
ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

1 2,350,000 235,000       2,585,000    1,671,203

  - กิจกรรมส่งนกัเรียนเข้า

ร่วมจัดนทิรรศการและ

แข่งขันทักษะทางวิชาการ

ทั้งภายในและภายนอก

หนว่ยงาน

ศึกษานเิทศก์

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

300,000 235,000 535,000        455,454            1. จดันิทรรศการและแขง่ขนัทักษะ

ทางวชิาการ ระดบัภาคใต ้ระหว่าง

วันที ่18-20 มิถนุายน 2557 

ณ เทศบาลนครตรัง 

ผลการด าเนินงาน 

 - ระดับภาคใต้ ส่งแขง่ขนัทัง้หมด 108

 รายการ ได้รับ 29 เหรียญทอง , 33 

เหรียญเงิน และ 22 เหรียญทองแดง 

ซ่ึงเป้าหมายต้ังไว้ 60 % สามารถท าได้

 77.77 % บรรลุเป้าหมายทีต้ั่งไว้

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบรูณาการสูคุ่ณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า

โครงการส่งเสริมทักษะ

ทางวิชาการ

จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาการ

ดงัน้ี

แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มกีารปรับเปลีย่นพฤตกิรรม ค่านิยมที่เหมาะสม มคีวามรู้คู่คุณธรรม  สร้างโอกาสในการเรียนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน

และสามารถด าเนินชวีิตอยู่ในสังคมอย่างมคีวามสุข

การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าป ี2557
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - เปดิโอกาสใหน้กัเรียนได้ทดสอบ

ความสามารถของตนเอง

และสามารถแข่งขันกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ได้

 - ส่งเสริม สนบัสนนุใหค้รู และ

บคุลากรทางการศึกษาได้

แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการพัฒนาการ

จัดการศึกษา

 - ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา

ของเทศบาลเมือง

ทุ่งสง

2. จัดนิทรรศการและแขง่ขนั

ทักษะทางวิชาการระดบัประเทศ 

ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 5 

สิงหาคม 2557 ณ อิมแพ็ค เมือง

ทองธานี
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 ผลการด าเนินงาน 

 -ระดับประเทศ ส่งแข่งขันทั้งหมด 8

 รายการ ได้รับรางวัล 3 รายการ , 1

 เหรียญทอง , 2 รางวัลชมเชย  ซ่ึง

เปา้หมายต้ังไว้ 1 รายการ สามารถ

ท าได้ 3 รายการ บรรลุเปา้หมาย

ที่ต้ังไว้

 - เปดิโอกาสใหน้กัเรียนได้ทดสอบ

ความสามารถของตนเองและ

สามารถแข่งขันกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

อื่นๆ ได้

 - ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา

ของเทศบาลเมือง

ทุ่งสง

 - ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - กิจกรรมจัดแข่งขันคนเก่ง

โรงเรียนสังกัดเทศบาล

เมืองทุ่งสง

ศึกษานเิทศก์

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

50,000 28,250               - จัดแข่งขันคนเก่งโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองทุ่งสง 

เมือ่วันที่ 12 กันยายน 2557 

ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล

เมืองทุ่งสง โดยจัดสอบแข่งขัน

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 5 และ

มัธยม ศึกษาปทีี่ 2 

ผลการด าเนินงาน

 - จ านวนนกัเรียนเข้าร่วม 5 ชั้น 

เรียน รวม จ านวน 120 คน , 

จ านวน 10 รายการ ได้นกัเรียน 10 

คน เปน็ตัวแทนระดับเทศบาล

 - ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจระดับดี

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - กิจกรรมสอน

ภาษาต่างประเทศ

(ภาษาอังกฤษ) ใน

สถานศึกษา(จัดสอนโดยครู

ภาษาต่างประเทศ)

ศึกษานเิทศก์

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

2,000,000 1,187,499          ด าเนนิกิจกรรมสอน

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

ในสถานศึกษา ปจัจุบนัมีครูจ้าง

จ านวน 4 คน

ผลการด าเนินงาน

 -  สอนภาษาอังกฤษภาคเรียนที่ 

1/2557 ณ ร.ร.เทศบาลวัดชัยชุมพล

,ร.ร.วัดโคกสะท้อน,

ร.ร.มัธยมศึกษา(วัดท่าแพ),

ร.ร.รีสอร์ทอนบุาลทุ่งสง

 

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - นกัเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ

เจ้าของภาษาโดยตรง และได้

แลกเปล่ียนเรียนรู้ภาษาอังฤกษ

ระหว่างครูไทยกับครูชาว

ต่างประเทศ 

 -  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาภาษาอังกฤษของนกัเรียน

 - ระดับความพึงพอใจอยู่ระดับดี

2 โครงการอาหารกลางวัน กองการศึกษา

(เงินอุดหนนุ

ทั่วไป)

15,084,400 257,500 15,341,900 15,341,900         - จัดอาหารกลางวันใหก้ับนกัเรียน

โรงเรียนในสังกัดและศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กยกเว้นโรงเรียนมัธยมศึกษา

เทศบาลเมืองทุ่งสง ระหว่างวันที่ 1 

ต.ค.56 - 30 ก.ย.57 ซ่ึงจะท าให้

เด็กนกัเรียนระดับอนบุาลและ

ประถมศึกษาได้รับอาหารกลางวันที่

มีคุณประโยชนถ์ูกสุขลักษณะครบ

ทุกคน

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

3 โครงการอาหารเสริม (นม) กองการศึกษา

(เงินอุดหนนุ)

6,281,940 5,904,952.32      - จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ระหว่าง

วันที1่ต.ค.56-30 ก.ย.57 แจกจ่าย

ใหโ้รงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง

ระดับชั้นอนบุาลและป.1 - ป.6  ทั้ง

นมถุงและนมกล่อง และนกัเรียนได้

ด่ืมอย่างทั่วถึง มีสุขภาพแข็งแรง

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

4 โครงการ 1 นกัเรียน 1 

ดนตรี  1 กีฬา

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

100,000         150,000 250,000        151,550             จัดกิจกรรม 1 นกัเรียน 1 ดนตรี 1 

กีฬา 

ผลการด าเนินงาน

 -  ด าเนนิการฝึกสอนกีฬา

แบดมินตัน จ านวน 4 คร้ัง 

ณ อาคารสนามกีฬาแบดมินตัน

เทศบาลเมืองทุ่งสง , กีฬาฟุตบอล 

จ านวน 1 คร้ัง 

ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบา้น

นาเหนอื ระหว่างวันที่ 

1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย.57 

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  
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 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

5 โครงการรณรงค์เพื่อ

ปอ้งกันยาเสพติดใน

สถานศึกษา

กองการศึกษา

(เงินอุดหนนุ

ทั่วไป)

111,000             85,950   - สนบัสนนุงบประมาณใหก้ับ

โรงเรียนเพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อ

ปอ้งกันยาเสพติดในสถานศึกษา

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

6 โครงการจ้างครูอาสาสอน

เด็กด้อยโอกาสทาง

การศึกษาในเขตเมือง

หอ้งสมุด

กองการศึกษา

(เงินอุดหนนุ

ทั่วไป)

133,400 58,850         192,250 87,500              - ด าเนนิการจ้างครูอาสาสอนเด็ก

เร่ร่อนในเขตเมือง จ านวน 1 คน

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

7 โครงการจัดซ้ือหนงัสือ

หอ้งสมุดโรงเรียน

กองการศึกษา

(เงินอุดหนนุ)

600,000 595,609            - จัดซ้ือหนงัสือหอ้งสมุดโรงเรียน

ใหก้ับโรงเรียนต่างๆ ในเขตเทศบาล

เมืองทุ่งสง

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

8 เชื่อมต่ออินเตอร์เนต็

ความเร็วสูง

กองการศึกษา

(เงินอุดหนนุ)

100,800 100,800             - เชื่อมต่ออินเตอร์เนต็ความเร็วสูง

ใหก้ับโรงเรียนต่างๆ ในเขตเทศบาล

เมืองทุ่งสง

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

9 โครงการปจัฉิมนเิทศ โรงเรียน

เทศบาลวัด

ชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

32,000  -  - 32,000               - จัดกิจกรรมปจัฉิมนเิทศนกัเรียน

ชั้น ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุม

พล จ านวน 242 คน 

 ผลการด าเนินงาน

 - นกัเรียนตัวแทนกล่าวตอบแทน

บญุคุณของคุณครูที่อบรมส่ังสอนมา

 - นกัเรียนทุกคนกราบลาคุณครู

 - คณะผู้บริหารและครูใหโ้อวาสแก่

นกัเรียนและชี้แนะการศึกษาต่อ

- ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้า

ร่วมกิจกรรม แสดงกตัญญูกตเวที

ต่อครูปลูกฝังจิตส านกึที่ดีในการ

ด าเนนิชีวิต 

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

10  โครงการเสริมทักษะ

ภาษาอังกฤษ

โรงเรียน

เทศบาลวัด

ชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

10,000  -  - 8,555                - จัดกิจกรรมเสริมทักษะ

ภาษาอังกฤษตอบปญัหา

ภาษาอังกฤษและประกวด

ท าการ์ดวันส าคัญด้วยภาษาอังกฤษ

 ด าเนนิการระหว่างวันที่ 11-14  

และ 25 ธันวาคม 2556 ณ ร.ร.

เทศบาลวัดชัยชุมพล

 ผลการด าเนินงาน

 - นกัเรียนจ านวน 100 คน ได้ฝึก

ทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน คือ การ

ฟัง พูด อ่าน เขียน ท าใหน้กัเรียนมี

ความกล้าแสดงออก

 - นกัเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกิด

ทักษะกระบวนการและสามารถน า

ความรู้ได้ ร้อยละ 100

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

11 โครงการเข้าค่ายฝึกอบรม

นกัเรียนแกนน าปอ้งกัน

ยาเสพติดในโรงเรียน

โรงเรียน

เทศบาลวัด

ชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

41,895               41,895   - จัดกิจกรรมเข้าค่ายฝึกอบรม

นกัเรียนแกนน าปอ้งกันยาเสพติดใน

โรงเรียนใหก้ับนกัเรียน จ านวน 93 

คน นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 

5/1 และ 5/2 เมือ่วันที่ 26-28 

มิถุนายน 2557 ณ ต.พนางตุง อ.

ควนขุน  

จ.พัทลุง

- ศึกษาดูสถานที่บ าบดัยาเสพติดที่

วัดไม้เสียบ เพื่อใหแ้ง่คิดแก่นกัเรียน 

- สร้างภมูิคุ้มกันใหน้กัเรียน โดยให้

ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

ผลการด าเนินงาน

 - นกัเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจ

ในเร่ืองการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา

ยาเสพติด การแพร่ระบาด และการ

สร้างภมูิคุ้มกันใหก้ับนกัเรียนไม่ให้

เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

12 โครงการพัฒนาหอ้งสมุด โรงเรียน

เทศบาลวัด

ชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

156,000 144,047             - ด าเนนิการปรับปรุงหอ้งสมุด

จัดซ้ือส่ือ วัสดุอุปกรณ์ และจ้าง

เจ้าหนา้ที่หอ้งสมุดเพราะครูที่ท า

หนา้ที่บรรณารักษ์หอ้งสมุดมีหนา้ที่

สอน , จัดบรรยากาศในหอ้งสมุดให้

เหมาะสม

ผลการด าเนินการ  

- นกัเรียนได้รับบริการหอ้งสมุด 

100% ของการบริการ

- นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการ

ใหบ้ริการ 80

- หอ้งสมุดมีบรรยากาศที่เหมาะสม

ต่อการศึกษาค้นคว้า หาความรู้

- หอ้งสมุดมีหนงัสือ ส่ือ วัสดุอุปกรณ์

 ที่พร้อมต่อการใหบ้ริการนกัเรียน

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

13 โครงการบรูณาการนอก

สถานที่ ป.1-ป.6

โรงเรียน

เทศบาลวัด

ชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

142,000 84,175               - ด าเนนิการกิจกรรมบรูณาการ

นกัเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุม

พล ป.1-ป.6 จ านวน 1,056 คน 

ตามสถานที่ดังต่อไปนี้

(1) ป.1 จ านวน 297 คน 

เมือ่วันที่ 23 กรกฏาคม 2557 

ณ ศูนย์โลกร้อนเทศบาลเมือง

ทุ่งสง

(2) ป.2 จ านวน 270 คน 

เมือ่วันที่ 18 กรกฏาคม 2557 

ณ ศูนย์โลกร้อนเทศบาลเมือง

ทุ่งสง

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

(3) ป.3 จ านวน 251 คน 

เมือ่วันที่ 4 กรกฏาคม 2557 

ณ จังหวัดพัทลุง

(4) ป.5 จ านวน 70 คน 

เมือ่วันที่ 9-12 สิงหาคม 

ณ กรุงเทพฯ

(5) ป.6 จ านวน 268 คน 

เมือ่วันที่ 9 กรกฏาคม 2557 

ณ หาดล าป า จังหวัดพัทลุง

ผลการด าเนินงาน

 - นกัเรียนได้รับความรู้และ

ประสบการณ์ตรงจากการค้นคว้า

จากแหล่งเรียนรู้มีความรับผิดชอบ 

ในการปฏบิติังานและกิจกรรมที่

ได้รับมอบหมายมีระเบยีบวินยัและ

ความรู้ที่ได้รับมาใช้ในชีวิตประจ าวัน
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

14 โครงการคัดกรองเข้าค่าย

ฝึกอบรมปรับเปล่ียน

พฤติกรรมนกัเรียน

โรงเรียน

เทศบาลวัด

ชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

84,000 83,790               - จัดกิจกรรมคัดกรองเข้าค่าย

ฝึกอบรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม

นกัเรียนชั้น ป.5 เข้าร่วมกิจกรรม 

จ านวน 2 รุ่น รวม 184 คน ระหว่าง

วันที่ 10 -12 กรกฎาคม  2557 

และระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม

 2557 ณ ทะเลนอ้ย จังหวัดพัทลุง

ผลการด าเนินงาน

- นกัเรียนร้อยละ 100 มีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับอบายมุขต่างๆ

- รู้จักการปฏเิสธ

- รู้จักหลีกเล่ียงแหง่อบายมุข

- การปอ้งกันตนใหร้อดพ้นจากยา

เสพติด 

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

15 โครงการความเปน็เลิศทาง

วิชาการ

โรงเรียน

เทศบาลวัด

ชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

40,000 9,500                - จัดกิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันทักษะ

ทางวิชาการระดับภาคใต้ ระหว่าง

วันที่ 18-20 มิถุนายน 2557 ณ 

เทศบาลนครนครตรัง จังหวัดตรัง 

นกัเรียนได้รับรางวัลระดับภาคใต้ 9 

เหรียญทอง , 10 เหรียญเงิน , 9 

เหรียญทองแดง

 - เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ 

ณ เมืองทองธาน ีรางวัล

ระดับประเทศ ในรายการคัดลายมือ

ระดับ ป.4-ป.6

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

16 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ 

ป.1 - ป.6

โรงเรียน

เทศบาลวัด

ชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

95,000 85,715               - จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ

ระดับ ป.1-ป.6 จ านวน 1,635 คน 

เมือ่เดือนสิงหาคม 2557 ณ 

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล  ผล

การด าเนินการ

- นกัเรียนได้รับความรู้ 

ประสบการณ์ทักษะจากการปฏบิติั

จริงและน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้

- รู้ถึงพิธีถวายราชสดุดี

- รู้ขั้นตอนพิธีเปดิหนา้เสาธง

- ท ากิจกรรมรอบเสาธงได้ถูกต้อง

- เรียนรู้ฐานกิจกรรมของลูกเสือ

- ท ากิจกรรมรอบกองไฟได้ถูกต้อง

- นกัเรียนท ากิจกรรมเดินทางไกล

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

17 โครงการวันวิชาการ โรงเรียน

เทศบาลวัด

ชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

67,200 22,304 89,504         89,504                - จัดกิจกรรมวันวิชาการระหว่าง

วันที่ 16-17 สิงหาคม 2557  ณ 

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

ผลการด าเนินงาน

- จัดนทิรรศการแสดงผลงานของครู

 นกัเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุม

พล และหนว่ยงานอื่นๆ

- จัดจ าหนา่ยสินค้าพื้นบา้น ภมูิ

ปญัญาท้องถิ่น โดยนกัเรียนจัดหามา

- จัดกิจกรรมการแสดงบนเวที 

- จัดกิจกรรมประกวดศูนย์การเรียนรู้

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - จัดกิจกรรมอาเซียน

ผลการด าเนนิงาน

- นกัเรียนได้เข้ากิจกรรมศูนย์การ

เรียนรู้และการแสดงความสามารถ

บนเวที

- โรงเรียนได้รับความร่วมมือจาก

หนว่ยงานต่างๆ ในการเข้าร่วม

กิจรรม

- ผู้ปกครองและหนว่ยงานภายนอก

เข้ามาชมกิจกรรมในวันงานวิชาการ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

18 โครงการฝึกอบรมนกัเรียน

พิธีกรจัดรายการโทรทัศน์

โรงเรียน

เทศบาลวัด

ชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

15,000 15,000               - จัดฝึกอบรมนกัเรียนพิธีกรจัด

รายการวิทยุโทรทัศน ์ระหว่างวันที่ 

16-17 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียน

เทศบาลวัดชัยชุมพล จ านวน 

นกัเรียน 60 คน

- กิจกรรมอบรมใหค้วามรู้การเปน็

พิธีกรจัดรายการและพิธีกรทาง

ศาสนา

ผลการด าเนินงาน

- นกัเรียน มีความสามารถเปน็พิธีกร

ในงานต่างๆ ของโรงเรียนได้

- นกัเรียนได้ฝึกเขียนค ากล่าว

รายงานในพิธีการต่าง ๆ

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - นกัเรียนได้ฝึกพูด โดยมีวิทยากร

ที่มีความช านาญใหค้ าแนะน า

- นกัเรียนมีความมัน่ใจและกล้า

แสดงออกต่อการเปน็พิธีการมากขึ้น

19 โครงการพัฒนาผู้เรียนด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร (ICT)

โรงเรียน

เทศบาลวัด

ชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

16,000 3,140 19,140         19,140               - จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางด้าน ICT 

เพื่อใช้เปน็ส่ือเคร่ืองมือในการจัดการ

เรียนการสอน ระหว่างเดือน

กรกฎาคม – กันยายน 2557 ณ 

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

- จัดอบรมใหค้วามรู้เร่ืองโปรแกรม

 Word 

- จัดอบรมใหค้วามรู้เร่ือง

อินเตอร์เนต็ การส่งข้อมูลผ่าน

อินเตอร์เนต็

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 ผลการด าเนินงาน

 - นกัเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ทางด้าน 

ICT ที่มีคุณภาพและพร้อมต่อการ

ฝึกทักษะด้าน ICT

- นกัเรียนมีความรู้ และสามารถใช้

งานโปรแกรม Word ได้

- นกัเรียนสามารถพิมพ์ใบงาน

เอกสารได้

- นกัเรียนส่งข้อมูลผ่านอีเมล์ของ

ตัวเองได้

23



ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

20 โครงการพัฒนาระบบ

โทรทัศนเ์พื่อการศึกษา

โรงเรียน

เทศบาลวัด

ชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

110,000 49,800               - พัฒนาระบบโทรทัศนเ์พื่อ

การศึกษา ระหว่างเดือน พ.ย. 56 –

 ก.ย. 57 ณ ร.ร. เทศบาลวัดชัยชุม

พล

- นกัเรียนได้ใช้ระบบโทรทัศนเ์พื่อ

การศึกษาภายในโรงเรียนอย่างมี

ประสิทธิภาพ

- ปรับปรุงระบบโทรทัศนเ์พื่อ

การศึกษาภายในโรงเรียนและจัดหา

และติดต้ังอุปกรณ์ในการ

ถ่ายทอดสดทางโทรทัศนใ์นการ

ถ่ายทอดสดทางโทรทัศนม์ี

ประสิทธิภาพ

- นกัเรียนได้รับชมรายการโทรทัศน์

ในตอนเที่ยง

- นกัเรียนได้ฝึกจัดรายการผ่าน

ระบบโทรทัศน ์

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

21 โครงการพัฒนาส่ือวิทยุเพื่อ

การเรียนรู้สู่ชุมชน

โรงเรียน

เทศบาลวัด

ชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

60,000 9,400                - ด าเนนิการพัฒนาส่ือวิทยุระหว่าง

เดือนม.ค. – ก.ย. 2557

- ปรับปรุงหอ้งถ่ายทอดสดด้วย

ระบบวิทยุภายในโรงเรียนและ

จัดหาและติดต้ังอุปกรณ์ในการ

จัดต้ังสถานวีิทยุใหม้ีประสิทธิภาพ

ผลการด าเนนิงาน

- นกัเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่

เกี่ยวข้อง ได้รับรู้การส่ือสาร

ประชาสัมพันธ์อย่างเปน็ปจัจุบนั

- ครูและนกัเรียนได้จัดรายการวิทยุ

เพื่อชุมชน

- นกัเรียนได้ฝึกการแสดงออกต่อ

สาธารณชน

- นกัเรียนชอบที่จะเปน็พิธีกรจัด

รายการวิทยุ 

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

22 โครงการพัฒนาเว็บไซต์ของ

โรงเรียน

โรงเรียน

เทศบาล

วัดชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

10,000 895 10,895         10,895               - พัฒนาเวบ็ไซต์ของโรงเรียนจ านวน 1 

