
ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำม

แผนพฒันำสำมปี ประจ ำปี  2560
หน่วยงำนด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่

วำงไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุ

ข ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำย

เหตผุลต่อคณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

โครงกำรส่งนักเรียนเขำ้ร่วมจดั

นิทรรศกำรและแข่งขนัทกัษะ

วิชำกำร

ศึกษำนิเทศก ์

กองกำรศึกษำ

1,200,000       400,000          1,600,000       1,400,000           ด ำเนินกิจกรรมดงัน้ี อยู่ระหวา่งด าเนินการ

1.1 กิจกรรมส่งนกัเรียนเขา้ร่วม

จดันิทรรศการและแข่งขนัทกัษะ

ทางวชิาการท ัง้ภายในและ

ภายนอกหน่วยงาน

ศึกษานิเทศก์

กองการศึกษา

150,000          -  - จดัส่งนกัเรียนเขา้แข่งขนัทกัษะทางวชิาการท ัง้ภายในและ

ภายนอกหน่วยงาน 

 วตัถปุระสงคโ์ครงกำร

 - เพือ่ส่งเสริมความเป็นเลศิทางวชิาการ

 - เพือ่สรา้งประสบการดา้นวชิาการใหก้บันกัเรียน

    อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

 - ข ัน้ตอนการด าเนินการคดัเลอืกนกัเรียน 

เขา้ร่วมแข่งขนัระดบัภาคใต(้จ.สุราษฎรธ์านี)

 - ประชุมผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง

1.2 กิจกรรมจดัแข่งขนัคนเก่งโรง

เรียสงักดัเทศบาล

ศึกษานิเทศก์

กองการศึกษา

50,000           -  วตัถปุระสงคโ์ครงกำร

 - เพือ่ส่งเสริมความเป็นเลศิทางวชิาการ

          อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

 - ส ารวจรายชื่อนกัเรียนตวัแทนระดบั

โรงเรียน

1.3 กิจกรรมสอน

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)

ในสถานศึกษา

ศึกษานิเทศก์

กองการศึกษา

1,000,000       400,000         1,400,000       1,400,000           - ด าเนินกิจกรรมสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ใน

สถานศึกษา จ านวนนกัเรียนทีไ่ดร้บัการสอนภาษาองักฤษ 

 วตัถปุระสงค ์ 

 - เพือ่ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูภ้าษาองักฤษกบัเจา้ของภาษาโดยตรง

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

ระยะเวลาในการด าเนินงาน

ตลุาคม 2559- กนัยายน 2560

ผลกำรตดิตำมและประเมินผลแผนพฒันำสำมปี เทศบำลเมืองทุ่งสง  ประจ ำปี 2560

ภำยใตย้ทุธศำสตรท์ี่ 1  พฒันำกำรศึกษำ  ศำสนำ  ประเพณี  ศิลปวฒันธรรม และกำรกฬีำแบบบูรณำกำรสู่คณุภำพมำตรฐำนที่เหนือกว่ำ

แนวทำงกำรพฒันำที่ 1 พฒันำผูเ้รียนใหมี้กำรปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม ค่ำนิยมที่เหมำะสม มีควำมรูคู้คุ่ณธรรม  สรำ้งโอกำสในกำรเรียนรู ้ตำมเกณฑม์ำตรฐำนและสำมำรถด ำเนินชีวิตอยู่ในสงัคมอย่ำงมีควำมสุข

1
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำม

แผนพฒันำสำมปี ประจ ำปี  2560
หน่วยงำนด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่

วำงไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุ

ข ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำย

เหตผุลต่อคณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

2           8,570,010  - จดัอาหารกลางวนัใหเ้ด็กนกัเรียนไดร้บัประทานอาหารกลางวนั

ครบทกุคนตัง้แต่ช ัน้อนุบาลถงึช ัน้ประถมศึกษาปีที ่6 ระหวา่งวนัที ่

1 ตลุาคม 2559-30 มนีาคม 2560 โรงเรียนในสงักดัเทศบาลเมอืง

ทุง่สง
3,638,260            (1) ร.ร.ท.วดัชยัชุมพล

 - เดอืนตลุาคม จ านวน 8 วนั นกัเรียน 1,637 คน

 - เดอืนพฤศจกิายน จ านวน 22 วนั นกัเรียน 1,639 คน

 - เดอืนธนัวาคม จ านวน 20 วนั นกัเรียน 1,639 คน

 - เดอืนมกราคม จ านวน 19 วนั นกัเรียน 1,639 คน

 - เดอืนกุมภาพนัธ ์จ านวน 19วนั นกัเรียน 1,639 คน

 - เดอืน มนีาคม จ านวน 23 วนั นกัเรียน 1,639 คน 

1,179,740           (2) ร.ร.ท.วดัโคกสะทอ้น

 - เดอืนตลุาคม จ านวน 8 วนั นกัเรียน 511 คน

 - เดอืนพฤศจกิายน จ านวน 22 วนั นกัเรียน 533 คน

 - เดอืนธนัวาคม จ านวน 20 วนั นกัเรียน 533 คน

 - เดอืนมกราคม จ านวน 19 วนั นกัเรียน 533 คน

 - เดอืนกุมภาพนัธ ์จ านวน 19 คน นกัเรียน 533 คน

 - เดอืน มนีาคม จ านวน 23 วนั นกัเรียน 533  คน

891,480            (3) ร.ร.ท.บา้นนาเหนือ 

 - เดอืนตลุาคม จ านวน 8 วนั นกัเรียน 396 คน

 - เดอืนพฤศจกิายน จ านวน 22 วนั นกัเรียน 402 คน

 - เดอืนธนัวาคม จ านวน 20 วนั นกัเรียน 402 คน

 - เดอืนมกราคม จ านวน 19 วนั นกัเรียน 402 คน

 - เดอืนกุมภาพนัธ ์จ านวน 19 วนั นกัเรียน 402 คน

 - เดอืน มนีาคม จ านวน 23 วนั นกัเรียน 402 คน

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

ระยะเวลาในการด าเนินงาน

ตลุาคม 2559- กนัยายน 2560

กองการศึกษา

(เงนิอุดหนุน)

16,091,200โครงการอาหารกลางวนั

C2



ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำม

แผนพฒันำสำมปี ประจ ำปี  2560
หน่วยงำนด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่

วำงไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุ

ข ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำย

เหตผุลต่อคณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

947,850            (5) ร.ร.กีฬาเทศบาลฯ

      - เดอืนตลุาคม จ านวน 8 วนั นกัเรียน 56 คน

 - เดอืนพฤศจกิายน จ านวน 22 วนั นกัเรียน 57 คน

 - เดอืนธนัวาคม จ านวน 20 วนั นกัเรียน 57 คน

 - เดอืนมกราคม จ านวน 19 วนั นกัเรียน 57 คน

 - เดอืนกุมภาพนัธ ์จ านวน 19 วนั นกัเรียน 57 คน

 - เดอืน มนีาคม จ านวน 23 วนั นกัเรียน 57 คน

1,497,540          (6) ร.ร.รีสอรท์ฯ

 - เดอืนตลุาคม จ านวน 8 วนั นกัเรียน 669 คน

 - เดอืนพฤศจกิายน จ านวน 22 วนั นกัเรียน 675 คน

 - เดอืนธนัวาคม จ านวน 20 วนั นกัเรียน 675 คน

 - เดอืนมกราคม จ านวน 19 วนั นกัเรียน 675 คน

 - เดอืนกุมภาพนัธ ์จ านวน 19 วนั นกัเรียน 675 คน

 - เดอืน มนีาคม จ านวน 23 วนั นกัเรียน 675 คน

248,640            (7) ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ชยัชุมพล

