตรสูงขึ้น

ผลการดําเนินการ นักเรียนมีทักษะ

การคิดเลขเร็วมากขึ้น มีทัศนคติที่ดี

ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรมี

ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร

สูงขึ้น

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

โครงการอบรมทักษะ
คอมพิวเตอรนักเรียนชั้น ม.๓

โรงเรียน
มัธยมศึกษา
เทศบาลเมือง

ทุงสง
(งบโรงเรียน)

20,000                6,000  - จัดกิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร
 ใหกับนักเรียนชั้นม.๓ จํานวน 
๒๒๓ คน วันที่ ๙ มกราคม 
๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคใต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
เพิ่มความรู ทักษะที่ถูกตองใน
ดานการใชคอมพิวเตอรใหกับ
นักเรียนและใหนักเรียนไดเรียนรู
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่นักเรียน
สนใจ
ผลการดําเนินการ นักเรียนมี
ความรูดานคอมพิวเตอรเพิ่มขึ้น
และสามารถนําความรูไป
ประยุกตใชในการศึกษาตอและ
ใชในชีวิตประจําวัน

ดําเนินการแลวเสร็จ

โครงการสรางคนดีเขาวัด
ปฏิบัติธรรม

35,000 20,000       55,000              54,488 จัดกิจกรรมที่สงเสริมการสราง
คนดีเขาวัดปฏิบัติธรรมดังนี้



84

ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

โรงเรียน
มัธยมศึกษา
เทศบาลเมือง

ทุงสง
(งบโรงเรียน)

20,000               34,744  - จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนชั้น ม.๑-ม.๒ 
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ 
สวนพฤกษาสิรินธร อําเภอ   ทุง
สง 
ผลการดําเนินการ นักเรียนที่
เขารับการอบรมมีความรูและ
เขาใจเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรมและนํามาปรับใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง

ดําเนินการแลวเสร็จ



85

ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

15,000               19,744  - จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม      
จาริณีของนักเรียนชั้น ม.๑ 
ระหวางวันที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม 
๒๕๕๖ ณ วัดประดูพัฒนาราม 
ตําบลทาวัง อําเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ผลการดําเนินงาน นักเรียนมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรมและสามารถ
นํามาปรับใชในชีวิตประจําวันได

ดําเนินการแลวเสร็จ



86

ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

โครงการสืบสานวัฒนธรรม โรงเรียน
มัธยมศึกษา
เทศบาลเมือง

ทุงสง
(งบโรงเรียน)

20,000              15,000  - จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร
ในชวงเชาและกิจกรรมวัน     
คริสตมาสชวงบายวันที่ ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียน
มัธยมศึกษาเทศบาล 
ผลการดําเนินการ นักเรียนมี
ความรูความเขาใจในการปฏิบัติ
ของแตละวัฒนธรรม

ดําเนินการแลวเสร็จ



87

ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

โครงการแนะแนวศึกษาตอ โรงเรียน
มัธยมศึกษา
เทศบาลเมือง

ทุงสง
(งบโรงเรียน)

10,000 20,000       30,000              19,744  - จัดกิจกรรมแนะแนวทาง
ศึกษาตอประชาสัมพันธโรงเรียน
แกนักเรียนโรงเรียนตาง ๆ (ชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๖) ไดแก
โรงเรียนสังกัดเทศบาลและ
โรงเรียนสังกัด สพฐ เขต ๒ 
ระหวางวันที่ ๑๔-๑๘ มกราคม 
๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
แนะแนวและประชาสัมพันธการ
รับนักเรียนเขาศึกษาตอใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล
เมืองทุงสง
ผลการดําเนินการ นักเรียน
ไดรับความรูความเขาใจในการ
เลือกศึกษาตอตามถนัด ตาม
ศักยภาพของแตละคน

ดําเนินการแลวเสร็จ



88

ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

โครงการสงเสริมอาชีพ
ใหกับนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตน

โรงเรียน
มัธยมศึกษา
เทศบาลเมือง

ทุงสง
(งบโรงเรียน)

18,000                5,000  - จัดกิจกรรมอบรมทําขนม
ใหกับครูและนักเรียน จํานวน 
๓๐ คน ในวันที่ ๒๖ มกราคม 
๒๕๕๖ ณ โรงเรียนมัธยมศึกษา
เทศบาล เพื่อสงเสริมใหเด็ก
นักเรียนฝกทําขนมทองถิ่น
ผลการดําเนินการ นักเรียน
สามารถเรียนรูทักษะทําขนมและ
ไดเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น

ดําเนินการแลวเสร็จ



89

ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

โครงการกิจการลูกเสือ โรงเรียน
มัธยมศึกษา
เทศบาลเมือง

ทุงสง
(งบโรงเรียน)

46,000              10,000  - จัดกิจกรรมเดินทางไกล
นักเรียนชั้น ม.๑ จากโรงเรียน
มัธยมศึกษาเทศบาลถึงอุทยาน
แหงชาติน้ําตกโยง วันที่ ๒๕ 
มกราคม ๒๕๕๖ 
 - จัดกิจกรรมเขาคายลูกเสือ
นักเรียนชั้น ม.๒ วันที่ ๙-๑๑ 
มกราคม ๒๕๕๖ ณ อุทยาน
แหงชาติน้ําตกโยง และจัด
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
นักเรียนชั้น ม.๓ วันที่ ๑ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๖
ผลการดําเนินการ นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคใน
การพัฒนาตนเองตามหลักสูตร

ดําเนินการแลวเสร็จ



90

ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

โครงการแขงขันกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ

โรงเรียน
มัธยมศึกษา
เทศบาลเมือง

ทุงสง
(งบโรงเรียน)

47,000              44,735  - จัดกิจกรรมแขงขันกีฬาภายใน
(กีฬาส)ี วันที่ ๒๘ ธันวาคม 
๒๕๕๖ ณ โรงเรียนมัธยมศึกษา
เทศบาล 
ผลการดําเนินการ นักเรียนได
แสดงศักยภาพดานกีฬาอยาง
เต็มศักยภาพ

ดําเนินการแลวเสร็จ



91

ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

โครงการเรียนรวมวิทย-
คณิต มหาวิทยาลัยราช
มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตไส
ใหญ

โรงเรียน
มัธยมศึกษา
เทศบาลเมือง

ทุงสง
(งบโรงเรียน)

84,760              40,000  - จัดกิจกรรมเรียนรวมวิทย-
คณิต มหาวิทยาลัยศรีวิชัยวิทยา
เขตไสใหญ(มทร.) ใหกับนักเรียน
โครงการวิทย-คณิต ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๑/๑ จํานวน ๒๔
 คนและชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒/๑
 จํานวน ๒๘ คน เรียนวิชา
วิทยาศาสตรกับอาจารย
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ที่สนใจ
สอบเรียนตอสายสามัญวิทย-
คณิต โดยอาจารยจาก 
มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัยฯ 
ติวเขมวิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร ในระหวางวันที่ ๒๔
 พฤศจิกายน ๒๕๕๕-๒๓ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๖

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย(ไสใหญ) 
ผลการดําเนินการ นักเรียนมี
ความรูในวิชาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรเพิ่มเติมจากใน
หองเรียน

โครงการปจฉิมนิเทศ 
นักเรียนชั้น ม.๓

โรงเรียน
มัธยมศึกษา
เทศบาลเมือง

ทุงสง
(งบโรงเรียน)

30,000 30,000  - จัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่๓ 
วันที่ ๒๑-๒๒ณ อําเภอปากพยูน
 จังหวัดพัทลุง และวันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ทําพิธีผูก
ขอมือนักเรียนที่จบการศึกษาที่
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล
ผลการดําเนินการ นักเรียนได
แสดงออกซึ่งความรัก ความ
กตัญูตอครูและความผูกพันตอ
เพื่อน

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

๓๓ โครงการสงเสริมทักษาทาง
วิชาการ

192,000            106,960 ดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริม
ทักษะทางวิชาการดังนี้

ดําเนินการแลวเสร็จ

โรงเรียน
มัธยมศึกษา
เทศบาลเมือง

ทุงสง
(งบโรงเรียน)

              84,960  - กิจกรรมสงเสริมการแขงขัน
ทักษะวิชาการในระดับประเทศ 
ครั้งที๙่ ระหวางวันที่ ๓๑ ก.ค.-๕
 ส.ค.๕๖ ณ อาคารซาเลนเจอร๒
 อิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี
ผลการดําเนินการ ไดรางวัล
ชมเชยระดับประเทศ จํานวน ๑ 
รายการ จากรายงการที่สงไป
แขงขันระดับประเทศ ๔ รายการ

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

              22,000 กิจกรรมสอนเสริมทักษะวิชาการ
เปาหมาย เด็กนักเรียนมี
พัฒนาการดานการศึกษาที่ได
มาตรฐานมีความรูคูคุณธรรม 
จริยธรรมและจิตสํานึกสาธารณะ
 โดยจัดสอนเสริมนักเรียน
ระหวางวันที่ ๑๖ พ.ค.-๑๖ ม.ิย.
๕๖

ดําเนินการแลวเสร็จ

โครงการคายวิชาการ       166,080            166,080 ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้

โรงเรียน
มัธยมศึกษา
เทศบาลเมือง

ทุงสง
(งบโรงเรียน)

              95,540  - กิจกรรมวิทยาศาสตรสัญจร  
วันที่ ๒-๓ ก.ค.๕๖ ณ ศูนย
วิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ผลการดําเนินการ นักเรียนรอย
ละ ๙๕ มีความรูดานวิทยาศาสตร

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

โรงเรียน
มัธยมศึกษา
เทศบาลเมือง

ทุงสง
(งบโรงเรียน)

              30,540  - กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 
ระหวางวันที่ ๑๖-๑๗ ก.ย.๕๖ ณ
 สวนพฤกษาสิรินธร
ผลการดําเนินการ   นักเรียน
รอยละ ๙๕ มีความรูดาน
ภาษาอังกฤษ

ดําเนินการแลวเสร็จ

โรงเรียน
มัธยมศึกษา
เทศบาลเมือง

ทุงสง
(งบโรงเรียน)

              40,000  - กิจกรรมคายคณิตศาสตร 
ระหวางวันที่ ๑๙ ก.ย.๕๖ ณ 
ร.ร.ม.ทส.
ผลการดําเนินการ   นักเรียน
รอยละ ๙๕ มีความรูดาน
คณิตศาสตร

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

โครงการ ๑ ศิลปะ ๑ การ
แสดง(กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการแสดงลิเกปา)

โรงเรียน
มัธยมศึกษา
เทศบาลเมือง

ทุงสง
(งบโรงเรียน)

35,000              25,000 จัดกิจกรรมเขาคายลิเกปา
เพื่อใหนักเรียนไดฝกการแสดง
ลิเกปาจากภูมิปญญาชาวบานที่
มีความเชี่ยวชาญดานการแสดง
ลิเกปาวันที่ ๒๐-๒๓ ก.ค.๕๖ ณ
 ต.สามตําบล อ.จุฬาภรณ จ.
นครศรีธรรมราช
ผลการดําเนินการ นักเรียน
จํานวน ๘๐ คน ที่เขารวม
กิจกรรมผานเกณฑการทดสอบ
ภาคปฏิบัติในระดับดีมาก

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียนชั้นม.๓

โรงเรียน
มัธยมศึกษา
เทศบาลเมือง

ทุงสง
(งบโรงเรียน)

28,000 28,000  - กิจกรรมสอนเสริมเพื่อพัฒนา
ผล O-NET  และสอนเสริม
นักเรียนเพื่อศึกษาตอ ระหวาง
วันที่ ๒๖ ม.ิย.-๓๑ ก.ค.๕๖ ณ 
ร.ร.ม.ทส. เพื่อสงเสริมและ
พัฒนาวิชาการแกนักเรียนกอนมี
การทดสอบ O-NET และ
สามารถสอบเขาเรียนตอในสาย
สามัญของนักเรียนในโรงเรียนที่
มีชื่อเสียงได

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

โครงการเขาคายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี

โรงเรียนกีฬา
เทศบาลเมือง

ทุงสง
(งบโรงเรียน)

6,000 6,000  - จัดกิจกรรมเขาคายพักแรม
ลูกเสือ เนตรนารี นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๖ และชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๒ วันที่ ๙-๑๗ 
มกราคม ๒๕๕๖ ณ อุทยาน
แหงชาติน้ําตกโยง และคาย
ลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเทศบาล
บานนาเหนือ โดยมี
กลุมเปาหมายเปนนักเรียน 
จํานวน ๖๔ คน
ผลการดําเนินงาน นักเรียนเกิด
ความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ
 มีจิตสํานึกที่เปนสาธารณะและ
รูจักหนาที่ของตนเองและ
รับผิดชอบมีระเบียบวินัยความ
อดทนมากขึ้น

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

จัดประเพณีตรุษจีน โรงเรียน
เทศบาลบาน

นาเหนือ
(งบโรงเรียน)

25,000 25,000  - จัดกิจกรรมทําบุญวันตรุษจีน 
วันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ณ 
โรงเรียนเทศบาลบานนาเหนือ
ผลการดําเนินการ นักเรียน ครู 
ไดเขารวมโครงการ/กิจกรรม 
และมีจิตสํานึกในการสืบสาน 
อนุรักษประเพณีทองถิ่น 
โรงเรียนมีความสัมพันธอันดีกับ
ชุมชน

