
ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  
2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

1 โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมจัด
นิทรรศการและแข่งขันทกัษะ
วิชาการ

ศึกษานิเทศก์
กองการศึกษา

1,200,000     440,000        1,640,000     1,417,692.42     ด าเนินกิจกรรมดังนี้ 
 (1) กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทกัษะทางวิชาการทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน
 (2)กิจกรรมจัดทรรศการทางวิชาการ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.1 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วม
จัดนิทรรศการและแข่งขัน
ทกัษะทางวิชาการทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน

ศึกษานิเทศก์
กองการศึกษา

150,000        300,000        450,000        384,770            - จัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทกัษะทางวิชาการทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน 
 วัตถุประสงค์โครงการ
1.เพื่อส่งเสริมความเปน็เลิศทางวิชาการ
2.เพื่อสร้างประสบการด้านวิชาการใหก้ับนักเรียน
ผลการด าเนินงาน
1. เดือนมกราคม 2560 ส ารวจความต้องการการจัดนทรรศ
การและการแข่งขันทกัษะทางวิฃาการ
2.เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2560 ออกแบบและจัดท า
ข้อสอบ เพื่อท าการสอบแข่งขันคัดเลือกนักเรียนตัวแทนไป
แข่งขันทกัษะทางวิชาการระดับภาคใต้ คร้ังที่ 13 ณ อบจ.สุ
ราษฎร์ธานี  
3. ส่งนักเรียนร่วมแข่งขันทั้งหมด 98 รายการ ผลการแข่งขัน
ได้รับรางวัล ดังนี้ 
 - โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล  ทอง 11,เงิน 12, ทองแดง 4 
รวม 27 เหรียญ 
 - โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะทอ้น ทอง 2, ทองแดง 2 รวม 4 
เหรียญ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2560
ภายใต้ยทุธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณ ี ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสูคุ่ณภาพมาตรฐานที่เหนือกวา่

แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาผู้เรียนใหม้ีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมที่เหมาะสม มีความรูคู่้คุณธรรม  สร้างโอกาสในการเรียนรู ้ตามเกณฑ์มาตรฐานและสามารถด าเนินชีวิตอยูใ่นสังคมอย่างมีความสุข
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  
2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

 - โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ  ทอง 2 เงิน 2  รวม 4 
เหรียญ
 - โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดทา่แพ ทอง 14 เงิน 11 ทองแดง 
8 รวม 33 เหรียญ
 - โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง ทอง 6 ทองแดง 2 รวม 8 
เหรียญ
 - ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ทอง 2 เงิน 2 รวม 4 เหรียญ 
 - รวมเหรียญประเภท  ทอง 37 เงิน 27 ทองแดง 16 รวม
ทั้งสิ้น 80 เหรียญ ได้อันดับที่ 7  ระดับภาคใต้
 - จัดส่ง 98 รายการ ได้รับรางวัล 80รายการ คิดเป็น 81.63
 %

1.2 กิจกรรมจัดแข่งขันคนเก่ง
โรงเรียนสังกัดเทศบาล

ศึกษานิเทศก์
กองการศึกษา

50,000          49,375              - ด าเนินการจัดแข่งขันคนเก่งโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่ง
สง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุ
มะล
 วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อส่งเสริมความเปน็เลิศทางวิชาการ
ผลการด าเนินงาน
1. นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันคนเก่ง
2. จัดการแข่งขัน 3 ระดับชั้น ได้แก่ ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่
 5
ระดับมัธยมศึกษาปทีี่ 2 , ระดับมัธยมศึกษาปทีี่ 5
3. จัดการแข่งขัน 5 รายวิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย ,วิชา
คณิตศาสตร์  วิชาภาษาอังกฤษ ,วิชาวิทยาศาสตร์  ,วิชาสังคม
ศึกษา 
4. จ านวนรางวัลที่นักเรียนได้รับทั้งหมด 45 รางวัล 

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  
2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

1.3 กิจกรรมสอน
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ)ในสถานศึกษา

ศึกษานิเทศก์
กองการศึกษา

1,000,000     140,000        1,140,000     983,547.42        - ด าเนินกิจกรรมสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ใน
สถานศึกษา จ านวนนักเรียนที่ได้รับการสอนภาษาอังกฤษ  
ระยะเวลาด าเนินการระหว่าง 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน
 2560
 วัตถุประสงค์  
1.เพื่อใหน้ักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา
โดยตรง
2.เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ผลการด าเนินงาน
1. ครูภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) จ านวน 3 คน
 - ร.ร.เทศบาลวัดชัยชุมพล จ านวน 1 คน
 - ร.ร.เทศบาลวัดโคกสะทอ้น จ านวน 1 คน 
 - ร.ร.รีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง จ านวน 1 คน 

ด าเนินการแล้วเสร็จ

2 โครงการอาหารกลางวัน กองการศึกษา
(เงินอุดหนุน)

16,091,200        15,986,130  - จัดอาหารกลางวันใหเ้ด็กนักเรียนได้รับประทานอาหาร
กลางวันครบทกุคนต้ังแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559-30 มีนาคม 2560 โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

6,853,060           (1) ร.ร.ท.วัดชัยชุมพล
 - เดือนตุลาคม จ านวน 8 วัน นักเรียน 1,637 คน 
เปน็เงิน 261,920 บาท
 - เดือนพฤศจิกายน จ านวน 22 วัน นักเรียน 1,639 คน
เปน็เงิน 721,160 บาท 
 - เดือนธันวาคม จ านวน 20 วัน นักเรียน 1,639 คน 
เปน็เงิน 655,600 ล้าน
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  
2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

 - เดือนมกราคม จ านวน 19 วัน นักเรียน 1,639 คน 
เปน็เงิน 622,820
  - เดือนกุมภาพนัธ์ จ านวน 19วัน นักเรียน 1,639 คน
เปน็เงิน 622,820 
 - เดือน มีนาคม จ านวน 23 วัน นักเรียน 1,639 คน 
เปน็เงิน 753,940 บาท
 - เดือน เมษายน (ปดิภาคเรียน)
 - เดือน พฤษภาคม จ านวน  12 วัน นักเรียน  1,670 คน 
เปน็เงิน 400,800 บาท 
 - เดือน มิถุนายน จ านวน 22 วัน นักเรียน 1,675 คน
เปน็เงิน 737,000 บาท 
 - เดือน กรกฏาคม จ านวน 19 วัน นักเรียน 1,675 คน 
เปน็เงิน 636,500 บาท 
 - เดือน สิงหาคม จ านวน 22 วัน นักเรียน 1,675 คน
เปน็เงิน 737,000 บาท 
 - เดือน กันยายน จ านวน 21 วัน นักเรียน 1,675 คน 
เปน็เงิน 703,500 บาท 
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  
2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

2,249,820          (2) ร.ร.ท.วัดโคกสะทอ้น
 - เดือนตุลาคม จ านวน 8 วัน นักเรียน 511 คน 
เปน็เงิน 81,760 บาท 
 - เดือนพฤศจิกายน จ านวน 22 วัน นักเรียน 533 คน
เปน็เงิน  234,520 บาท 
 - เดือนธันวาคม จ านวน 20 วัน นักเรียน 533 คน
เปน็เงิน 213,200 บาท 
 - เดือนมกราคม จ านวน 19 วัน นักเรียน 533 คน
เปน็เงิน 202,540 บาท 
 - เดือนกุมภาพนัธ์ จ านวน 19 คน นักเรียน 533 คน
เปน็เงิน 202,540 บาท
 - เดือน มีนาคม จ านวน 23 วัน นักเรียน 533  คน 
เปน็เงิน 245,180 บาท 
 - เดือน เมษายน (ปดิภาคเรียน)
 - เดือน พฤษภาคม จ านวน  12 วัน นักเรียน  580 คน
เปน็เงิน 139,200 บาท 

  - เดือน มิถุนายน จ านวน 22 วัน นักเรียน 560 คน
เปน็เงิน 246,400 บาท
- เดือน กรกฏาคม จ านวน 19 วัน นักเรียน 552 คน 
เปน็เงิน 209,760 บาท
  - เดือน สิงหาคม จ านวน 22 วัน นักเรียน 522 คน
เปน็เงิน 242,880 บาท 
  - เดือน กันยายน จ านวน 21 วัน นักเรียน 522 คน 
เปน็เงิน 231,840 บาท
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  
2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

1,566,600         (3) ร.ร.ท.บ้านนาเหนือ 
 - เดือนตุลาคม จ านวน 8 วัน นักเรียน 396 คน 
เปน็เงิน 63,360 บาท 
 - เดือนพฤศจิกายน จ านวน 22 วัน นักเรียน 402 คน
เปน็เงิน 176,880 บาท 
 - เดือนธันวาคม จ านวน 20 วัน นักเรียน 402 คน
เปน็เงิน 160,800 บาท
 - เดือนมกราคม จ านวน 19 วัน นักเรียน 402 คน
เปน็เงิน 152,760 บาท 
 - เดือนกุมภาพนัธ์ จ านวน 19 วัน นักเรียน 402 คน
เปน็เงิน 152,760 บาท 
 - เดือน มีนาคม จ านวน 23 วัน นักเรียน 402 คน 
เปน็เงิน 184,920 บาท 
  - เดือน เมษายน (ปดิภาคเรียน)
 - เดือน พฤษภาคม จ านวน  12 วัน นักเรียน  402 คน 
เปน็เงิน 96,480 บาท 

  - เดือน มิถุนายน จ านวน 22 วัน นักเรียน 402 คน
เปน็เงิน 176,880 บาท 
 - เดือน กรกฏาคม จ านวน 19 วัน นักเรียน 324 คน 
เปน็เงิน 123,120 บาท 
 - เดือน สิงหาคม จ านวน 22 วัน นักเรียน 324 คน
เปน็เงิน 142,500 บาท 
 - เดือน กันยายน จ านวน 21 วัน นักเรียน 324 คน 
เปน็เงิน 136,080 บาท
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  
2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

1,735,650         (5) ร.ร.กีฬาเทศบาลฯ
 - เดือนตุลาคม จ านวน 8 วัน นักเรียน 56 คน เปน็เงิน 
67,200 บาท
 - เดือนพฤศจิกายน จ านวน 22 วัน นักเรียน 57 คน
เปน็เงิน 188,100 บาท 
 - เดือนธันวาคม จ านวน 20 วัน นักเรียน 57 คน 
เปน็เงิน 171,000 บาท 
 - เดือนมกราคม จ านวน 19 วัน นักเรียน 57 คน
เปน็เงิน 162,450 บาท 
 - เดือนกุมภาพนัธ์ จ านวน 19 วัน นักเรียน 57 คน
เปน็เงิน 162,450 บาท 
 - เดือน มีนาคม จ านวน 23 วัน นักเรียน 57 คน
เปน็เงิน 196,650 บาท
  - เดือน เมษายน (ปดิภาคเรียน)
 - เดือน พฤษภาคม จ านวน  12 วัน นักเรียน  56 คน 
เปน็เงิน 100,800 บาท 

 - เดือน มิถุนายน จ านวน 22 วัน นักเรียน 56 คน
เปน็เงิน 184,800 บาท 
 - เดือน กรกฏาคม จ านวน 19 วัน นักเรียน 54 คน 
เปน็เงิน 153,900 บาท 
 - เดือน สิงหาคม จ านวน 22 วัน นักเรียน 54 คน
เปน็เงิน 178,200 บาท 
 - เดือน กันยายน จ านวน 21 วัน นักเรียน 54 คน 
เปน็เงิน 170,100 บาท

C7



ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  
2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

2,830,740         (6) ร.ร.รีสอร์ทฯ
 - เดือนตุลาคม จ านวน 8 วัน นักเรียน 669 คน 
เปน็เงิน 107,040 บาท
 - เดือนพฤศจิกายน จ านวน 22 วัน นักเรียน 675 คน
เปน็เงิน 297,000 บาท
 - เดือนธันวาคม จ านวน 20 วัน นักเรียน 675 คน
เปน็เงิน 270,000 บาท 
 - เดือนมกราคม จ านวน 19 วัน นักเรียน 675 คน
เปน็เงิน 256,500 บาท 
 - เดือนกุมภาพนัธ์ จ านวน 19 วัน นักเรียน 675 คน
เปน็เงิน 256,500 บาท
 - เดือน มีนาคม จ านวน 23 วัน นักเรียน 675 คน
เปน็เงิน 310,500 บาท 
  - เดือน เมษายน (ปดิภาคเรียน)
 - เดือน พฤษภาคม จ านวน  12 วัน นักเรียน   706 คน
เปน็เงิน 169,440 บาท

