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ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

1 โครงกำรสง่เสริมทักษะทำง

วชิำกำร

ศึกษำนิเทศก์

กองกำรศึกษำ

2,100,000       159,986          2,259,986       1,711,989.33       จดักิจกรรมสง่เสริมทักษะวชิำกำรดงัน้ี ด ำเนินกำรแลว้เสร็จ

 - กจิกรรมส่งนักเรียนเขา้ร่วมจดั

นิทรรศการและแขง่ขนัทักษะทาง

วชิาการทั้งภายในและภายนอก

หน่วยงาน

300,000           161,580           461,580           459,986               - จดัส่งนักเรียนเขา้แขง่ขนัทักษะทางวชิาการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

 วตัถุประสงค์โครงกำร

 - เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทดสอบความสามารถของตนเองและสามารถ

แขง่ขนักบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ได้

 - เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปล่ียนเรียนใน

การพัฒนาการจดัการศึกษา

 - เพื่อประชาสัมพันธก์ารจดัการศึกษาของเทศบาลเมอืงทุ่งสง

1.  ระดบัประเทศ เมื่อวนัที่ 12-27 ต.ค. 2558 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อมิแพ็ค

เมอืงทองธานี จ.นนทบุรี 

2. ระดบัภำคใต ้เมื่อวนัที่ 22-24 มถินุายน 2559 ณ เทศบาลนครหาดใหญ่ อ.

หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา

ผลกำรด ำเนินงำน

1. ระดบัประเทศ

 - จดัส่งนักเรียนร่วมแขง่ขนั ทั้งหมด 7 รายการ ได้รับรางวลัชมเชย 1 รางวลั 

ได้แก ่คัดลายมอื ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลวดัชยัชมุพล

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลกำรตดิตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลเมืองทุ่งสง  ประจ ำปี 2559

ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 1  พัฒนำกำรศึกษำ  ศำสนำ  ประเพณี  ศิลปวฒันธรรม และกำรกีฬำแบบบูรณำกำรสู่คุณภำพมำตรฐำนที่เหนือกวำ่

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 1 พัฒนำผู้เรียนให้มีกำรปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม ค่ำนิยมที่เหมำะสม มีควำมรู้คู่คุณธรรม  สร้ำงโอกำสในกำรเรียนรู้ ตำมเกณฑ์มำตรฐำนและสำมำรถด ำเนินชีวติอยู่ในสงัคมอยำ่งมีควำมสขุ
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 - กจิกรรมแขง่ขนัคนเกง่โรงเรียน

สังกดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง

ศึกษานิเทศก์

กองการศึกษา

50,000             49,950                 - ด าเนินการจดักจิกรรมแขง่ขนันักเรียนคนเกง่ให้กบันักเรียนในสังกดัฯ ทั้ง 6 

โรง  โดยการออกแบบขอ้สอบ เพื่อท าการสอบแขง่ขนัคนเด็กเกง่โรงเรียนสังกดั

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

ผลกำรด ำเนินงำน

1. นักเรียนเขา้ร่วมกจิกรรมร้อยละ 100

2. ผู้บริหารสถานศึกษา และครูให้ความร่วมมอืเป็นอยา่งดี

3. ผลสัมฤทธิ์ด้านคุณภาพชวีติ เป็นการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวชิาการให้กบั

นักเรียนมปีระสบการณ์ด้านวชิาการและได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ

4. ร้อยละ 80 นักเรียนได้รับรางวลั

ด าเนินการแล้วเสร็จ

 -  กจิกรรมสอนภาษาต่างประเทศ

(ภาษาองักฤษ)

 ในสถานศึกษา

ศึกษานิเทศก์

กองการศึกษา

1,750,000        1,202,053.33         - ด าเนินกจิกรรมสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ในสถานศึกษา 

ปัจจบุันมคีรูจา้งจ านวน 4 คน จ านวนนักเรียนที่ได้รับการสอนภาษาองักฤษ 

 วตัถุประสงค์  

 - เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาองักฤษกบัเจา้ของภาษาโดยตรง

 - เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของครูไทยกบัครูชาวต่างประเทศ

 - เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์วชิาภาษาองักฤษของนักเรียน

ผลกำรด ำเนินงำน

 -  จดัครูเขา้สอน ท.1 ,ท.3 , ท.6 โรงเรียน ละ 1 คน 

 - นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาองักฤษกบัเจา้ของภาษาโดยตรง ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้

ภาษาองัฤกษระหวา่งครูไทยกบัครูชาวต่างประเทศ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษของนักเรียน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

(โครงการต่อเนื่อง)
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2 โครงการอาหารกลางวนั กองการศึกษา

(เงินอดุหนุน)

15,948,000 14,810,170           - จดัอาหารกลางวนัให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวนัครบทุกคน

ต้ังแต่ชั้นอนุบาลถงึชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหวา่งวนัที่ 1 ตุลาคม 2558-30 

กนัยายน 2559 โรงเรียนในสังกดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง

วตัถุประสงค์

 - จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองบริโภค ขา้วสาร อาหารแห้ง เคร่ืองปรุง น้ าด่ืม ปรุงอาหาร

กลางวนั บริการนักเรีน โรงเรียนสังกดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง

ผลกำรด ำเนินงำน

 - นักเรียนในสังกดัเทศบาลเมอืงทุ่งสงได้รับอาหารกลางวนัอยา่งทั่วถงึ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

(โครงการต่อเนื่อง)

3 โครงการอาหารเสริม(นม) กองการศึกษา

(เงินอดุหนุน)

6,743,850 5,957,708.42         - จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) เพื่อใชใ้นการแจกจา่ยให้นักเรียนด่ืมทุกคนระดับ

อนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหวา่งวนัที่ 1 ตุลาคม 2558-30 กนัยายน 

2559 โรงเรียนในสังกดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง

วตัถุประสงค์

 - จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) แจกจา่ยให้ นักเรียนโรงเรียยนสังกดัเทศบาลเมอืงทุ่ง

สง ระดับอนุบาล -ประถมศึกษาปีที่ 6

ผลกำรด ำเนินงำน

 - การจดัซ้ืออาหารเสริม(นม) แจกจา่ยให้นักเรียนมลัีกษณะเป็นนมถงุส าหรับวนั

เปิดเรียนและนมกล่อง ส าหรับปิดภาคเรียน และนักเรียนได้ด่ืมนมอยา่งทั่วถงึ 

นักเรียนมสุีขภาพร่างกายแขง็แรง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

(โครงการต่อเนื่อง)
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4 โครงการ 1 นักเรียน

 1 ดนตรี 1 กฬีา

กองการศึกษา 100,000           66,300                 - จดัฝึกอบรมทักษะกีฬาแบดมินตัน  เมื่อวนัที่ 1 ธนัวาคม 2558 - 30 สิงหาคม 

2559  ณ อาคารสนามกีฬาแบดมินตัน ทม.ทุ่งสง

 วัตถุประสงค์

 - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้รับความรู้ ความเข้าใจใน

ทักษะพื้นฐานกีฬา-กรีฑา และสามารถน าเอาความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ใน

การออกก าลังกาย หรือเล่นกีฬาตลอดจนการแข่งขันได้ถูกต้อง

 - เพื่อยกระดับมาตรฐานทางด้านการกีฬาของนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสงสู่

ความเป็นเลิศ

 - เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถเล่นกีฬา 

ได้อย่างน้อย 1 ประเภทตามนโยบายของคณะผู้บริหาร และอาศัยประโยชน์จากเล่น

กีฬา ช่วยเพิ่มพูนสุขภาพอนามัยให้มีความแข็งแรงสมบูรณ๋ ทั้งทางด้านร่างกายและ

จติใจ มีวนิัยมีความสามัคคี มีคุณธรรม มีน้ าใจเป็นนักกีฬา และห่างไกลยาเสพติด

ผลกำรด ำเนินงำน

 - นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้รับความรู้และมีทักษะในการเล่นกีฬา

แบดมินตัน

 - นักเรียนไปท าการแข่งขันได้รับรางวลั ดังนี้

 (1) รางวลัชนะเลิศ ประเภทชายคู่ 12 ปี และรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2 ชายเด่ียว 

10 ปี (รายการ "อบจ.บาโบแลท ลิกอร์เกมส์" 2016 วนัที่ 23-26 มีนาคม 2559 )

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

 (2) รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 1ประเภทชายเด่ียว 10 ปี (รายการสงขลา

แบดมนิตัน คร้ังที่ 1ประจปี 2559 วนัที่ 8-9 เมษายน 2559)

 (3) รางวลัชนะเลิศ ประเภทชายเด่ียว 12 ปี , รองชนะเลิศอนัดับ 2 ประเภท

หญิงเด่ียว 10 ปี วนัที่ 16-19 กรกฎาคม 2559 ณ ม.วลัยลักษณ์

 (4) รางวลัชนะเลิศ ประเภทชายเด่ียว , หญิงเด่ียว และคู่ผสม รุ่น 10 ปี และ

ได้รับรางวลัถว้ยคะแนนรวมรุ่นอายไุมเ่กนิ 10 ปี (รายการแขง่ขนักฬีานักเรียน 

นักศึกษา และประชาชนจงัหวดันครศรีธรรมราช วนัที่ 13-14 สิงหาคม 259)

กองการศึกษา 175,000           175,000               - ด าเนินจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อปอ้งกันยาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ดังนี้ ด าเนินการแล้วเสร็จ

ร.ร.เทศบาล

วดัชยัชมุพล

15,000             15,000                 - ด าเนินการจัดกิจกรรม สร้างภมูิคุ้มกันต้านภยัยาเสพติด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 ณ 

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 

ผลกำรด ำเนินงำน

 - นักเรียนทกุระดับชั้นมีความรู้ความเข้าใจพิษภยัของยาเสพติด นักเรียนมีความกระตือรือร้น

ในการเข้าร่วมกิจกรรม และสามารถปฏบิติักิจกรรมต่างๆ ได้ในระดับดี

 - นักเรียนมีจิตส านึกในการช่วยเหลือผู้อื่นและจิตสาธารณะในการช่วยเหลือสังคมและ

นักเรียนเปน็ผู้ใฝ่รู้ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

 - จากการตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมสร้างภมูิคุ้มกันต้านยาเสพ

ติด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ีย 3.98

5 โครงการรณรงค์เพื่อป้องกนัยา

เสพติดในสถานศึกษา
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

ร.ร.มธัยมฯ 15,000                 - จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ระหว่างวันที่  31 กรกฏาคม - 1 สิงหาคม 

2559 ณ หอ้งประชุมมรกต ร.ร.มัธยมเทศบาลวัดทา่แพ และ ศูนย์ขวัญแผ่นดิน อ.เฉลิมพระ

เกียรติ

ผลกำรด ำเนินกำร

 - จัดอบรมจ านวน 2  วัน 1 คืน นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 63 คนแบง่เปน็ 2 กลุ่มคือ

กลุ่มที่มีความเส่ียงและกลุ่มที่เปน็คณะกรรมสภานักเรียน

 - นักเรียนมีความรู้และการคิดเปน็ในการหลีกเล่ียงยาเสพติด คิดเปน็ร้อยละ 100

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ร.ร.เทศบาล

บ้านนาเหนือ

15,000             15,000                 - ด าเนินการจัดกิจกรรมอบรมนักเรียนเพื่อรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติดในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 

26 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อควบคุมการขยายตัวของปญัหาของยาเสพติด และลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน

สถานศึกษา

2. เพื่อปลูกจิตส านึกของเด็กนักเรียนและเยาวชน ใหม้ีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึง

พิษภยัยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย สุขภาพอนามัย และส่งผลกระทบต่อปญัหาของสังคมตลอด

ความมั่นคงของชาติ

3. เพื่อสร้างภมูิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชน ใหห้า่งไกลยาเสพติด

4. เพื่อสร้างแกนน านักเรียนต่อต่านยาเสพติด ภายในสถานศึกษา

ผลกำรด ำเนินงำน

 - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 5-6 จ านวน 173 คน เข้าร่วมกิจกรรม

 - นักเรียนที่ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาการติด

เกมส์อินเตอร์เน็ตและยาเสพติดในระดับดี

 - นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

ร.ร.เทศบาลวดั

โคกสะท้อน

100,000               - จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 10 กรกฏาคม - 

11 กันยายน 2559 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อใหค้วามรู้แก่เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงภยัอันตรายต่างๆ ของยาเสพติด โดยการ

สร้างแกนน าต้านยาเสพติด

2. เพื่อฝึกนักเรียนใหใ้ช้กีฬาฟุตซอลเปน็ทางเลือกในการใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์

ผลกำรด ำเนินกำร

1. นักเรียนและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 80 คน เข้าร่วมโครงการคิดเปน็ร้อยละ 100 

2. นักเรียนและเยาวชนพึงพอใจในการเข้าร่วมระดับมาก ร้อยละ 95

3. นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมร้อยละ 95

ร.ร.กฬีาเทศบาล

เมอืงทุ่งสง

15,000             15,000                 - ด าเนินการจัดกิจกรรมบรรยายใหค้วามรู้ , ดูวีดีทศัน์ , ฝึกปฏบิติัการปฏเิสธอย่างมีเหตุผล 

ด าเนินการเมื่อเดือนสิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อควบคุมการขยายตัวปญัหาของยาเสพติด

2. เพื่อปลูกจิตส านึกของนักเรียนและเยาวชนใหม้ีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงพาภยัยา

เสพติดที่มีผลต่อร่างกาย สุขภาพอนามัย และส่งผลกระทบปญัหาของสังคมตลอดความมั่นคง

ชองชาติ

3. เพื่อสร้างภมูิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชนใหห้า่งไกลยาเสพติด

4. เพื่อสร้างแกนน านักเรียนต่อต้านยาเสพติดภายในสถานศึกษา

ผลกำรด ำเนินงำน

 - นักเรียนและบคุลากรร.ร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100

 - นักเรียนร้อยละ 90.35 มีความพึงพใอต่อการเข้าร่วมโครงการจากผู้ตอบแบบสอบถาม

 - นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจตระหนักถึงพิษภยัยาเสพติดที่มีต่อร่างกาย

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

ร.ร.รีสอร์ท

อนุบาลทุ่งสง

15,000             15,000                 - จัดกิจกรรมใหค้วามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด และมีการจัดนิทรรศการรณรงค์ปอ้งกัน

ยาเสพติดในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อใหน้ักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด

2. เพื่อลดภาวะเส่ียงในการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดของนักเรียน ครอบครัว และชุมชน

ผลกำรด ำเนินงำน

 - นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ รู้จักการปฏบิติัตนเพื่อใหพ้้นจากภนัยา

เสพติด

 - ความพึงพอใจของครู และนักเรียนที่มีต่อโครงการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.31 (ร้อยละ

 86.20)

ด าเนินการแล้วเสร็จ

6 โครงการจา้งครูอาสาสอนเด็ก

เร่ร่อนในเขตเมอืง

ห้องสมดุ

กองการศึกษา

(เงินอดุหนุน)

205,000           192,840                - ด าเนินการระหวา่งเดือนตุลาคม-ธนัวาคม 2558  ณ ชมุชนต่างๆ ในเขต

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

ผลกำรด ำเนินงำน 

 - จากการออกส ารวจเพื่อหาขอ้มลูเด็กด้อยโอกาส ในเขตชมุชนเทศบาลเมอืงทุ่ง

สง ซ่ึงมจี านวนเด็กด้อยโอกาส ทั้งหมด 7 คน หญิง จ านวน 2 คน และชาย 

จ านวน 5 คน ดังนี้

 (1) ชมุชนประชาอทุิศ  จ านวน 1 คน 

     - ด.ช.ชานนท์  ยิ่งเจริญ  อาย ุ 13 ปี   พ่อแมแ่ยกทางกนั บ้านเลขที่ ๓๘๐/

๒๔ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ ปัจจบุันท างานหาเล้ียงตัวเอง

 (2) ชมุชนท่าแพเหนือ จ านวน 3 คน

     - ด.ช.ธวชัชยั  ปานออ่น  อาย ุ 13 ปี ไมม่บี้านเลขที่ ถนนท่าแพเหนือ ซอย 

๒ อยู่อาศัยกบัพ่อและแม ่

     - ด.ญ.ลักษณพร  เกตุพันธ ์ อาย ุ14 ปี บ้านเลขที่ ๒๐/๑ ซอย ๔ ถนนท่า

แพเหนือพ่อแมแ่ยกทางกนั อยู่กบัปู่ยา่ และพ่อ หยดุพักการเรียนเนื่องจากไม่

สบาย

    - ด.ช.ซูฮาฟิซ  ฮามะ  อาย ุ 16 ปี บ้านเลขที่ ๒๐/๑ ซอย ๔ ถนนท่าแพเหนือ

 อยู่กบัตา ยาย และแม ่ไมเ่รียนหนังสือ (พิการ)

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

 (3) ชมุชนท่าแพใต้  จ านวน 1 คน 

    - ด.ช. อรรถวตั  เตียวเจริญ อาย ุ5 ปี บ้านเลขที่  ๒๐ ซอยหลังวดัท่าแพ  

พ่อแมแ่ยกทางกนั ปัจจบุันอยู่กบัพ่อและแมเ่ล้ียงก าลังเรียนชั้นอนุบาล๒โรงเรียน

รีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง

 (4) ชมุชนทุ่งสง-นาบอน จ านวน 1 คน ๕ ถนนประชาอทุิศ ต.ปากแพรก อ.ทุ่ง

สง ปัจจบุันเชา่บ้านอยู่ในซอยมสัยสิ อยู่กบัพ่อ ยาย และน้องพิการ

ปัจจบุันเรียนอยู่ชั้น ป.๕ โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะท้อน

  (5) ชมุชนบ้านในหวงั จ านวน 1 คน 

     - นางสาวณัฐนรี  ชาวไร่  อาย ุ๑๗ ปี   พ่อแมแ่ยกทางกนัอยู่กบัยายและน้า

ชาย ๕/๒ ถนนบ้านในหวงั ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ  ขาดการติดต่อ 

ยา้ยที่พัก

- ด ำเนินกำรจดักำรศึกษำส ำหรับเดก็ดอ้ยโอกำสในเขตเมือง (24 สำระ)

 (1) การสร้างความสัมพันธ์

 (2) การฝึกทักษะพิเศษ

 (3) ปลูกฝังพื้นฐานทางจริยธรรม

 (4) ฝึกให้รู้จกัระเบียบและกฎเกณฑ์ของสังคม

 (5) ฝึกให้รู้จกัระเบียบและกฎเกณฑ์ของสังคม
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

 (6) การปรับพฤติกรรมเด็ก

 (7) การเอาตัวรอด

 (8) ความรู้พื้นฐาน

 (9) สิทธิของเด็ก

 (10) เร่ืองกฎหมาย

 (11) ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและอันตรายต่างๆ

 (12) ความเปน็ผู้รู้เทา่ทนัเหตุการณ์

 (13) ประวัติและข้อมูลเด็ก

 (14) ประวัติและการสรรหาหลักฐานต่างๆ ของเด็ก

 (15) การใหค้ าปรึกษา

 (16) เปา้หมายในชีวิต

 (17) สาธารณสุขพื้นฐาน

 (18) การปอ้งกันตนเองจากโรคภยั

 (19) เพศศึกษา

 (20) แหล่งเข้ารับบริการ

 (21) แนะน าสถานที่ที่เหมาะสม

 (22) การฝึกอาสาสมัคร

 (23) การรู้จักคุณค่า ความสามารถของตนเอง

 (24) การปลูกฝังจิตส านึกต่อสังคม

500,000               - ด าเนินการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการพัฒนาห้องสมดุโรงเรียนสังกดัเทศบาล

เมอืงทุ่งสง จ านวน 5 โรง ดังนี้

100,000              1. ร.ร.เทศบาลวดัชยัชมุพล

100,000              2. ร.ร.เทศบาลวดัโคกสะท้อน

100,000              3. ร.ร.มธัยมเทศบาลวดัท่าแพ

100,000              4. ร.ร.เทศบาลบ้านนาเหนือ

100,000              5. ร.ร.รีสอร์ทเทศบาลเมอืงทุ่งสง

กองการศึกษา

(เงินอดุหนุน)

600,000           ด าเนินการแล้วเสร็จ7 โครงการพัฒนาห้องสมดุโรงเรียน
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

84,000                  - ด าเนินการเชอืมต่ออนิเตอร์เน็ตความเร็วสูง โรงเรียนสังกดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง

16,800                1. ร.ร.เทศบาลวดัชยัชมุพล

16,800                2. ร.ร.เทศบาลวดัโคกสะท้อน

 -  3. ร.ร.มธัยมเทศบาลวดัท่าแพ

16,800                4. ร.ร.เทศบาลบ้านนาเหนือ

16,800                5. ร.ร.กฬีาเทศบาลเมอืงทุ่งสง

16,800                6. ร.ร.รีสอร์ทเทศบาลเมอืงทุ่งสง

9 โครงการส่งเสริมกจิกรรมรักการ

อา่นในสถานศึกษาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

กองการศึกษา

(งบอดุหนุน)

250,000           50,000                 - ด าเนินกจิกรรมรักการอา่นในสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการแล้ววเสร็จ

2,443,249             - ด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

389,316              1. ร.ร.เทศบาลวดัชยัชมุพล

123,360              2. ร.ร.เทศบาลวดัโคกสะท้อน

105,360              3. ร.ร.เทศบาลบ้านนาเหนือ

112,260              4. ร.ร.กฬีาเทศบาลเมอืงทุ่งสง

145,985              5. ร.ร.รีสอร์ทเทศบาลเมอืงทุ่งสง

ด าเนินการแล้วเสร็จกองการศึกษา

(เงินอดุหนุน)

ด าเนินการแล้ววเสร็จ2,086,360        10 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กองการศึกษา

(งบอดุหนุน)

580,840           2,667,200        

8 โครงการเชื่อมต่ออนิเตอร์เน็ต

ความเร็วสูง

100,800           
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

11 โครงการเพิ่มศักยภาพให้แก่

นักเรียนด้านภาษาองักฤษ

ห้องเรียนพิเศษหลักสูตรสองภาษา

 (English Program) EP

กองการศึกษา 500,000           498,601.07           - โรงเรียเทศบาลวัดชัยชุมพล ด าเนินจัดต้ังหลักสูตรนักเรียนด้านภาษาองักฤษห้องเรียนพิเศษ

หลักสูตรสองภาษา (English Program) EP

ผลกำรด ำเนินงำน 

 - จ านวนนักเรียนท่ีเข้าเรียนพิเศษหลักสูตรสองภาษา (English Program) EP จ านวน 1 ห้องเรียน 

ได้แก ่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 30 คน และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 30 คน 

รวมนักเรียน ทั้งหมด 60 คน  จากการใช้งบประมาณดังกล่าวในการบริหารจัดการมีผลให้นักเรียนใน

โครงการมีความรู้ความสามารถด้านภาษาองักฤษและเรียนรู้ภาษาองักฤษได้อยา่งมีประสิทธภิาพบรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

12 โครงการส่งเสริมการรักการอา่น 

"อา่นอยา่งมคุีณภาพ"

หอสมดุ

กองการศึกษา

120,000           29,000                 - ด าเนินกจิกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและกจิกรรมการอา่นอยา่งมีคุณค่า ด าเนินการอบรม ณ ห้อง

ประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง และห้องสมุดประชาชนเศบาลเมืองทุ่งสง โดยเทศบาลเมืองทุ่งสงได้รับการ

สนับสนุนวิทยากรในการอบรมร่วมกบัซีพีฮออล์ จ ากดั (มหาชน) 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่จ านวน 100 คน ให้มีทักษะในการเล่านิทาน 

และการผลิตส่ือ

2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนจ านวน 

120 คน ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกจิกรรมส่งเสริมการอา่น การผลิตส่ือเพื่อส่งเสริมการอา่น

และสามารถน าไปใช้กบัการเรียนการสอน ทุกช่วงชั้นและทุกสาระ

3. เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัว (พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองกบัลูก) จ านวน 100 คน ได้มีกจิกรรมร่วมกนัและ

มีทักษะในการอา่นและการท าส่ือเพื่อส่งเสริมการอา่น

4. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ทุกเพศ วัย และระดับการศึกษามีนิสัยรักการอา่นเพิ่มมากขึ้น

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

ผลกำรด ำเนินงำน

1. (กจิกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ)

 - ครูผู้สอน ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนในสังกดัเทศบาลเมือง

ทุ่งสง เจ้าหน้าที่หอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสงและผู้ที่สนใจ จ านวน 120 คน 

 - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4และ 5 ของเทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน 100 คน

 - ครอบครัว (ผู้ปกครองและนักเรียน) จ านวน 100 คน 

2. เป้าหมาย (กจิกรรมอา่นอยา่งมีคุณค่า)

 - เด็ก เยาวชน ประชาชนสมัครเข้าร่วมกจิกรรม จ านวน 100 คน 

3. เด็กเยาวชน ประชาชน นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และพ่อแม่ ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 

มีความรู้ ความสามารถในการอา่น การเล่านิทาน และจัดท าส่ือส่งเสริมการอา่น โดยเฉพาะครูและ

บุคลากรทางการศึกษาได้น าไปใช้กบัทุกสาระวิชาและทุกช่วงชั้น

4. เด็ก เยาวชน ประชาชน ทุกเพศ วัน และระดับการศึกษา ในเขตเทศบาลมีนิสัยรักการอา่นเพิ่มมาก

ขึ้น

13 โครงการหนังสือเล่มแรก หอสมดุ

กองการศึกษา

30,000             29,750                 - ด าเนินการจัดหาชดุหนังสือเล่มแรก ระหวา่งเดือนพฤษภาคม - กนัยายน 2559 ณ ครัวเรือนในเขตเทศบาล

เมืองทุ่งสง โดยหอสมุดประชาประชาชนด าเนินการร่วมกบังานศูนยบ์ริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 

วตัถุประสงค์

1. เพื่อใชช้ดุหนังสือเล่มแรก เป็นส่ือให้พอ่แม่ลูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสร้างความสัมพนัธท์ี่อบอุน่ในครอบครัว 

สู่การสร้างเสริมนิสัยรักการอา่น

2. เพื่อชว่ยกระตุ้นพฒันาการของเด็กด้านระบบประสาทสัมผัส เชน่ การมองเห็น การรับฟงั การพดู การส่ือสาร

 ตลอดจนพฒันาการด้านอารมณ์ สมาธแิละจินตนาการ

ผลกำรด ำเนินงำน

 - ออกเยีย่มบ้าน ต้ังเป้าหมายไว ้จ านวน 100 ครัวเรือน 

 - ส่ือเอกสาร จุลสารหรือแผ่นพบัให้ความรู้ (หนังสือเล่มแรก) ต้ังเป้าหมายไว ้จ านวน 300 เล่ม  

 - ส่ือวทิยเุร่ืองพฒันาการเด็ก ต้ังเป้าหมายไว ้จ านวน 21 เร่ือง

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

14 โครงการพัฒนาค่ายเด็กและ

เยาวชน

กองการศึกษา

(เงินอดุหนุน)

2,000,000        1,094,073             - ด าเนินการจัดกจิกรรมเขา้ค่ายพฒันาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ระดับภาคใต้ ระหวา่ง

วนัที่ 8-10 มิถนุายน 2559 ณ โรงเรียนในสังกดัเทศบาลเมืองทุ่งสง , อทุยานน้ าตกโยง , สวนพฤกษาสิรินธร , 

บริเวณกองชา่งสุขาภบิาล 

วตัถุประสงค์

1.เพื่อปลูกจิตส านึกเด็กและเยาวชนให้ด ารงตนอยูใ่นศีลธรรมอนัดี มีระเบียบวนิัยเคารพกฎกติกาของสังคม

2.เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน  มีภาวะเป็นผู้น าที่ดีมีจิตอาสาชว่ยสังคมด ารงตนอยูใ่นสังคมด้วยกนัอยา่งมีความสุข

3.เพื่อให้เด็กเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อม

4.เพื่อให้เด็ก เยาวชน ห่างไกลยาเสพติด

5.เพื่อให้เด็ก เยาวชนรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกจิ  สังคม  เทคโนโลยใีนสังคมปัจจุบัน

ผลกำรด ำเนินงำน

 - จัดกจิกรรมฐานธรรมชาติยัง่ยนื , กจิกรรมลดโลกร้อยด้วยมือเรา , กจิกรรมเยาวชนวยัใส เรียนรู้วยั ใส่ใจสังคม

 , กจิกรรมพลิกถงุ พลิกโลก

, กจิกรรมออกก าลังกายตอนเชา้ , กจิกรรมนันทนาการ

 - เด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้รับความรู้ในด้านต่างๆ เชน่ การอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้รู้

กฏหมายที่ควรรู้ และห่างไกลยาเสพติด เกดิความรักความสามัคคี น าไปปรับใชก้บัชวีติประจ าวนัได้

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

 - จ านวนอปท.ที่เข้าทั้งหมด จ านวน 24 หน่วยงาน  จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม ทั้งหมด 1,670 คน ดังนี้

(1) เทศยาลเมืองตะกัว่ป่า  จ านวน  75 คน

(2) เทศบาลเมืองทุ่งชุมพร  จ านวน 66 คน

(3) เทศบาลเมืองเบตง  จ านวน 36 คน 

(4) เทศบาลนครตรัง  จ านวน 66 คน 

(5) เทศบาลต าบลปริก  จ านวน 69 คน

(6) เทศบาลเมืองสตูล  จ านวน 69 คน

(7) เทศบาลเมืองระนอง จ านวน 66 คน 

(8) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จ านวน 72 คน 

(9) เทศบาลเมืองพัทลุง จ านวน 66 คน 

(10) เทศบาลเมืองกระบี่ จ านวน 75 คน 

(11) เทศบาลนครหาดใหญ่ จ านวน 66 คน 

(12) เทศบาลต าบลห้วยยอด จ านวน 66 คน 

(13) เทศบาลนครยะลา จ านวน 36 คน

(14) เทศบาลเมืองสงขลา จ านวน 66 คน 

(15) เทศบาลเมืองปากพนัง  จ านวน 81 คน 

(16) เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จ านวน 66 คน 

(17) เทศบาลเมืองตะลุบัน จ านวน 15 คน

(18) เทศบาลเมืองสะเดา จ านวน 22 คน

(19) เทศบาลเมืองกนัตัง จ านวน 23 คน 

(20) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง  จ านวน 48 คน

(21) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ จ านวน 75 คน

(22) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 81 คน

(23) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 22 คน 

(24) เทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน  274 คน 
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

15 โครงการรพัฒนาเชาวป์ัญญา และ

ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กและ

เยาวชน "อบรมเชงิปฏิบัติการการ

เล่นกฬีาหมากล้อม"

ห้องสมดุ

กองการศึกษา

(เงินอดุหนุน)

60,000             34,500                 - ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการในวนัที่ 27-29 เมษายน 2559 ณ ห้องราชาวดี สวน

พฤกษาสิรินธร จ านวน 100 คน ซ่ึงในการด าเนินงานคร้ังนี้ร่วมกับบริษัทซีพีฮออล์ 

(มหาชน) เทศบาลเมืองทุ่งสง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อกระตุ้นให้ครู เด็ก เยาวชนในท้องถิ่นรู้จกั และเล่นกีฬาหมากล้อมมากยิ่งขึ้น

2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎ กติกา การเล่นหมากล้อมอย่างถูกต้อง 

3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดชุมนุมหมากล้อมในโรงเรียน

4. เพื่อให้เด็ก เยาวชน รู้จกัใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

5. เพื่อพัฒนาสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์

ผลกำรด ำเนินงำน

 - ครู เด็ก เยาวชน ในท้องถิ่นรู้จกักีฬาหมากล้อมมากขึ้นและเกิดชุมนุมหรือชมรม

หมากล้อมในโรงเรียน

 - ผู้เล่นมีความรู้ความเข้าใจในกฎ กติกา การเล่นหมากล้อมอย่างถูกต้อง 

 - เด็ก เยาวชน รู้จกัใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 -  เด็ก เยาวชนพัฒนาสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

15 โครงการส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาล

วดัชยัชมุพล

(งบโรงเรียน)

10,000             10,000                  - จดักจิกรรมส่งเสริมสุขภาพระหวา่งเดือนตุลาคม 2558-มนีาคม 2559 ณ 

โรงเรียนเทศบาลวดัชยัชมุพล 

วตัถุประสงค์

 - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ดูแล เอาใจใส่ รู้จกัป้องกนั โรคภัยไขเ้จบ็ และห่างไกล