เวบ็ไซต์ (พร้อมจด UPL และเช่าพืน้ที ่

Server) ด าเนินการระหวา่งมิถุนายน - 

กันยายน 2557 

ผลการด าเนินงาน

 - โรงเรียนมีช่องทางในการติดต่อส่ือสาร

ประชาสัมพันธม์ากยิ่งขึ้น

 - สร้างภาพลักษณ์ทีดี่ให้กับองค์กร

สามารถพัฒนาการส่ือสารประชาสัมพันธ์

ให้ไปสู่ระดับสากลได้

 - ผู้ปกครองรับทราบข้อมูลข่าวสารผ่าน

ทางเวบ็ไซส์ของโรงเรียน

 - ผู้ปกครองสามารรถสอบถามข้อสงสัย

ผ่านทางเวบ็ไซต์ของโรงเรียนได้

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

23 โครงการพัฒนาวิดีทัศน์

และแนะน าโรงเรียน

โรงเรียน

เทศบาล

วัดชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

10,000 100 10,100         10,030               - พัฒนาวีดีทัศนแ์นะน าโรงเรียน 

จ านวน 1 ชุด ด าเนนิการระหว่าง

เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2557 

ผลการด าเนินงาน

- โรงเรียนมีวีดิทัศนแ์นะน าองค์กรที่

สมบรูณ์และมีประสิทธิภาพ

- น าข้อเสนอแนะในการรับชมวีดิ

ทัศนม์าปรับปรุงพัฒนา

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

24 โครงการธุรกิจเสริมรายได้

สร้างอาชีพ

โรงเรียน

เทศบาล

วัดชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

11,200 12,200               - ด าเนนิกิจกรรมระหว่างเดือน

กรกฎาคม – กันยายน 2557 

ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

ผลการด าเนินงาน

- ใหน้กัเรียนผลิตดอกกุหลาบใบเตย

 , พัดใบพ้อ , ดอกไม้จันทร์ , น้ ายา

ล้างจาน , กัมพฤกษ์

- นกัเรียนสร้างรายได้สร้างอาชีพ

ใหก้ับตัวเอง

- นกัเรียนใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและ

มีนสัิยประหยัด

- นกัเรียนใช้เวลาว่างใหเ้ปน็

ประโยชนห์ารายได้ใหก้ับตัวเอง

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

25 โครงการเสริมทักษะ

คณิตศาสตร์

โรงเรียน

เทศบาลวัด

ชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

10,000 10,000               - จัดกิจกรรมเสริมทักษะ

คณิตศาสตร์ เมือ่เดือนกันยายน 

2557 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุม

พล 

- จัดกิจกรรมแข่งขันคณิตคิดเร็ว

นกัเรียนระดับชั้นป.1-ป.6 ได้รับ

การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์

ผลการด าเนินงาน

- นกัเรียนมีทักษะการคณิตคิดเร็ว

ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

- นกัเรียนสามารถน าความรู้ในการ

คิดเลขเร็วมาใช้ในชีวิตประจ าวันได้

- นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อ

กิจกรรมทักษะคณิตศาสตร์ 

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

26 โครงการเสริมทักษะ

ภาษาไทย

โรงเรียน

เทศบาลวัด

ชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

10,000 10,000               - จัดกิจกรรมตอบปญัหาภาษาไทย 

เมือ่เดือนกันยายน 2557 ณ 

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

- จัดประกวดคัดลายมือและเขียน

เรียงความ

ผลการด าเนินงาน

- นกัเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกิด

ทักษะกระบวนการและสามารถน า

ความรู้ได้ร้อยละ 10

- นกัเรียนใหค้วามสนใจต่อการตอบ

ปญัหาภาษาไทย 

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

27 โครงการเสริมทักษะสังคม

ศึกษา

โรงเรียน

เทศบาลวัด

ชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

10,000 10,000               - จัดกิจกรรมตอบปญัหากลุ่มสาระ

สังคมศึกษา เมือ่เดือนกันยายน 

2557 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุม

พล 

ผลการด าเนินงาน

 - นกัเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เกิด

ทักษะกระบวนการเรียนรู้

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

28 โครงการเสริมทักษะทาง

วิทยาศาสตร์

โรงเรียน

เทศบาลวัด

ชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

10,000 10,000               - จัดกิจกรรมเข้าค่ายโครงงาน

วิทยาศาสตร์นกัเรียนชั้นป.1-ป.6 

จ านวน 41 คน เดือนกันยายน 

2557 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุม

พล 

ผลการด าเนินงาน 

 - นกัเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เกิด

ทักษะกระบวนการเรียนรู้

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

29 โครงการเสริมทักษะทาง

ภาษาอังกฤษ

โรงเรียน

เทศบาลวัด

ชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

10,000 8,555                - จัดกิจกรรมตอบปญัหา

ภาษาอังกฤษและประกวดท าการ์ด

วันส าคัญด้วยภาษาอังกฤษ

ผลการด าเนินงาน

- นกัเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกิด

ทักษะการกระบวนการเรียนรู้

- นกัเรียนท าการ์ดวันส าคัญได้อย่าง

สวยงาม

- นกัเรียนสนกุต่อการตอบปญัหา

และเข้าร่วมกิจกรรม

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

30 โครงการเสริมสร้าง

ศักยภาพทางการเรียน 

ป.1-ป.6

โรงเรียน

เทศบาลวัด

ชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

135,000 103,292             - นกัเรียนจ านวน 50 คนได้เพิ่ม

ทักษะ ความรู้ในกลุ่มสาระ

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์

 สังคมและภาษาอังกฤษ สามารถ

เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ

สอบแข่งขันในโอกาสต่าง ๆ ได้ผล

เปน็ที่นา่พอใจด าเนนิการแล้วบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่วางไว้

 ด าเนนิการแล้วเสร็จ

31 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ โรงเรียน

เทศบาลวัด

ชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

40,000 40,000               - จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 

เมือ่วันที่ 10 กันยายน 2557 ณ 

จังหวัดตรัง นกัเรียนชั้นป.4 จ านวน 

277 คน เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการด าเนินการ

 - นกัเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี

ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น

และได้ฝึกประสบการณ์จริง

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

32  โครงการส่งนกัเรียนเข้า

ร่วมแข่งขันทักษะทาง

วิชาการ

โรงเรียน

เทศบาลวัด

โคกสะท้อน

(งบโรงเรียน)

50,000 19,594               - จัดกิจกรรมส่งนกัเรียนเข้าร่วม

แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระหว่าง

วันที่ 1 มีนาคม - 25 กันยายน 

2557 เทศบาลนครตรัง 

ผลการด าเนินการ

 - ส่งนกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

แข่งขันทักษะทางวิชาการ จ านวน 

20 คน จ านวน 11 กิจกรรม

 - นกัเรียนได้รับเหรียญรางวัล 

จ านวน 9 รายการ

 - มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ

 3.70 (ดีมาก)

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

33  กิจกรรมสอนซ่อมทักษะ

การอ่านเขียน ภาษาไทย

โรงเรียน

เทศบาลวัด

โคกสะท้อน

(งบโรงเรียน)

20,000  -  - 20,000               - จัดกิจรรมสอนซ่อมทักษะการอ่าน

เขียน ภาษาไทย ระหว่างมิถุนายน -

 กันยายน 2557 

ผลการด าเนินงาน

 - นกัเรียนอ่านไม่ออก จ านวน 85 

คน นกัเรียนอ่านไม่คล่องจ านวน 44

 คน 

 - อ่านค า 20 ค าอ่านออกเฉล่ีย 11 

คน 

 - อ่านค า 20 ค า อ่านคล่องขึ้น 16 

ค า 

 - นกัเรียนอ่านไม่ออก พัฒนาขึ้น

ร้อยละ 54.50 

 - นกัเรียนอ่านไม่คล่อง พัฒนาขึ้น

ร้อยละ 76.30 

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

34 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-

เนตรนารี

โรงเรียน

เทศบาลวัด

โคกสะท้อน

(งบโรงเรียน)

          20,250 20,412               - จดักจิกรรมเขา้ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

 ระหว่างวันที ่6 มกราคม - 5 

กมุภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนเทศบาล

วัดโคกสะท้อน , วัดเขาปรีดี , วัด

ส าโรงและเขาตาเล่ง นักเรียนป.1-6 

เขา้ร่วมกจิกรรมทัง้หมด 550 คน 

ผลการด าเนินงาน

 -  ลูกเสือ - เนตรนารี มีความรู้ความ

เขา้ใจในการเดินทางไกลและบ าเพ็ญ

ประโยชน์สามารถปฏิบัติตนในการ

เดินทางไกลและบ าเพ็ญประโยชน์ได้

ถกูต้อง 

 - เห็นคุณค่าของการเดินทางไกลและ

มีจติสาธารณะ

 - มีความรู้ ทักษะกระบวนการและ

คุณค่าของการอยู่ค่ายพักแรม

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

35 โครงการดุริยางค์ในโรงเรียน โรงเรียน

เทศบาลวัด

โคกสะท้อน

(งบโรงเรียน)

30,000 24,000  - จดักจิกรรมดุริยางค์โรงเรียน 

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโคก

สะท้อนระดับชั้น ป.4-6 ทีม่ี

ความสามารถทางด้านดนตรีเขา้ร่วม

กจิกรรม จ านวน 50 คน ด าเนินการ

เมือ่วันที ่27 มีนาคม - 7 เมษายน 

2557 ต้ังแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. 

เป็นเวลา 12 วัน ณ ห้องดนตรี 

โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน 

ผลการด าเนินงาน
- นักเรียนมีทักษะทางด้านดนตรีเพิม่

มากขึ้นสามารถให้บริการหน่วยงาน 

ชมุชนและสร้างชื่อเสียงให้กบัโรงเรียน

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

36 กิจกรรมนอ้งไหว้พี่ โรงเรียน

เทศบาลวัด

โคกสะท้อน

(งบโรงเรียน)

 -   -   - จัดกิจกรรมนอ้งไหว้พี่ใหน้กัเรียน

ในทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมทุก

วันอังคารและวันศุกร์ของสัปดาห ์

ด าเนนิกิจกรรมตลอดปกีารศึกษา

ผลการด าเนินงาน

 - นกัเรียนสามารถแสดงการไหว้ได้

อย่างถูกต้องและสวยงามและ

นกัเรียนมีความรักสามัคคีกันและกัน

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

37 กิจกรรมพี่จูงนอ้งไปวัด โรงเรียน

เทศบาลวัด

โคกสะท้อน 

(งบโรงเรียน)

 -  -  - จดักจิกรรมพีจ่งูน้องไปวัดให้กบั

นักเรียนบุคลากรโรงเรียนเทศบาลวัด

โคกสะท้อน ประจ าปีการศึกษา 2557

 ณ ศาลาเปรียญวัดโคกสะท้อน 

จ านวนนักเรียนเขา้ร่วมกจิกรรม 543 

คน

ผลการด าเนินงาน

 - นักเรียนน าปิน่โตถวายพระ ร่วม

ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และร่วม

รับประทานอาหารร่วมกนั 

 - รุ่นพีส่ามารถดูแลรุ่นน้องให้ร่วม

ท าศาสนพิธีอยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อย

 - นักเรียนมีความสัมพันธ์ทีดี่ระหว่าง

พีน่้องและเพือ่น นักเรียนสามารถ

ปฏิบัติศาสนพิธี

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

38 โครงการออมทรัพย์ โรงเรียน

เทศบาลวัด

โคกสะท้อน 

(งบโรงเรียน)

 -  -  - จัดกิจกรรมออมทรัพย์ฯ ให้

นกัเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโคก

สะท้อน

ผลการด าเนินงาน

 - นกัเรียนทุกระดับชั้นประถมศึกษา

 เข้าร่วมกิจกรรมออมทรัพย์ มีการ

แบง่เงินออมและน าฝากเปน็ประจ า

ทุกวันที่ 5 ของเดือน

 - นกัเรียนบญัชีออมทรัพย์และเปน็

การส่งเสริมใหผู้้เรียนรู้จักแบง่เงิน

ส าหรับการออมจากเงินที่มีอยู่เพื่อไว้

ใช้จ่ายเมือ่ยามจ าเปน็

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

39 โครงการ TO BE NUMBER

 ONE

โรงเรียน

เทศบาลวัด

โคกสะท้อน 

(งบโรงเรียน)

 -  -  - จัดกิจกรรมการออกก าลังกาย

ใหก้ับนกัเรียน ป.1 -ป.6 นกัเรียน

เข้าร่วมกิจกรรม 54 คน

ผลการด าเนินงาน

 - การจัดแข่งขันระบายสีภาพ "ส่ิง

เสพติดใหโ้ทษ"

 - การแข่งขันเต้นประกวดเพลง To

 Be Number One 

 - การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

 - นกัเรียนรู้จักพัฒนาตนเองใหม้ี

คุณค่า

 - นกัเรียนกล้าแสดงออกและเข้าใจ

และรับรู้ถึงโทษของยาเสพติด

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

40 โครงการทัศนศึกษา โรงเรียน

เทศบาลวัด

โคกสะท้อน 

(งบโรงเรียน)

          40,000 37,090               - จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอก

สถานที่ และได้รับความรู้จากแหล่ง

เรียนรู้ เมือ่เดือนมิถุนายน - 

กรกฏาคม 2557 

ผลการด าเนินงาน

 - ป.1-3 ณ สวนพฤกษาสิรินธร

 - ป.6 อ.คลองท่อม จ.กระบี ่ 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม นกัเรียน 543 

คน ครู จ านวน 32 คน

 - นกัเรียนได้รับประสบการณ์ตรง

จากการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ 

ในการปฏบิติักิจกรรม มีระเบยีบ

วินยั มีความสามัคคีและน า

ประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

41 กิจกรรมรักการอ่านใน

สถานศึกษาสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

โรงเรียน

เทศบาลวัด

โคกสะท้อน 

(งบโรงเรียน)

          50,000 50,000               - จัดกิจกรรมรักการอ่านใน

สถานศึกษาฯ ด าเนนิกิจกรรม 

พฤษภาคม - กันยายน 2557 

ผลการด าเนินงาน 

 - กิจกรรมที่ด าเนนิการ

(1) กิจกรรมอ่านนทิานใหน้อ้งฟัง

(2) กิจกรรมวาดภาพในหว้ข้อหนู

นอ้ยนกัอ่าน

(3) กิจกรรมคัดลายมือ 

(4) กิจกรรมหอ้งสมุดเคล่ือนที่

(5) กิจกรรมบนัทึกการอ่าน

 - นกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 

540 คน 

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

  - นกัเรียนในระดับชั้นป.1-ป.6 มี

นสัิยรักความรู้การอ่านและใช้เวลา

ว่างใหเ้ปน็ประโยชน์

 - นกัเรียนใช้หอ้งสมุดมากขึ้น และ

มีความตระหนกัและรักการอ่านมาก

ขึ้นเปน็นสัิย

 - นกัเรียน ครู ผู้ปกครอง ร้อยละ 

4.42 มีความพึงพอใจระดับดี
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

42 โครงการเข้าค่ายวิชาการ

ของนกัเรียนในสังกัด

เทศบาลเมืองทุ่งสง

โรงเรียน

เทศบาลวัด

โคกสะท้อน 

(งบโรงเรียน)

          50,000 50,000               - จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ เมือ่

เดือน กรกฏาคม-สิงหาคม  2557 ณ

 โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน

ผลการด าเนินงาน 

 - นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 2-5 

จ านวน 120 คน มีทักษะด้านความรู้

เพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู้และ

ฝึกปฏบิติัโครงการ

 - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ

ผลการปฏบิติักิจกรรม

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

43 โครงการพัฒนาหอ้งสมุด

โรงเรียน

โรงเรียน

เทศบาลวัด

โคกสะท้อน 

(งบโรงเรียน)

          95,690 95,690               - จัดหาวัสดุ ส่ือ หนงัสือ  

ด าเนนิการเมือ่วันที่ 29 กันยายน 

2557 

ผลการด าเนินงาน 

 - ครูและนกัเรียน บคุลากรและ

ประชาชน ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 

เหน็ความส าคัญของการอ่าน มีนสัิย

รักการอ่าน

 - หอ้งสมุดโรงเรียนมีวัสดุ ส่ือ 

หนงัสือ ที่มีคุณภาพรองรับนกัเรียน 

บคุลากรและประชาชน มี

พัฒนาการรู้จักค้นคว้าหาความรู้และ

ใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

44 โครงการหนนูอ้ย ICT โรงเรียน

เทศบาลวัด

โคกสะท้อน 

(งบโรงเรียน)

          10,000 10,000               - จัดกิจกรรมหนนูอ้ย ICT  

ระหว่างมิถุนายน-สิงหาคม 2557 ณ

 โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน 

จ านวน 30 คน 

ผลการด าเนินงาน

 - ด าเนนิกิจกรรมพัฒนา

ความสามารถของนกัเรียนไป

ประยุกต์ใช้กับการเรียน และให้

นกัเรียนน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาจน

สามารถแนะน าใหผู้้อื่นได้ โดย 
 - นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถ

ทางด้านคอมพิวเตอร์จากการรับรู้ปฏิบัติ

ได้เป็นทีย่อมรับของผู้ปกครอง และชุมชน

 และสามารถถ่ายทอดความรู้ทีไ่ด้จาก

การอบรมน าไปประยุกต์ใช้ได้

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

45 โครงการเข้าค่ายจริยธรรม โรงเรียน

เทศบาลวัด

โคกสะท้อน 

(งบเทศบาล)

25,000 24,603  - จัดกิจกรรมเข้าค่ายจริยธรรม

นกัเรียนป.4-6 จ านวน 287 คน 

ระหว่างเดือน 23 มิถุนายน - 

31 สิงหาคม 2557 

ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน

 ผลการด าเนินงาน 

 - นกัเรียนเข้าใจรูปแบบการ

ด ารงชีวิตที่เหมาะสมและมีความรู้

ตามหลักสูตรการอบรมและได้รับ

ประสบการณ์การอยู่ร่วมกัน มีการ

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม

ตามหลักพระพุทธศาสนา

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

46 โครงการส่งเสริมทักษะ 192,175 64,000               มีกิจกรรมดังต่อไปนี ้ ด าเนนิการแล้วเสร็จ
10,000 10,000              (1) กิจกรรมสอนเสริมทักษะวิชาการ 

 - เข้าร่วมแข่งขันคนเก่งใน

ระดับประเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย เมือ่วันที่ 8-10 มกราคม 

2557 ณ โรงแรมริเวอร์ไซค์ เขต

บางพลัด กรุงเทพมหานคร

 - จ านวนนกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

เสริมทักษะวิชาการ  เข้าร่วม 34 

รายการ จ านวน 71 คน สอนเสริม

ทักษะ 1-15 มิถุนายน 2557 

  - นกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรม มีเจต

คติที่ดีต่อกิจกรรมในระดับมากคิด

เปน็ร้อยละ 60

โรงเรียน

มัธยมศึกษา

เทศบาลเมือง

ทุ่งสง

(งบโรงเรียน)
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

182,175 54,000              (2) กิจกรรมส่งนกัเรียนเข้าร่วม

แข่งขันทักษะวิชาการ 

 - เข้าร่วมแข่งขันคนเก่งใน

ระดับประเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา เมือ่วันที่ 17-19 

ธันวาคม 2556 

   - เข้าร่วมแข่งขันคนเก่ง

ระดับประเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ต่างประเทศ เมือ่วันที่ 14-16

 ธันวาคม 2556

 - เข้าร่วมแข่งขันคนเก่ง

ระดับประเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ เมือ่วันที่ 11-13 

ธันวาคม 2556 
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

   - ส่งนกัเรียนเข้าร่วมแข่งขันคน

เก่งของกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น จ านวน 5 สาระการเรียนรู้ 

ได้รางวัลมา 1 คน เปน็เหรียญ

ทองแดงของกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย

 - เข้าร่วมแข่งขันระดับภาคใต้ 

18-20 มิถุนายน 2557 ณ เทศบาล

นครตรัง จังหวัดตรัง
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

47 โครงการกิจการลูกเสือไทย โรงเรียน

มัธยมศึกษา

เทศบาลเมือง

ทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

          48,000 47,435               - นกัเรียนทั้ง 3 ระดับชั้น 

ม.1-ม.3 ร่วมกิจกรรมครบทุกคน 

โดยมีรูปแบบกิจกรรมแตกต่างกัน

ตามระดับชั้น ด าเนนิการเมือ่วันที่ 

3-5 กุมภาพันธ์ 2557

 - กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ ม.1 

ณ อุทยานแหง่ชาติน้ าตกโยง อ.ทุ่ง

สง จ.นครศรีธรรมราช

 - กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.2 ณ 

ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.

ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน ์ม.3 ณ

 บริเวณในโรงเรียนมัธยมศึกษา

เทศบาลเมืองทุ่งสง

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

โครงการ TO BE NUMBER

 ONE

ด าเนนิกิจกรรม ดังนี้

 - กิจกรรมอบรมแกนน า

ยาเสพติด

โรงเรียน

มัธยมศึกษา

เทศบาลเมือง

ทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

          18,000 18,000               - จัดกิจกรรม จ านวน 2 คน เปน็

กิจกรรมอบรมแกนน านกัเรียนใน

การปอ้งกันยาเสพติด เมือ่วันที่ 5 

มิถุนายน 2557 ณ ใต้อาคารเฉลิม

พระเกียรติ โรงเรียนมัธยมศึกษา

เทศบาลเมืองทุ่งสง 

 - มีนกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเข้า

ร่วมกิจกรรม มีเจตคติที่ดีต่อ

กิจกรรมในระดับมากคิดเปน็

ร้อยละ 60

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

48
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

          39,000 38,240               - ด าเนินกจิกรรม ดังนี้

9,240                1. กจิกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดู

ร้อน  บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 

วันที ่2-21 เม.ย.2557 

ณ วัดเขาปรีดี อ.ทุง่สง จ.นครศรีฯ

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

29,000               2. กจิกรรมบวชเนกขมัม

จาริณี เมือ่วันที ่12-13 ก.พ.2557 ณ 

วัดวังฆ้อง ต.สามต าบล

 อ.จฬุาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 

 - นักเรียนชั้น ม. 1 เขา้ร่วมกจิกรรม

ทุกคน 260 คน  

 - นักเรียนเรียนรู้หลักธรรมค าสอน

ตามหลักศาสนา น าไปประยกุต์ใชใ้น

ชวีิตประจ าวันได้

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

49 โครงการปลูกกล้ายุวพุทธ โรงเรียน

มัธยมศึกษา

เทศบาลเมือง

ทุ่งสง

(งบโรงเรียน)
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

50  โครงการปจัฉิมนเิทศ

นกัเรียนชั้น ม.3 (กิจกรรม

ปจัฉิมนเิทศนกัเรียนชั้น 

ม.3)

โรงเรียน

มัธยมศึกษา

เทศบาลเมือง

ทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

30,000 29,095               - จัดกิจกรรมปจัฉิมนเิทศ 

นกัเรียนชั้น ม.3 จ านวน 265 คน 

จัดกิจกรรมจ านวน 1 เมือ่วันที่ 28 

กุมภาพันธ์ 2557 ณ ใต้อาคารเฉลิม

พระเกียรติโรงเรียนมัธยมศึกษา

เทศบาลเมืองทุ่งสง 

ผลการด าเนินงาน

 - นกัเรียน ม.3 เข้าร่วมกิจกรรมคิด

เปน็ ร้อยละ 98

 - นกัเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมี

ความรู้สึกซาบซ้ึงต่อครูและ

สถานศึกษาคิดเปน็ร้อยละ 98

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

51 โครงการเรียนร่วมวิทย-์

คณิต มทร.

          70,000 69,490               - ด าเนนิกิจกรรม ดังนี้ ด าเนนิการแล้วเสร็จ

          40,000 39,490               คร้ังที่ 1 กิจกรรมค่ายวิทย์ - คณิต 

มทร.คร้ังที่ 1 เมือ่วันที่ 20-21 

มีนาคม 2557 ณ คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย (วิทยา

เขตไสใหญ่)

 คร้ังที่ 2 ยังไม่ได้ด าเนนิการจะ

ด าเนนิการอีกคร้ังหนึง่ในไตรมาสที่ 3

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

 ผลการด าเนินงาน 

-  นกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 

100 จากกลุ่มเปา้หมายที่ก าหนดไว้

 - นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากกิจกรรม คิด

เปน็ค่าเฉล่ียร้อยละ 64.23

โรงเรียน

มัธยมศึกษา

เทศบาลเมือง

ทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

 - กิจกรรมค่ายวิทย-์คณิต 

มทร. คร้ังที่ 1
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - กิจกรรมค่ายวิทย-์คณิต 

มทร. คร้ังที่ 2

          30,000 30,000                - ด าเนนิกิจกรรมค่ายวิทย์-คณิต 

ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2557

 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 มทร.ศรีวิชัย (วิทยาเขตไสใหญ่) - 

นกัเรียน ม.ต้น หอ้งวิทย-์คณิต เข้า

ร่วมกิจกรรม จ านวน 100 คนจาก

หอ้ง 1 ทั้ง 3 ระดับชั้น

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

ผลการด าเนินงาน 

- นกัเรียนได้เรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่

หลากหลายและเพิ่มทักษะชีวิต

 - นกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคิดเปน็

ร้อยละ 100 จาก กลุ่มเปา้หมายที่

ก าหนดไว้ 

  -นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ทางการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากกิจกรรม

โดยรวมคิดเปน็ร้อยละ 64.23

โรงเรียน

มัธยมศึกษา

เทศบาลเมือง

ทุ่งสง

(งบโรงเรียน)
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

52 โครงการเรียนปรับพื้นฐาน

 -   กิจกรรมเรียนปรับ

พื้นฐาน นกัเรียนชั้น ม.1 

และ ม.4

โรงเรียน

มัธยมศึกษา

เมืองทุ่งสง 

(งบโรงเรียน)

 -  -   - ด าเนนิการเมือ่วันที่ 1-10 พ.ค. 

2557 ณ โรงเรียนมัธยมศึกษา ทม.