 - เดอืนตลุาคม จ านวน 8 วนั นกัเรียน 112 คน

 - เดอืนพฤศจกิายน จ านวน 22 วนั นกัเรียน 112 คน

 - เดอืนธนัวาคม จ านวน 20 วนั นกัเรียน 112 คน

 - เดอืนมกราคม จ านวน 19 วนั นกัเรียน 112 คน

 - เดอืนกุมภาพนัธ ์จ านวน 19 วนั นกัเรียน 112 คน

 - เดอืน มนีาคม จ านวน 23 วนั นกัเรียน 112  คน

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

ระยะเวลาในการด าเนินงาน

ตลุาคม 2559- กนัยายน 2560

กองการศึกษา

(เงนิอุดหนุน)

16,091,200โครงการอาหารกลางวนั

C3



ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำม

แผนพฒันำสำมปี ประจ ำปี  2560
หน่วยงำนด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่

วำงไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุ

ข ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำย

เหตผุลต่อคณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

166,500            (87) ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เขาปรีดี

 - เดอืนตลุาคม จ านวน 8 วนั นกัเรียน 75 คน

 - เดอืนพฤศจกิายน จ านวน 22 วนั นกัเรียน 75คน

 - เดอืนธนัวาคม จ านวน 20 วนั นกัเรียน 75 คน

 - เดอืนมกราคม จ านวน 19 วนั นกัเรียน 75 คน

 - เดอืนกุมภาพนัธ ์จ านวน 19 วนั นกัเรียน 75  คน

 - เดอืน มนีาคม จ านวน 23 วนั นกัเรียน 75  คน

 -  - จดัซื้ออาหารเสริม (นม) เพือ่ใชใ้นการแจกจ่ายใหน้กัเรียนดืม่

ทกุคนระดบัอนุบาล-ชัน้ประถมศึกษาปีที ่6 ระหวา่งวนัที ่1 ตลุาคม

 2559-30 กนัยายน 2560 โรงเรียนในสงักดัเทศบาลเมอืงทุง่สง

วตัถปุระสงค ์

 - จดัซื้ออาหารเสริม(นม) แจกจ่ายให ้นกัเรียนโรงเรียยนสงักดั

เทศบาลเมอืงทุง่สง ระดบัอนุบาล -ประถมศึกษาปีที ่6

 - (1) ร.ร.ท.วดัชยัชุมพล

 -  (2) ร.ร.ท.วดัโคกสะทอ้น

 - นกัเรียนในโรงเรียนไดด้ืม่นมตัง้แต่ช ัน้ประถมศึกษาปีที ่1-6 

จ านวน 200 คน (52 สปัดาห์ๆ  ละ 5 วนั เวน้วนัเสาร-์อาทติย)์

 - นกัเรียนมร่ีางกายสมบูรณ์ แขง็แรง มนี า้หนกัและส่วนสูงเป็นไป

ตามเกณฑ์

 - (4) ร.ร.ท.บา้นนาเหนือ

 - นกัเรียนมสุีขภาพร่างกายทีส่มบูรณ์แขง็แรงเตบิโตตามวยั

 - นกัเรียนไดร้บัอาหารเสริม(นม)รอ้ยละ 100

 - (5) ร.ร.กีฬาเทศบาลฯ

 - (6) ร.ร.รีสอรท์ฯ

กองการศึกษา

(เงนิอุดหนุน)

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

ระยะเวลาในการด าเนินงาน

ตลุาคม 2559- กนัยายน 2560

6,743,8503 โครงการอาหารเสริม(นม)

C4



ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำม

แผนพฒันำสำมปี ประจ ำปี  2560
หน่วยงำนด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่

วำงไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุ

ข ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำย

เหตผุลต่อคณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

กองการศึกษา

(อุดหนุนท ัว่ไป)

190,000         14,600              

งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ 175,000         14,600             

 -  (1) ร.ร.ท.วดัชยัชุมพล ด าเนินการในไตรมาส 3 

14,600             (2) ร.ร.ท.วดัโคกสะทอ้น

  - จดัฝึกอบรมใหก้บันกัเรียนตามหลกัสูตร ในวนัที ่17 ธนัวาคม 

2559 

ผลกำรด ำเนินงำน

 1. นกัเรียนชัน้ปะถมศึกษาปีที ่4-5 มภูีมคุิม้กนัเกี่ยวกบัยาเสพตดิ

และมคีวามรูค้วามเขา้ใจทราบถงึพษิภยัของยาเสพตดิและ

สถานศึกษามคีวามเขม้แขง็ในการป้องกนัการแพร่ระบาดของยา

เสพตดิ

ด าเนินการแลว้เสร็จ

 - (3) ร.ร.ท.บา้นนาเหนือ

 - (4) ร.ร.กีฬาเทศบาลฯ

 - (5) ร.ร.รีสอรท์อนุบาลทุง่สง

งานระดบัมธัยมศึกษา 15,000           - (6) ร.ร.มธัยมเทศบาลวดัท่าแพ

5 โครงการจา้งครูอาสาสอนเด็ก

เร่ร่อนในเขตเมอืง

หอ้งสมดุ

 กองการศึกษา 

(เงนิอุดหนุน)

 181,000

เงนิอุดหนุนท ัว่ไป

102,360             - จดัการศึกษาใหแ้ก่เด็กดอ้ยในชุมชน 6 คน 

 - เด็กไดร้บัพฒันาดา้นการศึกษาเพิม่มากขึ้น

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

ระยะเวลาในการด าเนินงาน

ตลุาคม 2559- กนัยายน 2560

กองการศึกษา

(อุดหนุนท ัว่ไป)

         600,000  - 

         500,000  - 

         100,000  - (1) ร.ร.ท.วดัชยัชุมพล

         100,000  - (2) ร.ร.ท.วดัโคกสะทอ้น

         100,000  - (4) ร.ร.ท.บา้นนาเหนือ

4 โครงการรณรงคเ์พือ่ป้องกนัยา

เสพตดิในสถานศึกษา

ยงัไม่ไดด้  าเนินการ ด าเนินการไตรมาส 3

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

6 โครงการพฒันาหอ้งสมดุโรงเรียน

 - ยงัไม่ด าเนินการเน่ืองจากยงัไม่ไดร้บั

จดัสรรเงนิอุดหนุน(ด าเนินการในไตรมาส 4)

 - ด าเนินการพฒันาหอ้งสมดุโรงเรียนสงักดัเทศบาลเมอืงทุง่สง

 - ด าเนินการจดักิจกรรมรณรงคป้์องกนัยาเสพตดิในสถานศึกษา

ดเีด่น โรงเรียน ครูแกนน า ในสงักดัเทศบาลเมอืงทุง่สง

งานระดบัก่อนวยั

เรียนฯ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำม

แผนพฒันำสำมปี ประจ ำปี  2560
หน่วยงำนด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่

วำงไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุ

ข ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำย

เหตผุลต่อคณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

         100,000  - (5) ร.ร.กีฬาเทศบาลฯ

6 โครงการพฒันาหอ้งสมดุโรงเรียน

งานระดบัก่อนวยั

เรียนฯ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำม

แผนพฒันำสำมปี ประจ ำปี  2560
หน่วยงำนด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่

วำงไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุ

ข ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำย

เหตผุลต่อคณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

         100,000  - (6) ร.ร.รีสอรท์ฯ

งานระดบัมธัยมศึกษา          100,000  - (3) ร.ร.มธัยมฯ

กองการศึกษา

(เงนิอุดหนุน)