ดําเนินการแลวเสร็จ

จัดประเพณีตรุษจีน โรงเรียนกีฬา
เทศบาลเมือง

ทุงสง
(งบโรงเรียน)

5,000 5,000  - จัดกิจกรรมทําบุญวันตรุษจีน 
วันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ณ 
โรงเรียนเทศบาลบานนาเหนือ
ผลการดําเนินการ นักเรียน ครู 
ไดเขารวมโครงการ/กิจกรรม 
และมีจิตสํานึกในการสืบสาน 
อนุรักษประเพณีทองถิ่น 
โรงเรียนมีความสัมพันธอันดีกับ
ชุมชน

ดําเนินการแลวเสร็จ



100

ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

กิจกรรมปจฉิมนิเทศวัน
อําลานักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๖

โรงเรียน
เทศบาลบาน

นาเหนือ
(งบโรงเรียน)

10,000 10,000  - จัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศ วัน
อําลานักเรียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 
๑๒๕ คน ในวันที่ ๘ มีนาคม 
๒๕๕๖ ณ โรงเรียนเทศบาลบาน
นาเหนือ
ผลการดําเนินการ 
นักเรียนมีความรัก ความผูกพัน
ตอกันหลังจากสําเร็จการศึกษา 
มีความรูสึกที่ดี ตอเพื่อน ครูและ
สถานศึกษา ไดแสดงออกซึ่ง
ความกตัญูกตเวทีตอครู

ดําเนินการแลวเสร็จ



101

ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

ปจฉิมนิเทศกิจกรรมจัดวัน
อําลานักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๖ และ
มัธยมศึกษาปที่ ๓

โรงเรียนกีฬา
เทศบาลเมือง

ทุงสง
(งบโรงเรียน)

5,000 5,000  - จัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศวัน
อําลานักเรียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปที่ 3  วันที่ ๘ 
มีนาคม ๒๕๕๖ ณ อาคาร
อเนกประสงคโรงเรียนเทศบาล
บานนาเหนือ
ผลการดําเนินการ 
นักเรียนมีความรัก ความผูกพัน
ตอกันหลังจากสําเร็จการศึกษา 
นักเรียนมีความรูสึกที่ดี ตอเพื่อน
 ครูและสถานศึกษา นักเรียนได
แสดงออกซึ่งความกตัญูกตเวที
ตอครู

ดําเนินการแลวเสร็จ



102

ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร กิจกรรมทัศน
ศึกษาดูงาน

โรงเรียน
เทศบาลบาน

นาเหนือ
(งบโรงเรียน)

50,000 50,000 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน 
ระหวางวันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม 
๒๕๕๖ ณ โฮมสเตยบานลุงพงศ 
ต.ทองเนียน อ.ขนอม 
จ.นครศรีธรรมราช
ผลการดําเนินงาน
บุคลากรของโรงเรียนทุกคน ไดมี
โอกาสทัศนศึกษา ดูงาน การ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาทั้งระบบ 
ปการศึกษาละ 1 ครั้ง และ
สามารถนําสิ่งที่เรียนรู มา
ปรับเปลี่ยนประยุกตใชในการ
พัฒนาตนเอง สถานศึกษาและ
พัฒนาผูเรียนเปนสําคัญสวน
ผูบริหารสถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ

ดําเนินการแลวเสร็จ



103

ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน

โรงเรียนกีฬา
เทศบาลเมือง

ทุงสง
(งบโรงเรียน)

10,000 10,000 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน
ระหวางวันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม 
๒๕๕๖ ณ โฮมสเตยบานลุงพงศ 
ต.ทองเนียน อ.ขนอม 
จ.นครศรีธรรมราช 
ผลการดําเนินงาน
บุคลากรของโรงเรียนทุกคน ไดมี
โอกาสทัศนศึกษา ดูงาน การ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาทั้งระบบ 
ปการศึกษาละ 1 ครั้ง บุคลากร
สามารถนําสิ่งที่เรียนรู มา
ปรับเปลี่ยนประยุกตใชในการ
พัฒนาตนเอง สถานศึกษาและ
พัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ 
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ดําเนินการแลวเสร็จ



104

ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

โครงการทัศนศึกษานอก
สถานที่ชั้นประถมศึกษาปที่
 ๑-๖

โรงเรียน
เทศบาลบาน

นาเหนือ
(งบโรงเรียน)

50,440 50,000 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน 
ระหวางวันที่ ๑ ธ.ค.๕๕ - ๑๕ 
กันยายน ๒๕๕๖ ทั้งภายใน
จังหวัดนครศรีธรรมราชและ
จังหวัดอื่น ๆ  
ผลการดําเนินงาน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-
๖ โรงเรียนเทศบาลบานนาเหนือ
 จํานวน ๕๘๒ คน มีจิตสํานึกที่ดี
ในการรวมอนุรักษทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สามารถพัฒนาตนเองดาน
ความคิด การแกปญหาการ
ทํางานรวมกับผูอื่น

ดําเนินการแลวเสร็จ



105

ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

โครงการคนรักวิทย 
กิจกรรมคายการเรียนรู
วิทยาศาสตร ณ ศูนย
วิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา
นครศรีธรรมราช

โรงเรียน
เทศบาลบาน

นาเหนือ
(งบโรงเรียน)

12,600 12,600  - จัดกิจกรรมคายการเรียนรู
วิทยาศาสตร วันที่ ๑๕ สิงหาคม
 ๒๕๕๖ ณ ศูนยวิทยาศาสตร
เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 
อ.พรหมคีรี
ผลการดําเนินงาน
๑. ผูเรียนเกิดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร
เปาหมายรอยละ ๗๐
๒. ผูเรียนสามารถแกปญหาได
อยางเปนระบบ
๓. ผูเรียนมีสวนรวมในการ
เรียนรูและเกิดประสบการณตรง
๔. ผูเรียนนําความรูที่ไดรับไปใช
แกปญหาในชีวิตประจําวัน

ดําเนินการแลวเสร็จ



106

ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

โครงการคนรักวิทย 
กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร

โรงเรียนกีฬา
เทศบาล

(งบโรงเรียน)

10,000 10,000  - จัดกิจกรรมสัปดาห
วิทยาศาสตร ระหวางวันที่ ๓๐ 
พ.ค. ๕๖ - ๓๐ ก.ย.๕๖ ณ 
โรงเรียนกีฬาเทศบาลฯ 
ผลการดําเนินการ
ทําใหพัฒนาการทางดาน
วิชาการของนักเรียนดีขึ้น
ผลการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้น
รอยละ ๗๕

ดําเนินการแลวเสร็จ



107

ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

โครงการทัศนศึกษานอก
สถานที่ กิจกรรมการเรียนรู
แบบบูรณาการ

โรงเรียน
เทศบาลบาน

นาเหนือ
(งบโรงเรียน)

18,440 18,440  - จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
บูรณาการ ป.๑-๖ จํานวน ๕๐๒
 คน ระหวางวันที่ ๒๒ สิงหาคม -
 ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย
เรียนรูตางๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลการดําเนินงาน
นักเรียนมีจิตสํานึกที่ดีในการ
รวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมสามารถพัฒนา
ตนเองดานความคิดการ
แกปญหาการทํางานรวมกับผูอื่น
อยูในระดับรอยละ๗๕
ผูมีสวนรวมทุกฝายมีความ
พึงพอใจรอยละ ๗๕

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

โครงการวันภาษาไทย
แหงชาติ
 - กิจกรรมวันสุนทรภู

โรงเรียนกีฬา
เทศบาล

(งบโรงเรียน)

จัดกิจกรรมวันสุนทรภู ระหวาง
วันที่ ๓-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ
 อาคารเอนกประสงคโรงเรียน
กีฬาเทศบาลเมืองทุงสง
ผลการดําเนินงาน 
 - นักเรียน ครู รอยละ ๙๐ ได
เขารวมโครงการ
 - นักเรียนมีจิตสํานึกและได
รําลึกถึงคุณพระสุนทรโวหาร
 - นักเรียนนําความรูไปใชอยางมี
เหตุผลสรางสรรคและมีคุณธรรม

ดําเนินการแลวเสร็จ
(ไมใชงบประมาณ)
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

โครงการรณรงคปองกันยา
เสพติดในสถานศึกษา
(กิจกรรมอบรมแกนนําเฝา
ระวังยาเสพติดในโรงเรียน
เทศบาลวัดโคกสะทอน)

โรงเรียนวัด
โคกสะทอน
(งบเทศบาล)

10,000 10,000 กิจกรรมอบรมแกนนําเฝาระวัง
ยาเสพติดในโรงเรียนเทศบาลวัด
โคกสะทอน มีเปาหมายเปน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๔-
๖ จํานวน ๑๐๐ คน ระหวาง
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

ดําเนินการแลวเสร็จ

โครงการเขาคายจริยธรรม โรงเรียนวัด
โคกสะทอน
(งบโรงเรียน)

30,000 29,325 โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะทอน
รวมกับศูนยสงเสริมจริยธรรม
อําเภอทุงใหญจัดกิจกรรมเขา
คายจริยธรรมนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๔-๖ เพื่อ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
คานิยมที่พึงประสงค ระหวาง
วันที่ ๑๔-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโคก
สะทอน

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

กิจกรรมคายอาชีพสําหรับ
เยาวชน

โรงเรียนวัด
โคกสะทอน
(งบโรงเรียน)

50,000 50,000 จัดกิจกรรมคายอาชีพสําหรับ
เยาวชนระหวางวันที่ ๑๓-๑๔ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียน
เทศบาลวัดโคกสะทอน โดยมี
กิจกรรมประดิษฐเด คูพาจ งาน
จัดดอกไมรูปทรงตาง ๆ 
ผลการดําเนินการ นักเรียน 
เยาวชนและชุมชนมีความพึง
พอใจและอยากใหมีกิจกรรม
อยางตอเนื่อง

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

คายภาษาอังกฤษโดยครู
ตางชาติ(การนําความรู
อาเซียนใหนักเรียน)

โรงเรียนวัด
โคกสะทอน
(งบโรงเรียน)

40,000 40,000 จัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ
โดยครูตางชาติระหวางวันที่ ๒-๔
 สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียน
เทศบาลวัดโคกสะทอน 
ผลการดําเนินการ รอยละ ๘๐ 
ของนักเรียนที่รวมกิจกรรมมี
ความรูความเขาใจความเปน
ประชาคมอาเซียนมีความตั้งใจ
ในการพัฒนาศักยภาพการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

กิจกรรมอบรมสัมมนา
ศึกษาดูงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาและบุคลากร
ประจําป ๒๕๕๖

โรงเรียนวัด
โคกสะทอน
(งบโรงเรียน)

40,000 40,000 กิจกรรมอบรมสัมมนาศึกษาดู
งานคณะกรรมการสถานศึกษา
และบุคลากรประจําป ๒๕๕๖ 
ระหวางวันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม 
๒๕๕๖ ณ ชลนภารีสอรท 
อําเภอขนอม 
ผลการดําเนินการ 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผูบริหาร ครู มีความรูความเขาใจ
ในการจัดบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน(SBMLD) บทบาทหนาที่
ในการพัฒนาและการมีสวนรวม

ดําเนินการแลวเสร็จ



113

ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

กิจกรรมการจัดทําแหลง
เรียนรูดานการเกษตร

โรงเรียนวัด
โคกสะทอน
(งบโรงเรียน)

30,000 30,000 จัดกิจกรรมการจัดทําแหลง
เรียนรูดานการเกษตร วันที่ ๑๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียน
เทศบาลวัดโคกสะทอน 
ผลการดําเนินการ 
เชิงปริมาณ เด็ก เยาวชน และ
ชุมชน จํานวน ๑๐๐ คน ไดรับ
ความรู
เชิงคุณภาพ เด็ก เยาวชนและ
ชุมชนใชสถานที่โรงเรียนวัดโคก
สะทอนเปนแหลงเรียนรูและ
ปฏิบัติได

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

กิจกรรมอบรมนักเรียน
แกนนําคอมพิวเตอรใน
โรงเรียนสูความเปนเลิศ

โรงเรียนวัด
โคกสะทอน
(งบโรงเรียน)

30,000 30,000 จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนแกน
นําคอมพิวเตอรในโรงเรียนสู
ความเปนเลิศใหกับนักเรียนชั้น 
ป.๔-๖ จํานวน ๔๐ คน ระหวาง
วันที่ 
๖,๗,๑๓,๑๔,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๗,
๒๘ ก.ค.และวันที่ ๓,๔,สิงหาคม
 ๒๕๕๖ ณ หองคอมพิวเตอร
โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะทอน
ผลการดําเนินการ นักเรียน
ไดรับการฝกปฏิบัติจริงจนเกิด
ทักษะและความชํานาญ
กอใหเกิดการสรางผลงานเปนที่
ยอมรับของผูปกครอง ชุมชนได

ดําเนินการแลวเสร็จ



115

ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

โครงการเขาคายวิชาการ
ของนักเรียนโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองทุงสง
 - กิจกรรมการพัฒนา
ทักษะการจัดทําโครงการ
แกนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดโคกสะทอนเพื่อ
แขงขันทักษะทางวิชาการ