ทุ่งสง

ผลการด าเนินงาน

 - มีนกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด

 270 คน 

 - ใช้เวลาในการเรียน จ านวน 10 วัน

 - นกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคิดเปน็

ร้อยละ 100

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

53 โครงการค่ายพัฒนาทักษะ

ภาษาไทย (MOU)

 โดยกิจกรรม ดังนี้

 - กิจกรรมเข้าค่ายฝึก

ทักษะภาษาไทย ฟัง พูด 

อ่าน เขียน

โรงเรียน

มัธยมศึกษา

เมืองทุ่งสง 

(งบโรงเรียน)

50,000 49,690               -จัดกิจกรรมเข้าค่ายฝึกทักษะ

ภาษาไทย ฟัง พูด อ่าน เขียน   ใช้

เวลาในการอบรม 3 วัน  ในวันที่ 

4-6 ก.ค. 2557  ณ สวนพฤกษาสิ

รินธร อ าเภอทุ่งสง จังหวัด

นครศรีธรรมราช  มีนกัเรียนเข้าร่วม

กิจกรรมจ านวน 82 คน

ผลการด าเนินงาน

 - นกัเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ

 80 สอบผ่านตามเกณฑ์มาตราฐาน

ภาษาไทยที่ก าหนดไว้

 - นกัเรียนได้รับการพัฒนา

ความสามารถพิเศษของตนเองใน

ทักษะวิชาภาษาไทย

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

54 โครงการศึกษานอกสถานที่

 -  กิจกรรมศึกษานอก

สถานที่ของนกัเรียนชั้น 

ม.1-4

โรงเรียน

มัธยมศึกษา

เมืองทุ่งสง 

(งบโรงเรียน)

90,000 90,000               - จัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่

1. นกัเรียนชั้น ม.1-ม.3 ด าเนนิ

กิจกรรมเมือ่วันที่ 15 ส.ค.2557 

2.  ม.4 ด าเนนิกิจกรรมเมือ่วันที่ 19

 สิงหาคม 2557  

 - ม.1 ณ สถาบนัทักษิณคดี 

จ.สงขลาและพิพิธภณัฑ์สัตว์น้ า

สงขลา 

 - ม.2 ณ แม่น้ าปากพนงั 

อ.ปากพนงั จ.นครศรีฯ

 - ม.3 ณ พระราชต าหนกั (บา้นพ่อ)

 อ.ปากพนงั 

จ.นครศรีฯ

  - ม.4 วันสัปดาหว์ิทยาศาสตร์ มอ.

หาดใหญ่

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

  - นกัเรียนชั้น ม.1-4 จ านวน 665 

คน ใช้เวลาในการเดินทางศึกษา

นอกสถานที่ระดับชั้นละ 1 วัน รวม 

4 วัน

ผลการด าเนินงาน

 - ผู้เรียนได้รู้นอกสถานที่ มีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างภมูิ

ปญัญาท้องถิ่น ครู และเพื่อนๆ

- มีเจตคติในระดับไม่ต่ ากว่าระดับ

มากต่อการเรียนรู้นอกสถานที่คิด

เปน็ร้อยละ 80 
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

55 โครงการค่ายวิชาการ  - ด าเนนิกิจกรรม ดังนี้

  - กิจกรรมค่าย

ภาษาอังกฤษ

โรงเรียน

มัธยมศึกษา

เมืองทุ่งสง 

(งบโรงเรียน)

36,000 36,000               - จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

จ านวน 2 วัน มีนกัเรียนหอ้ง 2 

โปรแกรม ภาษาอังกฤษทั้ง 4 

ระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 

100 คน เมือ่วันที่ 5-6 กันยายน 

2557 ณ สวนพฤกษาสิรินธร อ.ทุ่ง

สง จ.นครศรีธรรมราช

ผลการด าเนินงาน

 - นกัเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีเจต

คติที่ดีต่อกิจกรรมในระดับมากคิด

เปน็ร้อยละ 90

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - กิจกรรมเข้าค่าย

คณิตศาสตร์

โรงเรียน

มัธยมศึกษา

เมืองทุ่งสง 

(งบโรงเรียน)

36,000 45,000               - จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 

จ านวน 2 วัน 1 คืน มีนกัเรียน ม.ต้น

 หอ้ง 1 โปรแกรมวิทย-์คณิต ทั้ง 3 

ระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 

80 คน ระหว่างวันที่ 19-20 

กันยายน 2557 ณ โรงเรียน

มัธยทมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 - นกัเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีเจต

คติที่ดีต่อกิจกรรมในระดับมากคิด

เปน็ร้อยละ 95
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

56 กิจกรรมวันอ าลา โรงเรียน

เทศบาล

บา้นนาเหนอื

(งบโรงเรียน)

10,000  -  - 10,000               - จัดกิจกรรมแสดงวันอ าลา 

นกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชั้น

ประถมศึกษาปทีี่ 6 จ านวน 92 คน 

ผลการด าเนินงาน

 - เพื่อใหน้กัเรียนแสดงความกตัญญู

กตเวทีต่อครูของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปทีี่ 6

-  เพื่อใหน้กัเรียนได้แสดงออกถึง

ความกตัญญูกตเวทีต่อครูและ

สถาบนั 

 - ร้อยละ 90 ของนกัเรียน ครู และ

บคุลากรได้ร่วมกิจกรรม

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

57 โครงการส่งเสริมอาชีพ

พื้นบา้น

โรงเรียน

มัธยมศึกษา

เทศบาลเมือง

ทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

20,000          19,960               - ด าเนนิกิจกรรม 2 กิจกรรม ดังนี ้

 1. กิจกรรมท าขนมพื้นบา้น

 2. กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้

จากผ้า

 - นกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังนี ้

จ านวน 58 คน เมือ่วันที่ 8-9 

มีนาคม 2557 ณ หอ้ง

คหกรรม โรงเรียนมัธยมศึกษา

เทศบาลเมืองทุ่งสง(วัดท่าแพ)

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

ผลการด าเนินงาน

 - นกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคิดเปน็ 

ร้อยละ 100 จาก กลุ่มเปา้หมายที่

ก าหนดไว้ 

 - นกัเรียนได้ความรู้เพิ่มเติมนอกชั้น

เรียนเกี่ยวกับการท าขนมพื้นบา้น

และส่ิงประดิษฐ์ในท้องถิ่น
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

58 โครงการเข้าค่ายพักแรม

ลูกเสือเนตรนารี

โรงเรียน

เทศบาลบา้น

นาเหนอื

(งบประมาณ)

           5,000 5,000                - จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - 

เนตรนารี เพื่อใหน้กัเรียนได้รับ

ความรู้จากประสบการณ์จริง โดยมี

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6  

จ านวน 92 คน

ผลการด าเนินงาน

 - ร้อยละ 85 ของลูกเสือ-เนตรนารี

ได้รับการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ที่

พึงประสงค์ได้แก่ ความมีระเบยีบ

วินยั ความรับผิดชอบ การรู้หนา้ที่

ความมีน้ าใจและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

66



ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

59 โครงการคนรักวิทย์ โรงเรียน

เทศบาลบา้น

นาเหนอื

(งบประมาณ)

10,000          10,000               - จัดกิจกรรมคนรักวิทย์ นกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1-3 เมือ่วันที่ 

30-31 กรกฏาคม 2557 ณ อุทยาน

แหง่ชาติน้ าตกโยง 

ผลการด าเนินงาน

 - ร้อยละ 95 ของนกัเรียน ครู และ

บคุลากรได้ร่วมกิจกรรม

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

60  โครงการทัศนศึกษานอก

สถานที่ ชั้นประถมศึกษาปท่ีี

 1-6

โรงเรียน

เทศบาล

บา้นาเหนอื

(งบโรงเรียน)

21,480          21,480               - จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอก

สถานที่ ประถมศึกษาปทีี่ 1-6 

ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2557 ณ

 แหล่งเรียนรู้เขาเหมน

ผลการด าเนินงาน

 - ร้อยละ 98.5 ของนกัเรียนทั้งหมด

ได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่ง

การเรียนรู้

 - ร้อยละ 79.9 บอกวิธีการก าจัดข

ยัและการน าไปใช้ประโยชน์

 - ร้อยละ 84.0 บอกชื่อพรรณไม้ 

และประโยชนข์องต้นไม้ได้

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

61  - โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-

เนตรนารี ชั้น ป.6 และ ม.2

โรงเรียนกีฬา

เทศบาล

เมืองทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

          10,000 10,000               -  จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตร

นารี นกัเรียนชั้นระดับประถมศึกษา

ปทีี่ 6  เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตร

นารี ในวันที่ 18-20 ธ.ค. 56 ณ 

โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนอืค่าย

ลูกเสือชั่วคราว

 - นกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3เข้า

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ใน

วันที่ 3-5 ก.พ. 57 ณ ค่ายลูกเสือ

ชั่วคราว ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 

อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

69



ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 ผลการด าเนินงาน

 - จัดกิจกรรมสองกลุ่ม คือ กลุ่ม

ลูกเสือสามัญ (ป.6) และกลุ่มลูกเสือ

สามัญ รุ่นใหญ่ (ม.2) ระยะเวลาเข้า

ค่ายพักแรม 2 คืน 3 วัน ต่อกลุ่ม

 - นกัเรียนชั้น ป.6 จ านวน 23 คน 

คิดเปน็ร้อยละ 100 ท ากิจกรรม

ผ่านตามวัตถุประสงค์ ระดับดี

 - นกัเรียนชั้น ม.3 จ านวน 54 คน 

คิดเปน็ร้อยละ 100 ท ากิจกรรม

ผ่านตามัวตถุประสงค์
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

62  - โครงการปจัฉิมนเิทศ 

กิจกรรมจัดงานวันอ าลา

นกัเรียน ชั้น ป.6 และ

ชั้น ม.3

โรงเรียนกีฬา

เทศบาล

เมืองทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

15,000 15,000               - จัดกิจกรรมปจัฉิมนเิทศ เมือ่วันที่ 

4 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียน

เทศบาลบา้นนาเหนอื

ผลการด าเนินงาน 

-  นกัเรียนมีความรักความผูกพันธ์

ต่อกันหลังจากส าเร็จการศึกษา

 - นกัเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อเพื่อน 

ครู และสถานศึกษา

 - นกัเรียนได้แสดง กตัญญู กตเวที 

ต่อครู

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

63  โครงการส่งเสริมและ

พัฒนาความก้าวหนา้ 

กิจกรรมติวเข้ม O-Net

โรงเรียนกีฬา

เทศบาล

เมืองทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

7,000 7,000                - จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา

ความก้าวหนา้กิจกรรมติวเข้ม 

O-Net ระหว่างวันที่ 6 มกราคม - 5

 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนกีฬา

เทศบาลเมืองทุ่งสง โดยแบง่จัด

กิจกรรมเปน็ 2 กลุ่ม คือ กลุม่

นกัเรียนชั้น ป.6 และกลุ่มนกัเรียน

ชั้น ม.2 

ผลการด าเนินงาน

 - นกัเรียนชั้น ป.6 จ านวน 23 คน 

คิดเปน็ร้อยละ 100 ร่วมมือร่วมใจ

ท ากิจกรรม ในระดับดี

 -  นกัเรียนชั้น ม.3 จ านวน 36คน 

คิดเปน็ร้อยละ 100 ร่วมมือร่วมใจ

ท ากิจกรรม ในระดับดี

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - ครูและบคุลากร จ านวน 25 คน 

คิดเปน็ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม

 - ผู้ปกครอง จ านวน 30 คน คิด

เปน็ร้อยละ 50 เข้าร่วมกิจกรรม

64 โครงการคนรักวิทย์

 - กิจกรรมสัปดาห์

วิทยาศาสตร์

โรงเรียนกีฬา

เทศบาล

เมืองทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

2,000 2,000                - จัดกิจกรรมสัปดาหว์ิทยาศาสตร์ 

ด าเนนิกิจกรรม ดังนี ้กิจกรรมตอบ

ปญัหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ วาด

ภาพตามความคิดสร้างสรรค์ด้าน

วิทยาศาสตร์ ประกวดการประดิษฐ์

ชุดแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ณ 

อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน

เทศบาลบา้นนาเหนอืและมทร.ศรี

วิชัย

ผลการด าเนินงาน

 - ผู้แข่งขันร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์

การตอบปญัหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

  - ผู้แข่งขันร้อยละ 80 สามารถ

ถ่ายทอดจินตนาการความคิด

สร้างสรรค์ด้วยการประดิษฐ์ชุดแต่ง

กายจากวัสดุเหลือใช้ได้ระดับพอใช้

 - นกัเรียนร้อยละ 90 สามารถ

ถ่ายทอดจินตนาการความคิด

สร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ด้วยการ

วาดภาพได้ระดับดีมาก
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

65 โครงการส่งเสริมทักษะ

ทางด้านวิชาการ

โรงเรียนกีฬา

เทศบาล

เมืองทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

5,000 5,000                - น านกัเรียน จ านวน 18 คน ร่วม

แข่งขันทักษะต่างๆ  ระหว่างวันที่ 

28-30 สิงหาคา 2557 ณ 

มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีฯ

 - กิจกรรมที่จัดการแข่งขัน 

1. การแข่งขันวาดภาพระบายสีทาง

วิทยาศาสตร์

2. การประกวดวาดภาพจินตนาการ

ทางวิทยาศาสตร์

3. การประกวดการแสดง

วิทยาศาสตร์

4. การแข่งขันตอบปญัหา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. การแข่งขันเคร่ืองบนิกระดาษ 

ประเภทร่อนนาน

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

ผลการด าเนินงาน

 - ได้รับรางวัลระดับมัธยมศึกษา ดังนี ้

รางวัลรองชนะเลิศอนัดับ 3 การ

แขง่ขนัวาดภาพระบายสี , การ

ประกวดภาพวาดตามจนิตนาการทาง

วิทยาศาตร์ , การประกวดการแสดง

ทางวิทยาศาสตร์

 - ได้รับรางวัลระดับประถมศึกษา ดังนี้

 รางวัลรองชนะเลิศอนัดับ 3  การ

แขง่ขนัร่อนกระดาษ

 - นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ

กบัการได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์อยา่งสนุกสนาน

 - ประชาชนทีเ่ขา้ชม ร้อยละ 80 มี

ความชื่นชอบกบัการแสดงทาง

วิทยาศาสตร์ของนักเรียน
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

66 โครงการทัศนศึกษานอก

สถานที่นกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปทีี่ 4และ

มัธยมศึกษาปทีี่ 3

โรงเรียนกีฬา

เทศบาล

เมืองทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

10,120 10,120               - จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอก

สถานที่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่

 4และมัธยมศึกษาปทีี่ 3

 นกัเรียนประถมศึกษาปทีี่ 3-6 และ

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1-3 ทัศนศึกษา

นอกสถานที่ระหว่างวันที่ 1-19 

กันยายน 2557 ณ พิพิธภณัฑ์สัตว์

น้ ามหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาเขต ตรัง

 เข้าชมการแสดงของแมวน้ าและ

การเล้ียงปลาทะเล โดยได้ศึกษา

เกี่ยวกับชื่อ ชนดิและธรรมชาติที่

อาศัยของปลาต่างๆ

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

ผลการด าเนินงาน

- นกัเรียน จ านวน 253 คน คิดเปน็

ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ

 - นกัเรียน จ านวน 206 คน คิดเปน็

ร้อยละ 80 สามารถเขียนบนัทึก

ความรู้จากการได้ไปทัศนศึกษานอก

สถานที่ได้

 - นกัเรียน จ านวน 206 คน คิดเปน็

ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในระดับ

มาก
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

67 โครงการประชาธิปไตยใน

โรงเรียน

โรงเรียนกีฬา

เทศบาลเมือง

ทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

 -  -  - จัดกิจกรรมประชาธิปไตยใน

โรงเรียน เปน็การจ าลองการ

ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังใหน้กัเรียนได้

เหน็และปฏบิติัจริงตลอดถึงปลูกฝัง

จิตส านกึรับผิดชอบต่อหนา้ที่ในการ

ใช้สิทธิ์ออกเสียง และส่งเสริมให้

นกัเรียนมีความเสียสละ ท างาน

ร่วมกันเพื่อส่วนรวม

 ผลการด าเนินงาน 

 - ด าเนนิการใหม้ีการเลือก

คณะกรรมการนกัเรียน ตามรูปแบบ

การเลือกต้ังผู้แทนในระบอบ

ประชาธิปไตย ส าเร็จตามแผนที่วาง

ไว้ วันที่ 12 มิ.ย.25

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 -  มีนกัเรียนมาใช้สิทธิ์ จ านวน 243

 คน คิดเปน็ร้อยละ 93.80 

 - สภานกัเรียนได้เสนอโครงการ

หอ้งเรียนสะอาดบรรยากาศนา่อยู่

และเปน็ผู้น า ผู้ตามท างานส่วนรวม

ร่วมกัน

 - นกัเรียนร้อยละ 96.12 มีความ

พึงพอใจกับโครงการหอ้งเรียน

สะอาด บรรยากาศนา่อยู่
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้ไดร้ับโอกาสในการศึกษาตอ่ในระดบัที่สูงขึน้และมคุีณภาพ 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ

เรียนรู้ ชั้นประถมศึกษา

ปทีี่ 6

โรงเรียน

เทศบาลวัด

ชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

70,000 57,528          - จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเรียนรู้ ชั้น

ประถมศึกษาปีที ่6

ผลการด าเนินงาน

 - นักเรียนชั้น ป.6 จ านวน 200 คน เข้ารับการ

พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ฝึกประสบการณ์

และทักษะในการท าข้อสอบและเตรียมความ

พร้อมทางการเรียนให้กับนักเรียนทีส่อบเข้า

ศึกษาต่อ ชั้น ม.1 ในโรงเรียนทีน่ักเรียนทีต้่อง

ร้อยละ 80

 - ติดต่อครูจากภายนอกองค์กรมาสอนติวให้แก่

นักเรียน

 - ให้นักเรียนฝึกท าแบบทดสอบของแต่ละ

สถาบัน เพือ่เตรียมความพร้อมให้นักเรียนใน

การสอบแข่งขัน

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าป ี 2557

ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบรูณาการสูคุ่ณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

2 โครงการสอนเสริมนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปท่ีี 6

โรงเรียน

เทศบาลวัด

โคกสะท้อน

(งบโรงเรียน)

40,000        40,000          - จัดกิจกรรมสอนเสริมนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปทีี่ 6  ระหว่างเดือน

มกราคม - มีนาคม 2557 นกัเรียนเข้า

ร่วมกิจกรรม จ านวน 70 คน 

ผลการด าเนินงาน

 -  นกัเรียน จ านวน 70 คนสอบ เข้า

เรียนต่อได้ 33 คน 

 - นกัเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความ

พร้อมสู่การสอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับ

 ม.1 สูงขึ้น

 - นกัเรียนสามารถสอบเข้าร่วมในระดับ

มัธยมศึกษาในโรงเรียนของรัฐบาลได้ตาม

เปา้หมาย

 - นกัเรียนมีการเตรียมความพร้อมในการ

สอบเข้าเรียนต่อสูงขึ้น

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

3 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์

 ส าหรับนกัเรียน

โรงเรีย

มัธยมศึกษา

เทศบาล

เมืองทุ่งสง 

(งบโรงเรียน)

40,000        37,823          - ด าเนนิการทั้งหมด 3 กิจกรรมดังนี้

  กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรม

คอมพิวเตอร์กราฟฟิคส าหรับนกัเรียน ม.1

 จ านวน 29 คน เมือ่วันที่ 2-3 ธันวาคม 

2556 

 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอบคม

คอมพิวเตอร์กราฟฟิคส าหรับนกัเรียน ม.2

 จ านวน 26 คน เมือ่วันที่ 2-3 ธันวาคม 

2556 

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมอบรม

คอมพิวเตอร์ส าหรับ ม.3 จ านวน 247 คน

 เมือ่วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2556   

- ทั้ง 3 กิจกรรมด าเนนิการ ณ 

หอ้งปฏบิติัการคอมพิวเตอร์วิทยาลัย

เทคโนโลยีภาคใต้

 - นกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมบรรลุตาม

เปา้หมายและมีความรู้เพิ่มเติมนอกชั้น

เรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟฟิคดีไซค์
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

4 โครงการแนะแนวการศึกษา

ต่อ (กิจกรรมแนะแนะว

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแก่

โรงเรียนประถมศึกษาในเขต

เทศบาล

โรงเรียน

มัธยมศึกษา

เทศบาล

เมืองทุ่งสง 

(งบโรงเรียน)

10,000        10,000          - ด าเนนิการเมือ่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 

เมษายน 2557 ณ โรงเรียนชัยชุมพล , 

โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนอื ,โรงเรียน

เทศบาลวัดโคกสะท้อน , โรงเรียนบา้น

จ าปา , โรงเรียนบา้นน้ าพุ , โรงเรียน

มหาราช 3 ,โรงเรียนบา้นหนองหว้า ,

โรงเรียนวัดธรรมเสด็จ , โรงเรียนวัดเขา

กลาย , โรงเรียนวัดคงคาเจริญ

ผลการด าเนินงาน

 - นกัเรียนได้รับทราบข้อมูลในการ

ตัดสินใจศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ 

ม.4 ณ โรงเรียนมทส.

