
ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

1 2,100,000 1,158,851

 - กจิกรรมส่งนักเรียนเข้า

ร่วมจัดนิทรรศการและ

แข่งขันทักษะทางวิชาการ

ทั้งภายในและภายนอก

หน่วยงาน

ศึกษานิเทศก์

กองการศึกษา

 (งบเทศบาล)

300,000 181,607            - ด าเนินจัดส่งนักเรียนเข้าร่วม

นิทรรศการและแข่งขันทักษะทาง

วิชาการ  ดังนี้

1. ระดบัภาคใต ้คร้ังที่ 11 ประจ าปี 

2558 ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 

2558 ณ เทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัด

พัทลุง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ภายใต้ยทุธศาสตรท์ี ่1  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบรูณาการสู่คุณภาพมาตรฐานทีเ่หนือกว่า

โครงการสง่เสริมทักษะ

ทางวิชาการ

จดักิจกรรมสง่เสริมทักษะวิชาการ

ดงัน้ี

แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม ค่านิยมที่เหมาะสม มีความรูคู่้คุณธรรม  สร้างโอกาสในการเรียนรู ้ตามเกณฑ์มาตรฐานและสามารถด าเนินชวีิตอยู่ในสงัคม

อยา่งมีความสขุ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุง่สง  ประจ าป ี2558
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2. ระดบัประเทศ  มหกรรมการจัด

การศึกษาท้องถิ่น สร้างคน สร้าง

ชุมชน สร้างชาติ คร้ังที่ 9 ประจ าปี 

2558 ระหว่างวันที่ 12-17 ตุลาคม 

2558 ณ อาคารชาแลนเจอร์ 2 อมิ

แพ็คเมืองทองธานี

ผลการแขง่ขนั

1. ระดับภาคใต้ จัดส่ง จ านวน 88 

รายการ ได้รับเหรียญทอง 29 เหรียญ

 , เงิน 15 เหรียญ , ทองแดง 18 

เหรียญ 

2. ระดับประเทศ จัดส่ง 7 รายการ 

ได้รับรางวัล 2 รายการ

(2.1)  การแข่งขันคัดลายมือ (ป.1-3) 

รางวัลชมเชย โรงเรียนเทศบาลวัดชัย

ชุมพล  
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(2.2) การแข่งขันคัดลายมือ (ม.4-6) 

รางวัลชมเชย โรงเรียนเทศบาลมัธยม

วัดท่าแพ 

 ผลการด าเนินงาน

 - จัดส่งนักเรียนตัวแทน 8 กลุ่มสาระ

 ปฐมวัยและศพด.

- เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทดสอบ

ความสามารถของตนเองและสามารถ

แข่งขันกบัองฺค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอื่นๆ ได้

 - ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู และ

บุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปล่ียน

เรียนรู้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา
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 - กจิกรรมแข่งขันคนเกง่

โรงเรียนสังกดัเทศบาล

เมืองทุ่งสง

ศึกษานิเทศก์

กองการศึกษา

 (งบเทศบาล)

50,000 49,930              - ด าเนินการเมือ่วนัที ่3 กันยายน 2558 ณ 

โรงเรียนเทศบาลวดัชัยชุมพล จ านวน

นักเรียนทีเ่ข้าร่วมสอบคัดเลือก จ านวน 150

 คน 

ผลการด าเนินงาน

 - ส่งเสริม สนับสนุนและเปิดโอกาสให้

นักเรียนมีความต่ืนตัวในการค้นควา้หา

ความรู้ทางด้านวชิาด้วยการทดสอบ

ความสามารถของตนเองและสามารถ

แข่งขันกับผู้อืน่ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล

เมืองทุง่สงได้

   - คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเทศบาล

ไปแข่งขันด้านวชิาการในระดับประเทศใน

การสร้างฃ่ือเสียงให้แก่นักเรียนและวงศ์

ตระกูล

  - เป็นการประชาสัมพันธกัารศึกษาของ

เทศบาลเมืองทุง่สงให้เป็นทีรู้่จักและยอมรับ

ของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

ผลการแข่งขัน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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 - กจิกรรมสอน

ภาษาต่างประเทศ

(ภาษาองักฤษ) ใน

สถานศึกษา(จัดสอนโดยครู

ภาษาต่างประเทศ)

ศึกษานิเทศก์

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

1,750,000 822,600 927,400 927,314           ด าเนินกจิกรรมสอน

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ใน

สถานศึกษา ปัจจุบันมีครูจ้างจ านวน 

6 คน จ านวนนักเรียนที่ได้รับการ

สอนภาษาองักฤษ จ านวน 1,285 คน 

ผลการด าเนินงาน

 -  จัดครูเข้าสอน ท.1 , ท.2 , 

ท.3 , ท.6 โรงเรียน ละ 1 คน 

 - นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาองักฤษกบั

เจ้าของภาษาโดยตรง ได้แลกเปล่ียน

เรียนรู้ภาษาองัฤกษระหว่างครูไทย

กบัครูชาวต่างประเทศ และพัฒนา

ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชา

ภาษาองักฤษของนักเรียน

 

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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2 โครงการอาหารกลางวัน กองการศึกษา

(เงินอดุหนุน)

15,818,800 1,070,400 14,748,400 14,708,310        - จัดอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน

ได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุก

คนต้ังแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6

ด าเนินการแล้วเสร็จ

3 โครงการอาหารเสริม(นม) กองการศึกษา

(เงินอดุหนุน)

6,281,940 6,221,527.28     - จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) เพื่อใช้ใน

การแจกจ่ายให้นักเรียนด่ืมทุกคน

ระดับอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ด าเนินการแล้วเสร็จ

4 โครงการ 1 นักเรียน 1 

ดนตรี 1 กฬีา

กองการศึกษา 100,000  -   - ด าเนินการภายใต้กจิกรรมของ

โรงเรียนโดยการด าเนินการโครงการ

แบบบูรณาการ ดังนี้ 

 (1) โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้าน

ดนตรี ร.ร.วัดชัยชุมพล

 (2) การจัดการเรียนการสอนด้าน

กฬีาให้กบันักเรียน ณ ร.ร.กฬีา

เทศบาลเมืองทุ่งสง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

(ใช้งบประมาณโรงเรียน)

6



ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

5 โครงการรณรงค์เพื่อ

ป้องกนัยาเสพติดใน

สถานศึกษา

กองการศึกษา

(เงินอดุหนุน)

280,000 90,000              - สนับสนุนงบประมาณให้กบั

โรงเรียนเพื่อจัดกจิกรรมรณรงค์เพื่อ

ป้องกนัยาเสพติดในสถานศึกษา

1. โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 

ด าเนินการโครงการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมนักเรียนแกนน า   จ านวน 

100 คน เข้ารับการอบรมนักเรียแกน

น าป้องกนัยาเสพติด

2. โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน  

ด าเนินการโครงการรณรงค์ป้องกนัยา

เสพติดในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 9-10

 กรกฏาคม 2558 จ านวน 174 คน 

ระดับชั้นป.5-ป.6 มีภูมิคุ้มกนัยาเสพ

ติดและได้รับรู้ถึงปัญหาและพิษภัย

ของยาเสพติด และเครือขายนักเรียน

ในการป้องกนัและต่อต้านยาเสพติด

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
3. โรงเรียนเทศบาลมธัยมวัดทา่แพ 

ด าเนนิการโครงการส่งเสริมการรณรงค์

ต่อต้านยาเสพติด (กจิกรรมอบรมแกนน า

การต่อต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 30 

ก.ค.-1ส.ค.2558 จ านวน 50 คน เปน็เวลา 

2 วัน โดยการคัดเลือกจากครูที่ปรึกษา ซ่ีง

นกัเรียนกลุ่มนั้นอาจเปน็กลุ่มเส่ียงเร่ืองยา

เสพติดและตัวแทนที่สามารถเปน็แกนน า

เพื่อนได้

4.โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนอื ด าเนนิการ

 เมื่อวันที่ 28 ส.ค.58 นกัเรียนป.5-ป.6 เข้า

ร่วมกจิกรรมอบรมเร่ืองยาเสพติดแกน่กัเรียน

5. โรงเรียนกฬีาฯ ด าเนนิการกจิกรรอบรม

ใหค้วามรู้เร่ืองยาเสพติด เมื่อวันที่ 27 .ส.ค.