จากเชื้อโรคต่างๆ 

 - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเลือกบริโภคส่ิงที่มปีระโยชน์ต่อสุขภาพและถกู

สุขอนามยั

กิจกรรมที่ด ำเนินกำร

1. เชญิเจา้หน้าที่สาธารณสุขของเทศบาลมาให้ความรู้แกน่ักเรียน และตรวจ

สุขภาพประจ าปีของนักเรียน

2. ประชาสัมพันธใ์ห้ความรู้เกี่ยวกบัโรคตามฤดูกาล

3. จดัหายาสามญัประจ าบ้านพื้นฐานไวใ้ห้ส าหรับนักเรียน 

ผลกำรด ำเนินงำน

1. นักรียนเขา้ร่วมโครงการจ านวน 1,603 เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้ังไว้

2. นักเรียนทุกคนมสุีขอนามยัที่ดีขึ้น

3. นักเรียนน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในชวีติประจ าวนัได้ ส่งผลให้มสุีขภาพที่ดี

ต่อไป

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

16  โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  ร.ร.เทศบาล

วดัชยัชมุพล

(งบโรงเรียน)

5,000              5,000                   - จดักจิกรรมเมื่อวนัที่ ต.ค58-ม.ีค.58 ณ โรงเรียนเทศบาลวดัชยัชมุพล

วตัถุประสงค์

 - เพื่อให้นักเรียนรู้คุณค่าของส่ิงแวดล้อมและตระหนักถงึผลกระทบที่เกดิจาก

การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อม

 - เพื่อให้นักเรียนเขา้ร่วมและมส่ีวนร่วมในกจิกรรมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม

กิจกรรที่ด ำเนินกำร

1. จดัท าหลักสูตรเกี่ยวกบัส่ิงแวดล้อม ป.1-ป2

2. ประกวดวาดภาพ ป.3-ป.4

3. ประกวดค าขวญั ป.5-ป.6

ผลกำรด ำเนินงำน

1. นักเรียนที่เขา้ร่วมโครงการจ านวน 1,603 คน เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้ังไว้

2. นักเรียนรู้คุณค่าของส่ิงแวดล้อมและตระหนักถงึผลกระทบที่เกดิจากการ

เปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อม

3. นักเรียนที่เขา้ร่วมกจิกรรมมส่ีวนร่วมในกจิกรรมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม

ด าเนินการแล้วเสร็จ

18



ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

17 โครงการเสริมทักษะภาษาองักฤษ โรงเรียนเทศบาล

วดัชยัชมุพล

(งบโรงเรียน)

10,000 10,000                 - จดักิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เมื่อต.ค. 58-ธ.ค.59 ณ โรงเรียนเทศบาลวดั

ชัยชุมพล

วัตถุประสงค์

 - เพื่อฝึกทักาะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษแก่นักเรียน

 - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก

 - เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วฒันธรรมของเจา้ของภาษาที่เกี่ยวกับกิจกรรม Christmas

 Day

กิจกรรมทีด ำเนินงำน

1. ฝึกทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษแก่นักเรียน

2.ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก

3. จดักิจกรรมวนัคริสต์มาสให้นักเรียนได้แสดงทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด 

การอ่าน และการเขียน

ผลกำรด ำเนินงำน

1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 1,500 คน 2. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับวนั

คริสต์มาสพร้อมมีทักษะทางด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนด้านภาษาอังกฤษและมี

ความกล้าแสดงออก

3. นักเรียนได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพทางการเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนที่สูงขึ้น

ด าเนินการแล้วเสร็จ

18 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ

ทางการเรียน ชั้น ป.1-6

โรงเรียนเทศบาล

วดัชยัชมุพล

(งบโรงเรียน)

117,720 30,120                 - จัดกิจกรรมติวเข้มกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และ

ภาษาอังกฤษ เมื่อเดือน พ.ค.58-มี.ค.59 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

กิจกรรมที่ด ำเนินงำน

1. ติวเข้มในวันเสาร์ส าหรับนักเรียนชั้น ป.1-5 

2. ติวเข้มในวันอาทติย์ส าหรับนักเรียนชั้น ป.6

ผลกำรด ำเนินงำน

1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจ านวน 400 คน

2. นักเรียนได้เพิ่มทกัษะการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระต่างๆมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนที่สูงขึ้น

ด าเนินการแล้วเสร็จ

19



ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

19 โครงการเขา้ค่ายพักแรมลูกเสือ 

เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

โรงเรียนเทศบาล

วดัชยัชมุพล 

(งบโรงเรียน)

72,000             65,400                 - ด าเนินจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ค่ายลูกเสือเนตรนารี และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ท ากิจกรรม

ลูกเสือ เนตรนารี เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.58- 29 ก.พ.59 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อใหลู้กเสือ เนตรนารี ได้เรียนรู้และท ากิจกรรมฐานลูกเสือที่พัฒนาทกัาะแต่ละด้านของ

ลูกเสือ เนตรนารี

2. เพื่อใหรู้้จักการอยู่ร่วมกันในสังคมและการท ากิจกรรมกลุ่ม การสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

3. เพื่อใหลู้กเสือ-เนตรนารีได้ฝึกความอดทน ความมีระเบยีบ วินัย รู้จักช่วยตนเอง รู้จักอยู่

และท างานร่วมกับผู้อื่น ตลอดทั้งได้พัฒนาศักยภาพตนเองจากประสบการณ์ตรง

ผลกำรด ำเนินงำน

 - นักเรียนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 1,604 คน

 -  จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

 - นักเรียนได้ท ากิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมโดยน าความรู้และทกัษะต่างๆ มาใช้เพิ่มเติม

ประสบการณ์ตรงใหก้ับนักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและสร้างความ

สามัคคี ในหมู่คณะ

2. นักเรียนได้น าผลการเรียนรู้ภาคทฤษฎไีปใช้ปฏบิติัจริงในภาคสนาม

3. ลูกเสือ เนตรนารี ได้เรียนรู้และท ากิจกรรมฐานลูกเสือที่พัฒนาทกัษะแต่ละด้านของลูกเสือ 

เนตรนารี

ด าเนินการแล้วเสร็จ

20 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ

ทางการเรียน ชั้น ป.1-6

ร.ร.เทศบาล

วดัชยัชมุพล

(งบโรงเรียน)

117,720           117,720               - ด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างศัยกภาพทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ระหวา่ง

เดือน ตุลาคม 2558-กันยายน 2559 ณ โรงเรียนเทศบาลวดัชัยชุมพล

ผลกำรด ำเนินงำน

 - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 400 คน เข้าร่วมโครงการสอนเสริมวนั

เสาร์ 

 - นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนรายวชิา 

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วทิยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ สูงขึ้น

 - นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านความรู้ และน าความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปใข้ใน

การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

 - นักเรียนได้รับเหรียญรางวลัเกียรติบัตร จากการเข้าสอบแข่งขันโครงการคนเก่งของ

โรงเรียนในท้องถิ่น

ด าเนินการแล้วเสร็จ

20



ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

21 โครงการเสริมทักษะทางด้าน

วชิาการ

ร.ร.เทศบาล

วดัชยัชมุพล

(งบโรงเรียน)

40,000             40,000                 - ด าเนินการกิจกรรมเสริมทักษะด้านวชิาการ ระหวา่งเดือนเมษายน-กันยายน 2559

 ณ โรงเรียนเทศบาลวดัชัยชุมพล 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านวชิาการให้แก่นักเรียน

2. เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน

ผลกำรด ำเนินงำน

 - ด าเนินการจดักิจกรรม ดังนี้

   (1) กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศษสตร์ (คิดเลขเร็ว)

   (2) กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทย (วนัสุนทรภู)่

   (3) กิจกรรมเสริมทักษะทางสังคมศึกษา (ตอบค าถามทางสังคมศึกษา)

   (4) กิจกรรมเสริมสร้างทักษะวทิยาศาสตร์ (สัปดาห์วทิยาศาสตร์)

 - นักเรียนมีทักษะด้านวชิาการเพิ่มมากขึ้น

 - นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเรียนรู้และใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

22 โครงการเสริมศักยภาพด้านการ

อา่น เขยีน คิดวเิคราะห์

ร.ร.เทศบาล

วดัชยัชมุพล

(งบโรงเรียน)

15,000             15,000                 - ด าเนินการจดักิจกรรมเสริมศักยภาพด้านการอ่าน เขียน คิดวเิคราะห์ ระหวา่งเดือน

 พฤศจกิายน 2558 - กันยายน 2559 ณ โรงเรียนเทศบาลวดัชัยชุมพล

ผลกำรด ำเนินงำน

 - คัดแยกนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการด้านการอ่าน เขียน คิดวเิคราะห์ มาเสริม

ทักษะเป็นรายบุคคล

 - นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะความรู้ด้านการอ่าน เขียน วเิคราะห์ จน

สามารถ อ่านออก เขียนได้อย่างมีประสิทธภิาพตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละบุคคล

ด าเนินการแล้วเสร็จ

21



ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

23 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน

ให้มคุีณธรรมจริยธรรมและมี

ภาวะผู้น า

ร.ร.เทศบาล

วดัชยัชมุพล

(งบโรงเรียน)

84,000             84,000                 - ด าเนินการจดักิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีภาวะ

ผู้น า ระหวา่งเดืนอพฤษภาคม - กันยายน 2559 ณ โรงเรียนเทศบาลวดัชัยชุมพล และ

 ณ สวนพฤกษาสิรินธร

ผลกำรด ำเนินงำน

 - จดักิจกรรมอบรมคุณธรรมแก่นักเรียนทุกคนในโรงเรียน 

 - จดักิจกรรมค้นควา้หาดาวของโรงเรียน

 - นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจพิษภัยของยาเสพติด

 - นักเรียนมีจติส านึกในการช่วยเหลือผู้อื่นและจติสาธารณะในการช่วยเหลือสังคม

 - นักเรียนมีพฤติกรรมความเป็นผู้น า และมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่

ด าเนินการแล้วเสร็จ

24 โครงการวนัวชิาการ ร.ร.เทศบาล

วดัชยัชมุพล

(งบโรงเรียน)

130,720           119,949               - ด าเนินการจดักิจกรรมแข่งขันทักษะที่หลากหลายให้แก่นักเรียนได้ร่วมการแข่งขัน 

ระหวา่งเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนเทศบาลวดัชัยชุมพล 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียนจากหน่วยงานต่างๆ 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก และพัฒนาความรู้ความสามารถในการผลิต

ผลงานอย่าง

ผลกำรด ำเนินงำน

 - จดักิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทุกๆด้าน

 - ให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม

 - นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถทางด้านวชิาการและทักาะด้านอื่นๆ 

 - นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในการแสดงผลงานของตนเองและต้ังใจพัฒนางานที่ท า

ให้มีคุณภาพ

 - โรงเรียนได้น าเสนอผลงานหรือกิจกรรมต่างๆ แก่ผู้ปกครองและชุมขน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

22



ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

25 โครงการพัฒนาบุคลากร ร.ร.เทศบาล

วดัชยัชมุพล

(งบโรงเรียน)

155,000           16,825             171,825           171,825               - ด าเนินการพัฒนาบุคลากรจดัอบรมการท าส่ือการเรียนการสอน , จดัอบรม

คอมพิวเตอร์การท าส่ือการสอนด้วยดปรมแกรม Captivate ระหวา่งเดือนพฤศจกิายน

 2558 - กันยายน 2559  ณ ห้องประชุมที่อ.ขนอม และ ห้องประขุมล่องแก่งชมดาว 

ผลกำรด ำเนินงำน

 - บุคลากรได้อบรมเร่ืองการจดัท าส่ือการเรียนการอสนและปฏิบัติการท าส่ือ จาก

วทิยาการผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ

 - บุคลากรท าส่ือการสอนด้วยโปรแกรม Captivate ได้

ด าเนินการแล้วเสร็จ

26 โครงการบูรณาการนอกสถานที่ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ร.ร.เทศบาล

วดัชยัชมุพล

(งบโรงเรียน)

190,000           148,940               - ด าเนินการจดักิจกรรบูรณาการนอกสถานที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ระหวา่ง

เดือนพฤษภาคม - กรกฏาคม 2559 ณ สวนพฤกษาสิรินธร(ในหวงั),ค่ายเทพสตรีศรี

สุนทร , ประวติัศาสตร์ไทย กรุงเทพมหานคร , หมู่บ้านคีรีวง 

ผลกำรด ำเนินงำน

 - จดักิจกรรมบูรณาการที่สวนพฤกษาสิรินธรศูนย์ลดโลกร้อน 

 - จดักิจกรรมบูรณาการที่ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร

 - จดักิจกรรมบูรณาการนอกสถานที่ประวติัศาสตร์ไทย กรุงเทพมหานคร 

 - จดักิจกรรมบูรณาการที่หมู่บ้านคีรีวง

 - นักเรียนสามารถน าความรู้จากศูนย์ลดโลกร้อนไปใช้ในชีวติประจ าวนั เช่น การ

ประหยัดน้ า ประหยัดไฟ

 - นักเรียนสามารถน าประสบการณ์ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวติประจ าวนั

 - นักเรียนได้ความรู้เร่ืองเกี่ยวกับประวติัศาสตร์ไทยและท าให้เกิดความรักต่อ

ประเทศชาติมากขึ้น

ด าเนินการแล้วเสร็จ

23



ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

27 โครงการปรับภูมทิัศน์โรงเรียน ร.ร.เทศบาล

วดัชยัชมุพล

(งบโรงเรียน)

50,000             50,000                 - ด าเนินการปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนจ านวน 8 จดุ ระหวา่งเดือนเมษยน-

กันยายน 2559 ณ โรงเรียนเทศบาลวดัชัยชุมพล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อปรับภุมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่น่าเรียนรู้และสวยงาม

2. เพื่ออ านวยความสะดวกในการจดัสถานที่เหมาะสมกับการจดักิจกรรม

3. เพื่อได้ใช้อุปกรณ์ที่จดัท าชึ้นอย่างต่อเนื่องและถาวร

ผลกำรด ำเนินงำน

 - สภาพแวดล้อมในโรงเรียนน่าอยู่ มีความเหมาะสมต่อการจดัการเรียนรู้

 - สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนมีความพึงพอใจ แก่บุคลากร นักเรียน และชุมชน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

28 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ

ด้านวชิาการ

ร.ร.เทศบาล

วดัชยัชมุพล

(งบโรงเรียน)

125,000           26,789             151,789           151,789               - ด าเนินการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวชิาการ ระหวา่งเดือน ตุลาคม 2558 - 

กันยายน 2559 โรงเรียนเทศบาลวดัชัยชุมพล โดยด าเนินการกิจกรรมดังนี้

1. กิจกรรมติวเข้มนักเรียนคนเก่ง สน.สท.

2. กิจกรรมสอนติวเข้มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบเข้า ม.1 

3. กิจกรรมติวนักเรียนแข่งขันทักษะระดับภาคใต้

ผลกำรด ำเนินกำร

 - นักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพร้อมส าหรับสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้น 

ม.1 ก

 - นักเรียนคนเก่ง สน.สท. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนการแข่งขันต่อในระดับประเทศ 

 - นักเรียนได้รับรางวลัจากการแข่งขันทักษะวชิาการระดับภาคใต้

ด าเนินการแล้วเสร็จ

24



ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

29 โครงการฝึกอบรมนักเรียนพิธกีร

จดัรายการวทิยโุทรทัศน์

ร.ร.เทศบาล

วดัชยัชมุพล

(งบโรงเรียน)

15,000             15,000                 - ด าเนินการจดักิจกรรมฝีกอบรมการเป็นพิธกีรในโอกาสต่างๆ และอบรมการเป็นนัก

วทิยุและโทรศัพท์ ระหวา่งเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม GTX 

โรงเรียนเทศบาลวดัชัยชุมพล 

ผลกำรด ำเนินงำน

1. ครู นักเรียน เยาวชน และประชาชน ที่ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจใน

บทบาทของพิธกีรและสามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาทักษะในการเป็นพิธกีรได้อย่าง

เหมาะสม

2. ครู นักเรียนเยาวชน และประชาชน มีความสามารถในการเป็นพิธกีร การจดั

รายการวทิยุ โทรทัศน์ ได้เป็นอย่างดีและสามารถน าไปพัฒนาเป็นอาชีพเสริมได้

ด าเนินการแล้วเสร็จ

30 โครงการสร้างอาชพีเสริมรายได้ ร.ร.เทศบาล

วดัชยัชมุพล

(งบโรงเรียน)

11,000             11,000                 - ด าเนินการสร้างอาชีพเสริมรายได้ ระหวา่งเดือนมิถุนายน - กรกฏาคม 2559 ณ 

ห้องประชุม GTX โรงเรียนเทศบาลวดัชัยชุมพล ซ่ึงด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

1. กิจกรรมพัฒนาอาชีพส่งเสริมรายได้ (อาชีพตัดผม)

2. กิจกรรมเสริมรายได้

ผลกำรด ำเนินงำน

 - จดักิจกรรมท าตุ๊กตาการบูร

 - นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถท าตุ๊กตาหอมการบูรได้อย่างสวยงาม

 - ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการประกอบอาชีพ ใช้เป็นแนวทางในการ

สร้างอาชีพ เสริมรายได้ให้กับตนเอง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

31 โครงการเรียนรู้จากภูมปิัญญา

ท้องถิ่น

ร.ร.เทศบาล

วดัชยัชมุพล

(งบโรงเรียน)

10,000             10,000                 - ด าเนินการจดักิจกรรมเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหวา่งเดือน กรกฏาคม-

สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม GTX โรงเรียนเทศบาลวดัชัยชุมพล ซ่ึงด าเนินกิจกรรม

ต่างๆ ดังนี้ การสานพัดใบพ้อ , การท าดอกไม้จากใบเตย , การประดิษฐ์ดอกไม้จาก

วสัดุเหลือใช้ , การท าก าพรึก

ผลกำรด ำเนินงำน

 - นักเรียน เยาวชน ครู เห็นคุณค่าความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น

 - นักเรียน เยาวชน ครู เรียนรู้ จากการปฏิบัติจริงในเร่ืองการสานพัดใบพ้อ การท า 

ดอกไม้จากใบเตย การประดิษฐ์ดอกไม้จากวสัดุเหลือใช้ และการท าก าพรึก

ด าเนินการแล้วเสร็จ

25



ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

32 โครงการออมทรัพยก์บัธนาคาร

โรงเรียน

ร.ร.เทศบาล

วดัชยัชมุพล

(งบโรงเรียน)

15,000             14,514                 - ด าเนินการกิจกรรมออมทรัพย์กับธนาคารโรงเรียน ระหวา่งเดือนพฤษภาคม - 

กันยายน 2559 ณ โรงเรียนเทศบาลวดัชัยชุมพล 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างจติส านึกให้นักเรียนรู้จกัใช้จา่ยและรู้จกัการออม

2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการท างาน สามารถ

น าไปใช้ในชีวติประจ าวนัได้ 

3. เพื่อให้นักเรียนรู้จกัการท างานร่วมกับผู้อื่นได้

4. เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์ สุจริต มีความสามัคคี

ผลกำรด ำเนินงำน

 - จดัให้มีห้องส านักงานธนาคารออมสินในโรงเรียน โดยมีนักเรียนเป็นเจา้หน้าที่รับ

ฝากเงินและเจา้หน้าที่จากธนาคารออมสินมารับฝากเงินกับนักเรียนทุกสัปดาห์ที่ 2 

ของเดือน ซ่ึงนักเรียนจะมีสมุดรายรับ-รายจา่ยของตนเอง ในการวางแผนการใช้เงิน

รู้จกัประโยชน์ของการออม

 - นักเรียนมีจติส านึกรู้จกัใช้จา่ยและรู้จกัการออม

 - นักเรียนออมเงินด้วยตนเองได้

 - นักเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการออม

 - นักเรียนรู้จกัวางแผนการใช้เงินและท าบัญชีรายรับ-รายจา่ยของตนเองได้

ด าเนินการแล้วเสร็จ

26



ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

33 โครงการพัฒนาผู้เรียนด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศและการ

ส่ือสาร (ICT)

ร.ร.เทศบาล

วดัชยัชมุพล

(งบโรงเรียน)

30,000               -    - ไม่ได้ด าเนินการ 

เนื่องจาก ใช้งบ SBMLD ซ่ึงได้รับโอนเงินเมื่อวันที่ 

29 กันยายน 2559 จึงยังไม่ได้ด าเนินการ จะ

ด าเนินการโครงการในงบประมาณ 2560

34 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม

อธัยาศัย

ร.ร.เทศบาล

วดัชยัชมุพล

(งบโรงเรียน)

70,000               -    - ไม่ได้ด าเนินการ 

เนื่องจาก ใช้งบ SBMLD ซ่ึงได้รับโอนเงินเมื่อวันที่ 

29 กันยายน 2559 จึงยังไม่ได้ด าเนินการ จะ

ด าเนินการโครงการในงบประมาณ 2560

35 โครงการเขา้ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ร.ร.เทศบาล

วดัโคกสะท้อน

(งบโรงเรียน)

25,000             24,799                 - จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี เมื่อวันที่ 23-25 ธ.ค.58 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโคก

สะทอ้น , สถานีรถไฟทุ่งสง , สวนหลวง ร.5 ,วัดชัยชุมพล,ถ้ าตลอด  

วัตถุประสงค์

 - เพื่อใหลู้กเสือ-เนตรนารีมีความรู้ความเข้าใจในการปฏบิติักิจกรรมของลูกเลือ-เนตรนารี

 - เพื่อใหลู้กเสือ-เนตรนารีมีทกัษะกระบวนการในการปฏบิติักิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

 - เพื่อใหลู้กเสือ-เนตรนารี มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม

 - เพื่อใหลู้กเสือ-เนตรนารี มีความพึงพอใจและเหน็คุณค่าของกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

กิจกรรมที่ด ำเนินงำน

1. เดินทางไกลลูกเสือส ารอง ป.1-ป.3

2. เดินทางไกลลูกเสือสามัญ ป.4

3. เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญฯ ป.5-ป.6

4. กิจกรรมรอบกองไฟ

ผลกำรด ำเนินงำน

1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 527 คน

2. ลูกเสือ-เนตรนารี มีความรู้ความเข้าใจในการปฏบิติักิจกรรม โดยตรวจสอบจากผู้เข้าร่วม

โครงการ ร้อยละ 90 บรรลุระดับสูงกว่าวัตถุประสงค์ที่วางไว้ร้อยละ 85

ด าเนินการแล้วเสร็จ

27



ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

36 โครงการสอนเสริมนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6

ร.ร.เทศบาล

วดัโคกสะท้อน

(งบโรงเรียน)

40,000             40,000                 - ด าเนินการสอนเสริมตามโครงการวนัเสาร์-อาทิตย์ เร่ิมต้ังแต่ 13 ธ.ค.58-28 ก.พ.59

 ณ โรงเรียนเทศบาลโคกสะท้อน

วัตถุประสงค์

 - เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เรียนรู้เพิ่มเติมในสาระวชิาภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ

 - เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ

สอบแข่งขันและเรียนต่อไปในระดับที่ชั้นสูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธภิาพ

ผลกำรด ำเนินกำร

1. นักเรียนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 100

2. ผลการเรียนหลังเรียนระดับดี

3. นักเรียนมีความพร้อมในการเข้าเรียนต่อ

4. นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาวชิาทั้ง 5 สาระได้ดีขึ้น

ด าเนินการแล้วเสร็จ

37 โครงการดุริยางค์ในโรงเรียน ร.ร.เทศบาล

วดัโคกสะท้อน

(งบโรงเรียน)

30,000             30,000                 - ด าเนินการจดัอบรมการบรรเลงดนตรี วงเมโลเด้ียนเมื่อ 28 มี.ค.59- 6 เม.ย.59 ณ 

โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะท้อน

กิจกรรมที่ด ำเนินกำร

1. การบรรเลงดนตรี

2. การฝึกเดินขบวน

ผลกำรด ำเนินงำน

1. นักเรียนเข้าร่วมกิจรรม จ านวน 50คน 

2. นักเรียนมีทักษะการบรรเลงดนตรีวงดุริยางค์

3. นักเรียนมีพัฒนาการเคล่ือนไหวร่างกายบุคลิกภาพ สง่างาม

4. นักเรียนสามารถเข้าร่วมบรรเลงดนตรีในกิจกรรมต่าง ๆ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

38 โครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซม

ห้องสมดุโรงเรียน

ร.ร.เทศบาล

วดัโคกสะท้อน

(งบโรงเรียน)

100,000           70,000                 - ปรับปรุงพัฒนาห้องสมุด เมื่อวนัที่ 1-20 มี.ค.59 ณ ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลวดั

โคกสะท้อน

กิจกรรมที่ด ำเนินงำน

1. ปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดให้มีความสนใจ ทันยุค ทันสมัย เป็นส่ิงดึงดูดใจของผู้เข้า

บริการ โดยมีการจดัจา้ง จดัซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอ และ

ครบถ้วน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการอ่านและการเรียนรู้

ผลกำรด ำเนินงำน

1. โรงเรียนมีห้องสมุดที่ได้รับการพัฒนา มีวสัดุและอุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวก

เพียงพอและครบถ้วน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการอ่านและการเรียนรู้

ด าเนินการแล้วเสร็จ

39 โครงการไหวค้รู ร.ร.เทศบาล

วดัโคกสะท้อน

(งบโรงเรียน)

5,000              4,950                   - ด าเนินการกิจกรรมไหวค้รู ระหวา่งวนัที่ 1-16 มิถุนายน 2559 ณ อาคารสถิต

บุญญากร (อาคาร 3) โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะท้อน

ผลกำรด ำเนินงำน

- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมไหวค้รู จ านวน 511 คน คิดเป็นร้อยละ 95% 

- ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดี 

 - ทางโรงเรียนสามารถจดัสรรทุนการศึกษาให้นักเรียน 36 ทุน

 - นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระคุณครูเห้นคุณค่าและแสดงออกถึงความ

กตัญเวทีที่มีต่อครู

40 โครงการส่งนักเรียนเขา้ร่วม

แขง่ขนัทักษะทางวชิาการ

ร.ร.เทศบาล

วดัโคกสะท้อน

(งบโรงเรียน)

22,960             22,950                 - ด าเนินการฝึกซ่อมทักษะทางวชิาการให้กับนักเรียนตัวแทน ด าเนินการระหวา่ง 4 

พฤษภาคม - 23 มิถุนายน 2559  ณ โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะท้อน และเทศบาล

นครหาดใหญ่

ผลกำรด ำเนินงำน

 - นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 8 รายการ ได้รับเหรียญรางวลั 7 เหรียญ

 - นักเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

41 โครงการเขา้ค่ายจริยธรรม ร.ร.เทศบาล

วดัโคกสะท้อน

(งบโรงเรียน)

20,000             20,000                 - ด าเนินการเข้าค่ายจริยธรรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหวา่งวนัที่ 

25-26 กรกรฏาคม  2559 ณ ศาลาการเปรียญวดัโคกสะท้อน 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นพลเมืองดีของสังคม

2. เพื่อให้นักเรียนอยู่อย่างมีสติและมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์

3. เพื่อสนองนโยบายตามพระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติและแผนพัฒนาการศึกษา

ของโรงเรียน

ผลกำรด ำเนินงำน

 - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 100 คน

 - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการด าเนินการโครงการอยู่ในระดับมาก ซ่ึง

อธบิาย ได้ดังนี้

 (1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นพลเมืองดีของสังคม

 (2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝีกการอยู่อย่างมีสติและมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์

 (3) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจดัโครงการนี้อีกต่อไป

 (4) ผู้จดัท าโครงการได้ด าเนินการโครงการเพื่อสนองนโยบายตามพระราชบัญญติั

การศึกษาแห่งชาติและแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนตามวตัถุประสงค์

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

42 โครงการหนูน้อย ICT ร.ร.เทศบาล

วดัโคกสะท้อน

(งบโรงเรียน)

10,000             10,000                 - ด าเนินการอบรมพัฒนาความสามารถทางด้านทักษะคอมพิวเตอร์ ด้วยการฝึก

ปฏิบัติจริง ด าเนินการเมื่อวนัที่ 23 กรกฏาคม 2559 , 6 , 13 , 20 , 21 สิงหาคม 

2559 ณ โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะท้อน 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านทักษะทางคอมพิวเตอร์ โดยใช้

โปรแกรมไมโครซอฟท์เวร์ิด ในการสร้างชิ้นงาน ผลงาน และสามารถน าอินเตอร์เน็ต

มาประยุกต์ใช้ได้

2. เพื่อให้นักเรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนในกลุ่มสาระต่างๆ ได้ 

3. เพื่อให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสามารถแนะน าให้กับผู้อื่นได้

ผลกำรด ำเนินงำน

 - นักเรียนระดับชั้นประถม ป.4-6 ได้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ

 100

 - นักเรียนมีความพึงพอใจร้อยละ 95 

 - นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมร้อยละ 95

ด าเนินการแล้วเสร็จ

43 โครงการสอนซ่อมทักษะการอา่น-

เขยีนภาษาไทย ป.1-ป.6

ร.ร.เทศบาล

วดัโคกสะท้อน

(งบโรงเรียน)

20,000             20,000                 - ด าเนินการจดักิจกรรมสอนซ่อมทักษะการอ่าน-เขียนภาษาไทย ป.1-ป.6 นักเรียนที่

มีปัญหาด้านการอ่าน-เขียน ระหวา่งเดือนมิถุนายน-กันยายน 2559 ณ โรงเรียน

เทศบาลวดัโคกสะท้อน 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อแก้ไขปัญหาให้นักเรียนอ่านออก-เขียนได้ตามคุณภาพในแต่ละระดับชั้น

2. เพื่อฝึกให้นักเรียนมีนิสัยรักการใฝ่รู้ใฝ่เรียน

ผลกำรด ำเนินงำน

 - นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความสามารถด้านการอ่านออก-เขียนสูงขึ้นและมี

ความพร้อมในการพัฒนาตนเองด้านการเรียนสูงขึ้น

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

44 โครงการวนัอาเซียน ร.ร.เทศบาล

วดัโคกสะท้อน

(งบโรงเรียน)

30,000             30,000                 - ด าเนินการจัดกิจกรรมวันอาเซียน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโคก

สะทอ้น 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อใหน้ักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

2. เพื่อจัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการเกี่ยวกับประชาอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลกำรด ำเนินงำน

 - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1-6 มีความรู้ ความเข้าใจและเจตนคติที่ดีเกี่ยวกับประชาคมอา

เซ๊ยน

 - นักเรียนมีความรับผิดชอบในการปฏบิติักิจกรรมและงานที่ได้รับมอบหมาย

 - นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

 - นักเรียนสามารถน าประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้

ด าเนินการแล้วเสร็จ

45 โครงการศึกษานอกสถานที่ ร.ร.เทศบาล

วดัโคกสะท้อน

(งบโรงเรียน)

40,000             40,000                 - ด าเนินการศึกษานอกสถานที่ เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2559 ณ ศูนย์ศิลปะวิถี 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อใหน้ักเรียนได้เรียนรู้ และศึกษาประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมจริงด้วยตนเอง

2. เพื่อใหน้ักเรียนได้รู้จักการสังเกต การวิเคราะหข์้อเทจ็จริงฝึกการแก้ปญัหาและฝึกการจดจ า

เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้มาวิเคราะหป์ระยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจ าวันได้

3. เพื่อใหน้ักเรียนฝึกความรับผิดชอบมีระเบยีบวินัยในการปฏบิติักิจกรรม การท างานและมี

ความสามัคคีในหมู่คณะ

ผลกำรด ำเนินงำน

 - นักเรียนเข้าร่วมกิจกกรรม จ านวน 507 คน 

 - นักเรียนได้รับประสบการณืตรงจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 - นักเรียนมีความรับผิดชอบในการปฏบิติักิจกรรมและงานที่ได้รับมอบหมาย

 - นักเรียนมีระเบยีบวินัยและมีความสามัคคีในหมู่คณะ

 - นักเรียนสามารถน าประสบการณืและความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในได้รับไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้

ด าเนินการแล้วเสร็จ

32



ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

46 โครงการ TO BE NUMBER ONE 

 - กจิกรรมประกวดร้องเพลง

ร.ร.มธัยมฯ

(งบโรงเรียน)

7,000              6,466                   - ด าเนินกิจกรรม TO BE NUMBER ONE กิจกรรมประกวดร้องเพลง เมื่อวนัที่ 30 

ธ.ค.58 ณ ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนมัธยมเทศบาลวดัท่าแพ

วัตถุประสงค์

 - เพื่อให้นักเรียนเกิดค่านิยมที่ดีของการเป็นหนึ่ง โดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด

ผลกำรด ำเนินงำน 

1. นักเรียนชั้น ม.1-ม.5 จ านวน 600 คนเข้าร่วมกิจกรรม

2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อโครงการในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 100

ด าเนินการแล้วเสร็จ

47 โครงการส่งเสริมอาชพีขั้นพื้นฐาน

 - กจิกรรมงานประดิษฐ์

ผ้าบาติก

ร.ร.มธัยมฯ

(งบโรงเรียน)

20,000             20,000                 - จดักจิกรรมงานประดิษฐ์ผ้าบาติก 

เมือ่วันที ่26-27 ม.ีค.59 ณ.ใต้อาคารเฉลิมพระเกยีรติ ร.ร.มธัยมศึกษา ทม.ทุง่สง

วตัถุประสงค์

 - เพือ่ใหน้ักเรียนกลุ่มสนใจมคีวามรู้ มทีักษะและได้รับประสบการณ์ตรงจากปราชญ์

ท้องถิน่ในการประดิษฐ์ผ้าบาติก

 - เพือ่ใหน้ักเรียนเยาวชนและประชาชนในท้องถิน่มงีาน มรีายได้

ผลกำรด ำเนินงำน

1. นักเรียนชั้นม.1-ม.5จ านวน 60  คน เขา้ร่วมกจิกรรม 

2. นักเรียนมเีจต-คติทีดี่ต่อโครงการในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 90

ด าเนินการแล้วเสร็จ

โครงการส่งเสริมกจิกรรมลูกเสือ

ไทย

56,000             55,140                

 - กจิกรรมเดินทางไกลลูกเสือ

นักเรียนชั้นม.1

8,000              7,890                  

 - กจิกรรมเขา้ค่ายลูกเสือ ม.2 40,000             39,330                

 - กจิกรรมบ าเพ็ญประโยชน์

ลูกเสือนักเรียนชั้น ม.3

8,000              7,920                  

48  - ด าเนินจัดกิจกรรมส่งเสรริมกิจกรรมลูกเสือไทย 

วัตถุประสงค์

 - เพื่อใหน้ักเรียนฝึกการใช้ทกัษะชีวิต มีระเบยีบวินัย มีเจตคติ มีค่านิยมที่ดีงามและปฏบิติัตน

ตามกฎเกณฑ์ของการอยู่

 - เพื่อใหน้ักเรียนได้น าความรู้จากการเรียนรู้ในวิฃาลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต

ผลกำรด ำเนินงำน

 - ด าเนินการเมื่อวันที่ 15 ม.ค.59 และ 13-15 ก.พ.59 ณ ม.1-2 ณ.อุทยานน้ าตกโยง 

 -  ด าเนินการเมื่อวันที่ 24 ก.พ.59 

ณ ร.ร.มัธยมเทศบาลวัดทา่แพ

 - นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 จ านวน 600 

1 - นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการพัฒนาตนเองตามหลักสูตร

ด าเนินการแล้วเสร็จร.ร.มธัยมฯ

(งบโรงเรียน)
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน              20,000 ; 20,000                

 - กจิกรรมสอนเสริมเพื่อพัฒนาผล

 o-net ส าหรับนักเรียนชั้นม.