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ

นกัเรียน (กิจกรรมสอนเสริม

เพื่อพัฒนาผล O-Net 

ส าหรับนกัเรียนชั้น ม.3

โรงเรียน

มัธยมศึกษา

เทศบาล

เมืองทุ่งสง 

(งบโรงเรียน)

28,000        28,000          - ด าเนนิการเมือ่เดือน พฤศจิกายน 

2556 - มกราคม 2557 ณ โรงเรียน

มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยการ

สอนเสริมใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ในช่วง 15.30 - 16.30 น. (จันทร์ - ศุกร์)

ผลการด าเนินงาน

 - ผลสัมฤทธ์จากทดสอบ O-NET ของ

นกัเรียนชั้น ม.3 ต่ ากว่าปกีารศึกษาที่ผ่าน

มา ไม่บรรลุเปา้หมายโครงการที่ต้ังไว้

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

6 โครงการประชาสัมพันธ์ 

และแนะแนวรับสมัคร

นกัเรียนเข้าศึกษาต่อ

โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมือง

ทุ่งสงประจ าปกีารศึกษา 

2557

โรงเรียนกีฬา

เทศบาล

เมืองทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

5,000         5,000            - จัดกิจกรรมแนะแนวการรับสมัคร

นกัเรียนเพื่อศึกษาต่อในโรงเรียนโรงเรียน

กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสงและเผยแพร่

ผลงานความส าเร็จด้านกีฬาของโรงเรียน 

โดยคณะครูและนกัเรียนออกแนะแนว

ตามโรงเรียนต่างๆ ตามแผนการออกแนะ

แนว มีการจัดท าแผ่นพับแนะน าโรงเรียน

 และเปดิโอกาสใหน้กัเรียนที่ไปร่วมแนะ

แนว ได้บอกเล่าประสบการณ์ทีได้รับจาก

การเปน็นกักีฬาโรงเรียนกีฬาเทศบาล

เมืองทุ่งสง และมีการรับสมัครนกัเรียนใน

วันที่ออกแนะแนวด้วย

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในการโอนด้วย เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

    

 ผลการด าเนินงาน

 - นกัเรียนมาสมัครเรียนในระดับ

มัธยมศึกษาปทีี่ 1 จ านวน 90 คน จาก

เปา้หมายที่ต้ัง 70 คน 

คิดเปน็ร้อยะล 78 % เกินเปา้หมายที่ต้ังไว้
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

โครงการปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา

600,000     215,980        ด าเนนิกิจกรรมดังนี้

 - กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา

ศึกษานิเทศก์

กองการศึกษา

(งบอุดหนุน)

120,000      105,980          - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหวา่งวนัที ่19-20 

สิงหาคม 2557 ณ ร.ร.วดัโคกสะท้อน 

ผลการด าเนินงาน

 - จัดท าหลักสูตรอาเซียน 8 กลุ่มสาระ ร.ร.ท.วดั

ชัยชุมพล ,ร.ร.ท.วดัโคกสะท้อน , ร.ร.ท.บ้านนา

เหนือ

  - ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี

 -  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร

อาเซียนทีส่อดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน

 - หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรอาเซียนที่

สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าป ี 2557

ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบรูณาการสูคุ่ณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า

แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาหลักสูตร สนับสนุนงานวิจัยดา้นการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มคีวามโดดเดน่ทุกกลุม่สาระสอดคล้องกับความตอ้งการท้องถ่ิน สะท้อนเอกลักษณข์อง

ชมุชนและมกีารขยายผลไปสูก่ารจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

1
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้

สู่ประชาคมอาเซียน

ศึกษานิเทศก์

กองการศึกษา

(งบอุดหนุน)

480,000      110,000          - จัดกิจกรรมอบรมครูโรงเรียน

มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง (วัดท่าแพ)

 ด าเนนิการระหว่างวันที่ 25-26 ก.พ. 57 

ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง

 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 70 คน 

เข้าร่วมประชุม 100% 

ผลการด าเนินงาน

 - ความมพึงพอใจอยู่ในระดับดี

 - ครูสามารถจัดท าแผนการการเรียนรู้สู่

อาเซียนได้

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

2 โครงการพัฒนาบคุลากร 

(กิจกรรม การอบรมประกัน

คุณภาพการศึกษา)

โรงเรียน

มัธยมศึกษา

เทศบาล

เมืองทุ่งสง(งบ

โรงเรียน)

36,300        36,300            - จัดกิจกรรมการอบรมประกันคุณภาพ

การศึกษา

 - ครูและบคุลากรทางการศึกษาโรงเรียน

มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง(วัดท่าแพ) 

 จ านวน 49 คน ใช้เวลาในการอบรม

จ านวน 2 วัน คือ วันที่ 8-9 มีนาคม 2557 

 ณ หอ้งประชุมมรกตโรงเรียนมัธยมศึกษา

เทศบาลเมืองทุ่งสง

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 ผลการด าเนินงาน

- ครูและบคุลากรทางศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรมคิดเปน็ร้อยละ 100 จาก 

กลุ่มเปา้หมายที่ก าหนดไว้   

 - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในระบบ

ประกันคุณภาพเพิ่มขึ้นก่อนเข้ารับการ

อบรมคิดเปน็ร้อยละ 100
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

3 โครงการอบรมพัฒนางาน

ประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา

โรงเรียน

เทศบาลบา้น

นาเหนอื

(งบโรงเรียน)

30,000        30,000            - จัดอบรมเชิงปฏบิติัการ/เพื่อจัดระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาใหม้ีคุณภาพเปน็ที่ยอมรับของ

ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น ระหว่าง

วันที่ 4-5 มกราคม 2557 ณ โรงเรียน

เทศบาลบา้นนาเหนอื

 - ร้อยละ 95 ของผู้บริหาร ครูผู้สอนและ

ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียน

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ

ทีใ่ชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้หรอืระบุ

เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรอื

ระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที ่4  พัฒนาเดก็ก่อนวัยเรียนให้มคีวามพร้อมทุกดา้นโดยจัดตั้งโรงเรียนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ "รีสอร์ทอนุบาล" และศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก

1 โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ระดับ

ปฐมวัย

โรงเรียน

รีสอร์ท

อนุบาล

(เงินอุดหนุน)

50,000          -  - ไม่ได้ด าเนินการ

2 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ

นักเรียน 

 - กิจกรรมเทนนิส

โรงเรียน

รีสอร์ท

อนุบาล

(งบโรงเรียน)

105,000       39,000 144,000 144,000  - จัดสอนเทนนิสและดนตรี ณ สนาม

เทนนิส และศูนย์ส่ือกลางตลอดปี

การศึกษา

ด าเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี  2557

ภายใต้ยทุธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสูคุ่ณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ

ทีใ่ชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้หรอืระบุ

เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรอื

ระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 ผลการด าเนินงาน

 - นักเรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ 

(ร้อยละ 100)

 - นักเรียนมีพัฒนาการทัง้ 4 ด้าน ดังนี้ 

 (1) ด้านร่างกาย 2.85 

 (2) ด้านอารมณ์ 2.93

 (3) ด้านสังคม 2.95 

 (4) ด้านสติปัญญา 2.91 

 - ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัด

โครงการในระดับมากทีสุ่ด
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ

ทีใ่ชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้หรอืระบุ

เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรอื

ระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

3 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ

ผู้เรียน

โรงเรียน

รีสอร์ท

อนุบาล

(งบโรงเรียน)

84,000         21,000  - จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ

ผู้เรียน ณ ศูนย์ส่ือกลาง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

4 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

และเครือข่าย

โรงเรียน

รีสอร์ท

อนุบาล

(งบโรงเรียน)

16,800         10,000  - จัดท าเว็บไซส์ระบบสารสนเทศของ

โรงเรียน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ณ

 ส านักงานบริหาร (ศูนย์หมู่บ้านพัฒนา) 

 - ระบบสารสนเทศของโรงเรียน

ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อการใช้งาน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ

ทีใ่ชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้หรอืระบุ

เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรอื

ระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

5 โครงการจัดการเรียนรู้ศูนย์ส่ือกลาง โรงเรียน

รีสอร์ท

อนุบาล

(งบโรงเรียน)

208,260       203,200  -  จัดการเรียนรู้ศูนย์ภาพยนตร์ นิทาน

 ศิลปะ นาฏศิลป์เคล่ือนไหวระหว่าง

วันที ่พฤศจิกายน 2556 - มีนาคม 

2557  ณ ศูนย์ส่ือกลางศาลาประชาคม

ผลการด าเนินงาน

 - โรงเรียนมีศูนย์ส่ือกลางเป็นแหล่ง

เรียนรู้และมีเจ้าหน้าทีค่อยให้บริการ

 - นักเรียนมีพัฒนาการทัง้ 4 ด้าน ดังนี้

 (1) ด้านร่างกาย

 (2) ด้านอารมณ์

 (3) ด้านสังคม

 (4) ด้านสติปัญญา

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ

ทีใ่ชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้หรอืระบุ

เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรอื

ระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

5 โครงการโรงเรียนคนเก่ง โรงเรียน

รีสอร์ท

อนุบาล

(งบโรงเรียน)

120,000       120,000  - ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันระดับภาคใต้

ระหว่างวันที ่18-20 มิถุนายน 2557 ณ

 เทศบาลนครตรัง จ านวน 14 รายการ

ผลการด าเนินงาน

 - ได้รับรางวัล 5 เหรียญทอง , 5 

เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง คิด

เป็นร้อยละ 92.86

 - ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันระดับประเทศ

ระหว่างวันที ่1-3 สิงหาคม 2557 ณ 

เมืองทองธานี จ านวน 1 รายการ ได้รับ

รางวัลชมเชยส่งผลให้สถานศึกษามี

ชื่อเสียง เป็นเลิศทางวิชาการเป็นที่

ยอมรับของชุมชน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

98



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ

ทีใ่ชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้หรอืระบุ

เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรอื

ระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

6 โครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

แบบบูรณาการนอกสถานที่

โรงเรียน

รีสอร์ท

อนุบาล

(งบโรงเรียน)

80,000         72,700  - จัดให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกสถานที ่

ระหว่างวันที ่1-12 กันยายน 2557 

นักเรียนอนุบาล 1-3 ไปทัศนศึกษา ณ 

พิพิธภัณฑ์เมือง วัดพระบรมมหาธาตุฯ

 , พิพิธภัณฑ์สัตวน้ า จ.ตรัง และสุสาน

หอย อ่าวนาง จ.กระบี่

 - นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจาก

แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายปี

การศึกษาละ 1 คร้ัง

 - ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในระดับ

มาก

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ

ทีใ่ชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้หรอืระบุ

เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรอื

ระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

7 โครงการชุมชนสัมพันธ์สร้างสรรค์

การศึกษา

44,000         44,000  - ด าเนินกิจกรรมดังนี้

 - กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 13,700  - ด าเนินกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

ระหว่างวันที ่30-31 สิงหาคม 2557 ณ

 ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุง่สง 

 - ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการจัด

การศึกษาของโรงเรียนโดยเข้าร่วม

กิจกรรม ร้อยละ 95.65 มีความพึง

พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ใน

ระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.35

ด าเนินการแล้วเสร็จ

โรงเรียน

รีสอร์ท

อนุบาล

(งบโรงเรียน)
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ

ทีใ่ชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้หรอืระบุ

เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรอื

ระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - กิจกรรมกีฬามหาสนุก 30,300  - ด าเนินกิจกรรมกีฬามหาสนุก เมื่อ

วันที ่19 กันยายน 2557 ณ โรงยิมเน

เซ่ียมเทศบาลเมืองทุง่สง 

 - มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 

96.47 ความพึงพอใจของผู้ร่วม

กิจกรรมอยู่ในระดับมากค่าเฉล่ียเท่ากับ

 3.90 ส่งผลให้โรงเรียนมีความสัมพันธ์

ทีดี่ต่อผู้ปกครองและชุมชน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ

ทีใ่ชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้หรอืระบุ

เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรอื

ระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

8 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

โรงเรียน

รีสอร์ท

อนุบาล

(งบโรงเรียน)

25,000         17,911  - ด าเนินกิจกรรมอบรมคุณธรรม

จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ เมื่อวันที ่12 กันยายน 2557

 ณ ห้องประชุมราชาวดี สวนพฤกษาสิ

รินธร

 - มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 

97.35 ความพึงพอใจของผู้ร่วม

กิจกรรมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 4.15 

 - นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะทีพ่ึง

ประสงค์ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต

ทีดี่ รู้หลักธรรมทางศาสนา

 - โรงเรียนและผู้ปกครองมี

ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ

ทีใ่ชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้หรอืระบุ

เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรอื

ระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

9 โครงการอบรมครูและผู้บริหารมือ

อาชีพ

โรงเรียน

รีสอร์ท

อนุบาล

(งบโรงเรียน)

180,000       133,486  - ด าเนินกิจกรรมดังนี้

 - กิจกรรมสัมมนาและทัศนศึกษาดู

งาน

98,500  - ด าเนินกิจกรรมระหว่างวันที ่2-5 

สิงหาคม 2557  ณ กรุงเทพฯ , 

นนทบุรี , ปทุมธานี และเพชรบุรี ผล

การจัดกิจกรรมท าให้ครูและผู้บริหาร

ได้พัฒนาตนเอง สามารถน า

ประสบการณ์ทีไ่ด้มาปรับใช้ใน

สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 - ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม อยู่

ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.01

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ

ทีใ่ชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้หรอืระบุ

เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรอื

ระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - กิจกรรมหลักการบริหารจัดการ

โรงเรียนและชั้นเรียนในทศวรรษ

ที ่2

34,986  - ด าเนินกิจกรรมหลักการบริหาร

จัดการโรงเรียนและชั้นเรียนใน

ทศวรรษที ่2 เมื่อวันที ่14 กันยายน 

2557 ครูทุกคนได้ร่วมกิจกรรมและมี

ความพึงพอใจในระดับมาก

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ

ทีใ่ชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้หรอืระบุ

เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรอื

ระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

10 โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน โรงเรียน

รีสอร์ท

อนุบาล

100,000       99,450  - ด าเนินกิจรรม ณ ศูนย์ส่ือกลาง 

โรงเรียนมีห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้

และจัดหาหนังสือ ส่ือ เทคโนโลยี ต่างๆ

 ส าหรับใช้บริการในห้องสมุดเพือ่ให้

เด็ก ครู และผู้ปกครอง ในท้องถิ่นได้ใช้

เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ตาม ความ

สนใจ ส่งผลให้เด็กร้อยละ 95 มีนิสัย

รักการอ่าน รู้จักแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเอง และมีพัฒนาการ ทัง้ 4 ด้าน มี

ความพึงพอใจของนักเรียน ครู และ

ผู้ปกครองอยู่ใน ระดับมาก

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ

ทีใ่ชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้หรอืระบุ

เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรอื

ระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

11 โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 80,000         40,000  - ด าเนินกิจกรรม ดังนี้

 - กิจกรรมจัดท าวารสาร 40,000  - จัดท าวารสาร ทุก 2 เดือน 

 - ผู้ปกครองชุมชนพึงพอใจต่อการรับรู้

ข้อมูลข่าวสารโรงเรียน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - กิจกรรมบัณฑิตน้อย 12,500  - จัดกิจกรรมบัณฑิตส าหรับนักเรียน

อนุบาล 3 เมื่อเดือนมีนาคม 2557 

ณ ห้องประชุมสวนพฤกษาสิรินธร ผลที่

ได้ดังนี้

ด าเนินการแล้วเสร็จ

โรงเรียน

รีสอร์ท

อนุบาล

(งบโรงเรียน)
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ

ทีใ่ชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้หรอืระบุ

เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรอื

ระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - ผู้ปกครองได้รับข้อมูลข่าวสารจาก

ทางโรงเรียน

 - นักเรียนเกิดความประทับใจและมี

ความภาคภูมิใจในตนเอง

 -ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการ

สนับสนุนความสามารถและ

ความส าเร็จของลูก

 - โรงเรียนเป็นทีรู้่จักของผู้ปกครอง

และชุมชน
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรือ

ระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาครูตน้แบบและบุคลากรทางการศึกษาให้ไดม้าตรฐานและมคีวามเป็นเลิศ โดยมุง่เน้นการประยุกตใ์ช ้เครื่องมอืเทคโนโลยี

สารสนเทศและนวัตกรรมสมยัใหม ่ ในการจัดการการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา

1 โรงเรียนใน

สังกัด

เทศบาล

เมืองทุ่งสง

785,000 490,000       1,275,000    1,236,318        - ด าเนนิกิจกรรมดังต่อไปนี้ ด าเนนิการแล้วเสร็จ

(เทศบาล) 50,000

(เงินอุดหนนุ) 735,000
1. กิจกรรมการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษา

 - ด าเนนิการระหว่างวันที่ 6-9 

เมษายน 2557 สถานที่ด าเนนิโครงการ

 นครา รองบชี รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าป ี 2557

ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบรูณาการสูคุ่ณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า

โครงการพัฒนาศักยภาพ

บคุลากรทางการศึกษา  

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง 

ทุ่งสง 

108



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรือ

ระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

785,000       - บคุลากรโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมือง

ทุ่งสงสามารถประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาได้

 - ความพึงพอใจระดับดี

  2. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน

แบบโครงงาน

 - ด าเนนิการระหว่างวันที่ 24 - 25 

พฤษภาคม 2557 ณ หอ้งประชุม

เทศบาลเมืองทุ่งสง 

ผลการด าเนนิงาน

 - เพื่อใหบ้คุลากรครูมีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ

สอนแบบโครงงาน

 - ความพึงพอใจระดับดี
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรือ

ระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 3. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏบิติัการ

การวิจัยในชั้นเรียน ระหว่างวันที่ 

23-25 สิงหาคม ณ เดอะพีช ลากูนา 

กระบี ่

 - ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก

 4. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏบิติัการ

จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ระหว่าง

วันที่ 18-19 กันยายน 2527 ณ หอ้ง

ประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง

 - ความพึงพอใจระดับดี

 - จัดอบรมปฏบิติัการบคุลาการทาง

โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง เมือ่

เดือนตุลาคม 2556 ณ เขื่อนรัชประภา

 จ.สุราษฏร์ธาน ี

 - ได้หลักสูตรพิเศษเฉพาะกีฬา

 - ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรือ

ระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 -  กิจกรรมพัฒนาครูผู้ดูแล

เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียนใน

สังกัด

เทศบาล

เมืองทุ่งสง

(เงินอุดหนนุ)

24,000 3,000            27,000         26,510  - อบรมพัฒนาครูผู้ดูแล

เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพัฒนาครู

ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

2 โครงการพัฒนาบคุลากร โรงเรียน

เทศบาลวัด

ชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

90,000 77,694           - จัดกิจกรรมพัฒนาบคุลากร

 - ครูและบคุลากรโรงเรียนเทศบาลวัด

ชัยชุมพลทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม

ระหว่างวันที่18-20 กรกฏาคม 2557 

(อบรมประกัน) และระหว่างวันที่ 31 

กรกฏาคม - 3 สิงหาคม 2557 (ทัศน์

ศึกษาดูงานเมืองทอง)

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรือ

ระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

ผลการด าเนนิงาน

 - ครูและบคุลากรได้รับประสบการณ์

และแนวทางในการปฏบิติังานและ

พัฒนาการจัดการเรียนสอน

  - ครูน าความรู้ที่ได้จากกิจกรรมเมือง

ทองธาน ีมาจัดกิจกรรมวันวิชาการของ

โรงเรียน

 - ครูได้รับความรู้ที่ใหม่ๆ มาถ่ายทอด

นกัเรียน
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรือ

ระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

3 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ

ทางคอมพิวเตอร์ใหก้ับครูและ

บคุลากร

โรงเรียน

เทศบาลวัด

ชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

15,000 14,611           - จดัอบรมเชงิปฏิบัติการทาง

คอมพิวเตอร์ให้ครูและบุคลากร ระหว่าง

เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2557 ณ 

โรงเรียนเทศบาลวัดชยัชมุพล

ผลการด าเนินงาน

 - อบรมการใชง่านโปรแกรม Excel และ

การใชอ้นิเตอร์เน็ต

 - ครูและบุคลากรมีทักษะการใชง้านด้าน

คอมพิวเตอร์

 - ครูจดัพิมพ์ใบงานของตัวเองได้

 - ครูสามารถค้นคว้าขอ้มูลเพือ่มาสอน

นักเรียนได้ ด้วยระบบอนิเตอร์เน็ต

 - ครูจดัท าคะแนนของรายวิชาโดยใช้

โปรแกรม Excel ตามทีอ่บรมมา

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรือ

ระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ

บคุลากร เร่ือง พัฒนา

ศักยภาพครูยุคใหม่

โรงเรียนกีฬา

เทศบาล

เมืองทุ่งสง

25,000        25,000           - จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบคุลากร

 เร่ือง พัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่

 - คณะครูเข้ารับพัฒนาศักยภาพ เมือ่

วันที่ 10 - 12 มี.ค. 2557 ณ ทราย

ทองรีสอร์ท อ.สิเกา 

จ.ตรัง

ผลการด าเนินงาน

 - จัดอบรมสัมนา เกี่ยวกับวินยั 

คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพครู การสร้างสัมพันธภาพที่ดี

ระหว่างครูกับนกัเรียน และการ

เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ร่วม

วางแผนนเิทศติดตามการพัฒนา

ศักยภาพตนเองสู่ครูรุ่นใหม่

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ

ทีใ่ชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วาง

ไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

1 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ของโรงเรียน

กองการศึกษา

(งบอุดหนุน)

300,000        300,000        - จัดหาส่ือวัสดุอุปกรณ์ในการ

พัฒนาศูนย์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่

มีประสิทธิภาพ

 - จัดหาบรรยากาศภายในศูนย์

การเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้

ด าเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2557

ภายใต้ยทุธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสูคุ่ณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า

แนวทางการพัฒนาที ่6 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้เป็นห้องเรียนตน้แบบเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ของผู้เรียนทัง้ 5 ดา้น
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ

ทีใ่ชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วาง

ไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

2 โครงการปรับปรุงศูนย์การ

เรียนรู้

โรงเรียน

เทศบาล

วัดชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

60,000          60,000  - ด าเนินการจัดซ้ือส่ือนวัตกรรม

ภายในวัสดุ ตู้ ชั้นวาง เพือ่จัดวาง

ในศูนย์การเรียนรู้ และสร้าง

บรรยากาศของศูนย์การเรียนรู้ ให้

เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

และ

ก่อประโยชน์สูงสูต่อผู้เรียน 

 - ด าเนินการระหว่างพฤศจิกายน

 56 - กันยายน 57 ณ โรงเรียน

เทศบาล

วัดชัยชุมพล

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ

ทีใ่ชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วาง

ไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

 ผลการด าเนินงาน

 - สถานศึกษามีศูนย์การเรียนรู้ที่

สมบูรณ์และมีความทันสมัย

สามารถสร้างสรรค์ความรู้แก่

ผู้เรียนได้อย่างหลากหลายตาม

ศักยภาพของผู้เรียนและมี

ประสิทธิภาพ

 - ครูใช้ศูนย์การเรียนรู้เป็นแหล่ง

เรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละกลุ่ม

สาระ

 - นักเรียนชอบเรียนรู้ในศูนย์

เรียนรู้
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ

ทีใ่ชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วาง

ไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

3 โครงการพัฒนาศูนย์สังคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โรงเรียน

เทศบาลวัด

โคกสะท้อน 

(งบโรงเรียน)

          20,000 20,000          - ด าเนินการเมื่อเดือนมิถุนายน

 - กันยายน 2557 ณ โรงเรียน

เทศบาลวัดโคกสะท้อน 

ผลการด าเนินงาน

  - ด าเนินการจัดซ้ือหนังสือ

สารานุกรรมไทยส าหรับเยาวชน 

 - นักเรียนและผู้ใช้ศูนย์มี

เอกสารต ารา วัสดุอุปกรณ์ในการ

ฝึกฝนทักษะอย่างกว้างขวาง ใช้

ในการฝึกทักษะจ านวน 2 ชุด 

และป้ายนิเทศส าหรับจัดท า

โครงการ จ านวน 4 ชุด 

 - นักเรียนและผู้ใช้ศูนย์มีเอกสาร

 ต ารา และป้ายนิเทศส าหรับ

จัดท าโครงการเสนอครูผู้สอน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ

ทีใ่ชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วาง

ไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

4 โครงการศูนย์แหล่งเรียนรู้

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

โรงเรียน

เทศบาลวัด

โคกสะท้อน 

(งบโรงเรียน)

30,000          26,400         - จัดท าศูนย์แหล่งเรียนรู้ตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ระหว่างเดือนกรกฏาคม - 

สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียน

เทศบาลวัดโคกสะท้อน จ านวน 1

 ศูนย์

ผลการด าเนินงาน

 - จัดการอบรมให้กับนักเรียน

 - น าผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปดู

สถานทีใ่นการจัดกิจกรรมตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ

 ค่ายต ารวจตระเวนชายแดน

ที ่42

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ

ทีใ่ชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วาง

ไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และ

ชุมชนบริเวณโรงเรียนมีความรู้ 

ความเข้าใจหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง สามารถ

ปฏิบัติตนและน าไปปรับใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน ยังเป็นศูนย์กลาง

การเรียนรู้ของนักเรียน ครู 

ผู้ปกครองและชุมชน
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ

ทีใ่ชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วาง

ไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

64 โครงการพัฒนาห้องสมุด

โรงเรียน

โรงเรียนกีฬา

เทศบาล

เมืองทุง่สง

(งบโรงเรียน)

99,992 85,000         - จัดซ้ือหนังสือต่าง ๆ ให้บริการ

นักเรียนในการค้นคว้าหาความรู้

ในเวลาว่าง ได้แก่ หนังสืออ่าน

ออกนอกเวลา หนังสือสารคดี 

และวิชาการด้านต่างๆ 

ผลการด าเนินงาน

 - จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

การใช้หนังสือจากห้องสมุดอ่าน

หาความรู้นอกเวลาตลอดสัปดาห์

ทัง้ปีการศึกษาปีการศึกษา

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ

ทีใ่ชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วาง

ไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

  - มีจ านวนหนังสืออ่านนอกเวลา

 หนังสือสารคดี และวิชาการด้าน

ต่างๆ เป็น จ านวน 372 เล่ม

 - นักเรียนร้อยละ 80 ใช้เวลา

ว่างอ่านหนังสือในห้องสมุดทุกวัน

 - นักเรียนร้อยละ 84 อ่าน

หนังสือในห้องสมุดคร้ังละ 5 นาที

เป็นอย่างน้อย
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ

ทีใ่ชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วาง

ไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

5 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ของโรงเรียน

โรงเรียนกีฬา

เทศบาล

เมืองทุง่สง

(งบโรงเรียน)

50,000          50,000         - ด าเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ของโรงเรียน ระหว่างเดือน 9 

กรกฏาคม - 15 กันยายน 2557

 ณ โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุง่

สง 

ผลการด าเนินงาน

 - นักเรียนห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ทีม่ีระบบ

อินเตอร์เน็ตคุณภาพสูงและ

สามารถใช้งานได้ จ านวน 20 

เคร่ืองพร้อมระบบอินเตอร์เน็ต

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ
งบประมาณทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอน

ด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้

ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นกีฬาให้ไดม้าตรฐาน

1 โครงการส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้า

ร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น

งานกีฬา ฯ

(งบเทศบาล)

กองการศึกษา

500,000 252,425  - จัดส่งนักกีฬา - กรีฑาเข้า

ร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ  

 8 รายการ ดังนี้

ด าเนินการแล้วเสร็จ

73,090 1. แข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส 

50 ปี คร้ังที ่7 ชิงแชมป์ภาคใต้

 จ.ภูเก็ต

15,750 2. แข่งขันกีฬาคุรุสัมพันธ์วันครู

51,285 3. แข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส 

50 ปี คร้ังที ่8 ชิงแชมป์ภาคใต้

(หาดใหญ)่

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี  2557

ภายใต้ยทุธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสูคุ่ณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า

แนวทางการพัฒนาที ่7 สนับสนุนการกีฬาเพ่ือสุขภาพ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศและสู่มอือาชพีในระดบัสากลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนและ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ
งบประมาณทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอน

ด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้

7,800 4. แข่งขันฟุตบอลวันระพี

3,600 5. แข่งขันกีฬาวันระพี

36,480 6. แข่งขันกีฬา-กรีฑาอ าเภอทุง่

สง

37,680 7. ส่งเช้าร่วมแข่งขันกีฬา

วอลเลย์บอล "วิทยุการบินฯ 

มินิวอลเลย์บอล"

26,740 8. แข่งขันวอลเลย์บอล "กฟภ." 