100,800         18,930.08          

งานระดบัก่อนวยัเรียน 84,000           9,330.08            

 - 1. ร.ร.เทศบาลวดัชยัชุมพล อยู่ระหวา่งการด าเนินงาน

 - 2. ร.ร.เทศบาลวดัโคกสะทอ้น

 - ด าเนินการระหวา่งวนัที ่1 ตลุาคม 2559 - 30 กนัยายน 2560 

วตัถปุระสงค ์

 - เพือ่สามารถใหบ้ริการอนิเตอรเ์น็ตแก่ครูนกัเรียน ผูป้กครอง 

และชุมชนในการคน้ควา้หาความรู ้

 - เพือ่ใชใ้นการสอนและคน้ควา้หาความรูใ้นรายวชิาคอมพวิเตอร์

 - เพือ่ใชใ้นการตดิต่อสือ่สารระหวา่งหน่วยงาน

ผลกำรด ำเนินงำน

 - ครู นกัเรียน ผูป้กครองไดเ้ขา้ถงึสญัญาณอนิเตอรเ์น็ตในการ

คน้ควห้าความรู ้

 - นกัเรียนและผูป้กครองมคีวามพงึพอใจทีไ่ดร้บับริการ

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

ระยะเวลาในการด าเนินงาน

ตลุาคม 2559- กนัยายน 2560

 - 3. ร.ร.เทศบาลบา้นนาเหนือ อยู่ระหวา่งด าเนินการ

 - 4. ร.ร.กีฬาเทศบาลเมอืงทุง่สง อยู่ระหวา่งด าเนินการ

7 โครงการเชื่อมต่ออนิเตอรเ์น็ต

ความเร็วสูง

  - ด าเนินการเชือมต่ออนิเตอรเ์น็ตความเร็วสูง โรงเรียนสงักดั

เทศบาลเมอืงทุง่สง

6 โครงการพฒันาหอ้งสมดุโรงเรียน

อยู่ระหวา่งการด าเนินงาน

งานระดบัก่อนวยั

เรียนฯ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำม

แผนพฒันำสำมปี ประจ ำปี  2560
หน่วยงำนด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่

วำงไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุ

ข ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำย

เหตผุลต่อคณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

9,330.08           5. ร.ร.รีสอรท์เทศบาลเมอืงทุง่สง

  - ด าเนินการระหวา่งวนัที ่1 ตลุาคม 2559 - 10 มนีาคม 2560 

วตัถปุระสงค ์

 - เพือ่พฒันาระบบสารสนเทศของโรงเรียน

 - เพือ่ใหน้กัเรียนและครูผูส้อนใชร้ะบบอนิเตอรเ์น็ตและ

เทคโนโลยสีารสนเทศในการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลต่างๆ 

 - เพือ่ตดิต่อสือ่สารกบักรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิน่รวม

ไปถงึน าขอ้มูลสารสนเทศมาใชใ้นการบริหารจดัการสถานศึกษา

ผลกำรด ำเนินงำน

 - นกัเรียนและบคุลากรทกุคน คิดเป็นรอ้ยละ 100 ได ้ใชบ้ริการ

ระบบสารสนเทศของโรงเรียนทีม่คีวามถูกตอ้งรวดเร็ว ทนัต่อการ

ใชง้าน

 - ความพงึพอใจของผูร้บับริการทีม่ต่ีอโครงการอยู่ในระดบัมาก

ด าเนินการแลว้เสร็จ

งำนระดบัมธัยมศึกษำ 16,800          9,600               3. ร.ร.มธัยมเทศบาลวดัท่าแพ

 - ด าเนินการเมือ่วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2560 

วตัถปุระสงค ์

 - เพือ่อ านวยความสะดวกในการสบืคน้ขอ้มูลทางการศึกษาดว้ย

เครือข่ายอนิเตอรเ์น็ตแก่ครูและนกัเรียน

ผลกำรด ำเนินงำน

 - มเีครือข่าย 2 จดุ ของเครือข่าย กสท.และ TOT 

 - ครูและนกัเรียนมคีวามพงึพอใจในการจดัการเรียนการสอน

ควบคู่กบัเทคโนโลยทีีท่นัสมยัดว้ยเครือข่ายอนิเตอรเ์น็ต

ด าเนินการแลว้เสร็จ

7 โครงการเชื่อมต่ออนิเตอรเ์น็ต

ความเร็วสูง
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำม

แผนพฒันำสำมปี ประจ ำปี  2560
หน่วยงำนด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่

วำงไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุ

ข ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำย

เหตผุลต่อคณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

กองกำรศึกษำ

(งบอดุหนุน)

350,000          - ด าเนินกิจกรรมรกัการอ่านในสถานศึกษาองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่

250,000           -  (1) ร.ร.ท.วดัชยัชุมพล

50,000            -  (2) ร.ร.ท.วดัโคกสะทอ้น

50,000            -  (3) ร.ร.ท.บา้นนาเหนือ

50,000            -  (4) ร.ร.กีฬาเทศบาลฯ

50,000            -  (5) ร.ร.รีสอรท์ฯ

งำนระดบัมธัยมศึกษำ 50,000             -  (3) ร.ร.มธัยมฯ

งำนศึกษำไม่ก ำหนดระดบั 50,000             -  

9 โครงการเพิม่ศกัยภาพใหแ้ก่

นกัเรียนดา้นภาษาองักฤษ

หอ้งเรียนพเิศษหลกัสูตรสองภาษา

 (English Program) EP

ศึกษานิเทศก์

กองการศึกษา

840,000          - โรงเรียเทศบาลวดัชยัชุมพล ด าเนินจดัต ัง้หลกัสูตรนกัเรียนดา้น

ภาษาองักฤษหอ้งเรียนพเิศษหลกัสูตรสองภาษา (English 

Program) EP

ผลกำรด ำเนินงำน 

 - จ านวนนกัเรียนทีเ่ขา้เรียนพเิศษหลกัสูตรสองภาษา (English 

Program) EP จ านวน 3 หอ้งเรียน ไดแ้ก่ ระดบัช ัน้ประถมศึกษา

ปีที ่1 จ านวน 30 คน และระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที ่2 จ านวน 30

 คน และประถมศึกษาปีที ่3 จ านวน 30 คน รวมนกัเรียน ท ัง้หมด

 90 คน  จากการใชง้บประมาณดงักล่าวในการบริหารจดัการมผีล

ใหน้กัเรียนในโครงการมคีวามรูค้วามสามารถดา้นภาษาองักฤษและ

เรียนรูภ้าษาองักฤษไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพบรรลุตามวตัถปุระสงค์

ของโครงการ

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการตลอดปีงบประมาณ

(ตลุาคม 2559 - กนัยายน 2560)

10 โครงการหนงัสอืเล่มแรก หอสมดุ

กองการศึกษา

30,000           -  - ยงัไม่ไดด้  าเนินการ ด าเนินการไตรมาส 3

8 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรกัการ

อ่านในสถานศึกษาองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่

ยงัไม่ไดด้  าเนินการ

งำนระดบักอ่นวยัเรียนฯ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำม

แผนพฒันำสำมปี ประจ ำปี  2560
หน่วยงำนด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่

วำงไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุ

ข ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำย

เหตผุลต่อคณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

11 โครงการส่งเสริมการรกัการอ่าน 

"อ่านอย่างมคุีณภาพ"

หอสมดุ

กองการศึกษา

50,000           -  - ยงัไม่ไดด้  าเนินการ ด าเนินการไตรมาส 3

12 โครงการ 1 นกัเรียน 1 ดนตรี 1 

กีฬา

กองการศึกษา 100,000         67,700                  -  จดักจิกรรม 1 นกัเรียน 1 ดนตรี 1กฬีา จ านวน 2 ครัง้ ดงัน้ี