             20,000 20,000                

49 ด าเนินการแล้วเสร็จ - ด าเนินการเมื่อ 29 ธนัวาคม 2558 , 6 กุมภาพันธ ์2559 , 13 กุมภาพันธ ์2559  ณ

 ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง

วัตถุประสงค์

 - เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนฃ้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 - เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิท์างการเรียนและพัฒนาผลสอบ o-net ของโรงเรียน

 - เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนในวชิาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และ

ภาษาอังกฤษ

ผลกำรด ำเนินงำน

เชิงปริมำณ

1. นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.ปลายจ านวน 350 คน เข้าร่วมกิจกรรม

2. จดัสอนเสริมด้วยวทิยากร 5 คน คนละ 1 วชิา รวม 5 คร้ังในการสอนช่วงวนัเสาร์ 

และ ม.ปลายวนัอาทิตย์คร้ังละ 4 ชม.รวม 40 ชม.

เชิงคุณภำพ

1. นักเรียนได้เทคนิคการสอบ การจ าและการคิดวเิคราะห์จาก วทิยากรผู้สอนที่

เชี่ยวชาญ

ร.ร.มธัยมฯ

(งบโรงเรียน)
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

โครงการสร้างสายใยสานสัมพันธ์

นักเรียน

             60,000 17,000                

 -กจิกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1

และ ม.4

             30,000 30,000                ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - กจิกรรมปัจฉมินิเทศนักเรียนชั้น

 ม.3

             30,000 17,000                ด าเนินการแล้วเสร็จ

โครงการพัฒนาทักษะ

คอมพิวเตอร์แกน่ักเรียน

โรงเรียนมธัยม

เทศบาลวดัท่าแพ

(งบโรงเรียน)

#REF! 9,882                   - ด าเนินกิจกรรมพัฒนาทกัษะคอมพิวเตอร์แก่นักเรียน ดังนี้

วัตถุประสงค์

 - เพื่อจัดอบรมเพิ่มทกัษะและความรู้ที่ถูกต้องในการใช้คอมพิวเตอร์ใหแ้ก่นักเรียน

 -กจิกรรมอบรมทักษะ

คอมพิวเตอร์การออกแบบแก่

นักเรียนห้องโปรแกรม

ร.ร.มธัยมฯ

(งบโรงเรียน)

10,000             9,882                  1. กิจกรรมอบรมทักษะคอมพิวเตอร์การออกแบบแก่นักเรียนห้องโปรแกรม ณ ห้อง

คอมพิวเตอร์โรงเรียน ม.ทส

ผลกำรด ำเนินงำน

1. นักเรียนที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้และมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ในระดับผ่าน

เกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 85

เชิงปริมำณ

1.นักเรียนชั้นม.1-ม.3 จ านวน  280 คน เข้าร่วมโครงการ

2. จดัอบรมกิจกรรมละ 2 วนั

เชิงคุณภำพ

1. นักเรียนที่เข้าอบรมมีความรู้และมีทักษะคอมพิวเตอร์ พื้นฐานร้อยละ 85

ด าเนินการแล้วเสร็จ

50 วตัถุประสงค์

 - เพื่อให้นักเรียนแสดงออกถงึความรัก ความผูกพัน ระหวา่งเพื่อนและ

แสดงออกถงึความกตัญญูกตเวทีต่อครู

 - ด าเนินการปัจฉมินิเทศ เมื่อวนัที่ 24 ก.พ.2559 

ผลกำรด ำเนินงำน

1. โรงเรียนมคีะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ๕

1. นักเรียนชั้นม.3และม.๔ จ านวน ๓๕๐ คน เขา้ร่วมกจิกรรม

2. จดักจิกรรมที่โรงเรียน รับฟังขอ้ชี้แนะจากผู้บริหาร คณะครู กจิกรรมละ๑ วนั

3.นักเรียนที่เขา้ร่วมกจิกรรมมคีวามพอใจต่อโครงการ

ร.ร.มธัยมฯ

(งบโรงเรียน)

51
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

52 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

 - กจิกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน

 - กจิกรรมฟันเหงือกแขง็แรง

ร.ร.มธัยมฯ

(งบโรงเรียน)

16,000             7,800                   - ด าเนินการตรวจสุขภาพนักเรียน และฟันเหงือกแข็งแรง เมื่อวนัที่ 22 กรกฏาคม 

2559 ณ ร.ร.มัธยมเทศบาลวดัท่าแพ 

ผลกำรด ำเนินงำน

 - นักเรียนสนใจปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้วยการใส่ใจตรวจสุขภาพทางด้านร่างกายและ

จติใจ ร้อยละ 100

ด าเนินการแล้วเสร็จ

53 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน

-กจิกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์

นักเรียนของนักเรียนชั้น ม.6

ร.ร.มธัยมฯ

(งบโรงเรียน)

30,000             29,975                 - ด าเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิน์ักเรียนของนักเรียนชั้น ม.6 ระหวา่งวนัที่ 6-7 , 

13-14,20-21, 27-28 ส.ค 59 ณ ห้องประชุมมรกต ณ โรงเรียนมัธยมเทศบาลวดัท่าแพ

ผลกำรด ำเนินกำร

 -มีนักเรียน ม.6 เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ในการพัฒนา

ความรู้ทางวชิาการ 

 - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนเพิ่มขึ้น

 - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อย

ละ 3

ด าเนินการแล้วเสร็จ

54 โครงการเรียนรู้วทิยสู่์โลกกวา้ง ร.ร.มธัยมฯ

(งบโรงเรียน)

45,000             44,000                 - ด าเนินกิจรรมเรียนรู้วทิย์สู่โลกกวา้ง ระหวา่งวนัที่ 16-17 กรกฏาคม 2559 ณ 

อุทยานแห่งชาติ จ.ประจวบคีรีขันธ ์

ผลกำรด ำเนินงำน

 -นักเรียนห้องวทิยาศาสตร์ ม.ปลายจ านวน 50 คน

 -เดินทางไปศึกษายัง ต.หวา้กอ จ.ประจวบคิรีขันธ ์จ านวน 2 วนั 1 คืน

 - นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ เรียนรู้วทิยาศาสตร์จากแหล่งเรียนรู้ที่ดีร้อยละ 95

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

55 โครงการส่งเสริมการศึกษานอก

สถานที่ 
 -กิจกรรมทศันศึกษาระดับชั้น ม.1

 -กิจกรรมทศันศึกษาระดับชั้น ม.2

 -กิจกรรมทศันศึกษาระดับชั้น ม.3

 -กิจกรรมทศันศึกษาระดับชั้น ม.4-6

ร.ร.มธัยมฯ

(งบโรงเรียน)

143,400           142,751               - ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการศึกษานอกสถานที่ เมื่อวนัที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ จ.

กระบี่ , อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช , มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์และหาดทรายแก้ว 

จ.นครศรีธรรมราช

ผลกำรด ำเนินงำน

 - นักเรียนชั้นม.1-ม.6 จ านวน 894 คน เข้าร่วมโครงการ

 - ศึกษานอกสถานที่ระดับชั้นละ 1 วนั

 - ร้อยละ 80.01 ของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้นอกสถานที่

ไม่ต่ ากวา่ระดับดีตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้

ด าเนินการแล้วเสร็จ

56 โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ร.ร.มธัยมฯ

(งบโรงเรียน)

20,000             10,200                 - ด าเนินการกิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เมื่อวนัที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม

มรกต โรงเรียนมัธยมเทศบาลวดัท่าแพ และคลองท่าแพ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ

ผลกำรด ำเนินงำน

 - นักเรียนจ านวน 50 คนเป็นผู้น านักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในการอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อมเป็นเวลา 2 วนั

 -นักเรียนจ านวน 50 คนเป็นผู้น านักเรียนในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมได้

 -นักเรียนร้อยละ 100 มีเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

ด าเนินการแล้วเสร็จ

โครงการค่ายวชิาการ 130,000           129,400               - ด าเนินการค่ายวชิาการ ดังนี้ ค่ายคณิตศาสตร์ , ค่ายภาษาอังกฤษ และค่าย

วทิยาศาสตร์

 -กจิกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 50,000             50,000                 -ค่ายคณิตศาสตร์ ระหวา่งวนัที่ 13-14 สิงหาคม 2559 ณ แก่งหนานมดแดง จ.พัทลุง

 -กจิกรรมค่ายภาษาองักฤษ 40,000             39,600                 -ค่ายภาษาอังกฤษ เมื่อวนัที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ สนามบินนานาชาติ จ.กระบี่

57 ร.ร.มธัยมฯ

(งบโรงเรียน)

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

 -กจิกรรมค่ายวทิยาศาสตร์ 40,000             39,800                 -ค่ายวทิยาศาสตร์ เมื่อวนัที่ 9,23 กรกฏาคม และ 6-13 สิงหาคม 2559 ณ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย

ผลกำรด ำเนินงำน

 - นักเรียนที่เข้าร่วมมี คือห้องสายวทิย์คณิต ม.ต้น จ านวน 3 ห้องและ 

ม.ปลาย จ านวน 3 ห้องรวม 310 คน

 - ร้อยละ ๙๕ ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสอบผ่านเกณฑ์วดัความรู้ที่ก าหนดขึ้น

 - นักเรียนได้รับความรู้มีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้

58 โครงการตลาดนัดวชิาการ ร.ร.มธัยมฯ

(งบโรงเรียน)

100,000           98,605                 - ด าเนินการกิจกรรมตลาดนัดวชิาการ เมื่อวนัที่ 9 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนมัธยม

เทศบาลวดัท่าแพ

ผลกำรด ำเนินงำน

 - -มีนักเรียนทั้งในโรงเรียนและใกล้เคียงเข้าร่วมชมการแสดงบนเวทีและการแสดงผล

งาน จ านวน 600 คน จดักิจกรรม 1 วนั

 -ร้อยละ ๘๕ของนักเรียนมีแรงจงูใจในการเรียนเพิ่มขึ้นจากการได้เห็นผลงานที่แสดง

ในงานตลาดนัดวชิาการ

ด าเนินกาแล้วเสร็จ

โครงการส่งเสริมวนิัย มารยาท

ไทยและการมส่ีวนร่วม

19,000            19,000                - ด าเนินการจดักิจกรรมส่งเสริมวนิัยด้านมารยาทไทยและสารวตัรนักเรียน

 -กจิกรรมอบรมมารยาทไทย 9,000              9,000                   -กิจกรรมอบรมมารยาทไทย เมื่อวนัที่ 9 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมมรกต 

โรงเรียนมัธยมเทศบาลวดัท่าแพ

59 ร.ร.มธัยมฯ

(งบโรงเรียน)

ด าเนินการแล้วเสร็จ

57 ร.ร.มธัยมฯ

(งบโรงเรียน)

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

 -กจิกรรมอบรมสารวตัรนักเรียน 10,000             10,000                 -กจิกรรมอบรมสารวตัรนักเรียน เมื่อวนัที่ 21 กนัยายน 2559 ณ ห้องประชมุ

มรกต โรงเรียนมธัยมเทศบาลวดัท่าแพ

ผลกำรด ำเนินงำน

 - มนีักเรียนเขา้ร่วมโครงการ 700คน

 - ใชเ้วลาอบรมกจิกรรมละ 1 วนั

 - ร้อยละ  100 ของนักเรียนเขา้ร่วมกจิกรรมมคีวามพึงพอใจในโครงการระดับ

มาก

60 โครงการฝึกอบรมมารยาทไทยใส่

ใจวฒันธรรม

ร.ร.เทศบาลบ้าน

นาเหนือ

(งบโรงเรียน)

40,000             40,000                 - ด าเนินกจิกรรมฝึกอบรมมารยาทไทยใส่ใจวฒันธรรม เมื่อวนัที่ 21-22 

มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ

ผลกำรด ำเนินงำน

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เขา้ร่วมกจิกรรม จ านวน 62 คน 

2. นักเรียนร้อยละ 89 คนมคีวามรู้ความเขา้ใจมารยาทในสังคม

3. นักเรียนร้อยละ 98 มกีริิยามารยาทที่งดงาม

4. นักเรียนร้อยละ 98 แสดงความเคารพได้ถกูต้อง ไหวไ้ด้ถกูต้องตามกาลเทศะ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

59 ร.ร.มธัยมฯ

(งบโรงเรียน)

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

61 โครงการเขา้ค่ายพักแรมเดิน

ทางไกลลูกเสือ เนตรนารี 

 - กจิกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของ

ลูกเสือเนตรนารีสามญั

 - กจิกรรมการเดินทางไกลของ

ลูกเสือเนตรนารีส ารอง

ร.ร.เทศบาลบ้าน

นาเหนือ

(งบโรงเรียน)

20,000             20,000                 - ด าเนินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี  ป.6 เมื่อวันที่ 6-8 ม.ค.59 , ป.1 เมื่อวันที่

 13 ม.ค. และ 15 ม.ค. 59 ณ ค่ายลูกเสือส าโรง

กิจกรรมที่ด ำเนินงำน

1. กิจกรรมนันทนาการ

2. กิจกรรมการใหค้วามรู้ของวิทยากร

3. การเข้าฐานการเรียนในกิจกรรมต่างๆ 

ผลกำรด ำเนินงำน

1. ลูกเสือ เนตรนารี ร้อยละ 98.7 จ านวน 74 คน ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วม

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม

2. ร้อยละ 90.2 ของนักเรียนมีความรับผิดชอบ และมีระเบยีบวินัย

3. ร้อยละ 100 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

4. นักเรียนมีความสามัคคี ท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน มีความรับผิดชอบ มีระเบยีบวินัย มีทกัษะ

ด้านการคิด การท า และการแก้ปญัหาอยู่ในระดับดีมาก

ด าเนินการแล้วเสร็จ

62 โครงการส่งเสริมอาชพีและ

นันทนาการ (กจิกรรมการท าขนม

ไทย)

ร.ร.เทศบาลบ้าน

นาเหนือ

(งบโรงเรียน)

24,000             24,000                 - ด าเนินกิจกรรมการท าขนมไทยเมื่อวนัที่ 19 ก.พ.59 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านนา

เหนือ 

กิจกรรมที่ด ำเนินงำน

1. อบรมการท าขนมไทย

2. การฝึกท าขนมไทย

ผลกำรด ำเนินงำน

1. เยาวชนและประชาชนในชุมชนใกล้เคียงโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือร่วมกิจกรรม

 จ านวน 20 คน และมึความรู้เร่ืองการท าขนมไทย และสามารถท าขนมไทยได้

2. นักเรียน ครู ร้อยละ 100 ได้ร่วมกิจกรรมการท าขนมไทย

3. ผู้เข้าร่วมและผู้มีส่วนเกี่ยวร้อยละ 95 มีความพึงพอใจ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

63 โครงการวดัในโรงเรียน ร.ร.เทศบาลบ้าน

นาเหนือ

(งบโรงเรียน)

 -  -  - ด าเนินการจดักิจกรรมวนัในโรงเรียน เดือนละ 1 คร้ัง ณ อาคารอเนกประสงค์

โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ

กิจกรรมที่ด ำเนินงำน

1. นักเรียนน าปิ่นโตมาถวายพระ

2. นักเรียนฟังธรรมจากพระสงฆ์

3. นักเรียนได้ร่วมพิธกีรรมทางศาสนาและฝึกสมาธิ

ผลกำรด ำเนินงำน

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 100

2. ผลการด าเนินกิจกรรมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับ ดี

3. นักเรียนร้อยละ 95.00 ได้ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนได้ถูกต้อง

เหมาะสม

4. นักเรียนร้อยละ 95.47 ได้รับฟังหลักธรรมจากพระสงฆ์

5. นักเรียนร้อยละ 93.60 ได้รับการฝึกสมาธิ

6. นักเรียนร้อยละ 94.80 มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น

7. ผู้เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมร้อยละ 93.67 มีความพึงพอใจ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

และด าเนินการโดยไมใ่ชง้บประมาณ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

64 โครงการตลาดนัดวชิาการ

(กจิกรรมตลาดนักเรียน)

ร.ร.เทศบาลบ้าน

นาเหนือ

(งบโรงเรียน)

15,000             15,000                 - ด าเนินกิจกรรมตลาดนักเรียน เมื่อวนัที1่9 ก.พ.59 ณ ลานธรรมปัญญาโรงเรียน

เทศบาลบ้านนาเหนือ

กิจกรรที่ด ำเนินงำน

1.นิทรรศการ

2.Science Show

3.การแสดงอาเซียน

4.เพลงบอกเยาวชน

5.การเล่านิทาน

6.เพลงกล่อมเด็ก

7.การประกวดการแต่งกายชุดอาเซียน

8.สอยดาวคณิตศาสตร์

9.เกมภาษาอังกฤษ

10.การจ าหน่ายสินค้าของนักเรียน

ผลกำรด ำเนินงำน

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ จ านวน 432 คน

2. บุคลากรครู จ านวน 40 คน 

ด าเนินการแล้วเสร็จ

3. ผู้มีส่วนร่วมและผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 80.27 มีความพึงพอใจ

4. นักเรียน ครู ร้อยละ 100 ได้ร่วมโครงการตลาดนัดวชิาการ (กิจกรรมตลาดนัด

นักเรียน) 

5. นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ ได้รับประสบการณ์ตรงและเรียนรู้ด้วยการ

ปฏิบัติจริง สามารถน าทักษะและความรู้ไปใช้ในชีวติประจ าวนั
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

65 โครงการฝึกศึกษาปลูกผักไร้ดิน ร.ร.เทศบาลบ้าน

นาเหนือ

(งบโรงเรียน)

12,000             12,000                 - ด าเนินการฝึกศึกษาปลูกผักไร้ดิน เมื่อวนัที่ 26 ก.พ.59 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านนา

เหนือและชิณวงค์ฟาร์ม  อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

ผลกำรด ำเนินงำน

1. เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100

2. ผู้เข้าร่วมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจ

3. เด็ก เยาวชน ประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับประสบการณ์ตรง มีทักษะการ

เรียนรู้ เพื่อได้น าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคต

ด าเนินการแล้วเสร็จ

66 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการการ

ใชง้านโปรแกรม 

Adobe Photoshop

ร.ร.เทศบาลบ้าน

นาเหนือ

(งบโรงเรียน)

40,000             40,000                 - ด าเนินการจดัการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop 

เมื่อวนัที่ 27-28 ก.พ.59 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านนา

เหนือ

ผลกำรด ำเนินงำน

1. เด็ก เยาวชน โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 40 คน คิด

เป็นร้อยละ 100 

2. ผู้เข้าร่วมและผู้มีส่วนเกี่ยวร้อยละ 94 มีความพึงพอใจ

3. เด็ก เยาวชน โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ จ านวน 40 คนได้รับการอบรมเชิง

ปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม Adobe มีความรู้ เกิดทักษะสามารถน าความรู้ที่ได้รับ

จากการอบรมเชิงปฏิบัติการไปประยุกต์ใช้

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

67 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม

ความสนใจของผู้เรียน(กจิกรรม

ผ้าบาติก กจิกรรมแกะกระจก 

กจิกรรมพิมพ์ผ้า

(ซิลล์สกรีน)

ร.ร.เทศบาลบ้าน

นาเหนือ

(งบโรงเรียน)

60,000             60,000                 - ด าเนินกิจกรรมผ้าบาติก กิจกรรมแกะกระจก กิจกรรมพิมพ์ผ้า(ซิลล์สกรีน) เมื่อ

วนัที่ ธ.ค.58-ม.ค.59 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือและสวนสาธารณะเฉลิมพระ

เกียรติ ร.9 เทศบาลเมืองทุ่งสง

กิจกรรมที่ด ำเนินงำน

1. กิจกรรมผ้าบาติก 

2. กิจกรรมแกะกระจก 

3. กิจกรรมพิมพ์ผ้า(ซิลล์สกรีน)

ผลกำรด ำเนินงำน

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 25 คน 

2. ครูและบุคคลากรทางการศึกษาหรือผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 50 คน

3. ผู้เข้าร่วมกอบรม มีความรู้และทักษะทางด้านการท าผ้าบาติก การแกะกระจกและ

การพิมพ์ผ้า

4. นักเรียน ครู และผู้ที่สนใจร้อยละ 85 มีความพึงพอใจ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

68 โครงการวนัอ าลา ร.ร.เทศบาลบ้าน

นาเหนือ

(งบโรงเรียน)

20,000             20,000                 - ด าเนินกิจกรรมวนัอ าลา เมื่อวนัที่ 8 มีนาคม 58 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านาเหนือ

กิจกรรมที่ด ำเนินงำน

1.การแสดงของนักเรียน

2.การกล่าวแสดงความรู้สึก

3.การมอบเกียรติบัตร

4.การกล่าวให้โอวาทแกนักเรียน

ผลกำรด ำเนินงำน

1. ร้อยละ 100  (81 คน) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ร่วมกิจกรรมอ าลา

2. นักเรียนร้อยละ 97 เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรัก ความผูกพัน ระหวา่งเพื่อนรุ่นพี่ 

รุ่นน้อง ครู ได้แสดงกออกซ่ึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูและสถานศึกษา

3. นักเรียนร้อยละ 65 ได้รับมอบเกียรติบัตรดีเด่นด้านต่างๆ จากโรงเรียน

4. ผู้มีส่วนร่วมและผู้ที่เกี่ยวข้องร้อยละ 85.71 มีความพึงพอใจ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

69 โครงการคนรักษ์วทิย์ ร.ร.เทศบาล

บ้านนาเหนือ

(งบโรงเรียน)

5,000 5,000   - ด าเนินการกิจกรรมทางวิทย์ประกอบ ดังนี้ วีดีทศัน์ประวัติวันวิทยาศาสตร์ , การตอบ

ปญัหาทางวิทยาศาสตร์ , การประกวดการแต่งกายด้วยชุดจากวัสดุเหลือใช้ , กิจกรรมการ

แสดงบนเวท ี, การแสดง Science show เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ อาคาร

อเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ผู้ทรงเปน็พระบดิาแหง่

วิทยาศาสตร์ของไทย

2. เพื่อใหน้ักเรียนได้รับประสบการณ์จรงจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์

3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ผลกำรด ำเนินงำน

 - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1-6 จ านวน 396 คน , ครู จ านวน 37 คน

 - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจร้อยละ 95 

 - ร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมดได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรมทาง

วิทยาศาสตร์

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

70 โครงการส่งเสริมทักษะทาง

วชิาการ 

 - กจิกรรมซ่อมเสริมทักษะการอา่น

ร.ร.เทศบาล

บ้านนาเหนือ

(งบโรงเรียน)

5,000 5,000  - กิจกรรมสอนเซ่อมเสริมทักษะการอ่านของนักเรียนที่อ่านไม่บอกและอ่านไม่คล่อง 

ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ ในเวลา 15.30-16.30 น. ทุกวนัวนัจนักร์-ศุกร์ ณ โรงเรียนเทศบาล

บ้านนาเหลือ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจถึงหลักการอ่าน

2. เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาการอ่านได้เหมาะสมตามวยัและระดับชั้น

3. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาไทย และมีนิสัยรักการอ่าน

ผลกำรด ำเนินงำน 

 - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่อ่านไม่ออกและอ่านไม่คล่องจ านวน 103 คน

 - นักเรียน รู้เข้าใจหลักการอ่าน และสามารถพัฒนาทักษะการอ่านได้เหมาะสมตาม

วยัและระดับชั้นมีนิสัยรักการอ่าน ในระดับดี

 - นักเรียนมีความพึงพอใจ ร้อยละ 95 

 - นักเรียนรู้และเข้าใจหลักการอ่าน ร้อยละ 75 

 - นักเรียนสามารถพัฒนาการอ่านได้เหมาะสมตามวยัและระดับชั้น ร้อยละ 80 

 - นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านร้อยละ 75

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

71 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการ

บริหารสถานศึกษา

 - กจิกรรมพัฒนาฐานการเรียนรู้ 

BBL

ร.ร.เทศบาล

บ้านนาเหนือ

(งบอดุหนุน)

50,000 50,000                 - จดัร้างฐานการเรียนรู้แบบ BBL จ านวน 6 ฐาน เมื่อเดือนสิงหาคม 2559 ณ 

โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อให้โรงเรียน มีสีสัน หลากหลายบรรยากาศ ที่กระตุ้นให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง

2. เพื่อให้โรงเรีย มีฐานการเรียนรู้ BBL จ านวน 15 ฐาน ซ่ึงปลอดภัย เหมาะสมมี

คุณภาพและได้มาตรฐาน

3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผลการด าเนินงาน

 - นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ

 - นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงสมองได้รับการพัฒนา

จากการเรียนในฐานการเรียนรู้แบบ BBL ในระดับดี

ด าเนินกาแล้วเสร็จ

72 โครงการฝึกศึกษานอกสถานที่

 - กจิกรรมการเรียนรู้แบบบูรณา

การ

ร.ร.เทศบาล

บ้านนาเหนือ

(งบโรงเรียน)

20,000 20,000                 - ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเศรษฐกิจแบบพอเพียง ณ ค่าย

เทพสตรีศรีสุนทร ต าบลกะปาง จงัหวดันครศรีธรรมราช และอ าเภอทุ่งสง ระหวา่ง

วนัที่ 21-22 กรกฏาคม 2559 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญท์้องถิ่นและ

จากแหล่งเรียนรู้

2. เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะด้านความคิด การแก้ปัญหา การท างานร่วมกับผู้อื่น และ

ต้ังใจปฏิบัติกิจกรรมให้ประสบผลส าเร็จ

3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผลกำรด ำเนินงำน

 - นักเรีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 396 คน

 - นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ

 - นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับประสบการณ์ตรง จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

73 โครงการส่งเสริมทักษะทางวชิาการ

 - กจิกรรมส่งเสริมภาษาองักฤษ

ร.ร.กฬีาเทศบาล

เมอืงทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

5,000              5,000                   - ด าเนินกิจรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ เมื่อวนัที่ 25 ธ.ค.58 ณ โรงเรียนกีฬาเทศบาล

เมืองทุ่งสง 

วัตถุปรสงค์

 - เพื่อให้นักเรียนได้ทราบประวติัความเป็นมาของวนัคริสต์มาส

 - เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สนุกสนานร่ืนเริง

 - เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพระเซยูเจา้มาบังเกิด

 - เพื่อสร้างความสัมพันธร์ะหวา่งครูกับนักเรียน

 - เพื่อให้นักเรียนมีการบูรณาการวชิาภาษาอังกฤษมาใช้ในชีวติประจ าวนั

กิจกรรมที่ด ำเนินงำน

1. การแสดงของนักเรียนตามล าดับชั้น

2. การจดับอร์ดนิทรรศการ

3. กิจกรรมการตอบค าถาม

ผลกำรด ำเนินงำน

1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 262 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

2. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจร้อยละ 87.10 

3. นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการแสดง การตอบค าถาม มีทักษะในการแสดงเพิ่มขึ้น  

และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

74 โครงการเขา้ค่ายพักแรมลูกเสือ-

เนตรนารี สามญั/สามญัรุ่นใหญ่

ร.ร.กฬีาเทศบาล

เมอืงทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

11,000             11,000                 - ด าเนินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ/สามัญรุ่นใหญ ่เมื่อวนัที่ 

6-8 ม.ค.59 ณ ค่ายพักแรมลูกเสือ ณ ร.ร.วดัส าโรง

วัตถุประสงค์

 - ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพโดยค านึงถึง

ความแตกต่างระหวา่งบุคคลและพัฒนาการทางสมอง

 - ส่งเสริมด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม

 - ให้ผู้เรียนคิดสร้างสรรค์ คิดเชิงบวกในกิจกรรมที่หลากหลาย

 - ผู้เรียนมีรูปแบบลักษณะจติอาสา เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น

 - เพื่อฝึกให้ผู้เรียนรู้จกัการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีตามวถิีประชาธปิไตย

 - เพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะโดยให้เยาวชนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

 - เพื่อให้ผู้เรียนน าผลและกระบวนการลูกเสือไปใช้และปฏิบัติตามค าปฏิญาณและกฎ

ของลูกเสือเป็นรายบุคคล

ผลกำรด ำเนินงำน

1. นักเรียนชั้น ป.4-6 จ านวน 66 คน , ม.2 จ านวน 61 คน 

2. วทิยากรในการอบรมจ านวน 14 คน 

3. นักเรียน ครู ผู้ปกครองมีความพึงพอใจร้อยละ 95 

4. นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้การเสียสละแบ่งปัน การอยู่ร่วมกับผู้อื่น 

5. นักเรียนรู้จกัการปรับตัวเมื่อจ าเป็นต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

75 โครงการเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง 

(เกษตรกรรม)

ร.ร.กฬีาเทศบาล

เมอืงทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

45,000             45,000                 - ด าเนินการจดักอบรมเกี่ยวกับวธิกีารปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เมื่อวนัที่ 9 ธ.ค.58 ณ 

โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง

ผลกำรด ำเนินงำน

1. นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 68 คน 

2. ครูและบุคลากรโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน 30 คน 

3. เด็กและเยาวชนในชุมชน จ านวน 12 คน 

4.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เร่ืองการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ได้

5.เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและน าไปใช้ในการด าเนินชีวติ

6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 84.75

ด าเนินการแล้วเสร็จ

76 โครงการอบรมอดเปร้ียวไวก้นิ

หวาน

ร.ร.กฬีาเทศบาล

เมอืงทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

23,415             23,415                 - ด าเนินการอบรมอดเปร้ียวไวก้ินหวาน เมื่อวนัที่ 2 ก.พ. 59 ณ โรงเรียนกีฬา

เทศบาลเมืองทุ่งสง

ผลกำรด ำเนินงำน

1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

2. ครูและบุคลากร จ านวน 30 คน และวทิยากร 2 คน 

3. นักเรียน ครู ผู้ปกครองมีความพึงพอใจร้อยละ 95 

4. นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับภาวะเส่ียงการท้องก่อนวยัอันควรอันตรายของการมี

เพศสัมพันธท์ั้งในด้านร่างกาย (ท้อง,ติดโรค) อารมณ์ (เสียใจ กลัว อาย) สังคม (ไม่

เป็นที่ยอมรับ) และด้านศีลธรรม

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

77 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ การ

พยาบาลปฐมพยาบาลเบื้องต้น

และการชว่ยฟื้นคืนชพีขั้นพื้นฐาน

ร.ร.กฬีาเทศบาล

เมอืงทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

111,981           111,981               - ด าเนินการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืน

ชีพขั้นพื้นฐาน 

ผลกำรด ำเนินงำน

1.นักเรียนชั้นประถมเข้าร่วมอบรมจ านวน 68 คน ,ระดับมัธยมฯ จ านวน 191 คน  

2. บุคลากรภายในเข้ารับการอบรม จ านวน 30 คน และวทิยากร จ านวน 5 คน 

3. นักเรียนมีความรู้เร่ืองการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานการ

ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจบ็ ก่อนน าส่งโรงพยาบาล เพื่อลดความรุนแรงของบาดเจบ็ที่

เกิดขึ้น

ด าเนินการแล้วเสร็จ

78 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

 - กจิกรรมสอนติวเขม้นักเรียน

ร.ร.กฬีาเทศบาล

เมอืงทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

5,000              5,000                   - ด าเนินกิจกรรมสอนติวเข้มนักเรียน เมื่อวนัที่ 2-29 ก.พ.59 ณ โรงเรียนกีฬา

เทศบาลเมืองทุ่งสง 

ผลกำรด ำเนินงำน

1. จดักิจกรรมติวเข้ม O-net ในรายวชิา ภาษาไทย , คณิตศาสตร์ , วทิยาศาสตร์ , 

สังคมศึกษา , ภาษาอังกฤษ

2. นักเรียนชั้น ป.6 เข้าร่วมการติวจ านวน 31 คน และ ม.3 จ านวน 38 คน เข้าร่วม

กิจกรรม 100%

3. ในระดับผลคะแนนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมามีระดับคะแนนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 

18.47

4. นักเรียนมีความพึงพอใจในการจดัสอนติวเข้มร้อยละ 90

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

79 โครงการ To Be Number One

 - กจิกรรมลีลาศต้านภัยยาเสพติด

ร.ร.กฬีาเทศบาล

เมอืงทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

5,000              5,000                   - จดักลุ่มนักเรียนให้รู้จกัจงัหวะต่างๆ ในการเต้นลีลาศ เมื่อวนัที่ 6 กันยายน 2559 ณ

 โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ครูและนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสงมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม

อย่างมีความสุข

2. เพื่อจดักิจกรรมให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสงได้ใช้เวลาวา่ง

ให้เป็นประโยชน์

3. เพื่อจดักิจกรรมที่ตอบสนองต่อนโยบายการจดัระเบียบลดปัจจยัเส่ียงตามนโยบาย

ของรัฐบาล

ผลกำรด ำเนินงำน

 - นักเรียนและบุคลากร ร.ร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสงร่วมโครงการร้อยละ 100 

 - นักเรียนร้อยละ 91.60 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการผู้ตอบแบบสอบถาม

 80 คน

 

ด าเนินการแล้วเสร็จ

80 โครงการส่งเสริมประชาธปิไตยใน

โรงเรียน

 - กจิกรรมสภานักเรียน

ร.ร.กฬีาเทศบาล

เมอืงทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

5,000              5,000                   - ด าเนินการจัดกิจกรรมสภานักเรียน ซ่ึงกิจกรรมที่ด าเนินการ ดังนี้ นักเรียนแบง่ทมีเพื่อลง

สมัครเลือกต้ัง , จัดท าปา้ยหาเสียง , จัดท าปา้ยนิทรรศการใหค้วามรู้เกี่ยวกับการเลือกต้ัง , 

ลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ ร.ร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อใหน้ักเรียนรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเอง

2. เพื่อใหน้ักเรียนได้รู้จักการปกครองระบอบประชาธิปไตย

3. เพื่อจัดใหม้ีสมาชิกสภานักเรียนร่วมกันท ากิจกรรมในโรงเรียน

ผลกำรด ำเนินงำน

 - นักเรียนและบคุลากร ร.ร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสงร่วมโครงการร้อยละ 100

 - นักเรียนร้อยละ 92.62 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการจากผู้ตอบแบบสอบถาม 80

 คน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

81 โครงการส่งเสริมทักษะทางวชิาการ

 - กจิกรรมคนรักษ์วทิย์

ร.ร.กฬีาเทศบาล

เมอืงทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

5,000              5,000                   - ด าเนินการจัดกิจกรรมคนรักษ์วิทย์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ 

ร.ร.เทศบาลบา้นนาเหนือ ภายใต้กิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1. กิจกรรมประกวดภาพระบายสีหวัข้อ "ลดโลกร้อนด้วยมือเรา"

2. กิจกรรมประกวดเขียนเรียงความ หวัข้อ "สองมือน้อยๆ ก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ า"

3. กิจกรรมบนเวท ี วิดีทศัน์ประวัติวันวิทยาศาสตร์ , การประกวดชุดแฟชั่นโชว์จากวัสดุชนิด

ต่างๆ ของแต่ละระดับชั้น , การแสดงของแต่ละระดับชั้น ,  การแสดง Science Show , ตอบ

ค าถามวันวิทย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัผู้ทรงเปน็พระบดิาแหง่

วิทยาศาสตร์ของไทย

2. เพื่อใหผู้้เรียนพัฒนาคุณลักษณ์ที่ดีมีหตูาอันกว้างไกล รู้ทนัเหตุการณ์

3. เพื่อใหผู้้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์มีวิจารณญาณ คิดไตร่ตรอง เกิดความคิด

สร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออกและแก้ไขปญัหาได้ถูกต้องเหมาะสม

4. เพื่อปลูกฝังใหน้ักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาส่ิงแวดล้อม

ผลกำรด ำเนินงำน

 - นักเรียนและบคุลากร ร.ร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ร่วมโครงการร้อยละ 100 

 - นักเรียนร้อยละ 90.23 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการจากผู้ตอบแบบสอบถาม 80

 คน 

 - นักเรียน ครูและบคุลากร ร.ร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสงมีเจตคติที่ดีต่อกัน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

82 โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

และนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษา

ปีที่ 1-3

ร.ร.กฬีาเทศบาล

เมอืงทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

15,000             15,000                 - ด าเนินการจดักิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เมื่อวนัที่ 23 สิงหาคม 2559 ณ ค่ายเทพ

สตรีศรีสุนทร (กองพันซ่อมบ ารุงที่ 24) อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งเรียนรู้โดยตรง

2. เพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้เกิดความคิดสร้างสรรค์กล้าตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง

เหมาะสม

3. เพื่อส่งเสริมให้ครูนักเรียนเปล่ียนบรรยากาศในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้รับ

ประสบการณ์ตรง

ผลกำรด ำเนินงำน

 - นักเรียน ร.ร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสงได้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 

 - นักเรียนร้อยละ 83.60 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ จากการตอบ

แบบสอบถามจ านวน 150 คน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 2 พัฒนำผู้เรียนให้ไดร้ับโอกำสในกำรศึกษำตอ่ในระดบัที่สงูขึ้นและมีคุณภำพ 

1 โครงการปัจฉมินิเทศนักเรียนชั้น ม.3

 -กจิกรรมปัจฉมินิเทศนักเรียนชั้น ม.3

ร.ร.มธัยมเทศบาล

วดัท่าแพ 

(งบโรงเรียน)

20,000          17,000              - จดักจิกรรมปัจฉมินิเทศนักเรียนชั้น 3 เมื่อ 24 ก.พ.2559 ณ  ใต้อาคารเฉลิมพระ

เกยีรติ ร.ร มธัยมศึกษา ทม.ทุ่งสง

วตัถุประสงค์

 - เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซ่ึงความรัก ความผูกพันระหวา่งเพื่อนและแสดงออกด้าน

กตัญญูกตเวทีต่อครู

ผลกำรด ำเนินงำน

เชิงปริมำณ

1. นักเรียนชั้น ม.3 จ านวน 195 คนจดักจิกรรมจ านวน 3 วนั 

เชิงคุณภำพ

 1.มนีักเรียน ม.๓เขา้ร่วมกจิกรรมคิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐

2.นักเรียนที่เขา้ร่วมกจิกรรมมคีวามพึงพอใจต่อโครงการไมต่่ ากวา่ระดับดีมากคิดเป็น

ร้อยละ83.44

ด าเนินการแล้วเสร็จ

2 โครงการแนะแนวศึกษาต่อ

- กจิกรรมแนะแนวรับนักเรียนใหม่

ร.ร.มธัยมเทศบาล

วดัท่าแพ 

(งบโรงเรียน)

13,000          9,900                - ด าเนินการแนะแนวรับนักเรียนใหม ่โรงเรียนสังกดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง และโรงเรียน

สังกดั สพฐ. เขต2

วตัถุประสงค์

 - แนะแนวและประชาสัมพันธก์ารรับนักเรียนเขา้ศึกษาต่อในโรงเรียนมธัยมศึกษา

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

ผลกำรด ำเนินงำน

1. นักเรียนเขา้ศึกษาต่อในระดับมธัยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียน ม.ทส จ านวน 280 คน

2. เขา้ประชาสัมพันธน์ักเรียนชั้นประถมศึกษาสังกดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง และโรงเรียน

สังกดั สพฐ. เขต2 จ านวน 700 คน

3. นักเรียนได้มโีอกาสเรียนโรงเรียนใกล้บ้าน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลเมืองทุ่งสง  ประจ ำป ี 2559

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 1  พัฒนำกำรศึกษำ  ศำสนำ  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และกำรกีฬำแบบบรูณำกำรสู่คุณภำพมำตรฐำนที่เหนือกว่ำ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

3 โครงการประชาสัมพันธแ์นะแนวและ

การรับสมคัรนักเรียนเขา้ศึกษาต่อ

โรงเรียนกฬีาเทศบาลเมอืงทุ่งสง

ร.ร.กฬีาเทศบาล

เมอืงทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

5,000            5,000                - ด าเนินกจิกรรมประชาสัมพันธแ์นะแนวและการรับสมคัรนักเรียนเขา้ศึกษาต่อ

โรงเรียนกฬีาเทศบาลเมอืงทุ่งสง เมื่อวนัที่ 8 ธ.ค.58-27 ก.พ.59

กิจกรรมที่ด ำเนินงำน

1.แนะน าโรงเรียนกฬีาเทศบาลเมอืงทุ่งสง

2. แนะน าแนวทางการศึกษาต่อเมื่อจบจากโรงเรียนกฬีาเทศบาลเมอืงทุ่งสง

3. โชวผ์ลงานด้านกฬีาชนิดต่างๆ ของโรงเรียน

ผลกำรด ำเนินงำน

1. ออกแนะแนว 32 โรงเรียน จ านวนนักเรียนที่ได้รับฟังการแนะแนวจ านวน 784 คน 

2. มนีักเรียนให้ความสนใจและมาสมคัรเรียน

3.นักเรียนมคีวามพึงพอใจร้อยละ 95

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผล

และรำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา

ศึกษานิเทศก์

กองการศึกษา

(งบอดุหนุน)

120,000        120,000             -ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระหวา่งเดือนมกราคม - 

กมุภาพันธ ์2559 ณ โรงเรียนในสังกดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง

วตัถุประสงค์

1. เพื่อจดัท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกบัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ประชาสังคมอาเซียน และความต้องการของท้องถิ่น 

2. เพื่อให้ครูสามารถจดัการเรียนการสอนอยา่งมปีระสิทธภิาพและเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 

ผลกำรด ำเนินงำน

 - สถานศึกษามหีลักสูตรที่สามารถพัฒนาเด็กทั้ง 4 ด้าน 

 - ผู้เกี่ยวขอ้งพึงพอใจต่อการน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้

ด าเนินการแล้วเสร็จ

2 โครงการพัฒนาหลักสูตร ร.ร.เทศบาล

วดัชยัชมุพล

(งบโรงเรียน)

20,000          20,000               - ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร เมื่อเดือน กนัยายน 2559 ณ ห้องประชมุ GTX โรงเรียน

เทศบาลวดัชยัชมุพล 

ผลกำรด ำเนินงำน

 - จดัอบรมพัฒนาการจดัท าหลักสูตรให้สอดคล้องกบัแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นและ

การพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ

 - ทุกกลุ่มสาระได้พัฒนาพัฒนาหลักสูตรของกลุ่มสาระ

 - ครูได้รับฟังแนวคิดการพัฒนาการจดัท าหลักสูตรให้สอดคล้องกบัท้องถิ่นและความ

ต้องการของ พรบ.การศึกษา

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลเมืองทุ่งสง  ประจ ำป ี 2559

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 1  พัฒนำกำรศึกษำ  ศำสนำ  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และกำรกีฬำแบบบรูณำกำรสู่คุณภำพมำตรฐำนที่เหนือกว่ำ

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3 พัฒนำหลกัสตูร สนับสนุนงำนวจิยัดำ้นกำรพัฒนำกระบวนกำรจดักำรเรียนรู้ให้มีควำมโดดเดน่ทุกกลุ่มสำระสอดคลอ้งกับควำมตอ้งกำรท้องถ่ิน สะท้อนเอกลกัษณ์ของชุมชนและมีกำรขยำยผลไปสู่กำรจดักำรเรียนรู้อยำ่งเป็นระบบ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผล

และรำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

3 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะท้อน

ร.ร.เทศบาล

วดัโคกสะท้อน

(งบโรงเรียน)

20,000          19,810               - ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวจิยัการด าเนินงานตามหลักสูตร และปรับปรุงพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา เมื่อวนัที่ 12-22 กนัยายน 2559 ณ โรงเรียนเทศบาลวดัโคก

สะท้อน 

ผลกำรด ำเนินงำน

 - โรงเรียนมหีลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นที่ผ่านการปรับปรุงครบทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ จ านวน 10 เล่ม

 - โรงเรียนมหีลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นที่ผ่านการพัฒนาและปรับปรุงให้

สอดคล้องกบัความต้งอการชองท้องถิ่นและหลักสูตรแกนกลาง

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุเหตผุล

ในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

1 โครงการจดัต้ังศูนยเ์รียนรู้ส าหรับเด็ก

ปฐมวยั

ร.ร.รีสอร์ทฯ

(งบอุดหนุน)
50,000  -  - ไมไ่ด้ด าเนินการ เนื่องจากไมไ่ด้รับการ

จดัสรรเงินอดุหนุน

ร.ร.รีสอร์ท

อนุบาลทุ่งสง

10,881,400 10,917,400

อุดหนุนเฉพาะกิจ 6,133,000 6,133,000

เทศบาล 4,748,400 4,784,400

3 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองขยายเสียงจดั

กจิกรรมหน้าเสาธงส าหรับเด็กปฐมวยั

ร.ร.รีสอร์ท

(งบเทศบาล)

162,200 162,200  - ด าเนินจดัซ้ือเคร่ืองขยายเสียงจดักจิกรรมหน้าเสาธงส าหรับเด็กปฐมวยั จ านวน  3 

ศูนย ์เพื่อให้แต่ละศูนยม์เีคร่ืองขยายเสียงในการจดักจิกรรมหน้าเสาธงส าหรับเด็กปฐมวยั

ด าเนินการแล้วเสร็จ

4 โครงการอบรมครูและผู้บริหารมอือาชพี

- กจิกรรมสัมมนาและศึกษาดูงาน

- กจิกรรมประชมุ อบรมสัมมนา

พนักงานครูตามค าส่ังไปราชการ

- กจิกรรมพัฒนาขา้ราชการครูโรงเรียน

ในสังกดั อปท.

ร.ร.รีสอร์ท

อนุบาลทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

          355,000             351,816  - ด าเนินการจดัให้พนักงานครูประชุม/อบรม/สัมมนาตามค าส่ังไปราชการ และ เข้าร่วม

กิจกรรมอบรม/สัมมนาและศึกษาดูงานอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ตลอดปีการศึกษา  จดัอบรม

สัมมนาและศึกษาดูงานระหวา่งวนัที่ 18-22 กรกฎาคม 2559 และพัฒนาข้าราชการครู ฯ 

ตลอดปีการศึกษา ซ่ึงด าเนินการอบรม ณ โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง และ ดูงานโรงเรียน

เทศบาล 5กาญจนบุรี

วัตถุประสงค์

 - เพื่อให้ครูผู้สอนระดับปฐมวยัมีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนให้ได้

มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ของอปท.และสมศ.ตามแนวนโยบายการศึกษาของชาติ

 - เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและผู้บริหารให้มีคุณภาพเป็นบุคลากรมืออาชีพมีสมรรถนะในการ

บริหารจดัการและจดัประสบการณืการเรียนรู้แก่เด็กปฐมวยั

 - เพื่อให้ครูและผู้บริหารน าประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมและศึกษาดูงานมาปรับใช้ใน

สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธภิาพ

 - เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอื่น

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลเมืองทุ่งสง  ประจ ำป ี 2559

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 1  พัฒนำกำรศึกษำ  ศำสนำ  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และกำรกีฬำแบบบรูณำกำรสู่คุณภำพมำตรฐำนที่เหนือกว่ำ

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 4  พัฒนำเดก็ก่อนวยัเรียนให้มีควำมพร้อมทุกดำ้นโดยจดัตั้งโรงเรียนและพัฒนำระบบบริหำรจดักำร "รีสอร์ทอนุบำล" และศูนยพั์ฒนำเดก็เลก็

2 โครงการกอ่สร้างอาคารเรียนโรงเรียนรี

สอร์ทอนุบาลทุ่งสง

 - ด าเนินการกอ่สร้างอาคารเรียนโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง จ านวน 1 หลัง  เพื่อให้

สถานศึกษามอีาคารเรียนเพียงพอต่อการจดัการศึกษาแกน่ักเรียนระดับปฐมวยัในเขต

เทศบาล ที่มคุีณภาพและได้มาตรฐาน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุเหตผุล

ในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

ผลกำรด ำเนินงำน

 - ครู ผู้บริหาร และบุคลากร    ทุกคน (คิดเป็นร้อยละ100) ได้รับการพัฒนาตนเอง สามารถ

น าความรู้และประสบการณ์จากการอบรมและศึกษาดูงานมาปรับใช้บริหารจดัการศึกษาเด็ก

ปฐมวยัได้อย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น

 - เด็กปฐมวยัได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

 - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.42 (คิดเป็นร้อยละ 88.40)

5 โครงการวนัส าคัญ ร.ร.รีสอร์ท

อนุบาลทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

           15,000               14,962  - ด าเนินการให้โรงเรียนให้แต่ละศูนย์จดัป้ายนิเทศวนัส าคัญต่างๆ และนักเรียน ครู และ

ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมวนัส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวนัส าคัญทาง

วฒันธรรม ประเพณีในท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวนัส าคัญของชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ และวนัส าคัญทางวฒันธรรม ประเพณีในท้องถิ่น

ผลกำรด ำเนินงำน

 -  เด็ก ครู และผู้ปกครองได้ร่วมกิจกรรมตามวนัส าคัญต่างๆ มีความรักและสืบสานวฒันธรรม

ประเพณีของท้องถิ่น

 -  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมาก

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุเหตผุล

ในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

6 โครงการประชาสัมพันธโ์รงเรียน

- กจิกรรมจดัท าวารสารโรงเรียน

- กจิกรรมจดัหาวสัดุโฆษณา

ประชาสัมพันธ์

โรงเรียน

รีสอร์ท

อนุบาลทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

           50,000               49,850  - ด าเนินการโรงเรียนจดัท าวารสารประชาสัมพันธ ์และจดัหาวสัดุโฆษณาประชาสัมพันธ์

ให้เพียงพอต่อความต้องการ ด าเนินการตลอดปีการศึกษา

วตัถปุระสงค์

1. เพื่อสร้างสัมพันธท์ี่ดีระหวา่งโรงเรียนกบัผู้มส่ีวนได้เสียโดยเผยแพร่ขา่วสารในรูปแบบ

ต่างๆ

2.เพื่อส ารวจนักเรียนและรณรงค์ให้ผู้ปกครองส่งบุตรธดิาเขา้เรียนในโรงเรียน

รีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง

ผลกำรด ำเนินงำน

 - โรงเรียนจดัท าวารสารประชาสัมพันธ ์และจดัหาวสัดุโฆษณาประชาสัมพันธใ์ห้เพียงพอ

 -  ผู้ปกครอง ชมุชน มคีวามพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาก คิด

เป็นร้อยละ 88.20

 -  นักเรียนที่มอีายตุามเกณฑ์ได้เขา้เรียนในโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสงเพิ่มขึ้น 

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุเหตผุล

ในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

7 โครงการส่งเสริมศักยภาพระบบการ

จดัการเรียนรู้ (นิเทศภายใน)

ร.ร.รีสอร์ท

อนุบาลทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

             3,000                 2,990  - จดักจิกรรมส่งเสริมศักยภาพระบบการจดัการเรียนรู้ (นิเทศภายใน) จ านวน 2 คร้ัง 

คร้ังที่ 1 เดือนกมุภาพันธ ์2559 และคร้ังที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2559  ณ โรงเรียนรีสอร์

ทอนุบาลทุ่งสง 

วตัถปุระสงค์

1. เพื่อร่วมกนัแกป้ัญหา และพัฒนาการเรียนการสอน

2. เพื่อให้การเรียนการสอน สอดคล้องกบัแนวทางของหลักสูตร   

ผลกำรด ำเนินงำน

1. ครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอนภาคเรียนละ 1 คร้ัง ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั

2. ผลการนิเทศ มผีลคะแนนเฉล่ียร้อยละ 87.30

3. ความพึงพอใจของโครงการอยู่ในระดับมาก 

ด าเนินการแล้วเสร็จ

8 โครงการเที่ยวบ้านเรา ร.ร.รีสอร์ท

อนุบาลทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

           15,000               14,549  - จดักิจกรรมเที่ยวบ้านเรา เมื่อเดือนมกราคม-กุมภาพันธ ์2559 ณ สวนพฤกษาสิรินธร(สวน

ในหวงั) , เจา้แม่กวนอิม , น้ าตกโยง , สถานีรถไฟ , สวนหลวง ร.9 , ถ้ าตลอด ,ศูนย์ลดโลก

ร้อน 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้แหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญในท้องถิ่น

2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของนักเรียน

ผลกำรด ำเนินงำน

 -  นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในท้องถิ่น รักท้องถิ่น เห็นคุณค่าและร่วม

กันอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 -  ความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่า เฉล่ีย 4.88 (ร้อยละ 97.60)

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุเหตผุล

ในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

9 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ร.ร.รีสอร์ท

อนุบาลทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

           20,000               20,000  - ด าเนินการจดัอบรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เมื่อวนัที่ 29-30 มี.ค59 ณ ห้องประชุม

อาคารด ารงธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์

 - เพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวยัให้สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ

ปฐมวยัของโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสงให้มีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น

 - เพื่อจดัท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป้นส าคัญ สอดคล้องกับปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ประชาคมอาเซียน และความต้องการของท้องถิ่น

 - เพื่อให้ครูสามารถจดัการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธภิาพ ให้เด็กมีพัฒนาการทางด้าน

ร่างกาย อารมณ์ จติใจ สังคมและสติปัญญาได้เหมาะกับวยั

ด าเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรที่ด ำเนินงำน

1. อบรมและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

2. จดัท าหลักสูตรรายวชิาเพิ่มเติม 8 วชิา ได้แก่ ศิลปะ , ดนตรี(เปียโน) , นาฏศิลป์ , กอล์ฟ , 

เทนนิส , นิทาน ,คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ

ผลกำรด ำเนินงำน

1. ครูมีความรู้ความสามารถในการจดัท าหลักสูตร

2. สถานศึกษามีหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการและสามารถพัฒนาเด็กทั้งด้านร่างกาย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

3. ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัดพึงพอใจต่อการน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ คิด

เป็นร้อยละ 85
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุเหตผุล

ในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

10 โครงการพัฒนาแผนการจดัประสบการณ์

การเรียนรู้

ร.ร.รีสอร์ท

อนุบาลทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

           10,000               10,000  - ด าเนินการจดักิจกรรมพัฒนาแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ตลอดปีการศึกษา ณ 

โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ครูได้จดัท าและพัฒนาแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้

2. เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพด้วยวธิกีารจดัประสบการณ์ที่หลากหลาย

3. เพื่อให้ครูปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธภิาพและเกิดประสิทธผิล

ผลกำรด ำเนินงำน

1. ครูทุกคน (ร้อยละ 100)  มีความรู้ในการท าแผนการจดัประสบการณ์ สามารถจดัท า

แผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้และสามารถน าไปใช้พัฒนาเด็กให้

เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพด้วยการจดัประสบการณ์ที่หลากหลาย

2. เด็กเกิดการเรียนรู้ และมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน

3. ความพึงพอใจของผู้เข้า ร่วมโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ีย 4.53 (ร้อยละ 90.60)

ด าเนินการแล้วเสร็จ

11 โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมดุ

โรงเรียน

ร.ร.รีสอร์ท

อนุบาลทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

          100,000             100,000  - ด าเนินการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็ก ครู ผู้ปกครอง และประชาชนใน

ท้องถิ่น โดยจดัหาหนังสือ ส่ือ เทคโนโลยีต่างๆ ให้เพียงพอส าหรับบริการ ตลอดปีการศึกษา ณ

 โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็ก ครู ผู้ปกครอง และชุมชน

2. เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้ส่ือ เทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเด็ก

3. เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน รู้จกัแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

ผลกำรด ำเนินงำน

1. ห้องสมุดโรงเรียนมีหนังสือ ส่ือ เทคโนโลยีต่างๆ เพียงพอส าหรับใช้บริการ

2. เด็กปฐมวยัร้อยละ 80 มีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

3. ความพึงพอใจของเด็กและครูที่มีต่อโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.60

(ร้อยละ 92.00)

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุเหตผุล

ในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

12 โครงการจดัการเรียนรู้ศูนยส่ื์อกลาง ร.ร.รีสอร์ท

อนุบาลทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

           15,000               15,000  - ด าเนินการพัฒนาการเรียนรู้ศูนย์ส่ือกลาง โดยจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ ส่ือ และเทคโนโลยีต่างๆ 

ให้เพียงพอส าหรับเด็ก ตลอดปีการศึกษา ณ โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาศูนย์ส่ือกลางให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ในการพัฒนาศักยภาพที่หลากหลาย

2. เพื่อให้เด็กปฐมวยัรักการเรียนรู้ มีความสุขและสนุกกับการเรียน กระตือรือร้นในการเรียนรู้

 และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

3. เพื่อให้เด็กปฐมวยัได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 

ผลกำรด ำเนินงำน

1.เด็กปฐมวยั มีความรู้ และประสบการณ์ตรงจากศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ ที่หลากหลาย

2. เด็กปฐมวยัได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านอย่างเต็มศักยภาพจากจากแหล่งเรียนรู้

ศูนย์ส่ือกลาง 

3. ความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.91 (ร้อยละ 98.20)

ด าเนินการแล้วเสร็จ

13 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน 

 - กิจกรรมภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ 

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กอล์ฟเทนนิส และ

นิทาน

ร.ร.รีสอร์ท

อนุบาลทุ่งสง

(งบ SBMLD)

           750,000   -    -   ไม่สามารถด าเนินการได้ทันใน

ปีงบประมาณ 2559 เนื่องจากเงินอุดหนุน

มายังโรงเรียนส้ินปีงบประมาณ และจะ

ด าเนินการในปีงบประมาณ 2560

14 โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น ร.ร.รีสอร์ท

อนุบาลทุ่งสง

(งบ SBMLD)

           100,000   -    -   ไม่สามารถด าเนินการได้ทันใน

ปีงบประมาณ 2559 เนื่องจากเงินอุดหนุน

มายังโรงเรียนส้ินปีงบประมาณ และจะ

ด าเนินการในปีงบประมาณ 2561

15 โครงการรีสอร์ทอนุบาลพอเพียง ร.ร.รีสอร์ท

อนุบาลทุ่งสง

(งบ SBMLD)

           100,000   -    -   ไม่สามารถด าเนินการได้ทันใน

ปีงบประมาณ 2559 เนื่องจากเงินอุดหนุน

มายังโรงเรียนส้ินปีงบประมาณ และจะ

ด าเนินการในปีงบประมาณ 2562
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุเหตผุล

ในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

16 โครงการจดัประสบการณ์การเรียนรู้

แบบบูรณาการนอกสถานที่ของนักเรียน

ระดับปฐมวยั

ร.ร.รีสอร์ท

อนุบาลทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

           85,000               83,842  - ด าเนินการจัดกิจกรรมใหน้ักเรียนระดับอนุบาลทกุคนได้เรียนรู้นอกสถานที่อย่างน้อยปลีะ ๑ คร้ัง 

ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2559 ณ พิพิธภณัฑ์เมืองนคร,วัดพระมหาธาตุ ,

พิพิธภณัฑ์สัตว์น้ า จ.ตรังและกลุ่มคีรีวง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ นอกหอ้งเรียน

ผลกำรด ำเนินงำน

 -  เด็กปฐมวัยมีประสบการณ์จากการเรียนรู้นอกสถานที่

 -  เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน จากการเรียนรู้นอกสถานที่

 -  ความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.87  (ร้อยละ 97.40)

ด าเนินการแล้วเสร็จ

17 โครงการประเมนิผลพัฒนาการเด็กปฐมวยั ร.ร.รีสอร์ท

อนุบาลทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

           60,000               59,952  - ด าเนินการพัจัดใหเ้ด็กปฐมวัยทกุคนได้รับการประเมินผลพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน

 ตลอดปกีารศึกษา ณ โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง

วัตถุประสงค์

1.เพื่อประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปญัญาของเด็กปฐมวัย

ผลกำรด ำเนินงำน 

 - นักเรียนมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สูงขึ้น เปน็ 2.97  (คิดเปน็ร้อยละ 99.30)

 - ค่าเฉล่ียผลการประเมินภายในด้านผลผลิตคิดเปน็ 2.77  (ร้อยละ 92.33)

-  ครู และผู้ปกครองพึงพอใจต่อผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย

ด าเนินการแล้วเสร็จ

18 โครงการวนัวชิาการ ร.ร.รีสอร์ท

อนุบาลทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

           90,000               89,875  - ด าเนินการจัดงานวันวิชาการเพื่อใหน้ักเรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถด้านวิชาการและเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการของนักเรียนและครู ใหผู้้ปกครองและชุมชนได้รับทราบถึงการจัดการศึกษาของ

โรงเรียน เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักเรียนและครู ใหผู้้ปกครองและชุมชนทราบ

2. เพื่อใหน้ักเรียนได้แสดง ออกถึงความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการ

3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่   ดีต่อผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานหน่วยงานทั้งใน และนอกสังกัด

ผลกำรด ำเนินงำน

 - นักเรียนทกุคนเข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความรู้ ความสามารถทางวิชาการ และทกัษะด้านอื่น ๆ

 - ผู้ปกครองเข้าร่วมชมผลงานของนักเรียนเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง ชุมชนและ หน่วยงานต่าง

 ในทอ้งถิ่น

 - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.74  (ร้อยละ 94.30)