โรงเรียนวัด
โคกสะทอน
(งบโรงเรียน)

50,000 50,000 จัดกิจกรรมอบรมเพิ่มพูนความรู
เกี่ยวกับโครงงานใหกับนักเรียน
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ จํานวน ๑๒๐
 คน ระหวางเดือนกรกฎาคม - 
กันยายน ๒๕๕๖ ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช
ผลการดําเนินงาน นักเรียน
สามารถสรางชิ้นงานไดสําเร็จ 
ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูที่เกี่ยวของอยูในระดับมาก
ที่สุด

ดําเนินการแลวเสร็จ



116

ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใชโรงเรียน
เปนฐานในการพัฒนา
ทองถิ่น(SBMLD)
 - กิจกรรมพัฒนา
ความสามารถของนัก
ดุริยางคโรงเรียน

โรงเรียนวัด
โคกสะทอน
(งบSBMLD)

20,000 19,800             จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถ
ของนักดุริยางคโรงเรียน จํานวน
 ๔๕ คน ระหวางวันที่ ๒๗-๒๘ 
ก.ค.และ๓-๔ ส.ค.๕๖ 
ผลการดําเนินการ นักเรียนมี
ทักษะการบรรเลงดนตรีและการ
แปรขบวน ผลการเรียนที่
ประเมินทักษะโดยวิทยากรรอย
ละ ๗๕ ความพึงพอใจของผูรวม
โครงการ ระดับ ๓.๗๐

ดําเนินการแลวเสร็จ



117

ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใชโรงเรียน
เปนฐานในการพัฒนา
ทองถิ่น(SBMLD) 
 -กิจกรรมพัฒนา
ความสามารถของนักดนตรี
ไทยของโรงเรียนสูความเปน
เลิศ

โรงเรียนวัด
โคกสะทอน
(งบSBMLD)

30,000 30,000 จัดกิจกรรมอบรมพัฒนา
ความสามารถของนักดนตรีไทย
ของโรงเรียนสูความเปนเลิศ 
นักเรียนชั้นป.๓-ป.๖ จํานวน ๓๐
 คน ระหวางวันที่ ๑๕-๑๖ และ
๒๒-๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ ณ
 หองดนตรีโรงเรียน ผลการ
ดําเนินการ นักเรียนที่ประเมิน
ทักษะโดยวิทยากรรอยละ ๗๕ 
ความพึงพอใจของผูรวมโครงการ
 ระดับ ๓.๕๐

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน

เพิ่มใหระบุเหตุผลใน
การโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

โครงการทัศนศึกษานอก
สถานที่

โรงเรียนวัด
โคกสะทอน
(งบโรงเรียน)

30,000 30,000             จัดทัศนศึกษานอกสถานที่วันที่ 
๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ สวน
สมเด็จพระศรีนครินทราเมือง
นครศรีธรรมราช
ผลการดําเนินงาน นักเรียนเขา
รวม ๑๐๐%  ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมอยูในระดับดี

ดําเนินการแลวเสร็จ

โครงการคัดเลือกครูดีเดน โรงเรียนวัด
โคกสะทอน
(งบโรงเรียน)

5,000 5,000 คัดเลือกครูปฏิบัติการสอนดีเดน
ตามกลุมสาระการเรียนรู ๘ 
กลุมสาระ ภายในเดือนมิถุนายน
 ๒๕๕๖ 
ผลการดําเนินการ ทําใหมีครู
ปฏิบัติการสอนดีเดนตามกลุม
สาระการเรียนรู สรางขวัญและ
กําลังใจใหครูปฏิบัติการสอน

ดําเนินการแลวเสร็จ



49

ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว
หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วาง

ไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลตอคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาผูเรียนใหไดรับโอกาสในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นและมีคุณภาพ 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง  ประจําป  ๒๕๕๖

ภายใตยุทธศาสตรที่ ๑  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสูคุณภาพมาตรฐานที่เหนือกวา



118

ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วาง

ไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม

ใหระบุเหตุผลในการโอน
ดวย  เพื่ออธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได

1 โครงการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา

140,000   147,900   267,900   248,800         ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้

โครงการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา

ศึกษานิเทศก
กองการศึกษา

(งบเงิน
อุดหนุน
ทั่วไป)

120,000   147,900   267,900   228,800          จัดอบรมเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุงสง 
ระหวางวันที่ ๑๙-๒๓ กันยายน 
๒๕๕๖ ณ เขื่อนเชี่ยวหลาน            
จ.สุราษฎรธานี
ผลการดําเนินการ ไดหลักสูตร ๘ 
กลุมสาระ ๑ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
พิเศษดานกีฬา

ดําเนินการแลวเสร็จ
(เปนโครงการตอเนื่อง)

โครงการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนวัด
โคกสะทอน
(งบโรงเรียน)

20,000     20,000           จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง
หลักสูตรทั้งหมดระหวางวันที่ ๑๕-๒๕
 ก.ย.๕๖

ดําเนินการแลวเสร็จ
(เปนโครงการตอเนื่อง)

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง  ประจําป  ๒๕๕๖

ภายใตยุทธศาสตรที่ ๑  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสูคุณภาพมาตรฐานที่เหนือกวา

แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาหลักสูตร สนับสนุนงานวิจัยดานการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูใหมีความโดดเดนทุกกลุมสาระสอดคลองกับความตองการทองถิ่น สะทอนเอกลักษณของ
ชุมชนและมีการขยายผลไปสูการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ



119

ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วาง

ไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ใหระบุเหตุผลในการโอนดวย 

 เพื่ออธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาเด็กกอนวัยเรียนใหมีความพรอมทุกดานโดยจัดตั้งโรงเรียนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ "รีสอรทอนุบาล" และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

๑ โครงการพัฒนาแผนการจัด
ประสบการณ อ.2

โรงเรียนรี
สอรท

(SBMLD)

10,000      10,000 มีการจัดแผนที่สอดคลองและบูรณา
การกับกิจกรรมอื่นๆอยางมีระบบ 
ระดับอนุบาล 2 ระหวางวันที่ ๒๖-๒๘
ม.ีค.๕๖ ณ โรงแรมอลงกตรีสอรท อ.
ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

ดําเนินการแลวเสร็จ

โครงการพัฒนาสื่อการสอนระดับกอน
วัยเรียน (อ.2)

โรงเรียนรี
สอรท

(SBMLD)

50,000       มีสื่อการสอนครบตามแผนการจัด
ประสบการณ
-สื่อมีประสิทธิภาพรอยละ80ขึ้นไป
-เพื่อใหมีหนวยนิทานบริการนักเรียน
ทุกศูนยสาขา

อยูระหวางดําเนินการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง  ประจําป  ๒๕๕๖

ภายใตยุทธศาสตรที่ ๑  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสูคุณภาพมาตรฐานที่เหนือกวา



120

ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วาง

ไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ใหระบุเหตุผลในการโอนดวย 

 เพื่ออธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน(เทนนิส,วายน้ํา,ดนตรี,ศิลปะ)

โรงเรียนรี
สอรท

(SBMLD)

100,000    71,000  -จัดสอนนาฏศิลป วายน้ํา เทนนิส 
ดนตรี(เปยโน) ตีกอฟใหกับนักเรียน
อนุบาลรีสอรท ระหวางเดือนสิงหาคม
 ๒๕๕๕ ถึง เดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๖ 
ซึ่งผลการดําเนินงานจะชวยสงเสริม
พัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคม
และสติปญญา สงเสริมการ
เจริญเติบโตของนักเรียน

ดําเนินการแลวเสร็จ

โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน โรงเรียนรี
สอรท

2,000        2,000       จัดกิจกรรมเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน ดังนี้

 - กิจกรรมปลูกจิตสํานึกเก็บขยะรักษ
สิ่งแวดลอม

โรงเรียนรี
สอรท
(เงิน

อุดหนุน
ทั่วไป)

500           500             -จัดกิจกรรมใหนักเรียนรีสอรทอนุ
บาล ชั้นอนุบาล ๓ ศูนยทาแพเก็บขยะ
รักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน 
เพื่อใหทุกคนมีจิตสาธารณะและรักษา
สิ่งแวดลอม

ดําเนินการแลวเสร็จ

 - กิจกรรมสวนหยอมแหงการเรียนรู โรงเรียนรี
สอรท
(เงิน

อุดหนุน
ทั่วไป)

1,000        1,000         -ศูนยสาธิต ๒ วัดโคกสะทอน
ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนจัด
สวนหยอมแหงการเรียนรู ๑ แหง 
เพื่อใหเอื้อตอการเรียนรู ระหวางเดือน
 ม.ค-ก.พ.๕๖

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วาง

ไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ใหระบุเหตุผลในการโอนดวย 

 เพื่ออธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

 - กิจกรรมโรงเรียนสวยดวยมือหนู โรงเรียนรี
สอรท
(เงิน

อุดหนุน
ทั่วไป)

500           500           นักเรียนชั้น อนุบาล 3 ปลูกตนไมคน
ละ ๑ ตน บริเวณอาคารเรียน ระหวาง
เดือนธ.ค.๕๕ - ม.ีค.๕๖

ดําเนินการแลวเสร็จ

โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรประจํา
ศูนย (สาธิต2)

โรงเรียนรี
สอรท
(เงิน

อุดหนุน
ทั่วไป)

30,000      ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร ประจํา
ศูนย ๒ ศูนย ไดแก
1.ศูนยโคกสะทอน ศูนยใหม ศูนย
สาธิต มีคอมพิวเตอรใช
2.มีการประสานขอมูลผานระบบ
อินเตอรเน็ต

อยูระหวางดําเนินการ

โครงการ SAVETY  FIRST โรงเรียนรี
สอรท
(เงิน

อุดหนุน
ทั่วไป)

145,400    145,400    -มีระบบทีวีวงจรปด
-ยามรักษาการณ

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วาง

ไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ใหระบุเหตุผลในการโอนดวย 

 เพื่ออธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน โตะ 
เกาอี้นักเรียน

โรงเรียนรี
สอรท

เงินอุดหนุน

200,000    จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน ดังนี้
 1.โตะครู นักเรียน
2.ระบบเครื่องปรับอากาศ
3.ระบบสื่อสารภายใน
4.ยานพาหนะ
5.เครื่องครัว
6.ระบบไฟฟา
7.อุปกรณงานบาน
8.เทคโนโลยีและอุปกรณประกอบการ
สอน
9.สื่อการสอนเครื่องเลนสนาม

อยูระหวางดําเนินการ

โครงการจัดซื้อสื่อวีดีทัศน และเครื่อง
เลนประจําศูนย

โรงเรียนรี
สอรท

เงินอุดหนุน

50,000      จัดซื้อโทรทัศน และเครื่องเลนดีวีดี ๒ 
ชุด ใชสําหรับศูนยโรงพยาบาลและ
ศูนยวัดทาแพ

อยูระหวางดําเนินการ

โครงการสงเสริมพัฒนาสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตนักเรียน

3,500        3,500       สงเสริมพัฒนาสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตนักเรียน โดยจัดกิจกรรม 
ดังนี้
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วาง

ไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ใหระบุเหตุผลในการโอนดวย 

 เพื่ออธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

 - กิจกรรมผักบุงตาหวาน โรงเรียนรี
สอรท
(เงิน

อุดหนุน
ทั่วไป)

500           500           จัดกิจกรรมปลูกผักบุงและรณรงคให
เด็กกินผักบุง ระดับอนุบาล ๑ ศูนย
สาธิต ๒ (วัดโคกสะทอน) ระหวาง
เดือน ม.ค. - ก.พ.๕๖
ผลการดําเนินงาน
1.นักเรียนรอยละ 95  มีสุขภาพกาย
ตามมาตรฐานกรมอนามัย
2.นักเรียนรอยละ 95 มีสุขภาพจิต
และอารมณในระดับดี

ดําเนินการแลวเสร็จ

 - กิจกรรมแอโรบิค โรงเรียนรี
สอรท
(เงิน

อุดหนุน
ทั่วไป)

1,000        1,000        จัดกิจกรรมใหนักเรียนเตนแอโรบิค 
ระหวางเดือน ธ.ค.๕๕-ม.ีค.๕๖
ผลการดําเนินการนักเรียนมี
พัฒนาการที่สมบูรณทั้งรางกาย 
อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วาง

ไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ใหระบุเหตุผลในการโอนดวย 

 เพื่ออธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

 - กิจกรรมการละเลนแบบไทย โรงเรียนรี
สอรท
(เงิน

อุดหนุน
ทั่วไป)

500           500           จัดกิจกรรมการละเลนแบบไทย(ลาก
ตอกหมาก ขี่มากานกลวย ปดตาตีหมอ
 วิ่งเปยว) ใหกับนักเรียนอนุบาล ๒ 
ดําเนินการระหวาง เดือน ม.ค.-ก.พ.
๕๖และม.ิย.-ก.ค.๕๖
ซึ่งจะชวยใหนักเรียนรักการละเลนแบบ
ไทยมีพัฒนาการสมบูรณทั้ง ๔ ดาน 
และผูปกครองพึงพอใจ

ดําเนินการแลวเสร็จ

 - กิจกรรมโยคะ/เบรมยิม โรงเรียนรี
สอรท
(เงิน

อุดหนุน
ทั่วไป)