58 ม.1-ม.13 

6. ด าเนนิการจัดกจิกรรมใหค้วามรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกบัยาเสพติด และมกีารจัด

นทิรรศการรณรงค์ปอ้งกนัยาเสพติดใน

สถานศึกษา ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 

2558 ณ โรงเรียนรีสอร์ทอนบุาลทุ่งสง
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

6 โครงการจ้างครูอาสาสอน

เด็กเร่ร่อนในเขตเมือง

ห้องสมุด

กองการศึกษา

(เงินอดุหนุน)

196,000 180,000            - ด าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 

2557 - กนัยายน 2558 ณ ชุมชน

ต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง

ผลการด าเนินงาน 

 - จากการออกส ารวจเพื่อหาข้อมูล

เด็กด้อยโอกาส ในเขตชุมชนเทศบาล

เมืองทุ่งสง ซ่ึงมีจ านวนเด็กด้อยโอกาส

 จ านวน 6 คน มีเด็กด้อยโอกาสที่

ย้ายมาจากต่างจังหวัดเข้ามาอยูใ่นเขต

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขาดการเรียนใน

ระบบและไม่ได้เรียนต่อเป็นเวลา 2 

เดือน เนื่องจากผู้ปกครองมีฐานะ

ยากจน และไม่มีทุนทรัพย์ในการส่ง

บุตรเรียนหนังสือ ซ่ึงมีรายชื่อ

ดังต่อไปนี้

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 (1) ด.ญณัฐนรี ชาวไร่ ชุมชนบ้านใน

หวัง อายุ 17 ปี พ่อแม่แยกทางกนั 

อยูก่บัยายและน้าชาย บ้านเลขที่ 5/2

 ถ.บ้านในหวัง ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง 

จ.นครศรีฯ ให้ความช่วยเหลือโดยการ

ให้เข้าศึกษาต่อศูนย์การศึกษานอก

ระบบ

 (2) นายอธิวัฒน์  คงเขียว ชุมชน

ประชาอทุิศ อายุ 15 ปี พ่อแม่แยก

ทางกนั บ้านเลขที่ 380/24 ต.ปาก

แพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ ให้ความ

ช่วยเหลือโดยการให้เข้าศึกษาต่อ

ศูนย์การศึกษานอกระบบ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

(3) ด.ช.ธวัชชัย ปานออ่น ชุมชนท่า

แพเหนือ อายุ 13 ปี ไม่มีบ้านเลขที่ 

ถนนท่าแพเหนือ 

ซอย 2 ให้ความช่วยเหลือโดยการให้

เข้าศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 (4) ด.ช.อรรถวัต เตียวเจริญ ชุมชน

ท่าแพใต้ อายุ  4 ปี พ่อแม่แยกทาง

กนั บ้านเลขที่ 20 ซอยหลังวัดท่าแพ 

 ให้ความช่วยเหลือโดยการให้เข้า

ศึกษาในชั้นอนุบาล 1

 (5) ด.ช.ซูฮาฟิช  ฮามะ ชุมชนท่าแพ

เหนือ อายุ 11 ปี บ้านเลขที่ 20/1 

ซอย 4 ถนนท่าแพเหนือ  ไม่ได้ศึกษา

เนื่องจากร่างกายพิการ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 (6) ด.ญ.ลักษณพร  เกตุพันธ์ ชุมชน

ท่าแพเหนือ อายุ 5 ปี พ่อแม่แยกทาง

กนั บ้านเลขที่ 20/1 ซอย 4 ถนนท่า

แพเหนือ ศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปี

ที่ 6

7 โครงการพัฒนาห้องสมุด

โรงเรียน

กองการศึกษา

(เงินอดุหนุน)

600,000 595,100            - จัดซ้ือหนังสือห้องสมุดโรงเรียน

ให้กบัโรงเรียนต่างๆ ในเขตเทศบาล

เมืองทุ่งสง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

8 โครงการเชื่อมต่อ

อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูง

กองการศึกษา

(เงินอดุหนุน)

100,800 100,800            - เชื่อมต่ออนิเตอร์เน็ตความเร็วสูง

ให้กบัโรงเรียนต่างๆ ในเขตเทศบาล

เมืองทุ่งสง

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

9 โครงการส่งเสริมกจิกรรม

รักการอา่นในสถานศึกษา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กองการศึกษา

(เงินอดุหนุน)

350,000  -  - ในวันที่ 17-19 สิงหาคม 2558 

บริษัทซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) 

ร่วมกบัเทศบาลเมืองทุ่งสง จัด

กจิกรรมส่งเสริมการอา่น ณ ห้อง

ประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยมีผู้

เข้าอบรมแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก ่

กลุ่มครู จ านวน 150 คน และ กลุ่ม

นักเรียน จ านวน 100 คน ซ่ึงครูและ

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง

การจัดกจิกรรมและสร้างส่ือการเรียน

การสอน นักเรียนสามารถปฏิบัติการ

เล่านิทานและสืบสานส านวนไทยได้ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ

(โดยการสนับสนุนงบประมาณ

จาก บริษัทซีพี ออลล์ จ ากดั)
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

10 โครงการส่งเสริมความเป็น

เลิศทางวิชาการ

โรงเรียน

เทศบาลวัด

ชัยชุมพล 

(งบโรงเรียน)

110,000 110,000            - จัดกจิกรรมระหว่างเดือนตุลาคม 

2557 - สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียน

เทศบาลวัดชัยชุมพล 

กิจกรรมที่ด าเนินการ

 - กจิกรรมติวเข้มนักเรียนคนเกง่ 

สน.สท.

 - กจิกรรมสอนติวเข้มนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 สอบเข้า ม.1

ผลการด าเนินงาน

1. จัดสอนติวเข้มให้นักเรียนคนเกง่ 

สน.สท.

2. จัดกจิกรรมติวเข้มจากวิทยากร

ภายนอกให้นักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6 เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าเรียนต่อ 

ม.1

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

11 โครงการส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียน

เทศบาลวัด

ชัยชุมพล 

(งบโรงเรียน)

10,000 10,000  - จัดกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพระหว่าง

เดือนตุลาคม 2557-มีนาคม 2558 ณ

 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 

ผลการด าเนินงาน

1. ด าเนินการเชิญเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขของเทศบาลมาให้ความรู้

แกน่ักเรียน และตรวจสุขภาพ

ประจ าปีของนักเรียน

2. จัดหายาสามัญประจ าบ้านพื้นฐาน

ไว้ให้ส าหรับนักเรียน

3. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้มาตรวจ

สุขภาพประจ าปีให้แกน่ักเรียนทุกคน

4. ทุกสายชั้นมียาสามัญประจ าบ้าน

ไว้ส าหรับบริการนักเรียนเวลา

เจ็บป่วยที่โรงเรียน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

12  โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  โรงเรียน

เทศบาลวัด

ชัยชุมพล 

(งบโรงเรียน)

5,000           5,000               - จัดกจิกรรมอนรัุกษส่ิ์งแวดล้อม ระหว่าง

วันที่เดือนตุลาคม 2557 - มนีาคม  2558 

 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

ผลการด าเนินงาน

1. เจ้าหนา้ที่สาธารณสุขได้มาตรวจสุขภาพ

ประจ าปใีหแ้กน่กัเรียนทกุคน 

2. ทกุสายชั้นมยีาสามญัประจ าบา้นไว้

ส าหรับบริการนกัเรียนเวลาเจ็บปว่ยที่

โรงเรียน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

13 โครงการปัจฉิมนิเทศ โรงเรียน

เทศบาลวัด

ชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

42,000         42,000  - จัดกจิกรรมปจัฉิมนเิทศ

"จบการศึกษากราบลาครู"ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปทีี่ 6 เมื่อวันที่ 13 มนีาคม 

2558 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 

ผลการด าเนินงาน

1. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 จ านวน 

268 คน โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ปี

การศึกษา 2557 มคีวามผูกพนัต่อคุณครู

และสถานศึกษา

2. นกัเรียนมคีวามประทบัใจและมกี าลังใจ

ที่จะไปสอบเรียนต่อในสถานศึกษาที่สูงขึ้น

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

14 โครงการเสริมสร้าง

ศักยภาพด้านดนตรี

โรงเรียน

เทศบาลวัด

ชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

15,000 15,000              - จัดอบรมให้ความรู้เร่ืองเคร่ือง

ดนตรีในวงดุริยางค์ให้แกน่ักเรียน 

ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2558

 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

ผลการด าเนินงาน

1.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจทักษะ

ทางด้านดุริยางค์เพิ่มขึ้น

2.นักเรียนปฏิบัติเคร่ืองดนตรีในวง

ดุริยางค์ได้

3. นักเรียนรู้จักการท างานเป็นทีม 

เกดิความรักสามัคคี

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

15 โครงการเข้าค่ายพักแรม

ลูกเสือ เนตรนารี ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1-6

โรงเรียน

เทศบาลวัด

ชัยชุมพล (งบ

โรงเรียน)

20,000         20,000              - ด าเนินจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ค่าย

ลูกเสือเนตรนารี และจัดหาวสัดุ อุปกรณ์

 ท ากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ระหวา่ง

เดือน กรกฏาคม-สิงหาคม 2558

 ณ โรงเรียนเทศบาลวดัชัยชุมพล

ผลการด าเนินงาน

 - ลูกเสือ เนตรนารี ได้เรียนรู้และท า

กิจกรรมฐานลูกเสือที่พฒันาทักษะแต่

ละด้านของลูกเสือ เนตรนารี

 -รู้จักการอยูร่่วมกันในสังคมและการท า

กิจกรรมกลุ่ม การสร้างความสามัคคีใน

หมู่คณะ

 - ฝึกการเป็นผู้น า และผู้ตามที่ดี

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

16 โครงการเข้าค่าย

วิทยาศาสตร์

โรงเรียน

เทศบาลวัด

ชัยชุมพล 

(งบโรงเรียน)

20,000         20,000              - ด าเนนิการกจิกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 