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุเหตผุล

ในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

19 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

และค่านิยมที่พึงประสงค์

-กจิกรรมเขา้ค่ายคุณธรรม จริยธรรม

-กจิกรรมประกวดหนูน้อยมารยาทงาม

ร.ร.รีสอร์ท

อนุบาลทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

           46,000               28,290  - ด าเนินการจดัให้นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมและกิจกรรม

ประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ประกวดหนูน้อยมารยาทงาม วนัที่ 4 กรกฎาคม 2559 

และค่ายคุณธรรม 23 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง และจดัค่ายคุณธรรมณ

 สวนพฤกษาสิรินธร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้วฒันธรรมไทย มีจรรยามารยาทที่ดีเหมาะสมกับวยั

3. เพื่อสร้างความสัมพันธอ์ันดีระหวา่งครู และ ผู้ปกครอง

ผลกำรด ำเนินงำน

 -  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีสุขภาพกาย และสุขภาพจติ ที่ดี รู้หลักธรรมทางศาสนา 

และมีมารยาทที่ดีในด้าน การไหว ้การพูดจา

 - โรงเรียนและผู้ปกครองมีความสัมพันธอ์ันดีต่อกัน

 -  ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.56 (ร้อยละ 91.20)

ด าเนินการแล้วเสร็จ

20 โครงการจดัซ้ือวสัดุ ครุภัณฑ์ทางการ

ศึกษา

ร.ร.รีสอร์ท

อนุบาลทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

          200,000             198,595  - ด าเนินการจดัหาวสัดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้

เพียงพอกับความต้องการของเด็กปฐมวยั ตลอดปีการศึกษา ณ โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ให้เพียงพอกับความต้องการของเด็ก

2. เพื่อให้สถานศึกษามีส่ือ วสัดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการจดัประสบการณ์การเรียนรู้

3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวยัเกิดพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

ผลกำรด ำเนินงำน

 - สถานศึกษามีส่ือ วสัดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เพียงพอ

กับความต้องการของเด็กทุกคน

 -  เด็กปฐมวยัเกิดพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา อย่างเต็ม

ศักยภาพ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุเหตผุล

ในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

21 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ร.ร.รีสอร์ท

อนุบาลทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

15,000         15,000            - ด าเนินการจดัสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ตลอดปี

การศึกษา ณ โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง

วัตถุประสงค์

1.เพื่อจดัให้มีสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้ 

ผลกำรด ำเนินงำน

 -  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนการสอน ผู้เรียนมีจติส านึกรักษ์

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 -  ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.24

ด าเนินการแล้วเสร็จ

22 โครงการ 5 ส โรงเรียน

-  กจิกรรมประกวดห้องเรียน

-  กจิกรรมประหยดัพลังงานและ

ทรัพยากร

ร.ร.รีสอร์ท

อนุบาลทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

46,300         46,255            - ด าเนินการพั 5 ส โรงเรียน ตลอดปีการศึกษา ณ โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรได้พัฒนาฝึกฝนนิสัย ความรับผิดชอบ ตามหลัก 5 ส

2. เพื่อให้โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องพิเศษที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ

3. เพื่อให้บุคลากรได้รับผลดี มีความสุขในการท างาน นักเรียนมีความสุขในการเรียน

4. เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวยัรู้จกัประหยัดพลังงานและทรัพยากร

ผลกำรด ำเนินงำน

 - ห้องเรียน ห้องพิเศษสะอาดและถูกสุขลักษณะ

 - นักเรียนและบุคลากรทุกคนได้รับผลดีตามลักษณะ 5ส มีความสุขในการเรียนและการท างาน

 -  นักเรียนและบุคลากรได้ช่วยกันประหยัดพลังงานและทรัพยากร

 -  นักเรียน ครู และบุคลากร พึงพอใจต่อการจดักิจกรรมในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย4.32

ด าเนินการแล้วเสร็จ

23 โครงการสาธารณูปโภคโรงเรียน ร.ร.รีสอร์ท

อนุบาลทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

370,000       305,606          - ด าเนินการจา่ยค่าไฟฟ้า และน้ าประปาส าหรับนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน ตลอดปี

การศึกษา ณ โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจดัหาไฟฟ้า และน้ าประปาให้อ านวยความสะดวกแก่นักเรียนและบุคลากร

ผลกำรด ำเนินงำน

 - . ครู นักเรียน ร้อยละ ๑๐๐ได้รับการอ านวยความสะดวกในสาธารณูปโภคพื้นฐาน

 -  ความพึงพอใจของครู และนักเรียนที่มีต่อการใช้บริการไฟฟ้า น้ าประปา อยู่ในระดับมาก

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุเหตผุล

ในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

24 โครงการจดัซ้ือวสัดุ อปุกรณ์และพัฒนา

ระบบ ICT

ร.ร.รีสอร์ท

อนุบาลทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

55,970         54,984            - ด าเนินการจดัซ้ือวสัดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบ ICT ให้สามารถใช้งานได้อย่าง

เพียงพอกับจ านวนเด็กปฐมวยั ตลอดปีการศึกษา ณ โรงเรียนรีสอร์ท อนุบาลทุ่งสง

วัตถุประสงค์

1.เพื่อจดัซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์และ ICT ให้มีจ านวนเพียงพอกับการให้บริการ

2. เพื่อฝึกเด็กให้ใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ พัฒนาความคิดและทักษะต่างๆ  

3. เพื่อให้เด็กมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ที่หลากหลาย และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ผลกำรด ำเนินงำน

 - เด็กปฐมวยัได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

 -  โรงเรียนมีวสัดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ ICT ที่เพียงพอต่อจ านวนเด็ก

 -  ความพึงพอใจของครู และนักเรียนที่มีต่อโครงการอยู่ในระดับมาก

ด าเนินการแล้วเสร็จ

25 โครงการประกนัคุณภาพในสถานศึกษา ร.ร.รีสอร์ท

อนุบาลทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

10,000         9,999              - ด าเนินการจดัให้มีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ได้

มาตรฐาน ตลอดปีการศึกษา ณ โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนให้ได้มาตรฐานคุณภาพการศึกษา

2. เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก

3. เพื่อให้โรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ผลกำรด ำเนินงำน

 -  โรงเรียนมีคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินภายในและพร้อมรับการ

ประเมินจากภายนอก

 -  ความพึงพอใจของครูต่อโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.64 (ร้อยละ 92.80)

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุเหตผุล

ในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

26 โครงการชมุชนสัมพันธส์ร้างสรรค์

การศึกษา

- กจิกรรมประชมุผู้ปกครอง

- กจิกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

ร.ร.รีสอร์ท

อนุบาลทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

25,000         22,174            - ด าเนินการจดัประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 คร้ัง และจดัให้ครูประจ าชั้นเยี่ยมบ้าน

นักเรียนปีละ  1 คร้ัง ตลอดปีการศึกษา ณ โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง

วัตถุประสงค์

1.เพื่อจดัอบรม/ประชุมชี้แจงการจดัการศึกษาให้ผู้ปกครองรับทราบ

2. เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆของนักเรียนและร่วมกันแก้ไข

3. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธอ์ันดีกับผู้ปกครองและชุมชน

ผลกำรด ำเนินงำน

 - ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการจดัการศึกษาของโรงเรียนโดยเข้าร่วมประชุม

ร้อยละ 90.28

 -  โรงเรียนมีความสัมพันธท์ี่ดีกับผู้ปกครองและชุมชน

 - ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย

4.60  (ร้อยละ 92.00)

ด าเนินการแล้วเสร็จ

27 โครงการส่งเสริมศักยภาพและความ

เขม้แขง็ของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

- กจิกรรมประชมุคณะ

กรรมการสถานศึกษาฯ

- กจิกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

ร.ร.รีสอร์ท

อนุบาลทุ่งสง

(งบ SBMLD)

50,000            -  -  ไมส่ามารถด าเนินการได้ทันใน

ปีงบประมาณ 2559 เนื่องจากเงิน

อดุหนุนมายงัโรงเรียนส้ินปีงบประมาณ

 และจะด าเนินการในปีงบประมาณ 

2562
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใช้ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุเหตผุลที่

ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผล

และรำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

ศึกษานิเทศก์ 785,000 678,000         

(งบเทศบาล) 50,000

(งบอดุหนุน) 735,000

 - พัฒนาขา้ราชการครูโรงเรียนใน

สังกดั อปท.

ศึกษานิเทศก์ 654,000         วตัถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพยคุลากรทางการศึกษาเกี่ยวกบัการจดัการเรียนการสอน

ผลกำรด ำเนินงำน

 - ครูและบุคลากรในโรงเรียนสังกดัเทศบาลเมอืงทุ่งสงได้รับการพัฒนาในการจดัการเรียนการ

สอน การใชส่ื้อและการเขยีนแผนฯ กจิกรรมการเรียนรู้

 - จดัอบรมสัมนาทัศนศึกษาดูงาน ให้แก ่ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนใน

สังกดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

(เงินอดุหนุน)

24,000 24,000           วตัถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานตามภารกจิที่รับผิดชอบและสร้าง

แรงจงูใจในการปฏิบัติงาน

2. เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ

ผลกำรด ำเนินงำน

 - จดัอบรมครูผู้ดูแลเด็กของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กในสังกดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง จ านวน 1 คร้ัง

 - บุคลากรทางการศึกษามคีวามรู้ความเขา้ใจสามารถน าความรู้มาใชใ้นการปฏิบัติงานให้เกดิ

ประสิทธภิาพแกเ่ด็กของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

ด าเนินการแล้วเสร็จ

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 5 พัฒนำครูตน้แบบและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ไดม้ำตรฐำนและมีควำมเป็นเลศิ โดยมุ่งเน้นกำรประยกุตใ์ช้ เครื่องมือเทคโนโลยสีำรสนเทศและนวตักรรมสมัยใหม่  ในกำรจดักำรกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรกำรศึกษำ

ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลเมืองทุ่งสง  ประจ ำป ี 2559

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 1  พัฒนำกำรศึกษำ  ศำสนำ  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และกำรกีฬำแบบบรูณำกำรสู่คุณภำพมำตรฐำนที่เหนือกว่ำ

โครงการพัฒนาขา้ราชการครู

โรงเรียนในสังกดั อปท.

 - จดักจิกรรมเพื่อพัฒนาขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัเทศบาล ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2558

 - กนัยายน 2559 

ด าเนินการแล้วเสร็จ1
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใช้ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุเหตผุลที่

ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผล

และรำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

2 โครงการการพัฒนาระบบโทรทัศน์

เพื่อการศึกษาภายในโรงเรียน

ร.ร.เทศบาลวดั

ชยัชมุพล 

(งบโรงเรียน)

50,000           50,000            - ด าเนินการระหวา่งเดือนต.ค.58-ม.ีค 59 ณ ศูนยโ์ทรทัศน์เพื่อการศึกษา ห้องเรียนต่างๆ 

ของโรงเรียนเทศบาลวดัชยัชมุพล

ผลกำรด ำเนินงำน

1. นักเรียนเขา้ร่วมโครงการจ านวน 1,603 คน เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้ังไว้

2. นักเรียนทุกคนได้เพิ่มทักษะการเรียนรู้ ผ่านระบบโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและสามารถน า

ความรู้ไปพัฒนาตนเองต่อไป

3. ประโยชน์ที่นักเรียนและบุคลากรทั้งโรงเรียนได้รับ คือ เป็นส่ือกลางที่ชว่ยประหยดัเวลา

รวมทั้งงบประมาณ เชน่ การประชมุพร้อมกนัทั้ง 6 สายชั้น ในคร้ังเดียว

4. นักเรียนและบุคลากรสามารถศึกษาหาความรู้ผ่านทางระบบโทรทัศน์เพื่อการศึกษาได้

5. ห้องศูนยม์คีวามพร้อมสะอาด สะดวก เอื้อต่อการท างานและการใชบ้ริหาร

ด าเนินการแล้วเสร็จ

3 โครงการพัฒนาเวบ็ไซส์(website) 

ของโรงเรียน

โรงเรียน

เทศบาลวดัชยั

ชมุพล (งบ

โรงเรียน)

10,000           1800           11,800 11,800            - จดักจิกรรมระหวา่งเดือนต.ค.58-ม.ีค.59 ณ โรงเรียนเทศบาลวดัชยั

ชมุพล

กิจกรรมที่ด ำเนินงำน

1. ปรับปรุงขอ้มลูในส่วนของกจิกรรมและการประชาสัมพันธข์า่วสารโครงการของโรงเรียนผ่าน

เวบ็ไซส์ www.ccp.ac.th 

ผลกำรด ำเนินงำน

1. มผู้ีเขา้ฃมเวบ็ไซส์จ านวน 200,800 คร้ัง เกนิเป้าหมายที่ทางโรงเรียนได้ต้ังไว้

2. โรงเรียนสามารถใชเ้วป็ไซต์เป็นอกีชอ่งทางหนึ่งในการประชาสัมพันธแ์ผลเผยแพร่ขอ้มลู

ขา่วสาร

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใช้ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุเหตผุลที่

ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผล

และรำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

4 โครงการสร้างเสริมคุณธรรม

จริยธรรมแกบุ่คลากรทางการศึกษา

โรงเรียน

เทศบาลวดัชยั

ชมุพล

(งบโรงเรียน)

30,000 5,560 35,560 35,560            - ด าเนินจดักจิกรรมสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกบุ่คลากรทางการศึกษา ระหวา่งเดือน

สิงหาคม - กนัยายน 2559 ณ ล่องแกง่ชมดาว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

วตัถุประสงค์

1. เพื่อให้บุคลากรมคึวามรู้ความเขา้ใจหลักธรรมของศาสนา สร้างจติส านึกที่ดีงาม มศีาสนา

เป็นเคร่ืองยดึเหนี่ยวจติใจ

2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมคุีณลักษณะที่เหมาะสมของความเป็นบุคลากร

3. เพื่อให้บุคลากรสามารถด าเนินชวีติอยู่ในสังคมได้อยา่งสงบสุข และเป็นแบบอยา่งที่ดีแกผู้่อื่น

 ผลกำรด ำเนินงำน

 - จดักจิกรรมฟังธรรมนั่งสมาธ ิการบริหารจดิ เจริญปัญญา โดยพระอาจารยธ์นากรกติติปญโญ

 - ฟังบรรยายแนวทางน าธรรมะมาปฏิบัติงานให้มคุีณภาพ โดย ดร.สามติร ออ่นคง

 - บุคลากรทุกคนมคุีณธรรมจริยธรรมสามารถน ามาใชใ้นการพัฒนาการเรียนการสอนได้อยา่ง

มปีระสิทธภิาพ

 - ครูมคีวามรู้ความเขา้ใจหลักธรรมของศษศนา สร้างจติส านึกที่ดีงาม มศีาสนาเป็นเคร่ืองยดึ

เหนี่ยวจติใจ

 - ครูมคุีณลักษณะที่เหมาะสมของความเป็นครู

 - ครูสามารถด าเนินชวีติอยู่ในสังคมได้อยา่งสงบสุขและเป็นแบบอยา่งที่ดีแกผู้่อื่น

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใช้ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุเหตผุลที่

ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผล

และรำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

5 โครงการอบรมพัฒนาการจดัท า

แผนพัฒนาการศึกษา

โรงเรียน

เทศบาลวดัชยั

ชมุพล

(งบโรงเรียน)

90,000 60,030            - ด าเนินการอบรมพัฒนาการจดัท าแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวดัชยัชมุพล 

ระหวา่งเดือนมถินุายน -กรกฏาคม 2559 ณ ล่องแกง่ชมดาว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อให้บุคลากรมคีวามรู้ในการจดัท าแผนพัฒนาการศึกษา

2. เพื่อจดัท าแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกบัความต้องการของชมุชนและบรรลุตาม

มาตรฐานที่ก าหนดไว้

3. เพื่อจดัท าตัวชี้วดัและรายละเอยีดตัวชี้วดัของแต่ละยทุธศาสตร์

ผลกำรด ำเนินงำน

 - ทบทวนการจดัท าแผนพัฒนาการศึกษา

 - อบรมการเขยีนตัวชี้วดัของแนวทางการพัฒนาของแต่ละยทุธศาสตร์

 - ครูร้อยละ 90 มคีวามรู้ในการจดัท าแผนพัฒนาการศึกษา

 - ครูและบุคลากรมคีวามรู้และสามารถเขยีนแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกบัความ

ต้องการของสถานศึกษา ชมุชนและสังคม และบรรลุตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้

 - ครูเขยีนโครงการได้อยา่งถกูต้อง ตามหลักการเขยีนโครงการ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

6 โครงการพัฒนาวดีีทัศน์แนะน า

โรงเรียน

ร.ร.เทศบาลวดั

ชยัชมุพล 

(งบโรงเรียน)

10,000 6000 16,000 16,000            - ด าเนินการพัฒนาวดีีทัศน์แนะน าโรงเรียน ระหวา่งเดือน พฤศจกิายน 2558 - กรกฏาคม 

2559 ณ โรงเรียนเทศบาลวดัชยัชมุพล 

ผลกำรด ำเนินงำน

 - พัฒนาและปรับปรุงวดิีทัศน์ของโรงเรียนให้เป็นปัจจบุันเพื่อน าเสนอจอ้มลูของโรงเรียน จทั

ด าวดิีทัศน์ห้องเรียน EP 

 - มวีดิีทัศน์โรงเรียนและวดีีทัศน์ห้องเรียน EP เพื่อใชใ้นการแนะน าโรงเรียนที่สมบูรณ์แบบ

และมปีระสิทธภิาพ

 - เพิ่มชอ่งทางการประชาสัมพันธท์ั้งภายในและภายนอกองค์กร

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใช้ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุเหตผุลที่

ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผล

และรำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

7 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการการ

จดัท าโครงงาน รุ่น Senior

ร.ร.เทศบาล

วดัชยัชมุพล

(งบโรงเรียน)

30,000             -    - ไม่ได้ด าเนินการ 

เนื่องจาก ใช้งบ SBMLD ซ่ึงได้รับโอนเงินเมื่อ

วันที่ 29 กันยายน 2559 จึงยังไม่ได้ด าเนินการ 

จะด าเนินการโครงการในงบประมาณ 2560

8 โครงการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนา

ครูและบุคลากร

ร.ร.เทศบาล

วดัชยัชมุพล

(งบโรงเรียน)

48,600                      48,600  - ด าเนินการวส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะท้อน เมื่อวนัที่ 20-21 และ 

27 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะท้อนและนคราลองบีช 

รีสอร์ท 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ครู ผู้บริหารบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้เร่ืองการจดัการเรียนรู้และการนิเทศภายใน 

สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่พึ่งมี

2. เพื่อให้ครู ผู้บริหารบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องกับการจดัการศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรง

จากการทัศนศึกษาดูงาน

3. เพื่อให้ครู ผู้บริหารบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องมีปฏิสัมพันธท์ี่ดีในการใช้ชิวติร่วมกัน

ผลกำรด ำเนินงำน

 - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100%

 - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดีมาก

ด าเนินการการแล้วเสร็จ

โครงการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

70,000                      67,280 

 -กจิกรรมอบรมครูด้าน ICT 35,000                      33,720 

  -กจิกรรมอบรมเชงิปฏิบัติ

การเร่ืองกระบวนการจดัการเรียนรู้

35,000                      33,560 

9 ร.ร.มธัยมฯ

(งบประมาณ)

  - ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวนัที่ 3-4 กันยายน 2559 ปละ 10-11 

กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมมรกต โรงเรียนมัธยมเทศบาลวดัท่าแพ

ผลกำรด ำเนินงำน

 -ครูและบุลากรทางการศึกษา จ านวน 49  คนเข้าอบรม

 -ใช้เวลาในการอบรมเร่ืองละ 2 วนั 

 - ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในหัวข้อที่เข้ารับการอบรม

 -ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 57  คน

 -ครูมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานไม่ต่ ากวา่ดีคิดเป็นร้อยละ 100

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร
งบประมำณที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใช้ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผล

และรำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

250,000          - จดัหาส่ือวสัดุอปุกรณ์ในการพัฒนาศูนยใ์ห้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ

 - จดัหาบรรยากาศภายในศูนยก์ารเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจดักจิกรรมการเรียนรู้

50,000           1. ร.ร.เทศบาลวดัชยัชมุพล

50,000           2. ร.ร.เทศบาลวดัโคกสะท้อน

50,000           3. ร.ร.เทศบาลบ้านนาเหนือ

50,000           4. ร.ร.กฬีาเทศบาลเมอืงทุ่งสง

50,000           5. ร.ร.รีสอร์ทเทศบาลเมอืงทุ่งสง

2 โครงการพัฒนาศูนยอ์าเซียน ร.ร.เทศบาล

วดัชยัชมุพล

(งบโรงเรียน)

10,000 9,900              - ด าเนินการพัฒนาศูนยอ์าเซียน ระหวา่งเดือนพฤษภาคม - กนัยายน 2559 ณ ห้องศูนย์

อาเซียนโรงเรียนเทศบาลวดัชยัชมุพล

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาจดัหาส่ือ อปุกรณ์ เกี่ยวกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน

2. เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ที่หลากหลายและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยผ่านการเรียนรู้

จากบอร์ดความรู้ ใบความรู้ เอกสาร เกมต่างๆ ไวนิลความรู้ ใบงาน หนังสือ

3. เพื่อให้ผู้เรียนใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์

ผลกำรด ำเนินงำน

 - จดักจิกรรมการเรียนรู้การเขา้สู่ประชาคมอาเซียนให้นักเรียนได้ท ากจิกรรม

 - เปิดศูนยก์ารเรียนรู้อาเซียนให้นักเรียนได้เขา้มาศึกษาค้นควา้

 - นักเรียนมศูีนยอ์าเซียนในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกบัประชาคมอาเซียน

 -นักเรียนมคีวามรู้ความเขา้ใจและมคีวามตระหนักในการเตรียมความพร้อมเขา้สู่

ประชาคมอาเซียน

 - นักเรียนได้ร่วมกจิกรรมต่างๆ เกี่ยวกบัอาเซียน

ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลเมืองทุ่งสง  ประจ ำป ี 2559

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 1  พัฒนำกำรศึกษำ  ศำสนำ  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และกำรกีฬำแบบบรูณำกำรสู่คุณภำพมำตรฐำนที่เหนือกว่ำ

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 6 พัฒนำศูนยเ์รียนรู้ให้เป็นห้องเรียนตน้แบบเพ่ือเสริมสร้ำงกำรพัฒนำทักษะกำรคิดวเิครำะห์และคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง 5 ดำ้น

1 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ

โรงเรียน

กองการศึกษา 300,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร
งบประมำณที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใช้ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผล

และรำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

3 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ร.ร.เทศบาล

วดัชยัชมุพล

(งบโรงเรียน)

346,000 184,418          - ด าเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ระหวา่งเดือน ตุลาคม 2558 - กนัยายน 2559 ณ 

ห้องสมดุโรงเรียนเทศบาลวดัชยัชมุพล และห้องศูนยก์ารเรียนรู้ ภายใต้กจิกรรมต่างๆ ดังนี้

1. กจิกรรมพัฒนาห้องสมดุ 

2. กจิกรรมปรับปรุงศูนยก์ารเรียนรู้

3. กจิกรรมอา่นสร้างสุข

ผลการด าเนินงาน

 - ปรับปรุงศูนยก์ารเรียนรู้ให้พร้อมต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

 - มศูีนยก์ารเรียนรู้ วสัดุ ครุภัณฑ์ และอปุกรณ์ ที่มคุีณภาพต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของ

นักเรียนอยา่งเพียงพอ

 - นักเรียนมศูีนยก์ารเรียนรู้ที่หลากหลายและมคุีณภาพต่อการเรียนรู้

 - มหี้องสมดุที่พร้อมส าหรับบริการนักเรียนและชมุชนในการค้นควา้หาความรู้

 - เพิ่มบรรยากาศของแหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้และกอ่ประโยชน์สูงสุดต่อ

การเรียน

 - มหี้องโฮมเธยีเตอร์ ส าหรับครูผู้สอนทุกรายวชิาใชเ้ป็นห้องเรียนรู้ของนักเรียน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

4 โครงการพัฒนาศูนยสั์งคมศึกษา 

ศาสนา และวฒันธรรม

ร.ร.เทศบาล

วดัโคกสะท้อน

(งบโรงเรียน)

20,000 20,000            - ด าเนินการจดัหาหนังสือเสริมประสบการณ์ให้นักเรียน ป.1-ป.6 ระหวา่งเดือนกันยายน 2559

 ณ โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะท้อน 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมให้มีความถึงพร้อมทั้งด้าน

องค์ความรู้และวสัดุ-อุปกรณ์ต่างๆ

2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาทักษะทางวชิาการด้านสังคมให้กับผู้เรียนและผู้ที่ต้องการ

ผลกำรด ำเนินงำน

 - นักเรียนใช้ศูนย์ในการฝึกทักษะได้อย่างกวา้งขวาง

 - ศูนย์สังคม ศาสนา และวฒันธรรมมีขีดความสามารถในการรองรับพัฒนาความสามารถ

ทางด้านวชิาการของกลุ่มสาระการเรียน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร
งบประมำณที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใช้ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผล

และรำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

5 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ

โรงเรียน

 - กจิกรรมศูนยแ์หล่งเรียนรู้ตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ร.ร.เทศบาล

วดัโคกสะท้อน

(งบโรงเรียน)

30,000 30,000            - ด าเนินการจดัฝึกอบรมและปฏิบัติกจิกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง โดยการ

จดัหาวสัดุอปุกรณ์เพื่อปรับปรุงศูนยฯ์ ระหวา่งวนัที่ 3 ม.ิย. - 31 ส.ค.2559 ณ โรงเรียน

เทศบาลวดัโคกสะท้อน 

วตัถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนมคีวามรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกบัหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

2. เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงได้อยา่งถกูต้อง

3. เพื่อให้นักเรียนมคุีณลักษณะอนัพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงได้อยา่ง

ถกูต้องให้กบันักเรียน ครูและบุคลากร ทางการศึกษา ผู้ปกครองและชมุชนใกล้เคียง

ผลกำรด ำเนินงำน

 - ผู้เขา้ร่วมกจิกรรมศูนยก์ารเรียนรู้ร้อยละ 98 

 - ระดับความพึงพอใจผู้เขา้ร่วมโครงการอยู่ในระดับดี

ด าเนินการแล้วเสร็จ

6 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ เร่ืองกล

ยุทธ์ 4 ปรับหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อ

พลิกโฉมคุณภาพผู้เรียน ในศตวรรษที่ 

21 และก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่าง

มั่นใจ

 - กิจกรรมอาเซียนส าหรับนักเรียน

ร.ร.เทศบาลบ้าน

นาเหนือ

(งบโรงเรียน)

14,000             14,000            - ด าเนินกจิกรรมอาเซียนส าหรับนักเรียน เมื่อวนัที่ 19 ก.พ.59 ณ ลานธรรมสวนปัญญา 

โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ

ผลกำรด ำเนินงำน

1. นักเรียนร้อยละ 96.75 จ านวน 418 คน ได้เขา้ร่วมกจิกรรมการเรียนรู้เร่ืองประชาคม

อาเซียน

2. ร้อยละ 90.83 ของผู้มส่ีวนร่วมและผู้ที่เกี่ยวขอ้งมคีวามพึงพอใจ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร
งบประมำณที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใช้ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผล

และรำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

7 โครงการพัฒนาห้องสมดุโรงเรียน

เทศบาลบ้านนาเหนือ

ร.ร.เทศบาล

บ้านนาเหนือ

(งบโรงเรียน)

100,000           100,000          - ด าเนินการจดัซ้ือ จดัจา้งหนังสือ วสัดุ อปุกรณ์จดัให้บริการห้องสมดุและปรับปรุงสภาพ

ห้องสมดุให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

วตัถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มจ านวนส่ือ วสัดุ  อปุกรณ์ และจ านวนส่ือสารสนเทศในห้องสมดุให้เพียงพอต่อ

การศึกษาค้นควา้ของนักเรียน

2. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของห้องสมดุให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่กา้วหน้าและทันสมยัมี

บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน

3. เพื่อประเมนิความพึงพอใจของผู้มส่ีวนร่วมและผู้ที่เกี่ยวขอ้ง

ผลกำรด ำเนินงำน

 - จ านวนส่ือ วสัดุ อปุกรณ์ และจ านวนส่ือสารสนเทศในห้องสมดุเพียงพอต่อการค้นควา้

ของนักเรียน

 - นักเรียน ครู บุคลากร ที่เขา้ใชบ้ริการห้องสมดุมคีวามพึงพอใจร้อยละ 95

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดับ
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร
งบประมำณทีต่ัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเรจ็ของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยทีว่ำงไว้หรอื

ระบเุหตุผลทีไ่ม่สำมำรถด ำเนินกำรได้  หรอืระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในกำรโอนด้วย  เพ่ืออธิบำย

เหตุผลต่อคณะกรรมกำร

ประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

1 โครงการส่งนักกีฬา-กรีฑา เข้าร่วม

แข่งขันกับหน่วยงานอืน่

งานกีฬา ฯ

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

           200,000               83,042  - จัดส่งนักกีฬา-กรีฑา เข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอืน่ๆ  ระหวา่งวนัที ่4-9 

พฤษภาคม 2559 ณ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง

ในสังกัดได้ออกก าลังกายหรือเล่นกีฬาและมีโอกาสเข้าร่วมแข่งขัน

2. เพือ่แสดงความสามารถในการเล่นกีฬาในอันทีจ่ะพ(ัฒนาทักษะด้านการกีฬาสู่

ความเป็นเลิศ

ผลกำรด ำเนินงำน

1. ด าเนินการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลอาวโุส 50 ปี ชิงชนะเลิศภาคใต้ 

คร้ังที ่10 ประจ าปี 2559 

2. นักกีฬาฟุตบอลอาวโุสทีมเทศบาลเมืองทุง่สง ได้รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2

ด าเนินการแล้วเสร็จ

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน

กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

รอบคัดเลือกระดับภาคใต้และรอบชิง

ชนะเลิศ

งานกีฬา ฯ

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

1,500,000            1,229,988.80       - จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดังนี้

วัตถุประสงค์ 

1.เพือ่ปลูกฝังจิตส านึกให้นักเรียนได้ออกก าลังกายเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด

2. สร้างความสัมพันธอืันดีของบุคลากร และนักเรียนในสังกัดกับอปท.อืน่ทีเ่ข้า

ร่วมแข่งขัน

3. นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันกีฬา เพือ่พัฒนาทักษะและความสามารถ

ตลอดจนเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมภาคใต้ไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

ด าเนินการแล้วเสร็จ2

ผลกำรตดิตำมและประเมนิผลแผนพัฒนำเทศบำลเมอืงทุง่สง  ประจ ำป ี 2559

ภำยใตย้ทุธศำสตรท์ี ่1  พัฒนำกำรศึกษำ  ศำสนำ  ประเพณี  ศิลปวฒันธรรม และกำรกีฬำแบบบรูณำกำรสูคุ่ณภำพมำตรฐำนทีเ่หนือกวำ่

แนวทำงกำรพัฒนำที ่7 สนับสนุนกำรกีฬำเพ่ือสุขภำพ พัฒนำสูค่วำมเปน็เลิศและสูม่ืออำชีพในระดับสำกลและพัฒนำระบบกำรบรหิำรจัดกำรโรงเรยีนและระบบโครงสรำ้งพ้ืนฐำนด้ำนกีฬำให้ได้มำตรฐำน
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ล ำดับ
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร
งบประมำณทีต่ัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเรจ็ของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยทีว่ำงไว้หรอื

ระบเุหตุผลทีไ่ม่สำมำรถด ำเนินกำรได้  หรอืระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในกำรโอนด้วย  เพ่ืออธิบำย

เหตุผลต่อคณะกรรมกำร

ประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

 2.1 รอบคัดเลือกระดับภาคใต้  คร้ังที ่

33 ประจ าปี 2558 "ท่าตะเภาเกมส์"

งานกีฬา ฯ

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

520,780.80          - จัดส่งนักกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสงเข้าร่วมแข่งขัน เมื่อวนัที่ 19-30 ต.ต. 58 

ณ เทศบาลเมืองชุมพร จ.ชุมพร

ผลกำรด ำเนินงำน

 - ส่งนักกีฬา-กรีฑาทีมเทศบาลเมืองทุ่งสงเข้าร่วมแข่งขันฯ จ านวน 9 ชนิดกีฬา

1. อันดับ 4 ของภาคใต้ จาก 51 อปท.