 คร ัง้ที่ 1  ฝึกทกัษะกฬีาฟุตบอล ระหวา่งวนัที ่9-13 ตลุาคม 2559 ณ สนาม

กฬีาโรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ 

 คร ัง้ที่ 2 ฝึกทกัษะกฬีาแบดมนิตนั ระหวา่งวนัที ่13 ธนัวาคม 2559 - 28 

กมุภาพนัธ ์2560 ณ อาคารสนามกฬีาแบดมนิตนัเทศบาลเมอืงทุ่งสง

วตัถปุระสงค ์

 - เพือ่ส่งเสริมสนบัสนุนใหน้กัเรียนในสงักดั สามารถเลน่กฬีาไดอ้ยา่งนอ้ย 1

 ประเภทตามนโยบายของคณะผูบ้ริหารและอาศยัประโยชนจ์ากเลน่กฬีา ช่วย

เพิม่พูนสุขภาพพลานามยัใหม้คีวามแขง็แรง สมบูรณ์ ท ัง้ทางดา้นร่างกายและ

จติใจ มวีนิยั มคีวามสามคัค ีมคุีณธรรม มนี า้ใจเป็นนกักฬีาและหา่งไกลยา

เสพตดิ

ผลกำรด ำเนินงำน

 - นกัเรียนในสงักดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง ไดร้บัความรูแ้ละมทีกัษะในการเลน่

กฬีาฟุตบอลและแบดมนิตนั เพิม่มากขึ้น

ด าเนินการแลว้เสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำร

ด 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 ความผูกพันระหวา่งเพื่อนและแสดงออก

ด้านกตัญญูกตเวทีต่อครู

ผลกำรด ำเนินงำน

เชิงปริมำณ

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

เชิงคุณภำพ

 1.มนีักเรียน ม.๓เขา้ร่วมกจิกรรมคิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐

2.นักเรียนที่เขา้ร่วมกจิกรรมมคีวามพึงพอใจต่อโครงการไมต่่ ากวา่ระดับดีมากคิด

เป็นร้อยละ83.44

ด าเนินการแล้วเสร็จ

2 โครงการแนะแนวศึกษาต่อ

- กจิกรรมแนะแนวรับนักเรียนใหม่

ร.ร.มธัยมเทศบาล

วดัท่าแพ 

(งบโรงเรียน)

13,000          9,900                - ด าเนินการแนะแนวรับนักเรียนใหม ่โรงเรียนสังกดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง และ

โรงเรียนสังกดั สพฐ. เขต2

วตัถุประสงค์

 - แนะแนวและประชาสัมพันธก์ารรับนักเรียนเขา้ศึกษาต่อในโรงเรียนมธัยมศึกษา

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

ผลกำรด ำเนินงำน

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

2. เขา้ประชาสัมพันธน์ักเรียนชั้นประถมศึกษาสังกดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง และ

โรงเรียนสังกดั สพฐ. เขต2 จ านวน 700 คน

3. นักเรียนได้มโีอกาสเรียนโรงเรียนใกล้บ้าน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลเมืองทุ่งสง  ประจ ำป ี 2560

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 1  พัฒนำกำรศึกษำ  ศำสนำ  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และกำรกีฬำแบบบรูณำกำรสู่คุณภำพมำตรฐำนที่เหนือกว่ำ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้

หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมำณที่ใช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบุเหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำร

ด 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 ำเนินกำรตำมแผนพฒันำ

สำมปี ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่วำงไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำง

กำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำย

เหตผุลต่อคณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

120,000        -  -ด ำเนินกำรปรบัปรุงและพฒันำหลกัสูตรสถำนศึกษำ 

20,000         - (1) ร.ร.ท.วดัชยัชุมพล

20,000         - (2) ร.ร.ท.วดัโคกสะทอ้น

20,000         - (3) ร.ร.มธัยมฯ

20,000         - (4) ร.ร.ท.บำ้นนำเหนือ

20,000         - (5) ร.ร.กีฬำเทศบำลฯ

20,000         - (6) ร.ร.รีสอรท์ฯ

ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำสำมปี เทศบำลเมืองทุง่สง  ประจ ำปี 2560

ภำยใตยุ้ทธศำสตรท์ี่ 1  พฒันำกำรศึกษำ  ศำสนำ  ประเพณี  ศิลปวฒันธรรม และกำรกีฬำแบบบูรณำกำรสูคุ่ณภำพมำตรฐำนที่เหนือกว่ำ

แนวทำงกำรพฒันำที่ 3 พฒันำหลกัสูตร สนับสนุนงำนวิจยัดำ้นกำรพฒันำกระบวนกำรจดักำรเรียนรูใ้หมี้ควำมโดดเด่นทกุกลุม่สำระสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรทอ้งถิ่น สะทอ้นเอกลกัษณ์ของชุมชนและมีกำรขยำยผลไปสูก่ำรจดักำรเรียนรูอ้ย่ำงเป็นระบบ

1 โครงกำรปรบัปรุงและพฒันำ

หลกัสูตรสถำนศึกษำ

ศึกษำนิเทศก์

กองกำรศึกษำ

(งบอุดหนุน)

 - เน่ืองยงัไม่ไดร้บักำรจดัสรรเงนิอุดหนุน 

คำดวำ่จะสำมำรถด ำเนินกำรในไตรมำสที ่3
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่ม

ใหร้ะบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่อ

อธิบำยเหตผุลต่อคณะกรรมกำร

ประเมินผลและรำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

1 โครงการจดัต ัง้ศูนยเ์รียนรูส้  าหรบั

เด็กปฐมวยั

ร.ร.รีสอรท์ฯ

(งบอุดหนุน)

50,000  -  -  ยงัไม่ไดด้  าเนินการ เน่ืองยงัไม่ไดร้บัการ

จดัสรรเงนิอุดหนุน คาดวา่สามารถ

ด าเนินการในไตรมาสที ่3

ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำสำมปี เทศบำลเมืองทุง่สง  ประจ ำปี 2560

ภำยใตยุ้ทธศำสตรท์ี่ 1  พฒันำกำรศึกษำ  ศำสนำ  ประเพณี  ศิลปวฒันธรรม และกำรกีฬำแบบบูรณำกำรสูคุ่ณภำพมำตรฐำนที่เหนือกว่ำ

แนวทำงกำรพฒันำที่ 4  พฒันำเด็กก่อนวยัเรียนใหมี้ควำมพรอ้มทกุดำ้นโดยจดัต ัง้โรงเรียนและพฒันำระบบบริหำรจดักำร "รีสอรท์อนุบำล" และศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่ม

ใหร้ะบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่อ

อธิบำยเหตผุลต่อคณะกรรมกำร

ประเมินผลและรำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

โครงกำรพฒันำขำ้รำชกำรครูโรงเรียน

ในสงักดั อปท.

759,000         -  - จดักิจกรรมเพือ่พฒันาขา้ราชการครูโรงเรียนในสงักดัเทศบาล ระหวา่งเดอืน

มกราคม-สงิหาคม 2560

1.1 กิจกรรมพฒันาครูและบคุลากร

ทางการศึกษา

735,000        -  - 

1.2 กิจกรรมพฒันาครูผูดู้แลเด็กของ

ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

24,000          -  - 

2 โครงการอบรมเชิงปฏบิตักิารและทศัน

ศึกษาดูงาน

ศึกษานิเทศก์ 100,000       108,720         - จดักิจกรรมอบรมเชิงปฏบิตักิารและทศันศึกษาดูงาน ระหวา่งวนัที ่10-15 

กุมภาพนัธ ์2560 ณ โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะทอ้น , โครงการช่างหวัมนั จ.