(หาดใหญ)่

125



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ
งบประมาณทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอน

ด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้

2 งานกีฬา ฯ

(งบเทศบาล)

กองการศึกษา

1,000,000 858,550               1,858,550 1,745,530 จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน

กีฬานักเรียนองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  รอบคัดเลือก

ระดับภาคใต้ และรอบชิง

ชนะเลิศระดับประเทศ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

 1. จัดส่งนักกีฬา – กรีฑา ทีม

เทศบาลเมอืงทุง่สง เขา้ร่วม

การแขง่ขนักีฬานักเรียน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แห่งประเทศไทย รอบ

คัดเลือกภาคใต ้ครั้งที ่31 

ประจ าปี 2556 “นครตรัง

เกมส์”

ด าเนินการแล้วเสร็จ

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม

แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  รอบ

คัดเลือกระดับภาคใต้ และรอบ

ชิงชนะเลิศระดับประเทศ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ
งบประมาณทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอน

ด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้

 -  ระหว่างวันที ่22 – 31 

ตุลาคม ณ เทศบาลนครตรัง 

จังหวัดตรัง

 - ประเภทกีฬาทีเ่ข้าร่วมการ  

 1. แข่งขัน

 2. กรีฑา

 3. ฟุตบอล

 4. ฟุตซอล

 5. วอลเลย์บอลในร่ม

 6. วอลเลย์บอลชายหาด

 7. เทเบิลเทนนิส

 8. เปตอง

 9. เซปักตะกร้อ

 10.แบดมินตัน 

 11.หมากรุกไทย

 12.หมากฮอสไทย
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ
งบประมาณทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอน

ด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้

ผลการด าเนินงาน

 - จากการประเมินผลโครงการ

ส่งเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แห่งประเทศไทย (จัดส่งนักกีฬา

 – กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุง่สง

 เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก

ระดับภาคใต้ คร้ังที ่31 

ประจ าปี 2556 “นครตรัง

เกมส์”)ในภาพรวม ค่าเฉล่ีย 

4.45 อยู่ในระดับมาก โดย

สามารถแยกเรียงตามล าดับ

จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ
งบประมาณทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอน

ด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้

1. การประชาสัมพันธ์ผลการ

แข่งขัน ค่าเฉล่ีย 4.86 อยู่ใน

ระดับมากทีสุ่ด

2. ความประทับใจในการเข้า

ร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แห่งประเทศไทย‘นครตรังเกมส์

 ค่าเฉล่ีย 4.69 อยู่ในระดับ

มากทีสุ่ด

3. การอ านวยความสะดวกใน

การเดินทางไปแข่งขันกีฬา

นักเรียนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ‘นคร

ตรังเกมส์ ค่าเฉล่ีย 4.53 อยู่ใน

ระดับมากทีสุ่ด
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ
งบประมาณทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอน

ด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้

4. การเล่นกีฬา สามารถปลูกฝัง

ให้มีจิตส านึกในการออกก าลัง

กายหรือเล่นกีฬา อันจะน าไปสู่

สังคมทีน่่าอยู่และห่างไกลยา

เสพติดได้ และสามารถสร้าง

ความสามัคคี พบปะแลกความ

คิดเห็นซ่ึงกันและกัน ค่าเฉล่ีย 

4.36 อยู่ในระดับมาก

5. การอ านวยความสะดวก

เกี่ยวกับ อาหาร/สถานทีพ่ัก 

ค่าเฉล่ีย 4.20 อยู่ในระดับมาก
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ
งบประมาณทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอน

ด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้

6. จากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา

นักเรียนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ‘นคร

ตรังเกมส์’ สามารถน าทักษะ

และความสามารถในการเล่น

กีฬาในคร้ังนี้มาพัฒนาตนเอง

เพือ่ไปสู่ความเป็นเลิศในระดับ

ต่อไปได้  ค่าเฉล่ีย 4.16 อยู่ใน

ระดับมาก
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ
งบประมาณทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอน

ด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้

 2.  กิจกรรมจัดส่งเขา้ร่วม

แขง่ขนักีฬานักเรียนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินแห่ง

ประเทศไทย รอบชงิชนะเลิศ

ระดบัประเทศ ครั้งที ่31 

ประจ าปีการศึกษา 2556 

"ชลเกมส์" ณ จังหวัดชลบุรี

 - ด าเนินการกิจกรรม ดังนี้

 1. เข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬา-

กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุง่สง 

ระหว่างวันที ่6-15 มกราคม 

2557 

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ
งบประมาณทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอน

ด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้

  2. เข้าร่วมแข่งขันกีฬา

นักเรียน อปท.รอบชิงชนะเลิศ

ระดับประเทศ ระหว่างวันที ่

17-30 มกราคม 2557 ณ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ชลบุรี จับหวัดชลบุรี

 - ผลประเมินความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฯ มี

ผลดังนี้

 จากการประเมินผลโครงการส่ง

เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แห่งประเทศไทย

133



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ
งบประมาณทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอน

ด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้

 (จัดส่งนักกีฬา – กรีฑา ทีม

เทศบาลเมืองทุง่สง เข้าร่วม

แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง

ประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ

ระดับประเทศ คร้ังที ่31 

ประจ าปีการศึกษา 2556 (“ชล

เกมส์”) ในภาพรวม ค่าเฉล่ีย

4.35 อยู่ในระดับมาก

  โดยสามารถแยกเรียง

ตามล าดับจากมากไปหาน้อย 

ได้ดังนี้

1. การประชาสัมพันธ์ผลการ

แข่งขันค่าเฉล่ีย4.82 อยู่ใน

ระดับมาก
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ
งบประมาณทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอน

ด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้

2. การเข้าร่วมแข่งขันกีฬา

นักเรียนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย‘ชล

เกมส์’สามารถสร้างความ

สามัคคีและพบปะแลกความ

คิดเห็นซ่ึงกันและกัน ค่าเฉล่ีย 

4.36 อยู่ในระดับมาก

3. การเข้าร่วมแข่งขันกีฬา

นักเรียนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย‘ชล

เกมส์’สามารถน าทักษะและ

ความสามารถในการเล่นกีฬา

ในคร้ังนี้มาพัฒนาตนเองเพือ่

ไปสู่ความเป็นเลิศในระดับต่อไป

ได้ค่าเฉล่ีย 4.32 อยู่ในระดับ

มาก
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ
งบประมาณทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอน

ด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้

4. การเล่นกีฬา สามารถปลูกฝัง

ให้มีจิตส านึกในการออกก าลัง

กายหรือเล่นกีฬา อันจะน าไปสู่

สังคมทีน่่าอยู่และห่างไกลยา

เสพติดได้ ค่าเฉล่ีย 4.30 อยู่ใน

ระดับมาก

5. การอ านวยความสะดวกใน

การเดินทางไปแข่งขันกีฬา

นักเรียนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย‘ชล

เกมส์ ค่าเฉล่ีย 4.25 อยู่ใน

ระดับมาก
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ
งบประมาณทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอน

ด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้

6. การอ านวยความสะดวก

เกี่ยวกับ อาหาร/สถานทีพ่ัก

และความประทับใจในการเข้า

ร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แห่งประเทศไทย‘ชลเกมส์ 

ค่าเฉล่ีย 4.22  อยู่ในระดับมาก 

3. เขา้ร่วมแขง่ขนัรอบ

คัดเลือกภาคใต ้ครั้งที ่32 

(เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช) กิจกรรม

เขา้ค่ายเก็บตวัเตรียมความ

พร้อม 

ครั้งที ่1
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ
งบประมาณทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอน

ด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้

623,300 341,873.50  - จัดการแข่งขันกีฬาเด็ก 

เยาวชน และประชาชน จ านวน

 3 รายการ ดังนี้

ด าเนินการแล้วเสร็จ

47,545 1. แข่งขันสตีทบาส

200,008.50 2. แข่งขันกีฬาสงกรานต์

94,320 3. แข่งขันกีฬาฟุตซอล 

"เทศบาลเมืองทุง่สงคัพ" ปี 57

3 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก

 เยาวชน และประชาชน

งานกีฬา ฯ

(งบเทศบาล)

กองการศึกษา
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ
งบประมาณทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอน

ด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้

800,000 114,065  - จัดการแข่งขันกีฬาร่วมกับ

หน่วยงานหรือองค์กรอื่น 3 

รายการ ดงันี้

ด าเนินการแล้วเสร็จ

46,575  1. การจัดการแขง่ขนั

แบดมนิตนั "ทุง่สงโอเพ่น" 

ครั้งที ่4 ประจ าปี 2556

 - ด าเนินการจัดการแข่งขัน

ระหว่างวันที ่9-12 ตุลาคม 

2556 ณ อาคารสนามกีฬา

แบดมินตันเทศบาลเมือง

ทุง่สง

 - ผลการประเมินความพึง

พอใจของผู้เข้าร่วมและเข้าชม

การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน มี

ผลดังต่อไปนี้

4 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น

งานกีฬา ฯ

(งบเทศบาล)

กองการศึกษา
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ
งบประมาณทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอน

ด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้

จากการประเมินผลการเข้าร่วม

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา

ร่วมกับหน่วยงานองค์กรอื่น   

(การจัดการแข่งขัน แบดมินตัน

 ”ทุง่สงโอเพ่น” คร้ังที ่4

ประจ าปี 2556) ในภาพรวม

ค่าเฉล่ีย 4.49 อยู่ในระดับมาก 

โดยสามารถแยกเรียง

ตามล าดับจากมากไปหาน้อย 

ได้ดังนี้

1. ความประทับใจในการเข้า

ร่วมการแข่งขันในคร้ังนี้ 

ค่าเฉล่ีย 4.56 อยู่ในระดับมาก

ทีสุ่ด
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ
งบประมาณทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอน

ด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้

2. นักกีฬาทุกระดับมีสนาม

ทดสอบความสามารถของ

ตนเอง , ห้องน้ า ความสะอาด

โดยรวมของสนามแข่งขัน 

ค่าเฉล่ีย 4.53 อยู่ในระดับมาก

ทีสุ่ด

3. ระยะเวลาในการจัดการ

แข่งขัน (9-12ต.ค. 56) ,

นักกีฬารู้จักใช้เวลาว่างและ

หลีกเล่ียงยาเสพติดทุกชนิด 

ค่าเฉล่ีย 4.53 อยู่ในระดับมาก

ทีสุ่ด

4. การตัดสินผลการแข่งขันฯ 

ค่าเฉล่ีย 4.50 อยู่ในระดับมาก
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ
งบประมาณทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอน

ด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้

5. การรายงานผลการแข่งขัน 

ค่าเฉล่ีย 4.48 อยู่ในระดับมาก 

การประชาสัมพันธ์ในการจัด

แข่งขันแบดมินตันประจ าปี  

2556 , มีการพัฒนาทักษะการ

เล่นแบดมินตัน สู่ระดับสากล  

ค่าเฉล่ีย 4.46 อยู่ในระดับมาก 

  

6. สถานทีใ่นการจัดแข่งขันฯ

ค่าเฉล่ีย 4.43 อยู่ในระดับมาก

142



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ
งบประมาณทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอน

ด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้

50,325 2.  การแขง่ขนักีฬาเยาวชน

แห่งชาต ิครั้งที ่30 ภาค 4 

นครเกมส์ (ประเภทกีฬา

แบดมนิตนั)

17,165 3. การแขง่ขนัวอยเลย์บอล 

"วิทยุการบินฯ มนิิ

วอลเลย์บอลรอยคักเลือก

ตวัแทน จ.นครศรีฯ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ
งบประมาณทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอน

ด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้

5 โครงการจัดสอนหลักสูตร
พิเศษด้านกีฬา

โรงเรียนกีฬา
เทศบาล
เมืองทุง่สง

2,518,700 853,000             3,371,700 3,261,295  ส าหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ือง

บริโภค ค่าตอบแทนจ้างครู

สอนวิชาสามัญ และ

ค่าตอบแทนครูฝึกสอนกีฬา 

เนื่องจากจ านวนครูไม่เพียงพอ

ส าหรับนักเรียนตามกลุ่มสาระ

ทัง้ 8 กลุ่มสาระ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

6 โครงการฝึกทักษะกีฬาขั้น
พืน้ฐานภาคฤดูร้อน

งานกีฬา ฯ

(งบเทศบาล)

กองการศึกษา

50,000 ไม่ได้ด าเนินการ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ
งบประมาณทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอน

ด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้

7 โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนเพือ่ความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬา

โรงเรียนเทศบาล

วดัชัยชุมพล(งบ

โรงเรียน)

50,000 47,070  - ด าเนินการจัดกิจกรรม

พัฒนาศักยภาพนักเรียนเพือ่

ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

ระหว่างเดือนมิถุนายน-

กันยายน 2557 ณ โรงเรียน

เทศบาลวัดชัยชุมพล

 ผลการด าเนินงาน

 - นักเรียนมีความรัก ความ

สามัคคี

 - นักเรียนได้รู้กฎกติกามากขึ้น

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ
งบประมาณทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอน

ด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้

 - นักเรียนใช้เวลาให้เป็น

ประโยชน์ในการเล่นกีฬาและมี

สุขภาพทีดี่ มีน้ าใจเป็นนักกีฬา 

รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

 - นักเรียนร่วมท ากิจกรรมกีฬา

สีของโรงเรียนอย่างพร้อมเพรียง

 - นักเรียนมีความพึงพอใจและ

สนุกต่อกิจกรรมกีฬาสีของ

โรงเรียน
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ
งบประมาณทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอน

ด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้

8 โครงการส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียน

มัธยมศึกษา

(วัดท่าแพ)

151,450           119,340       ด าเนินกิจกรรม ดังนี้

 - กิจกรรมกีฬาภายนอก 121,450           89,340          - เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน 

อปท.แห่งประเทศไทยรอบชิง

ชนะเลิศ ระดับประเทศ คร้ังที ่

31 ประจ าปีการศึกษา 2556 

"ชลเกมส์" เมื่อวันที ่17 

ธันวาคม 2556 - 19-28 

มกราคม 2557

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ
งบประมาณทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอน

ด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้

 - เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน 

อปท. แห่งประเทศไทยรอบ

คัดเลือกระดับภาคใต้ คร้ังที ่31

 ประจ าปีการศึกษา 2556 

"นครตรังเกมส์"

 -  ส่งฟุตซอลหญิงเข้าร่วม

แข่งขันใน ชลบุรีเกมส์แต่ไม่

ประสบความส าเร็จในการ

แข่งขัน

 - นักกีฬาของโรงเรียนได้รับ

ประสบการณ์เรียนรู้จากการ

เข้าร่วมแข่งขันภายนอก
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ
งบประมาณทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอน

ด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้

 - กิจกรรมกีฬาภายใน โรงเรียน

มัธยมศึกษา

(งบโรงเรียน)

30,000             30,000          - จัดกิจกรรมกีฬาภายใน เมื่อ

วันที ่23 สิงหาคม 2557 ณ 

สนามโรงเรียนเทศบาลบ้านนา

เหนือ

 - จัดการแข่งขันกีฬา 4 

ประเภท ได้แก่ บาสเกตบอล , 

เปตอง , ฟุตซอล  และวิง่

ผลการด าเนินงาน

เชิงคุณภาพ : นักเรียนมี

สุขภาพจิตและสุขภาพกายทีดี่

เชิงปริมาณ : นักเรียนโรงเรียน

มัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

650 คน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ
งบประมาณทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอน

ด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้

9 โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา 

ภายในโรงเรียน ประจ าปี 2557

โรงเรียน

เทศบาลบ้าน

นาเหนือ

(งบโรงเรียน)

30,000             30,000          - จดักจิกรรมแขง่ขนักฬีา-กรีฑา 

ระหว่างวันที ่4-8 สิงหาคม 2557

 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ

ผลการด าเนินงาน

 - นักเรียนมีทักษะในการเล่น 

กฬีาได้อยา่งน้อย 1 ชนิดกฬีา

 - นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

มีความรัก ความสามัคคี ท างาน

เป็นทีมได้

 - นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ 

 - ร้อยละ 100 ของนักเรียน ครู 

และบุคลากรโรงเรียนเทศบาล

บ้านนาเหนือได้เขา้ร่วมกจิกรรม

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ
งบประมาณทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้งไว้

หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ใหร้ะบเุหตุผลในการโอน

ด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯ

ได้

10 โครงการกีฬาสี โรงเรียนกีฬา

เทศบาล

เมืองทุง่สง(งบ

โรงเรียน)

5,000               5,000           - จดัการแขง่ขนักฬีา ครูและ

นักเรียนประถมศึกษาปีที ่3-6 

และมัธยมศึกษาปีที ่1-3 เมื่อวันที่

 8 สิงหาคม 2557 ณ สนามกฬีา

เทศบาลบ้านนาเหนือ

ผลการด าเนินงาน

  - ส่งเสริมการเล่นกฬีาอื่นให้กบั

นักเรีนยนนอกเหนือจากกฬีาที่

เล่นตามแผนการเรียนปกติ 

 - ส่งเสริมความสามัคคี และการ

ท างานร่วมกนัเป็นทีม กล้า

แสดงออก กล้าตัดสินใจ มีน้ าใจ 

และกระตุ้นให้นักเรียนรู้จกัเล่น

กฬีาอยา่งหลากหลาย 

   - ร้อยละ 80 ของครูและ

นักเรียนมีความพงึพอใจในการ

เขา้ร่วมกจิกรรมกฬีาสี

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้

หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

1 โครงการเข้าค่ายวิชาการของ

นกัเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล

เมืองทุ่งสง

ศึกษานเิทศก์

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

400,000 330,000   730,000 413,573      ด าเนนิกิจกรรมดังนี้ ด าเนนิการแล้วเสร็จ

 1.พัฒนาทักษะการจัดท า

โครงงานแก่นักเรียนโรงเรียน

เทศบาลวัดชยัชมุพล

 - ด าเนนิการเข้าค่ายวิชาการ

ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 

ณ มหาวิทยาลัยราชมงคล

(ศรีวิชัย)ไสใหญ่

การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าป ี2557

ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบรูณาการสูคุ่ณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า

แนวทางการพัฒนาที่ 8 สร้างระบบบริหารจัดการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมอืงทุ่งสง  เสริมสร้างการมสี่วนร่วมบริหารจัดการของภาคีทุกภาคส่วน

อย่างมคุีณภาพเป็นระบบและไดม้าตรฐาน 
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้

หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

ผลการด าเนินงาน

 - นกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน

 120 คน ชั้นป.4-6 นกัเข้าร่วม 

100 % 

  - นกัเรียนมีความรู้ทักษะในการ

จัดท าโครงงานกลุ่มสาระได้

 - นกัเรียนจัดท าโครงงานได้

 - นกัเรียนมีความรู้และน าไปใช้ใน

การเรียนได้

 - นกัเรียนมีความพึงพอใจระดับดี

 2. พัฒนาทักษะการจัดท า

โครงงานแก่นักเรียนโรงเรียน

เทศบาลวัดโคกสะท้อน

 - ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 

2557 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคล

(ศรีวิชัย)ไสใหญ่
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้

หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

ผลการด าเนิงาน

 - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 120 

คน ระดับชั้น ป.2-5  คิดเปน็ 100%

 - นกัเรียนมีความรู้ทักษะในการ

จัดท าโครงงานกลุ่มสาระได้

 - นกัเรียนจัดท าโครงงานได้

 - นกัเรียนมีความรู้และน าไปใช้ใน

การเรียนได้

 - นกัเรียนมีความพึงพอใจระดับดี
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้

หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 3. พัฒนาทักษะดา้นภาษาไทย

แก่นักเรียนมธัยมศึกษาเทศบาล

เมอืงทุ่งสง

 -  ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฏาคม 

2557  ณ สวนพฤกษาสิรินธร

ผลการด าเนินงาน

 - ครูและนกัเรียนเข้าร่วม จ านวน 

82 คน ต้ังไว้ 80 % ผลที่ได้ 100% 

เกินเปา้หมายที่ต้ังไว้

 - นกัเรียนมีทักษะในการใช้

ภาษาไทย

 - นกัเรียนสามารถน าไปใช้ในการ

เรียนและชีวิตประจ าวัน

 - นกัเรียนมีความพึงพอใจระดับดี
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้

หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

  4.  เขา้ค่ายคุณธรรม เปิดใจ

ส่องธรรม เปิดโลกส่องสัตว์ 

อนุรักษ์สิง่แวดล้อมแก่นักเรียน

โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ

และโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมอืง

ทุ่งสง 

 - ด าเนนิจัดกิจกรรมเมือ่วันที่ 

27-29 สิงหาคม 2557 

ผลการด าเนินงาน

 - นกัเรียนเข้าร่วม จ านวน 158 

คน  ต้ังไว้ 80 % ผลที่ได้ 100% 

เกินเปา้หมายที่ต้ังไว้

 - นกัเรียนรู้และตระหนกัในการมี

คุณธรรมและอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อม

 - นกัเรียนมีความพึงพอใจระดับดี
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้

หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

  5. พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยสู่

มาตรฐานการศึกษาของชาต ิ

โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง

  - ด าเนนิการขึ้นในระหว่างวันที่ 

7-9 เมษายน 2557 ณ หอ้งประชุม

เทศบาลเมืองทุ่งสง และโรงเรียนรี

สอร์ทอนบุาลทุ่งสง

ผลการด าเนินงาน

 - ครูเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 86 

คน ต้ังไว้ 80 % ผลที่ได้ 100% 

เกินเปา้หมายที่ต้ังไว้

 - ครูมีความรู้ในการสอนแบบ

โครงงาน

 - ครูสามารถจัดการสอนแบบ

โครงงานได้
 - ครูสามารถจัดท าโครงงานในระดับ

ปฐมวยัได้

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้

หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 6.  พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ

นักเรียน ม.1-ม.4 โรงเรียน

มธัยมศึกษาเทศบาลเมอืงทุ่งสง

 - ด าเนนิจัดกิจกรรมเมือ่วันที่ 24 

พ.ค. - 24 สิงหาคม 2557 

ผลการด าเนนิงาน

 - นกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน

 160 คน  ต้ังไว้ 80 % ผลที่ได้ 

100% เกินเปา้หมายที่ต้ังไว้

ระดับชั้นม.1-4 

 - นกัเรียนมีทักษะการเรียนรู้

ค้นคว้าด้านคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์

 - นกัเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้

ในการเรียน
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้

หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

50,000 308,000   358,000 331,925       - ด าเนนิจัดการอบรมประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา  

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ดังนี้

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

 1. อบรมประกันคุณภาพภายใน 

(ครูโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมือง

ทุ่งสง)

 -  ระหว่างวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 

2557 ณ โรงเรียนกีฬาเทศบาล

เมืองทุ่งสง 

ผลการด าเนินงาน

 - ครู ร.ร.กีฬาฯ จ านวน 30 คน 

 - ครูมีความรู้เกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพและแนวทางการปฏบิติั

2 โครงการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา  โรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองทุ่งสง

ศึกษานเิทศก์

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้

หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

  2. 1. อบรมประกันคุณภาพ

ภายใน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

 -  ระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 

2557 

ผลการด าเนินงาน

 - ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 

30 คน 

 - ครูมีความรู้เกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพและแนวทางการปฏบิติั

 - ความพึงพอใจระดับดี
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้

หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

3 โครงการประกวดส่ือการเรียน

การสอนของครูโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองทุ่งสง

ศึกษานเิทศก์

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

          50,000          32,550  - ประกวดส่ือระดับปฐมวัยและ

เด็กเล็ก โรงเรียนรีสอร์ทอนบุาลทุ่ง

สง เมือ่วันที่ 1-11 กันยายน 2557

 ณ หอ้งประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 ผลการด าเนินงาน

 - จัดการประกวด 4 ระดับชั้น 

ระดับชั้นละ 3 รางวัล รวม 12 

รางวัล 

 - ครูน าส่ือไปใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน 

- ความพึงพอใจระดับดีมาก

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

4 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา

โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐาน (SBMLD)

ศึกษานเิทศก์

กองการศึกษา

(งบอุดหนนุ)

      1,800,000 ไม่ได้ด าเนนิการ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้

หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

5 โครงการนเิทศการศึกษา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

ศึกษานเิทศก์

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

30,000 16,800     46,800 46,800          - ประเมินโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน 6 

โรงเรียน ด าเนนิการระหว่างเดือน

ธันวาคม 2556  - กุมภาพันธ์ 

2557 

 - โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง

ทุ่งสง ทั้ง 6 โรงเรียน ผ่านการ

ประเมินระดับดี ทั้ง 6 โรง

ด าเนนิการเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้

หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

6 โครงการส่งเสริมองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพัฒนา

การศึกษาดีเด่น

ศึกษานเิทศก์

กองการศึกษา

350,000 20,000  - จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง

ทุ่งสง

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

7 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง 

ซ่อมแซม อาคารสถานท่ี

ศึกษานเิทศก์

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

      1,200,000        899,500  - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

และอาคารประกอบใหก้ับโรงเรีย

ในสังกัดเทศบาลเมือง

ทุ่งสง

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

8 โครงการพัฒนาเครือข่าย

ผู้ปกครอง

โรงเรียน

เทศบาล

วัดชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

120,000 10,610 130,610     130,610        - เครือข่ายผู้ปกครองและคณะครู 

รวม 49 คน เข้าร่วมกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 

2557 ณ เกาะลันตา จังหวัดกระบี ่

และโรงเรียนหว้ยนางราษฎร์บ ารุง 

จังหวัดตรัง

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้

หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

ผลการด าเนนิงาน

 - คณะกรรมการเครือข่าย

ผู้ปกครองได้รู้บทบาทหนา้ที่และมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

 - เครือข่ายผู้ปกครองเข้ามาร่วม

ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ

โรงเรียน

  - เครือข่ายผู้ปกครองรักโรงเรียน

และช่วยกันพัฒนาโรงเรียนเพื่อ

บตุรหลานของผู้ปกครอง
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้

หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง โรงเรียน

เทศบาล

วัดชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

100,000 9,000            - จัดประชุมผู้ปกครอง ระหว่าง

เดือนมกราคม - กันยายน 2557 ณ

 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 

ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม จ านวน 

1,500 คน

ผลการด าเนินงาน

 - ผู้ปกครองนกัเรียนชั้น ป.1-6 ได้

เข้ารับทราบแนวทางปญัหา แจ้ง

ผลการจัดการศึกษาและพฤติกรรม

นกัเรียน

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้

หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

9 โครงการนเิทศการสอนภายใน โรงเรียน

เทศบาลวัดชัย

ชุมพล

(งบโรงเรียน)

10,000 10,000          - จัดกิจกรรมนเิทศภายใน 

 - คณะครูได้รับการพัฒนาการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน ในภาค

เรียนปลีะ 1 คร้ัง ด าเนนิการตลอด

ปกีารศึกษา วัดชัยชุมพล

 - มีระบบข้อมูลสารสนเทศของ

การนเิทศการสอน

 - ครูได้แลกเปล่ียนแนวคิด และ

วิธีการสอนที่หลากหลาย

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

166



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้

หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

11 โครงการประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษา

โรงเรียน

เทศบาลวัด

โคกสะท้อน 

(งบโรงเรียน)

 -  -   - โรงเรียนและคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความ

เข้าใจและด าเนนิการพัฒนา

โรงเรียนในทิศทางที่ได้วางกรอบ

งานไว้

 - คณะกรรมการสถานศึกษาได้

ทราบถึงโครงสร้างและแผน

บริหารงานของสถานศึกษา

 - คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานได้ประเมินผลการ

ด าเนนิงานของสถานศึกษา

 - คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานได้มีส่วนร่วมก าหนดแนว

ทางการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้

หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

12 โครงการค่ายวิชาการ

(กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์)

โรงเรียน

มัธยมศึกษา

เทศบาลเมือง

ทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

34,360 34,360          - จัดกิจกรรมจ านวน 2 วัน 1 คืน 

เมือ่วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2557

ผลการด าเนนิงาน 

 - นกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน

 77 คน 

 - นกัเรียนเข้าแข่งขันทักษะ

วิชาการที่เทศบาลนครตรัง จังหวัด

ตรัง

 - มีนกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรม มีเจต

คติที่ดีต่อกิจกรรมในระดับมากคิด

เปน็ร้อยละ 60

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้

หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

13 โครงการประชุมผู้ปกครอง โรงเรียน

เทศบาลบา้น

นาเหนอื

(งบโรงเรียน)

5,000            5,000            - ประชุมผู้ปกครองนกัเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1-6 เมือ่

วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ 

อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน

เทศบาลบา้นนาเหนอื

 - ร้อยละ 94.9 ของผู้ปกครอง

นกัเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้

หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

14 โครงการนเิทศภายในโรงเรียน โรงเรียน

เทศบาลบา้น

นาเหนอื

(งบโรงเรียน)

 -  -  - นเิทศภายในโรงเรียนครูประจ า

ชั้นและประจ าวิชาทุกคน เมือ่วันที่

 20 พฤษภาคม 2557 และ วันที่ 

10 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียน

เทศบาลบา้นนาเหนอื 

ผลการด าเนินงาน

 - ร้อยละ 100 ของครูประจ าชั้น

และประจ าวิชาทุกคน ได้รับการ

นเิทศด้านการปฏบิติังานจาก

ผู้บริหารและผู้ที่ได้รับมอบหมาย

 - ครูได้รับการนเิทศผลอยู่ในระดับ

ดีมาก

 - การเยี่ยมชั้นเรียนอยู่ในระดับดี

มาก

 - ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้

หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

15 โครงการประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนกีฬา

เทศบาลเมือง

ทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

5,000            5,000            - ประชุมผู้ปกครองนกัเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 3-6 

และชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1-3 เมือ่

วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ณ 

อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน

เทศบาลบา้นนาเหนอื

ผลการด าเนินงาน
 - ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน

โรงเรียนกฬีาเทศบาลเมืองทุง่สง รู้

และเขา้ใจบทบาทหน้าทีข่องโรงเรียน

 และตนเอง

 - ชี้แจงให้ขอ้มูลต่างๆ แกผู้่ปกครอง 

เกี่ยวกบั การจดัการเรียนการสอน

ด้านวิชาการ การฝึกซ้อมกฬีา 

ระเบียบการปกครองดูแลนักเรียน 

และการจดัสวัสดิการต่างๆ ให้กบั

นักเรียน

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้

หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

  - ใหค้รูที่ปรึกษาได้พบปะท า

ความรู้จักกับผู้ปกครองนกัเรียน

 - ผู้ปกครองนกัเรียนใหม่เข้าร่วม

ประชุม ร้อยละ 94.44

 - ผู้ปกครองร้อยละ 91.66 มี

ความพึงพอใจระดับมากกับการ

รับทราบข้อมูลต่างๆ ที่โรงเรียนแจ้ง

 - ผู้ปกครองร้อยละ 79.16 รู้สึก

วางใจ ระดับมากในการดูแล

นกัเรียน หอพัก
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้

หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

16 โครงการนเิทศภายในโรงเรียน โรงเรียนกีฬา

เทศบาลเมือง

ทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

 -  -  - ครูโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่ง

สงได้รับการนเิทศภายในโรงเรียน

ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2557

 ณ โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง

ผลการด าเนินงาน

 - เยี่ยมชั้นเรียน ตรวจแผนการ

จัดการเรียนรู้ ชมผลงานนกัเรียน

และส่ือการสอน

 -ด าเนนิการนเิทศภายในได้ร้อยละ

 70 ของเปา้หมายที่ก าหนดไว้ของ

โครงการ

 - พัฒนาบคุลากรในโรงเรียนใหม้ี

ความรู้มีทักษะในการปฏบิติังาน 

พัฒนาวิธีการปฏบิติังานใหเ้กิด

ประสิทธิภาพ

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้

หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

  - ประสานความสัมพันธ์อันดีใน

กลุ่มผู้ปฏบิติังานและผู้เกี่ยวข้อง 

 - สร้างความมัน่ใจความภาคภมูิใจ

ในการปฏบิติังานของบคุลากร

 - ติดตามประเมินผลการ

ปฏบิติังานของบคุลากรในโรงเรียน
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 

งบประมาณ

ทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วาง

ไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที ่9 พัฒนาระบบโรงเรียนมธัยมศึกษาให้มคุีณภาพไดม้าตรฐานและมุ่งเน้นความเป็นเลิศในดา้นวิชาการและดา้นสังคม

มีกิจกรรมทีด่ าเนินการจ านวน 6

กิจกรรมดังต่อไปนี้

 - ด าเนินการ 4 กิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมท าร้ัวโรงอาหาร

2. กิจกรรมซ่อมร้ัวโรงอาหาร

3. กิจกรรมซ่อมห้องน้ าห้องส้วม 

อาคาร 1

4 กิจกรรมซ่อมกระดานด าไวท์

บอร์ด

ด าเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2557

ภายใต้ยทุธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสูคุ่ณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า

โรงเรียน

มัธยมศึกษา

เทศบาล

เมืองทุง่สง 

(งบโรงเรียน)

1 โครงการพัฒนาอาคารสถานทีแ่ละภูมิ

ทัศน์โรงเรียน

121,540      90,329    211,869    211,869      
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 

งบประมาณ

ทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วาง

ไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - และยังไม่ด าเนินการ 2 

กิจกรรม ได้แก่ 

1. กิจกรรมซ่อมโรงเรียนเก็บ

อุปกรณ์

2. กิจกรรมซ่อมฝ้าเพดาน 

(ห้องเรียน) เนื่องจาก

งบประมาณมีจ ากัดและเป็น

กิจกรรมทีไ่ม่เร่งด่วน

 - ด าเนินการเมื่อเดือน ตุลาคม 

2556 - มีนาคม 2557 ณ 

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล

เมืองทุง่สง 

 - สถานทีจุ่ดส าคัญในโรงเรียน

ได้รับการพัฒนาครบและเสร็จ

ทันเวลาใช้งานก่อนเปิดปี

การศึกษา 2557
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 

งบประมาณ

ทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วาง

ไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบุ

เหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

2 โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม (กิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการแกนน านักเรียน

อนุรักษ์คลองท่าแพ)

โรงเรียน

มัธยมศึกษา

เทศบาล

เมืองทุง่สง 

(งบโรงเรียน)

12,000        12,000        - มีนักเรียนแกนน า จ านวน 20 

คน ใช้เวลาในการอบรม 4 วัน

 - ด าเนินการอบรมเมื่อ

16 พฤศจิกายน 2556

19 พฤศจิกายน 2556

21 พฤศจิกายน 2556

13 มีนาคม 2557  ณ อาคาร

ชุมชนท่าแพใต้และบริเวณคลอง

ท่าแพ อ.ทุง่สง 

จ.นครศรีธรรมราช

ผลการด าเนินงาน

- นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้ 

ความเข้าใจในการเพาะพันธ์ปลา

พืน้ถิ่นในคลองท่าแพในระดับดี

และมีเจตคติทีดี่ต่อการอนุรักษ์

คลองท่าแพคิดเป็น

ร้อยละ 100

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 10  น าภมูปิัญญาท้องถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรม อาชพีมาเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชวีิตของคนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา

1 โครงการส่งเสริมอนรัุกษ์ศาสนา

ประเพณี วัฒนธรรมและภมูิ

ปญ๎ญาท้องถิ่น

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

2,020,000 1,861,302 ด าเนนิกิจกรรมส่งเสริมอนรัุกษ์ศาสนา

ประเพณี วัฒนธรรมและภมูิปญ๎ญา

ท้องถิ่นดังนี้

 - กิจกรรมชักพระ 180,000 172,120  - จัดกิจกรรมชักพระระหว่างวันที่ 

14-24 ตุลาคม 2556 ณ สนามหนา้ที่

ว่าการอ าเภอทุ่งสง 

 - จัดเรือพนมพระวัดในเขตเทศบาล

ร่วมกิจกรรมกับอ าเภอทุ่งสง 

 - เด็ก เยาวชน ประชาชนได้ร่วม

อนรัุกษ์ในด้านประเพณี และจรรโลง

พระพุทธศาสนา

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าป ี2557

ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบรูณาการสูคุ่ณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - กิจกรรมวันแม่แหง่ชาติ กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

100,000 370,000     470,000 365,700  - จัดกิจกรรมวันแม่แหง่ชาติ ในวันที่ 

12 สิงหาคม 2557ณ สนามหนา้ที่ว่า

การอ าเภอทุ่งสง ศาลาประชาคม และ

สถานที่สาธารณะ 

ต าบลปากแพรก  อ าเภอทุ่งสง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

 - กิจกรรมที่ด าเนินการ

1. การจัดกิจกรรมท าบญุตักบาตร

ข้าวสารอาหารแหง้

2. การเดินเทิดพระเกียรติแสดงถวาย

เคร่ืองราชสักการะ

3. การจุดพลุเฉลิมฉลอง

4. จัดดนตรีร้องเพลงพระราชนพินธ์

เฉลิมฉลอง

5. ประดับธงชาติและธงตราสัญญา

ลักษณ์

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - กิจกรรม 5 ธันวามหาราช กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

200,000 190,000     390,000 381,170  - จัดกิจกรรมเมือ่วันที่ 5 ธันวาคม 

2556 ณ โรงยิมส์เทศบาลเมืองทุ่งสง ,

 สนามหนา้ที่ว่าการอ าเภอทุ่งสง โดยมี

กิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 1. กิจกรรมบญุตักบาตร

 2. กิจกรรมลงนามถวายพระพร

 3. กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ 

 4. กิจกรรมร้องเพลงพระราชนพินธ์

เฉลิมพระเกียรติ 

 5. จุดพลุเฉลิมฉลอง

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 -  เทศบาลเมืองทุ่งสงร่วมกับอ าเภอ

ทุ่งสงได้จัดกิจกรรมการจัดงาน 5 

ธันวาคมมหาราช ประจ าป ี2556 ขึ้น

 ณ สนามหนา้ที่ว่าการอ าเภอทุ่งสง ใน

การจัดกิจกิจกรรมในคร้ังนีข้ึ้นเพื่อให้

ประชาชนทุกหมูเ่หล่าในอ าเภอทุ่งสง

ได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภกัดีที่

มีต่อสถาบนัพระมหากษัตริย์และ

เพื่อใหทุ้กภาคส่วนได้ร่วมกันท าความ

ดีถวายเปน็พระราชกุศลแก่สมเด็จ

พระบาทพระเจ้าอยู่หวัฯ ในรัชกาล

ปจ๎จุบนั
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - กิจกรรประเพณีสงกรานต์ กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

600,000 40,000       640,000 615,650   - จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ 

เมือ่วันที่ 10-12 เม.ย.57 ณ ถนน

วัฒนธรรมทุ่งสง-นาบอน โดยมี

กิจกรรม ดังต่อไปนี้

 (1) กิจกรรมประเพณีทางศาสนา 

สรงน้ าพระ รดน้ าผู้สูงอายุ

 (2) กิจกรรมประกวดนางสงกรานต์

 (3) กิจกรรมการประกวดผู้สูงอายุ

 (4) กิจกรรมประกวดขบวนแหน่าง

สงกรานต์

 (5) กิจกรรมการแสดงบนเวที

ประกอบแสง สี เสียง

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - ผลจาการประเมินการสัมภาษณ์/

สังเกตุมีผลดังนี้

 (1) สถานที่

 -  สถานที่มีความเหมาะสมประดับ

ประดาไปด้วยดอกไม้ ต้นไม้มีความ

สวยงามเปน็อย่างมาก

-  เก้าอี้ส าหรับนัง่ชมการแสดงมีนอ้ย 

ไม่เพียงพอต่อผู้เข้าชมการแสดง

-  จัดเวทีได้สวยงามและมีความ

เหมาะสม

- แสง สี เสียง บนเวทีสวยงามเปน็

อย่างมาก
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 (2) ขบวนแหพ่ิธีเปดิงานประเพณี

สงกรานต์ย้อนยุค

 - มีผู้เข้าร่วมขบวนแหน่อ้ย 

 - เดินไม่เปน็ระเบยีบ

 - การแต่งกายควรแต่งใหเ้หมือนกัน

 - การแต่งกายชุดย้อนยุคเปน็

ความคิดที่ดีแต่ควรแต่งกายไปใน

ทิศทางเดียวกันเพื่อความพร้อมเพรียง

และความสวยงาม
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 (3) กิจกรรมตลาดย้อนยุค

 -  ข้าวของ/ร้านค้า/ตลาดย้อนยุคมี

สินค้าขายนอ้ยไปท าใหไ้ม่เหน็จุดเด่น

ของงาน

-  ประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามีตลาด

ย้อนยุค/,มีการประชาสัมพันธ์นอ้ย

-  การจัดกิจกรรมมีจ านวนวันไม่

เท่ากับกิจกรรมอื่นและนา่จะจัดเปน็

กิจกรรมที่มีการด าเนนิการตลอดวัน

- การสนบัสนนุการท่องเที่ยว ไม่ใช่มี

แต่ภาพหรือปาูยไวนลิบอกว่าเปน็

ตลาดย้อนยุคแต่ไม่มีสถานที่ใหไ้ป

ท่องเที่ยวเหมือนในภาพ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - ในปต่ีอไปใหเ้พิ่มจ านวนร้านขาย

สินค้าใหม้ากกว่านี ้   จะดูนา่สนใจ

และดึงดูดนกัท่องเที่ยวได้มากขึ้น

- ควรมีโต๊ะรับประทานอาหารไว้

ส าหรับผู้มาเที่ยวงาน

(5) กิจกรรมการประกวดผู้สูงอายุ

- ได้รับความสนใจจากประชาชนที่มา

ร่วมงานเปน็อย่างมาก

- กิจกรรมการประกวดผู้สูงอายุมี

ความสนกุสนานและเพลิดเพลิน

- ผู้สูงอายุใหค้วามร่วมมือเปน็อย่างดี

ในการเข้าร่วมกิจกรรม
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

(6) การประกวดนางสงกรานต์

- การน าเสนอการประกวดนาง

สงกรานต์มีรูปแบบที่นา่สนใจและติด

ตามแต่ควรจัดเวทีแบบใหผู้้ประกวด   

 มีทางเดินเพื่อใหผู้้เข้าชมได้ใกล้ชิดได้

มากกว่านี ้

- ล าดับขั้นตอนในการประกวดนาง

สงกรานต์มีการจัดล าดับขั้นตอนที่ดี

มากและนา่สนใจ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - มีผู้สนใจเข้าประกวดนางสงกรานต์

ในปนีีม้ากนบัได้ว่าการประกวดของ

ทางเทศบาลเมืองทุ่งสงนัน้มีมาตรฐาน

และที่ยอมรับของผู้ส่งนางงามเข้า

ประกวด

- นางสงกรานต์ที่ได้รางวัลชนะเลิศใน

ปนีีม้ีความเหมาะสมกับต าแหนง่ที่

ได้รับและความพึงพอใจของผู้เข้าส่วน

ใหญ่ ที่เข้ามาชมและร่วมเชียร์ผู้เข้า

ประกวด

- เงินรางวัลชนะเลิศที่มอบใหก้ับนาง

สงกรานต์มีความเหมาะสม
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 (7) กิจกรรมแสดงบนเวที แสง สี 

เสียงและดนตรี

  -  กิจกรรมการแสดงอลังการดูดี 

สวยงามทุกคืน      แขกผู้มีเกียรติ

และประชาชนมาชมเปน็จ านวนมาก

- กิจกรรมการแสดงบนเวทีมีความ

สนกุสนาน

- การแสดงการร า ค่ันการประกวด

นางสงกรานต์ท าได้ดีและสวยงามมาก
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 (8) กิจกรรมขบวนแหพ่ระพุทธรูป

และนางสงกรานต์กิจกรรมทางศาสนา

 สรงน้ าพระพุทธรูปและรดน้ าผู้สูงอายุ

  - กิจกรรมทางศาสนามีความพร้อม

ทั้งเคร่ืองไทยทาน และพิธีกร

ด าเนนิการตามขั้นตอนครบถ้วน

- จ านวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมในคร้ังนีม้ี

จ านวนมากแต่ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมรด

น้ านอ้ยกว่าปทีี่แล้ว

-  กิจกรรมสรงน้ าพระพุทธรูป และรด

น้ าผู้สูงอายุเปน็กิจกรรมที่ดีงามและยัง

เปน็การแสดงถึงความเคารพต่อผู้ใหญ่
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - กิจกรรมเทศบาลเดือนสิบ กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

50,000  -  - ด าเนนิการใหโ้รงเรียนในสังกัด

เทศบาลด าเนนิการซ่ึงกิจกรรมนีไ้ม่ได้

ใช้งบประมาณ

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

 - กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาค

ฤดูร้อน

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

60,000 60,000  - จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาค

ฤดูร้อนเด็กนกัเรียนในสังกัดเทศบาลฯ

 ระหว่างวันที่ 27 มี.ค.-20 เม.ย.57 ณ

 วัดเขาปรีดี จ านวน 120 

 -  สรุปผลที่ได้รับจากการบวช

บรรพชาสามเณรในคร้ังนีโ้ดยการให้

สามเณรตอบแบบสอบถามแสดง

ความคิดเหน็จากการบวชสามเณรใน

คร้ังนี ้สามารถสรุปผลได้ดังนี้

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 1. ประโยชนท์ี่ได้รับจากการบรรพชา