1,000        1,000        จัดกิจกรรมเลนโยคะ/เบรนยิมให
นักเรียนอนุบาล ๑ จํานวน ๒๑๐ คน 
ระหวางเดือนธ.ค.๕๕-ก.พ.๕๖และพ.ค.
 ถึง ก.ย.๕๖
ผลสําเร็จของโครงการ
1.นักเรียนรอยละ95มีสุขภาพกาย
ตามมาตรฐานกรมอนามัย
2.นักเรียนรอยละ95มีสุขภาพจิตและ
อารมณในระดับดี

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วาง

ไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ใหระบุเหตุผลในการโอนดวย 

 เพื่ออธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

 - กิจกรรมหนูเกงนะ โรงเรียนรี
สอรท
(เงิน

อุดหนุน
ทั่วไป)

500           500           ดําเนินการประกวดและแขงขันงาน
ศิลปะในระดับชั้นอนุบาล ๑ (ศูนย
ตลาดสดชั้น ๓) ระหวางเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึง กุมภาพันธ 
๒๕๕๖ 
ผลการดําเนินการ  นักเรียนมี
พัฒนาการดานรางกายดีขึ้น กลามเนื้อ
ใหญและเล็กแข็งแรงตามวัย

ดําเนินการแลวเสร็จ

โครงการสงเสริมพัฒนาสุนทรียภาพ
ทางศิลปะและการสื่อสาร

2,500        2,500       สงเสริมพัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะ
และการสื่อสาร ดังนี้

 - กิจกรรมสุนทรียทางศิลปะ ดนตรี
และการเคลื่อนไหว

โรงเรียนรี
สอรท
(เงิน

อุดหนุน
ทั่วไป)

1,500        1,500        จัดกิจกรรมสุนทรียภาพทางศิลปะและ
การเคลื่อนไหวใหกับนักเรียนชั้น
อนุบาล ๓ ประกอบดวยกิจกรรม การ
หยดสี ตอเติมสี เปาสี รองเพลง
ประกอบทาทาง กิจกรรมกายบริหาร
หนาเสาธง ระหวางเดือนมกราคม-
กุมภาพันธ ๒๕๕๖

ดําเนินการแลวเสร็จ



126

ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วาง

ไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ใหระบุเหตุผลในการโอนดวย 

 เพื่ออธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

 - กิจกรรมทักษะการระบายสี โรงเรียนรี
สอรท
(เงิน

อุดหนุน
ทั่วไป)

500           500           จัดกิจกรรมสงเสริมทักษะการระบายสี
ใหกับนักเรียนชั้นอนุบาล ๒/๖ ศูนย
ทาแพ ระหวางเดือนธันวาคม ๒๕๕๕-
มกราคม ๒๕๕๖ กิจกรรมดังกลาว
สงเสริมใหนักเรียนสรางภาพตาม
จินตนาการและสามารถเลือกใชสีได
อยางเหมาะสม

ดําเนินการแลวเสร็จ

 - กิจกรรมการพัฒนาทักษะการฟง โรงเรียนรี
สอรท
(เงิน

อุดหนุน
ทั่วไป)

500           500           จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
ใหกับเด็กไดเคลื่อนไหวรางกายอยาง
อิสระโดยการใชทักษะการฟงไมวาจะ
เปนการฟงคําสั่ง ฟงเสียงดนตรี ฟง
จากการบรรยายเด็กจะตองใชทักษะ
การฟงที่มีสมาธิเพื่อเรียนรูจังหวะและ
ควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเอง 
ใหกับเด็กชั้นอนุบาล ๑,๒ ศูนยตลาด
สดชั้น ๓ ตลอดปการศึกษา
ผลการดําเนินการนักเรียนชั้นอนุบาล
 ๑,๒ ฟงคําสั่งและปฏิบัติตามได

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วาง

ไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ใหระบุเหตุผลในการโอนดวย 

 เพื่ออธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยามารยาท

2,000        2,000       สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยา
มารยาท ดังนี้

 - กิจกรรมวันธรรมสวนะ โรงเรียนรี
สอรท
(เงิน

อุดหนุน
ทั่วไป)

500           500           จัดกิจกรรมวันธรรมสวนะใหกับเด็กวัย
 ๓-๖ ป ศูนย ๒ (โคกสะทอน)ระหวาง
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ -๒๘ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ณ ศาลาการ
เปรียญวัดโคกสะทอน เพื่อใหเด็ก
นักเรียนรวมกิจกรรมในวันสําคัญทาง
พุทธศาสนา

ดําเนินการแลวเสร็จ



128

ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วาง

ไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ใหระบุเหตุผลในการโอนดวย 

 เพื่ออธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

 - กิจกรรมหนูเปนเด็กดี โรงเรียนรี
สอรท
(เงิน

อุดหนุน
ทั่วไป)

500           500           จัดกิจกรรมหนูเปนเด็กดี โดยมี
กิจกรรมยอยคือ อบรมนักเรียนหนา
เสาธงสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
ทุกวัน กิจกรรมประกวดมารยาท 
กิจกรรมประกวดการแตงกาย 
ประกวดมารยาทในการพูด การบันทึก
ความดี ระหวางเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๕๕-กุมภาพันธ ๒๕๕๖ มีเปาหมาย
เปนนักเรียนอนุบาลศูนยตลาดสดชั้น ๓ 
ผลการดําเนินการนักเรียนมีระเบียบ
วินัยในการแตงกาย ครู ผูปกครองและ
ชุมชนพึงพอใจ

ดําเนินการแลวเสร็จ

 - แถวสวยดวยหนูนอย โรงเรียนรี
สอรท
(เงิน

อุดหนุน
ทั่วไป)

500           500           ฝกจัดระเบียบแถวเคารพธงชาติ จัด
ระเบียบแถวรวมกิจกรรม ใหกับ
นักเรียนรีสอรทอนุบาลทุงสง (อนุบาล
 ๑) เพื่อใหนักเรียนมีระเบียบวินัยจัด
ระเบียบแถวไดอยางสวยงาม

ดําเนินการแลวเสร็จ



129

ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วาง

ไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ใหระบุเหตุผลในการโอนดวย 

 เพื่ออธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

 - กิจกรรมสงเสริมมารยาทไทย โรงเรียนรี
สอรท
(เงิน

อุดหนุน
ทั่วไป)

500           500           ฝกการไหว มารยาทไทยใหกับนักเรียน
อนุบาล ๑ โรงเรียนรีสอรทอนุบาล 
ระหวางธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงกุมภาพันธ
 ๒๕๕๖ และพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 
๒๕๕๖ เพื่อใหนักเรียนมีมารยาทที่ดี 
ไหวสวย พูดเพราะ ครู ผูปกครองมี
ความพึงพอใจ

ดําเนินการแลวเสร็จ

โครงการปรับเปลี่ยนนิสัยหนูนอยคน
ใหม

3,800        3,800       ดําเนินกิจกรรมปรับเปลี่ยนนิสัยหนู
นอยคนใหม ดังนี้

 - กิจกรรมหนูนอยคนใหม โรงเรียนรี
สอรท
(เงิน

อุดหนุน
ทั่วไป)

500           500           ครูประจําชั้นนักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กชัยชุมพล(ตลาดสดชั้น ๔) 
ฝกอบรมและใหเด็กไดปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกาวราวใหมีพฤติกรรมที่ดี
ขึ้นมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่
พึงประสงค โดยดําเนินการตลอดป
การศึกษา มีนักเรียนที่เขารวมโครงการ
 ๙๘ คน

ดําเนินการแลวเสร็จ



130

ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วาง

ไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ใหระบุเหตุผลในการโอนดวย 

 เพื่ออธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

 - กิจกรรมบายบายขวดนม ลูกอม
และขนมกรุบกรอบ

โรงเรียนรี
สอรท
(เงิน

อุดหนุน
ทั่วไป)

2,000        2,000        ครูประจําชั้นนักเรียนโรงเรียนรีสอรท 
อนุบาลฝกใหเด็กแปรงฟนหลังอาหาร
ทุกวัน และสํารวจ สังเกตวานักเรียน
คนใดยังนําขวดนมและขนมกรุบกรอบ
มาโรงเรียนบางแลวบอกกลาวให
ผูปกครองรับรูถึงกฎ ระเบียบของ
โรงเรียน/ศูนย โดยดําเนินการระหวาง
เดือนธันวาคม ๒๕๕๕-กุมภาพันธ 
๒๕๕๖

ดําเนินการแลวเสร็จ

 - กิจกรรมแกไขปญหาเด็กปสสาวะ
รดที่นอน

โรงเรียนรี
สอรท
(เงิน

อุดหนุน
ทั่วไป)

500           500           ครูฝกใหเด็กปสสาวะในหองน้ํา
หลังจากรับประทานอาหารวางเชา
และกอนนอน พักผอนกลางวันโดยให
ปฏิบัติเปนเวลาอยางสม่ําเสมอทุกวัน 
(ดําเนินการโดยศูนยพัฒนาเด็กเขาปรีดี)

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วาง

ไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ใหระบุเหตุผลในการโอนดวย 

 เพื่ออธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

 - กิจกรรมหนูทําได โรงเรียนรี
สอรท
(เงิน

อุดหนุน
ทั่วไป)

500           500           โรงเรียนรีสอรทอนุบาล(ศูนยตลาดสด
ชั้น ๓) จัดกิจกรรมใหนักเรียนชั้น
อนุบาล ๑ ฝกการชวยเหลือตนเอง เชน
 จัดกิจกรรมลางมือกอนรับประทาน
อาหารกลางวัน แปรงฟน ลางหนา 
ลางมือ ทาแปงกอนนอนกลางวัน จัดปู
และเก็บเครื่องนอน ฟงนิทานตอนเย็น
กอนกลับบาน

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วาง

ไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ใหระบุเหตุผลในการโอนดวย 

 เพื่ออธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

 - กิจกรรมแกปญหานักเรียนสมาธิสั้น โรงเรียนรี
สอรท
(เงิน

อุดหนุน
ทั่วไป)

300           300           โรงเรียนรีสอรทอนุบาลทุงสง(ศูนย
ตลาดสดชั้น ๓)ดําเนินการแกปญหา
นักเรียนสมาธิสั้น ซึ่งมีจํานวน ๑๐ คน 
โดยจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสีตาม
จินตนาการ ระบายสีภาพที่ครูกําหนด 
ตอเติมภาพใหสมบูรณและระบายสีให
สวยงาม ปนตามจินตนาการ ฉีกปะ
กระดาษสรางภาพตามจินตนาการและ
สรางภาพตามที่ครูกําหนด ปะติดภาพ
ตามที่ครูกําหนด ตอภาพซิกซอไมเกิน 
๑๐ ภาพ เปาสี/ทับสี พิมพภาพดวยสี 
เปนตน
ผลการดําเนินการนักเรียนสมาธิสั้น
ชั้นอนุบาล ๑ ไดรับการแกไข และ
เรียนรูตามศักยภาพ มีพัฒนาการดีขึ้น

ดําเนินการแลวเสร็จ

โครงการผลิตภัณฑโรงเรียน 6,500        6,000       ดําเนินกิจกรรมดังนี้
-  กิจกรรม 1 หองเรียน 1 ผลิตภัณฑ โรงเรียนรี

สอรท
เงินอุดหนุน

4,000        3,500        ใหนักเรียนมีทักษะในการจัดทํา
ผลิตภัณฑที่ตนเองสนใจจากวัสดุเหลือ
ใช อยางสรางสรรค

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วาง

ไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ใหระบุเหตุผลในการโอนดวย 

 เพื่ออธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

-  กิจกรรมไมไอติมสารพัดประโยชน โรงเรียนรี
สอรท
(เงิน

อุดหนุน
ทั่วไป)

2,500        2,500        นักเรียนประดิษฐชิ้นงานจากไมไอติม
เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการประกอบ
หรือประดิษฐของใชตาง ๆ จากไมไอ
ติมและสงเสริมพัฒนางานฝมือตาม
จินตนาการหรือความคิดสรางสรรค
ของนักเรียน

ดําเนินการแลวเสร็จ

โครงการชุมชนสัมพันธสรางสรรค
การศึกษา

12,000             5,000 ดําเนินการชุมชนสัมพันธสรางสรรค
การศึกษา ดังนี้

-  กิจกรรมประชุมผูปกครองนักเรียน โรงเรียนรี
สอรท
(เงิน

อุดหนุน
ทั่วไป)

10,000      3,000        ประชุมผูปกครองนักเรียน ๑ ครั้ง 
ผูปกครองไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตอง
จากทางโรงเรียน

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วาง

ไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ใหระบุเหตุผลในการโอนดวย 

 เพื่ออธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

-  กิจกรรมหนังตะลุงหนูนอย โรงเรียนรี
สอรท
(เงิน

อุดหนุน
ทั่วไป)

2,000        2,000        โรงเรียนรีสอรทอนุบาล ศูนย
โรงพยาบาล จัดกิจกรรมแสดงหนัง
ตะลุงใหกับนักเรียนอนุบาล ๓ จํานวน
 ๓๐ คนแสดงศิลปะหนังตะลุงรวมกับ
ทางโรงพยาบาล และชุมชนกิจกรรม
ดังกลาวจะชวยฝกใหนักเรียนกลา
แสดงออกรักความเปนทองถิ่นของ
ตนเองโดยดําเนินการระหวาง
พฤษภาคม ๒๕๕๕-พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ดําเนินการแลวเสร็จ