2. ถ้วยรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 คะแนนรวมกรีฑารุ่นอายุไม่เกิน 14 ป ีชาย-หญิง

3. ถ้วยรางวลัชนะเลิศอันดับ 1 คะแนนรวมกรีฑารุ่นอายุไม่เกิน 16 ป ีชาย-หญิง

4. ถ้วยรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 คะแนนรวมกรีฑารุ่นอายุไม่เกิน 18 ป ีชาย-หญิง

5. ถ้วยรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 คะแนนรวมกรีฑาทุกรุ่นอายุ

  - สรุปเหรียญรางวลัที่ได้ คือ 20 เหรียญทอง , 7 เหรียญเงิน และ 7 เหรียญทองแดง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

2.2 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ คร้ังที่

 33 ประจ าปี 2558 "กรุงเทพฯเกมส์"

งานกีฬา ฯ

(งบเทศบาล)

กองการศึกษา

509,008              - ด าเนินการ เขา้ค่ายเกบ็ตัวนักกฬีา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง เมื่อวันที่ 21 ธ..ค.58-7 ม.ค.

59 ณ ร.ร.ในสังกดัเทศบาล และส่งนักกฬีา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสงเขา้ร่วมแขง่ขนั เมื่อ

วันที่ 8-23 ม.ค.59 ณ กรุงเทพฯ

ผลกำรด ำเนินงำน

1. อนัดับ 11 ของภาคใต้ จาก 217อปท.

2. อนัดับ 4 ของภาคใต้

3. ถว้ยรางวัลรองชนะเลิศคะแนนรวมกรีฑา รุ่นอายไุม่เกนิ 16 ปี หญิง

4. เหรียญรางวัลคาดหวังไว้ 3 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดง 

 - สรุปผลกำรแข่งขัน ได้ 3 เหรียญ ทอง 7 เหรียญเงินและ 2 เหรียญทองแดง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

2.3 รองคัดเลือกระดับภาคใต้คร้ังที ่34 

ประจ าปี 2559 "บ้านดอนเกมส์"

งานกีฬาฯ 

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

200,200              - ด าเนินการเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬา กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุง่สง  ระหวา่งวนัที ่

20-29 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง   ทุง่สง 

ผลกำรด ำเนินงำน

 - นักกีฬา กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุง่สง เพือ่ฝึกซ้อม เตรียมความพร้อมในการ

แข่งขัน ท าให้นักกีฬา กรีฑา มีความพร้อมในการแข่งขัน

2
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ล ำดับ
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร
งบประมำณทีต่ัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเรจ็ของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยทีว่ำงไว้หรอื

ระบเุหตุผลทีไ่ม่สำมำรถด ำเนินกำรได้  หรอืระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในกำรโอนด้วย  เพ่ืออธิบำย

เหตุผลต่อคณะกรรมกำร

ประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ เด็ก และ

เยำวชนและประชำชน

งำนกีฬำฯ 

กองกำรศึกษำ

(งบเทศบำล)

300,000             274,776             - จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา เพือ่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน เยาวชนและ

ประชาชน 

วัตถุประสงค์

1. เพือ่เป็นการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน และประชาชนให้มีความสามารถ

ในการเล่นกีฬามีความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับการออกก าลังกายและเล่นกีฬา มีเจต

คติทีดี่และมีทักษะพืน้ฐานในการเล่นกีฬา สามารถเล่นกีฬาได้ ดูกีฬาเป็น มี

คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวนิัยมีน้ าใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคีกลมเกลียว

กันรวมทัง้เป็นพืน้ฐานในการพัฒนากีฬาไปสู่ความเป็นเลิศก่อให้เกิดประโยชนื ต่อ

ตนเองครอบครัว และสังคม ห่างไกลยาเสพติด

ด าเนินการแล้วเสร็จ

3.1  จัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล

งานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2559

งานกีฬาฯ 

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

126,545              - ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลงานประเพณีสงกรายต์ ระหวา่งวนัที่

 6-12 เมษายน 2559 ณ โรงยิมเนเซ่ียมเทศบาลเมืองทุง่สง

ผลกำรด ำเนินงำน

 - เด็ก เยาวชนและประชาชนใช้เวลาวา่งปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ไม่หมกมุน่

อยูใ่นเกมส์ และยาเสพติด

ด าเนินการแล้วเสร็จ

3.2 จัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อ คร้ังที ่1 

ประจ าปี 2559

งานกีฬาฯ 

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

99,570               - ด าเนินการจัดแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ และกีฬาตะกร้อลอดห่วง เมือ่วนัที ่30 

เมษายน 2559 ณ โรงยิมเนเซ่ียมเทศบาลเมืองทุง่สง

ผลกำรด ำเนินงำน

 - เด็ก เยาวชนและประชาชนใช้เวลาวา่งปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ไม่หมกมุน่

อยูใ่นเกมส์ และยาเสพติด

ด าเนินการแล้วเสร็จ

3.3 จัดการแข่งขันกีฬากลุ่มนักเรียน

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุง่สง

งานกีฬาฯ 

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

48,661               - ด าเนินการจัดแข่งขันกรีฑาระดับชั้นอนุบาลประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา

 ระหวา่งวนัที ่1-2 กันยายน 2559  ณ โรงยิมเนเซ่ียมเทศบาลเมืองทุง่สง

ผลกำรด ำเนินงำน

 - เด็ก เยาวชนและประชาชนใช้เวลาวา่งปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ไม่หมกมุน่

อยูใ่นเกมส์ และยาเสพติด

ด าเนินการแล้วเสร็จ

3
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ล ำดับ
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร
งบประมำณทีต่ัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเรจ็ของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยทีว่ำงไว้หรอื

ระบเุหตุผลทีไ่ม่สำมำรถด ำเนินกำรได้  หรอืระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในกำรโอนด้วย  เพ่ืออธิบำย

เหตุผลต่อคณะกรรมกำร

ประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

  - จัดกำรแข่งขันกีฬำรว่มกับหน่วยงำนหรอืองค์กรอ่ืน ดังน้ี ด าเนินการแล้วเสร็จ
1.จัดกำรแข่งขันวอลเลย์บอล "วิทยุกำรบนิฯ มินิวอลเลย์บอล" รอบชิง

ชนะเลิศศูนย์ควบคุมกำรบนิสุรำษฎรธ์ำนี

 - จัดหาแข่งขันนักเรียนระดับประถมศึกษาอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย-หญงิ เพือ่หา

ทีมชนะเลิศไปท าการแข่งขันในระดับประเทศต่อไป เมือ่วนัที ่13-16 ต.ค.2558 ณ 

โรงยิมเนซ่ียมเทศบาลเมืองทุง่สง 

วัตถุประสงค์ 

 - เพือ่หาตัวแทนทีมชนะเลิศ ประเภททีมชายและทีมหญงิ เข้าร่วมแข่งขันรอบชิง

ชนะเลิศระดับประเทศ

ผลกำรด ำเนินงำน

  - ได้ทีมตัวแทนรอบศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานีไปแข่งขันในระดับประเทศ

ทีมชาย ได้แก่ ทีมโรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 จ.นครศรีธรรมราช ทีมหญงิ ได้แก่

 ทีมโรงเรียนวดัถ้ าเทีนยถวาย จ.นครศรีธรรมราช

ด าเนินการแล้วเสร็จ
              100,000          390,000              490,000              307,452         4  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกับ

หน่วยงานหรือองค์กรอืน่

 งานกีฬา ฯ

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)
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ล ำดับ
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร
งบประมำณทีต่ัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเรจ็ของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยทีว่ำงไว้หรอื

ระบเุหตุผลทีไ่ม่สำมำรถด ำเนินกำรได้  หรอืระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในกำรโอนด้วย  เพ่ืออธิบำย

เหตุผลต่อคณะกรรมกำร

ประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

2. กำรจดักำรแข่งขัน กีฬำคนพิกำรแห่งชำติ ครั้งที ่17“นครศรีธรรมรำชเกมส์”

  - การจัดการแขง่ขนั กฬีาคนพิการแห่งชาติ คร้ังที่ 17“นครศรีธรรมราชเกมส์” ระหว่างวันที่ 1

 - 6 มีนาคม 2559 มีสัตว์น าโชคคือ “วัวน าชัย” โดยได้เตรียมพิธีเปิด ณ สนามโรงเรียนเทศบาล

บ้านนาเหนือ มีนักกฬีาและเจ้าหน้าที่เขา้ร่วมการแขง่ขนั 2,499 คน โดยท าการแขง่ขนัจ านวน 

11 ชนิดกฬีา และ 2 กฬีาสาธิต ฟุตซอล,กรีฑา, โกลบอล,เซปักตะกร้อ,

เทเบิลเทนนิส,เปตอง,วอลเลยบ์อลในร่ม,แบดมินตัน,วอลเลยบ์อลชายหาด,บอคเซีย ,ว่ายน้ า 

ผลกำรด ำเนินงำน

  - จากการประเมินผลความพึงพอใจด้านการจัดการแขง่ขนักฬีานักเรียนคนพิการแห่งชาติ คร้ัง

ที่ 17 “นครศรีธรรมราชเกมส์” ในภาพรวม ค่าเฉล่ีย 4.32 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยก

เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้

1. การบริหารจัดการตลอดการแขง่ขนัมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ค่าเฉล่ีย 4.55 อยู่ใน

ระดับมาก

ด าเนินการแล้วเสร็จ

2. มีที่พัก นักกฬีา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมและปลอดภัย ค่าเฉล่ีย 4.50 อยู่ในระดับ

มาก

3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการแขง่ขนักฬีาแต่ละชนิดมีความรู้ด้านเทคนิคของกฬีาเป็นอยา่งดี 

ค่าเฉล่ีย 4.43 อยู่ในระดับมาก

4. ความเหมาะสมการก าหนดตารางการด าเนินการจัดการแขง่ขนั ค่าเฉล่ีย 4.40 อยู่ในระดับมาก

5. พิธีเปิด-ปิด การแขง่ขนักฬีานักเรียนคนพิการแห่งชาติ คร้ังที่ 17 “นครศรีธรรมราชเกมส์” 

ค่าเฉล่ีย 4.37 อยู่ในระดับมาก

6. มีระบบการติดต่อประสานงานในการจัดการแขง่ขนัที่มีประสิทธิภาพ ค่าเฉล่ีย 4.40 อยู่ใน

ระดับมาก

7. คู่มือจัดการแขง่ขนั ค่าเฉล่ีย 4.28 อยู่ในระดับมาก

8. การประชาสัมพันธ์การจัดการแขง่ขนักฬีานักเรียนคนพิการแห่งชาติ คร้ังที่ 17 

“นครศรีธรรมราชเกมส์” ค่าเฉล่ีย 4.27 อยู่ในระดับมาก

9. สถานที่ในการจัดแขง่ขนัฯ ค่าเฉล่ีย 4.25 อยู่ในระดับมาก

84



ล ำดับ
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร
งบประมำณทีต่ัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเรจ็ของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยทีว่ำงไว้หรอื

ระบเุหตุผลทีไ่ม่สำมำรถด ำเนินกำรได้  หรอืระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในกำรโอนด้วย  เพ่ืออธิบำย

เหตุผลต่อคณะกรรมกำร

ประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

10. มาตรฐานจัดการแขง่ขนักฬีาที่ได้มาตรฐาน ค่าเฉล่ีย 4.22 อยู่ในระดับมาก

11. ระยะเวลาในการจัดการแขง่ขนั (1 - 6 ม.ีค. 59) ค่าเฉล่ีย 4.20 อยู่ในระดับมาก

12. .มีอปุกรณ์กฬีาทุกชนิดที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ค่าเฉล่ีย 4.18 อยู่ในระดับมาก

13. มีการประกาศกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดการแขง่ขนัให้ทีมผู้เขา้ร่วมแขง่ขนัทราบโดยทั่วกนั  

ค่าเฉล่ีย 4.16 อยู่ในระดับมาก

3. กำรจดักำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำแห่งชำติ ครั้งที ่37 ประจ ำปี 2558 

“นครศรีธรรมรำชเกมส์”

 - แขง่ขนักฬีานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ  คร้ังที่ 37 ประจ าปี 2558 “นครศรีธรรมราชเกมส์” 

ในระหว่างวันที่ 23 – 31 มกราคม ณ โรงยมิเนเซ่ียมเทศบาลเมืองทุ่งสง โรงยมิเนเซ่ียมโรงเรียน

สตรีทุ่งสง  สนามโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ โรงเรียนทุ่งสง  โรงยมิเนเซ่ียมโรงเรียนกฬีา

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผลกำรด ำเนินงำน

 - จ านวนการแขง่ขนัชนิดกฬีา จ านวน 9 ชนิดกฬีา ได้แก ่วอลเลยบ์อลในร่ม ยกน้ าหนัก 

ฟุตบอลหญิง     ยโูด คาราเต้–โด  เทควันโด วูซู มวยปล้ า วอลเลยบ์อลชายหาด

 - จากการประเมินผลความพึงพอใจด้านการจัดการแขง่ขนักฬีานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ คร้ัง

ที่ 37 ประจ าปี 2558 “นครศรีธรรมราชเกมส์”ในภาพรวม ค่าเฉล่ีย 4.39 อยู่ในระดับมาก โดย

สามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้

1. คู่มือจัดการแขง่ขนั ค่าเฉล่ีย 4.62 อยู่ในระดับมาก

ด าเนินการล้วเสร็จ
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ล ำดับ
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร
งบประมำณทีต่ัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเรจ็ของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยทีว่ำงไว้หรอื

ระบเุหตุผลทีไ่ม่สำมำรถด ำเนินกำรได้  หรอืระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในกำรโอนด้วย  เพ่ืออธิบำย

เหตุผลต่อคณะกรรมกำร

ประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

2. มีการประกาศกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันใหท้ีมผู้เข้าร่วมแข่งขันทราบโดยทั่ว

กัค่าเฉล่ีย 4.56 อยู่ในระดับมาก

3. การบริหารจัดการตลอดการแข่งขันมีประสิทธภิาพและมีประสิทธผิล ค่าเฉล่ีย 4.50 

อยู่ในระดับมาก

4. มีที่พกั นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมและปลอดภยั ค่าเฉล่ีย 4.48 อยู่

ในระดับมาก

5. มีระบบการติดต่อประสานงานในการจัดการแข่งขันที่มีประสิทธภิาพ ค่าเฉล่ีย 4.47  

อยู่ในระดับมาก

6. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการแข่งขันกีฬาแต่ละชนิดมีความรู้ด้านเทคนิคของกีฬาเปน็

อย่างดี ค่าเฉล่ีย 4.41 อยู่ในระดับมาก

7. การจัดการแข่งขันกีฬาแต่ละวนัเหมาะสมไม่ท าใหผู้้แข่งขันเหนื่อยล้าเกินไป ค่าเฉล่ีย 

4.37  อยู่ในระดับมาก

8. มาตรฐานจัดการแข่งขันกีฬาที่ได้มาตรฐาน ค่าเฉล่ีย 4.36 อยู่ในระดับมาก

9. ความเหมาะสมการก าหนดตารางการด าเนินการจัดการแข่งขัน ค่าเฉล่ีย 4.33 อยู่ใน

ระดับมาก

10. ระยะเวลาในการจัดการแข่งขัน (23 - 31 ม.ค. 59) ค่าเฉล่ีย 4.31 อยู่ในระดับมาก

11. การตัดสินผลการแข่งขันฯ ค่าเฉล่ีย 4.29 อยู่ในระดับมาก

12. การประชาสัมพนัธก์ารจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหง่ชาติ คร้ังที่ 37 

ประจ าป ี2558 “นครศรีธรรมราชเกมส์” ค่าเฉล่ีย 4.27 อยู่ในระดับมาก

13. สถานที่ในการจัดแข่งขันฯ ค่าเฉล่ีย 4.18 อยู่ในระดับมาก
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ล ำดับ
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร
งบประมำณทีต่ัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเรจ็ของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยทีว่ำงไว้หรอื

ระบเุหตุผลทีไ่ม่สำมำรถด ำเนินกำรได้  หรอืระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในกำรโอนด้วย  เพ่ืออธิบำย

เหตุผลต่อคณะกรรมกำร

ประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

5  โครงการจัดสอนหลักสูตรพิเศษด้านกีฬา  งานกีฬา ฯ

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

2,518,700           499,000         3,017,700          2,964,898.60      - จัดหาวสัดุเคร่ืองบริโภค และจัดจ้างครูสอนวชิาสามัญ และค่าตอบแทนครู

ฝึกสอนกีฬา เนือ่งจากจ านวนครูไม่เพียงพอส าหรับนักเรียนตามกลุ่มสาระทัง้ 8 

กลุ่มสาระ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

6  โครงการฝึกทักษะกีฬาขัน้พืน้ฐานภาค

ฤดูร้อน

 งานกีฬาฯ 

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

10,000                -  -  ด าเนินการ่วมกับโครงการ 1 

นักเรียน 1 กีฬา

7  โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพือ่

ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา

 ร.ร.เทศบาลวดั

ชัยชุมพล

(งบโรงเรียน)

60,000                50,025               - ด าเนินการจัดกิจกรรมแข่งกีฬาสีให้นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรม ระหวา่ง

มิถุนายน-สิงหาคม 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสตรีทุง่สง

ผลกำรด ำเนินงำน

 - นักเรียนมีความรัก ความสามัคคีในหมูค่ณะ

 - นักเรียนได้รู้กฎ กติกาในการแข่งขันกีฬามากขึน้

 - ส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกก าลังกายและมีสุขภาพทีแ่ข็งแรง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

8  โครงการแข่งขันกีฬาภายในประสาน

สัมพันธ์

 ร.ร.เทศบาลวดั

โคกสะท้อน

(งบโรงเรียน)

10,000                10,000               - ด าเนินการจัดแข่งขันกีฬาภายในประสานสัมพันธ ์ระหวา่งวนัที ่1-2 กันยายน 

2559 ณ โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะท้อน 

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ส่งเสริมความรักสามัคคีในหมูค่ณะ/เรียนรู้ก๖กาด้านการกีฬา

2. เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียนรักการกีฬา มีวนิัย เคารพกฎ กติกาและมีน้ าใจนักกีฬา

3. เพือ่คัดเลือกตัวแทนของต้นสังกัด เข้าร่วมแช่งขันในระดับต่อไป

ผลกำรด ำเนินกำร

1. การจัดแข่งขันกรีฑารุ่นอายุ 8 ปี , 10 ปี , 12 ปี ชาย,หญงิ 

2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัง้นักกีฬาและกองเชียร์

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดับ
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร
งบประมำณทีต่ัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเรจ็ของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยทีว่ำงไว้หรอื

ระบเุหตุผลทีไ่ม่สำมำรถด ำเนินกำรได้  หรอืระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในกำรโอนด้วย  เพ่ืออธิบำย

เหตุผลต่อคณะกรรมกำร

ประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

9  โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา

- กิจกรรมกีฬานักเรียนภายใน

 ร.ร.มัธยมฯ

(งบโรงเรียน)

100,000              100,000              - จัดกิจกรรมกีฬานักเรียนภายใน เมือ่วนัที ่29-30 กรกฏาคม 2559 ณ สนาม

กีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ

ผลกำรด ำเนินงำน

 - โรงเรียนจัดแข่งขันกรีฑา เป็นคณะสี 4 สี ใช้เวลา 2 วนั

 - นักเรียนมีเจตคติทีดี่ต่อการกีฬาในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 100

 -นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความสามารถด้านกีฬาจากโรงเรียน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

10  โครงการส่งเสริมอาชีพและนันทนาการ

(ส่งเสริมทักษะด้านกีฬาวอลเลย์บอล)

 ร.ร.เทศบาล

บ้านนาเหนือ

(งบโรงเรียน)

32,000                32,000               - ด าเนินกิจกรรมการอบรมและฝึกซ้อมกีฬาวอลเลย์บอล เมือ่วนัที่16-31 ม.ค.59 

(เฉพาะเสาร์-อาทิตย)์

ผลกำรด ำเนินงำน

1. นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ จ านวน 30 คน เข้าร่วมอบรม และ

ฝึกซ้อมกีฬาวอลเลย์บอล

2. นักเรียนทีเ่ข้าร่วมอบรม และฝึกซ้อมกีฬาวอลเลย์บอล เกิดทักษะและมีความรู้

ในการเล่นกีฬา  มีน้ าใจนักกีฬา และมีสุขภาพแข็งแรง

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้มีส่วนเกีย่วข้อง ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

11  โครงการออกก าลังกายเพือ่สุขภาพ  ร.ร.เทศบาล

บ้านนาเหนือ

(งบโรงเรียน)

30,750                30,750               - ด าเนินการอบรม เร่ืองดูแลสุขภาพและการออกก าลังกายและออกก าลังกาย

เพือ่สุขภาพ (เต้นแอโรบิก) ภาคเรียนที ่2/2558 (พ.ย.58-ก.พ.59)

ผลกำรด ำเนินงำน

1. นักเรียนและครูร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมการอบรมเร่ืองดูแลสุขภาพและการออก

ก าลังกาย

2. นักเรียน และครูร้อยละ 100 ได้ออกก าลังกายเพือ่สุขภาพ(เต้นแอโรบิค) 

อาทิตย์ละ 3 วนั

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดับ
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร
งบประมำณทีต่ัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเรจ็ของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยทีว่ำงไว้หรอื

ระบเุหตุผลทีไ่ม่สำมำรถด ำเนินกำรได้  หรอืระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตุผลในกำรโอนด้วย  เพ่ืออธิบำย

เหตุผลต่อคณะกรรมกำร

ประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

 - ด าเนินจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน เมือ่วนัที ่11 สิงหาคม 2559 ณ 

สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ 

วัตถุประสงค์

1. เพือ่สร้างพืน้ฐานและทักษะการเล่นกีฬาอย่างถูกต้อง นักเรียนสามารถเล่นกีฬา

ได้อย่างน้อย 1 ชนิดกีฬา

2. เพือ่ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้

อภัย รู้รักสามัคคี และท างานเป็นทีมได้

กิจกรรมทีด่ ำเนินกำร

1. วิง่ 60 เมตร 

 - ชายรุ่นอายุ 10 ปี , 12 ปี , 14 ปี และ 16 ปี

 - หญงิรุ่นอายุ 10 ปี , 12 ปี , 14 ปี และ 16 ปี

2. วิง่ 80 เมตร 

 - ชายรุ่นอายุ 10 ปี , 12 ปี , 14 ปี และ 16 ปี

 - หญงิรุ่นอายุ 10 ปี , 12 ปี , 14 ปี และ 16 ปี

3. วิง่ 100 เมตร 

 - ชายรุ่นอายุ 10 ปี , 12 ปี , 14 ปี และ 16 ปี

 - หญงิรุ่นอายุ 10 ปี , 12 ปี , 14 ปี และ 16 ปี

4. วิ่ง 5x80 เมตร 

 - ชายรุ่นอายุ 10 ป ี, 12 ป ี, 14 ป ีและ 16 ปี

 - หญิงรุ่นอายุ 10 ป ี, 12 ป ี, 14 ป ีและ 16 ปี

ผลการด าเนินงาน

 - นักเรียนและบคุลากร ร.ร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสงร่วมโครงการร้อยละ 100 

 - นักเรียนร้อยละ 90.5 มีความพงึพอใจในการเข้าร่วมโครงการจากผู้ตอบแบบสอบภาม

 359 คน

20,000              ด าเนินการแล้วเสร็จ12  โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน  ร.ร.กีฬาเทศบาล

เมืองทุง่สง

(งบโรงเรียน)

20,000                

89



ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร
งบประมำณที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใช้ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  

เพ่ืออธบิำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

1 โครงการประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษาโรงเรียนสังกดัเทศบาล

เมอืงทุ่งสง

ศึกษานิเทศก์

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

30,000 30,000             - ด าเนินจดัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนสังกดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

จ านวน  6 โรง ด าเนินกจิกรรมเมื่อเดือน พ.ย.-ธ.ค.58  

วตัถุประสงค์

 - เพื่อประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนในสังกดัเทศบาล

ผลกำรด ำเนินกำร

 - โรงเรียนในสังกดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง จ านวน 6 โรงเรียนได้รับการประเมนิคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา เป็นการสร้างระบบบริหารจดัการของโรงเรียนในสังกดัเทศบาล

เมอืงทุ่งสง เสริมสร้างการมส่ีวนร่วมบริหารจดัการของภาคีทุกภาคส่วนอยา่งมคุีณภาพ 

เป็นระบบและได้มาตรฐาน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

2 โครงการประกวดส่ือการเรียนการ

สอนของครูโรงเรียนสังกดัเทศบาล

เมอืงทุ่งสง

ศึกษานิเทศก์

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

50,000 50,000             - จดัประกวดส่ือการสอนของครูในโรงเรียนสังกดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 

ระหวา่งเดือนกนัยายน - กมุภาพันธ ์2559 ณ ห้องประขมุเทศบาลเมอืงทุ่งสง

วตัถุประสงค์

1. เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเองในการผลิตส่ือการสอนที่มคุีรภาพ

ผลกำรด ำเนินงำน

 - ครูได้ผลิตส่ือการสอนที่มคุีณภาพ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จดักจิกรรมตามแผน SBMLD ของโรงเรียนในสังกดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง ดังนี้ ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - โรงเรียนที่สมคัรเขา้ร่วมโครงการดังนี้

1. ร.ร.เทศบาลวดัชยัชมุพล

2. .ร.ร.เทศบาลวดัโคกสะท้อน

ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลเมืองทุ่งสง  ประจ ำป ี 2559

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 1  พัฒนำกำรศึกษำ  ศำสนำ  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และกำรกีฬำแบบบรูณำกำรสู่คุณภำพมำตรฐำนที่เหนือกว่ำ

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 8 สร้ำงระบบบริหำรจดักำรของโรงเรียนในสงักัดเทศบำลเมืองทุ่งสง  เสริมสร้ำงกำรมีสว่นร่วมบริหำรจดักำรของภำคีทุกภำคสว่นอยำ่งมีคุณภำพเป็นระบบและไดม้ำตรฐำน

3 โครงการพัฒนาการจดัการศึกษา

โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (SBMLD)

ศึกษานิเทศก์

กองการศึกษา

(งบอดุหนุน)

6,000,000 2,070,000        
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร
งบประมำณที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใช้ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  

เพ่ืออธบิำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

3. ร.ร.มธัยมวดัท่าแพฯ

4. ร.ร.เทศบาลบ้านนาเหนือ

5. ร.ร.กฬีาฯ

6. ร.ร.รีสอร์ทอบุาล

 - โรงเรียน SBMLD ดังนี้

1. ร.ร.เทศบาลวดัชยัชมุพล

2. .ร.ร.เทศบาลวดัโคกสะท้อน

3. ร.ร.มธัยมวดัท่าแพฯ

4. ร.ร.เทศบาลบ้านนาเหนือ

5. ร.ร.กฬีาฯ

6. ร.ร.รีสอร์ทอบุาล

4 โครงการนิเทศการศึกษาโรงเรียน

ในสังกดัเทศบาล

ศึกษานิเทศก์

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

30,000 29,550             - ด าเนินการนิเทศจดัการเรียนการสอนของครูในสังกดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง ระหวา่ง

เดือนตุลาคม 2558 - กนัยายน 2559 ณ โรงเรียนในสังกดัเทศบาลเมอืง

ทุ่งสง

วตัถุประสงค์

1. เพื่อนิเทศการจดัการเรียนการสอนของครูโรงเรียนสังกดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง

ผลกำรด ำเนินงำน

 - ครูสามารถพัฒนาตนเองด้านการจดัการเรียนการสอน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

3 โครงการพัฒนาการจดัการศึกษา

โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (SBMLD)

ศึกษานิเทศก์

กองการศึกษา

(งบอดุหนุน)

6,000,000 2,070,000        
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร
งบประมำณที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใช้ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  

เพ่ืออธบิำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

5 โครงการส่งเสริมองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่จดัท าแผนพัฒนา

การศึกษาดีเด่น

กองการศึกษา

(งบอดุหนุน)

300,000 10,000             - จดัท าแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสังกดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง ระหวา่งเดือนตุลาคม 

2558 - กนัยายน 2559ณ โรงเรียนในสังกดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง

วตัถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมการจดัท าแผนพัฒนาการศึกษาอยา่งยั่งยนื

ผลกำรด ำเนินงำน

 - ส่งเสริมการจดัท าแผนพัฒนาการศึกษาให้กบัโรงเรียนในสังกดัเทศบาลเมอืง   ทุ่งสง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

6 โครงการกอ่สร้าง ปรับปรุง 

ซ่อมแซม อาคารสถานที่

กองการศึกษา

(งบอดุหนุน)

1,000,000  - ไมไ่ด้ด าเนินการ

7 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยบริหาร

สถานศึกษา

กองการศึกษา

(งบอดุหนุน)

10,762,660 1,140,004          11,902,664 11,783,164       - สนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัซ้ือเคร่ืองแบบนักเรียน อปุกรณ์การเรียน  ค่าจดัการ

เรียนการสอน ค่าปัจจยัพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน ค่าหนังสือเรียน โรงเรียนใน

สังกดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

8 โครงการนิเทศการสอนภายใน

โรงเรียน

ร.ร.เทศบาล

วดัชยัชมุพล 

(งบโรงเรียน)

             10,000             10,000  - ด าเนินการจดักิจกรรมนิเทศการสอนภายในโรงเรียน ระหวา่งเดือนตุลาคม 58 - มีนาคม 

59 ณ ร.ร.วดัชัยชุมพล 

วัตถุประสงค์

 - เพื่อให้ทราบปัญหาและความต้องการของครูผู้สอน

 - เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น ร่วมกันแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน

 - เพื่อให้การเรียนการสอน สอดคล้องกับแนวทางของหลักสูตร

ผลกำรด ำเนินกำร

1. ครูเข้าร่วมโครงการ จ านวน 76 คน 

2. ครูที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 76 คน ได้ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสอนและน าเทคนิควธิสีอน

ต่างๆ มาใช้ในการสอนพร้อมให้ส่ือประกอบการสอน

3. ครูที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจดัท าโครงการ สามารถบริหารจดัการด้าน

เทคนิคการสอนภายในกลุ่มสาระของตนเองได้ มีการช่วยเหลือดูแลกันเองภายในกลุ่ม

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร
งบประมำณที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใช้ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  

เพ่ืออธบิำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

9 โครงการระบบดูแลชว่ยเหลือ

นักเรียน

ร.ร.เทศบาล

วดัชยัชมุพล 

(งบโรงเรียน)

             10,000             10,000  - ด าเนินกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระหวา่งเดือนตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559

 ณ โรงเรียนเทศบาลวดัชัยชุมพล 

กิจกรรมที่ด ำเนินกำร

1. ดูแลนักเรียนด้วยการคัดกรอง ส่งเสริม ป้องกันและส่งต่อนักเรียนที่ได้รับการช่วยเหลือ

2. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีปัญหาเพื่อรับทราบปัญหาร่วมกับผู้ปกครองและช่วยกันแก้ไข

ปัญหา

ผลกำรด ำเนินงำน

1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 60 คน ได้รับการช่วยเหลือด้านการเรียนและด้านอื่นๆ

2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมเยี่ยมบ้าน ครูและผู้ปกครอง

มีความเข้าใจในตัวนักเรียนมากขึ้น

ด าเนินการแล้วเสร็จ

10 โครงการพัฒนาเครือขา่ยผู้ปกครอง ร.ร.เทศบาล

ชยัชมุพล

(งบโรงเรียน)

           110,000              5,000  - ด าเนินการพัฒนาเครือขา่ยผู้ปกครอง ระหวา่งเดือน กรกฏาคม-สิงหาคม 2559 ณ 

โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภณ พิทยาคุณานุสรณ์) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

วตัถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความเขา้ใจ ความร่วมมอืในการเขา้มามบีทบาทของผู้ปกครอง