ต่อตนเองและครอบครัว       1.1  ใน

ส่วนตัวเองนัน้ ได้รับอะไรใหม่ๆ และดี

ที่สุดที่จะได้รับ ในระหว่างที่เขา

บรรพชาอยู่ ได้ส่ิงที่ดีที่สุด ที่ควรจะได้

 คือเร่ืองของพระธรรมที่ท าใหบ้คุคล

พ้นจากความทุกข์ และเปน็การสร้าง

บญุใหก้ับตนเอง

  

 1.2  ญาติทั้งหลายมีบดิามารดาเปน็

ต้น จะพึงได้อานสิงส์จากการลูกบวช 

ถ้าลูกหลานของเราบวชจริง ปฏบิติัจริง

 บดิามารดาก็มีความปติียินดี พอใจใน

ธรรม ใน ศาสนานีม้ากขึ้น การบวช

ของลูกจะท าใหม้ีอะไรๆ เกิดขึ้นหลาย

ประการ เช่น บดิามารดาจะมีศรัทธา

มากขึ้นมีความมัน่คงในพระศาสนา

มากขึ้น
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 1.3 ท าใหไ้ด้ฝึกวินยั และเข้าใจ

วัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันเปน็หมู่

เปน็คณะถ้าบวชแล้วต้ังใจฝึกฝนอบรม

ตนอย่างจริงจัง สึกออกไปแล้วจะเปน็

คนรักวินยั เพราะพระเปน็ตัวอย่าง

ทางวินยัใหดู้ เข้าขึ้นก็เดินออกไป

บณิฑบาตกันเปน็แถว สวดมนต์หรือฟ๎ง

เทศนท์่านก็นัง่เปน็แถว เพราะฉะนัน้

คนที่เคยบวชแล้วความมีวินยัก็จะติด

เปน็นสัิยไปด้วย
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

2. ประโยชนท์ี่ได้รับต่อสังคม

 2..1  เปน็คนดีของสังคมเนือ่งจาก

เด็กและเยาวชนที่ได้รับการฝึกและ

บวชบรรพชาสามเณรได้รับการปลูกฝ๎ง

ในส่ิงที่ดี ได้ฟ๎งธรรมค าส่ังสอน 

สามารถขัดเกลาจิตใจของตนเองใหดี้

ขึ้นตามล าดับเปน็การปลูกฝ๎งใหค้นท า

ความดีโดยทางอ้อมอีกวิธีหนึง่
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 2.2  ประชาชนได้ร่วมท าบญุตักบาตร

  ถวายสังฆทานและมีการท าบญุ

เพิ่มขึ้น เนือ่งจากคนไทยนัน้มีนสัิย

เมตตา โอบอ้อมอารี เมือ่เหน็เด็กและ

เยาวชนบรรพชาสามเณรก็เกิดความ

เอ็นดู และเมือ่สามเณรเดินบณิฑบาต

 ณ บริเวณที่พักของตนเอง จึงมีจิต

ศรัทธานีจ้ึงได้มีการร่วมกันท าบญุตัก

บาตรกันมากขึ้น ร่วมทั้งการถวาย

สังฆทานหรือส่ิงของที่เปน็ของใช้ที่

จ าเปน็ ต้องใช้น ามาถวายแด่สามเณร
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 2.3 ประชาชนเข้าวัดกันมากขึ้นในทั้ง

วันธรรมดาและวันพระ

 2.4  ลดอุบติัเหตุในช่วงสงกรานต์ 

เพราะเด็ก/เยาวชนมาบวชสามเณร

ภาคฤดูร้อน ไม่ได้ขับรถเล่นน้ า

สงกรานต์

 2.5 ท าใหส้ามเณรหา่งไกลจากยาเสพ

ติด

 2.6  คนในสังคมได้มีพระธรรมเปน็

ส่ิงน าทางในชีวิต สามารถท าจิตใจสงบ

และสามารถน าธรรมะไปปฏบิติัใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - กิจกรรมทอดกฐิน กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

80,000 30,610  - จัดงานทอดกฐินเดือนพฤศจิกายน 

2557 สถานที่วัดในเขตเทศบาลเมือง

ทุ่งสง

 1.วัดชัยชุมพล

 2.วัดโคกสะท้อน

 3.วัดเขาปรีดี 

 4.วัดท่าแพ

 - จัดสมโภชองค์กฐิน

ผลการด าเนินงาน

 - เด็ก เยาวชน ประชาชนได้ร่วม

อนรัุกษ์ ในด้านประเพณี และจรรโลง

พุทธศาสนา

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - กิจกรรมวันขึ้นปใีหม่ กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

30,000 22,240  - ด าเนนิกิจกรรมเมือ่วันที่ 1 มกราคม

 2557 ณ ถนนวัฒนธรรมทุ่งสง-นา

บอน จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในคร้ัง

นีจ้ านวน  4,000 คน(โดยประมาณ) 

ผลการด าเนินงาน

 - ร่วมกันท าบญุตักบาตร การส่งเสริม

การจัดงานประเพณีวันขึ้นปใีหม่ยัง

เปน็การสร้างความรักความสามัคคี 

ของสมาชิกของครอบครัวเปน็อย่างดี

รวมทั้งเปน็แบบอย่างในการท านบุ ารุง

ศาสนา

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - กิจกรรมวันเด็กแหง่ชาติ กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

80,000 72,320  - จัดกิจกรรมฉลองวันเด็ก เมือ่วันที่ 

11 มกราคม 2557 ณ สนามหนา้ที่ว่า

การอ าเภอทุ่งสง 

 - จากการประเมินผลโครงการจัดงาน

วันเด็กแหง่ชาติ  ประจ าป ี 2557 

ด้านความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ  

ประจ าป ี 2557 ในภาพรวม ค่าเฉล่ีย 

4.32 อยู่ในระดับมากที่สุด          

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

  โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจาก

มากไปหานอ้ย ได้ดังนี้

1. การแสดงบนเวที ค่าเฉล่ีย 4.51 อยู่

ในระดับมากที่สุด    2. ของขวัญ/

อาหาร/เคร่ืองด่ืม ที่แจกเด็กและ

เยาวชนเพียงพอ  ค่าเฉล่ีย 4.42 อยู่ใน

ระดับมากที่สุด   3. สถานที่จัด

กิจกรรม/นทิรรศการมีความเหมาะสม

 ค่าเฉล่ีย 4.40 อยู่ในระดับมากที่สุด  

4. เด็กจ าค าขวัญวันเด็กปนีีไ้ด้  

ค่าเฉล่ีย 4.30 อยู่ในระดับมากที่สุด 
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

5. กิจกรรมการจัดแข่งขันเกมส์  

ค่าเฉล่ีย 4.28 อยู่ในระดับมากที่สุด 6.

 ระยะเวลาในการจัดงานมีความ

เหมาะสมและการจัดนทิรรศการของ

หนว่ยงานต่าง ๆค่าเฉล่ีย 4.27 อยู่ใน

ระดับมากที่สุด  

7. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมวัน

เด็กแหง่ชาติของเทศบาลเมืองทุ่งสงใน

ภาพรวม ค่าเฉล่ีย 4.26 อยู่ในระดับ

มากที่สุด 
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

8. การจัดกิจกรรมวันเด็กสามารถท า

ใหเ้ด็กและเยาวชนรู้จักหนา้ที่ของตน

และอยู่ในระเบยีบวินยั มีความรัก 

ความสามัคคีในหมูค่ณะ  และสามารถ

 อยู่ร่วมกับคนอื่น ๆอย่างมีความสุข  

ค่าเฉล่ีย 4.25 อยู่ในระดับมากที่สุด  

9. การประชาสัมพันธ์การจัดงานวัน

เด็กแหง่ชาติ ค่าเฉล่ีย 4.24 อยู่ใน

ระดับมากที่สุด
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - กิจกรรมวันเข้าพรรษาและวัน

อาสาหฬบชูา

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

50,000        60,940 110,940 106,092  - จัดกิจกรรมเมือ่วันเข้าพรรษาและ

วันอาสาหฬบชูา เมือ่วันที่ 5-12 

มิถุนายน 2557 ณ วัดเขาปรีดี ซ่ึงจัด

กิจกรรมดังนี้

 (1) สมโภชนเ์ทียนพรรษา

 (2) หล่อเทียนพรรษา

 (3) การแสดงบนเวที

 (4) การน าเทียนถวายวัดต่างๆ 

 (5) การจัดนทิรรศการ

 (6) การเวียนเทียน

 (7) ปฏบิติัธรรม

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

ผลส าเร็จของกิจกรรม 

 - เด็กและเยาวชนประชาชนได้เรียนรู้

ถึงความเปน็มาของวันอาสาหฬบชูา

และวัดเข้าพรรษา 

 - ได้ร่วมกันอนรัุกษ์ส่งเสริมและ

จรรโลงพุทธศาสนา
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา

 (วันมาฆะบชูา)

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

80,000  -  - จัดกิกรรมเวียนเทียน ปฏบิติัธรรม 

แหผ้่าขึ้นธาตุ เมือ่วันที่ 14 ก.พ.57 ณ 

วัดเขาปรีดี และ วัดพระมหาธาตุ 

ผลการด าเนินงาน

 - ส่งเสริมพุทธศาสนา พร้อมร่วม

จรรโลงพระพุทธศาสนา

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

 - กิจกรรมวันวิสาขบชูา กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

80,000  -  - จัดกิจกรรมวันวิสาขบชูา เมือ่วันที่ 

7-8 พฤษภาคม 2557 ณ วัดเขาปรีดี 

 - ด าเนนิกิจกรรมดังนี้

 (1) เดิน วิ่ง สมาธิ วิสาขบชูา

 (2) จัดนทิรรศการ

 (3) กวนข้าวยาคู

 (4) เวียนเทียน

 (5) ปฏบิติัธรรม

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

  - สรุปผลที่ได้รับจากการกิจกรรมวัน

วิสาขบชูาในคร้ังนีโ้ดยการใหแ้บบ

สัมภาษณ์/สังเกตุความคิดเหน็จากกา

รบจัดงานในคร้ังนี ้สามารถสรุปผลได้

ดังนี้

 (1) สถานที่

 - สถานที่มีความเหมาะสมพร้อมที่จะ

ด าเนนิกิจกรรมต่างๆได้อย่างสะดวก
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

(2) กิจกรรมการกวนข้าวยาคู   - มี

ประชาชนน าผลไม้หรือส่ิงของต่างๆที่

สามารถกวนข้าวยาคูได้ซ่ึงท าให้

ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการ

กวนข้าวยาคูซ่ึงท าใหเ้กิดความรัก

ความสามัคคีกลมเกลียวในหมูญ่าติ

และมิตรสหายเปน็ประเพณีที่มี

ความสัมพันธ์กับสังคมเกษตรกรรม

การแบง่ปน๎ข้าวยาคู แสดงใหเ้หน็ว่า

ทุกคนมีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ต่อกัน

เปน็การอนรัุกษ์และปฏบิติัตาม

ประเพณีที่ดีงาม
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

  (3) กิจกรรมการเดิน-วิ่งมินมิาราธอน

เพื่อการกุศล

 - โดยผู้เข้าร่วมการเดิน-วิ่งสมาธิ 

วิสาขะ พุทธบชูา ได้มาต้ังจุดเร่ิมต้นใน

การออกสตาร์การวิ่ง ณ ส านกังาน

เทศบาลเมืองทุ่งสง ซ่ึงมีจุดมุง่หมายใน

การวิ่งไป ณ วัดเขาปรีดี เพื่อเดิน-วิ่ง 

เมือ่ทุกคนเดิน-วิ่ง ไปถึงจุดหมายกัน

ทุกคน ทางเทศบาลเมืองทุ่งสงได้

จัดอาหารและเคร่ืองด่ืมใหผู้้เข้าร่วม

การเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบชูา ได้

ร่วมรับประทานอาหารพร้อมเพียงกัน 

ซ่ึงแสดงใหเ้หน็ว่าในการเดิน – วิ่งใน

คร้ังนีน้อกจากได้บญุกุศลแล้วยังส่งผล

ใหเ้กิดความรักความสามัคคีต่อกันจาก

เพื่อนมนษุย์ด้วยกัน
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 (4) กิจกรรมเวียนเทียน

 - ผู้เข้าร่วมการเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ 

พุทธบชูา ได้ร่วมเดินเวียนเทียนอย่าง

พร้อมเพียงกัน โดยทุกคนมีหนา้ต่างที่

ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขเปน็อย่าง

มากที่มาร่วมกันท ากิจกรรมในคร้ังนี้

 - กิจกรรมลอยกระทง กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

450,000 ไม่ได้ด าเนนิการเนือ่งจากงด

การร่ืนเริง
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - จัดอบรมศาสนพิธีกร กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

60,000 35,400  - จัดการฝึกอบรมผู้น าทางศาสนา 

เมือ่วันที่ 15-16 มี.ค.57 ณ หอ้ง

ประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน

ผู้รับการอบรม 21 คน 

 - จากการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ

ทั้ง 3 ด้าน ในการด าเนนิโครงการ

ปรากฏว่าผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม

ผู้น าทางศาสนพิธี มีความคิดเหน็ใน

ภาพรวม ค่าเฉล่ีย 4.36 อยู่ในระดับ

มากที่สุด โดยสามารถเรียงจากมากไป

นอ้ยได้ดังนี ้   

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

1. ด้านการบริหารจัดการ/สถานที่

ค่าเฉล่ีย 4.57 อยู่ในระดับมาก

2..ด้านวิทยากร ค่าเฉล่ีย 4.45  อยู่ใน

ระดับมาก

3.ด้านเนือ้หาวิชาการ ค่าเฉล่ีย 4.08 

อยู่ในระดับมาก
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

2 โครงการพิพิธภณัฑ์ท้องถิ่น 

"ชุมทางประวัติศาสตร์เมือง

ทุ่งสง"

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

5,550,000 829,298 ด าเนนิกิจกรรมดังนี้

 - "ชุมทางประวัติศาสตร์เมือง

ทุ่งสง"

หอสมุดฯ 200,000 700,000    900,000 479,298.30  - ส ารวจกลุ่มบา้นเก่า อาคารเก่าใน

เขตเทศบาลเมืองทุ่งสง

 - จัดโครงการอบรมเสวนาผู้มีความรู้ 

ความเชี่ยวชาญในการเขียนภาพด้วย

มือของกลุ่มบา้นเก่าอาคารเก่าในเขต

เทศบาลเมืองทุ่งสง เมือ่วันที่ 15-27 

เมษายน 2557 

ณ หอ้งประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง , 

สวนพฤกษาสิรินธร , บริเวณกลุ่มบา้น

เก่า อาคารเก่าในเขตเทศบาลเมืองทุ่ง

สง 

อยู่ในระหว่างด าเนนิการ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - เปน็การอนรัุกษ์กลุ่มบา้นเก่า ใหค้น

รุ่นหลังได้มองเหน็คุณค่าของร้านและ

อาคารเหล่านัน้

 -สามารถจัดการสัมมนาเพื่ออนรัุกษ์

กลุ่มบา้นเก่า อาคารเก่า เพื่อใหค้นรุ่น

หลังได้เล็งเหน็คุณค่าของบา้นและ

อาคารเหล่านัน้และสามารถเขียนภาพ

ด้วยมือของบา้นเก่า อาคารเก่า
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - ปรับปรุงพิพิธภณัฑ์ท้องถิ่น

เมืองทุ่งสง

กองช่าง 5,000,000  - ไม่ได้ด าเนนิการ

 - จ้างออกแบบก่อสร้างปรับปรุง

อาคารพิพิธภณัฑ์ท้องถิ่น

กองช่าง 350,000 350,000  - ด าเนนิการจ้างออกแบบก่อสร้าง-

ปรับปรุงอาคารพิพิธภณัฑ์ท้องถิ่น 

จ านวน 1 หลัง ตามข้อก าหนดงาน

จ้างออกแบบบรูณะและปรับปรุง

อาคารสถานรีถไฟทุ่งสง (หลังที่ 2 ) 

และออกแบบปรับปรุงสภาพแวดล้อม

อาคารเปน็พิพิธภณัฑ์ทุ่งสง

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

3 โครงการเรียนรู้จากภมูิปญ๎ญา

ท้องถิ่น

โรงเรียน

เทศบาล

วัดชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

6,500 6,500  - ด าเนนิกิจกรรมระหว่างเดือน

มิถุนายน-กันยายน 2557 ณ โรงเรียน

เทศบาลวัดชัยชุมพล

 - นกัเรียนชั้นป.4-ป.6 จ านวน 60 คน

 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับภมูิปญ๎ญาท้องถิ่น

และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้

 - นกัเรียนได้รับความรู้ประสบการณ์

ตรงจากภมูิปญ๎ญาท้องถิ่น

 - ปลูกฝ๎งใหน้กัเรียนรักและเหน็

คุณค่าความเปน็ไทย 

 - จัดท าพัดใบพ้อ , ดอกไม้ใบเตย , 

น้ ายาล้างจาน , พัดกระดาษสาน

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

4 โครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา

 พระมหากษัตริย์และประเพณี

วัฒนธรรม

โรงเรียน

เทศบาล

วัดชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

10,000 10,000  - จัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์และประเพณี

วัฒนธรรม ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 

56 - กันยายน 57 ณ โรงเรียน

เทศบาลวัดชัยชุมพล

 - ครู นกัเรียน ผู้ปกครองและ

ประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ ความ

เข้าใจเกี่ยวกับวันส าคัญทางศาสนา

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

 - กิจกรรมที่ด าเนนิการ

(1) กิจกรรมวันไหว้ครู

(2) เลือกต้ังนายกสภานกัเรียน

(3) กิจกรรมวันอาสาฬหบชูา

(4) กิจกรรมวันเข้าพรรษา

(5) กิจกรรมวันแม่แหง่ชาติ

(6) กิจกรรมวันพ่อแหง่ชาติ

(7) กิจกรรมตักบาตรวันปใีหม่

(8) กิจกรรมวันเด็กแหง่ชาติ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

5 โครงการหนึง่โรงเรียนหนึง่

ศิลปะการแสดง(ร าวงเวียนครก)

โรงเรียน

เทศบาล

วัดชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

20,000 20,000  - ด าเนนิโครงการระหว่างเดือน

พฤศจิกายน 56 - กันยายน 57 ณ 

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

 - นกัเรียนมีความรู้ด้านร าวงเวียนครก

 - นกัเรียนได้สืบทอดศิลป วัฒนธรรม

 พื้นบา้นของภาคใต้ไว้มิใหสู้ญหาย

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

6 โครงการอ าลา โรงเรียน

เทศบาลวัดโคก

สะท้อน

(งบโรงเรียน)

5,000          5,000  - จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู เมือ่วันที่ 

1- 30 มิถุนายน 2557 ณ อาคาร 3 

(สถิตบญุญากร) โรงเรียนเทศบาลวัด

โคกสะท้อน  นกัเรียนเข้าร่วม จ านวน 

63 คน 

ผลการด าเนินงาน

 - มอบเกียรติบตัรใหก้ับนกัเรียน

 - การแสดงมุทิตาจิตระหว่างครูและ

นกัเรียน

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - จัดใหม้ีการเลือกประธานสภา

นกัเรียน ซ่ึงได้มีการด าเนนิการ 

ดังต่อไปนี้

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

 วันที่ 26-30 พ.ค. 2557 ประกาศรับ

สมัครสมาชิกสภานกัเรียน

 วันที่ 2-6 มิ.ย. 2557 รับสมัคร

สมาชิกสภานกัเรียน

 วันที่ 9-17 มิ.ย. 2557 รณรงค์หา

เสียงเลือกต้ัง

 วันที่ 19 มิ.ย. 2557 เลือกต้ังสภา

นกัเรียน

 ณ อาคารสถิตบญุญากร โรงเรียน

เทศบาลวัดโคกสะท้อน

 -  - 7 โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน โรงเรียน

เทศบาลวัดโคก

สะท้อน

(งบโรงเรียน)
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น

 สามารถเปน็ผู้น าและผู้ตามที่ดีได้ 

และน าหลักการปฏบิติัในกิจกรรมไป

ใช้และเรียนรู้ในชีวิตประจ าวันได้

ถูกต้องและเหมาะสม

8  โครงการวันขึ้นปใีหม่ โรงเรียน

เทศบาลวัดโคก

สะท้อน (งบ

เทศบาล)

 -  -  - ด าเนนิกิจกรรมท าบญุตักบาตร

 - ผู้บริหาร ครู บคุลากรโรงเรียน 

นกัเรียนประชาชนเกิดความรักความ

สามัคคีและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

9 โครงการสืบสานวัฒนธรรม 41,360        41,360 ด าเนนิการกิจกรรม ดังนี้

 - กิจกรรมวันขึ้นปใีหม่ 10,000         ด าเนนิการแล้วเสร็จ

 - กิจกรรมวันคริสต์มาส 10,000         ด าเนนิการแล้วเสร็จ

 - มีนกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 

666 คน

 - นกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมบรรลุตาม

เปาูหมายและเมือ่สุ่มนกัเรียนจ านวน 

20 คน เพื่อทดสอบปากเปล่าเกี่ยวกับ

ความรู้วันปใีหม่และวันคริสต์มาส คิด

เปน็ร้อยละ 70 สามารถอธิบายได้ดี

 - จัดกิจกรรมวันปใีหม่และวัน

คริสต์มาสในวันเดียวกัน แบง่เปน็ 2 

ช่วง คือ จัดกิจกรรมในช่วงเช้าเปน็

กิจกรรมการตักบาตร ท าบญุ

โรงเรียน

มัธยมศึกษา

เทศบาลเมือง

ทุ่งสง

218



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียน

มัธยมศึกษา

เทศบาลเมือง

ทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

21,360        21,360          - จัดกิจกรรมจ านวน 1 วัน เปน็

กิจกรรมแสดงความกตัญํูจากศิษย์

และกิจกรรมมอบทุนการศึกษา 

เมือ่วันที่ 5 มิถุนายน 2557 

ณ ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงเรียน

มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 - มีนกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมบรรลุตาม

เปาูหมาย และเมือ่สุ่มนกัเรียนจ านวน 

20 คน เพื่อทดสอบปากเปล่าเกี่ยวกับ

ความรู้วันไหว้ครู คิดเปน็ร้อยละ 60 

สามารถอธิบายได้ดี

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

10 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย โรงเรียน

มัธยมศึกษา

เมืองทุ่งสง (วัด

ท่าแพ)

(งบประมาณ)

5,000 4,350           - นกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเลือกต้ัง

สภานกัเรียน 640 คน เมือ่วันที่ 20 

พ.ค. - 12 มิ.ย. 2557 ณ โรงเรียน

มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง

 - นกัเรียนร้อยละ 70 เข้าใจระบบการ

เลือกต้ังตามแนวทางประชาธิปไตย

 - ได้ประธานนกัรียนที่มาจากการ

เลือกต้ังตามแนวทางประชาธิปไตย

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

11 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

 - กิจกรรมพืชผักสวนครัว

โรงเรียน

มัธยมศึกษา

เมืองทุ่งสง (วัด

ท่าแพ)

(งบประมาณ)