 - เดือน มิถุนายน จ านวน 22 วัน นักเรียน 706 คน
เปน็เงิน 310,640 บาท 
 - เดือน กรกฏาคม จ านวน 19 วัน นักเรียน 688 คน 
เปน็เงิน 261,440  บาท 
 - เดือน สิงหาคม จ านวน 22 วัน นักเรียน 688 คน
เปน็เงิน 302,720 บาท 
 - เดือน กันยายน จ านวน 21 วัน นักเรียน 688 คน 
เปน็เงิน 288,960  บาท
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  
2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

466,400           (7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยชุมพล
 - เดือนตุลาคม จ านวน 8 วัน นักเรียน 112 คน
เปน็เงิน 17,920 บาท
 - เดือนพฤศจิกายน จ านวน 22 วัน นักเรียน 112 คน
เปน็เงิน 49,280 บาท 
 - เดือนธันวาคม จ านวน 20 วัน นักเรียน 112 คน 
เปน็เงิน 44,800 บาท
 - เดือนมกราคม จ านวน 19 วัน นักเรียน 112 คน
เปน็เงิน 42,560 บาท
 - เดือนกุมภาพนัธ์ จ านวน 19 วัน นักเรียน 112 คน
เปน็เงิน 42,560 บาท 
 - เดือน มีนาคม จ านวน 23 วัน นักเรียน 112  คน
เปน็เงิน 51,520 บาท

 - เดือน เมษายน (ปดิภาคเรียน)
 - เดือน พฤษภาคม จ านวน  12 วัน นักเรียน 116 คน
เปน็เงิน 27,840 บาท
 - เดือน มิถุนายน จ านวน 22 วัน นักเรียน 116 คน
เปน็เงิน 51,040 บาท 
 - เดือน กรกฏาคม จ านวน 19 วัน นักเรียน 112 คน 
เปน็เงิน 42,560  บาท 
 - เดือน สิงหาคม จ านวน 22 วัน นักเรียน 112 คน
เปน็เงิน 49,280 บาท 
 - เดือน กันยายน จ านวน 21 วัน นักเรียน 112 คน 
เปน็เงิน 47,040  บาท
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  
2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

283,860           (7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาปรีดี
 - เดือนตุลาคม จ านวน 8 วัน นักเรียน 75 คน 
เปน็เงิน 12,000 บาท
 - เดือนพฤศจิกายน จ านวน 22 วัน นักเรียน 75คน
เปน็เงิน 33,000 บาท
 - เดือนธันวาคม จ านวน 20 วัน นักเรียน 75 คน
เปน็เงิน 30,000 บาท
 - เดือนมกราคม จ านวน 19 วัน นักเรียน 75 คน
เปน็เงิน 28,500 บาท
 - เดือนกุมภาพนัธ์ จ านวน 19 วัน นักเรียน 75  คน
เปน็เงิน 28,500 บาท
 - เดือน มีนาคม จ านวน 23 วัน นักเรียน 75  คน
เปน็เงิน 34,500 บาท 
  - เดือน เมษายน (ปดิภาคเรียน)
 - เดือน พฤษภาคม จ านวน  12 วัน นักเรียน 65 คน 
เปน็เงิน 15,600 บาท

 - เดือน มิถุนายน จ านวน 22 วัน นักเรียน 65 คน
เปน็เงิน 28,600 บาท 
 - เดือน กรกฏาคม จ านวน 19 วัน นักเรียน 59 คน 
เปน็เงิน 22,420  บาท 
 - เดือน สิงหาคม จ านวน 22 วัน นักเรียน 59 คน
เปน็เงิน 25,960 บาท 
 - เดือน กันยายน จ านวน 21 วัน นักเรียน 59 คน 
เปน็เงิน 24,780 บาท 
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  
2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

3 โครงการอาหารเสริม(นม) กองการศึกษา
(เงินอุดหนุน)

6,743,850 6,199,686.62     - จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) เพื่อใช้ในการแจกจ่ายใหน้ักเรียน
ด่ืมทกุคนระดับอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 ระหว่างวันที่ 1
 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560 โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
 - จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) แจกจ่ายให ้นักเรียนโรงเรียยนสังกัด
เทศบาลเมืองทุ่งสง ระดับอนุบาล -ประถมศึกษาปทีี่ 6

ด าเนินการแล้วเสร็จ

2,895,283.96     (1) ร.ร.ท.วัดชัยชุมพล 
 - นักเรียนจ านวน 1,670 คน 
 - ภาคเรียนที่ 2/2559  - นมถุง จ านวน 149,149 ถุง 
                        - นมกล่อง จ านวน 70,477 กล่อง
 - ภาคเรียนที่ 1/2560  - นมถุง จ านวน 175,350 ถุง 
                        - นมกล่อง จ านวน 26,720 กล่อง
 - นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบรูณ์แข็งแรงเติบโตตามวัย
และได้รับอาหารเสริม(นม)ร้อยละ 100

971,667.92        (2) ร.ร.ท.วัดโคกสะทอ้น
 - นักเรียนจ านวน 580  คน 
 - ภาคเรียนที่ 2/2559  - นมถุง จ านวน 48,503  ถุง 
                        -  นมกล่อง จ านวน 22,191 กล่อง
 - ภาคเรียนที่ 1/2560  - นมถุง จ านวน 60,900 ถุง 
                        - นมกล่อง จ านวน 9,280 กล่อง
 -นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบรูณ์แข็งแรงเติบโตตามวัย
และได้รับอาหารเสริม(นม)ร้อยละ 100
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  
2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

703,926.12       (4) ร.ร.ท.บ้านนาเหนือ
 - นักเรียนจ านวน 402  คน 
 - ภาคเรียนที่ 2/2559  - นมถุง จ านวน 36,582  ถุง 
                        -  นมกล่อง จ านวน 17,286 กล่อง
 - ภาคเรียนที่ 1/2560  - นมถุง จ านวน 42,210 ถุง 
                        - นมกล่อง จ านวน 6,432 กล่อง
 - นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบรูณ์แข็งแรงเติบโตตามวัย
และได้รับอาหารเสริม(นม)ร้อยละ 100

98,994.40         (5) ร.ร.กีฬาเทศบาลฯ
 - นักเรียนจ านวน 56  คน 
 - ภาคเรียนที่ 2/2559  - นมถุง จ านวน 5,187  ถุง 
                        -  นมกล่อง จ านวน 2,451 กล่อง
 - ภาคเรียนที่ 1/2560  - นมถุง จ านวน 5,880 ถุง 
                        - นมกล่อง จ านวน 896 กล่อง
 - นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบรูณ์แข็งแรงเติบโตตามวัย
และได้รับอาหารเสริม(นม)ร้อยละ 100

1,529,814.22    (6) ร.ร.รีสอร์ทฯ

322,552.10        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนจ านวน 181  คน 
 - ภาคเรียนที่ 2/2559  - นมถุง จ านวน 17,017  ถุง 
                        -  นมกล่อง จ านวน 8,041 กล่อง
 - ภาคเรียนที่ 1/2560  - นมถุง จ านวน 19,005 ถุง 
                        - นมกล่อง จ านวน 2,896 กล่อง
 - นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบรูณ์แข็งแรงเติบโตตามวัย
และได้รับอาหารเสริม(นม)ร้อยละ 100
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  
2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

1,207,262.12      -โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง  นักเรียนจ านวน 706  คน 
 - ภาคเรียนที่ 2/2559  - นมถุง จ านวน 61,425  ถุง 
                        -  นมกล่อง จ านวน 29,025 กล่อง
 - ภาคเรียนที่ 1/2560  - นมถุง จ านวน 74,130 ถุง 
                        - นมกล่อง จ านวน 11,296 กล่อง
 - นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบรูณ์แข็งแรงเติบโตตามวัย
และได้รับอาหารเสริม(นม)ร้อยละ 100

4 โครงการรณรงค์เพื่อปอ้งกันยา
เสพติดในสถานศึกษา

กองการศึกษา
(อุดหนุนทั่วไป)

190,000       190,000           - ด าเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติดใน
สถานศึกษาดีเด่น โรงเรียน ครูแกนน า ในสังกัดเทศบาลเมือง
ทุ่งสง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

15,000              (1) ร.ร.ท.วัดชัยชุมพล
 - ด าเนินกิจกรรมพฒันาศักยภาพนักเรียนใหม้ีความรู้มี
ภูมิคุ้มกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด ระหว่างเดือนพฤษภาคม-
กันยายน 2560 ณ ร.ร.เทศบาลวัดชัยชุมพล
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดชัยชุมพล
ผลการด าเนินงาน
(1) นักเรียนและครูโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 1,639 คน 
(2) นักเรียนในโรงเรียนมีภูมิคุ้มกันและได้รับความรู้เกีย่วกับ
โทษของยาเสพติด
(3) นักเรียนมีความพงึพอใจต่อกิจกรรมโครงการในระดับดี

ด าเนินการแล้วเสร็จ

C13



ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  
2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

15,000             (2) ร.ร.ท.วัดโคกสะทอ้น
  - ครัง้ที่ 1 จัดฝึกอบรมใหก้ับนักเรียนตามหลักสูตร ในวันที่ 
17 ธันวาคม 2559 
ผลการด าเนินงาน
 1. นักเรียนชั้นปะถมศึกษาปทีี่ 4-5 มีภูมิคุ้มกันเกีย่วกับยา
เสพติดและมีความรู้ความเข้าใจทราบถึงพษิภัยของยาเสพติด
และสถานศึกษามีความเข้มแข็งในการปอ้งกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด

ด าเนินการแล้วเสร็จ

50,000              - ครัง้ที่ 2 ด าเนินกิจกรรมรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา จ านวน 2 กิจกรรม ดังนี้
 1. กิจกรรมอบรมพฒันาบคุลิกภาพต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 
9-11 สิงหาคม 2560 ณ เขตหา้มล่าสัตว์ปา่ทะเลน้อย อ.ควน
ขนุน 
จ.พทัลุง 
วัตถุประสงค์ 
 (1) เพื่อปลูกจิตส านึกของเด็กนักเรียนใหม้ีความรู้ ความเข้าใจ
และตระหนักถึงพษิภัยของยาเสพติด
 (2) เพื่อปอ้งกันการแพร่ยาเสพติด และรณรงค์ต่อต้านการเข้า
มาของยาเสพติด
ผลการด าเนินงาน
 (1)  นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะทอ้นระดับชั้น
ประถมศึกษาปทีี่ 4-6 และผู้เกีย่วข้อง จ านวน 50 คน เข้ารับ
การอบรมโครงการร้อยละ 100 นักเรียนมีความพงึพอใจร้อย
ละ 95 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกีย่วกับยาเสพติด
และตระหนักถึงพษิภัยของยาเสพติด

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  
2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

50,000              2. กิจกรรมค่ายกีฬาต้านภัยยาเสพติด เมื่อวันที่ 19-20 
สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะทอ้น 
ผลการด าเนินงาน
(1) นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะทอ้นและเยาวชนใน
ทอ้งถิน่ได้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 60 คน คิดเปน็ร้อยละ 100
  
(2) นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถเล่นกีฬาเปตอง กรีฑา 
และกีฬาเทเบลิเทนนิสได้ 
(3) นักเรียน และเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันในระดับกลุ่ม
เทศบาลระดับจังหวัดนครศรีธรรมราชระดับภาคใต้ ร้อยละ 20

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  
2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

15,000             (3) ร.ร.ท.บ้านนาเหนือ
 - ด าเนินการจัดอบรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ 
ชั้นประถมปทีี่  4 – 6 ในวันที่  9 – 10 สิงหาคม 2560  ณ 
โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกจิตส านึกของเด็กนักเรียนและเยาวชน  ใหม้ีความรู้
ความเข้าใจ และตระหนักถึงพษิภัยยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย
  สุขภาพอนามัย และส่งผลกระทบต่อปญัหาของสังคม  
ตลอดความมั่นคงของชาติ
2. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชน ใหห้า่งไกลยาเสพติด
3. เพื่อสร้างแกนน านักเรียนต่อต้านยาเสพติด  ภายใน
สถานศึกษา
ผลการด าเนินงาน
1. นักเรียน ชั้น ป.4 –ป.6 และผู้เกีย่วข้อง จ านวน 253 คน  
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  มีความพงึพอใจ  ร้อยละ  95
3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมดได้รับประสบการณ์ตรง
จากการเข้าร่วมกิจกรรม

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  
2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

15,000             (4) ร.ร.กีฬาเทศบาลฯ
 - ด าเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด เมื่อวันที่ 
๒๔ สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
1.เพื่อควบคุมการขยายตัวของปญัหายาเสพติด และลดการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา
2.เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่นักเรียน ใหห้า่งไกลยาเสพติด
ผลการด าเนินงาน
1.นักเรียน เข้าร่วมร้อยละ100
2.ความพงึใจผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉล่ีย  
4.52 คิดเปน็ร้อยละ 90.35