2. เพื่อสร้างความสัมพันธท์ี่ดีระหวา่งครู ผู้ปกครอง และโรงเรียนกบัชมุชน

3. เพื่อจดัต้ังและพัฒนาเครือขา่ยผู้ปกครองให้ท างานเป็นทีม

ผลกำรด ำเนินงำน

 - ด าเนินการจดัต้ังคณะกรรมการเครือขา่ยผู้ปกครองระดับชั้นเรียน จ านวน 180 คน 

และระดับโรงเรียน จ านวน 6 คน 

 - เครือขา่ยผู้ปกครอง มคีวามรู้ความเขา้ใจในบทบาทหน้าที่และเกดิความสัมพันธท์ี่ดี

ระหวา่งผู้ปกครอง ครู และชมุชน

 - น าเครือขา่ยผู้ปกครองระดับห้องเรียนไปศึกษาดูงานด้านบทบาทหน้าที่ที่มต่ีอการ

พัฒนาโรงเรียน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร
งบประมำณที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใช้ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  

เพ่ืออธบิำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

11 โครงการประกวดส่ือการสอน ร.ร.เทศบาล

วดัชยัชมุพล

(งบโรงเรียน)

             20,000             20,000  - ด าเนินการจดักจิกรรมประกวดส่ือการสอน ระหวา่งเดือนตุลาคม 2558 - มนีาคม 

2559 ณ โรงเรียนเทศบาลวดัชยัชมุพล

วตัถุประสงค์

1. เพื่อจดัท าหรือประดิษฐ์ส่ือการเรียนการสอนประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียน

2. เพื่อเป็นแรงจงูใจให้ครูประดิษฐ์คิดค้นและจดัท าส่ือ

3. เพื่อให้ครูมส่ืีอที่มคุีณภาพมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน

ผลกำรด ำเนินงำน

 - ครูจดัท าหรือประดิษฐ์ส่ือการเรียนการสอนประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียน

 - ครูมส่ืีอที่มคุีณภาพมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนครบทุกกลุ่มสาระ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

12 โครงการพัฒนาระบบประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษา

ร.ร.เทศบาล

วดัชยัชมุพล

(งบโรงเรียน)

             20,000             20,000  - ด าเนินการตรวจติดตามและประเมนิการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา ระหวา่งเดือน พฤศจกิายน 2558 - มถินุายน 2559  ณ โรงเรียนเทศบาล

วดัชยัชมุพล 

วตัถุประสงค์

1. เพื่อด าเนินการตรวจติดตามและประเมนิการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา

2. เพื่อให้โรงเรียนเทศบาลวดัชยัชมุพลได้ทราบ จดุแขง็ จดุออ่น และน าผลการประเมนิ

ไปปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ และได้แนวทางการพัฒนาต่อไป

ผลกำรด ำเนินงำน

 - สถานศึกษาได้รับการประเมนิการประกนัคุณภาพภายใน

 - สถานศึกษาได้แนวทางการพัฒนาเพื่อจดัท าแผนปรับปรุงแกไ้ขการด าเนินกรประกนั

คุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร
งบประมำณที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใช้ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  

เพ่ืออธบิำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

13 โครงการพัฒนาความเขม้แขง็ของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน

ร.ร.เทศบาล

วดัชยัชมุพล

(งบโรงเรียน)

             50,000   -    - ไม่ได้ด าเนินการ 

เนื่องจาก ใช้งบ SBMLD ซ่ึงได้รับโอน

เงินเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 จึงยัง

ไม่ได้ด าเนินการ จะด าเนินการ

โครงการในงบประมาณ 2560

14 โครงการประชมุผู้ปกครอง ร.ร.เทศบาล

บ้านนาเหนือ

(งบโรงเรียน)

5,000 5,000              - ด าเนินการจัดประชุมผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.58 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบา้น

นาเหนือ 

วัตถุประสงค์

 - เพื่อใหผู้้ปกครองได้รับทราบนโยบาย และแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียน

 - เพื่อเปดิโอกาสใหผู้้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการใหข้้อมูล ข้อเสนอแนะในการพัฒนาใน

โรงเรียน

 - เพื่อร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียน ในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆ ของนักเรียน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 - เพื่อใหผู้้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูประจ าชั้น 

กิจกรรที่ด ำเนินงำน

1. การพบปะผู้บริหาร

2..การพบปะครูประจ าชั้น

3. การรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน

ผลกำรด ำเนินงำน

 - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1-6 เข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง จ านวน 432 คน

 - ร้อยละ 94.9 ของผู้ปกครองนักเรียนทั้งหมดทราบนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียน

 และได้พบครูประจ าชั้นและรับทราบพฤติกรรมด้านต่างๆ ของนักเรียน น าไปสู่การดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนและร่วมกันส่งเสริม พัฒนา ปอ้งกัน แก้ไข

 - ผู้ปกครองนักเรียนได้รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนของบตุรหลาน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร
งบประมำณที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใช้ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในกำรโอนดว้ย  

เพ่ืออธบิำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

15 โครงการนิเทศภายใน ร.ร.เทศบาล

บ้านนาเหนือ

(งบโรงเรียน)

 -  -  - ด าเนินการจดักจิกรรมการนิเทศครูผู้สอนการตรวจเยี่ยมบ้านชั้นเรียนระหวา่งเดือน

กรกฏาคม - กนัยายน 2559 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ

วตัถุประสงค์

1. พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้มคีวามรู้มทีักษะในการปฏิบัติงาน

2. พัฒนาวธิปีฏิบัติงานให้เกดิประสิทธภิาพ

3. ประสานความสัมพันธอ์นัดีในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวขอ้ง

4. เพื่อสร้างความมั่นใจความภาคภูมใิจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

5. เพื่อติดตามประเมนิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน

ผลกำรด ำเนินงำน

 - ครูผู้สอนทุกคน ทุกกลุ่มสาระจ านวน 37 คน ห้องเรียนจ านวน 17 ห้องเรียน

 - ครูได้รับการพัฒนา มทีักษะการปฏิบัติงานที่ดีร้อยละ 95 

 - ครูได้รับการติดตามและประเมนิผลปฏิบัติงาน ร้อยละ 100

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผนด ำเนินงำน

ประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้ง

ไวห้ลงัโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมำณที่

ใช้ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุเหตผุลที่

ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผล

และรำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 9 พัฒนำระบบโรงเรียนมัธยมศึกษำให้มีคุณภำพไดม้ำตรฐำนและมุ่งเน้นควำมเป็นเลศิในดำ้นวชิำกำรและดำ้นสงัคม

65,000           - ด ำเนินกำรต่อเติมปรับปรุงพื้นที่จดักจิกรรมนักเรียน (ขำ้งอำคำรเรียน 2) ระหวำ่งเดือน

พฤษภำคม 2558 ณ ร.ร.มธัยมเทศบำลวดัท่ำแพ (ขำ้งอำคำรเรียน 2)

ผลกำรด ำเนินงำน

 - มนีักเรียนเขำ้ร่วมกจิกรรมจ ำนวน 700 คน 

 - นักเรียนและผู้มส่ีวนเกี่ยวขอ้งมคีวำมพึงพอใจต่อภูมทิัศน์โรงเรียนในระดับดี คิดเป็นร้อยละ

 90

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

ผลกำรตดิตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลเมืองทุ่งสง  ประจ ำปี 2559

ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 1  พัฒนำกำรศึกษำ  ศำสนำ  ประเพณี  ศิลปวฒันธรรม และกำรกีฬำแบบบูรณำกำรสู่คุณภำพมำตรฐำนที่เหนือกวำ่

โรงเรียนมธัยมฯ

(งบโรงเรียน)

1 โครงกำรพัฒนำอำคำรสถำนที่และภูมทิัศน์

โรงเรียน

 - กจิกรรมต่อเติมปรับปรุงพื้นที่จดักจิกรรม

นักเรียน (ขำ้งอำคำรเรียน 2)

90,000          

185



ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผนด ำเนินงำน

ประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้ง

ไวห้ลงัโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมำณที่

ใช้ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุเหตผุลที่

ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผล

และรำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

2 โครงกำรส่งเสริมทักษะทำงวชิำกำร 

 - กจิกรรมสอนเสริมทักษะวชิำกำร

โรงเรียนมธัยมฯ

(งบโรงเรียน)

20,000          20,000           - ด ำเนินกจิกรรมสอนเสริมทักษะวชิำกำร ระหวำ่งวนัที่ 11-23 พฤษภำคม 2558 ณ ร.ร.

มธัยมศึกษำเทศบำลเมอืง

ทุ่งสง

ผลกำรด ำเนินงำน

 - มนีักเรียนที่เขำ้ร่วมกจิกรรมจ ำนวน 64 คน 

 - นักเรียนมศัีกยภำพพร้อมในกำรเขำ้ร่วมแขง่ขนัทักษะวชิำกำรภำคใต้

 - นักเรียนที่เป็นตัวแทนเขำ้ร่วมแขง่ขนัทักษะวชิำกำรภำคใต้ จ ำนวน 64 คน เขำ้ร่วม

กจิกรรมสอนเสริมทักษะทำงวชิำกำรอยำ่งสม่ ำเสมอคิดเป็นร้อยละ 100

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผนด ำเนินงำน

ประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้ง

ไวห้ลงัโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมำณที่

ใช้ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุเหตผุลที่

ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผล

และรำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

3 โครงกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

 - กจิกรรมเรียนรู้และอนุรักษ์คลอง

ท่ำแพ

โรงเรียนมธัยมฯ

(งบโรงเรียน)

10,000          10,000           - ด ำเนินจดักจิกรรมเรียนรู้และอนุรักษ์คลองท่ำแพ ระหวำ่งวนัที่ 15 พฤษภำคม 2558 - 18

 กนัยำยน 2558 

ณ ร.ร.มธัยมเทศบำลวดัท่ำแพ

ผลกำรด ำเนินงำน

 - นักเรียนเรียนรู้วชิำอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในกลุ่มสำระเพิ่มขึ้นซ่ึงก ำหนดอยู่ในหลักสูตรของ

โรงเรียน มกีำรวดัประเมนิผลกำรเรียน จ ำนวน 700 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้ำหมำยที่

ก ำหนดไว้

 - นักเรียนมคีวำมรู้ควำมสำมำรถรักษำระบบนิเวศคลองท่ำแพจำกกำรสอบวดัควำมรู้ คิด

เป็นร้อยละ 100

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่

ใช้ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 10  น ำภูมิปัญญำท้องถ่ิน ศิลปะ วฒันธรรม อำชีพมำเป็นแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพชีวติของคนทั้งในระบบและนอกระบบกำรศึกษำ

1 โครงกำรสง่เสริมอนุรักษ์ศำสนำ

ประเพณี วฒันธรรมและภูมิปัญญำ

ท้องถ่ิน

กองกำรศึกษำ

(งบเทศบำล)

2,477,000 1,853,902 ด ำเนินกิจกรรมสง่เสริมอนุรักษ์ศำสนำประเพณี วฒันธรรมและภูมิปัญญำท้องถ่ิน

ดงัน้ี

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

 - กจิกรรมชกัพระประเพณีชกัพระ

อ ำเภอทุ่งสง

กองกำรศึกษำ

(งบเทศบำล)

173,000 129,320  - จดักจิกรรมชกัพระระหวำ่งวนัที่ 3-12 ตุลำคม 2558 ณ สนำมหน้ำที่วำ่กำร

อ ำเภอทุ่งสง และวดัต่ำงๆ ในเขต

 - จดักจิกรรมประกวดเรือพนมพระ , ขบวนแห่เรือพระ , พิธสีมโภชเรือพนมพระ , 

กำรแสดงบนเวที , กำรประกวดเพลงชำ้น้อง ฯลฯ

  - ผู้ร่วมกจิกรรมได้ร่วมอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอนัดีงำม

 - ได้ร่วมกนัสืบสำนภูมปิัญญำท้องถิ่น

 - กอ่ให้เกดิควำมรักควำมสำมคัคีระหวำ่งวดักบัชมุชน และเป็นกำรส่งเสริมศิลปิน

แขนงต่ำง ๆ

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

 - กจิกรรมวนัแมแ่ห่งชำติ กองกำรศึกษำ

(งบเทศบำล)

400,000 318,560  - ด ำเนินกำรจดักจิกรรมท ำบุญตักบำตรขำ้วสำรอำหำรแห้ง , พิธลีงนำมถวำยพระ

พรชยัมงคล , กำรเดินเทิดพระเกยีรติถวำยเคร่ืงอรำฃสักกำระ , จดุเทียนชยัถวำย

พระพร , จดุพลุเฉลิมพระเกยีรติ เมื่อวนัที่ 12 สิงหำคม 2559 ณ โรงยมิเนเซ่ียมส

นำมหน้ำอ ำเภอทุ่งสง  และสนำมหน้ำที่วำ่กำรอ ำเภอทุ่งสง 

ผลกำรด ำเนินงำน

 - ประชำชน ทุกภำคส่วนได้แสดงออกถงึควำมจงรักภักดีที่มต่ีอสถำบัน

พระมหำกษัตริย์

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลเมืองทุ่งสง  ประจ ำป ี2559

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรศึกษำ  ศำสนำ  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และกำรกีฬำแบบบรูณำกำรสู่คุณภำพมำตรฐำนที่เหนือกว่ำ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่

ใช้ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

 - กจิกรรม 5 ธนัวำมหำรำช กองกำรศึกษำ

(งบเทศบำล)

. 272,949  - ด ำเนินกำรจดักจิกรรมท ำบุญตักบำตรขำ้วสำรอำหำรแห้ง , พิธลีงนำมถวำยพระ

พรชยัมงคล , กำรเดินเทิดพระเกยีรติถวำยเคร่ืงอรำฃสักกำระ , จดุเทียนชยัถวำย

พระพร , จดุพลุเฉลิมพระเกยีรติ เมื่อวนัที่ 4-5 ธ.ค.58  โรงยมิส์เทศบำลเมอืงทุ่งสง ,

สนำมหน้ำที่วำ่กำรอ ำเภอทุ่งสง 

วตัถุประสงค์

1. เพื่อแสดงออกถงึควำมจงรักภักดีที่มต่ีอสถำบันพระมหำกษัตริย์

ผลกำรด ำเนินงำน

  -  เทศบำลเมอืงทุ่งสงร่วมกบัอ ำเภอทุ่งสงได้จดักจิกรรมกำรจดังำน 5 ธนัวำ 

มหำรำช ประจ ำปี 2558 ขึ้น ณ สนำมหน้ำที่วำ่กำรอ ำเภอทุ่งสง ในกำรจดักจิ

กจิกรรมในคร้ังนี้ขึ้นเพื่อให้ประชำชนทุกหมู่เหล่ำในอ ำเภอทุ่งสงได้ร่วมแสดงออกถงึ

ควำมจงรักภักดีที่มต่ีอสถำบันพระมหำกษัตริยแ์ละเพื่อให้ทุกภำคส่วนได้ร่วมกนัท ำ

ควำมดีถวำยเป็นพระรำชกศุลแกส่มเด็จพระบำทพระเจำ้อยู่หัวฯ ในรัชกำลปัจจบุัน

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

 - กจิกรรมประเพณีสงกรำนต์ กองกำรศึกษำ

(งบเทศบำล)

500,000 457,017  - จดักิจกรรมสงกรำนต์ย้อนยุค จดัขบวนโดยตกแต่งรถแห่เข้ำร่วมประกวดจำกชุมชนและ

โรงเรียน ในวนัที่ 10 – 12 เมษำยน 2557  

ณ บริเวณถนนวฒันธรรม ทุ่งสง – นำบอน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมอันดีงำมของชำติ

2.เพื่อเป็นศูนย์รวมในกำรฟื้นฟูศิลปวฒันธรรมประเพณีสงกรำนต์ของทุ่งสงโดยขอควำม

ร่วมมือของทุกภำคส่วน

ผลกำรด ำเนินงำน

  - จำกกำรประเมินผลโครงกำรกำรจดังำนประเพณีสงกรำนต์  ประจ ำปี 2559 ใน

ภำพรวมกำรประเมินควำมพึงพอโครงกำรกำรจดังำนประเพณีสงกรำนต์  ประจ ำปี 2559 

ค่ำเฉล่ีย 4.33 อยู่ในระดับมำก โดยสำมำรถแยกเรียงตำมล ำดับจำกมำกไปหำน้อย ได้ดังนี้

1. กำรประชำสัมพันธเ์พื่อเชิญชวนให้ร่วมงำนสงกรำนต์  ประจ ำปี 2559 ค่ำเฉล่ีย 4.46 อยู่

ในระดับมำก

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่

ใช้ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

2. วัน เวลำ และสถำนที่จัดกิจกรมมีควำมเหมำะสม ค่ำเฉล่ีย 4.42 อยู่ในระดับมำก

3. กำรอ ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภยัในกำรจัดงำนประเพณี สงกรำนต์ ฯ ค่ำเฉล่ีย 4.38 

อยู่ในระดับมำก

4. กำรจัดงำนสงกรำนต์ในคร้ังนี้สำมำรถส่งเสริมควำมสำมัคคีในสังคมได้ ค่ำเฉล่ีย 4.34 อยู่ใน

ระดับมำก

5. รูปแบบของกำรจัดกิจกรรมและกำรแสดงมีควำมเหมำะสม ค่ำเฉล่ีย 4.20 อยู่ในระดับมำก

6. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมใหเ้กิดกำรอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงำมของไทย ค่ำเฉล่ีย 4.28 

 อยู่ในระดับมำก

7. เปน็กิจกรรมที่สร้ำงควำมภำคภมูิใจในกำรเปน็ส่วนหนึ่งของกำรสืบสำน วัฒนธรรมและประเพณี

ของไทยใหค้งอยู่ต่อไป ค่ำเฉล่ีย 4.25 อยู่ในระดับมำก

8. กำรจัดกิจกรรมในคร้ังนี้ท ำใหเ้กิดสัมพันธ์ภำพอันดีงำมได้ ค่ำเฉล่ีย 4.20 อยู่ในระดับมำก

 - กจิกรรมบรพพชำสำมเณรภำคฤดูร้อน กองกำรศึกษำ

(งบเทศบำล)

60,000 30,000         90,000 79,710  - จัดกิจกรรมบรรพชำสำมเณรสำมเณรภำคฤดูร้อน วันที่ 27 – 31 มีนำคม 2559 และวันที่ 2 – 

20 เมษำยน 2559 - ณ วัดเขำปรีดี ต ำบลปำกแพรก อ ำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ

2. เพื่อเปน็กำรส่งเสริมและพัฒนำคุณธรรมและจริยธรรม ใหแ้ก่เด็กและเยำวชน

3. เพื่อใหเ้ด็กเยำวชน ใช้เวลำว่ำงใหเ้กิดประโยชน์ หำ่งไกลยำเสพติด

4. เพ่อใหเ้ด็กเยำวชน น ำหลักธรรมทำงพุทธศำสนำมำปรับใช้กับชีวิตประจ ำวันได้

ผลกำรด ำเนินงำน

 - ผู้เข้ำร่วมโครงกำรบรรพชำสำมเณรภำคฤดูร้อนประจ ำป ี2559 จ ำนวน 120 คน 

  - จำกกำรประเมินผลโครงกำรบรรพชำสำมเณรภำคฤดูร้อน ประจ ำ 2559 ในภำพรวมกำร

ประเมินควำมพึงพอโครงกำรบรรพชำสำมเณรภำคฤดูร้อน ประจ ำ 2559 ค่ำเฉล่ีย 4.34 อยู่ใน

ระดับมำก   โดยสำมำรถแยกเรียงตำมล ำดับจำกมำกไปหำน้อย ได้ดังนี้

1. ควำมเหมำะสมของระยะเวลำเตรียมควำมพร้อม ค่ำเฉล่ีย 4.46 อยู่ในระดับมำก

2. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกิจกรรมในส่วนต่ำง ๆ ค่ำเฉล่ีย 4.43 อยู่ในระดับมำก  

3. ควำมเหมำะสมของขั้นตอนกำรด ำเนินงำนในส่วนต่ำง ๆ  ค่ำเฉล่ีย 4.42 อยู่ในระดับมำก 

 4. กิจกรรมนี้เปน็กำรฝึกอบรมและพัฒนำจิตใจใหน้ักเรียนได้รู้พุทธประวัติ ศีลธรรม คุณธรรม 

หลักธรรมค ำสอนของพระพุทธเจ้ำ  ค่ำเฉล่ีย 4.41 อยู่ในระดับมำก        

 5. กิจกรรมนี้เปน็กำรสืบทอดประเพณีและท ำหน้ำที่ของพุทธศำสนิกชนที่ดี ค่ำเฉล่ีย 4.39 อยู่ใน

ระดับมำก             

        

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน
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ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

 6.  ควำมเหมำะสมของระยะเวลำบวช  ค่ำเฉล่ีย 4.38 อยู่ในระดับมำก     

7.  กิจกรรมนี้ท ำใหน้ักเรียนมีสมำธิ คุณธรรม จริยธรรมในกำรด ำเนินชีวิต ค่ำเฉล่ีย 4.36 อยู่ใน

ระดับมำก            

8.  ควำมปลอดภยัในกำรเดินทำงไปยังสถำนที่บรรพชำ  ค่ำเฉล่ีย 4.34 อยู่ในระดับมำก      9.  

ควำมเหมำะสมของอำหำรและเคร่ืองด่ืมที่  ค่ำเฉล่ีย 4.33 อยู่ในระดับมำก        

10.  จ ำนวนเคร่ืองอัฏฐบริขำรของสำมเณรและกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์งำน  ค่ำเฉล่ีย 4.28 อยู่

ในระดับมำก       

11.  กิจกรรมนี้ท ำใหน้ักเรียนเกิดกำรพัฒนำตนเอง ทั้งในด้ำนควำมประพฤติ จิตใจ และปญัญำ 

ค่ำเฉล่ีย 4.26 อยู่ในระดับมำก        

12.  จ ำนวนรถโดยสำรที่ใช้ในกำรเดินทำงไปยังสถำนที่บรรพชำ ค่ำเฉล่ีย 4.22 อยู่ในระดับมำก  

13.  ควำมเหมำะสมของสถำนที่จัดพิธีโกนผม ค่ำเฉล่ีย 4.14 อยู่ในระดับมำก    

สรปุผลที่ไดร้บัจำกกำรบวชบรรพชำสำมเณรในครัง้น้ี

1. ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรบรรพชำต่อตนเองและครอบครัว

  1.1  ในส่วนตัวเองนั้น ได้รับอะไรใหม่ๆ และดีที่สุดที่จะได้รับ ในระหว่ำงที่เขำบรรพชำอยู่ ได้ส่ิงที่

ดีที่สุด ที่ควรจะได้ คือเร่ืองของพระธรรมที่ท ำใหบ้คุคลพ้นจำกควำมทกุข์และเปน็กำรสร้ำงบญุ

ใหก้ับตนเอง

 1.2  ญำติทั้งหลำยมีบดิำมำรดำเปน็ต้น จะพึงได้อำนิสงส์จำกกำรลูกบวช ถ้ำลูกหลำนของเรำบวช

จริง ปฏบิติัจริง บดิำมำรดำก็มีควำมปติียินดี พอใจในธรรม ใน ศำสนำนี้มำกขึ้น กำรบวชของลูก

จะท ำใหม้ีอะไรๆ เกิดขึ้นหลำยประกำร เช่น บดิำมำรดำจะมีศรัทธำมำกขึ้นมีควำมมั่นคงในพระ

ศำสนำมำกขึ้น 
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่

ใช้ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

 1.3 ท ำใหไ้ด้ฝึกวินัย และเข้ำใจวัฒนธรรมในกำรอยู่ร่วมกันเปน็หมู่เปน็คณะถ้ำบวชแล้วต้ังใจ

ฝึกฝนอบรมตนอย่ำงจริงจัง สึกออกไปแล้วจะเปน็คนรักวินัย เพรำะพระเปน็ตัวอย่ำงทำงวินัยใหดู้ 

เข้ำขึ้นก็เดินออกไปบณิฑบำตกันเปน็แถว สวดมนต์หรือฟังเทศน์ทำ่นก็นั่งเปน็แถว เพรำะฉะนั้นคน

ที่เคยบวชแล้วควำมมีวินัยก็จะติดเปน็นิสัยไปด้วย

2. ประโยชน์ที่ไดร้บัตอ่สังคม

 2.1  เปน็คนดีของสังคมเนื่องจำกเด็กและเยำวชนที่ได้รับกำรฝึกและบวชบรรพชำสำมเณรได้รับ

กำรปลูกฝังในส่ิงที่ดี ได้ฟังธรรมค ำส่ังสอน สำมำรถขัดเกลำจิตใจของตนเองใหดี้ขึ้นตำมล ำดับเปน็

กำรปลูกฝังใหค้นท ำควำมดีโดยทำงอ้อมอีกวิธีหนึ่ง

  2.2 ประชำชนได้ร่วมท ำบญุตักบำตร  ถวำยสังฆทำนและมีกำรท ำบญุเพิ่มขึ้น เนื่องจำกคนไทย

นั้นมีนิสัยเมตตำ โอบอ้อมอำรี เมื่อเหน็เด็กและเยำวชนบรรพชำสำมเณรก็เกิดควำมเอ็นดู และเมื่อ

สำมเณรเดินบณิฑบำต ณ บริเวณที่พักของตนเอง จึงมีจิตศรัทธำนี้จึงได้มีกำรร่วมกันท ำบญุตัก

บำตรกันมำกขึ้น ร่วมทั้งกำรถวำยสังฆทำนหรือส่ิงของที่เปน็ของใช้ที่จ ำเปน็ต้องใช้น ำมำถวำยแด่

สำมเณร

 2.3  ประชำชนเข้ำวัดกันมำกขึ้นในทั้งวันธรรมดำและวันพระ

 2.4  ลดอุบติัเหตุในช่วงสงกรำนต์ เพรำะเด็ก/เยำวชนมำบวชสำมเณรภำคฤดูร้อน ไม่ได้ขับรถเล่น

น้ ำสงกรำนต์

 2..5  ท ำใหส้ำมเณรหำ่งไกลจำกยำเสพติด

 2.6  คนในสังคมได้มีพระธรรมเปน็ส่ิงน ำทำงในชีวิต สำมำรถท ำจิตใจสงบและสำมำรถน ำธรรมะ

ไปปฏบิติัใช้ในชีวิตประจ ำวัน

 - กจิกรรมทอดกฐิน กองกำรศึกษำ

(งบเทศบำล)

 -  -  - ด ำเนินกำรสมโภชองค์กฐิน และถวำยองค์กฐินวดัท่ำแพ เมื่อวนัที่ 7 พฤศจกิำยน 

2559 ณ ห้องประชมุเทศบำลเมอืงทุ่งสง และ วดัท่ำแพ

วตัถุประสงค์

1. เพื่อร่วมจรรโลงพุทธศำสนำ

ผลกำรด ำเนินงำน 

 - หน่วยงำน องค์กรต่ำงๆ เด็กและเยำวชน ประชำชนได้ร่วมจรรโลงพุทธศำสนำ

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

(แต่ไมใ่ชง้บประมำณ)
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่

ใช้ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

 - กจิกรรมวนัขึ้นปีใหม่ กองกำรศึกษำ

(งบเทศบำล)

25,000 23,228  - จัดกจิกรรมวันขึ้นปีใหม่ โดย ท ำบุญตักบำตร เล้ียงอำหำรพระ ตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง เมื่อวันที่ 1 

มกรำคม 2559 ณ ถนนวัฒนธรรมทุ่งสง-นำบอน 

วัตถุประสงค์ 

 - เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอนัดีงำมของชำติ

ผลกำรด ำเนินงำน

 - ได้อนุรักษ์และสืบสำนประเพณีอนัดีงำมของชำติ

ด ำเนินแล้วเสร็จ

 - กจิกรรมวนัเด็กแห่งชำติ กองกำรศึกษำ

(งบเทศบำล)

73,000 100,000       173,000 166,540  - จัดงำนวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 2559 ในวันเสำร์ที่ 10 มกรำคม 2559  

ณ สนำมหน้ำที่ว่ำกำรอ ำเภอทุ่งสง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ประชำชนได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของเด็กและเยำวชน ในกำรอบรมส่ังสอนให้เด็กเยำวชนเป็น

คนดี

2. เพื่อให้เด็กและเยำวชนได้ยดึมั่นในสถำบัน ชำติ ศำสนำ 

3. เพื่อให้เด็กและเยำวชนรู้จักหน้ำที่ของตนเอง อยูใ่นระเบียบวินัย มีควำมรักสำมัคคีในหมู่คณะ

4. เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและพัฒนำเด็ก เยำวชนให้ร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำที่ดีสำมำรถอยูร่่วมกบัคนอืน่ได้

อยำ่งมีควำมสุข

ด ำเนินแล้วเสร็จ

ผลกำรด ำเนินงำน

  - จำกกำรประเมินผลโครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ  ประจ ำปี  2559 ด้ำนควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม

โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ  ประจ ำปี  2557 ในภำพรวม ค่ำเฉล่ีย 4.32 อยูใ่นระดับมำกที่สุด โดย

สำมำรถแยกเรียงตำมล ำดับจำกมำกไปหำน้อย ได้ดังนี้

1. กจิกรรมนั่งรถไฟ ไปไหว้พระวัดธำตุน้อย ค่ำเฉล่ีย 4.51 อยูใ่นระดับมำกที่สุด2. ของขวัญ/อำหำร/

เคร่ืองด่ืม ที่แจกเด็กและเยำวชนเพียงพอ  ค่ำเฉล่ีย 4.42 อยูใ่นระดับมำกที่สุด    

3. สถำนท่ีจัดกจิกรรม/นิทรรศกำรมีควำมเหมำะสม ค่ำเฉล่ีย 4.40 อยูใ่นระดับมำกที่สุด  

4. เด็กจ ำค ำขวัญวันเด็กปีนี้ได้  ค่ำเฉล่ีย 4.30 อยูใ่นระดับมำกที่สุด 

5. กจิกรรมกำรจัดแข่งขันเกมส์  ค่ำเฉล่ีย 4.28 อยูใ่นระดับมำกที่สุด         

6. ระยะเวลำในกำรจัดงำนมีควำมเหมำะสมและกำรจัดนิทรรศกำรของหน่วยงำนต่ำง ๆ ค่ำเฉล่ีย 4.27 อยู่

ในระดับมำกที่สุด  

7. ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกจิกรรมวันเด็กแห่งชำติของเทศบำลเมืองทุ่งสงในภำพรวม ค่ำเฉล่ีย 4.26 อยูใ่น

ระดับมำกที่สุด 

8. กำรจัดกจิกรรมวันเด็กสำมำรถท ำให้เด็กและเยำวชนรู้จักหน้ำที่ของตนและอยูใ่นระเบียบวินัย มีควำมรัก

 ควำมสำมัคคีในหมู่คณะ  และสำมำรถ อยูร่่วมกบัคนอืน่ ๆอยำ่งมีควำมสุข  ค่ำเฉล่ีย 4.25   อยูใ่นระดับ

มำกที่สุด  

9. กำรประชำสัมพันธก์ำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ   ค่ำเฉล่ีย 4.24 อยูใ่นระดับมำกที่สุด

102



ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่

ใช้ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

 - กจิกรรมวนัเขำ้พรรษำ กองกำรศึกษำ

(งบเทศบำล)

100,000 450  - ด ำเนินกำรจดักจิกรรมวนัเขำ้พรรษำ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

 - กจิกรรมวนัวสิำขบูชำ กองกำรศึกษำ

(งบเทศบำล)

50,000 45,200  - ด ำเนินกำรกจิกรรมกำรปฏิบัติธรรม , กวนขำ้วยำคู , กำรเทศกม์หำชำติ , เวยีน

เทียน , กำรเดิน-วิ่งสมำธ ิ, กำรแสดงบนเวที เมื่อในวนัที 17-20 พฤษภำคม 2559 ณ

 วดัเขำปรีดี 

วตัถุประสงค์

1. เด็กเยำวชนรู้และเขำ้ใจบทบำทหน้ำที่ของชำวพุทธในวนัส ำคัญและน ำหลักธรรม

มำปรับใชช้วีติประจ ำวนัได้

ผลกำรด ำเนินงำน

 - ผู้ร่วมกจิกรรมและเขำ้ใจบทบำทหน้ำที่ของขำวพุทธในวนัส ำคัญและน ำหลักธรรม

มำปรับใชช้วีติประจ ำวนัได้

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

 - กจิกรรมลอยกระทง กองกำรศึกษำ 400,000 315,602   - จดักจิกรรมสืบสำนประเพณีไทย ด ำเนินกำรเมื่อวนัที่ 4-5 พฤศจกิำยน 2558 ณ 