โครงการประชาสัมพันธกิจกรรม       
รีสอรทอนุบาล

-  กิจกรรมจัดทําวารสารโรงเรียน โรงเรียนรี
สอรท

เงินอุดหนุน

40,000      12,000     จัดทําวารสาร ปการศึกษาละ ๒ เลม 
ภาคเรียนละ ๑ ฉบับ

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วาง

ไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ใหระบุเหตุผลในการโอนดวย 

 เพื่ออธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

โครงการจัดการเรียนรูศูนยสื่อกลาง โรงเรียนรี
สอรท

เงินอุดหนุน

109,810    74,700     จัดศูนยสื่อกลางเพื่อการเรียนรูของ
นักเรียน ณ ศูนยสื่อกลางศาลา
ประชาคม เพื่อใหนักเรียนชั้นอนุบาล 
๑-๓ ทุกศูนยสาขาไดเรียนรูในศูนย
สื่อกลางตามตารางเรียนโดยมี
เจาหนาที่ดําเนินการเปนวิทยากร
ภายในศูนย

ดําเนินการแลวเสร็จ

โครงการจัดตั้งศูนยเรียนรูระดับ
ปฐมวัย (ศิลปะ/พละ)

โรงเรียนรี
สอรท

เงินอุดหนุน

30,000      อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อ
จัดจาง

โครงการหนูนอยรักการอาน โรงเรียนรี
สอรท

เงินอุดหนุน

10,000      500           จัดกิจกรรมเลานิทานและอานนิทาน
ของนักเรียนอนุบาล ๓ ระหวางวันที่ 
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึง มิถุนายน
 ๒๕๕๖

ดําเนินการแลวเสร็จ

โครงการเที่ยวบานเรา โรงเรียนรี
สอรท

เงินอุดหนุน

10,000      อยูระหวางดําเนินการ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วาง

ไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม
ใหระบุเหตุผลในการโอนดวย 

 เพื่ออธิบายเหตุผลตอ
คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

โครงการจัดปายนิเทศวันสําคัญ โรงเรียนรี
สอรท

เงินอุดหนุน

10,000      2,000        จัดปายนิเทศวันสําคัญ ณ ศูนย
สื่อกลางศาลาประชาคม ระหวางเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๕-เดือนกันยายน ๒๕๕๖ 
เพื่อใหความรูและดึงดูดความสนใจ
ของนักเรียนในแตละเดือนและเพื่อ
เผยแพรขาวสารวันสําคัญตาง ๆ ให
นักเรียน ครู ผูปกครอง ไดรับทราบ

ดําเนินการแลวเสร็จ

โครงการกองทุนธรรมทานชวยเหลือ
นักเรียนปฐมวัย

โรงเรียนรี
สอรท

เงินอุดหนุน

20,000      อยูระหวางดําเนินการ



136

ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือ
ระบุเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  

หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาครูตนแบบและบุคลากรทางการศึกษาใหไดมาตรฐานและมีความเปนเลิศ โดยมุงเนนการประยุกตใช เครื่องมือเทคโนโลยี

สารสนเทศและนวัตกรรมสมัยใหม  ในการจัดการการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา  
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง 
ทุงสง 

ศึกษานิเทศก
(งบเทศบาล)
กองการศึกษา

3,958,000 3,934,354.60 ดําเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
ทุงสง ดังนี้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง  ประจําป  ๒๕๕๖

ภายใตยุทธศาสตรที่ ๑  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสูคุณภาพมาตรฐานที่เหนือกวา
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือ
ระบุเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  

หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได

33,000 33,000  ๑. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (การใช Tablet)
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุงสงที่
เปดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ คือ
 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล โรงเรียน
เทศบาลวัดโคกสะทอน และโรงเรียน
เทศบาลบานนาเหนือไดรับจัดสรรเครื่อง 
Tablet  จํานวน ๔๒๗ เครื่อง ซึ่งจัดสง
มอบเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เพื่อให
นักเรียนไดใชประโยชนเร็วที่สุด จึง
กําหนดจัดโครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาขึ้นเมื่อวันที่ ๑๑-
๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียน
เทศบาลวัดชัยชุมพล โดยมีวิทยากรจาก
เขตพื้นที่การศึกษานคูรศรีธรรมราช เขต๒

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือ
ระบุเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  

หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได

จํานวน ๔ ทานใหความรูแกผูเขารับการ
อบรม 
ผลการดําเนินการ  ครูและผูเกี่ยวของมี
ความรูความเขาใจในการใช Tablet เพื่อ
การจัดการเรียนการสอนและสามารถ
แกไขปญหาที่เกิดจากการใช Tablet
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือ
ระบุเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได  

หรือระบุขั้นตอนที่อยูระหวางการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได

3,925,000 3,901,354.60 ๒. ฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานใน

ตางประเทศของพนักงานเทศบาล 

บุคลากรทางการศึกษา ผูบริหารเทศบาล

และผูที่เกี่ยวของ (ทัศนศึกษาดูงาน ณ 

ประเทศออสเตรเลีย)ระหวางวันที่ ๒๕-๓๑

 ส.ค.๕๖ ณ หองประชุมเทศบาล ๑-๘ ก.ย.

๕๖ ณ ประเทศออสเตรเลีย โดยมี

วัตถุประสงคดังนี้

 - เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณ

ใหกับผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา เพื่อสรางความมั่นใจ

 - เพื่อสรางความมั่นใจในการจัดการเรียน

การสอน หลักการและแนวทางที่เปนระบบ

เพื่อนํามาประยุกตและพัฒนาสถานศึกษา

ใหมีความกาวหนาพรอมสูประชาคม

อาเซี่ยนในป ๒๕๕๘

 - เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติ 

ภาษาและวัฒนธรรม เพื่อรวมจัดทํา MOU 

ในการพัฒนานักเรียนดานภาษาอังกฤษตอไป

ดําเนินการแลวเสร็จ



69

ลําดับ
โครงการดําเนินการตาม

แผนดําเนินงานประจําป  
2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว
หลังโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่

อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหระบุ
เหตุผลในการโอนดวย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลตอคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได

แนวทางการพัฒนาที่ 6 พัฒนาศูนยเรียนรูใหเปนหองเรียนตนแบบเพื่อเสริมสรางการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนทั้ง 5 ดาน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง  ประจําป  ๒๕๕๖

ภายใตยุทธศาสตรที่ ๑  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสูคุณภาพมาตรฐานที่เหนือกวา



140

ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงค

และเปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถ

ดําเนินการได  หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

โครงสรางพื้นฐานดานกีฬาใหไดมาตรฐาน

1 โครงการสงนักกีฬา-กรีฑาเขา
รวมแขงขันกับหนวยงานอื่น

งานกีฬา ฯ
กอง

การศึกษา
(งบเทศบาล)

500,000 490,000-            10,000  - โอนลดไปยังโครงการ
จัดสงนักเรียนเขารวม
แขงขันกีฬา อปท.
เนื่องจากงบประมาณไม
เพียงพอและเงินจายเพิ่ม
แกพนักงานจางกอง
สาธารณสุขฯ ไมเพียงพอ

๒ โครงการจัดการแขงขันกีฬา
รวมกับหนวยงานหรือองคกรอื่น

งานกีฬา ฯ
กอง

การศึกษา

800,000 160,000-          640,000 340,389.90 จัดการแขงขันกีฬาและสง
นักกีฬาเขารวมดังนี้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง  ประจําป  ๒๕๕๖

ภายใตยุทธศาสตรที่ ๑  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสูคุณภาพมาตรฐานที่เหนือกวา

แนวทางการพัฒนาที่ 7 สนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพ พัฒนาสูความเปนเลิศและสูมืออาชีพในระดับสากลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียน และระบบ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงค

และเปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถ

ดําเนินการได  หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

งานกีฬา ฯ
กอง

การศึกษา
(งบเทศบาล)

86,050  - จัดการแขงขันแบดมินตัน
รวมกับบริษัทคัมปู "คัมปู
ทุงสงโอเพน" ระหวางวันที่ 
๒๐-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ 
อาคารสนามแบดมินตันเทศบาล
ผลการดําเนินงาน เด็กและ
เยาวชนมีความรูและมี
ความสามารถในการเลนกีฬา
แบดมินตันดียิ่งขึ้น

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงค

และเปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถ

ดําเนินการได  หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

75,827.90  - จัดการแขงขันมวยปล้ํา
ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย
รวมกับสมาคมมวยปล้ํา
สมัครเลนแหงประเทศไทย 
ระหวางวันที่ ๒๔-๒๘ ตุลาคม 
๒๕๕๕ ณ โรงยิมเนเซี่ยม
เทศบาลเมืองทุงสง
ผลการดําเนินงาน ไดตัวแทน
นักกีฬามวยปล้ําไปแขงขัน
ประเทศตุรกี

ดําเนินการแลวเสร็จ



143

ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงค

และเปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถ

ดําเนินการได  หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

63,357  - จัดการแขงขันวอลเลยบอล
อาชีพไทยแลนดลีก ประจําป 
๒๕๕๖ รวมกับสมาคม
วอลเลยบอลแหงประเทศไทย
ครั้งที่ ๑ ระหวางวันที่ ๒๔-๒๕
 พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ โรง
ยิมเนเซี่ยมเทศบาลเมืองทุงสง
ผลการดําเนินงาน เด็ก 
เยาวชน และประชาชนมีความ
เขาใจในการแขงขันกีฬา
วอลเลยบอลระดับอาชีพเปน
อยางดีและรานคา รานอาหาร 
โรงแรมมีรายไดเพิ่มขึ้น

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงค

และเปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถ

ดําเนินการได  หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

72,120  - จัดการแขงขันวอลเลยบอล
อาชีพไทยแลนดลีก ประจําป 
๒๕๕๖ รวมกับสมาคม
วอลเลยบอลแหงประเทศไทย
ครั้งที่ ๒ ระหวางวันที่ ๙-๑๐ 
มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงยิมเน
เซี่ยมเทศบาลเมืองทุงสง
ผลการดําเนินงาน เด็ก 
เยาวชน และประชาชนมีความ
เขาใจในการแขงขันกีฬา
วอลเลยบอลระดับอาชีพเปน
อยางดีและรานคา รานอาหาร 
โรงแรมมีรายไดเพิ่มขึ้น

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงค

และเปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถ

ดําเนินการได  หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

43,035  - จัดการแขงขันวอลเลยบอล
อาชีพไทยแลนดลีก ประจําป 
๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓ ระหวางวันที่ 
๒๐-๒๑ เมษายน ๒๕๕๖ ณ 
โรงยิมเนเซี่ยมเทศบาลเมือง
ทุงสง
ผลการดําเนินงาน เด็ก 
เยาวชนและประชาชนไดดูการ
แขงขันระดับอาชีพตลอดจน
เปนการสรางรายไดใหกับตัว
นักกีฬาและรานคา รานอาหาร
 ตลอดจนที่พักในเขตเทศบาลมี
รายไดเพิ่มมากขึ้น
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงค

และเปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถ

ดําเนินการได  หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

๓ โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
รอบคัดเลือกระดับภาคใต และ
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

งานกีฬา ฯ
(งบเทศบาล)

กอง
การศึกษา

1,000,000 840,000       1,840,000 1,748,204.60 จัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬา-กรีฑา นักเรียนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  รอบ
คัดเลือกระดับภาคใต และรอบ
ชิงชนะเลิศระดับประเทศ ดังนี้
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงค

และเปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถ

ดําเนินการได  หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

1,081,065 จัดสงนักเรียนในโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองทุงสงเขารวม

แขงขันกีฬานักเรียนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศ

ไทยรอบคัดเลือกระดับภาคใตดังนี้

 -  เขาคายเก็บตัวนักกีฬา - 

กรีฑา (ระหวางวันที่ ๒-๑๑ 

ตุลาคม ๒๕๕๕) 