เพชรบรุี , โรงเรียนท่าขา้ม จ.ชลบรุี 

วตัถปุระสงค ์

 - เพือ่ใหค้รูและบคุลากรมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพยีงตาม

แนวพระราชด าริฯ 

ผลกำรด ำเนินงำน

 - ครูและบคุลากรมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพยีง

ด าเนินการแลว้เสร็จ 

รอวดัผลและตดิตาม

3 โครงการพฒันาศกัยภาพครูและ

บคุลากรทางการศึกษาสงักดักลุม่

จงัหวดัการศึกษาที ่6 (ภาคใต)้

ศึกษานิเทศก์

(งบอุดหนุน)

100,000        -  -  ยงัไม่ไดด้  าเนินการ เน่ืองยงัไม่ไดร้บัการ

จดัสรรเงนิอุดหนุน คาดวา่สามารถ

ด าเนินการในไตรมาสที ่3

แนวทำงกำรพฒันำที่ 5 พฒันำครูตน้แบบและบคุลำกรทำงกำรศึกษำใหไ้ดม้ำตรฐำนและมีควำมเป็นเลิศ โดยมุ่งเนน้กำรประยุกตใ์ช ้เครื่องมือเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวตักรรมสมยัใหม่  ในกำรจดักำรกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรกำรศึกษำ

ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำสำมปี เทศบำลเมืองทุง่สง  ประจ ำปี 2560

ภำยใตยุ้ทธศำสตรท์ี่ 1  พฒันำกำรศึกษำ  ศำสนำ  ประเพณี  ศิลปวฒันธรรม และกำรกีฬำแบบบูรณำกำรสูคุ่ณภำพมำตรฐำนที่เหนือกว่ำ

ศึกษานิเทศก์

(งบอุดหนุน)

 ยงัไม่ไดด้  าเนินการ เน่ืองยงัไม่ไดร้บัการ

จดัสรรเงนิอุดหนุน คาดวา่สามารถ

ด าเนินการในไตรมาสที ่3

1
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำงกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่ม

ใหร้ะบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่อ

อธิบำยเหตผุลต่อคณะกรรมกำร

ประเมินผลและรำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

กองกำรศึกษำ

(งบอดุหนุน)

300,000  -  - จดัหาสือ่วสัดุอุปกรณ์ในการพฒันาศูนยใ์หเ้ป็นแหล่งเรียนรูท้ีม่ปีระสทิธิภาพ

 - จดัหาบรรยากาศภายในศูนยก์ารเรียนรูใ้หเ้อื้อต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู ้

250,000  - 1. ร.ร.เทศบาลวดัชยัชุมพล

50,000            - 2. ร.ร.เทศบาลวดัโคกสะทอ้น

50,000            - 3. ร.ร.รีสอรท์เทศบาลเมอืงทุง่สง

50,000            - 4. ร.ร.เทศบาลบา้นนาเหนือ

50,000            - 5. ร.ร.กีฬาเทศบาลเมอืงทุง่สง

งำนระดบัมธัยมศึกษำ 50,000  - 6. ร.ร.มธัยมเทศบาลวดัท่าแพ

1 โครงการพฒันาแหล่งเรียนรูข้อง

โรงเรียน

ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำสำมปี เทศบำลเมืองทุง่สง  ประจ ำปี 2560

ภำยใตยุ้ทธศำสตรท์ี่ 1  พฒันำกำรศึกษำ  ศำสนำ  ประเพณี  ศิลปวฒันธรรม และกำรกีฬำแบบบูรณำกำรสูคุ่ณภำพมำตรฐำนที่เหนือกว่ำ

แนวทำงกำรพฒันำที่ 6 พฒันำศูนยเ์รียนรูใ้หเ้ป็นหอ้งเรียนตน้แบบเพื่อเสริมสรำ้งกำรพฒันำทกัษะกำรคิดวิเครำะหแ์ละคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รียนทัง้ 5 ดำ้น

ยงัไม่ไดด้  าเนินการ

เน่ืองยงัไม่ไดร้บัการจดัสรรเงนิอุดหนุน 

คาดวา่สามารถด าเนินการในไตรมาสที ่4งำนระดบักอ่นวยัเรียนฯ
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไวห้ลงั

โอนเพิ่มโอนลด

 งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำงกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่ม

ใหร้ะบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่อ

อธิบำยเหตผุลต่อคณะกรรมกำร

ประเมินผลและรำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

1 โครงการส่งนกักีฬา-กรีฑา เขา้

ร่วมแข่งขนักบัหน่วยงานอืน่

งานกีฬา ฯ

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

      200,000  -  - ยงัไม่ไดด้  าเนินการ

ด าเนินการในไตรมาสที ่3

โครงการจดัส่งนกักีฬาเขา้ร่วม

แข่งขนักีฬานกัเรียนองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่แห่ง

ประเทศไทย

งานกีฬา ฯ

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

1,000,000       600,000        1,600,000         1,300,746         - จดัส่งนกัเรียนเขา้ร่วมกีฬานกัเรียนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ดงัน้ี

(1) รอบคดัเลอืกระดบัภาคใต ้"ท่าตะเภาเกมส"์ 

  - เขา้ค่ายเก็บตวันกักีฬา-กรีฑา ทมีเทศบาลเมอืงทุง่สง ระหวา่งวนัที ่7-16 

ตลุาคม 2559 ณ โรงเรียนสงักดัเทศบาลเมอืงทุง่สง

  - ส่งนกักีฬา-กรีฑา ทมีเทศบาลเมอืงทุง่สงเขา้ร่วมแข่งขนัฯ จ านวน 9 ชนิด

กีฬา ระหวา่งวนัที ่19-28 พฤศจกิายน 2559 ณ เทศบาลนครสุราษรธ์านี จ.สุ

ราษฎรธ์านี 

วตัถปุระสงค ์

 - เพือ่ปลูกฝงัจติส านึกใหน้กัเรียนไดอ้อกก าลงักายเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพตดิ

 -  สรา้งความสมัพนัธือนัดขีองบคุลากร และนกัเรียนในสงักดักบัอปท.อืน่ที่

เขา้ร่วมแข่งขนั

 -  นกัเรียนไดม้โีอกาสเขา้ร่วมแข่งขนักีฬา เพือ่พฒันาทกัษะและความสามารถ

ตลอดจนเป็นตวัแทนนกักีฬาทมีภาคใตไ้ปแข่งขนัในระดบัประเทศต่อไป

ด าเนินการแลว้เสร็จ2

ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำสำมปี เทศบำลเมืองทุง่สง  ประจ ำปี 2560

ภำยใตยุ้ทธศำสตรท์ี่ 1  พฒันำกำรศึกษำ  ศำสนำ  ประเพณี  ศิลปวฒันธรรม และกำรกีฬำแบบบูรณำกำรสูคุ่ณภำพมำตรฐำนที่เหนือกว่ำ

แนวทำงกำรพฒันำที่ 7 สนับสนุนกำรกีฬำเพื่อสุขภำพ พฒันำสูค่วำมเป็นเลิศและสูมื่ออำชีพในระดบัสำกลและพฒันำระบบกำรบริหำรจดักำรโรงเรียนและระบบโครงสรำ้งพื้นฐำนดำ้นกีฬำใหไ้ดม้ำตรฐำน
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไวห้ลงั

โอนเพิ่มโอนลด

 งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำงกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่ม

ใหร้ะบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่อ

อธิบำยเหตผุลต่อคณะกรรมกำร

ประเมินผลและรำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

ผลกำรด ำเนินงำน

 - อนัดบั 5 ของภาคใต ้จาก 55 อปท.