 -  -  - กิจกรรมอยู่ในหลักสูตรวิชาการงาน

อาชีพฯ ดังนัน้นกัเรียนทุกคนใน

ระดับชั้น ม.2 จ านวน 260 คน ได้ร่วม

กิจกรรม ดังกล่าว

 - ด าเนนิกิจกรรมเมือ่เดือนพฤษภาคม

 - กันยายน 2557 

ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมือง

ทุ่งสง

 - มีนกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรม มีเจตคติ

ที่ดีต่อกิจกรรมในระดับมากคิดเปน็

ร้อยละ 60

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

12 โครงการ 1 โรงเรียน 1 

ศิลปะการแสดง

 - กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิติัการ

แสดงลิเกปาุ

โรงเรียน

มัธยมศึกษา

เทศบาลเมือง

ทุ่งสง 

(วัดท่าแพ)

35,000 35,000  - ด าเนนิกิจกรรมอบรมเชิงปฏบิติัการ

แสดงลิเก่ปาุ เมือ่วันที่ 21 กรกฏาคม 

2557 

ณ บา้นเลขที่ 103 ม.3 

ต.สามต าบล อ.จุฬาภรณ์ 

จ.นครศรีฯ

 - นกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 45

 คน ใช้เวลาในการอบรม 4 วัน 3 คืน

 - วิทยากรท้องถิ่น จ านวน 8 คน

 - นกัเรียนตระหนกัแลเหน็คุณค่าของ

ศิลปะในท้องถิ่น

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

 - นกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคิดเปน็

ร้อยละ 100 จากกลุ่มเปาูหมายที่

ก าหนดไว้ 

 - นกัเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการ

ทดสอบการปฏบิติัคิดเปน็ร้อยละ 80
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

13  - กิจกรรมประเพณีตรุษจีน โรงเรียน

เทศบาล

บา้นนาเหนอื

(งบโรงเรียน)

20,000 5,000  - จัดกิจกรรมท าบญุวันตรุษจีน 

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1-6 ครู 

และบคุลากร โรงเรียนเทศบาลบา้นนา

เหนอื วันที่ 4 ก.พ.57 ณ โรงเรียน

เทศบาลบา้นนาเหนอื

 - ร้อยละ 100 ของนกัเรียนมีความ

พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

14  - กิจกรรมวันคริสต์มาส โรงเรียน

เทศบาล

บา้นนาเหนอื

(งบโรงเรียน)

5,000 5,000  - จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสนกัเรียน

ต้ังแต่ชั้น ป.1-6 ครูและบคุลากรใน

โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนอื ด าเนนิ

กิจกรรมเมือ่วันที่ 25 ธันวาคม 2556 

ณ โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนอื

ผลการด าเนินงาน

 - นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1-6 

โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนอื จ านวน

 500 คน เข้าร่วมกิจกรรมวัน

คริสต์มาส ได้แสดงออกตามความถนดั

 ความสนในของตนเอง และได้ร่วม

สนกุสนานร่ืนเริงกับกิจกรรมที่จัดขึ้น 

 - ได้รับความรู้เกี่ยวกับกับคริสต์มาส

 - ร้อยละ 100 ของนกัเรียน ครู และ

บคุลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

15 กิจกรรมวันปยิมหาราช โรงเรียน

เทศบาล

บา้นนาเหนอื

(งบโรงเรียน)

7,000 7,000  - จัดกิจกรรมถวายพระพรพวงมาลา

และจัดนทิรรศการ/ใหน้กัเรียนแสดง

ความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ และมีความกตัญํู

ต่อผู้มีพระคุณ นกัเรียน ครู บคุลากร

โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนอื 

ผู้ปกครอง ชุมชน และหนว่ยงาน

ราชการ เมือ่วันที่ 23 ตุลาคม 2556 ณ

 สวนหลวง ร.5ผ

 - ร้อยละ 80  ของนกัเรียนมีความรู้ 

ความเข้าใจและมีความสุขกับการเข้า

ร่วมกิจกรรม

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

16  - กิจกรรมวันแม่แหง่ชาติ โรงเรียน

เทศบาล

บา้นนาเหนอื

(งบโรงเรียน)

30,000 30,000  - ด าเนนิกิจกรรมวันแม่แหง่ชาติ

ระหว่างวันที่ 4-8 สิงหาคม 2557 ณ 

โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนอื

 - นกัเรียน ครู บคุลากร โรงเรียน

เทศบาลบา้นนาเหนอื ผู้ปกครอง 

ชุมชน หนว่ยงานราชการ เข้าร่วม

กิจกรรมและมีปฏสัิมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

อยู่ในระดับดีมาก

 - นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมี

เจตคติที่ดี สามารถน าความรู้จากการ

ปฏบิติัจริงประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันอย่างมีความสุข อยู่ใน

ระดับดีมาก

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

ผลการด าเนินงาน 

 -ร้อยละ 100  นกัเรียน ครู บคุลากร

ในโรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนอื

ผู้ปกครอง ชุมชนและหนว่ยงาน

ราชการ ได้เข้าร่วมกิจกรรม
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

17 โครงการสืบสานภมูิปญ๎ญาท้องถิ่น

 ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 

 - กิจกรรมวันไหว้ครู

โรงเรียน

เทศบาล

บา้นนาเหนอื

(งบโรงเรียน)

12,000        12,000          - จัดกิจกรรมเข้าร่วมพิธีไหว้ครู 12 

มิถุนายน 2557 นกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปทีี่ 1-6  ณ อเนก 

ประสงค์โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนอื 

ผลการด าเนินงาน

 -ร้อยละ 100 ของนกัเรียน ครู ได้เข้า

ร่วมกิจกรรม

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

18 โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน โรงเรียน

เทศบาล

บา้นนาเหนอื

(งบโรงเรียน)

 -  -  - จัดกิจกรรมใหน้กัเรียนมีการเลือก

ประธานนกัเรียนและสภานกัเรียน 

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1-6 เมือ่

วันที่  28  พฤษภาคม 2557 ณ อาคาร

เอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบา้นนา

เหนอื

ผลการด าเนินงาน

 - ร้อยละ 100 ของนกัเรียน ได้เข้า

ร่วมกิจกรรมการเลือกประธาน

นกัเรียนและสภานกัเรียน

 - นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน

ระบอบประชาธิปไตย รู้จักสิทธิและ

หนา้ที่ของตนเองและผู้อื่น

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

19 โครงการวันส าคัญเกี่ยวกับชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์

 - กิจกรรมวันเข้าพรรษา/

อาสาฬหบชูา

โรงเรียน

เทศบาล

บา้นนาเหนอื

(งบโรงเรียน)

10,000 10,000          - จัดกิจกรรมแหเ่ทียนพรรษาและ

ร่วมท าบญุในวันอาสาฬหบชูาและวัน

เข้าพรรษา วันที่ 17 มิถุนายน 2557 

ณ โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนอืและ

วัดเขาปรีดี

ผลการด าเนินงาน

 - ร้อยละ 100 ของนกัเรียน ครู 

บคุลากรในโรงเรียนเทศบาลบา้นนา

เหนอื ผู้ปกครอง ชุมชนและหนว่ยงาน

ราชการ ได้เข้าร่วมกิจกรรม

 - นกัเรียนและบคุลากรในโรงเรียนได้

ร่วมท ากิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา

 (วันอาสาฬหบชูาและวันเข้าพรรษา) 

และมีปฏสัิมพันธ์ที่ดีต่อกันกับ

ผู้ปกครอง ชุมชน หนว่ยราชการ 

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - นกัเรียนมีความรู้ความเข้า

ความส าคัญของวันอาสาฬบชูา/วัน

พรรษาและมีเจตคติที่ดีสามารถ

ประพฤติปฏบิติัตนได้ถูกต้องในฐานะ

พุทธศาสนกิชน
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - กิจกรรมประเพณีชักพระ โรงเรียน

เทศบาล

บา้นนาเหนอื

(งบโรงเรียน)

10,000 10,000  - จัดกิจกรรมแหเ่ทียนพรรษา และ

ร่วมบญุในวันอาสาฬหบชูาและวัน

เข้าพรรษา  ในวันที่ 20 ตุลาคม 2556

 ณ สนามหนา้ที่ว่าการอ าเภอทุ่งสง

ผลการด าเนินงาน

 - ร้อยละ 100 ของนกัเรียน บคุลากร

ในโรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนอื 

ผู้ปกครอง ชุมชน และหนว่ยงาน

ราชการ ได้มีความรู้ความเข้าใจ

ประเพณีชักพระและมีความสุขในการ

เข้าร่วมกิจกรรม

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - กิจกรรมวันพ่อแหง่ชาติ โรงเรียน

เทศบาล

บา้นนาเหนอื

(งบโรงเรียน)

15,000 15,000  - จัดกิจกรรมวันพ่อแหง่ชาติ ระหว่าง

วันที่  3 ธันวาคม 2556 ณ โรงเรียน

เทศบาลบา้นนาเหนอื

ผลการด าเนินงาน

 - ร้อยละ 100 ของนกัเรียน ครู 

บคุลากรในโรงเรียนเทศบาลบา้นนา

เหนอื ผู้ปกครอง ชุมชน และ

หนว่ยงานราชการ ได้เข้าร่วมกิจกรรม

 - นกัเรียน ครู ชุมชนได้เข้าร่วม

กิจกรรมแสดงความจงรักภกัดีต่อชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์และมีความ

กตัญํูต่อผู้มีพระคุณ

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - กิจกรรมประเพณีวันสารทไทย โรงเรียน

เทศบาล

บา้นนาเหนอื

(งบโรงเรียน)

5,000 5,000  -จัดกิจกรรมประเพณีวันสารทไทยใน

วันที่ 4 ตุลาคม 2556  ครู นกัเรียน

และบคุลากรโรงเรียนเทศบาลบา้นนา

เหนอื ชั้นป. 1-6 จัดหมฺรบถวายวัด 

ผลการด าเนนิงาน

 - ร้อยละ 100 ของนกัเรียน ได้เข้า

ร่วมกิจกรรมประเพณีท าบญุสารท

เดือนสิบ

 ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - กิจกรรมวันส่งท้ายปเีก่า

ต้อนรับปใีหม่

โรงเรียน

เทศบาล

บา้นนาเหนอื

(งบโรงเรียน)

20,000 20,000  - จัดกระเช้าของขวัญคารวะผู้ใหญ่

และกิจกรรมแสดงบนเวทีของ

นกัเรียน/ส่งเสริมใหน้กัเรียนได้ร่วม

ปฏบิติักิจกรรมร่ืนเริงและการอยู่ร่วม

ในสังคมและอนรัุกษ์ประเพณีไทย 

ชั้นป.1-6 ครูและบคุลากรในโรงเรียน

เทศบาลบา้นนาเหนอื เมือ่วันที่ 27 

ธ.ค.26 ณ โรงเรียนเทศบาลบา้นนา

เหนอื

 - ร้อยละ 100 ของนกัเรียน ครู และ

บคุลากรได้ร่วมกิจกรรม

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

20 โครงการวัดในโรงเรียน โรงเรียน

เทศบาล

บา้นนาเหนอื

(งบโรงเรียน)

 -  -  - จัดกิจกรรมฟ๎งธรรม เมือ่วันที่ 27 

มิถุนายน 2557 และวันที่ 17 

กรกฏาคม 2557 ของนกัเรียนชั้นป1-6

 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน

เทศบาลบา้นนาเหนอื

ผลการด าเนินงาน

 - ร้อยละ 100 ของนกัเรียน ครู และ

บคุลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม

 - นกัเรียนและครูได้ปฏบิติัตามหนา้ที่

ของพุทธศาสนกิชนได้ถูกต้อง 

เหมาะสม รับฟ๎งหลักธรรมจาก

พระสงฆ ์และลดพฤติกรรมที่ไม่พึง

ประสงค์

-
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

21 โครงการเข้าค่ายวิชาการของ

นกัเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

 - ค่ายคุณธรรม รักษ์ส่ิงแวดล้อม 

ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปทีี่ 6

โรงเรียน

เทศบาล

บา้นนาเหนอื

(งบโรงเรียน)

50,000 50,000  - จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม รักษ์

ส่ิงแวดล้อมนกัเรียนสายชั้นป. 6 

โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนอื 

ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2557 

ณ วัดศิลารายและสวนสัตว์สงขลา

ผลการด าเนินงาน

 - ร้อยละ 93.85 ของนกัเรียนชั้น ป.6 

ได้รับประสบการณ์ตรงจากเข้าค่าย

วิชาการ

 - ร้อยละ 100 ของนกัเรียนชั้น ป. 6 

ได้ฟ๎งธรรม ฝึกสมาธิ

 - ร้อยละ 100 ของนกัเรียนชั้นป.6 

ได้ท าใบงานการเรียนรู้แบบบรูณาการ

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

236



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

22  โครงการวันส าคัญเกี่ยวกับชาติ 

ศาสนาพระมหากษัตริย์

 - กิจกรรมวันเข้าพรรษา/

อาสาฬหบชูา

โรงเรียนกีฬา

เทศบาล

เมืองทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

6,000 6,000  - จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา/

อาสาฬหบชูา เมือ่วันที่ 5-12 

กรกฏาคม 2557 ณ โรงเรียนกีฬา

เทศบาลเมืองทุ่งสงและวัดเขาปรีดี 

ผลการด าเนินงาน

 - จัดนทิรรศการเผยแพร่ความส าคัญ

ของวันเข้าพรรษา/อาสาฬหบชูา ณ วัด

เขาปรีดี 

 - ตกแต่งเทียนจ าน าพรรษาและน า

นกัเรียนร่วมแหเ่ทียน จ านวน 255 คน

 คิดเปน็ร้อยละ 100 

 - กิจกรรมการวาดภาพระบายสี

เกี่ยวกับกับวันอาสาฬหบชูาและวัน

เข้าพรรษาได้ถูกต้องสวยงาม
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - นกัเรียนและครู จ านวน 255 คน 

คิดเปน็ร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ

ต่อกิจกรรมการสืบสานประเพณีวัน

ส าคัญทางศาสนา

23  - โครงการประเพณีตรุษจีน โรงเรียนกีฬา

เทศบาล

เมืองทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

10,000 10,000  -  ด าเนนิการจัดกิจกรรมประเพณี

ตรุษจีน เมือ่วันที่ 4 ก.พ.57 ณ 

โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ผลการด าเนนิงาน

 - จัดพิธีไหว้ก๋งตามแบบชาวจีน

 - นกัเรียนและครูร่วมแต่งกายแบบ

ชาวจีน 

 - ครูและนกัเรียนไทยพุทธร้อยละ 95 

เข้าร่วมกิจกรรม

 - ครูและนกัเรียนร้อยละ 60 แต่งกาย

ได้เหมาะสมกับประเพณี

 - นกัเรียนร้อยละ 90 พึงพอใจกับการ

ได้ร่วมสืบสานประเพณีวันตรุษจีน

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

24 โครงการวันส าคัญเกี่ยวกับชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

(กิจกรรมวันปยิมหาราช)

โรงเรียนกีฬา

เทศบาล

เมืองทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

5,000 5,000  - จัดกิจกรรมวันปยิมหาราช ระหว่าง

วันที่ 23 ตุลาคม 2556

ผลการด าเนินงาน

 - จัดท าพวงมาลาร่วมกันทั้งคณะครู 

นกัเรียนและชุมชนและร่วมพิธีถวาย

พวงมาลาแด่พระปยิมหาราช 

 - ผู้บริหาร คณะครูและชุมชนร่วมพิธี

ถวายพวงมาลา แด่พระปยิมหาราช 

ในวันที่ 23 ตุลาคม 2557 จ านวน 20

 คน

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 กิจกรรมวันแม่แหง่ชาติ โรงเรียนกีฬา

เทศบาล

เมืองทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

10,000 10,000  - จัดกิจกรรมวันแม่แหง่ชาติ เมือ่วันที่

 11 สิงหาคม 2557 ณ ลานสวนปาุ

โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนอื

ผลการด าเนินงาน

 - มีกิจกรรมดังนี ้ในวันที่ 8 สิงหาคม 

2557 

1. ประกวดการเขียนเรียงความใน

หวัข้อ "แม่ของฉัน"

2. ประกวดการคัดลายมือในหวัข้อ 

"แม่ของฉัน"

3. ประกวดการวาดภาพระบายสีใน

หวัข้อ "แม่ลูกผูกพัน"

4. ประกวดรูปภาพในหวัข้อ "แม่ลูก

ผูกพัน"

5. คัดเลขไทย

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

6. คณิตศาสตร์สร้างสรรค์

7. เดินเทิดพระเกียรติและถวายพระ

พรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ

พระบรมราชินนีาถ

 - ผู้บริหาร คณะครูร่วมกิจกรรมร้อย

ละ 100

 - นกัเรียนสามารถมาร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 99

 - นกัเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 

80 มีความพึงพอใจกับกิจกรรมต่างๆ 

ที่จัดขึ้น
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

25 โครงการส่งเสริมภมูิปญ๎ญา

ท้องถิ่นศิลปวัฒนธรรมประเพณี

 - กิจกรรมวันไหว้ครู

โรงเรียนกีฬา

เทศบาล

เมืองทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

12,000        12,000         จัดกิจกรรมไหว้ครู เมือ่วันที่ 12 

มิถุนายน 2557 ณ อาคาร

อเนกประสงค์โรงเรียนเทศบา้นนา

เหนอื 

ผลการด าเนินงาน

 - นกัเรียนแต่ละหอ้งจัดท าพานไหว้ครู

ได้สวยงาม ต่างๆ กัน

 - การด าเนนิพิธีการไหว้ครูส าเร็จด้วย

ความเรียบร้อยแ

 -จัดมอบทุนทั้งส้ิน จ านวน 31 ทุน

 - ส่งเสริมใหน้กัเรียนกระท าความดี

โดยการแสดงออกซ่ึงความเคารพบชูา

ครู มีความกตัญํูกตเวทีต่อครู อัน

เปน็การสืบสานวัฒนธรรมอันดีของ

ไทยและจัดมอบทุนการศึกษาแก่

นกัเรียนที่มีความประพฤติดีท า

คุณประโยชนส์ร้างชื่อเสียงใหโ้รงเรียน

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

26 โครงการวันภาษาไทย

 - กิจกรรมวันสุนทรภู่

โรงเรียนกีฬา

เทศบาล

เมืองทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

2,000 2,000           - จัดกิจกรรมวันสุนทรภู ่นกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปทีี่ 3-6 และชั้น

มัธยมศึกษาปทีี่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรม

วันสุนทรภู ่เมือ่วันที่ 20 มิถุนายน 

2557 ณ ใต้อาคารโรงเรียนกีฬา

เทศบาลเมืองทุ่งสง 

ผลการด าเนนิงาน

 - นกัเรียนร้อยละ 95 พึงพอใจกับ

ผลงานภาพรวมของกิจกรรมวันสุนทรภู่

 - นกัเรียนร้อยละ 100 รู้สึกเหน็

คุณค่าของวรรณกรรมภาษาไทย

 - นกัเรียนร้อยละ 60 สามารถแต่ง

กลอนสุภาพยกย่องสุนทรภูไ่ด้ ระดับดี

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

27  โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา 

 - กิจกรรมประเพณีชักพระ

โรงเรียนกีฬา

เทศบาล

เมืองทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

10,000 10,000  - จัดกิจกรรมประเพณีชักพระ 

นกัเรียน ครู และบคุลากร โรงเรียน

กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ผู้ปกครอง 

ชุมชน วัดเขาปรีดี ร่วมกันจัดเรือพนม

พระและแหเ่รือพนมพระเข้าประกวด

ในงานของอ าเภอทุ่งสง ในวันที่ 20 

ตุลาคม 2556 ณ สนามหนา้ที่ว่าการ

อ าเภอทุ่งสง 

ผลการด าเนินงาน

 -  นกัเรียนร้อยละ 95 ได้เข้าร่วม

กิจกรรม

 - นกัเรียนร้อยละ 90 รู้สึกเหน็คุณค่า

กิจกรรมสืบสานประเพณีชักพระ

 - นกัเรียนร้อยละ 50 แต่งกายย้อนยุค

 และแสดงการละเล่นพื้นบา้นในขบวน

ชักพระ

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

28 โครงการวันส าคัญเกี่ยวกับชาติ

ศาสนาและพระมหากษัตริย์

 - กิจกรรมวันพ่อแหง่ชาติ

โรงเรียนกีฬา

เทศบาล

เมืองทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

5,000 5,000  - นกัเรียนมีจิตส านกึที่ดีมีความ

จงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ และมีความกตัญํู

ต่อผู้มีพระคุณ

 - กิจกรรมที่ด าเนนิการ 

 (1)  กิจกรรมประกวดคัดลายมือ

ภาษาไทย และอังกฤษชั้น

ประถมศึกษาปทีี่ 6

 (2) กิจกรรมประกวดกล่าวสุนทรพจน์

 (3) กิจกรรมประกวดร้องเพลง

(4) กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

(5) กิจกรรมด้านคอมพิวเตอร์ 

(โปรแกรม Microsoft Powerpoint) 

ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4-6

 (6) กิจกรรมประกวดบอร์ด

เทิดพระเกียรติพ่อของแผ่นดิน

 - ผู้บริหาร คณะครู และนกัเรียน 

ร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 

 - นกัเรียนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมร้อยละ

 90 มีความพึงพอใจกับกิจกรรมต่างๆ

 ที่จัดขึ้น
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

29  - โครงการส่งเสริมประเพณี

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

 - กิจกรรมประเพณีสารทเดือนสิบ

โรงเรียนกีฬา

เทศบาล

เมืองทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

5,000 5,000  - จัด กิจกรรมประเพณีสารทเดือนสิบ

 ณ โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

และวัดเขาปรีดี 

ผลการด าเนนิงาน

 - คณะครูและนกัเรียนร่วมกันน าขนม

และอาหารแหง้ (เช่น ขนมพอง ขนม

ลา และอื่นๆ) มาจัดท าหมฺรบ น าไป

วัดและท ากิจกรรมตามประเพณี ที่

เชื่อมาช้านานว่าเปน็การท าบญุไปให้

บรรพบรุุษที่ล่วงลับไปแล้วและเยี่ยม

ผู้สูงอายุในชุมชนโดยน าขนมต่างๆไป

มอบใหด้้วย

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

 -  นกัเรียน ครู ร้อยละ 90 มี

ความรู้สึกพึงพอใจกับกิจกรมที่จัดชึ้น 

ระดับมาก

 - ผู้สูงอายุและชุมชน ร้อยละ 100 มี

ความรู้สึกพึงพอใจกับกิจกรรมที่จัดขึ้น

 ระดับมากที่สุด
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

30  - โครงการส่งเสริมภมูิปญ๎ญา

ท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณี 

 - กิจกรรมวันขึ้นปใีหม่

โรงเรียนกีฬา

เทศบาล

เมืองทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

10,000 10,000  - จัดกิจกรรมกิจกรรมวันขึ้นปใีหม่

นกัเรียน ผู้ปกครอง และคณะครูได้

ร่วมปฏบิติักิจกรรมในทาง

พระพุทธศาสนาท าบญุตักบาตร และ

ส่งเสริมการสืบสานสายใยรักษ์

ครอบครัว

ผลการด าเนินงาน

 -ครูใหข้องขวัญปใีหม่แก่นกัเรียนและ

นกัเรียนมอบบตัรอวยพรแด่ครู ซ่ึง

เปน็บตัรอวยพรส่งความสุขที่นกัเรียน

ประดิษฐ์เองด้วยการวาด ระบายสี 

และตกแต่งเพิ่มเติมตามความคิด

สร้างสรรค์ของตนเอง

 - ครูและนกัเรียนร้อยละ 95 เข้าร่วม

กิจกรรม

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรือ

ระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - ครูร้อยละ 100 จัดของขวัญอย่าง

นอ้ยคนละชิ้นเพื่อใหก้ับนกัเรียนท า

กิจกรรมจับฉลากของขวัญากครู

 - นกัเรียนร้อยละ 90 พึงพอใจกับการ

ได้รับบตัรอวยพรปใีหม่จากนกัเรียน
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