 - สงนักกีฬาเขารวมแขงขันรอบ

คัดเลือก ระหวางวันที่ ๑๔-๒๖ 

ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ เทศบาลนคร

สงขลา  จ.สงขลา

ผลการดําเนินงาน นักกีฬาไดรับ

รางวัล ๑๗ เหรียญทอง ๒๓ 

เหรียญเงิน ๒๖ เหรียญทองแดง 

อันดับ ๔ ของภาคใต

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงค

และเปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถ

ดําเนินการได  หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

667,139.60  - สงนักกีฬาเขารวมแขงขัน

รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

ครั้งที่ ๓๐  ประจําป ๒๕๕๕ 

ระหวางวันที่ ๑๖-๓๐ ธันวาคม

 ๒๕๕๕ ณ เทศบาลนคร

พิษณุโลก จ.พิษณุโลก

ผลการดําเนินงาน นักกีฬาไดรับ

รางวัล ๑ เหรียญทอง (วิ่ง ๒๐๐ 

เมตร ๑๖ปชาย)  ๒ เหรียญเงิน 

(กระโดดสูง ๑๒ปชาย,วิ่งผลัด ๔

x400  รุน ๑๖ ปหญิง)  ๕ 

เหรียญทองแดง (หมากฮอสไทย 

๑๒ ปหญิง,กระโดดไกล ๑๔ ป

ชาย,ทุมน้ําหนัก ๑๔ ปหญิง

,วิ่งผลัด ๔X๑๐๐ ม. ๑๔ ปหญิง

,วิ่งผลัด ๔x๔๐๐ ม.  ไดลําดับที่ 

๓๑ ของประเทศ จาก ๒๓๑ 

องคกร และอันดับ ๙ ของภาคใต

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงค

และเปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถ

ดําเนินการได  หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

๔ โครงการจัดการแขงขันกีฬาเด็ก
 เยาวชน และประชาชน

งานกีฬา ฯ
กอง

การศึกษา

623,300   -๒๐๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐

      483,300 442,650 จัดการแขงขันกีฬาเด็ก เยาวชน
 และประชาชนประเภทตาง ๆ
 ดังนี้

(งบเทศบาล) 207,480  - จัดการแขงขันกีฬาฟุตซอล 
"เทศบาลเมืองทุงสงคัพ" 
ประจําป ๒๕๕๖ ระหวางวันที่
 ๑๖-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ 
โรงยิมเนเซี่ยมเทศบาลเมือง
ทุงสง
ผลการดําเนินงาน เด็ก
เยาวชนและประชาชนมีความรู
 ความเขาใจในกฎกติกาการ
แขงขันฟุตซอลและใชเวลาวาง
ในชวงปดภาคเรียนไดอยาง
ถูกตอง

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงค

และเปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถ

ดําเนินการได  หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

235,170  - จัดการแขงขันกีฬา
บาสเกตบอลตานยาเสพติด
"ทุงสงเกมส"  ประจําป ๒๕๕๖
 ระหวางวันที่ ๕-๑๑ เมษายน 
๒๕๕๖ ณ โรงยิมเนเซี่ยม
เทศบาลเมืองทุงสง
ผลการดําเนินงาน เด็ก
เยาวชนและประชาชนมีความรู
 ความเขาใจในกฎกติกาการ
แขงขันแบบใหมที่ดียิ่งขึ้นและ
รูจักใชเวลาวางในชวงปดภาค
เรียน

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงค

และเปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถ

ดําเนินการได  หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

๕ โครงการจัดสอนหลักสูตร
พิเศษดานกีฬา

โรงเรียน
กีฬา

เทศบาล
เมืองทุงสง

(งบเทศบาล)

2,518,700 327,100       2,845,800 2,820,679.82 สําหรับจายเปนคาวัสดุเครื่อง
บริโภค คาตอบแทนจางครู
สอนวิชาสามัญ และ
คาตอบแทนครูฝกสอนกีฬา 
เนื่องจากจํานวนครูไมเพียงพอ
สําหรับนักเรียนตามกลุมสาระ
ทั้ง 8 กลุมสาระ

ดําเนินการแลวเสร็จ
เปนโครงการตอเนื่อง
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงค

และเปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถ

ดําเนินการได  หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

ผลการดําเนินการ ดังนี้
 - โรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม
เดิน-วิ่ง ๖๐ ปมหาราชมินิ
มาราธอนนครศรีธรรมราชเมื่อ
วันอาทิตยที่ ๙ มิถุนายน 
๒๕๕๖ ซึ่งโรงเรียนกีฬา
เทศบาลเมืองทุงสงสงนักกีฬา
เขาแขงขันและผลการ
ดําเนินการ ดังนี้
๑.ด.ญ.สุวิมล  พราหมชูบัว 
รางวัลชนะเลิศ ประเภทมินิ
มาราธอน ๑๐.๕ กม. รุนอายุไม
เกิน ๑๘ ปหญิง รับถวยรางวัล
พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
๒. ด.ญ.เจนจิรา เจะหยาง 
รางวัลชนะเลิศ ประเภทฟนรัน
 ๓.๕ กิโลเมตร
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงค

และเปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถ

ดําเนินการได  หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

รุนอายุไมเกิน ๑๕ ปหญิง รับ
ถวยรางวัล นายวิโรจน 
จิวะรังสรรค ผูวาราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช

 - สมาคมกรีฑาแหงประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ ได
คัดเลือกนายศุภฤกษ
สุขสวัสดิ์ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๓ โรงเรียนกีฬา
เทศบาลเมืองทุงสง เปน
นักกีฬากรีฑาระยะสั้น ใหเปน
ตัวแทน "เยาวชนทีมชาติไทย" 
ไปแขงขัน ณ ประเทศเวียดนาม
 รายการ SEA YOUTH
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงค

และเปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถ

ดําเนินการได  หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

 - สมาคมกรีฑาแหงประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปภัมภ  
รวมกับธนาคารออมสิน  
จัดการแขงขัน “ออมสินกรีฑา
ดาวรุงมุงโอลิมปค  และ
นานาชาติ – กีฬาปลอดบุหรี”่  
เมื่อวันที่  ๒๓ – ๒๕  เมษายน 
 ๒๕๕๖  ณ  สนามกีฬาหลัก
ศูนยบริการการกีฬา  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
ศูนยรังสิต  ปทุมธานี
ผลการแขงขันดังนี้
๑.  วิ่งขามรั้ว  ๒๐๐  เมตร  
รุนอายุ  ๑๕  ป  ประเภทชาย 
 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
๒. เดิน ๓,๐๐๐  เมตร รุนอายุ 
 ๑๕  ป  ประเภทหญิง  รางวัล
ชนะเลิศเหรียญทอง
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงค

และเปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถ

ดําเนินการได  หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

๓. กีฬาพุงแหลนรุนอายุ  ๑๕ 
 ป  ประเภทหญิง  รางวัลรอง
ชนะเลิศ  อันดับ  ๑
๔. วิ่งผลัด  ๔ X ๓๐๐  เมตร  
รุนอายุ  ๑๕  ป  ประเภทหญิง 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑
 - รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่
  ๒  รุนอายุไมเกิน  ๑๔  ป   
ในการแขงขันกีฬาฟุตบอล
เยาวชนและประชาชน  ครั้งที่ 
 ๙  ประจําป  ๒๕๕๖  รอบ
คัดเลือกตัวแทนเขตการแขงขัน
กีฬาที่  ๘  เมื่อวันที่  ๑๘  
เมษายน  - ๑๐  พฤษภาคม  
๒๕๕๖  ณ  จังหวัดสุราษฎธานี 
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงค

และเปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถ

ดําเนินการได  หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

 - รางวัลชนะเลิศ  รุนอายุ ๑๔ 
 ป  ชาย  และรางวัลชนะเลิศ  
รุนอายุ  ๑๖  ป  ชาย  ในการ
แขงขันฟุตบอลรายการไพร
มิเตอร  ป  ๒๕๕๖  ระดับ
จังหวัดนครศรีธรรมราช   เมื่อ
วันที่  ๕ – ๑๑  เมษายน  
๒๕๕๖  ณ  จังหวัด
นครศรีธรรมราช
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  ๒ 
 รุนอายุ  ๑๔  ป  หญิง  ใน
การกีฬาวอลเลยบอลในรม 
“ภูเก็ตคัพ” ครั้งที่  ๔  
ประจําป  ๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๑
 - ๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ณ 
 อาคารกีฬาอเนกประสงค
โรงเรียนเทศบาลบานสามกอง 
(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)  
จังหวัดภูเก็ต
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงค

และเปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถ

ดําเนินการได  หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

โครงการมหกรรมกีฬาสีภายใน
โรงเรียน

โรงเรียน
เทศบาลวัด
ชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

         37,848 2,152        40,000                    40,000 เปาหมาย
-พัฒนานักกีฬาใหมีสุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณ ทั้งดาน
รางกาย จิตใจ อารมณ สังคม 
สติปญญาและมีจิตวิญญาณ
รูจักกฎ กติกามีน้ําใจนักกีฬาที่
สงผลตอคุณภาพชีวิตที่ดีของ
นักเรียน
ผูเขารวมโครงการ
 - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
 ๑-๖ จํานวน ๑๕๐๕ คน
ผลการดําเนินการ
 - นักเรียนรอยละ ๑๐๐ ไดเขา
รวมการแขงขันกีฬาสีภายใน
โรงเรียนมีความรักสามัคคี รูจัก
ใชเวลาวางใหเปนประโยชน

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงค

และเปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถ

ดําเนินการได  หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

๖ โครงการฝกทักษะกีฬาขั้น
พื้นฐานภาคฤดูรอน

โรงเรียน
กีฬา

เทศบาล
เมืองทุงสง

(งบเทศบาล)

50,000 48,000-                2,000 ชมรมแบดมินตันฝกทักษะเสริม
ใหกับนักเรียนโรงเรียนกีฬา

ดําเนินการแลวเสร็จ
(ไมใชงบประมาณ)
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงค

และเปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถ

ดําเนินการได  หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

โครงการแขงขันกีฬา-กรีฑาสี
ภายในโรงเรียน ประจําป 
๒๕๕๖

สนามกีฬา
โรงเรียน
เทศบาล

บานนาเหนือ
(งบโรงเรียน)

30,000 30,000  - จัดกิจกรรมแขงขันกีฬา-
กรีฑาสีภายในโรงเรียน 
ประจําป ๒๕๕๖ ระหวางวันที่
 ๓-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ 
สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล
บานนาเหนือ
ผลการดําเนินงาน
๑. นักเรียนมีทักษะพื้นฐานการ
เลนกีฬาอยางถูกตองและเลน
กีฬาไดอยางนอยคนละ ๑ 
ชนิดกีฬา(เปาหมายรอยละ ๙๐)
๒. นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีน้ําใจเปน นักกีฬา 
รูแพ รูชนะ รูอภัย รูรักสามัคคี
และทํางานเปนทีมได
(เปาหมายรอยละ ๘๐)
๓. นักเรียนใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนโดยการเลนกีฬา
อยางสม่ําเสมอ(เปาหมายรอย
ละ ๘๐)

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงค

และเปาหมายที่วางไวหรือระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถ

ดําเนินการได  หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยูระหวางการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอ
คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงาน
สภาเทศบาล ฯได

๔. นักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษทางดานกีฬาไดรับการ
พัฒนาและเลนกีฬามุงสูความ
เปนเลิศ(เปาหมายรอยละ ๗๐)
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วาง

ไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได

อยางมีคุณภาพเปนระบบและไดมาตรฐาน 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง  ประจําป  ๒๕๕๖

ภายใตยุทธศาสตรที่ ๑  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสูคุณภาพมาตรฐานที่เหนือกวา

แนวทางการพัฒนาที่ 8 สรางระบบบริหารจัดการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุงสง  เสริมสรางการมีสวนรวมบริหารจัดการของภาคีทุกภาคสวน
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วาง

ไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได

๑ โครงการเขาคายวิชาการของ
นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองทุงสง

ศึกษานิเทศก
กองการศึกษา
(งบเทศบาล)

370,000 328,658.80   จัดโครงการเขาคายวิชาการของ
นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ทุงสงขึ้น ระหวางวันที่ ๒-๒๕ กันยายน
 ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองทุงสงเพื่อเตรียมความพรอม
ใหกับนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกใหเขา
รวมโครงการ โดยมีเปาหมายเปน
นักเรียนโรงเรียนในสังกัดระดับ
ประถมศึกษา ๖๕ คน ระดับ
มัธยมศึกษา จํานวน ๓๕ คนและครู 
จํานวน ๑๐ คน
ผลการดําเนินการ  ประชาชนมีความ
เชื่อมั่นศรัทธาในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาและเทศบาลเมืองทุงสงมี
ชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของประชาชน 
ชุมชนและสังคม

ดําเนินการแลวเสร็จ

2 โครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองทุงสง

ศึกษานิเทศก
กองการศึกษา
(งบเทศบาล)

30,000 ไมดําเนินการ
(โอนงบประมาณ)



162

ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วาง

ไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได

๓ โครงการพัฒนางานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา

โรงเรียน
เทศบาลบาน

นาเหนือ
(งบโรงเรียน)

    15,000            15,000 จัดกิจกรรมอบรมพัฒนางานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษารวมกับ
โรงเรียนกีฬา ระหวางวันที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน -๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ 
โรงเรียนเทศบาลบานนาเหนือ โดย
เชิญวิทยากรจากจังหวัดนราธิวาสมา
ใหความรู
ผลการดําเนินงาน ครูตระหนักถึง
ความสําคัญของการประเมินตนเอง
และการประเมินผลภายในของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานที่โรงเรียน
กําหนด ผูบริหาร ครูผูสอนและผูเรียน
มีคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนและ
มาตรฐานของสมศ. โครงการประกัน
คุณภาพภายใน

ดําเนินการแลวเสร็จ



163

ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วาง

ไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได

โรงเรียนกีฬา
เทศบาล

เมืองทุงสง
(งบโรงเรียน)

    10,800            10,800 สถานศึกษา ชุมชนหนวยงานที่
เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเขามามีสวนรวมรับผิดชอบใน
การจัดการศึกษาและรับทราบผลการ
จัดการศึกษา