ด าเนินการแล้วเสร็จ

15,000             (5) ร.ร.รีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง
- จัดกิจกรรมใหค้วามรู้ความเข้าใจเกีย่วกับยาเสพติด และเดิน
รณรงค์ปอ้งกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อใหน้ักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับ ยาเสพติด 
และลดภาวะเส่ียงในการเกีย่วข้องกับ ยาเสพติดของนักเรียน 
ครอบครัว และชุมชน 
ผลการด าเนินงาน 
1. นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนมีความรู้ เข้าใจ รู้จักการ
ปฏิบติัตนเพื่อใหพ้น้จากภัยยาเสพติด

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  
2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

งานระดับ
มัธยมศึกษา

15,000          15,000             (6) ร.ร.มัธยมเทศบาลวัดทา่แพ
 - ด าเนินกิจกรรมรณรงค์เพื่อปอ้งกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนมัธยม
เทศบาลวัดทา่แพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่ออบรมใหค้วามรู้เร่ืองยาเสพติดของโรงเรียน
ผลการด าเนินงาน
1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 60 คน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

5 โครงการจ้างครูอาสาสอนเด็ก
เร่ร่อนในเขตเมือง

หอ้งสมุด
 กองการศึกษา 
(เงินอุดหนุน)

 208,720 198,720            - ด าเนินการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดการศึกษาใหแ้ก่เด็กด้อยโอกาสในชุมชน 
ผลการด าเนินงาน
1. จัดการศึกษาใหแ้ก่เด็กด้อยในชุมชน 6 คน 
2. เด็กได้รับพฒันาด้านการศึกษาเพิ่มมากขึน้

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  
2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

6 โครงการพฒันาหอ้งสมุดโรงเรียน กองการศึกษา
(อุดหนุนทั่วไป)

       600,000 600,000          

งานระดับก่อนวัย
เรียนฯ

       500,000 500,000          

        100,000 100,000           (1) ร.ร.ท.วัดชัยชุมพล
 - ด าเนินการจัดซ้ือส่ือนวัตกรรม วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในศูนย์
การเรียนรู้ ตลอดปงีบประมาณ 2560 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดซ้ือส่ือนวัตกรรม วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในศูนย์การ
เรียนรู้
2. เพื่อพฒันาหอ้งสมุดใหเ้ปน็แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพต่อ
นักเรียนและชุมชน
3. เพื่อสร้างบรรยากาศของแหล่งเรียนรู้ ใหเ้อือ้ต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และก่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
ผลการด าเนินงาน
1. หอ้งสมุดโรงเรียนมีวัสดุ ครุภัณฑ์เพยีงพอ
2. นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีบรรยากาศที่เอือ้
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มากย่ิงขึน้

ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ด าเนินการพฒันาหอ้งสมุดโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  
2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

        100,000 100,000           (2) ร.ร.ท.วัดโคกสะทอ้น
 - ด าเนินการกิจกรรมในการจัดหาหนังสือเข้าหอ้งสมุด 
ระหว่างวันที่ 7 กรกฏาคม - 31 สิงหาคม 2560 ณ .ร.ร
เทศบาลวัดโคกสะทอ้น
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อจัดสรรหนังสือในกลุ่มที่นักเรียนต้องการ
(2) เพื่อใหส้ามารถบริการด้านข้อมูลตามความต้องการได้
ผลการด าเนินงาน
(1) นักเรียนจ านวน 552 คน ได้รับบริหารหอ้งหสมุด ซ่ึง
เปน็ศูนยืกลางในการเรียนรู้ของนักเรียน
(2) จัดซ้ือหนังสือเข้าหอ้งสมุด จ านวน 310 เล่ม เพื่อบริการ
นักเรียนและจัดซ้ือชั้นวางหนังสือ จ านวน 10 ชั้น

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  
2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

        100,000 100,000           (4) ร.ร.ท.บ้านนาเหนือ
 - ด าเนินการกิจกรรมในการจัดหาหนังสือ และวัสดุ-ครุภัณฑ์
ในการใหบ้ริการแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ ชั้น
ประถมปทีี่ 1 –6 ณ โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักเรียน
2. เพื่อพฒันาหอ้งสมุดใหเ้ปน็แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายภายใน
โรงเรียน
3. พื่อเปน็แหล่งศึกษาค้นคว้าของบคุลากรโรงเรียน
ผลการด าเนินงาน
1. นักเรียน/ครู จ านวน 365 คน ได้รับบริการหอ้งสมุดร้อยละ
100
2.หอ้งสมุดมีส่ือสารสนเทศส าหรับบริการเพิ่มขึน้จากเดิมร้อย
ละ20
3.นักเรียนเข้าใช้หอ้งสมุดเพิ่มขึน้ร้อยละคิดเปน็ร้อยละ 20
4.หอ้งสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่าง
หลากหลายใหแ้ก่นักเรียนตลอดปกีารศึกษา
5. มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ในการใหบ้ริการได้ 100 %

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  
2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

        100,000 100,000           (5) ร.ร.กีฬาเทศบาลฯ
 - ด าเนินการกิจกรรมในการจัดหาหนังสือ และวัสดุ-ครุภัณฑ์
ในการใหบ้ริการแก่นักเรียน
วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมส่ือการเรียนรู้ตรงตามหลักสูตร
2.เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักเรียน
3.เพื่อเปน็แหล่งศึกษาค้นคว้าของนักเรียน  บคุลากรในโรงเรียน
ผลการด าเนินงาน
1. นักเรียนจ านวน 329 คน เข้าร่วมกิจกรรมทั้งส้ินจ านวน  
329 คน คิดเปน็ร้อยละ  100  
2.นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและมีทกัษะการหาความรู้ด้วย
ตนเอง
3. มีแหล่งศึกษาค้นคว้าของนักเรียน  บคุลากรในโรงเรียน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  
2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

        100,000 100,000           (6) ร.ร.รีสอร์ทฯ
 - พฒันาหอ้งสมุดใหเ้ปน็แหล่งเรียนรู้ของเด็ก ครู ผู้ปกครอง 
และประชาชนในทอ้งถิน่ โดยจัดหาหนังสือ ส่ือ เทคโนโลยี
ต่างๆ ส าหรับบริการ 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพฒันาหอ้งสมุดใหเ้ปน็แหล่งเรียนรู้ของเด็ก ครู 
ผู้ปกครอง และชุมชน 
2. เพื่อส่งเสริมใหค้รูใช้ส่ือ เทคโนโลยีที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับเด็ก 
3. เพื่อปลูกฝังใหเ้ด็กมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักแสวงหา ความรู้
ด้วยตนเอง 
ผลการด าเนินงาน 
1. หอ้งสมุดโรงเรียนมีหนังสือ ส่ือ เทคโนโลยีต่างๆ ส าหรับใช้
บริการ 
2. เด็กปฐมวัยมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
3. ความพงึพอใจของเด็กและครูที่มีต่อโครงการอยู่ ในระดับ
มากที่สุด

ด าเนินการแล้วเสร็จ

งานระดับ
มัธยมศึกษา

       100,000 100,000          (3) ร.ร.มัธยมฯ
  - ด าเนินการกิจกรรมในการจัดหาหนังสือ และวัสดุ-ครุภัณฑ์
ในการใหบ้ริการแก่นักเรียน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  
2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

7 โครงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง

กองการศึกษา
(เงินอุดหนุน)

100,800       57,600.00        

งานระดับก่อนวัย
เรียน

84,000         48,000.00        

9,600               1. ร.ร.เทศบาลวัดชัยชุมพล
 - ด าเนินการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใหบ้ริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแก่ครู นักเรียน ใน
การค้นคว้าหาความรู้ได้
ผลการด าเนินงาน
1. ครู นักเรียน ในโรงเรียนได้มีโอกาสค้นคว้าหาความรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

9,600               2. ร.ร.เทศบาลวัดโคกสะทอ้น
 - ด าเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 
2560 
วัตถุประสงค์
 - เพื่อสามารถใหบ้ริการอินเตอร์เน็ตแก่ครูนักเรียน ผู้ปกครอง
 และชุมชนในการค้นคว้าหาความรู้
 - เพื่อใช้ในการสอนและค้นคว้าหาความรู้ในรายวิชา
คอมพวิเตอร์
 - เพื่อใช้ในการติดต่อส่ือสารระหว่างหน่วยงาน
ผลการด าเนินงาน
 - ครู นักเรียน ผู้ปกครองได้เข้าถึงสัญญาณอินเตอร์เน็ตในการ
ค้นคว้หาความรู้
 - นักเรียนและผู้ปกครองมีความพงึพอใจที่ได้รับบริการ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ด าเนินการแล้วเสร็จ  - ด าเนินการเชือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองทุ่งสง
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  
2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

9,600               3. ร.ร.เทศบาลบา้นนาเหนือ
 -ด าเนินการระหว่างวันที่ 1 ต.ค.59 – 30 ก.ย.60 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใหค้รู นักเรียน และบคุลากร ใช้อินเตอร์ในการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลต่างๆ
2. เพื่อใช้ในการสอนและค้นคว้าหาความรู้ในรายวิชาต่างๆ
3. พื่อใช้ในการติดต่อส่ือสารระหว่างหน่วยงาน
ผลการด าเนินงาน
1. ครู นักเรียน บคุลากร ได้เข้าถึงสัญญาณอินเตอร์เน็ตในการ
ค้นคว้าหาความรู้ ร้อยละ 100
2. ครู นักเรียน บคุลากรมีความพงึพอใจที่ได้รับบริการ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

9,600               4. ร.ร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 -ด าเนินการระหว่างวันที่ 1 ต.ค.59 – 30 ก.ย.60 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไว้บริการ
ผลการด าเนินงาน
1. สามารถใช้งานอินเตอร์ เน็ตได้อย่างมีประสิทธิ ภาพร้อยละ
 95
2. โรงเรียนมีอินเตอร์เน็ตพร้อมต่อการสืบค้นข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. โรงเรียนมีอินเตอร์เน็ตพร้อมต่อการสืบค้นข้อมูล

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  
2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

9,600               5. ร.ร.รีสอร์ทเทศบาลเมืองทุ่งสง
  - ด าเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 10 มีนาคม 
2560 
วัตถุประสงค์
 - เพื่อพฒันาระบบสารสนเทศของโรงเรียน
 - เพื่อใหน้ักเรียนและครูผู้สอนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ 
 - เพื่อติดต่อส่ือสารกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิน่
รวมไปถึงน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา
ผลการด าเนินงาน
 - นักเรียนและบคุลากรทกุคน คิดเปน็ร้อยละ 100 ได้ ใช้
บริการระบบสารสนเทศของโรงเรียนที่มีความถูกต้องรวดเร็ว 
ทนัต่อการใช้งาน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

งานระดับ
มัธยมศึกษา

16,800         9,600              3. ร.ร.มัธยมเทศบาลวัดทา่แพ
 - ด าเนินการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2560 
วัตถุประสงค์
 - เพื่ออ านวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลทางการศึกษา
ด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแก่ครูและนักเรียน
ผลการด าเนินงาน
 - มีเครือข่าย 2 จุด ของเครือข่าย กสท.และ TOT 
 - ครูและนักเรียนมีความพงึพอใจในการจัดการเรียนการสอน
ควบคู่กับเทคโนโลยีที่ทนัสมัยด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  
2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

กองการศึกษา
(งบอุดหนุน)

350,000        -  - ด าเนินกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่

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

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

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

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

50,000            -  (5) ร.ร.รีสอร์ทฯ

งานระดับ
มัธยมศึกษา

50,000           -  (3) ร.ร.มัธยมฯ

งานศึกษาไม่
ก าหนดระดับ

50,000           -  

งานระดับก่อนวัย
เรียนฯ

8 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่

ไม่ได้ด าเนินการ
เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  
2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

9 โครงการเพิ่มศักยภาพใหแ้ก่
นักเรียนด้านภาษาอังกฤษ
หอ้งเรียนพเิศษหลักสูตรสอง
ภาษา
 (English Program) EP

ศึกษานิเทศก์
กองการศึกษา

840,000        85,000          925,000               924,451.62  - โรงเรียเทศบาลวัดชัยชุมพล ด าเนินจัดต้ังหลักสูตรนักเรียน
ด้านภาษาอังกฤษหอ้งเรียนพเิศษหลักสูตรสองภาษา (English
 Program) EP
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใหน้ักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างประเทศ
โดยตรง
2. เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ผลการด าเนินงาน 
 - จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนพเิศษหลักสูตรสองภาษา 
(English Program) EP จ านวน 3 หอ้งเรียน ได้แก่ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปทีี่ 1 จ านวน 30 คน และระดับชั้น
ประถมศึกษาปทีี่ 2 จ านวน 30 คน และประถมศึกษาปทีี่ 3 
จ านวน 30 คน รวมนักเรียน ทั้งหมด 90 คน  จากการใช้
งบประมาณดังกล่าวในการบริหารจัดการมีผลใหน้ักเรียนใน
โครงการมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและเรียนรู้
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