ระหว่างเดือนกรกฏาคม - กนัยายน 2558 

 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี

วิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ผลการด าเนินงาน

 - นกัเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

ระดับชั้น ป.4-ป.6 จ านวน 100 คน เข้า

ค่ายวิทยาศาสตร์ 

 - นกัเรียนที่เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ จ านวน 

100  คน มคีวามสามารถทางวิทยาศาสตร์

เพิ่มขึ้น

  - นกัเรียนที่เข้าร่วมวิทยาศาสตร์มทีกัษะ

พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สามารถน าไปใช้

ในชีวิตประจ าวันได้ร้อยละ 80

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

17 โครงการเสริมสร้าง

ศักยภาพทางการเรียน ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1-6

โรงเรียน

เทศบาลวัด

ชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

135,000        47,611              - ด าเนนิกจิกรรมระหว่างเดือน

พฤษภาคม-กนัยายน 2558 ณ โรงเรียน

เทศบาลวัดชัยชุมพล

ผลการด าเนินงาน

 - นกัเรียนสายชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1-6 

และครูผู้สอน จ านวน 400 คน เช้าร่วม

โครงการ

 - นกัเรียนที่เช้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มี

 ผลสัมฤทธิท์างการเรียนรายวิชา 

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ 

สังคมศึกษาและภาษาองักฤษ สูงขึ้น

  - นกัเรียนได้พฒันาทกัษะด้านความรู้ 

และน าความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ใน

การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

 - นกัเรียนได้รับเหรียญรางวัลเกยีรติบตัร 

จากการเข้าสอบแข่งขันโครงการคนเกง่ของ

โรงเรียนในทอ้งถิ่น 

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

18 โครงการเข้าค่าย

ภาษาองักฤษ

โรงเรียน

เทศบาล

วัดชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

40,000         100 40,100 40,100  - ด าเนินการจัดกจิกรรมเข้าค่าย

ภาษาองักฤษ ระหว่างเดือน

กรกฎาคม-สิงหาคม 2558 ณ ห้อง

ประชุมอ.ขนอม

ผลการ

ผลการด าเนินงาน

 - นักเรียนได้พัฒนาทักษะ

ภาษาองักฤษในด้านการฟัง พูด อา่น 

เขียน

 - นักเรียนมีความรู้และได้รับ

ประสบการณ์ด้านภาษาองักฤษมากขึ้น

 - นักเรียนมีความกล้าแสดงออก 

และมีความเชื่อมั่นในการส่ือสาร

ภาษาองักฤษมากขึ้นและเตรียม

ความพร้อมสู่โรงเรียนมัธยมสองภาษา

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

19 โครงการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมนักเรียนแกนน า

โรงเรียน

เทศบาลวัด

ชัยชุมพล 

(งบโรงเรียน)

84,000         84,000              - ด าเนินการจัดกจิกรรมอบรม

คุณธรรมแกน่ักเรียนทุกคนใน

โรงเรียนและจัดกจิกรรมค้นคว้าหา

ดาวของโรงเรียน ระหว่างเดือน

กรกฏาคม-กนัยายน 2558 ณ 

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลและ

ค่ายทหารสิชล จ.นครศรีฯ

ผลการด าเนินงาน

 - นักเรียนและครูสังกดัโรงเรียน

เทศบาลวัดชัยชุมพล จ านวน 100 คน

 เข้ารับการอบรมนักเรียนแกนน า

ป้องกนัยาเสพติด

 - นักเรียนมีความรู้ความเข้าพิษภัย

ของยาเสพติด

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
  - นกัเรียนมจีิตส านกึในการช่วยเหลือผู้อื่น

และจิตสาธารณะในการช่วยเหลือสังคม

 - นกัเรียนมพีฤติกรรมความเปน็ผู้น า และ

มคีวามรับผิดชอบต่อภาระหนา้ที่

20 โครงการบูรณาการนอก

สถานที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่

 1-6

โรงเรียน

เทศบาล

วัดชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

172,400        172,400            - ด าเนนิกจิกรรมบรูณาการสวนพฤกษาสิ

รินธรศูนย์ลดโลกร้อน , บรูณาการสวน

เศรษฐกจิทฤษฎใีหมค่รูเชาว์โชว์ และบรูณา

การสถานที่ประวัติศาสตร์ไทย 

กรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนพฤษภาคม-

กนัยายน 2558 

ณ สวนพฤกษาสิรินธร,สวนเศรษฐกจิ 

ทฤษฎใีหม ่อ.ปากพนงั , ประวัติศาสตร์ไทย

 กทม.

ผลการด าเนินงาน

 - นกัเรียนสามารถน าความรู้จากศูนย์ลด

โลกร้อนไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การ

ประหยัดน้ า ประหยัดไฟ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

23



ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
 - นกัเรียนสามารถน าประสบการณ์จาก

ภมูปิญัญาทอ้งถิ่นของหลักเศรษฐกจิ

พอเพยีงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน

 - นกัเรียนได้ความรู้เร่ืองเกี่ยวกบั

ประวัติศาสตร์ไทยและท าใหเ้กดิความรัก

ต่อประเทศชาติมากขึ้น

21 โครงการออมทรัพย์กบั

ธนาคารออมสิน

โรงเรียน

เทศบาล

วัดชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

15,000 15,000              - ด าเนนิการโดยร่วมกบัเจ้าหนา้ที่จาก

ธนาคารออมสินมารับฝากเงินกบันกัเรียน

ทกุสัปดาหท์ี่ 2 ของเดือน ระหว่างเดือน

พฤษภาคม-กนัยายน 2558 ณ โรงเรียน

เทศบาลวัดชัยชุมพล

ผลการด าเนินงาน

 - นกัเรียนมจีิตส านกึรู้จักใช้จ่ายและรู้จัก

การออม

 - นกัเรียนออมเงินด้วยตนเองได้

 - นกัเรียนเหน็คุณค่าและประโยชนข์อง

การออม

 - นกัเรียนรู้จักวางแผนการใช้เงินและท า

บญัชีรายรับ-รายจ่าย ของตนเองได้

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

22 โครงการเรียนรู้จากภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น

โรงเรียน

เทศบาล

วัดชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

6,500 6,500               - ด าเนนิกจิกรรมดังนี ้การสานพัดใบพ้อ

 , การท าดอกไมจ้ากใบเตย , การท าก า

พรึก , การผูกผ้า  ระหว่างเดือน

มถิุนายน-กนัยายน 2558 

ณ หอ้ง GTX โรงเรียนเทศบาล

วัดชัยชุมพล 

ผลการด าเนินงาน

 - นกัเรียนร่วมโครงการ จ านวน 60 คน 

ตามที่ก าหนดในโครงการ

 - นกัเรียนที่เช้าร่วมโครงการทั้ง 60 คน 

ได้ความรู้และประสบการณ์ตรงจากภมูิ

ปญัญาท้องถิน่

 - นกัเรียนทีเข้าร่วมโครงการมคีวามพึง

พอใจต่อการจัดโครงการ สามารถท าพัด

ใบพ้อ ท าดอกไมจ้ากใบเตย การผูกผ้า

และการท าก าพรึก ได้ด้วยตนเอง

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

23 โครงการเสริมทักษะ

ภาษาองักฤษ

โรงเรียน

เทศบาล

วัดชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

10,000 10,000              - ด าเนินการจัดกจิกรรม ดังนี้

 1.กจิกรรมแข่งขันคัดลายมือ

 2.กจิกรรมตอบค าถามวันคริสต์มาส

 3.กจิกรรมแข่งขันสร้างค าศัพท์

 4.กจิกรรมวาดภาพจากประโยค

 - ด าเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน-

กนัยายน 2558 ณ โรงเรียนเทศบาล

วัดชัยชุมพล

ผลการด าเนินงาน

 - นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านการฟัง

 พูด อา่น เขีบนในด้านภาษาองักฤษ

 - นักเรียนกล้าแสดงออกและมี

ความรู้ ประสบการณ์ ด้าน

ภาษาองักฤษเพิ่มขึ้น

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

24 โครงการส่งเสริมความเป็น

เลิศด้านวิชาการ

โรงเรียน

เทศบาล

วัดชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

110,000 110,000            - ด าเนินกิจกรรม 2 กิจกรรม ดังนี้  1. 

กิจกรรมติวเข้มนักเรียนคนเก่ง สน.สท.

 2. กิจกรรมสอนติวเข้มนักเรียน

ป. 6 สอบเข้า ม.1 

 - ด าเนินการระหวา่งเดือนตุลาคม 

2557 - สิงหาคม 2558 

ณ โรงเรียนเทศบาลวดัชัยชุมพล

ผลการด าเนินงาน
 - นกัเรียนที่จบ ม.6 แล้ว สอบเข้าเรียนต่อ

ในโรงเรียนที่มชีื่อเสียงทั้งระดับอ าเภอและ

จังหวัด

 -   - นกัเรียนคนเกง่ สน.สท.ได้รับรางวัล 

เหรียญเกยีรติบตัรจากการแข่งขันคนเกง่

ระดับประเทศในกลุ่มสาระภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษา

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

25 โครงการเสริมสร้าง

ศักยภาพทางการเรียน ชั้น 

ป.1-6

โรงเรียน

เทศบาล

วัดชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

135,000 135,000            - ด าเนนิการระหว่างเดือนตุลาคม2557-

สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชัย

ชุมพล 

ผลการด าเนินงาน

 - นกัเรียนชั้น ป.1-6 เข้าร่วมโครงการ 400

 คน 

 - นกัเรียนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มี

ผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น

ด าเนินการแล้วเสร็จ

26 โครงการปรับภูมิทัศน์

โรงเรียน

โรงเรียน

เทศบาล

วัดชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

50,000 50,000              - ด าเนนิการระหว่างเดือนเมษายน-

กนัยายน 2558 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชัย

ชุมพล 

ผลการด าเนินงาน

 - จัดสวนหย่อมบริเวณทางเข้าประตู

 - จัดแต่งต้นไมป้รับภมูทิศัน ์

 - สภาพแวดล้อมในโรงเรียนนา่อยู่ มคีวาม

เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

27 โครงการเสริมทักษะด้าน

วิชาการ

โรงเรียน

เทศบาล

วัดชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

40,000 40,000              - ด าเนินการจัดกจิกรรม ดังนี้ 

 1. กจิกรรมการตอบปัญหา

 2. กจิกรรมแข่งขันการคิดเลขเร็ว

 3. กจิกรรมประกวดการอา่น การ

เขียนด้านภาษาไทย

ผลการด าเนินงาน

 - นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น

 - นักเรียนมีทักษะการคิดค านวณ

เพิ่มขึ้น

 - นักเรียนสามารถสืบค้นสืบเสาะ

ข้อมูลได้ดีขึ้น

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

28 โครงการพัฒนาผู้เรียนด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร (ICT)