 - ถว้ยรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 คะแนนรวมกรีฑารุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญงิ

 - ถว้ยรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 คะแนนรวมกรีฑารุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญงิ

 - ถว้ยรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 คะแนนรวมกรีฑารุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญงิ

 - ถว้ยรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 คะแนนรวมกรีฑารุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย

 - ผลปรากฎวา่ได ้16 เหรียญทอง 12 เหรียญเงนิ และ 10 เหรียญทองแดง

 - นกัเรียนมคีวามพรอ้มในการเขา้ร่วมแข่งขนัฯ

(2) รอบชิงชนะเลศิระดบัประเทศ "101 เกมส"์ เมือ่วนัที ่19-28 ธนัวาคม 2559

 ณ จงัหวดัรอ้ยเอ็ด

วตัถปุระสงค ์

 - เพือ่ส่งนกักีฬา-กรีฑา ทมีเทศบาลเมอืงทุง่สง ทีไ่ดร้บัรางวลัชนะเลศิ , รอง

ชนะเลศิอนัดบั 1 เป็นตวัแทนทมีภาคใต ้เขา้ร่วมแข่งขนัรอบชิงชนะเลศิ

ระดบัประเทศ

ผลกำรด ำเนินงำน

 - อนัดบั 10 ของประเทศ จาก 228 องคก์ร

 - อนัดบั 3 ของภาคใต ้

 - เหรียญรางวลัทีเ่ป้าหมายไว ้3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงนิ และ 3 เหรียญ

ทองแดง

ผลปรากฎวา่ได ้6 เหรียญทอง 6 เหรียญเงนิ และ 4เหรียญแดง

2
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไวห้ลงั

โอนเพิ่มโอนลด

 งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำงกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่ม

ใหร้ะบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่อ

อธิบำยเหตผุลต่อคณะกรรมกำร

ประเมินผลและรำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

3 โครงการจดัการแข่งขนักีฬา เด็ก

 และเยาวชนและประชาชน

งานกีฬาฯ 

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

200,000          -  -  อยู่ระหวา่งข ัน้ตอนการจดัเตรียมงานเพือ่

จดัการแข่งใน ในช่วงเดอืนพฤษภาคม 

2560

4  โครงการจดัการแข่งขนักีฬา

ร่วมกบัหน่วยงานหรือองคก์รอืน่

 งานกีฬา ฯ

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

         300,000  -  - ยงัไม่มหีน่วยงานเสนอเป็นเจา้ภาพร่วมใน

การจดัการแข่งขนั

5  โครงการจดัสอนหลกัสูตร

พเิศษดา้นกีฬา

 งานกีฬา ฯ

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

3,200,000        -  - อยู่ระหวา่งด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการตลุาคม 2559-

กนัยายน 2561

6  โครงการฝึกทกัษะกีฬาข ัน้

พื้นฐานภาคฤดูรอ้น

 งานกีฬาฯ 

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

10,000            -  - อยู่ระหวา่งด าเนินการ

ด าเนินการเดอืนเมษายน 2560
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำนด ำเนินกำร
งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่วำงไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำง

กำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำย

เหตผุลต่อคณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

1 โครงการประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาโรงเรียน

สงักดัเทศบาลเมอืงทุง่สง

ศึกษานิเทศก์

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

30,000 30,000           - ด าเนินจดัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนสงักดัเทศบาล

เมอืงทุง่สง ระหวา่งมกราคม - มนีาคม 2560 ณ โรงเรียนในสงักดัเทศบาล

เมอืงทุง่สง

วตัถปุระสงค ์

 - เพือ่ด าเนินการการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปี

ผลกำรด ำเนินกำร

 - โรงเรียนในสงักดัเทศบาลเมอืงทุง่สง จ านวน 6 โรงเรียนไดร้บัการ

ประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา

ด าเนินการแลว้เสร็จรอวดัผลและตดิตาม

2 โครงกำรพฒันำกำรจดั

กำรศึกษำโดยใชโ้รงเรียนเป็น

ศึกษำนิเทศก ์

กองกำรศึกษำ

6,000,000  -  - จดักิจกรรมตามแผน SBMLD ของโรงเรียนในสงักดัเทศบาลเมอืง

ทุง่สง ดงัน้ี

ยงัไม่ไดด้  าเนินการ

เน่ืองยงัไม่ไดร้บัการจดัสรรเงนิอุดหนุน

750,000         

 -  - โรงเรียนทีส่มคัรเขา้ร่วมโครงการดงัน้ี

1. ร.ร.เทศบาลวดัชยัชุมพล

750,000          - 2. .ร.ร.เทศบาลวดัโคกสะทอ้น

750,000          - 3. ร.ร.มธัยมวดัท่าแพฯ

750,000          - 4. ร.ร.เทศบาลบา้นนาเหนือ

750,000          - 5. ร.ร.กีฬาฯ

750,000          - 6. ร.ร.รีสอรท์อุบาล

250,000         

 -  - โรงเรียน SBMLD ดงัน้ี

1. ร.ร.เทศบาลวดัชยัชุมพล

250,000          - 2. .ร.ร.เทศบาลวดัโคกสะทอ้น

250,000          - 3. ร.ร.มธัยมวดัท่าแพฯ

250,000          - 4. ร.ร.เทศบาลบา้นนาเหนือ

250,000          - 5. ร.ร.กีฬาฯ

ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำสำมปี เทศบำลเมืองทุง่สง  ประจ ำปี 2560

ภำยใตยุ้ทธศำสตรท์ี่ 1  พฒันำกำรศึกษำ  ศำสนำ  ประเพณี  ศิลปวฒันธรรม และกำรกีฬำแบบบูรณำกำรสูคุ่ณภำพมำตรฐำนที่เหนือกว่ำ

แนวทำงกำรพฒันำที่ 8 สรำ้งระบบบริหำรจดักำรของโรงเรียนในสงักดัเทศบำลเมืองทุง่สง  เสริมสรำ้งกำรมีส่วนร่วมบริหำรจดักำรของภำคีทกุภำคส่วนอย่ำงมีคุณภำพเป็นระบบและไดม้ำตรฐำน
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำนด ำเนินกำร
งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่วำงไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำง

กำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำย

เหตผุลต่อคณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

แนวทำงกำรพฒันำที่ 8 สรำ้งระบบบริหำรจดักำรของโรงเรียนในสงักดัเทศบำลเมืองทุง่สง  เสริมสรำ้งกำรมีส่วนร่วมบริหำรจดักำรของภำคีทกุภำคส่วนอย่ำงมีคุณภำพเป็นระบบและไดม้ำตรฐำน

250,000          - 6. ร.ร.รีสอรท์อุบาล
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำนด ำเนินกำร
งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่วำงไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำง

กำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำย

เหตผุลต่อคณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

แนวทำงกำรพฒันำที่ 8 สรำ้งระบบบริหำรจดักำรของโรงเรียนในสงักดัเทศบำลเมืองทุง่สง  เสริมสรำ้งกำรมีส่วนร่วมบริหำรจดักำรของภำคีทกุภำคส่วนอย่ำงมีคุณภำพเป็นระบบและไดม้ำตรฐำน

3 โครงการนิเทศการศึกษา

โรงเรียนในสงักดัเทศบาล

ศึกษานิเทศก์

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

30,000  -   - นิเทศตดิตามงานและนิเทศครู โรงเรียนในสงักดัเทศบาลเมอืงทุง่สง ยงัไม่ไดด้  าเนินการ

ด าเนินการในไตรมาส 3

กองการศึกษา

(งบอุดหนุน)

350,000  -  - 

งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ 250,000  -  - 

งานระดบัมธัยมศึกษา 50,000  -  - 

งานบริหารงานท ัว่ไปฯ 50,000  -  - 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