10 โครงการหนังสือเล่มแรก หอสมุด
กองการศึกษา

30,000           -  - ด าเนินการแต่ไม่ได้เบกิจ่ายงบประมาณเนื่องจากชุดหนังสือ
เล่มแรกที่จัดซ้ือจากปงีบประมาณ 59 จ านวน 85 ชุด ยังมี
เหลืออยู่
มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการหนังสือเล่มแรก จ านวน 20 ราย

ด าเนินการแล้วเสร็จ

11 โครงการส่งเสริมการรักการอ่าน 
"อ่านอย่างมีคุณภาพ"

หอสมุด
กองการศึกษา

50,000           -  - ไม่ได้ด าเนินการ
  บริษทั CP ฮออล์ จัดส่งมาแจ้ง

เนื่องจากวิทยาการในการอบรมไม่
สามารถด าเนินการอบรมได้
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  
2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

12 โครงการ 1 นักเรียน 1 ดนตรี 1
 กีฬา

กองการศึกษา 100,000        300,000        400,000        152,200            -  จัดกิจกรรม 1 นักเรียน 1 ดนตรี 1กีฬา จ านวน 2 คร้ัง ดังนี้
 ครัง้ที่ 1  ฝึกทกัษะกีฬาฟตุบอล ระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม 
2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ 
 ครัง้ที่ 2 ฝึกทกัษะกีฬาแบดมินตัน ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม
 2559 - 28 กุมภาพนัธ์ 2560 ณ อาคารสนามกีฬาแบดมินตัน
เทศบาลเมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
 - เพื่อส่งเสริมสนับสนุนใหน้ักเรียนในสังกัด สามารถเล่นกีฬา
ได้อย่างน้อย 1 ประเภทตามนโยบายของคณะผู้บริหารและ
อาศัยประโยชน์จากเล่นกีฬา ช่วยเพิ่มพนูสุขภาพพลานามัยให้
มีความแข็งแรง สมบรูณ์ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ มีวินัย 
มีความสามัคคี มีคุณธรรม มีน้ าใจเปน็นักกีฬาและหา่งไกลยา
เสพติด
ผลการด าเนินงาน
 - นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้รับความรู้และมี
ทกัษะในการเล่นกีฬาฟตุบอลและแบดมินตัน เพิ่มมากขึน้

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  
2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

13 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

ร.ร.เทศบาล
วัดชัยชุมพล

10000 10,000              - ด าเนินการจดักจิกรรมระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2560 ณ 
ร.ร.เทศบาลวัดชยัชมุพล
วตัถุประสงค์
(1) เพื่อจดัท าโครงการระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียน 
(2) เพื่อให้โรงเรียนมรีะบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียนโดยมกีระบวนการ 
วิธีการและเคร่ืองมอืที่มคุีณภาพ ได้มาตรฐานสามารถตรวจสอบได้ 
(3) เพื่อส่งเสริมให้ครูประจ าชั้น บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชมุชน 
หน่วยงานและองค์กรภายนอกมส่ีวนร่วมในการดูแลชว่ยเหลือนักเรียน
ผลการด าเนินงาน
(1) นักเรียนเขา้ร่วมโครงการจ านวน 1,640 คน ตามที่โครงการก าหนด
ไว้ (2) นักเรียนที่เขา้ร่วมโครงการได้รับการดูแล ชว่ยเหลือส่งเสริม 
ป้องกนัและแกป้ัญหาด้านต่างๆ อย่างทั่วถงึ
(3) นักเรียนที่เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจต่อการจดัโครงการ 
สามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพและปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข

ด าเนินการแล้วเสร็จ

14 โครงการระบบสริมทกัษะ
ภาษาอังกฤษ

ร.ร.เทศบาล
วัดชัยชุมพล

          10,000 10,000              - ด าเนินการสอนเสริมทักษะภาษาองักฤษ ระหว่างวันที่ 13 
พฤศจกิายน - 26 ธันวาคม 2560 ณ ร.ร.เทศบาลวัดชยัชมุพล 
วตัถุประสงค์
(1) เพื่อฝึกทักษะด้านการฟัง พูด อา่น เขยีน ภาษาองักฤษแกน่ักเรียน
(2) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก
(3) เพื่อให้นักเรีนมคีวามรู้ความสามารถด้านภาษาองักฤษเตรียมความ
พร้อมนักเรียนเขา้สู่โรงเรียนมธัยมสองภาษาและเตรียมความพร้อมใน
การสอบแขง่ขนัด้านภาษาองักฤษตามโครงการต่างๆ
ผลการด าเนินงาน
(1) นักเรียนได้เพิ่มทักษะการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาองักฤษ และนักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อา่น เขยีน 
ภาษาองักฤษ 
(2) นักเรียนร้อยละ 80 มคีวามรู้ด้านภาษาองักฤษและกล้าแสดงออก
(3) นักเรียนที่เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจโครงการและมคีวามรู้
ทางด้านวัฒนธรรรทางเจา้ของภาษามากขึ้น

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  
2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

 (15.1) กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
เนตรนารี ป.1-6

16 โครงการรายงานผลการจัด
การศึกษา

ร.ร.เทศบาล
วัดชัยชุมพล

           45,000 43,265               - ด าเนินกจิกรรมรายงานผลการจดัการศึกษา ระหว่างวันที่ 1 
กมุภาพันธ์  - 28 มนีาคม 2560 ณ ร.ร.เทศบาลวัดชยัชมุพล 
วตัถุประสงค์
(1) เพื่อจดัท าโครงการจบการศึกษา กราบลาคุณครู นักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ร.ร.เทศบาลวัดชยัชมุพล 
(2) เพื่อให้นักเรียนมโีอกาสแสดงความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้ปกครอง ครู และสถานศึกษา 
ผลการด าเนินงาน
(1) นักเรียนเขา้ร่วมกจิกรรม จ านวน 284 คน และผู้ปกครองเขา้ร่วม
กจิกรรม จ านวน 284 คน 
(2) นักเรียนและผู้ปกครองมคีวามรู้สึกที่ดีและรักโรงเรียน
(3) นักเรียนที่จบการศึกษาในแต่ละรุ่นสามารถมสีถานที่เรียนต่อ ม.1 
ทุกคน
(4) นักเรียนที่จบการศึกษาไปแต่ละรุ่น มคีวามรักและหวงแหน
สถานศึกษาพร้อมจะสร้างประโยชน์และชื่อเสียงให้สถานศึกษา

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ด าเนินการแล้วเสร็จ           86,360 43,860                - ด าเนินกจิกรรมเขา้ค่ายลูกเสือเนตรนารี ป .1-6 ในโรงเรียนสังกดั
เทศบาล
 - โรงเรียนเทศบาลวัดชยัชมุพล ด าเนินกจิกรรมเขา้ค่ายลูกเสือเนตรนารี
 ป.1-6 ระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2559 - 29 กมุภาพันธ์ 2560 ณ ร.ร.
เทศบาลวัดชยัชมุพล 
วตัถุประสงค์
(1) เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกความอดทน ความมรีะเบียบวินัย รู้จกั
ชว่ยตนเอง รู้จกัอยู่และท างานร่วมกบัผู้อื่น 
(2) เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้พัฒนาศักยภาพตนเองจากประสบการณ์
ตรง
ผลการด าเนินงาน
(1) นักเรียนชั้น ป.1-6 ร.ร.เทศบาลวัดชยัชมุพล เขา้ร่วมกจิกรรม จ านวน
 1,640 คน 
(2) นักเรียนน าผลการเรียนรู้ภาคทฤษฎีไปใชป้ฏิบัติจริงในภาคสนาม
(3) นักเรียนที่เขา้ร่วมกจิกรรมมคีวามพึงพอใจต่อการจดัท าโครงการ
สามารถปฏิบัติกจิกรรมภาคสนามได้

15 ร.ร.เทศบาล
วัดชัยชุมพล
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  
2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

17 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้าน
ดนตรี

ร.ร.เทศบาล
วัดชัยชุมพล

           15,000 15,000               - ด าเนินการจัดกิจกรรมการฝึกบรรเลงตามโน้ตและระเบียบแถว 
ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนเทศบาล
วัดชัยชุมพล 
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจทักษะทางด้านดนตรี
(2) เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติเคร่ืองดนตรีได้
(3) เพื่อให้นักเรียนรู้การท างานเป็นทีม
ผลการด าเนินงาน
(1) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 60 คน สามารถเล่นดนตรีได้
(2) นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ด้านดนตรีและการฝึก
ระเบียบแถว
(3) นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้เคร่ืองดนตรีและเกิดทักษะอย่าง
แท้จริง

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  
2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

18 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ

ร.ร.เทศบาล
วัดชัยชุมพล

           85,000 84,328               - ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 ณ ร.ร.
เทศบาลวัดชัยชุมพล
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนในการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
(2) เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันครเก่ง
ในโรงเรียนท้องถิ่นในระดับเทศบาลและระดับประเทศ
ผลการด าเนินงาน
(1) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 284 คน เข้าร่วมกิจกรรม
แข่งขันคนเก่ง จ านวน 78 คน และนักเรียนคนเก่งโรงเรียนใน
ท้องถิ่น จ านวน 25 คน 
(2) สอนเสริมนักเรียนชั้น ป.6 เพื่อสอบเข้าเรียนต่อ ม.1 
(3) นักเรียนมีความรู้ ทักษะทางวิชาการสอบเป็นตัวแทน
สอบแข่งขันทักษะทางวิชาการได้รับรางวัลมากขึ้น
(4) นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ 
สามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  
2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

19 โครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ร.ร.เทศบาล
วัดชัยชุมพล

           27,000 26,500               - ด าเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์  ระหว่างเดือน
พฤษภาคม-กรกฏาคม 2560 ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเข้า
หลวง(น้ าตกกรุงชิง)
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อจัดท าโครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดชัยชุมพล ระดับชั้น ป.4-ป.5 ให้มีความสามารถด้าน
ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น
(2) เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.5 สามารถน าทักษะทาง
วิทยาศาสตร์มาใช้ประโยชน์ชีวิตประจ าวันได้
ผลการด าเนินงาน
(1) นักเรียนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 คน 
(2) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
5 คน 
(3) นักเรียนระดับชั้น ป.4-6 มีทักษะด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น 
ร้อยละ 80 มีความสามารถด้านทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  
2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

20 โครงการบูรณาการนอกสถานที่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

         190,000 148,475              - ด าเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการนอกสถานที่นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2560 
ระดับชั้น ป.1-ป.3 ณ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร , ระดับชั้น ป.4-ป.6 ณ
 วัดไม้เสียบ , ทะเลน้อย และศูนย์การเรียนรู้บ้านโงกน้ า จ.พัทลุง
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อจัดท าโครงการน านักเรียนออกไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่
(2) เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ รักท้องถิ่นของตนเอง
(3) เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย การ
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันและต้ังใจปฏิบัติกิจกรรมให้ประสบผลส าเร็จ
ผลการด าเนินงาน
(1) นักเรียนเข้าโครงการ จ านวน 1,675 คน
(2) นักเรียนมีองค์ความรู้ ความสามารถได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง
เรียนรู้ น าความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการเรียนและ
ชีวิตประจ าวันได้
(3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการในระดับดี

ด าเนินการแล้วเสร็จ

21 โครงการออมทรัพย์ ร.ร.เทศบาล
วัดโคกสะท้อน

 -  -  - ด าเนินการกิจกรรมออมทรัพย์ ระหว่างเดือนมิถุนายน 2560 - 
กุมภาพันธ์ 2561 ณ ร.ร.เทศบาลวัดโคกสะท้อน และอบจ.สุ
ราษฎร์ธานี 
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแบ่งเงินส าหรับการออมจากเงินที่มี
อยู่เพื่อไว้ใช้จ่าย เมื่อยามจ าเป็น
ผลการด าเนินงาน
(1) ประชาสัมพันธ์โครงการด าเนินการรับฝากเงินออมทุกวันครู
ประจ าวันน าเงินฝากและสรุปรายงานผลทุกวันที่ 5 ของเดือน
(2) นักเรียนมีการฝากออมทรัพย์มากขึ้น
(3) นักเรียนเข้าใจประโยชน์ของการออมและจัดสรรเงินส าหรับ
การออกได้ดีขึ้น

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  
2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

22 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ร.ร.เทศบาล
วัดโคกสะท้อน

 -  -  - ด าเนินการกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระหว่างวันที่ 16 
พฤษภาคม 2559 - 30 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโคก
สะท้อน 
วัตถุประสงค์ 
(1) เพื่อขจัดปัญหาสุขภาพนักเรียน
(2) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเร่ืองสุขภาพอนามัยให้แก่
นักเรียน
(3) ให้นักเรียนทุกคนได้ด่ืมนมเป็นประจ าทุกวันตลอดปีการศึกษา
(4) ใหนักเรียนทุกคนได้แปรงฟันเป็นประจ าทุกวันตลอดปีการศึกษา
(5) เพื่อจัดให้มีกลไกการประสานระหว่างฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
สาธารณสุขเทศบาล
ผลการด าเนินงาน
(1) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 552 คน 
(2 นักเรียนมีสุขภาพอนามัยดี มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