โรงเรียน

เทศบาล

วัดชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

19,000 19,000              - ด าเนินการจัดอบรมโปรแกรม 

Photoshop ให้แกน่ักเรียนที่เข้าร่วม

โครงการ ระหว่างเดือนมิถุนายน-

สิงหาคม 2558 ณ ห้องคอมพิวเตอร์

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 

ผลการด าเนินงาน

 - นักเรียนมีทักษะในการใช้งาน

คอมพิวเตอร์ในระดับดี

 - นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปเป็น

แนวทางในการประกอบอาชีพและ

การด าเนินชีวิตได้

 - นักเรียนสามารถใช้โปรแกรม 

  Photoshop ในการตกแต่งภาพ

เบื้องต้นได้

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

29 โครงการสร้างอาชีพเสริม

รายได้

โรงเรียน

เทศบาล

วัดชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

151,200 151,200            - ด าเนนิจัดกจิกรรม 3 กจิกรรม ดังนี้ 

 1. กจิกรรมเรียนรู้การตัดผม

 2. กจิกรรมเรียนรู้การนวดฝ่าเทา้

 3. กจิกรรมท าตุ๊กตาหอมการบรู

 - ด าเนนิกจิกรรมระหว่างเดือนตุลาคม 

2557-กนัยายน 2558 ณ หอ้งศูนย์เสริม

อาชีพสร้างรายได้โรงเรียนเทศบาลวัดชัย

ชุมพล

ผลการด าเนินงาน

 - นกัเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถตัดผม

ได้ส าเร็จตามกจิกรรมที่ก าหนดในโครงการ

 - นกัเรียนมทีกัษะในการนวดฝ่าเทา้ได้

ส าเร็จตามกจิกรรมในโครงการ

 - นกัเรียนสามารถปฏบิติักจิกรรมตาม

โครงการที่ก าหนดได้

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

30 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้

ตามอธัยาศัย

โรงเรียน

เทศบาล

วัดชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

5,000 5,000               - ด าเนินจัดกจิกรรมจัดบอร์ดความรู้

 และห้องสมุดเคล่ือนที่ ระหว่าง

เดือนพฤษภาคม-กนัยายน 2558 ณ 

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 

ผลการด าเนินงาน

 - นักเรียนได้เรียนรู้ตามอธัยาศัยตาม

ความถนัดและความต้องการของ

ผู้เรียน

 - สถานศึกษาได้จัดการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตให้แกผู้่เรียนอย่างเหมาะสม

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

31 โครงการพัฒนาส่ือวิทยุเพื่อ

การเรียนรู้สู่ชุมชน

โรงเรียน

เทศบาล

วัดชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

60,000 60,000              - ด าเนนิกจิกรรมจัดหา ติดต้ังอปุกรณ์ใน

การจัดต้ังสถานวีิทยุ ระหว่างเดือนสิงหาคม

 - กนัยายน 2558 ณ โรงเรียนเทศบาลวัด

ชัยชุมพล 

ผลการด าเนินงาน

 - นกัเรียน ครู และบคุลากรที่สนใจฝึก

ประสบการณ์ในด้านการผลิตรายการวิทยุ

และเปน็ผู้จัดรายการวิทยุ

 - สถานศึกษา มหีอ้งพร้อมอปุกรณ์ ในการ

ถ่ายทอดสดผ่านสถานวีิทยุอย่างมี

ประสิทธิภาพ

 - บคุลากรที่เกี่ยวข้อง ได้รับความสะดวก

ในการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร

 - โรงเรียนได้ส่ือสารประชาสัมพนัธ์

ข่าวสารกจิกรรมต่างๆ ของโรงเรียน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

32 โครงการฝึกอบรมนักเรียน

พิธีกรจัดรายการวิทยุ

โทรทัศน์

โรงเรียน

เทศบาล

วัดชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

15,000 15,000              - ด าเนินกิจกรรมอบรมการพดู และ

กิจกรรมอบรมการเป็นพธิกีรในงานต่างๆ

 ระหวา่งเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 

2558 

ณ โรงเรียนเทศบาลวดัชัยชุมพล

ผลการด าเนินงาน

 - นักเรียนที่ผ่านการอบรมมีความรู้

ความเข้าใจในบทบาทของพธิกีรและ

สามารถน าความรู้ที่ได้ไปพฒันาทักษะ

ในการเป็นพธิกีรได้อยา่งเหมาะสม

 - นักเรียน มีความสามารถในการเป็น

พธิกีร การจัดรายงานวทิย ุโทรทัศน์ ได้

เป็นอยา่งดีของนักเรียนได้อยา่งมี

ประสิทธภิาพ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

โครงการพัฒนาการจัด

การศึกษาโดยใช้โรงเรียน

เป็นฐานในการพัฒนา

ท้องถิ่น (SBMLD)

 โรงเรียน

เทศบาลวัด

โคกสะท้อน

(งบโรงเรียน)

99,000 99,000              - จัดกิจกรรมค่ายพฒันาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ที่ 6 ณ โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะท้อน 

ระหวา่งวนัที่ 12-24 มีนาคม 2558 

ผลการด าเนินงาน

 - นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียน

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20

ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - กจิกรรมจัดท าแหล่ง

เรียนรู้ด้านการเกษตร

โรงเรียน

เทศบาลวัด

โคกสะท้อน

(งบโรงเรียน)

22,000 22,000              - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมจัดท า

แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ระหวา่ง

วนัที่ 14-15 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียน

เทศบาลวดัโคกสะท้อน

ผลการด าเนินงาน

1. มีเยาวชน ประชาชนและชุมชนเข้า

ร่วมกิจกรรม จ านวน 100 คน ได้รับ

ความรู้จากวทิยากรเพื่อสามารถน าไปใช้

ในชีวติประจ าวนัและมีความรู้ด้าน

การเกษตรมากขึ้น

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - กจิกรรมพัฒนาศักยภาพ

ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

โรงเรียน

เทศบาลวัด

โคกสะท้อน

(งบโรงเรียน)

         77,000 77,000                  - จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่

ความเป็นเลิศ ระหว่างเดือนมีนาคม -

พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโคก

สะท้อน

ผลการด าเนินงาน

1. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการฝึกทักษะ

ทางวิชาการทั้ง 8 กลุ่มสาระเป็นการเตรียม

ความพร้อมในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

2. นักเรียนมีความพร้อมในการแข่งขันทักษะ

ทางวิชาการ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

34 โครงการพี่จูงน้องไปวัด โรงเรียน

เทศบาลวัด

โคกสะท้อน

(งบโรงเรียน)

  -   -  - จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเร่ืองศา

สนพิธีในวิชาสังคมศึกษา ระหว่างเดือน

ตุลาคม-มีนาคม 2558 ณ ศาลาเปรียญวัดโคก

สะท้อน

ผลการด าเนินงาน

 1. นักเรียนสามารถน าไปปฏิบัติใน

ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมและเห็นถึง

ความส าคัญในการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

35 โครงการออมทรัพย์ โรงเรียน

เทศบาลวัด

โคกสะท้อน

(งบโรงเรียน)

 -  -  - จัดกจิกรรมออมทรัพย์ ระหว่าง

เดือนตุลาคม 2557 -มีนาคม 2558 

ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน 

ผลการด าเนินงาน

1. ด าเนินการรับฝากเงินออมทุกวัน

โดยครูประจ าวันชั้นและทุกวันที่ 5 

ของเดือนสรุปผลการด าเนินงานและ

รายงานต่อคณะกรรมการฝากออม

ทรัพย์แต่ละชั้น

2. นักเรียนมีการฝากออมทรัพย์มาก

ขึ้น เข้าใจประโยชน์ของการออมและ

จัดสรรเงินส าหรับการออมได้ดีขึ้น

ด าเนินการแล้วเสร็จ

(แต่ไม่ใช้งบประมาณ)
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

36 โครงการโรงเรียนส่งเสริม

สุขภาพ

โรงเรียน

เทศบาลวัด

โคกสะท้อน

(งบโรงเรียน)

 -  -   - จัดกจิกรรมโรงเรียนส่งเสริม

สุขภาพ ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 -

 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนเทศบาล

วัดโกคสะท้อน 

ผลการด าเนินงาน

1. ด าเนินการให้นักเรียนแปรงฟัน 

ด่ืมนม ก าจัดเหา และโรคอื่นๆ 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและ

หมดปัญหาที่เกดิจากสุขภาพของ

นักเรียนและมีร่างกายที่สมบูรณ์

แข็งแรงขึ้น

ด าเนินการแล้วเสร็จ

(แต่ไม่ใช้งบประมาณ)
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

37 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-

เนตรนารี

โรงเรียน

เทศบาลวัด

โคกสะท้อน

(งบโรงเรียน)

25,000 24,846              - จัดกิจกรรมเข้าค่ายพกัแรมลูกเสือ-

เนตรนารีและกิจกรรมเดินทางไกล

บ าเพญ็ประโยชน์ ระหวา่งวนัที่ 29-31 

มกราคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว

โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะท้อน วดัเขา

ปรีดีและวดัส าโรง

ผลการด าเนินงาน

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 มี

ความรู้ความเข้าในการเดินทางไกลและ

บ าเพญ็ประโยชน์ได้อยา่งถูกต้อง 

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 มี

ความรู้ทักษะกระบวนการและเห็น

คุณค่าของการอยูค่่ายพกัแรม

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

38 โครงการหนูน้อย ICT โรงเรียน

เทศบาลวัด

โคกสะท้อน

(งบโรงเรียน)

10,000 10,000              - ด าเนินการจดัอบรมทักษะด้าน

คอมพิวเตอร์ เมือ่วันที่ 11,18,25 

กรกฏาคม 2558 - 1 , 8 สิงหาคม 

2558 (เฉพาะวันเสาร์) ณ ห้อง

คอมพิวเตอร์โรงเรียนเทศบาลวัดโคก

สะท้อน 

ผลการด าเนินงาน

 - นักเรียนได้รับการพัฒนา

ความสามารถทางด้านทักษะ

คอมพิวเตอร์ จากการรับความรู้ ด้วย

ฝึกปฏิบัติจริงจนเกดิทักษะและความ

ช านาญ

 - นักเรียนสามารถที่จะถา่ยทอด

ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมให้ผู้อื่นได้ 

ร้อยละ 85

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

39 โครงการรณรงค์ป้องกนัยา

เสพติดในสถานศึกษา

โรงเรียน

วัดโคกสะท้อน

(งบโรงเรียน)

14,856 14,856              - ด าเนินการจัดอบรมนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5-6 เมื่อวันที่ 9-10

 กรกฏาคม 2558 ณ บริเวณลานชั้น 

1 อาคารเรียนสถิตบุญญากร โรงเรียน

เทศบาลวัดโคกสะท้อน จ านวนผู้รับ

อบรมจ านวน 174 คน 

ผลการด าเนินงาน

 - นักเรียนชั้น ป.5-ป.6 มีภูมิคุ้มกนัยา

เสพติดและได้รับรู้ทราบงถึงปัญหา

และพิษภัยของยาเสพตืด

 - สถานศึกษามีเครือข่ายนักเรียนใน

การป้องกนัและต่อต้านยาเสพติด

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

40 โครงการเข้าค่ายจริยธรรม โรงเรียน

เทศบาลวัด

โคกสะท้อน

(งบโรงเรียน)

25,000 25,000              - ด าเนินการจัดกจิกรรมเข้าค่าย

จริยธรรม ระหว่างวันที่ 20-21 

สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนเทศบาล

วัดโคกสะท้อน

ผลการด าเนินงาน

 - ผู้เข้าอบรมมีวิสัยทัศน์วิถีความคิด 

วิถีชีวิต คุณธรรม จิตส านึกตามหลัก

ค่านิยม 12 ประการ และยึดมั่นใน

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

41 โครงการศึกษานอกสถานที่ โรงเรียน

เทศบาลวัด

โคกสะท้อน

(งบโรงเรียน)

40,000 40,000              - ด าเนินการศึกษานอกสถานที่ เมื่อ

วนัที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ อุทยาน

แห่งชาติน้ าตกโยง (ป.1) และ หาด

นพรัตน์ธาราและสุสานหอย (ป.2-ป.6)

ผลการด าเนินงาน

 - นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจาก

การเรียนรู้ด้วยตนเอง

 - นักเรียนมีความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติกิจกรรมและงานที่ได้รับมอบหมาย

 - นักเรียนมีระเบียบวนิัยและมีความ

สามัคคีในหมู่คณะ

 - นักเรียนสามารถน าประสบการณ์

และความรู้ที่ได้รับไปประยกุต์ใช้ใน

ชีวติประจ าวนัได้

ด าเนินการแล้วเสร็จ

43



ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

โครงการพัฒนาทักษะ

คอมพิวเตอร์แกน่ักเรียน

โรงเรียน

มัธยมฯ

(งบโรงเรียน)

35,000         7,724           42,724        42,724             - จัดกจิกรรมพัฒนาทักาะ

คอมพิวเตอร์แกน่ักเรียน จ านวน 3 

กจิกรรม ดังนี้

ด าเนินการแล้วเสร็จ

1. กจิกรรมอบรมเพิ่ม

ทักษะคอมพิวเตอร์การ

ออกแบบแกน่ักเรียนตัวแทน

เข้าแข่งขัน

33,324              - จัดกจิกรรมอบรมเพิ่มทักษะ

คอมพิวเตอร์การออกแบบแก่

นักเรียนตัวแทนเข้าแข่งขัน นักเรียน

ระดับชั้น ม.2 จ านวน 60 คน 

ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2557

2. กจิกรรมอบรม

คอมพิวเตอร์ส าหรับ

นักเรียนชั้น ม.3

 - จัดกจิกรรมอบรมคอมพิวเตอร์

ส าหรับนักเรียนชั้น ม.3 จ านวน 195

 คน ระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 

2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

3. กจิกรรมอบรมทักษะ

คอมพิวเตอร์การออกแบบ

แกน่ักเรียนห้องโปรแกรม

9,400               - กจิกรรมอบรมทักาะคอมพิวเตอร์

การออกแบบแกน่ักเรียนห้อง

โปรแกรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่

 1 จ านวน 10 คน ระหว่างวันที่ 

24-25 มีนาคม 2558 ณ  

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์วิทยาลัย

เทคโนโลยีภาคใต้

ผลการด าเนินงาน

1. นักเรียนที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้

และมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ใน

ระดับผ่าน เกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 100
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

43 โครงการปลูกกล้ายุวพุทธ

 - กจิกรรมบรรพชาสามเณร

 - กจิกรรมเนกขัมจาริณี

โรงเรียน

มัธยมฯ

(งบโรงเรียน)

29,560         29,100              - จัดกจิกรรมปลูกกล้ายุวพุทธ 

ด าเนินการ ดังนี้

 - บวชเนกขัมมจาริณี วันที่ 29-30 

มกราคม 2558 

ณ วัดวังฆ้อง ต.สามต าบล อ.จุฬา

ภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช

 - บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วันที่

 1-20 เมษายน 2558 

ณ วัดเขาปรีดี อ.ทุ่งสง 

จ.นครศรีธรรมราช

ผลการด าเนินงาน

1. กจิกรรมเนกขัมจาริณีมีนักเรียน

ผู้หญิงเข้าร่วม 

จ านวน 95 คน 

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 2. กจิกรรมบรรพชาสามเณรมี

นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรม จ านวน 127

 คน

3. ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้

เกี่ยวกบัหลักคุณธรรม จริยธรรม ไม่

ต่ ากว่าระดับดีร้อยละ 65 

4. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน

หลักธรรมค าสอนตามหลักศาสนาได้

ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 70
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

โครงการกจิการลูกเสือไทย 50,000         49,307            ด าเนินการแล้วเสร็จ

1. กจิกรรมเดินทางไกล

ลูกเสือ ม.1

8,000           7,616              ด าเนินการแล้วเสร็จ

2. กจิกรรมเข้าค่ายลูกเสือ 

ม.2

34,000         33,825             ด าเนินการแล้วเสร็จ

3. กจิกรรมบ าเพ็ญ

ประโยชน์ ม.3

8,000           7,866              ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลการด าเนินงาน

1. นกัเรียนม.1-ม.3 จ านวน 609 คน

2. นกัเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรมมคุีณลักษณะ

อนัพงึประสงค์ในการพฒันาตนเองตาม

หลักสูตรร้อยละ 100 

3. นกัเรียนทกุคนมผีลการทดสอบผ่าน

เกณฑ์การวัดคุณลักษณะอนัพงึประสงค์ที่

ก าหนดไว้ ร้อยละ 100

โรงเรียน

มัธยมฯ

(งบโรงเรียน)

 - จัดกจิกรรมกจิการลูกเสือไทย ระหว่าง

วันที่ 28 มกราคม - 2 กมุภาพนัธ์ 2558 

 - กจิกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.2และกจิกรรม

เดินทางไกลลูกเสือ ม.1 ณ อทุยาน

แหง่ชาติน้ าตกโยง อ.ทุ่งสง จ.