บริหารสถานศึกษา

19,572,960 7,893,760

11,764,300       5,438,850 

      1,557,050 (1) โรงเรียนเทศบาลวดัชยัชุมพล

        506,350 
(2) โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะทอ้น

      1,574,500 (3) โรงเรียนมธัยมเทศบาลวดัท่าแพ

        381,900 (4) โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ

        527,400 (5) โรงเรียนเทศบาลกีฬาเทศบาลเมอืงทุง่สง

        573,750 (6) โรงเรียนรีสอรท์อนุบาลทุง่สง

        127,500 (7) ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ชยัชุมพล

        190,400 (8) ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เขาปรีดี

        812,645  - สนบัสนุนการบริหารสถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียน

        319,605 (1) โรงเรียนเทศบาลวดัชยัชุมพล

        103,935 (2) โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะทอ้น

        189,260 (3) โรงเรียนมธัยมเทศบาลวดัท่าแพ

ยงัไม่ไดด้  าเนินการ

เน่ืองยงัไม่ไดร้บัการจดัสรรเงนิอุดหนุน

5 อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

ด าเนินการต่อเน่ืองตลอดปีงบประมาณ 

(ตลุาคม 2559-กนัยายน 2560)

(งบอุดหนุนท ัว่ไป)

 - ค่าจดัการเรียนการสอน

 - สนบัสนุนการบริหารสถานศึกษาค่าจดัการเรียนการเรียน

4 โครงการส่งเสริมองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีจ่ดัท  า

แผนพฒันาการศึกษาดเีด่น

ด าเนินการแลว้เสร็จในไตรมาส 1-2 

ด าเนินการต่อเน่ืองตลอดปีงบประมาณ 

(ตลุาคม 2559-กนัยายน 2560)

 - ค่าอุปกรณ์การเรียน (งบอุดหนุนท ัว่ไป) 2,889,100

C19



ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำนด ำเนินกำร
งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่วำงไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำง

กำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำย

เหตผุลต่อคณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

แนวทำงกำรพฒันำที่ 8 สรำ้งระบบบริหำรจดักำรของโรงเรียนในสงักดัเทศบำลเมืองทุง่สง  เสริมสรำ้งกำรมีส่วนร่วมบริหำรจดักำรของภำคีทกุภำคส่วนอย่ำงมีคุณภำพเป็นระบบและไดม้ำตรฐำน

          78,390 (4) โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ

          53,955 (5) โรงเรียนเทศบาลกีฬาเทศบาลเมอืงทุง่สง

          67,500 (6) โรงเรียนรีสอรท์อนุบาลทุง่สง

ด าเนินการแลว้เสร็จในไตรมาส 1-2 

ด าเนินการต่อเน่ืองตลอดปีงบประมาณ 

(ตลุาคม 2559-กนัยายน 2560)

 - ค่าอุปกรณ์การเรียน (งบอุดหนุนท ัว่ไป) 2,889,100
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำนด ำเนินกำร
งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่วำงไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำง

กำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำย

เหตผุลต่อคณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

แนวทำงกำรพฒันำที่ 8 สรำ้งระบบบริหำรจดักำรของโรงเรียนในสงักดัเทศบำลเมืองทุง่สง  เสริมสรำ้งกำรมีส่วนร่วมบริหำรจดักำรของภำคีทกุภำคส่วนอย่ำงมีคุณภำพเป็นระบบและไดม้ำตรฐำน

 - สนบัสนุนการบริหารสถานศึกษาค่าเครื่องแบบนกัเรียน

(1) โรงเรียนเทศบาลวดัชยัชุมพล

(2) โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะทอ้น

(3) โรงเรียนมธัยมเทศบาลวดัท่าแพ

(4) โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ

(5) โรงเรียนเทศบาลกีฬาเทศบาลเมอืงทุง่สง

(6) โรงเรียนรีสอรท์อนุบาลทุง่สง

      1,261,765  - สนบัสนุนการบริหารสถานศึกษาค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน

        393,360 (1) โรงเรียนเทศบาลวดัชยัชุมพล

        127,920 (2) โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะทอ้น

        395,440 (3) โรงเรียนมธัยมเทศบาลวดัท่าแพ

          96,480 (4) โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ

        103,440 (5) โรงเรียนเทศบาลกีฬาเทศบาลเมอืงทุง่สง

        145,125 (6) โรงเรียนรีสอรท์อนุบาลทุง่สง

        380,500  - สนบัสนุนการบริหารสถานศึกษาค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน

          29,500 (1) โรงเรียนเทศบาลวดัชยัชุมพล

          76,500 (2) โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะทอ้น

        207,000 (3) โรงเรียนมธัยมเทศบาลวดัท่าแพ

          34,000 (4) โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ

          33,500 (5) โรงเรียนเทศบาลกีฬาเทศบาลเมอืงทุง่สง

              -   (6) โรงเรียนรีสอรท์อนุบาลทุง่สง

ยงัไม่ไดด้  าเนินการ - ค่าเครื่องแบบนกัเรียน (งบอุดหนุนท ัว่ไป) 1,641,050

 - ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพ

ผูเ้รียน

(งบอุดหนุนท ัว่ไป) 2,517,510

ด าเนินการแลว้เสร็จในไตรมาส 1-2 

ด าเนินการต่อเน่ืองตลอดปีงบประมาณ 

(ตลุาคม 2559-กนัยายน 2560)

 - ค่าปจัจยัพื้นฐานส าหรบั

นกัเรียนยากจน

(งบอุดหนุนท ัว่ไป) 761,000

ด าเนินการแลว้เสร็จในไตรมาส 1-2 

ด าเนินการต่อเน่ืองตลอดปีงบประมาณ 

(ตลุาคม 2559-กนัยายน 2560)
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำนด ำเนินกำร
งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่วำงไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำง

กำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำย

เหตผุลต่อคณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

แนวทำงกำรพฒันำที่ 8 สรำ้งระบบบริหำรจดักำรของโรงเรียนในสงักดัเทศบำลเมืองทุง่สง  เสริมสรำ้งกำรมีส่วนร่วมบริหำรจดักำรของภำคีทกุภำคส่วนอย่ำงมีคุณภำพเป็นระบบและไดม้ำตรฐำน

10 โครงการประกวดสือ่การเรียน

การสอนของครูโรงเรียนสงักดั

เทศบาลเมอืงทุง่สง

ศึกษานิเทศก์

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

50,000  - จดัประกวดสือ่การสอนของครูในโรงเรียนสงักดัเทศบาลเมอืงทุง่สง 

ท ัง้ 8 กลุม่สาระ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหค้รูไดพ้ฒันาตนเองในการผลติสือ่การสอนทีม่คุีรภาพ

ยงัไม่ไดด้  าเนินการ

ด าเนินการในเดอืนกรกฎาคม 2560
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้

ไวห้ลงัโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

แนวทำงกำรพฒันำที่ 9 พฒันำระบบโรงเรียนมธัยมศึกษำใหมี้คุณภำพไดม้ำตรฐำนและมุ่งเนน้ควำมเป็นเลิศในดำ้นวิชำกำรและดำ้นสงัคม

ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำสำมปี เทศบำลเมืองทุง่สง  ประจ ำปี 2560

ภำยใตยุ้ทธศำสตรท์ี่ 1  พฒันำกำรศึกษำ  ศำสนำ  ประเพณี  ศิลปวฒันธรรม และกำรกีฬำแบบบูรณำกำรสูคุ่ณภำพมำตรฐำนที่เหนือกว่ำ

ร.ร.มธัยม

เทศบาลวดั

ท่าแพ

1 โครงการสอนภาษาไทยระดบัมธัยม 100,000        -  - 

C22



หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่ม

ใหร้ะบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่อ

อธิบำยเหตผุลต่อคณะกรรมกำร

ประเมินผลและรำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

ด าเนินการในไตรมาสที ่3

ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำสำมปี เทศบำลเมืองทุง่สง  ประจ ำปี 2560