ถนนวฒันธรรมทุ่งสงนำบอน และกองกำรศึกษำเทศบำล

กิจกรรมที่ด ำเนินกำร

1. กจิกรรมประดิษฐ์กระทงประกวด

2. กจิกรรม แสง สี เสียง

3. กำรประกวดนำงนพมำศ

4. จดัสถำนที่ส ำหรับลอยกระทง

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่

ใช้ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

 - จดัอบรมศำสนพิธกีร กองกำรศึกษำ

(งบเทศบำล)

36,000 20,000        56,000 45,326  - ด ำเนินกำรจัดอบรมผู้น ำ จ ำนวน 50 คน เมื่อวันที่ 27-28 กรกฏำคม 2559 ณ หอ้งประชุม

เทศบำลเมืองทุ่งสง  

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเปน็กำรสร้ำงผู้มีควำมรู้ในกำรจัดกิจกรรมทำงพุทธศำสนำได้ถูกต้องกับชนิดของงำนและ

สำมำรถเปน็ผู้น ำในกำรเปน็ศำสนพิธีได้

ผลกำรด ำเนินงำน

 - ผู้เข้ำรับกำรอบรมศำสนพิธี จ ำนวน 50 คน

 - ได้ผู้มีควำมรู้ในกำรจัดกิจกรรมทำงพุทธศำสนำได้ถูกต้องกับชนิดของงำนและได้ผู้น ำในกำรเปน็

ศำสนำพิธี

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

2 โครงกำรพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น "ชมุทำง

ประวติัศำสตร์เมอืงทุ่งสง"

หอสมดุ

ทม.ทุ่งสง

1,350,000 403,846  - จัดกำรสัมมนำเพื่ออนุรักษ์กลุ่มบำ้นเก่ำ อำคำรเก่ำเพื่อใหค้นรุ่นหลังได้เล็งเหน็คุณค่ำของบำ้น

และอำคำรเหล่ำนั้น และสำมำรถเขียนภำพด้วยมือกลุ่มบำ้นเก่ำอำคำรเก่ำ 

 - สถำนที่ด ำเนินกำรบำ้นเก่ำ อำคำรเก่ำในเขตเทศบำลเมืองทุ่งสง , หอ้งประชุมเทศบำลเมืองทุ่งสง

 , สวนพฤกษำสิรินธร , บริเวณกลุ่มบำ้นเก่ำอำคำรเก่ำในเขตเทศบำลเมืองทุ่งสงจัดประชุมเสวนำ

แลกเปล่ียน

 - เรียนรู้และระดมควำมคิดเหน็เพื่อสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยใน

ทอ้งถิ่น ได้ร่วมกันรับทรำบข้อมูลและร่วมเรียนรู้ แลกเปล่ียนควำมคิดเหน็ รับฟัง

ข้อเสนอแนะและร่วมกันวำงแผนกำรพัฒนำเมือง-ทุ่งสง พื้นที่ย่ำนประวัติศำสตร์

และพิพิธภณัฑ์ทอ้งถิ่น

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

3 โครงกำรวนัส ำคัญของชำติ ศำสนำ 

พระมหำกษัตริย ์และประเพณี

วฒันธรรม

ร.ร.เทศบำล

วดัชยัชมุพล

(งบโรงเรียน)

20,000 18,528  - ด ำเนินกำรในกำรจัดกิจกรรมในวันส ำคัญของชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตรย์และประเพณี

วัฒนธรรมที่ส ำคัญในทอ้งถิ่นใหก้ับ ครู นักเรียน บคุลำกร ผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบำลวัดชัยชุมพล

ได้ร่วมท ำกิจกรรม ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2558 - กันยำยน 2559 ณ โรงเรียนเทศบำลวัดชัยชุมพล 

และวัดชัยชุมพล

ผลกำรด ำเนินงำน

 - ปลูกฝังค่ำนิยม แนวคิดในควำมรักชำติ เหน็ควำมส ำคัญของศำสนำและประเพณีวัฒนธรรม

 - อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับวันส ำคัญทำงศำสนำไว้สืบไป

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่

ใช้ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

4 โครงกำรสืบสำนวฒันธรรม 

 - กจิกรรมวนัขึ้นปีใหมแ๋ละวนัคริสต์มำส

โรงเรียนมธัยมฯ

(งบโรงเรียน)

20,000 19,422  - จดักิจกรรมวนัปีใหม่และวนัคริสต์มำส เมื่อวนัที่ 30 ธนัวำคม 2558 ณ ใต้อำคำรเฉลิม

พระเกียรติโรงเรียนมัธยมศึกษำเทศบำลวดัท่ำแพ

วัตถุประสงค์

 - เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้และเข้ำใจวฒันธรรมของไทยและค่ำงประเทศ

ผลกำรด ำเนินงำน

เชิงปริมำณ

1. มีนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมทุกคน จ ำนวน 680 คน 

2. ใช้เวลำจดักิจกรรม 1 วนั แบ่งเป็น 2 ช่วง คือช่วงเช้ำพิธตัีกบำตรและช่วงก่อนเที่ยง

จนถึง 15.30 น. กิจกรรมกำรแสดงของนักเรียนบนเวที

3.  มีนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมบรรลุตำมเป้ำหมำยและเมื่อสุ่มนักเรียนจ ำนวน 20 คน เพื่อ

ทดสอบปำกเปล่ำเกี่ยวกับควำมรู้วนัปีใหม่และวนัคริสต์มำส คิดเป็นร้อยละ 90 สำมำรถ

อธบิำยได้

เชิงคุณภำพ

1. นักเรียนได้แสดงออกบนเวทีอย่ำงสร้ำงสรรค์

2. นักเรียนมีสุนทรียภำพทำงกำรแสดงดนตรี ร ำ เต้น ละคร

3. นักเรียนมีควำมรู้เกี่ยวกับวฒันธรรมของไทยและต่ำงประเทศ

5 โครงกำรวนัส ำคัญเกี่ยวกบัชำติ ศำสนำ

พระมหำกษัตริย์

 - กจิกรรมวนัแม่

ร.ร.มธัยมฯ

(งบโรงเรียน)

15,000 15,000  - ด ำเนินกจิกรรมวนัแม ่เมื่อวนัที่ 11 สิงหำคม 2559 ณ ร.ร.มธัยมเทศบำลวดัท่ำแพ

และบริเวณหน้ำอ ำเภอทุ่งสง 

ผลกำรด ำเนินงำน

 - มผู้ีปกครอง(แม)่ เขำ้ร่วมกจิกรรมในชว่งเชำ้จ ำนวน ๖๐ คน

 - มคีรู นักเรียน ชมุชนเขำ้ร่วมเดินเทิดพระเกยีรติ จ ำนวน ๘๐๐ คน

 - นักเรียนมคีวำมซำบซ้ึงในควำมสัมพันธร์ะหวำ่งแมลู่กร้อยละ๑๐๐

 - นักเรียน ประชำชน และผู้มส่ีวนเกี่ยวขอ้งทำงกำรศึกษำมมีคีวำมภำคภูมใิจใน

สถำบันชำติ พระมหำกษัตริย ์

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่

ใช้ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

6  โครงกำร 1โรงเรียน 1ศิลปะกำรแสดง

- กจิกรรมค่ำยลิเกป่ำ

ร.ร.มธัยมฯ

(งบโรงเรียน)

37,000 37,000  - ด ำเนินกิจกรรมค่ำยลิเกปำ่ ระหว่ำงวันที่ 17-20 สิงหำคม 2559 ณ ต.บำ้นวังฆ้อง อ.จุฬำภรณ์ 

จ.นครศรีธรรมรำช

ผลกำรด ำเนินงำน

 - มีนักเรียนเข้ำค่ำยลิเกปำ่ 50 คนใช้เวลำเข้ำค่ำย 3 คืน 4 วัน

 - ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบกำรปฏบิติักำรแสดงลิเกปำ่  

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

7 โครงกำรส่งเสริมภูมปิัญญำท้องถิ่น 

ศิลปวฒันธรรมประเพณี

ร.ร.เทศบำลบ้ำน

นำเหนือ

(งบโรงเรียน)

40,000  - ด ำเนินกิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมภมูิปญัญำทอ้งถิ่น ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

 - กจิกรรมประเพณีสำรทเดือนสิบ 4,000 4,000  - ด ำเนินกิจกรรมเมื่อวันที่ 9 ต.ค. 58 ณ วัดเขำปรีดี

วัตถุประสงค์

 - เพื่อใหน้ักเรียน ครู และบคุลำกรในโรงเรียนได้เรียนรู้และปฏบิติัตำมประเพณีของทอ้งถิ่น

 - เพื่อปลูกฝัง สร้ำงจิตส ำนึก และกระตุ้นใหน้ักเรียนร่วมกันสืบสำนและอนุรักษ์ประเพณีท ำบญุ

สำรทเดือนสิบ

กิจกรรมที่ด ำเนินกำร

1. กิจกรรมฟังธรรม

2. กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์

3. กำรน ำขนมเดือนสิบไปมอบใหผู้้สูงอำยุในชุมชน

ผลกำรด ำเนินงำน

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปทีี1่-6 ได้เข้ำร่วมกิจกรรมประเพณีสำรทเดือนสิบ

2. ตัวแทนบคุลำกรครู และตัวแทนนักเรียนทกุสำยชั้นได้น ำกระเช้ำขนมเดือนสิบใหก้ับผู้สูงอำยุใน

ชุมชน

3.นักเรียนและครู ร้อยละ 100 ได้ร่วมกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ในวัดและเข้ำร่วมฟังธรรมจำก

พระสงฆ์

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่

ใช้ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

 - กจิกรรมเพลงบอกเยำวชน ร.ร.เทศบำลบ้ำน

นำเหนือ

(งบโรงเรียน)

20,000 20,000  - ด ำเนินกำรอบรมเชิงปฏบิติักำรเพลงบอกแก่นักเรียน เมื่อวันที่ 4 พ.ย.58-20ธ.ค.58 ณ หอ้ง

ประชุมโรงเรียนเทศบำลบำ้นนำเหนือ 

วัตถุประสงค์

 - เพื่อใหน้ักเรียนสำมำรถร้องเพลงบอกได้

 - เพื่อสร้ำงควำมสำมัคคีและภมูิใจในภำษำถิ่นศิลปนิพื้นบำ้นได้

ผลกำรด ำเนินงำน

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปทีี่ 4-6 จ ำนวน 40 คน เข้ำร่วมอบรมและฝึกร้องเพลงบอก

2.ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยเข้ำร่วมอบรมและฝึกเพลงบอกได้รับประสบกำรณ์ตรงและว่ำ

บทเพลงบอกได้

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

 - กจิกรรมวนัลอยกระทง ร.ร.เทศบำลบ้ำน

นำเหนือ

(งบโรงเรียน)

2,000 2,000  - ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมวันลอยกระทง เมื่อวันที่ 25 พ.ย.58 ณ โรงเรียนเทศบำลบำ้นนำเหนือ

วัตถุประสงค์

 - เพื่อใหน้ักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในประเพณีลอยกระทง

 - เพื่อใหน้ักเรียนเล็งเหน็ควำมส ำคัญและรู้คุณค่ำของกำรอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง

 - เพื่อประเมินควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วม

กิจกรรมที่ด ำเนินงำน

1. กำรจัดท ำกระทงใบตองของนักเรียนทกุสำยชั้น

2. กำรส่งนักเรียนเข้ำร่วมประกวดท ำกระทงใบตอง

ผลกำรด ำเนินงำน

1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้ร่วมท ำกระทงใบตองในสำยชั้นของตัวเอง มีควำมรู้และเข้ำใจประเพณี

ลอยกระทง

2. นักเรียนตัวแทนของโรงเรียนเข้ำร่วมประกวดกำรท ำกระทงใบตองที่เทศบำลจัดขึ้น

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่

ใช้ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

 - กจิกรรมวนัคริสต์มำส ร.ร.เทศบำลบ้ำน

นำเหนือ

(งบโรงเรียน)

5,000 5,000  - ด ำเนินกำรจดักจิกรรมวนัคริสต์มำส เมื่อวนัที่ 25 ธ.ค.59 ณ อำคำรเอนกประสงค์

โรงเรียนเทศบำลบ้ำนนำเหนือ 

วตัถุประสงค์

 - เพื่อให้ผู้เรียนได้ทรำบประวติัควำมเป็นมำของวนัคริสต์มำส

 - เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วฒันธรรมของเจำ้ของภำษำ

 - เพื่อพัฒนำ ส่งเสริมผู้เรียน ตอบสนองควำมต้องกำร ควำมสำมำรถ ควำมถนัดและ

ควำมสนใจของผู้เรียน 

 - เพื่อประเมนิควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวขอ้ง 

กิจกรรมที่ด ำเนินงำน

1. กำรจดันิทรรศกำร

2. กำรแสดงของนักเรียน

3. กำรเล่นเกม

4. กจิกรรมกำรแขง่ขนัทำงวชิำกำร

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

ผลกำรด ำเนินงำน

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 จ ำนวน 432 คน เขำ้ร่วมกจิกรรม คิดเป็นร้อย

ละ 100

2. นักเรียนได้ทรำบประวติัควำมเป็นมำของวนัคริสต์มำส ได้ร่วมกจิกรรมทำง

วชิำกำรกจิกรรมกำรแสดง เกม และเพลง

3. นักเรียน ร้อยละ 100 ได้ร่วมกจิกรรมกำรแขง่ขนัทำงวชิำกำรที่กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศได้จดัขึ้น
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่

ใช้ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

 - กจิกรรมส่งท้ำยปีเกำ่ต้อนรับปีใหม่ ร.ร.เทศบำลบ้ำน

นำเหนือ

(งบโรงเรียน)

9,000 9,000  - ด ำเนินกำรจดักจิกรรมส่งท้ำยปีเกำ่ต้อนรับปีใหม ่เมื่อวนัที่ 30 ธ.ค.58 ณ อำคำร

เอนกประสงค์โรงเรียนเทศบำลบ้ำนนำเหนือ

วตัถุประสงค์

 - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและคุณครูได้ร่วมปฏิบัติกจิกรรมกำรร่ืนเริงและกำรอยู่

ร่วมกนัในลังคมและเพื่อส่งเสริมกำรสืบสำนและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น

 - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมคุีณธรรม จริยธรรม ใชช้วีติอยู่ในสังคมได้อยำ่งมคีวำมสุข

 - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมจีติส ำนึกในกำรอนุรักษ์ และสืบสำนประเพณีวฒันธรรม

 - เพื่อประเมนิควำมพึงพอใจของผู้มส่ีวนร่วมและผู้ที่เกี่ยวขอ้ง

กิจกรรมที่ด ำเนินงำน 

1. กจิกรรมส่งท้ำยปีเกำ่ต้อนรับปีใหม่

2. กำรจดักระเชำ้ของขวญัมอบให้ผู้ใหญ่

3. กจิกรรมของแต่ละสำยชั้น

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

ผลกำรด ำเนินงำน

1. นักเรียน ครู และบุคลำกรของโรงเรียนได้ร่วมกนัตักบำตร คิดเป็นร้อยละ 85

2. นักเรียน ครู และบุคลำกรของโรงเรียนได้ร่วมกนัจบัฉลำกแลกของขวญั คิดเป็น

ร้อยละ 98

3. นักเรียน ครู และบุคลำกรของโรงเรียนได้ร่วมกนัสร้ำงควำมผูกพันและร่วม

สนุกสนำนในกำรจดักจิกรรมซ่ึงกอ่ให้เกดิควำมรักควำมผูกพันสำมคัคีภำยในองค์กร
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่

ใช้ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

 - กจิกรรมวนัอำสำฬหบูชำ และวนั

เขำ้พรรษำ

ร.ร.เทศบำลบ้ำน

นำเหนือ

(งบโรงเรียน)

9,000 9,000  - ด ำเนินกจิกรรมวัอำสำฬหบูชำ โดยกำรแตกแต่งจ ำน ำพรรษำ และร่วมกจิกรรม

ศำสนำที่วดัเขำปรีดี ระหวำ่งวนัที่ 14-15 กรกฎำคม 2559 ณ โรงเรียนเทศบำลบ้ำน

นำเหนือและวดัเขำปรีดี

วตัถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียน บุคลำกรในโรงเรียนได้ร่วมท ำกจิกรรมในวนัส ำคัญทำงศำสนำ 

(กจิกรรมวนัอำสำฬหบูชำและวนัเขำ้พรรษำ) และมปีฏิสัมพันธท์ี่ดีต่อกนักบั

ผู้ปกครอง ชมุชน หน่วยรำชกำร

2. เพื่อให้นักเรียนมคีวำมรู้ เขำ้ใจควำมส ำคัญของวนัอำสำฬหบูชำและวนัเขำ้พรรษำ

 และมเีจตคติที่ดีสำมำรถประพฤติปฏิบัติตรได้ถกูต้องในฐำนะพุทธศำสนิกชน

3. เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครองมปีฏิสัมพันธท์ี่ดีต่อกนั

ผลกำรด ำเนินงำน

 - นักเรียนจ ำนวน 396 คน และครู จ ำนวน 41 คน

 - ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับประสบกำรณ์ตรงจำกกำรเขำ้ร่วมกจิกรรมทำง

ศำสนำ

 - ร้อยละ 93 ของนักเรียนรู้เขำ้ใจจำกกำรปฏิบัติจริงสำมำรถน ำไปประยกุต์ใชใ้น

ชวีติประจ ำวนัได้

ด ำเนินแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่

ใช้ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

8 โครงกำรวันส ำคัญเกี่ยวกับชำติและสถำบนั 15,000 15,000  - ด ำเนินกจิกรรมวนัส ำคัญเกี่ยวกบัชำติและสถำบัน ดังนี้

 - กจิกรรมวนัพ่อแห่งชำติ 15,000 15,000  - ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมวันพ่อแหง่ชำติ เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.58 ณ โรงเรียนเทศบำลบำ้นนำเหนือ 

วัตถุประสงค์

 - เพื่อใหน้ักเรียนร่วมจัดกิจกรรมบรูณำกำรกำรเรียนรู้ 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กับกิจกรรมวันพ่อ

 - เพื่อกระตุ้นใหน้ักเรียนมีควำมจงรักภกัดีต่อชำติ ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ และมีควำมกตัญญูต่อ

ผู้มีพระคุณ

 - เพื่อใหโ้รงเรียนกับชุมชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมถวำยพระพร

 - เพื่อใหน้ักเรียนน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้อย่ำงมีเหตุผล สร้ำงสรรค์และมีคุณธรรม

กิจกรรที่ด ำเนินงำน

1. ประกวดคัดลำยมือในหวัข้อ "พ่อแหง่แผ่นดิน"

2. คณิตคิดสร้ำงสรรค์ กล่องของขวัญใหพ้่อ

3. ประกวดกำรวำดภำพระบำยสีในหวัข้อ "พ่อแหง่แผ่นดิน"

4. จัดปำ้ยนิทรรศกำรหวัข้อพ่อแหง่แผ่นดิน

ผลกำรด ำเนินงำน

1. ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมทั้งหมด 457 คน คิดเปน็ร้อยละ 100 

2. มีนักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรได้รับรำงวัลในกิจกรรมบรูณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ทั้งหมด 205 คน

3.ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม มีควำมพึงพอใจร้อยละ 89

4. นักเรียนทกุสำยชั้นได้ร่วมกิจกรรมกำรแข่งขันทกัษะทำงวิชำกำร

5. ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน เข้ำร่วมกิจกรรมเทดิพระเกียรติและลงนำมถวำย

พระพร

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

ร.ร.เทศบำลบ้ำน

นำเหนือ

(งบโรงเรียน)
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่

ใช้ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

 - กจิกรรมวนัแมแ่ห่งชำติ ร.ร.เทศบำล

บ้ำนนำเหนือ

(งบโรงเรียน)

20,000 20,000  - ด ำเนินกำรจดักิจกรรมวนัแม่แห่งชำติ เมื่อวนัที่ 9 สิงหำคม 2559 ณ โรงเรียนเทศบำล

บ้ำนนำเหนือ 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียน บุคลำกรในโรงเรียนได้ร่วมท ำกิจกรรมในวนัส ำคัญเกี่ยวกับ

พระมหำกษัตริย์ (กิจกรรมวนัแม่แห่งชำติ) และมีปฏิสัมพันธท์ี่ดีต่อกันกับผู้ปกครอง ชุมชน

 หน่วยรำชกำร

2. เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้ เข้ำใจควำมส ำคัญของวนัแม่แห่งชำติ มีควำมเคำรพเทิดทูนใน

สถำบันพระมหำกษัตริย์ สำมำรถปฏิบัติตนได้ถูกต้องในฐำนะปวงชนชำวไทย

ผลกำรด ำเนินงำน

 - นักเรียนจ ำนวน 396 คน  , ครู จ ำนวน 40 คน และผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนหน่วยงำน

รำชกำร 55 คน 

 - นักเรียน ครู ผู้ปกครองร่วมกันตักบำตร คิดเป็นร้อยละ 98 

 -ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่

ใช้ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

9 โครงกำรส่งเสริมประเพณี

ศิลปวฒันธรรมท้องถิ่น

ร.ร.กฬีำเทศบำล

เมอืงทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

15,000 14,960  - ด ำเนินกจิกรรมส่งเสริมประเพณีศิลปวฒันธรรมท้องถิ่น ดังนี้

 - กจิกรรมประเพณีวนัสำรทเดือนสิบ 5,000 4,960   - ด ำเนินกจิกรรมประเพณีวันสำรทเดือนสิบ เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 58 ณ โรงเรียนกฬีำเทศบำลเมือง

ทุ่งสง , วัดเขำปรีดี 

วัตถุประสงค์

 - เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลำกรในโรงเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติตำมประแพณีของท้องถิ่น

 - เพื่อปลูกฝัง สร้ำงจิตส ำนึก และกระตุ้นให้นักเรียนร่วมกนัสืบสำนและอนุรักษ์ประเพณีท ำบุญสำรทเดือน

สิบ

 - เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธอ์นัดีระหว่ำงโรงเรียน วัด ชุมชน

 - เพื่อฝึกทักษะกำรปฏิบัติจริง และสร้ำงประสบกำรณืตรงในกำรเรียนรู้ให้เกดิกบันักเรียน

 - เพื่อให้นักเรียนน ำควำมรู้ไปใช้อยำ่งมีเหตุผล สร้ำงสรรค์และมีคุณธรรม

กิจกรรมที่ด ำเนินงำน

1. จัดท ำหมฺรบส ำหรับถวำยวัด

2. แห่หมฺรบไปถวำยวัด

3. จัดกระเช้ำขนมเดือนสิบไปเยีย่มญำติผู้ใหญ่ผู้สูงอำยใุนชุมชน

ผลกำรด ำเนินงำน 

1. นักเรียนโรงเรียนกฬีำจ ำนวน 262 คน เข้ำร่วมกจิกรรมคิดเป็นร้อยละ 100

2. จัดท ำหมฺรบใหญ่ของโรงเรียน จ ำนวน 1 หมฺรบไปถวำยวัดเขำปรีดี

3. จัดกระเช้ำขนมเดือนสิบไปเยีย่มญำติผู้ใหญ่และผู้สูงอำยใุนชุมชนจ ำนวน 12 ครัวเรือน

4. นักเรียนมีจิตส ำนึกในกำรสืบสำนและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

5. นักเรียน ครู ผู้ปกหครองมีควำมพึงพอใจร้อยละ 87

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่

ใช้ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

 - กจิกรรมส่งท้ำยปีเกำ่ต้อนรับปีใหม่ ร.ร.กฬีำเทศบำล

เมอืงทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

10,000 10,000  - ด ำเนินกจิกรรมส่งท้ำยปีเกำ่ต้อนรับปีใหม ่เมื่อวนัที่ 30 ธ.ค.58 ณ โรงเรียนกฬีำ

เทศบำลเมอืงทุ่งสง

วตัถุประสงค์

 - เพื่อกระชบัควำมสัมพันธร์ะหวำ่งนักศึกษำ อำจำรย์

 - เพื่อร่วมสนุกในส่งท้ำยปีเกำ่ต้อนรับปีใหม่

 - เพื่อเป็นกำรสร้ำงโอกำสให้บุคลำกรได้พบปะ สังสรรค์และจบัฉลำกของขวญัปีใหม่

อนัเป็นแนวทำงหนึ่งของกำรสร้ำงควำมรักควำมสำมคัคีภำยในองค์กร

กิจกรรมที่ด ำเนินงำน

1. กจิกรรมท ำบุญตักบำตร

2. กจิกรรมแลกชองขวญั

3. กจิกรรมเล้ียงสังสรรค์

ผลกำรด ำเนินงำน

1. นักเรียนเขำ้ร่วมกจิกรรม จ ำนวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

2. นักเรียน ครู ผู้ปกครองมคีวำมพึงพอใจร้อยละ 91 

3. นักเรียนที่ได้ร่วมกจิกรรมสำมำรถแนะน ำให้นักเรียนรุ่นน้องเรียนรู้เกี่ยวกบั

ประเพณีวฒันธรรมได้

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่

ใช้ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

10 โครงกำรเทิดทูนพระมหำกษัตริย์ 15,000 15,000  - ด ำเนินกจิกรรมเทิดทูนพระมหำกษัตริย ์ดังนี้

 - กจิกรรมวนัพ่อแห่งชำติ 15,000 15,000  - ด ำเนินกำรจัดกจิกรรมวันพ่อแห่งชำติ โดยด ำเนินกจิกรรมกำรประกวดแต่ละรำยกำรในช่วงวันที่ 20 

พ.ย.-3 ธ.ค. 58 และจัดกจิกรรมถวำยพระพร , ท ำบุญตักบำตร ,พัฒนำโรงเรียน ในวันที่ 5 ธ.ค. 58

วัตถุประสงค์

 - เพื่อเทิดพระเกยีรติและอสดงควำมจงรักภักดีต่อรพะบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ัวและเป็นกำรแสดงควำม

กตัญญูกตเวทีถึงพระคุณของพ่อ

 - เพื่อให้นักเรียนร่วมจัดกจิกรรมบูรณำกำรกำรเรียนรู้กจิกรรมวันพ่อ

กิจกรรมที่ด ำเนินงำน

1. กจิกรรมประกวดกำรคัดลำยมือหัวข้อพ่อแห่งแผ่นดิน

2. ประกวดวำดภำพระบำยสีหัวข้อพ่อแห่งแผ่นดิน

3. ประกวดกำร์ดอวยพร

4. ประกวดจัดป้ำยนิทรรศกำร

5. กำรแสดงบนเวที

6. กจิกรรมถวำยพระพรพระเจ้ำอยูห่ัว

7. ท ำบุญตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง

8. พัฒนำท ำควำมสะอำดรอบร้ัวโรงเรียน

ผลกำรด ำเนินงำน

1. นักเรียนเข้ำร่วมกจิกรรม จ ำนวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

2. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง มีควำมพึงพอใจร้อยละ 87

3. กจิกรรมที่ประกวดมีกำรตัดสินรำงวัลรำยกำรละ 4 รำงวัล

4. กำรแสดงบนเวที จ ำนวน 2 ชุดกำรแสดง

5. กจิกรรท ำควำมสะอำดได้แบ่งโซนกำรพัฒนำท ำควำมสะอำดออกเป็น 5 โซน

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

ร.ร.กฬีำเทศบำล

เมอืงทุ่งสง

(งบโรงเรียน)
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่

ใช้ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

 - กจิกรรมวนัแมแ่ห่งชำติ ร.ร.กฬีำเทศบำล

เมอืงทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

10,000 10,000  - ด ำเนินกจิกรรมวนัแมแ่ห่งชำติ จดัป้ำยนิทรรศกำร , ประกวดท ำกำร์ดวนัแม ่, 

เขยีนเรียงควำมวนัแม ่, วำดภำพระบำยวนัแม ่, ถวำยพระพร , จดักำรแสดงบนเวที ,

 ท ำบุญตักบำตรขำ้วสำรอำหำรแห้ง เมื่อวนัที่ 9 สิงหำคม 2559 ณ ร.ร.กฬีำเทศบำล

เมอืงทุ่งสง 

วตัถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียน บุคลำกรแสดงควำมจงรักภักดีพระมหำกรุณำธคุิณของ

พระบำทสมเด็จพระนำงเจำ้สิริกต์ิิพระบรมรำชนิีนำถ

2. เพื่อให้นักเรียนแสดงควำมกตัญญูกตเวทีต่อมำรดำผู้มพีระคุณ

3. เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครองมปีฏิสัมพันธท์ี่ดีต่อกนั

ผลกำรด ำเนินงำน

 - นักเรียนและบุคลำกร ร.ร.กฬีำเทศบำลเมอืงทุ่งสงได้เขำ้ร่วมโครงกำรร้อยละ 100 

 - นักเรียนร้อยละ 90.50 มคีวำมพึงพอใจในกำรเขำ้ร่วมกจิกรรม

 - นักเรียนมคีวำมรู้เกี่ยวกบัวนัแมแ่ห่งชำติเคำรพเทิดทูนสถำบันพระมหำษัตริย์

 - นักเรียนมคีวำมเคำรพรัก กตัญญูกตเวทีเวทิตำต่อผู้มพีระคุณ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่

ใช้ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

11 โครงกำรจดักจิกรรมสืบสำนประเพณี

ไทย

ร.ร.กฬีำเทศบำล

เมอืงทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

5,000 5,000  -ด ำเนินกำรกจิรรมสืบสำนประเพณีไทย ดังนี้

 - กจิกรรมประเพณีวนัลอยกระทง 5,000 5,000  - ด ำเนินกำรจดักจิกรรมประเพณีวนัลอยกระทง เมื่อวนัที่ 23-24 พ.ย.58 ณ 

โรงเรียนกฬีำเทศบำลเมอืงทุ่งสง

วตัถุประสงค์

 - เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณี อนัดีงำมของชำวไทย

 - เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนร่วมกนัสืบสำนและอนุรักษ์ประเพณีอนัดีงำมให้คงอยู่คู่

สังคมไทยสืบไป

 - เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้จกัประเพณีอนัดีงำมของไทย

 - เพื่อให้เกดิควำมสัมพันธอ์นัดีระหวำ่งหน่วยงำน สถำบันต่ำงๆ และประชำชนใน

ท้องถิ่น

ผลกำรด ำเนินงำน

1. นักเรียนเขำ้ร่วมกจิกรรม จ ำนวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

2. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง มคีวำมพึงพอใจร้อยละ 89.25 

3. ผลกำรแขง่ขนันักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำได้รับรำงวลัชมเชย ระดับ

มธัยมศึกษำได้รับรำงวลัอนัดับ 3 

4. นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีอนัดีงำมของไทย  ร่วมกบัสืบสำนและอนุรักษ์ประเพณี

อนัดีงำมให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณที่ตั้ง

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมำณที่

ใช้ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณีมีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

12 โครงกำรส่งเสริมวนัส ำคัญทำง

พระพุทธศำสนำ 

 - กจิกรรมวนัอำสำฬหบูชำ วนั

เขำ้พรรษำ วนัวสิำขบูชำ วนัมำฆบูชำ

ร.ร.กฬีำเทศบำล

เมอืงทุ่งสง

(งบโรงเรียน)

5,000 5,000  - น ำนักเรียนเขำ้ร่วมกจิกรรมวนัอำสำฬหบูชำ วนัเขำ้พรรษำ วนัวสิำขบูชำ วนั

มำฆบูชำ โดยกำรประดับตกแต่งเทียนพรรษำ เมื่อเดือนมถินุำยน , กรกฎำคม 2559

 ณ ร.ร.กฬีำเทศบำลเมอืงทุ่งสง 

วตัถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนเขำ้ใจควำมส ำคัญและควำมเป็นมำของวนัส ำคัญทำง

พระพุทธศำสนำ

2. เพื่อให้ประพฤติปฏิบัติหน้ำที่ของชำวพุทธได้อยำ่งเหมำะสม

3. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้สืบทอดทำงพระพุทธศำสนำ

ผลกำรด ำเนินงำน

 - นักเรียน และบุคลำกร ร.ร.กฬีำเทศบำลเมอืงทุ่งสงร่วมโครงกำรร้อยละ 100

 - นักเรียน ร้อยละ 88.05 มคีวำมพึงพอใจในกำรเขำ้ร่วมโครงกำรจำกผู้ตอบแบบ

สอบภำม 80 คน

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
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