13 โครงการหนูน้อย ICT ร.ร.เทศบาล
วัดโคกสะท้อน

10,000 10,000               - ด าเนินกิจกรรมพัฒนาเด็กนักเรียนทางด้านทักษะคอมพิวเตอร์ 
ในวันที่ 5,16,19,26 สิงหาคม และ 2 กันยายน 2560 ณ ร.ร.
เทศบาลวัดชัยชุมพล
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านทักษะ
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟ์เวร์ิด ในการสร้างชิ้นงาน 
ผลงาน และสามารถน าอินเตอร์เน็ต มาประยุกต์ใช้ได้
(2) เพื่อให้นักเรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียน
การสอนในกลุ่มสาระต่างๆ ได้
(3) เพื่อให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนา สามารถแนะน าให้กับ
ผู้อื่นได้
ผลการด าเนินงาน
(1) นักเรียนระดับชั้น ป.4-6 เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 30 คนได้รับ
ความรู้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
(2) นักเรียนมีความพึงพอใจร้อยละ 95 
(3) นักเรียนสามารถประยุกต์การใช้โปรแกรมร้อยละ 95

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  
2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

14 โครงการวันอาเซียน ร.ร.เทศบาล
วัดโคกสะท้อน

           15,000 15,000               - ด าเนินการจัดโครงการวันอาเซียน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ
 ใต้อาคารสถิตบุญญากร ร.ร.เทศบาลวัดโคกสะท้อน
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
(2) เพื่อจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการด าเนินงาน
(1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและครูสามารถจัดการเรียนการสอน
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
(2) นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจร้อยละ 95

ด าเนินการแล้วเสร็จ

15 โครงการสอนซ่อมทักาะการอ่าน 
เขียน (ภาษาไทย) ป.1-ป.6

ร.ร.เทศบาล
วัดโคกสะท้อน

           20,000 19,920               - ด าเนินการสอนซ่อมทักษะการอ่าน เขียน (ภาษาไทย) ป.1-ป.6 
ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 30 สิงหาคม 2560 เวลา 
15.30-16.30 น.ทุกวันท าการ ณ ร.ร.เทศบาลวัดโคกาสะท้อน
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อแก้ไขปัญหาให้นักเรียนอ่านออก เชียนได้ ตามคุณภาพใน
แต่ละระดับชั้น
(2) เพื่อฝึกให้นักเรียนมีนิสัยรักการใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ผลการด าเนินงาน
(1) นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่าน การเขียนสูงขึ้น และมี
ความพร้อมในการพัฒนาตนเองด้านการเรียนสูงขึ้น

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  
2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

โครงการรู้รักษ์ภาษาไทย ร.ร.มัธยม
เทศบาลวัดท่าแพ

           10,000 10,000               - ด าเนินกิจกรรมรู้รักษ์ภาษาไทย ดังนี้ ด าเนินการเสร็จ

16.1 กิจกรรวันสุนทรภู่              8,000 8,000                 - ด าเนินกิจกรรมวันสุนทรภู่ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ ใต้
อาคาร 2 ร.ร.มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ 
วัตถุประสงค์
(1) เพิ่มพูนประสิทธิภาพการใช้ภาษาไทยของนักเรียน
(2) เพื่อเชิดชูเกียรติสุนทรภู่กวีเอกของไทย
ผลการด าเนินงาน
(1) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 700 คน จัดกิจกรรมการ
แข่งขัน 4 ประเภท , กิจกรรมบนเวที จ านวน 4 กิจกรรม
(2) ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย
(3) ร้อยละ 80 มีเจตคติที่ดีในการใช้ภาษาไทย

ด าเนินการเสร็จ

16.2 กิจกรรมวันภาษาไทย              2,000 2,000                 - ด าเนินกิจกรรมวันภาษาไทย เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2560 ณ 
ร.ร.มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ 
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
ผลการด าเนินงาน
(1) มีการน าเสนอเกร็ดความรู้เกี่ยวกับความส าคัญและความ
เป็นมาของวันภาษาไทย จ านวน 5 วันหน้าเสาธง
(2) มีการจัดป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับวันภาษาไทยจ านวน 1 
ป้าย
(3) ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีประสิทธิภาพและเจตคติที่ดีในการ
ใช้ภาษาไทย

ด าเนินการเสร็จ

16
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  
2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน

             5,000 3,953                

17.1 กิจกรรมเลือกคณะกรรมการ
สภานักเรียน

             5,000 3,953                

ด าเนินการแล้วเสร็จ17 ร.ร.มัธยม
เทศบาลวัดท่าแพ

 - ด าเนินการจัดกิจกรรมเลือกต้ังคณะกรรมการสภานักเรียน เมื่อ
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ ใต้อาคาร 6 โรงเรียนมัธยมเทศบาล
วัดท่าแพ  
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะเข้าใจและศรัทธาในระบบ
ประชาธิปไตย
(2) เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม
(3) เพื่อฝึกทักษะเป็นผู้น าให้แก่นักเรียน กล้าคิด กล้าท า กล้า
แสดงออก
(4) เพือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
ผลการด าเนินงาน
(1) นักเรียนมีสิทธิลงเสียงเลือกต้ัง 1,030 คน  มาใช้สิทธิ 987 คน 
คิดเป็นร้อยละ 95.8 ไม่มาใช้สิทธ์ิ ร้อยละ 4.2 (เนื่องจากขาดเรียน
และร่วมกิจกรรมภาษาไทย) 
(2) นักเรียนร้อยละ 95 รู้จักการท างานแบบมีส่วนร่วมตามวิถี
ประชาธิปไตย
(3) ผู้สมัครสภานักเรียน 2 พรรค คือ พรรคพระยาสัตบรรณ และ 
พรรคร่วมใจพัฒนา
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  
2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

โครงการ To Be number one ร.ร.มัธยม
เทศบาลวัดท่าแพ

             8,000 7,050                 - ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ  ดังนี้ ด าเนินการแล้วเสร็จ

18.1 กิจกรรมประกวดร้องเพลง              8,000 7,050                 - ด าเนินการจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลง เมื่อวันที่ 17 
กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
วัตถุประสงค์ 
(1) เพื่อให้นักเรียนเกิดค่านิยมที่ดีของการเป็นหนึ่ง โดยไม่ต้องพึ่งยา
เสพติด
ผลการด าเนินงาน
(1) นักเรียนชั้น ม.1-ม.6 จ านวน 800 คน เข้าร่วมโครงการ
(2) ผู้สนใจเข้าประกวดร้องเพลง 50 คน ด าเนินการตัดเลือก 2 
สัปดาห์ 
(3) นักเรียนร้อยละ 90 มีค่านิยมที่ดีของการเป็นหนึ่งโดยไม่ต้อง
พึ่งพาเสพติด

ด าเนินการแล้วเสร็จ

18.2 กิจกรรม To be เสียงตาม
สาย

  -   -  - ด าเนินการกิจกรรมเสียงตามสาย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
 ร.ร.มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ 
ผลการด าเนินงาน
(1) นักเรียนที่สนใจสมัครเป็นดีเจจัดเสียงตามสายจ านวน 10 สาย
(2) จัดเสียงตามสายทุกวันตอนเช้าก่อนเข้าแถว 
(3) นักเรียนมีค่านิยมที่ดีของการเป็นหนึ่ง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

18
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  
2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

โครงการออมทรัพย์ ร.ร.มัธยม
เทศบาลวัดท่าแพ

           10,000 5,000                

19.1 กิจกรรมธนาคารโรงเรียน            10,000 5,000                

โครงการปรับปรุงหลักสูตร ร.ร.มัธยม
เทศบาลวัดท่าแพ

           20,000 20,000              

20.1 กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร            20,000 20,000              

20 ด าเนินการแล้วเสร็จ

19 ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ด าเนินจัดกิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 
2560 ณ ห้องประชุมมรกตโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก
ผลการด าเนินงาน
(1) จัดอบรมจ านวน 1 วัน คณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมอบรม
จ านวน 50 คน
(2) ได้หลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับสังคม
อาเซียน
(3) ได้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

 - ด าเนินการกิจกรรมธนาคารโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา ณ ร.ร.
มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อให้นักเรียนรู้จักการออมเงิน
ผลการด าเนินงาน
(1) นักเรียน จ านวน 700 คนเข้าร่วมโครงการ
(2) นักเรียนร้อยละ 80 มีเงินฝากประจ ามากกว่า 3,000 บาสท 
นับต้ังแต่เร่ิมก่อต้ังธนาคารโรงเรียน
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  
2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ          250,000  -  - ด าเนินการส่เงาริมทักษะทางวิชาการ ด้งนี้ ด าเนินการแล้วเสร็จ

21.1 กิจกรรมเรียนปรับพื้นฐาน
นักเรียน ม.1 และ ม.4

  -   -   -กิจกรรมเรียนปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 และ ม.4 ระหว่างวันที่ 
28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2560 ณ ร.ร.มัธยมเทศบาลวัดท่า
แพ 
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิชาการแก่นักเรียน
(2) เพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิฃาการของผู้เรียนให้สูงขึ้น
ผลการด าเนินงาน
(1) นักเรียนเข้าร่วมเรียนปรับพื้นฐาน จ านวน 2 ระดับชั้น คือ ม.1
 และ ม.4 จ านวนรวมทั้งส้ิน 350 คน 
(2) นักเรียนที่เข้าร่วมเรียนปรับพื้นฐานความรู้ในระดับดีคิดเป็น
ร้อยละ 80 
(3) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียและหลังเรียนปรับพื้นฐานเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 30

ด าเนินการแล้วเสร็จ

21 ร.ร.มัธยม
เทศบาลวัดท่าแพ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  
2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

21.2 กจกรรมเรียนรู้ผ่านโครงงาน            50,000 49,800               - กิจกรรมเรียนรู้ผ่านโครงงานเมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน 2560  ณ .
ร.ร.มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ 
วัตถุประสงค์ 
(1) เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิชาการแก่นักเรียน
(2) เพื่อส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชการ
(3) เพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาการของผู้เรียนให้สูงขึ้น
ผลการด าเนินงาน
(1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าโครงงานของ 8 กลุ่มสาระ 2 
วัน 1 คืน 
(2) นักเรียนที่เป็นต้วแทนเข้าร่วมแข่งขันการประกวดโครงงาน
และครูผู้ควบคุมเข้าอบรม จ านวน 40 คน 
(3) ร้อยละ 70 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับเหรียญจาก
การแข่งขันวิชาการระดับภาคใต้
(4) นักเรียนมีพื้นฐานทางทักษะวิชาการในการศึกษาต่อและ
พัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่ดี

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  
2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

22 โครงการส่งเสริมอาชพีขั้นพื้นฐาน ร.ร.มธัยม
เทศบาลวัดท่าแพ

             20,000 20,000                

22.1 กจิกรรมการจบัจบีผ้าในโอกาส
ต่างๆ

             20,000 20,000                

 -ด าเนินการจดักจิกรรมการจบัจบีผ้าในโอกาสต่างๆ ระหว่างวันที่ 11 
มนีาคม 2559 - 11 มนีาคม 2560  ณ .ร.ร.มธัยมเทศบาลวัดท่าแพ
วตัถุประสงค์
(1) เพื่อให้นักเรียนกลุ่มสนใจมคีวามรู้ มทีักษะและได้รับประสบการณ์
ตรงจากปราชญ์ท้อวงถิ่นมทีักษะในการจบัจบีผ้าในโอกาสต่างๆ 
(2) เพื่อให้นักเรียนเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นมงีาน มรีายได้
ผลการด าเนินงาน
(1)  ร้อยละ 100 ของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและชมุชนที่เขา้ร่วม
โครงการ มคีวามรู้และทักษะเกี่ยวกบัการจบัจบีผ้าในโอกาสต่างๆ 
(2) ร้อยละ 6.94 ของนักเรียนบุคลากในโรงเรียนและชมุชนที่เขา้ร่วม
ฝึกอบรมมงีาน มรีายได้
(3) นักเรียนและประชาชนกลุ่มสนใจเขา้ฝึกอบรม จ านวน 60 คน จดั
กจิกรรม จ านวน 2 วัน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  
2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

23 โครงการวินัยดี มมีารยาท ร.ร.มธัยม
เทศบาลวัดท่าแพ

             40,000                    -                   39,786  - ด าเนินการจดักจิกรรมต่างๆ  ดังนี้ ด าเนินการแล้วเสร็จ