ดําเนินการแลวเสร็จ

4 โครงการประกวดสื่อการเรียน
การสอนของครูโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองทุงสง

ศึกษานิเทศก
กองการศึกษา
(งบเทศบาล)

70,000 ไมดําเนินการ
(โอนงบประมาณ)

๕ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBMLD)

ศึกษานิเทศก
กองการศึกษา

1,800,000 1,300,000 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลที่ไดรับ
จัดสรรงบประมาณใหดําเนินโครงการ
ดังนี้

ดําเนินการแลวเสร็จ

๑.  ร.ร.เทศบาลวัดโคกสะทอน (ร.ร.ท.๓ โอนงบประมาณ)

๒.  ร.ร.เทศบาลบานนาเหนือ

๓.  ร.ร.กีฬาเทศบาลเมืองทุงสง

๔. โรงเรียนรีสอรทอนุบาล

(เงินอุดหนุน
ทั่วไป)
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วาง

ไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได

๕.  ร.ร.เทศบาลวัดชัยชุมพล ร.ร.เทศบาลวัดชัยชุมพล
ไมไดรับเงินตามโครงการ

พัฒนาการจัดการศึกษาโดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน(SBMLD)
 แตไดรับเงินรางวัลประกวด

สถานศึกษาที่บริหาร
สถานศึกษาโดยใชโรงเรียน

เปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น
(SBMLD)ดีเดน ๑๐๐,๐๐๐ 

บาท

๖ โครงการนิเทศการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

ศึกษานิเทศก
กองการศึกษา
(งบเทศบาล)

30,000 ศึกษานิเทศออกใหความชวยเหลือ
แนะนําโรงเรียนตาง ๆ ในสังกัดเพื่อ
นําไปสูการปรับปรุงงานพัฒนา
การศึกษา

ดําเนินการแลวเสร็จ
(ไมใชงประมาณ)
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วาง

ไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได

๗ โครงการจัดทําสรุปประมวลผล
การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา

ศึกษานิเทศก
กองการศึกษา
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป)

80,000 79,142 เทศบาลเมืองทุงสงไดรับมอบหมาย
จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นให
เปนเจาภาพในการจัดโครงการสรุป
ประมวลผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ระดับ
กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ ๖) ระหวาง
วันที่ ๒๘ ก.ค.-๑๕ ก.ย.๕๖ ณ 
โรงแรมแกรนดเซารเทอรน มีเปาหมาย
เปน คณะผูบริหารองคกรปกครอง
ทองถิ่น ๓๕ คนและผูรับผิดชอบการ
ประเมิน ๓๕ คน เพื่อรวบรวม 
วิเคราะหผลและรายงานผลการ
ประเมินประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ ไป
ยังกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ตอไป

ดําเนินการแลวเสร็จ



87

ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไวหลังโอน
เพิ่มโอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่

อยูระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให
ระบุเหตุผลในการโอนดวย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลตอคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา
เทศบาล ฯได

แนวทางการพัฒนาที่ 9 พัฒนาระบบโรงเรียนมัธยมศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานและมุงเนนความเปนเลิศในดานวิชาการและดานสังคม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง  ประจําป  ๒๕๕6

ภายใตยุทธศาสตรที่ ๑  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสูคุณภาพมาตรฐานที่เหนือกวา



165

ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณ
ที่ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได

แนวทางการพัฒนาที่ 10  นําภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพมาเปนแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา

1 โครงการสงเสริมอนุรักษศาสนา
ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น

352,000 72,000 424,000 274,175 จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมอนุรักษ
ศาสนาประเพณี วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น ดังนี้

 -กิจกรรมชักพระอําเภอทุงสง กอง
การศึกษา

(งบเทศบาล)

180,000 88,320  - จัดกิจกรรมชักพระรวมกับอําเภอ
ทุงสงระหวางวันที่ 31 ตุลาคม -4   
พฤศจิกายน 2555 ณ สนามหนาที่
วาการอําเภอทุงสง โดยจัดตกแตง
สถานที่จัดเรือพนมพระวัดเขาปรีดี วัด
โคกสะทอน วัดชัยชุมพล สํานักสงฆ
ถ้ําทอหูก ซึ่งจะชวยใหประชาชนมี
ความรักความหวงแหนตอประเพณี
อันดีงามของทองถิ่นชวยเสริมสราง
ความมั่นคงของชาติและทองถิ่น

ดําเนินการแลวเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง  ประจําป  ๒๕๕6

ภายใตยุทธศาสตรที่ ๑  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสูคุณภาพมาตรฐานที่เหนือกวา
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณ
ที่ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได

โครงการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น
 ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
(กิจกรรมประเพณีงานบุญชักพระ)

โรงเรียน
เทศบาล

บานนาเหนือ
(งบโรงเรียน)

      10,000       10,000 นักเรียน ครู บุคลากรโรงเรียนกีฬา
เทศบาลเมืองทุงสง ผูปกครอง ชุมชน
 วัดเขาปรีดี รวมกันจัดเรือพนมพระ
และแหเรือพนมพระเพื่อเขาประกวด
ในงานของอําเภอทุงสง ในวันที่ ๓๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนเทศบาล
บานนาเหนือและวัดเขาปรีดี สนาม
หนาที่วาการอําเภอทุงสง
ผลการดําเนินงาน นักเรียน ครู 
ผูปกครอง รอยละ 70 ไดเขารวม
โครงการ/กิจกรรม มีจิตสํานึกในการ
สืบสาน และอนุรักษประเพณีทองถิ่น 
โรงเรียนมีความสัมพันธอันดีกับชุมชน

ดําเนินการแลวเสร็จ

โครงการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น
 ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

     17,000       16,425 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ดังนี้
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณ
ที่ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได

โครงการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น
 ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
(กิจกรรมวันไหวครู)

โรงเรียน
เทศบาล

บานนาเหนือ
(งบโรงเรียน)

      12,000       12,000  - จัดกิจกรรมไหวครู เมื่อวันที่ ๒๗ 
ม.ิย. ๕๖ ณ โรงเรียนเทศบาลบานนา
เหนือ
ผลการดําเนินงาน 
๑. นักเรียน ครู ผูปกครองรอยละ ๙๕
 ไดเขารวมโครง/กิจกรรม
๒. นักเรียนมีจิตสํานึกในการแสดง
ความกตัญูกตเวที
๓. นักเรียนมีความเขาใจในระบอบ
ประชาธิปไตย
๔. นักเรียนนําความรูไปใชอยางมี
เหตุผลสรางสรรคและมีคุณธรรม

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณ
ที่ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได

โครงการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น
 ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
(กิจกรรมวันไหวครู)

โรงเรียนกีฬา
เทศบาล  

(งบโรงเรียน)

        5,000         4,425  - จัดกิจกรรมไหวครู เมื่อวันที่ ๒๗ 
ม.ิย. ๕๖ ณ โรงเรียนเทศบาลบานนา
เหนือ
ผลการดําเนินงาน 
๑. นักเรียน ครู ผูปกครองรอยละ ๙๕
 ไดเขารวมโครง/กิจกรรม
๒. นักเรียนมีจิตสํานึกในการแสดง
ความกตัญูกตเวที
๓. นักเรียนมีความเขาใจในระบอบ
ประชาธิปไตย
๔. นักเรียนนําความรูไปใชอยางมี
เหตุผลสรางสรรคและมีคุณธรรม

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณ
ที่ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได

โครงการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น
 ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
(กิจกรรมประเพณีงานบุญชักพระ)

โรงเรียนกีฬา
เทศบาล

เมืองทุงสง
(งบโรงเรียน)

       5,000         5,000 นักเรียน ครู บุคลากรโรงเรียนกีฬา
เทศบาลเมืองทุงสง ผูปกครอง ชุมชน
 วัดเขาปรีดี รวมกันจัดเรือพนมพระ
และแหเรือพนมพระเพื่อเขาประกวด
ในงานของอําเภอทุงสง ในวันที่ ๓๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนเทศบาล
บานนาเหนือและวัดเขาปรีดี สนาม
หนาที่วาการอําเภอทุงสง
ผลการดําเนิน นักเรียน ครู ผูปกครอง
 รอยละ 70 ไดเขารวมโครงการ/
กิจกรรม มีจิตสํานึกในการสืบสาน 
และอนุรักษประเพณีทองถิ่น 
โรงเรียนมีความสัมพันธอันดีกับชุมชน

ดําเนินการแลวเสร็จ

กิจกรรมวันขึ้นปใหม      60,000       52,690 จัดกิจกรรมวันขึ้นปใหม ดังนี้
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณ
ที่ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได

 -กิจกรรมวันขึ้นปใหม กอง
การศึกษา

(งบเทศบาล)

30,000 22,690       - จัดกิจกรรมวันขึ้นปใหม วันที่ 1  
มกราคม 2556 ณ ถนนวัฒนธรรม
ทุงสง-นาบอน โดยจัดกิจกรรมทําบุญ
ตักบาตรเพื่ออนุรักษประเพณีปใหม

ดําเนินการแลวเสร็จ

 - กิจกรรมสงทายปเกาตอนรับป
ใหม

โรงเรียน
เทศบาล

บานนาเหนือ
(งบโรงเรียน)

25,000 25,000  - จัดกิจกรรมสงทายปเกาตอนรับป
ใหมใหกับนักเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียน จํานวน ๕๘๑ คน ในวันที่
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียน
เทศบาลบานนาเหนือ

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณ
ที่ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได

กิจกรรมวันขึ้นปใหม โรงเรียนกีฬา
เทศบาล

เมืองทุงสง  
(งบโรงเรียน)

        5,000         5,000  - จัดกิจกรรมวันขึ้นปใหม วันที่ ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียน
เทศบาลบานนาเหนือ 
ผลการดําเนินงาน ครู นักเรียน 
บุคลากรโรงเรียนและผูปกครอง
นักเรียนไดรวมพิธีทางศาสนา ทําบุญ
ตักบาตร นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและมีจิตสํานึกที่ดีในการ
อนุรักษและรวมสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่นของชาติ

ดําเนินการแลวเสร็จ

 -กิจกรรมเทศกาลเดือนสิบ กอง
การศึกษา

(งบเทศบาล)

50,000  - จัดหรหมถวายวัดในเขตเทศบาลทั้ง
 4 วัด

ดําเนินการแลวเสร็จ
(ไมใชงบประมาณ)
โอนงบประมาณ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณ
ที่ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได

 -กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ กอง
การศึกษา

(งบเทศบาล)

30,000 72,000    102,000    101,740     - จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติในวันที่
 12 มกราคม 2556 ณ สนาม
หนาที่วาการอําเภอทุงสง โดยจัดใหมี
กิจกรรมการแสดงบนเวที 
นิทรรศการหนวยงานตาง ๆ จัดการ
แขงขันมินิวอลเลยบอล ซึ่งผลการ
ดําเนินงานชวยใหทุกภาคสวนเห็น
ความสําคัญของเด็กในวันนี้ซึ่งจะโต
เปนผูใหญในวันขางหนา

ดําเนินการแลวเสร็จ

๒ โครงการอนุรักษและสืบสาน
ประเพณีไทย(ลอยกระทง)

1,110,000 70,000 1,180,000 1,045,669 เทศบาลเมืองทุงสงจัดโครงการ
อนุรักษและสืบสานประเพณีไทยผาน
กิจกรรม ดังนี้
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณ
ที่ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได

 - กิจกรรมลอยกระทง กอง
การศึกษา

(งบเทศบาล)

500,000 372,390     - จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง
ระหวางวันที่ 27-28  พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ บริเวณถนนวัฒนธรรมทุงสง-
นาบอน,หนากองการศึกษา โดยมี
กิจกรรมการประกวดกระทงใบตอง 
การประกวดนางนพมาศ การแสดง
บนเวที ผลการดําเนินการจะชวยให
ประชาชนมีสถานที่ในการรวม
กิจกรรมและอนุรักษประเพณีอันดี
งามของชาติ

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณ
ที่ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได

กิจกรรมวันลอยกระทง โรงเรียน
เทศบาล

บานนาเหนือ
    (งบ

โรงเรียน)

        5,000         5,000 นักเรียน บุคลากรโรงเรียนกีฬา
เทศบาลเมืองทุงสง ผูปกครอง ชุมชน
 หนวยราชการรวมกันจัดกิจกรรม
อนุรักษสืบสานประเพณีลอยกระทง 
ระหวางวันที่ ๑๕-๒๘ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ ณ โรงเรียนเทศบาลบานนา
เหนือ
ผลการดําเนินงาน ประชาชนมี
จิตสํานึก เห็นคุณคาและสิ่งที่ดีงาม
ของประเพณีทองถิ่น เห็นคุณคาและ
ภาคภูมิใจ ในวัฒนธรรม ประเพณี
ทองถิ่นของตน รูจักใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน ไดเรียนรูอนุรักษประเพณี 
ศิลปะ วัฒนธรรมของทองถิ่น

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณ
ที่ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได

กิจกรรมวันลอยกระทง โรงเรียนกีฬา
เทศบาล

เมืองทุงสง  
(งบโรงเรียน)