นครศรีธรรมราช

 - กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน ์

ม.3 ณ บริเวณในโรงเรียนมธัยมศึกษา

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

44
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

45 โครงการพัฒนาศักยภาพ

นักเรียน (กจิกรรมสอนเสริม

เพื่อพัฒนาผล O-Net 

ส าหรับนักเรียนชั้น ม.3

โรงเรียน

มัธยมฯ

(งบโรงเรียน)

20,000         20,000              - ด าเนินการระหวา่งวนัที่ 17  

พฤศจิกายน 2557 - 17 มกราคม 2558

 ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมือง

ทุ่งสง 

ผลการด าเนินงาน

1. มีนักเรียน ม.3 เข้าร่วมกิจกรรมอยา่ง

สม่ าเสมอคิดเป็นร้อยละ 100 ใช้เวลาใน

การสอนเสริมทุกวนัตอนเยน็เป็นเวลา 2 

เดือนก่อนสอบ

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี

ผลสัมฤทธิท์างการเรียนเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 5

3. ผลสัมฤทธิจ์ากการทดสอบโอเน็ต

ของนักเรียนชั้น ม.3 สูงกวา่ปีการศึกษา

ที่ผ่านมาบรรลุเป้าหมายโครงการที่ต้ังไว้

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

46 โครงการ TO BE NUMBER

 ONE 

 - กจิกรรมประกวดร้องเพลง

โรงเรียน

มัธยมฯ 

(งบโรงเรียน)

3,000           3,000               - จัดกจิกรรมประกวดร้องเพลง เมื่อ

วันที่ 30 ธันวาคม 2557 ณ ใต้อาคาร

เฉลิมพระเกยีรติโรงเรียนมัธยมศึกษา

เทศบาลเมืองทุ่งสง 

ผลการด าเนินงาน

1. นักเรียนชั้นม.1-ม.4 เข้าร่วม

กจิกรรม จ านวน 600 คน 

2. นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรม มีเจตคติ

ที่ดีต่อโครงการ ในระดับมาก 

คิดเป็นร้อยละ 100

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

47 โครงการส่งเสริมสุขภาพนัก

รียน

 - กจิกรรมตรวจสุขภาพ

นักเรียน

โรงเรียน

มัธยมฯ

(งบโรงเรียน)

10,000         9,795               - จัดกจิกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน 

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 ณ 

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่ง

สง 

ผลการด าเนินงาน

1.นักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วม

กจิกรรม จ านวน 659 คน

2. นักเรียนมีความรู้ในการตรวจ

สุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ

ด้วยตนเองได้ ร้อยละ 100

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

48 โครงการออมทรัพย์ 

 - กจิกรรมธนาคารโรงเรียน

โรงเรียน

มัธยมฯ

(งบโรงเรียน)

10,000         10,000              - ด าเนินกจิกรรมธนาคารโรงเรียน

โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 

2558 ณ ร.ร.มัธยมฯ 

ผลการด าเนินงาน

 - ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูเข้า

ร่วมกจิกรรมฝากเงิน คิดเป็นร้อยละ 

100 

 - โรงเรียนได้กอ่ต้ังธนาคารโรงเรียน

ขึ้นโดยร่วมมือกบัธนาคารออมสินซ่ึง

มีนักเรียนเข้าร่วมกจิกรรมออมเงิน

ด้วยการเปิดบัญชีฝากเงินทุกคน คิด

เป็นร้อยละ 100 

 - นักเรียนได้เรียนรู้และรักการออม

เงิน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

52



ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

โครงการส่งเสริมการศึกษา

และเรียนรู้นอกสถานที่

100,000       99,682             - ด าเนินกจิกรรมเมื่อวันที่ 17 

สิงหาคม 2558 มีนักเรียนเข้าร่วม

กจิกรรม จ านวน 4 ชั้นเรียน จ านวน 

801 คน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - กจิกรรมเรียนรู้นอก

สถานที่ของนักเรียน ม.1

30,000         29,878              - ระดับชั้นม. 1 เรียนรู้นอกสถานที่ 

ณ ศูนย์วัฒนธรรม 

วัดพระธาตุนครศรีธรรมราช

ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - กจิกรรมเรียนรู้นอก

สถานที่ของนักเรียน ม.2

30,000         29,884              - ระดับชั้นม.2 เรียนรู้นอกสถานที่ ณ

 อ.ปากพนัง 

จ.นครศรีธรรมราช

ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - กจิกรรมเรียนรู้นอก

สถานที่ของนักเรียน ม.3

30,000         29,920              - ระดับชั้นม.3 เรียนรู้นอกสถานที่ ณ

 มทร.ตรัง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - กจิกรรมเรียนรู้นอก

สถานที่ของนักเรียน 

ม.ปลาย

10,000         10,000              - ระดับชั้นม.3 เรียนรู้นอกสถานที่ ณ

 มทร.ตรัง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

49 โรงเรียน

มัธยมฯ

(งบเทศบาล)
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

ผลการด าเนินงาน

 - นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้

ที่น่าสนใจในท้องถิ่น

 - นักเรียนผ่านเกณฑ์การทดสอบ

การบูรณาการการเรียนรู้จาก

การศึกษานอกสถานที่ในระดับมาก 

คิดเป็นร้อยละ 84.50

 - นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ

การศึกษาและเรียนรู้นอกชั้นเรียนใน

ระดับดีมาก ร้อยละ 87.52
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

50 โครงการปัจฉิมนิเทศ

นักเรียนชั้น ม.3

1. กจิกรรมอ าลานักเรียน

ชั้น ม.3

2. กจิกรรมปัจฉิมนิเทศ

นักเรียนชั้น ม.3

โรงเรียน

มัธยมฯ

(งบโรงเรียน)

70,350         69,674              - จัดกจิกรรมปัจฉิมนิเทศระหว่าง

วันที่ 3-4 มีนาคม และ วันที่ 6 

มีนาคม 2558 

 - กจิกรรมอ าลา ณ โรงเรียน

ท้องเนียนคณาภิบาล อ.ขนอม จ.

นครศรีธรรมราช

 - กจิกรรมปัจฉิม ณ ใต้อาคารเฉลิม

พระเกยีรติ โรงเรียนมัธยมศึกษา

เทศบาลเมืองทุ่งสง

ผลการด าเนินงาน

1.นักเรียนชั้น ม.3 จ านวน 195คน 

2. ด าเนินการจัดกจิกรรม จ านวน 3 

วัน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

3. นักเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรมมีความ

พอใจต่อรูปแบบการจัดกจิกรรม

ปัจฉิมนิเทศร้อยละ 80 

4. มีนักเรียน ม.3 เข้าร่วมกจิกรรมคิด

เป็นร้อยละ 100 

5. นักเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรมมีความ

พึงพอใจต่อโครงการไม่ต่ ากว่าระดับดี

มาก คิดเป็นร้อยละ 85.44

โครงการค่ายวิชาการ 165,000                   156,563  - ด าเนินการค่ายวิชาการ จ านวน 4 

กจิกรรม ซ่ึงมีผลการด าเนินการดังนี้

ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - กจิกรรมวิทยาศาสตร์

สัญจร

35,000                      34,843  - จัดกจิกรรมวิทยาศาสตร์ระหว่าง

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2558 ณ มอ.

หาดใหญ่ หาดสมิลา จ.สงขลา

ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - กจิกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 50,000                      45,200  - จัดกจิกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 

ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2558 

ณ ร.ร.มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

โรงเรียน

มัธยมฯ

(งบโรงเรียน)
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - กจิกรนค่ายวิทยาศาสตร์ 40,000                      36,600  - จัดกจิกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 

ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2558 

ณ ร.ร.มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - กจิกรรมค่ายภาษาองักฤษ 40,000                      39,920  - จัดกจิกรรมค่ายภาษาองักฤษ 

ระหว่างวันที่ 27-28 กนัยายน 2558

 ณ ม.ทร.ศรีวิชัย และสวนพฤกษา

สิรินธร

ผลการด าเนินงาน

 - นักเรียนเข้าค่ายวิชาการจ านวน 8 

ห้องเรียนซ่ึงอยูใ่นโปรแกรมวิทย-์คณิต

 และห้องภาษาองักฤษทั้งมัธยมต้น

และมัธยมปลาย

 - นักเรียน ม.ต้นและม.ปลาย ได้เข้า

ร่วมโครงการทุกคนคิดเป็นร้อยละ 

100 

 - ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วม

โครงการสามารถสอบผ่านวัดความรู้

วิชาการ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

52 โครงการส่งเสริมการ

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

 - กจิกรรมอบรมรมแกนน า

การต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียน

มัธยมฯ

(งบโรงเรียน)

15,000         15,000              - ด าเนินการกิจกรรมอบรมแกนน าการ

ต่อต้านยาเสพติด ระหวา่งวนัที่ 30 

กรกฏาคม-1 สิงหาคม 2558 

ณ ห้องมรกต ร.ร.มัธยมเทศบาลฯ

ผลการด าเนินงาน

 - นักเรียนเข้าร่วมอบรมจ านวน 50 คน 

เป็นเวลา 2 วนั โดยมีวทิยากรจาก 

สภอ.ทุ่งสง

 - นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็น

ตัวแทนห้องที่ได้รับเลือกจากครูที่ปรึกษา

 โดยมีคุณสมบัติที่อาจเป็นกลุ่มเส่ียง

เร่ืองยาเสพติดและตัวแทนที่สามารถ

เป็นแกนน าเพื่อนได้ มีเจตคติต่อ

โครงการในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 80

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

โครงการส่งเสริมวินัย

มรรยาทไทยและการมีส่วน

ร่วม

โรงเรียน

มัธยมฯ

(งบโรงเรียน)