23.1 กจิกรรมอบรมระเบียบวินัย              21,000 20,800                 - จดัอบรมระเบียบวินัย เมอืวั่นที่ 30 มถินุายน 2560 ณ .ร.ร.มธัยม
เทศบาลวัดท่าแพ
วตัถุประสงค์ 
(1) เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามประพฤติดี มรีะเบียบวินัยเป็นที่ยอมรับของ
สังคมเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถกีารปกครองระบอบประชาธิปไตย
ผลการด าเนินงาน
(1) นักเรียนเขา้ร่วมการอบรม จ านวน 200 คน ใชด้เวลาในการอบรม
จ านวน 2 วัน ด าเนินการอบรมโดยเจา้หน้าที่ต ารวจ
(2) ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เขา้ร่วมโครงการมคีวามประพฤติดีมี
ระเบียบวินัยเป็นที่ยอมรับของสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถกีาร
ปกครองระบอบประชาธิปไตย

ด าเนินการแล้วเสร็จ

23.2 กิจกรรมอบรมมารยาทไทย            19,000 18,986               - จดัอบรมมารยาทไทย เมื่อเดือนกรกฏาคม 2560 ณ โรงเรียนมธัยม
เทศบาลวัดท่าแพ
วตัถุประสงค์
(1) เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามประพฤติดี มรีะเบียบวินัยเป็นที่ยอมรับของ
สังคมเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถกีารปกครองระบอบประชาธิปไตย
ผลการด าเนินงาน
(1) นักเรียนเขา้รับการอบรมจ านวน 700 คน ใชเ้วลาในการอบรม
จ านวน 2 วัน 
(2) ร้อยละ 60 ของนักเรียที่เขา้ร่วมโครงการมคีวามประพฤติดีมี
ระเบียบวินัยเป็นที่ยอมรับของสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถกีาร
ปกครองระบอบประชาธิปไตย

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  
2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

23.3 กิจกรรมวินัยจราจร   -   -  - จัดกิจกรรมวินัยจราจร ตลอดปีการศึกษา ร.ร.มัธยมเทศบาลวัด
ท่าแพ 
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อให้ผู้เรียนมีความประพฤติดี มีระเบียบวินัยเป็นที่ยอมรับ
ของสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีการปกครองระบบประชาธิปไตย
ผลการด าเนินงาน
(1)เชิญเจ้าหน้าที่ต ารวจจราจรมาให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจรหน้า
เสาธงและช่วงเย็นอย่างเดือนเดือนละ 1 คร้ัง ตลอดปีการศึกษา
(2) ร้อยละ 60 ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความประพฤติดีมี
ระเบียบวินัยเป็นที่ยอมรับของสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย

ด าเนินการแล้วเสร็จ

24 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ร.ร.มัธยม
เทศบาลวัดท่าแพ

  -   - 

24.1 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน

 - ด าเนินการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน เมื่อวันที่ 28 
มิถุนายน 2560 ณ ร.ร.มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี
ผลการด าเนินงาน
(1) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพ จ านวน 2 คร้ัง 
(2) นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตในระดับผ่านเกณฑ์ร้อยละ
 65 
(3) ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความสามารถดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  
2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน

           45,000 45,000              

25.1 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ม.ทร.)

           45,000 45,000              

26 โครงการคนรักษ์วิทย์
 - กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์อบรม
เชิงปฏิบัติการประดิษฐ์หุ่นยนต์

ร.ร.เทศบาลบ้านนา
เหนือ

           19,500 19,500               - ด าเนินการจัดกิจกรรมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์อบรมเชิง
ปฏิบัติการประดิษฐ์หุ่นยนต์ เมื่อวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2560 ณ
 ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์หุ่นยนต์ ได้รับ
ความรู้ผ่านการแก้ปัญหา
2. เพื่อจุดประกายความคิดทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาต่างๆ
ผลการด าเนินงาน
1. นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ ได้ฝึกปฏิบัติจริง
2. นักเรียประดิษฐ์หุ่นยนต์ได้

ด าเนินการแล้วเสร็จ

25 ร.ร.มัธยม
เทศบาลวัดท่าแพ

ด าเนินการแล้วเสร็จ - ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
(ม.ทร.) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ ร.ร.มัธยมเทศบาลเมือง
ทุ่งสง
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ผลการด าเนินงาน
(1) นักเรียนชั้น ม.4/1 และ ม.5/1 จ านวน 70 คน เข้าร่วมเรียนรู้
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และผลงานทางวิชาการจาก
คณาจารย์ มทร.จ านวน 24 ชม.
ผลการด าเนินงาน
(1) นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่
โครงการก าหนด
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  
2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

27 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี
 - กิจกรรมวันไหว้ครูและมอบ
ทุนการศึกษา

ร.ร.เทศบาลบ้านนา
เหนือ

           10,000 10,000               - ด าเนินการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ระหว่าง
เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนแสดงออกซ่ึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู
2. เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับลูกศิษย์
4. เพื่อให้นักเรียมีส่วนร่วมกับการอนุรักษ์และสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ผลการด าเนินงาน
1. นักเรียนได้รับทุน
2. นักเรียนมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

28 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน

ร.ร.เทศบาลบ้านนา
เหนือ

             4,000 4,000                 - ด าเนินการจัดกิจกรรมเลือกต้ังคณะกรรมการนักเรียน ระหว่าง
เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2560 ณ ร.ร.เทศบาลบ้านนาเหนือ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนได้เลือกต้ังสภานักเรียนและสมาชิกสภานักเรียน
2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักสิทธิและบทบาทหน้าที่ของตนเอง
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมท ากิจกรรม
ผลการด าเนินงาน
1. จัดท าก าหนดการแต่งต้ังผ้ัปฏิบัติงาน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  
2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

29 โครงการวัดในโรงเรียน ร.ร.เทศบาลบ้านนา
เหนือ

  -   -  - ด าเนินการจัดกิจกรรมวัดในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน
 - 9 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับประสบการณ์ตรงในการร่วมปฏิบัติ
กิจกรรทางพุทธศาสนา
2. เพื่อให้นักเรียนมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านการเรียน และ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ผลการด าเนินงาน
1. นิมนต์พระมาให้ความรู้กับนักเรียนภาคเรียนละ 2 คร้ัง โดยให้
นักเรียนน าปิ่นโตมาถวายพระสงฆ์ก็จะสแอนหลักธรรมและ
ขนบธรรมเนียมและพฤติกรรมที่ดีให้กับนักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงและมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านการเรียน 
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในระดับดี

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  
2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

30 โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
 - กิจกรรส่งเสริมภาษาไทย

ร.ร.กีฬาเทศบาล
เมืองทุ่งสง

             5,000 5,000                 - ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาไทย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน
 2560 ณ ร.ร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทยของนักเรียน
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนร่วมอนุรักษ์ภาษาไทย
3. เพื่อเชิดชูเชิดเกียรติสุนทรภู่กวีเอกของไทย
ผลการด าเนินงาน
1. กิจกรรมที่ด าเนินการ จ านวน 6 กิจกรรม ได้แก่
 - จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ,ตอบปัญหาวันสุนทรภู่ ,คัดลายมือ
 ,ประกวดตัวละครวรรณคดี  , ประกวดวาดภาพ ระบายสี
, นิทรรศการกิจกรรมวันสุนทรภู่
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จ านวน 326 คน คิดเป็นร้อย
ละ 87.87  นักเรียนที่ไม่ได้ร่วมกิจกรรม จ านวน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.13 สาเหตุเพราะนักเรียนป่วย
3. นักเรียนมีความพึงพอใจ มีค่าเฉล่ีย 4.79 คิดเป็นร้อยละ 95.73
4.. นักเรียนได้แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์
5. นักเรียนได้องค์ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย

ด าเนินการแล้วเสร็จ

31 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน
 - กิจกรรมสภานักเรียน

ร.ร.กีฬาเทศบาล
เมืองทุ่งสง

  -   -  - ด าเนินการจัดกิจกรรมสภานักเรียน ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม
 - 30 มิถุนายน 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล
บ้านนาเหนือ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเอง
3. เพื่อจัดให้มีสมาชิกสภานักเรียนร่วมท ากิจกรรมในโรงเรียน
ผลการด าเนินงาน
1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งส้ิน จ านวน 299 คน 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับ ดีมาก
3. ได้สมาชิกสภานักเรียนร่วมท ากิจกรรมในโรงเรียน จ านวน 1 ชุด

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  
2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

32 โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ ร.ร.กีฬาเทศบาล
เมืองทุ่งสง

           44,065 44,065               - ด าเนินจัดกิจกรรมวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ ระหว่างวันที่ 
17-19 กรกฏาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล
บ้านนาเหนือ 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองการ
เปล่ียนแปลงตามพัฒนาการด้านต่างๆ ในวัยรุ่นสุขอนามัยและการ
ปฏิบัติตัวในวุยรุ่นและทักษะชีวิตทางสังคมและการป้องกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ผลการด าเนินงาน
1. กิจกรรมที่ด าเนินการ มีดังนี้
 - บรรยายความรู้ 
 - กิจกรรมกลุ่ม
 - น าเสนอผลการเรียนรู้
2. นักเรียนจ านวน 335 คน เข้าร่วมกิจกรรมทั้งส้ิน จ านวน 323 
คน คิดเป็นร้อยละ 96.41 
3. บุคลากรจ านวน 27 คน เข้าร่วมกิจกรรมทั้งส้ิน จ านวน 29 คน 
คิดเป็นร้อยละ 107.40 คน 

ด าเนินการแล้วเสร็จ

4. ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ
 99.66 
5. ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองการเปล่ียนแปลงตาม
พัฒนาการด้านต่างๆ ในวัยรุ่นสุขอนามัย และการปฏิบัติตัวใน
วัยรุ่นและทักษะชีวิตทางสังคมและการป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้นในระดับดี ร้อยละ 99.66
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  
2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

33 โครงการลด ละ เลิก ใช้
ถุงพลาสติกส่งเสริมการมี
โภชนาการที่ดี
 - กิจกรรม ลด ละ เลิก ใช้
ถุงพลาสติกส่เงสริมการมี
โภชนาการดี

ร.ร.กีฬาเทศบาล
เมืองทุ่งสง

  -   -  - ด าเนินการจัดกิจกรรมกิจกรรม ลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติก
ส่เงสริมการมีโภชนาการดี ตลอดปีการศึกษา ณ โรงเรียนกีฬา
เทศบาลเมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของส่ิงแวดล้อม 
2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการ
เปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม
ผลการด าเนินงาน
1. กิจกรรมที่ด าเนินการ
 - ให้ความรู้แก่นักเรียนเร่ืองการคัดแยกขยะ
 - มอบหมายนักเรียนเป็นเวรโดยมีการจดบันทึกในแบบบันทึก
ประจ าวัน
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 329 คน คิดเป็นร้อยละ 100
3. นักเรียนรู้คุณค่าของส่ิงแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่
เกิดจากการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อม
4. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม คือ
 การลด ละ เลิกการใช้ ถุงพลาสติก

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงานประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง
ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบุ
เหตุผลในการโอนด้วย เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาผู้เรียนใหไ้ด้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึนและมีคุณภาพ 
1 โครงการพัฒนาระบบโทรทัศน์เพื่อ

การศึกษาภายในโรงเรียน
ร.ร.เทศบาล
วัดชยัชมุพล

85,000           85,000              - ด าเนินการพัฒนาระบบโทรทัศน์เพื่อการศึกษาภายในโรงเรียนระหว่างเดือน 
ตุลาคม 2559-มนีาคม 2560 ณ .ร.ร.เทศบาลวัดชยัชมุพล
วตัถุประสงค์
(1) เพื่อจดัท าโครงการพัฒนาระบบโทรทัศน์เพื่อการศึกษาภายในโรงเรียน
(2) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบโทรทัศน์เพื่อการศึกษาภายในโรงเรียนให้เป็น
แหล่งฝึกประสบการณ์ด้านการส่ือสารแกน่ักเรียนครูและบุคลากร
(3) จดัหาและติดต้ังส่ือนวัตกรรมและอปุกรณ์ในการถา่ยทอดสดทางโทรทัศน์ให้
การถา่ยทอดสดทางโทรทัศน์ที่มปีระสิทธิภาพสูงขึ้น
ผลการด าเนินงาน
(1) นักเรียนเขา้ร่วมกจิกรรมต้ังแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ทุกคนจ านวน 1,635 คน
 (2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้เพิ่มทักษะการเรียนรู้ ผ่านระบบโทรทัศน์
ไปพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้
(3) นักเรียนและบุคลากรทั้งโรงเรียน ได้รับประโยชน์ในการใชโ้ทรทัศน์เป็น
ส่ือกลางที่ชว่ยประหยัดเวลารวมทั้งงบประมาณ เชน่ การประชมุพร้อมกนัทั้ง 6 
สายชั้น ในคร้ังเดียว