        5,000         5,000 นักเรียน บุคลากรโรงเรียนกีฬา
เทศบาลเมืองทุงสง ผูปกครอง ชุมชน
 หนวยราชการรวมกันจัดกิจกรรม
อนุรักษสืบสานประเพณีลอยกระทง 
ระหวางวันที่ ๑๙-๒๘ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ ณ โรงเรียนเทศบาลบานนา
เหนือ
ผลการดําเนินงาน ประชาชนมี
จิตสํานึก เห็นคุณคาและสิ่งที่ดีงาม
ของประเพณีทองถิ่น เห็นคุณคาและ
ภาคภูมิใจ ในวัฒนธรรม ประเพณี
ทองถิ่นของตน รูจักใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน ไดเรียนรูอนุรักษประเพณี 
ศิลปะ วัฒนธรรมของทองถิ่น

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณ
ที่ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได

 -กิจกรรมประเพณีสงกรานต กอง
การศึกษา

(งบเทศบาล)

600,000 70,000 670,000 663,279     - ดําเนินการจัดกิจกรรมประเพณี
สงกรานตระหวางวันที่ 10-12 
เมษายน 2556 ณ บริเวณถนน
วัฒนธรรมทุงสง-นาบอน 
ประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ อาทิ 
การแสดง แสง สี เสียง ประกวดนาง
สงกรานต ประกวดขบวนแหนาง
สงกรานต การแสดงบนเวที การออก
รานจําหนายสินคายอนยุค กิจกรรม
ตามประเพณี การสรงน้ําพระพุทธรูป
 รดน้ําขอพรผูสูงอายุ  
 - ผลการดําเนินงานจะชวยสงเสริม
และอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
และการทองเที่ยว

ดําเนินการแลวเสร็จ

๓ โครงการสงเสริมวันสําคัญทาง
ศาสนา

312,000 147,000 459,000 362,385 ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสงเสริมวัน
สําคัญทางศาสนา ดังนี้
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณ
ที่ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได

 -กิจกรรมทอดกฐิน กอง
การศึกษา

(งบเทศบาล)

50,000 48,285       จัดกิจกรรมทอดกฐินวัดตาง ๆ อาทิ 
สํานักปฏิบัติธรรมถ้ําทอหูก วัดทาแพ 
วัดโคกสะทอน วัดชัยชุมพล วัดเขา
ปรีดี ระหวางวันที่ 4 - 24 
พฤศจิกายน 2555 
ผลการดําเนินงาน ชวยใหประชาชน
ไดมีกิจกรรมในการอนุรักษทางศาสนา

ดําเนินการแลวเสร็จ

 -กิจกรรมวันเขาพรรษา กอง
การศึกษา

(งบเทศบาล)

50,000 147,000 197,000 155,100     จัดนิทรรศการ,หลอเทียนพรรษา,
การสมโภชเทียน,การแสดงบนเวทีนํา
เทียนพรรษาไปถวายวัดในเขต
เทศบาล ระหวางวันที่ ๑๓-๑๗ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ สนามหนาที่วา
การอําเภอทุงสง เพื่อเปนการสงเสริม
กิจกรรมทางพุทธศาสนา

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณ
ที่ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได

 - กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 
(วันวิสาขบูชา)

กอง
การศึกษา

(งบเทศบาล)

80,000  55,500  - จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ระหวาง
วันที่ ๑๘-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ 
วัดเขาปรีดี โดยจัดกิจกรรมตาง ๆ 
อาทิ การปฏิบัติธรรมของศาสนิกชน 
การจัดนิทรรศการ การกวนขาวยาคู 
การสวดมนตขามป การเดินวิ่งสมาธิ-
วิสาขบูชา การเวียนเทียนรอบพระ
บรมสารีริกธาตุ ซึ่งเปนการสงเสริม
กิจกรรมทางพุทธศาสนาแกอนุชนรุน
หลัง

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณ
ที่ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได

 -กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาค
ฤดูรอน

กอง
การศึกษา

(งบเทศบาล)

60,000 60,000  - สนับสนุนงบประมาณวัดเขาปรีดี
จัดงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน
ระหวางวันที่ 2-๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
 ณ วัดเขาปรีดี โดยบรรพชาสามเณร
 ๙๙ รูป
ผลการดําเนินงาน เยาวชนมีระเบียบ
วินัย มีคุณธรรม ศีลธรรมและ
จริยธรรมนําหลักธรรมไปใชแกไข
ปญหาตนเองและสังคมได

ดําเนินการแลวเสร็จ

 - วันพอขุนรามคําแหง กอง
การศึกษา

(งบเทศบาล)

20,000 เดิมเทศบาลเมืองทุงสงเปนเจาภาพ
สําหรับปนี้จังหวัดยังไมแจงให
ดําเนินการ

ไมดําเนินการ
(โอนงบประมาณ)
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณ
ที่ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได

 - จัดอบรมศาสนพิธีกร กอง
การศึกษา

(งบเทศบาล)

40,000 31,500       - จัดฝกอบรมผูนําทางศาสนพิธี 
ระหวางวันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ 
๒๕๕๖ ณ หองประชุมเทศบาลเมือง
ทุงสง มีผูเขารับการอบรม จํานวน 
๕๐ คน 
ผลการดําเนินงาน มีผูนําศาสนาพิธีที่
สามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนาได
อยางถูกตอง

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณ
ที่ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได

โครงการวันปยะมหาราช โรงเรียน
เทศบาล

บานนาเหนือ
(งบโรงเรียน)

        7,000         7,000  - จัดกิจกรรมถวายพวงมาลาในวัน
ปยมหาราชวันที่ ๒๐-๒๓ ตุลาคม 
๒๕๕๕ ณ โรงเรียนเทศบาลบานนา
เหนือ มีเปาหมายเปนนักเรียน ครู 
บุคลากรของโรงเรียนเทศบาลบานนา
เหนือ
ผลการดําเนินการ
นักเรียน ครู ผูปกครอง รอยละ 70 
ไดเขารวมโครงการ/กิจกรรม มี
จิตสํานึก มีความจงรักภักดีตอชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย และมีความ
กตัญูตอผูมีพระคุณ โรงเรียนมี
ความสัมพันธอันดีกับชุมชน นักเรียน
มีความสนใจไดแสดงออกตาม
ศักยภาพของตนเอง นําความรูไปใช
อยางมีเหตุผล สรางสรรค และมี
คุณธรรม

ดําเนินการแลวเสร็จ



182

ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณ
ที่ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได

โครงการวันปยะมหาราช โรงเรียนกีฬา
เทศบาล

เมืองทุงสง  
(งบโรงเรียน)

        5,000         5,000 นักเรียน ครู บุคลากรโรงเรียนกีฬา
เทศบาลเมืองทุงสง ผูปกครอง ชุมชน
 หนวยราชการรวมกันจัดกิจกรรม
ถวายพวงมาลาในวันปยะมหาราชใน
วันที่ 20 - 23 ต.ค.2555 โรงเรียน
เทศบาลบานนาเหนือและสวนเฉลิม
พระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 
(สวนหลวง ร.5)
ผลการดําเนินงาน
นักเรียน ครู ผูปกครอง รอยละ 70 
ไดเขารวมโครงการ/กิจกรรม มี
จิตสํานึก มีความจงรักภักดีตอชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย และมีความ
กตัญูตอผูมีพระคุณ โรงเรียนมี
ความสัมพันธอันดีกับชุมชน นักเรียน
มีความสนใจไดแสดงออกตาม
ศักยภาพของตนเอง นําความรูไปใช
อยางมีเหตุผล สรางสรรค และมี
คุณธรรม

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณ
ที่ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได

๔ โครงการเฉลิมพระเกียรติและ
เทิดทูนสถาบันกษัตริย

313,000 163,500 476,500 437,838 เทศบาลเมืองทุงสงจัดกิจกรรมเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสถาบัน
กษัตริย ดังนี้

 -กิจกรรมวันแมแหงชาติ กอง
การศึกษา

(งบเทศบาล)

50,000 163,400  213,400 211,358  - ดําเนินโครงการวันแมแหงชาติ 
ประจําป 2556 ในวันที่ 12 
สิงหาคม 2556  ณ สนามหนาที่วา
การอําเภอทุงสงและโรงยิมเนเซี่ยม
เทศบาลเมืองทุงสง เพื่อเปนการนอม
รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีตอ
ปวงชนชาวไทยทุกหมูเหลา โดยจัด
กิจกรรม อาทิ ทําบุญตักบาตร ลง
นามถวายพระพร การแสดงดนตรี
เพลงพระราชนิพนธ เดิน
เทิดพระเกียรติ ถวายเครื่องราช
สักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร 
จุดพลุเฉลิมฉลอง เปนตน

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณ
ที่ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได

โครงการสงเสริมสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย
(วันแมแหงชาติ)

โรงเรียน
เทศบาล

บานนาเหนือ
(งบโรงเรียน)

28,000 28,000  - จัดกิจกรรมวันแมแหงชาติระหวาง
วันที่ ๑-๙ ส.ค.๕๖ ณ โรงเรียน
เทศบาลบานนาเหนือ
ผลการดําเนินการ
๑. นักเรียนรอยละ ๗๐ ไดเขารวม
โครงการ/กิจกรรม
๒. นักเรียนมีความรูเรื่องกิจกรรมวัน
แม
๓. นักเรียนมีประสบการณในการ
ทํางาน
๔. ผูปกครองนักเรียนเขารวม
กิจกรรมรอยละ ๓๐

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณ
ที่ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได

โครงการสงเสริมสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย
(วันแมแหงชาติ)

โรงเรียนกีฬา
เทศบาล

(งบโรงเรียน)

5,000 5,000  - จัดกิจกรรมวันแมแหงชาติระหวาง
วันที่ ๘-๑๒ ส.ค.๕๖ ณ โรงเรียน
เทศบาลบานนาเหนือ
ผลการดําเนินการ
๑. นักเรียน ครู ผูปกครอง รอยละ 
๙๐ ไดเขารวมโครงการ/กิจกรรม
๒. นักเรียนมีจิตสํานึกที่ดีมีความ
จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริยและมีความกตัญู
ตอผูมีพระคุณ
๓. นักเรียนสามารถแสดงออกดาน
วิชาการ ศิลปะ ดนตรีและทํางาน
รวมกันอยางเต็มศักยภาพของตน

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณ
ที่ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได

 - กิจกรรม 5 ธันวามหาราช กอง
การศึกษา

(งบเทศบาล)

200,000 163,480     - จัดกิจกรรม ๕ ธันวามหาราช ใน
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ สนาม
หนาที่วาการอําเภอทุงสงและโรงยิมส
 โดยจัดใหมีกิจกรรมทําบุญตักบาตร 
ลงนามถวายพระพร เดิน
เทิดพระเกียรติถวายพานพุมเครื่อง
ราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร
 จุดพลุ ฯลฯ 
ผลการดําเนินงาน ชวยใหประชาชน
เกิดความรักและเทิดทูนในสถาบัน
พระมหากษัตริย เสริมสรางความ
สามัคคีของคนในชาติ

ดําเนินการแลวเสร็จ

วันสําคัญเกี่ยวกับชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย (กิจกรรมวันพอ
แหงชาติ)

โรงเรียน
เทศบาล

บานนาเหนือ
(งบโรงเรียน)

      15,000       15,000  - จัดกิจกรรมวันพอแหงชาติวันที่ ๓-
๔ ธันวามหาราช ณ โรงเรียน
เทศบาลบานนาเหนือ 
ผลการดําเนินงาน นักเรียนมี
จิตสํานึก มีความจงรักภักดีตอชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย และมีความ
กตัญูตอผูมีพระคุณ

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณ
ที่ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได

วันสําคัญเกี่ยวกับชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย (กิจกรรมวันพอ
แหงชาติ)

โรงเรียนกีฬา
เทศบาล

เมืองทุงสง  
(งบโรงเรียน)

        5,000         5,000  - จัดกิจกรรมวันพอแหงชาติวันที่ ๓-
๔ ธันวามหาราช ณ โรงเรียน
เทศบาลบานนาเหนือ 
ผลการดําเนินงาน นักเรียนมี
จิตสํานึก มีความจงรักภักดีตอชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย และมีความ
กตัญูตอผูมีพระคุณ

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับ
โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําป  2556

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว
หลังโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณ
ที่ใชดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไวหรือระบุเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได  หรือระบุขั้นตอนที่อยู

ระหวางการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอน
เพิ่มใหระบุเหตุผลในการ
โอนดวย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลตอคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯได

โครงการวันสําคัญของชาติ ศาสนา
 พระมหากษัตริย

โรงเรียน
เทศบาลวัด
ชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

     10,000       10,000 เปาหมาย
  - จัดกิจกรรม วันสําคัญของชาติ 
ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมใหกับ
ครู นักเรียนชุมชนไดเขารวมกิจกรรม
เพื่อใหเห็นความสําคัญของวันตางๆ 
ผูเขารวมกิจกรรม
  -ครู นักเรียน ผูปกครอง และ
ประชาชนโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุม
พล 
ผลการดําเนินงาน
 -ผูเขารวมกิจกรรมรอยละ ๘๐ มี
ความรูความเขาใจ และอนุรักษ
ประเพณี วัฒนธรรมวันสําคัญ 
เกี่ยวกับชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย

ดําเนินการแลวเสร็จ
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