18,000         16,600              - ด าเนินกจิกรรม 2 กจิกรรม ซ่ึงมี

ผลการด าเนินการ ดังนี้

ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - กจิกรรมอบรมสารวัตร

นักเรียน

10,000         8,600               - กจิกรรมอบรมสารวัตร ด าเนินการ 

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ 

ร.ร.มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ

 ผลการด าเนินงาน

 - นักเรียนเข้าร่วมอบรมสารวัตร 

จ านวน 50 คน เป็นเวลา 1วัน โดย

วิทยากรจาก สภอ.ทุ่งสง 

53
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - กจิกรรมอบรมมรรยาท

ไทย

8,000           8,000               - กิจกรรมอบรมมรรยาทไทย 

ด าเนินการ เมื่อวนัที่ 1 สิงหาคม 2558 

ณ ร.ร.มัธยมเทศบาลวดัท่าแพ

ผลการด าเนินงาน

 - มีนักเรียนเข้าอบรมมรรยาทไทย

จ านวน 46 คน เป็นเวลา 1 วนั และเข้า

ร่วมเลือกต้ัง 600 คน

 - มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 700 คน 

เกินบรรลุที่ได้ก าหนดไวใ้นแผน

 - มีนักเรียนจ านวน 150 คน ที่สามารถ

เป็นแบบอยา่งที่ดีแก่เพื่อนคนอื่นได้
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

54 โครงการส่งเสริมทักษะทาง

วิชาการ

 - กจิกรรมตลาดนัดวิชาการ

โรงเรียน

มัธยมฯ

(งบโรงเรียน)

50,000         50,000              - ด าเนินจัดกจิรรมตลาดนัดวิชาการ 

 ระหว่างวันที่ 8-9 กนัยายน2558 ณ 

ร.ร.มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ 

ผลการด าเนินงาน

 - มีการแสดงผลงานวิชาการของ 8 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นเวลา 2 วัน

 - นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนรู้

จากการที่โรงเรียนสนับสนุนและ

ส่งเสริมทักษะวิชาการ

 - นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัด

กจิกรรมคิดเป็นร้อยละ 85

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

55 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ 

เนตรนารี นักเรียน ป.1-ป.6

โรงเรียน

เทศบาลบ้าน

นาเหนือ

(งบโรงเรียน)

12,000         11,965              - จดักจิกรรมเขา้ค่ายลูกเสือ เนตรนารี

 นักเรียนชั้น ป.6 เมือ่วันที่ 11-12 

มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเทศบาล

บ้านนาเหนือ 

ผลการด าเนินงาน

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาเขา้ร่วม

กจิกรรมเขา้ค่ายพักแรมและกจิกรรม

เดินทางไกล 

2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้เขา้ร่วม

กจิกรรมเขา้ค่ายพักแรมและกจิกรรม

เดินทางไกล

3. ร้อยละ 90 ของนักเรียน คิดเป็น ท า

เป็น และแกป้ัญหาเป็น

4. ร้อยละ 98 ของผู้มีส่วนร่วมและผู้ที่

เกี่ยวขอ้ง มีความพึงพอใจ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

56 โครงการวันคริสต์มาศ โรงเรียน

เทศบาล

บ้านนาเหนือ

(งบโรงเรียน)

5,000           5,000               - จดักจิกรรมวันคริสต์มาส  เมือ่วันที่ 

25 ธันวาคม 2557 ณ อาคาร

อเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบ้านนา

เหนือ 

ผลการด าเนินงาน

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

เขา้ร่วมกจิกรรมจดันิทรรศการ

2. จดักจิกรรมเล่นเกมส์ และการ

แสดงบนเวที

3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนรู้เขา้ใจ

ประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส 

4. ร้อยละ 90 ของนักเรียนและ

ผู้เขา้ร่วมกจิกรรมมีความพึงพอใจ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

57 โครงการส่งเสริมทักษะทาง

วิชาการ 

 - กจิกรรมส่งเสริมและ

พัฒนาความกา้วหน้า

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่

 6

โรงเรียน

เทศบาลบ้าน

นาเหนือ

(งบโรงเรียน)

 -  -  - จัดกจิกรรมส่งเสริมและพฒันา

ความกา้วหนา้นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 

6 

 - ภาคเรียนที่ 1 ด าเนนิการเมื่อวันที่ 9 

มถิุนายน 2557 - 30 กนัยายน 2557 

 - ภาคเรียนที่ 2 ด าเนนิการเมื่อวันที่ 3 

พฤศจิกายน 2557 - 27 กมุภาพนัธ์ 2558

 ณ โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนอื

ด าเนินการแล้วเสร็จ

(แต่ไม่ใช้งบประมาณ)

ผลการด าเนินงาน

1. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 จ านวน 

80 คน เรียนเสริมความรู้ทกุกลุ่มสาระ

2. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 สามารถ

สอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมธัยมศึกษาชั้น

ปทีี่ 1 จ านวน 63 คน คิดเปน็ร้อยละ 78.75

  ผลสัมฤทธิข์องการสอบประเมนิ

ระดับชาติมกีารพฒันาขึ้น
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

58 โครงการเข้าค่ายวิชาการ

ของนักเรียนโรงเรียนใน

สังกดัเทศบาล

 - กจิกรรมการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม ส าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่

 6

โรงเรียน

เทศบาล

บ้านนาเหนือ

(งบโรงเรียน)

50,000       50,000           - ด าเนนิจัดกจิกรรมการอนรัุกษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 

ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2558 ณ 

อทุยานแหง่ชาติน้ าตกโยง 

ผลการด าเนินงาน

 - ร้อยละ 97.3 ของนกัเรีนชั้น

ประถมศึกษาปทีี่ 6 ได้เข้าร่วมกจิกรรมเข้า

ค่ายวิชาการ

 - ร้อยละ 97.3 ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปทีี่ 6  ได้รับประสบการณ์ตรง

 เหน็คุณค่าของการอนรัุกษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวลด้อม

 - ร้อยละ 98 ของผู้มส่ีวนร่วมและผู้ที่

เกี่ยวข้องมคีวามพงึพอใจต่อกจิกรรมที่ทาง

โรงเรียนได้จัดขึ้น

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

59 โครงการศึกษานอกสถานที่

 - กจิกรรมเรียนรู้แบบ

บูรณาการ

โรงเรียน

เทศบาล

บ้านนาเหนือ

(งบโรงเรียน)

21,480         21,480              - ด าเนินกจิกรรมระหว่างวันที่ 20 

กรกฎาคม - 1 กนัยายน 2558 ณ 

สถานีบ าบัดน้ าเสียชุมชนและชุมทาง

ลดโลกร้อนเมืองทุ่งสง

ผลการด าเนินงาน

 - ร้อยละ 98.5 ของนักเรียนทั้งหมด

ได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้

 - ร้อยละ 79.9 บอกวิธีการท าผ้าบาติก

 ผ้ามัดยอ้ม การแปรรูปสมุนไพร การ

ท าเทียมหอม

 - ร้อยละ 90 ของนักเรียนและ

ผู้เขา้ร่วมกจิกรรมมีความพึงพอใจ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

60 โครงการคนรักษ์วิทย์ โรงเรียน

เทศบาล

บ้านนาเหนือ

(งบโรงเรียน)

15,000         15,000              - ด าเนินกจิกรรมคนรักษ์วิทย์ 

ระหว่างวันที่24-25 สิงหาคม 2558 

ณ อทุยานแห่งชาติน้ าตกโยง

ผลการด าเนินงาน

 - นักเรียนชั้นประถมศึกาปีที่ 1-5 

เข้าร่วมกจิกรรมอนุรักษ์และพัฒนา

ส่ิงแวดล้อม

 - ร้อยละ 100 ของนักเรียนและครู 

เข้าร่วมกจิกรรม

 - ร้อยละ 98 ของนักเรียนและ

ผู้เข้าร่วมกจิกรรมมีความพึงพอใจต่อ

กจิกรรมที่ได้จัดขึ้น

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

61 โครงการรณรงค์ป้องกนัยา

เสพติดในสถานศึกษา

โรงเรียน

เทศบาล

บ้านนาเหนือ

(งบอดุหนุน)

15,000         15,000               - ด าเนินจัดกจิกรรมรณรงค์ป้องกนั

ยาเสพติดในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 28

 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนเทศบาล

บ้านนาเหนือ 

ผลการด าเนินงาน

 - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 

เข้าร่วมกจิกรรมอบรมเร่ืองยาเสพติด

แกน่ักเรียน

 - ร้อยละ 100 ของนักเรียนและครู 

เข้าร่วมกจิกรรม

 - ร้อยละ 98 ของนักเรียนและ

ผู้เข้าร่วมกกิจรรมมีความพึงพอใจต่อ

กจิกรรมที่จัดขึ้น

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

62 โครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธิท์างการเรียน

 - กจิกรรมติวเข้ม O-net

โรงเรียนกฬีา

เทศบาลเมือง

ทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

5,000           5,000               - จัดกจิกรรมติวเข้ม O-Net นกัเรียนชั้น 

ป.6 และ ม.3 ด าเนนิกจิกรรมเมื่อวันที่ 5 

มกราคม - 5 กมุภาพนัธ์ 2558 ณ โรงเรียน

กฬีาเทศบาลเมอืง

ทุ่งสง

ผลการด าเนินงาน

1. นกัเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรมติวเข้ม O-Net

 ทั้งหมด 76 คน คิดเปน็ 100% 

ประกอบด้วยนกัเรียนชั้น ป.6 จ านวน 29 

คน ม.3 จ านวน 47 คน 

2. ผลสัมฤทธิท์างการเรียนมธัยมศึกษาปทีี่ 

3 ทกุรายวิชาเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเปน็ร้อย

ละ 58.63

3. ผลสัมฤทธิท์างการเรียนประถมศึกษาปทีี่

 6 ทกุรายวิชาเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเปน็ร้อย

ละ 63.38  (คิดจากนกัเรียนที่มคีะแนน 30

 คะแนนขึ้นไปจากนกัเรียนทั้งหมด)

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

63 โครงการปัจฉิมนิเทศ

 - กจิกรรมจัดงานวันอ าลา

นักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนกฬีา

เทศบาลเมือง

ทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

35,000         35,000              - จัดกจิกรรมจัดงานวันอ าลา

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่าง

วันที่ 6-7 มีนาคม 2558 ณ ตรังอนั

ดามันรีสอร์ทหาดปากเมง อ.สิเกา จ.