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี  2560
ภายใต้ยทุธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณ ี ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสูคุ่ณภาพมาตรฐานที่เหนือกวา่
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงานประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง
ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบุ
เหตุผลในการโอนด้วย เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

2 โครงการพัฒนาวีดีทัศน์แนะน าโรงเรียน ร.ร.เทศบาล
วัดชยัชมุพล

10,000            -  - ด าเนินการเกบ็บันทึกภาพต่างๆ ท่ะน ามาท าวีดิทัศน์และบันทึกเสียงบรรยาย
ขอ้มลูวีดิทัศน์แนะน าโรงเรียน จ านวน 1 ชดุ ส าหรับให้หน่วยงานที่เขา้มาเย่ียมชม
โรงเรียนได้รับชมวีดิทัศน์ ระหว่างเดือนพฤศจกิายน 2559 - กมุภาพันธ์ 2560 ณ 
ร.ร.เทศบาลวัดชยัชมุพล 
วตัถุประสงค์
(1) เพื่อพัฒนาวีดิทัศน์แนะน าโรงเรียนจ านวน 1 ชดุ
ผลการด าเนินงาน
(1) โรงเรียนเทศบาลวัดชยัชมุพลมวีีดิทัศน์ไว้ส าหรับแนะน าโรงเรียน จ านวน 1 ชดุ
(2) โรงเรียนใชวีดิทัศน์ในการนเสนอขอ้มลูต่างๆ ให้หน่วยงานภายนอกที่เขา้มาเย่ียม
ได้รับชม
(3) หน่วยงานภายนอกพอใจต่อการรับชมวีดิทัศน์แนะน าโรงเรียน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงานประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง
ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบุ
เหตุผลในการโอนด้วย เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

3 โครงการสายใยสัมพันธ์ ร.ร.มธัยม
เทศบาลวัดท่าแพ 

(งบโรงเรียน)

100,000         -              97,796              - ด าเนินการกจิกรรมสายใยสัมพันธ์ ดังนี้ ด าเนินการแล้วเสร็จ

3.1 กจิกรรมปัจฉมินิเทศ 25,000           22,816              - จดักจิกรรมปัจฉมินิเทศนักเรียนชั้น ม.3และ ม.6 เมื่อ 14 มนีาคม 2560  ณ  ร.ร
 มธัยมศึกษา ทม.ทุ่งสง
วตัถุประสงค์
(1) เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซ่ึงความรัก ความผูกพันระหว่างเพื่อนและ
แสดงออกด้านกตัญญูกตเวทีต่อครู
ผลการด าเนินงาน
(1)  นักเรียนชั้น ม.3และม.6 เขา้ร่วมกจิกรรม จ านวน 700 คน 
เชิงคุณภาพ
 1.มนีักเรียน ม.๓เขา้ร่วมกจิกรรมคิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐
2.นักเรียนที่เขา้ร่วมกจิกรรมมคีวามพึงพอใจต่อโครงการไมต่่ ากว่าระดับดีมากคิด
เป็นร้อยละ 90
(3) ร้อยละ 80 ของนักเรียนมเีจตคติที่ดีต่อรูปแบบการจดักจิกรรม
(4) นักเรียนมคีวามรักและผูกพันต่อครู เพื่อน และสถาบัน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงานประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง
ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบุ
เหตุผลในการโอนด้วย เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

3.2 กจิกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 
และ ม.4

ร.ร.มธัยมเทศบาล
วัดท่าแพ 

(งบโรงเรียน)

75,000           74,980              - ด าเนินการจดักจิกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1และม.4 ระหว่างวันที่ 3-4 
พฤษภาคม 2560 ณ .ร.ร.มธัยมเทศบาลวัดท่าแพ 
วตัถุประสงค์
(1) เพื่อให้นักเรียนแสดงออกถงึความรัก ความผูกพัน ระหว่างเพื่อนและแสดงออก
ถงึความกตัญญูกตเวทีครู
ผลการด าเนินงาน
(1) จดัค่าย จ านวน 2 วัน 1 คืน ใน โรงเรียนหลังจากเรียนปรับพื้นฐานแล้ว จดั
กจิกรรมฐาน จ านวน 6 ฐาน
(2) นักเรียนที่เขา้ร่วมกจิกรรมเขา้ค่าย คือ นักเรียน ม.1 จ านวน 270 คน และ ม.4 
จ านวน 80 คน 
(3) ร้อยละจ านวนที่เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจต่อรูปแบบการจดักจิกรรม 
(4) ร้อยละ 80 ของนักเรียนมเีจตคติที่ดีต่อรูปแบบการจดักจิกรรม

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  2560
หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอน

ที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

1 โครงการปรับปรุงและพฒันา
หลักสูตรสถานศึกษา

ศึกษานิเทศก์
กองการศึกษา

120,000      120,000          -ด าเนินการปรับปรุงและพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา ด าเนินการแล้วเสร็จ

20,000        20,000           (1) ร.ร.ท.วัดชัยชุมพล
 - ด าเนินการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารประกอบ
หลักสูตร 8 กลุ่มสาระ และ กิจกรรมพฒันาผู้เรียน
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อปรับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาใหส้อดคล้องกับนโยบาย
ที่มีการเปล่ียนแปลง 
(2) เพื่อใหค้รูทกุกลุ่มสาระพฒันาเอกสารประกอบหลักสูตรให้
สอดคล้องกับนโยบายที่มีการเปล่ียนแปลง
ผลการด าเนินงาน
(1) ครูและบคุลากรได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบติัการ จ านวน 67 
คน 
(2) หลักสูตร 8 กลุ่มสาระได้พฒันาใหส้อดคล้องกับนโยบายที่มีการ
เปล่ียนแปลง
(3) ครูมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการปรับปรุงหลักสูตร
(4) ความพงึพอใจของผู้เข้ารับการอบรมในระดับมาก คือ มีค่าเฉล่ีย
เทา่กับ 3.85 คิดเปน็ร้อยละ 76.93

ด าเนินการแล้วเสร็จ

20,000        20,000           (2) ร.ร.ท.วัดโคกสะทอ้น
 -  ด าเนินกิจกรรมปรับปรุงและพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2560
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า

แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาหลักสูตร สนับสนุนงานวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูใ้หม้ีความโดดเด่นทกุกลุ่มสาระสอดคล้องกับความต้องการทอ้งถ่ิน สะทอ้นเอกลักษณ์ของชุมชนและมีการขยายผลไปสู่การจัดการ
เรียนรูอ้ย่างเป็นระบบ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  2560
หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอน

ที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาหลักสูตร สนับสนุนงานวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูใ้หม้ีความโดดเด่นทกุกลุ่มสาระสอดคล้องกับความต้องการทอ้งถ่ิน สะทอ้นเอกลักษณ์ของชุมชนและมีการขยายผลไปสู่การจัดการ
เรียนรูอ้ย่างเป็นระบบ

20,000        20,000           (3) ร.ร.มัธยมฯ
 - ด าเนินกิจกรรมปรับปรุงและพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา ระหว่าง
วันที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดทา่แพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพฒันาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหท้นัต่อการ
เปล่ียนแปลง
ผลการด าเนินงาน
1. ครูเข้าร่วมโครงการจ านวน 61 คน
2. หลักสูตรที่ได้พฒันาจ านวน 8 กลุ่มสาระ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

20,000        20,000           (4) ร.ร.ท.บ้านนาเหนือ
 - ด าเนินงานตามโครงการปรับปรุงและพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา 
(บรูณาการโรงเรียนพอเพยีง และพาณิชศาสตร์)
- ปรับปรุงพฒันาแผนการจัดการเรียนรู้ทกุกลุ่มสาระ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใหส้ถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา (บรูณาการโรงเรียน
พอเพยีง และพาณิชศาสตร์) เหมาะสมและสอดคล้องกับทอ้งถิน่
2. -เพื่อใหค้รูมีการก าหนดเปา้หมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ 
ทกัษะกระบวนการ สมรรถนะ   และคุณลักษณะที่พงึประสงค์

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลการด าเนินงาน
3. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร บรูณาการหลักสูตรพอเพยีงและ
หลักสูตรพาณิชศาสตร์ได้ครบถ้วน ร้อยละ 90
4. ครูมีการก าหนดเปา้หมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทกัษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พงึประสงค์  ร้อยละ 90
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  2560
หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอน

ที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาหลักสูตร สนับสนุนงานวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูใ้หม้ีความโดดเด่นทกุกลุ่มสาระสอดคล้องกับความต้องการทอ้งถ่ิน สะทอ้นเอกลักษณ์ของชุมชนและมีการขยายผลไปสู่การจัดการ
เรียนรูอ้ย่างเป็นระบบ

20,000        20,000           (5) ร.ร.กีฬาเทศบาลฯ
 - ด าเนินการปรับปรุงและพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา เมื่อวันที่ 
24-25 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใหส้ถาน ศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา (ราย วิชาเพิ่มเติม) 
เหมาะ สมและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
2. เพื่อใหส้ถาน ศึกษามีการจัดกิจกรรมพฒันาผู้ เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความ สามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
3. เพื่อใหค้รูมีการก าหนดเปา้หมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ 
ทกัษะกระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะที่พงึประสงค์
4. เพื่อประเมินความพงึพอใจของผู้มีส่วนร่วมและผู้ที่เกีย่วข้อง
ผลการด าเนินงาน
1. สถาน ศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา (ราย วิชาเพิ่มเติม) เหมาะ 
สมและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
2. สถาน ศึกษามีการจัดกิจกรรมพฒันาผู้ เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความ สามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

3. ครูมีการก าหนดเปา้หมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทกัษะ
กระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะที่พงึประสงค์
4. โดยภาพรวมเหน็ว่ามีการด าเนินงานโครงการอยู่ในระดับดีมาก 
เฉล่ีย
4.92 คิดเปน็ร้อยละ 89.33
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  2560
หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอน

ที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาหลักสูตร สนับสนุนงานวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูใ้หม้ีความโดดเด่นทกุกลุ่มสาระสอดคล้องกับความต้องการทอ้งถ่ิน สะทอ้นเอกลักษณ์ของชุมชนและมีการขยายผลไปสู่การจัดการ
เรียนรูอ้ย่างเป็นระบบ

20,000        20,000           (6) ร.ร.รีสอร์ทฯ
 - จัดใหค้รูทกุคนร่วมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร
รายวิชาเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2560 ณ หอ้ง
ประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยให ้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานและสอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษา หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง และความต้องการของทอ้งถิน่ 
2. เพื่อใหค้รูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
ผลการด าเนินงาน 
 1. ครูทกุคนมีความรู้ความเข้าใจและทกัษะในการท าหลักสูตรและ
ร่วมปรับปรุงพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา
2. สถานศึกษามีหลักสูตรระดับอนุบาลที่สามารถ พฒันาเด็กใหม้ี
ความสมบรูณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปญัญา 
3. ความพงึพอใจของผู้ร่วมโครงการอยู่ในระดับมาก คิดเปน็ร้อยละ 
88.40

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่าง

การด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 

ฯได้

1 โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ส าหรับ
เด็กปฐมวัย

ร.ร.รีสอร์ทฯ
(งบอุดหนุน)

50,000  -  - ไม่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน 
(เปน็โครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร)

2 โครงการพฒันาทกัษะวิชการ ร.ร.รีสอร์ทฯ
(งบโรงเรียน)

120,000 39,364  - ด าเนินการจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมทกัษะวิชาการระดับภาคใต้เพื่อพฒันา
ทกัษะวิชาการแก่นักเรียน เมื่อวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 ณ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วัตถุประสงค์
1. นักเรียนได้พฒันาทกัษะวิชาการ
2. ครูได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการพฒันาการศึกษา
ผลการด าเนินงาน
1. จ านวนการแข่งขันทั้งหมด  6 รายการ นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง 6 
รายการ คิดเปน็ร้อยละ 100 ได้รับเหรียญจากการแข่งขันจ านวน 5 รายการ
 คิดเปน็ร้อยละ 83.30 
2. ความพงึพอใจของผู้ร่วมโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเปน็ร้อยละ 
94.20
3. สถานศึกษามีชื่อเสียงและเปน็ที่ยอมรับของชุมชน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2560
ภายใต้ยทุธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณ ี ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสูคุ่ณภาพมาตรฐานที่เหนือกวา่

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนใหม้ีความพร้อมทกุด้านโดยจัดต้ังโรงเรียนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ "รีสอร์ทอนุบาล" และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่าง

การด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 

ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนใหม้ีความพร้อมทกุด้านโดยจัดต้ังโรงเรียนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ "รีสอร์ทอนุบาล" และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3 โครงการวันส าคัญ ร.ร.รีสอร์ทฯ
(งบโรงเรียน)