ภำยใตยุ้ทธศำสตรท์ี่ 1  พฒันำกำรศึกษำ  ศำสนำ  ประเพณี  ศิลปวฒันธรรม และกำรกีฬำแบบบูรณำกำรสูคุ่ณภำพมำตรฐำนที่เหนือกว่ำ
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำงกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำย

เหตผุลต่อคณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

แนวทำงกำรพฒันำที่ 10  น ำภูมิปญัญำทอ้งถิ่น ศิลปะ วฒันธรรม อำชีพมำเป็นแนวทำงกำรพฒันำคุณภำพชีวิตของคนทัง้ในระบบและนอกระบบกำรศึกษำ

โครงการส่งเสริมภูมปิญัญาทอ้งถิน่

 ศิลปะ วฒันธรรม  ประเพณีและ

วชิาชีพ

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

1,875,000 76,000           - ด าเนินการจดักิจกรรมส่งเสริมภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ศิลปะ วฒันธรรม  

ประเพณีและวชิาชีพ

อยู่ระหวา่งการด าเนินงาน

ด าเนินการต่อเน่ืองตลอดปีงบประมาณ 

(ตลุาคม 2559-กนัยายน 2560)

1.1 งานประเพณีชกัพระ กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

150,000 66,000  - จดักิจกรรมชกัพระระหวา่งวนัที ่16-28 ตลุาคม 2559 ณ สนามหนา้ทีว่า่

การอ าเภอทุง่สง และวดัต่างๆ ในเขต

 - จดักิจกรรมประกวดเรือพนมพระ , ขบวนแห่เรือพระ , พธิีสมโภชเรือ

พนมพระ , การแสดงบนเวท ี, การประกวดเพลงชา้นอ้ง ฯลฯ

  - ผูร่้วมกิจกรรมไดร่้วมอนุรกัษแ์ละสบืทอดประเพณีอนัดงีาม

 - ไดร่้วมกนัสบืสานภูมปิญัญาทอ้งถิน่

 - ก่อใหเ้กิดความรกัความสามคัคีระหวา่งวดักบัชุมชน และเป็นการส่งเสริม

ศิลปินแขนงต่าง ๆ

ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.2 งานทอดกฐนิสามคัคี กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

 -  -   - ด าเนินการจดัองคก์ฐนิวดัต่างๆในเขตเทศบาล ระหวา่งเดอืนตลุาคม-

พฤศจกิายน 2559 ณ วดัชยัชุมพล , วดัโคกสะทอ้น , วดัเขา้ปรีด ี,วดัท่าแพ

และส านกัสวนธรรมถ า้ทอหูก

ผลกำรด ำเนินงำน

 - ผูร่้วมกิจกรรมไดส้บืสานกิจกรรมทางพทุธศาสนา

ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.3 งานประเพณีลอยกระทง กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

300,000  -  - ไม่ไดด้  าเนินการเน่ืองจากอยู่ในช่วงการเสด็จ

สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหา

ภูมพิลอดุลยเดช

1.4 งาน 5 ธนัวามหาราช กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

400,000  -  - ไม่ไดด้  าเนินการเน่ืองจากอยู่ในช่วงการเสด็จ

สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหา

ภูมพิลอดุลยเดช

ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำสำมปี เทศบำลเมืองทุง่สง  ประจ ำปี 2560

ภำยใตยุ้ทธศำสตรท์ี่ 1  พฒันำกำรศึกษำ  ศำสนำ  ประเพณี  ศิลปวฒันธรรม และกำรกีฬำแบบบูรณำกำรสูคุ่ณภำพมำตรฐำนที่เหนือกว่ำ

1
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำงกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำย

เหตผุลต่อคณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

1.5 งานวนัเด็กแห่งชาติ กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

80,000 10,000  - จดังานวนัเด็กแห่งชาต ิประจ าปี 2560 เมือ่วนัที ่14 มกราคม 2560 

ณ สนามหนา้ทีว่า่การอ าเภอทุง่สง

วตัถปุระสงค ์

 - เพือ่เป็นการสรา้งชวญัก าลงัใจแก่เด็กและเยาวชนเพือ่ใหผู้ใ้หญ่ตระหนกั 

ในการส่งเสริมและเลี้ยงดูเด็กอย่างมคุีณภาพ

ผลกำรด ำเนินงำน

 - เด็กไดร่้วมกิจกรรมส่งเสริมและพฒันาเด็กและเยาวชนอย่างมคุีณภาพ

ด าเนินแลว้เสร็จ

1.6 งานวนัส าคญัทางศาสนา

 (1) มาฆบูชา

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

60,000  -  - ด าเนินกิจกรรมวนัมาฆบูชา เมือ่วนัที ่11 กุมภาพนัธ ์2560 ณ วดัพระธาตุ

วรมหาวหิารนครศรีธรรมราช 

วตัถปุระสงค ์

 - เพือ่อนุรกัษแ์ละส่งเสริมเน่ืองในวนัส าคญัทางพทุธศาสนา

ผลกำรด ำเนินงำน

 - ผูร่้วมกิจรรมใหส่้งเสริมเน่ืองในวนัส าคญัทางพทุธศาสนา

ด าเนินแลว้เสร็จ

1.7 กิจกรรมจดังานวนัแม่แห่งชาติ 400,000  -  -   เดอืนในช่วงเดอืนสงิหาคม 2560

1.8 กิจกรรมประเพณีวนัขี้นปีใหม่ 25,000  -  - ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.9 กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ 300,000  -  -  ด าเนินการในเดอืนเมษายน 2560 

1.7 กิจกรรมเทศบาลเดอืนสบิ 10,000  -  - 

1.8 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาค

ฤดูรอ้น

60,000  -  -  อยูร๋ะหวา่งด าเนินการ

ด าเนินการในเดอืนเมษายน 2560

1.9 กิจกรรมวนัเขา้พรรษา 60,000  -  - ยงัไม่ไดด้  าเนินการ

1.10 กิจกรรมฝึกอบรมผูน้ าทางศา

สนพธิี

30,000  -  -  ด าเนินการในไตรมาส 3
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่วำงไวห้รือ

ระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำงกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำย

เหตผุลต่อคณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

2 โครงการด าเนินงานศูนยเ์รียนรูชุ้ม

ทางประวตัศิาสตรเ์มอืงทุง่สง

หอสมดุประชาชน

กองการศึกษา

200,000 200,000      400,000 173,234   - ด าเนินกิจกรรมเมือ่ระหวา่งเดอืนตลุาคม 2559 - มนีาคม 2560 ณ กลุม่

บา้นเก่า อาคารเก่าในเขตเทศบาลเมอืงทุง่สง และ ณ หอ้งประชุมเทศบาล

เมอืงทุง่สง

ผลกำรด ำเนินงำน

 - จดัประชุมเสวนาแลกเปลีย่นเรียนรูแ้ละระดมความคิดเหน็เพือ่สรา้ง

กระบวนการ มส่ีวนร่วมของภาคีเครือข่ายในทอ้งถิน่ ไดร่้วมกนัรบัทราบ

ขอ้มูลและร่วมเรียนรู ้แลกเปลีย่นความคิดเหน็ รบัฟงัขอ้เสนอแนะและ

ร่วมกนัวางแผนการพฒันาเมอืง-ทุง่สง พื้นทีย่่านประวตัศิาสตรแ์ละ

พพิธิภณัฑท์อ้งถิน่

อยู่ระหวา่งการด าเนินงาน

3  โครงการปรบัปรุงพพิธิภณัฑ์

ทอ้งถิน่เมอืงทุง่สง

หอสมดุ

กองการศึกษา/

กองช่าง

6,000,000  -  - อยู่ระหวา่งการด าเนินงาน
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