ตรัง

 - จัดกจิกรรม ดังนี้

1. กจิกรรมให้โอวาท

2. กจิกรรมสันทนาการเล่นเกมส์

3. กจิกรรมเล้ียงอ าลา

4. กจิกรรมเรียนรู้ในท้องทะเล

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

ผลการด าเนินการ

1. ผู้เข้าร่วมกจิกรรมทั้งหมด 78 คน 

คิดเป็น 100% ประกอบด้วยนักเรียน

 จ านวน  45 คน , ครู จ านวน 27 คน

 , ผู้เข้าร่วมตามค าส่ัง 6 คน 

2. นักเรียนและครูได้ร่วมกนัสร้าง

ความผูกพันอนัดีงามจากกจิกรรม

ต่างๆ 

3. นักเรียนได้แสดงออกซ่ึงความ

กตัญญูกตเวทีต่อครู

4. นักเรียนได้รับขวัญก าลังใจที่ดีจาก

ครูเพื่อสร้างความพร้อมในการศึกษา

ต่อในสถาบันอื่น
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

64 โครงการพัฒนา

ความสามารถด้านกฬีาของ

นักเรียนสู่ความเป็นเลิศ

โรงเรียนกฬีา

เทศบาลเมือง

ทุ่งสง

(งบประมาณ)

100,000        100,000            - จัดกจิกรรมพัฒนาความสามารถด้าน

กฬีาของนกัเรียนสู่ความเปน็เลิศ เมือ่วันที่

 23-27 มนีาคม 2558 ณ โรงเรียนกฬีา

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

ผลการด าเนินงาน

1.อบรมเชิงปฏบิติัการนกัเรียนโรงเรียน

กฬีาเทศบาลเมอืงทุ่งสงของนกักฬีา

ฟุตบอลและวอลเลย์บอล 

2. ผู้เข้าร่วมกจิกรรมทั้งหมด จ านวน 117

 คน คิดเปน็ 100% ประกอบด้วยนกัเรียน

 จ านวน 86 คน , ครู จ านวน 29 คน 

และวิทยากร จ านวน 2 คน 

3. นกัเรียนและครูได้รับการฝึกและ

พัฒนาความเปน็เลิศทางด้านกฬีาเพื่อ

ความเปน็เลิศ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

65 โครงการส่งเสริม

ประชาธิปไตยในโรงเรียน

 - กจิกรรมสภานักเรียน

โรงเรียนกฬีา

เทศบาลเมือง

ทุ่งสง

(งบประมาณ)

3,000           2,900               - ด าเนินกิจกรรมสภานักเรียนเมื่อวนัที่ 

19 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนกีฬา

เทศบาลเมืองทุ่งสง

ผลการด าเนินงาน

 - มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 297 คน 

คิดเป็นร้อยละ 95 ประกอบด้วย 

นักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง

 จ านวน 270 คน ครู จ านวน 27 คน

 - นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการ

ส่งเสริมประชาธปิไตยในโรงเรียน

กิจกรรมสภานักเรียนได้มีความรู้ความ

เข้าใจในการปกครองระบอบ

ประชาธปิไตยรู้จักสิทธแิละหน้าที่ของ

ตนเอง

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
 - นกัเรียนเกดิการเรียนรู้ มคีวามคิด

สร้างสรรค์และพฒันาศักยภาพตนเอง 

 - ได้ประธานนกัเรียนและสมาชิกสภา

นกัเรียนในการร่วมท ากจิกรรมต่างๆใน

โรงเรียน

โครงการอนุรักษ์และ

ส่งเสริมภาษาไทยแห่งชาติ

 - กจิกรรมสุนทรภู่

โรงเรียนกฬีา

เทศบาลเมือง

ทุ่งสง

(งบประมาณ)

5,000           5,000               - ด าเนนิการจัดกจิกรรมวันสุนทรภู่ โดยมี

กจิกรรมต่างๆ ดังนี้

 1. กจิกรรมประกวดตัวละครจากเร่ืองพระ

อภยัมณีและตอบค าถาม

 2. กจิกรรมแข่งขันการจัดบอร์ดประวัติ

สุนทรภู่

 3. กจิกรรมคัดลายมอื

 4. กจิกรรมวาดภาพระบายสี

ด าเนินการแล้วเสร็จ

  - จัดกจิกรรมเมื่อวันที่ 26 มถิุนายน 2558

 ณ โรงเรียนกฬีาเทศบาลเมอืงทุ่งสง

ผลการด าเนินงาน

 - มผู้ีเข้าร่วมกจิกรรมทั้งหมด 287 คน คิด

เปน็ร้อยละ 96 ประกอบด้วย นกัเรียน

โรงเรียนกฬีาเทศบาลเมอืงทุ่งสง จ านวน 

261 คน ครู จ านวน 26 คน

66
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

  - จากการจัดกจิกรรมเป็นการเปิด

โอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกอย่าง

สร้างสรรค์พัฒนาความสามารถทาง

ภาษาไทยและเป็นการสืบสานมรดก

ทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่ตลอดจน

เป็นการเชิดชูเกยีรติสุนทรภู่ซ่ึงเป็นกวี

เอกของโลก

 - เป็นการกระตุ้นจิตส านึกให้

นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าและ

ความส าคัญของภาษาไทยซ่ึงเป็น

เอกลักษณ์ที่ส าคัญของชาติ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

67 โครงการเข้าค่ายวิชาการ

ของโรงเรียนในสังกดั

เทศบาล

 - กจิกรรมการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมส าหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

โรงเรียนกฬีา

เทศบาลเมือง

ทุ่งสง(งบ

โรงเรียน)

50,000         50,000              - ด าเนนิจัดกจิกรรมการอนรัุกษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมส าหรับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4-6 ระหว่าง

วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2558 ณ อทุยาน

แหง่ชาติน้ าตกโยง ซ่ึงมกีจิกรรมต่างๆ ดังนี้

 1. การท าฝายชะลอน้ า

 2. เศรษฐกจิพอเพยีง

 3. เส้นทางมหศัจรรย์ปา่ฝน

 4. นกัสืบสายน้ า

 5. ต้นไมเ้พื่อนรัก

ด าเนินการแล้วเสร็จ

  ผลการด าเนินงาน

 - ร้อยละ 95 ของนกัเรียน ได้รับ

ประสบการณ์ตรงจากการเข้าค่ายวิชาการ 

 - นกัเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรมได้รับ

ประสบการณ์ตรง เหน็คุณค่าของการ

อนรัุกษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

76



ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

68 โครงการทัศนศึกษานอก

สถานที่นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4-6 และ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

โรงเรียนกฬีา

เทศบาลเมือง

ทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

11,040         11,040              - ด าเนนิกจิกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่

 ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2558 - 2 

กนัยายน 2558 ณ ชุมทางลดโลกร้อน 

ซ่ึงมกีจิกรรมต่างๆ ดังนี้

 1. กจิกรรมชุมทางลดโลกร้อน เช่น ฐาน

บนัไดงูพลังงาน ฐานต้นไมม้หศัจรรย์

 2. กจิกรรมศูนย์การเรียนรู้การจัดการ

ขยะมลูฝอยแบบผสมผสาน เช่น ฐานขยะ

รีไซเคิล

ผลการด าเนินงาน

 - ผู้เข้าร่วมกจิกรรมในโครงการจ านวน 

306 คน มคีวามพึงพอใจ ร้อยละ 95

 - ร้อยละ 93.5 ของนกัเรียนทั้งหมด

ได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

69 โครงการคนรักษ์วิทย์ โรงเรียนกฬีา

เทศบาลเมือง

ทุ่งสง(งบ

โรงเรียน)

5,000           5,000               - ด าเนินกิจกรรมคนรักษ์วทิย ์ระหวา่ง

วนัที่ 8 กรกฎาคม 2558 - 9 กันยายน 

2558 ณ อุทยานแห่งชาติน้ าตกโยง ซ่ึง

มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 1. กิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์

ส่ิงแวดล้อมและป่าไม้เมืองไทย

 2. กิจกรรมการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 3.กิจกรรมท าฝายชะลอน้ า

ผลการด าเนินงาน

 - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการมีความ

พงึพอใจ ร้อยละ 95

 - ร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด

ได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี  

2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้

หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

70 โครงการรณรงค์ป้องกนัยา

เสพติดในสถานศึกษา

โรงเรียน

กฬีาเทศบาล

เมืองทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

15,000         15,000              - ด าเนินกจิกรรมอบรมให้ความรู้

เร่ืองยาเสพติดแกน่ักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เมื่อวันที่ 27 

สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนกฬีา

เทศบาลเมืองทุ่งสง

ผลการด าเนินงาน

 - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

1-3 ร้อยละ 100 เข้าร่วมกจิกรรม

 - ผู้เข้าร่วมกจิกรรมในโครงการมี

ความพึงพอใจ ร้อยละ 89

 - ร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด

ได้รับประสบการณ์ตรง

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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