10,000 1,500              - ด าเนินการใหแ้ต่ละศูนย์จัดปา้ยนิเทศวันส าคัญต่างๆ นักเรียน ครู และ
ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ และ
วันส าคัญทางวัฒนธรรม ประเพณีในทอ้งถิน่
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใหน้ักเรียนได้เรียนรู้และร่วมกิจกรรมเกีย่วกับวันส าคัญของชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัริย์ และวันส าคัญทางวัฒนธรรม ประเพณีในทอ้งถิน่
ผลการด าเนินงาน
1. นักเรียน ครู และผู้ปกครองได้ร่วมกิจกรรมตามวันส าคัญต่างๆ มีความรัก
และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของทอ้งถิน่
2. ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 87.30 

ด าเนินการแล้วเสร็จ

4 โครงการประเมินผลพฒันาเด็ก
ปฐมวัย

ร.ร.รีสอร์ทฯ
(งบโรงเรียน)

60,000 48,600            - ด าเนินการจัดท าแบบประเมินผลพฒันาการเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ 1 
พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินพฒันาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปญัญาของ
เด็กปฐมวัย
ผลการด าเนินงาน
1. นักเรียนได้รับการประเมินผลพฒันาการทั้ง 4 ด้าน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่าง

การด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 

ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนใหม้ีความพร้อมทกุด้านโดยจัดต้ังโรงเรียนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ "รีสอร์ทอนุบาล" และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5 โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา

ร.ร.รีสอร์ทฯ
(งบโรงเรียน)

20,000 20,000            - ด าเนินการจัดใหค้รูทกุคนร่วมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร
รายวิชาเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2560 ณ หอ้งประชุม
เทศบาลเมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยใหม่ีคุณภาพตาม
มาตรฐานและสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ประชาคม
อาเซียน และความต้องการของทอ้งถิน่
2. เพื่อใหค้รูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้น
ผู้เรียนเปน็ส าคัญ
ผลการด าเนินงาน
1. ครูทกุคนมีความรู้ความเข้าใจและทกัษะในการท าหลักสูตรและร่วม
ปรับปรุงพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา
2. สถานศึกษามีหลักสูตรระดับอนุบาลที่สามารถพฒันาเด็กใหม้ีความ
สมบรูณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปญัญา
3. ความพงึพอใจของผู้ร่วมโครงการอยู่ในระดับมากคิดเปน็ร้อยละ 88.40

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่าง

การด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 

ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนใหม้ีความพร้อมทกุด้านโดยจัดต้ังโรงเรียนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ "รีสอร์ทอนุบาล" และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

6 โครงการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้แบบบรูณาการนอกสถานที่
ของนักเรียนระดับปฐมวัย

ร.ร.รีสอร์ทฯ
(งบโรงเรียน)

85,000 68,770            - ด าเนินจัดกิจกรรมใหน้ักเรียนระดับอนุบาลทกุคนได้เรียนรู้นอกสถานที่
อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560  ณ คณะกษ
ตรมหาวิทยาลัยราชมงคล(ทุ่งใหญ่) และศูนย์โลกร้อนทุ่งสง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ นอกหอ้งเรียน 
ผลการด าเนินงาน
1. เด็กปฐมวัยมีประสบการณ์จากการเรียนรู้นอกสถานที่
2. เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพฒันาการทั้ง 4 ด้าน จากการเรียนรู้นอก
สถานที่
3. ความพงึพอใจต่อโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.62 คิดเปน็
ร้อยละ 92.40

ด าเนินการแล้วเสร็จ

7 โครงการชุมชนสัมพนัธ์สร้างสรรค์
การศึกษา
 - กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
 - กิจกรรมเย่ียมบา้นนักเรียน

ร.ร.รีสอร์ทฯ
(งบโรงเรียน)

28,000 27,997            - ด าเนินการจัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 คร้ัง และจัดใหค้รูประจ า
ชั้นเย่ียมบา้นนักเรียนปลีะ 1 คร้ัง ด าเนินการตลอดปกีารศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดอบรม/ประชุมชี้แจงการจัดการศึกษาใหผู้้ปกครองรับทราบ
2. เพื่อรับทราบปญัหาต่างๆ ของนักเรียนและร่วมกันแก้ไข
3. เพื่อส่งเสริมความสัมพนัธ์อันดีกับผู้ปกครองและชุมชน
ผลการด าเนินงาน
1. ผู้ปกครองใหค้วามร่วมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยเข้าร่วม
ประชุมร้อยละ 92.59
2. โรงเรียนมีความสัมพนัธ์ที่ดีกับผู้ปกครองและชุมชน
3. ความพงึพอใจของผู้ปกครองต่อโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 
4.29 คิดเปน็ร้อยละ 85.80

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  
2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่าง

การด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 
ฯได้

โครงการพัฒนาข้าราชการครู
โรงเรียนในสังกัด อปท.

759,000      51,039.70    

1.1 กิจกรรมพฒันาครูและบคุลากร
ทางการศึกษา

735,000       - 

1.2 กิจกรรมพฒันาครูผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

24,000         - 

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาครูต้นแบบและบุคลากรทางการศึกษาใหไ้ด้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ เครือ่งมือเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสมัยใหม่  ในการจัดการการเรียนการสอนและการบริหาร
การศึกษา

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2560
ภายใต้ยทุธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณ ี ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสูคุ่ณภาพมาตรฐานที่เหนือกวา่

ศึกษานิเทศก์
(งบอุดหนุน)

ด าเนินการแล้วเสร็จ 1   - ด าเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการงานอนามัยโรงเรียน เพื่อ
ส ารวจข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบคุคลสู่ครอบครัวมีสุข ระหว่าง 
วันที่  1มกราคม 2560 - 30 กันยายน  2560 ณ หอ้งประชุมเทศบาลเมือง
ทุ่งสง  และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใหผู้้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจในนโยบายและกระบวนการปฏิบติั
ด้านงานอนามัยโรงเรียนสู่ครอบครัวมีสุข
2. เพื่อใหผู้้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการส ารวจข้อมูลและ
จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบคุคลสู่ครอบครัวได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อใหเ้กิดเครือข่ายในการท างานร่วมกันระหว่างครอบครัว ชุมชน 
โรงเรียน และเทศบาลเมืองทุ่งสงทกุกองฝ่าย
ผลการด าเนินการ
 1. พฒันาโครงการพฒันาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.สู่
นวัตกรรมและผลสัมฤทธ์ิของโครงการ และแบง่กลุ่มเพื่อหาปญัหาและ
แนวทางในการพฒันาแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลด้านสุขภาพ ด้านรายได้ 
และแบบส ารวจ TCNAP 
2. ระดับความพงึพอใจ คิดเปน็ร้อยละ 85.38 
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  
2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่าง

การด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 
ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาครูต้นแบบและบุคลากรทางการศึกษาใหไ้ด้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ เครือ่งมือเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสมัยใหม่  ในการจัดการการเรียนการสอนและการบริหาร
การศึกษา2 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการและ

ทศันศึกษาดูงาน
ศึกษานิเทศก์ 100,000            290,000 261,345        - จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการและทศันศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 10-15

 กุมภาพนัธ์ 2560 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะทอ้น , โครงการช่างหวัมัน
 จ.เพชรบรีุ , โรงเรียนทา่ข้าม จ.ชลบรีุ 
วัตถุประสงค์
1.เพื่อใหค้รูและบคุลากรมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของเศรษฐกิจพอเพยีง
ตามแนวพระราชด าริฯ 
ผลการด าเนินงาน
1.ครูและบคุลากรมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของเศรษฐกิจพอเพยีง

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

3 โครงการพฒันาศักยภาพครูและ
บคุลากรทางการศึกษาสังกัดกลุ่ม
จังหวัดการศึกษาที่ 6 (ภาคใต้)

ศึกษานิเทศก์
(งบอุดหนุน)

100,000            100,000       200,000 191,460        - ด าเนินการจัดกิจกรรมพฒันาศักยภาพครูและบคุลากรทางการศึกษา
สังกัดกลุ่มจังหวัดการศึกษาที่ 6 (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 
2560 ณ โรงแรมแกรนด์เซาร์เทร์ิน อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมอาเซียน
ศึกษาส าหรับเด็กเล็กและเด็กปฐมวัย
2. เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการ ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้เกีย่วกับอาเซียนศึกษา
ส าหรับเด็กเล็กและเด็กปฐมวัย

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

3. เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการสามารถคิดค้น หาวิธีการ เทคนิคและกลยุทธ์ใน
การจัดกิจกรรมใหน้ักเรียนได้เรียนรู้เร่ืองประชาคมอาเซียน ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมตามวัย
ผลการด าเนินงาน
1. ครูได้รับการพฒันาในด้านการจัดการเรียนการสอน การใช้ส่ือ และการ
เขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  
2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่าง

การด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 
ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาครูต้นแบบและบุคลากรทางการศึกษาใหไ้ด้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ เครือ่งมือเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสมัยใหม่  ในการจัดการการเรียนการสอนและการบริหาร
การศึกษา4 โครงการพฒันาบคุลากร ร.ร.เศบาลวัด

ชัยชุมพล
175,000      175,000        - ด าเนินการพฒนาบตุลากรระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน 2560 ณ ร.ร.

เทศบาลวัดชัยชุมพล 
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อจัดอบรมพฒันาความรู้ในด้านการจัดท าส่ือการเรียนการสอน
((2) เพิ่มทกัษะด้าน ICT ใหก้ับบคุลากรของโรงเรียนในการน ามาพฒันา
ด้านการเรียนการสอน
(3) เพื่อใหบ้คุลากรในโรงเรียนได้เปดิโลกทศัน์ด้วยการศึกษาดูงานใน
ต่างจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง
ผลการด าเนินงาน
(1) บคุลากรของโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 78 
คน
(2) ครูมีทกัษะความรู้ในด้านการจัดท าส่ือการเรียนสอน และเพิ่มทกัษะด้าน
ด้าน ICT สามารถน ามาใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง
ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 

ฯได้

1 โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน

กองการศึกษา
(งบอุดหนุน)

300,000 300,000       - จัดหาส่ือวัสดุอุปกรณ์ในการพฒันาศูนย์ใหเ้ปน็แหล่งเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ
 - จัดหาบรรยากาศภายในศูนย์การเรียนรู้ใหเ้อือ้ต่อการจัดกิจกรรมการ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

งานระดับก่อนวยั
เรียนฯ

250,000 250,000      

50,000 50,000        

1. ร.ร.เทศบาลวัดชัยชุมพล
 - ด าเนินการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดซ้ือส่ือนวัตกรรม วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในศูนย์การเรียนรู้
2. เพื่อพฒันาหอ้งสมุดใหเ้ปน็แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพต่อนักเรียนและชุมชน
3. เพื่อสร้างบรรยากาศของแหล่งเรียนรู้ ใหเ้อือ้ต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
ผลการด าเนินงาน
1. นักเรียนประศึกษาปทีี่ 1-6 จ านวน 1,639 คนได้ศึกษาหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
2. ศูนย์การเรียนรู้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ ที่มีคุณภาพต่อการ
พฒันาการเรียนรู้ของนักเรียน
3. นักเรียนมีศูนย์การเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณภาพต่อการเรียนรู้
4. เพิ่มบรรยากาศของแหล่งเรียนรู้ ใหเ้อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้และก่อ
ประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนร็

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2560
ภายใต้ยทุธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณ ี ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสูคุ่ณภาพมาตรฐานที่เหนือกวา่

แนวทางการพัฒนาที่ 6 พัฒนาศูนย์เรียนรูใ้หเ้ป็นหอ้งเรียนต้นแบบเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาทกัษะการคิดวิเคราะหแ์ละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง 5 ด้าน
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง
ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 

ฯได้
แนวทางการพัฒนาที่ 6 พัฒนาศูนย์เรียนรูใ้หเ้ป็นหอ้งเรียนต้นแบบเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาทกัษะการคิดวิเคราะหแ์ละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง 5 ด้าน

50,000          50,000        2. ร.ร.เทศบาลวัดโคกสะทอ้น
  - ด าเนินกิจกรรมจัดหาส่ือวัสดุ อุปกรณ์ ใหไ้ด้มาตรฐานและเพยีงพอกับ
สภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 
กันยายน 2560 ณ หอ้งวิทยาศาสตร์ ร.ร.เทศบาลวัดโคกสะทอ้น
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อจัดหาส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ แหง่เรียนรู้วิทยาศาสตร์ใหก้ับนักเรียนโดย
ใช้แหล่งเรียนรู้ของนักเรียน
(2) เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและพฒันาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหก้ับ
นักเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในการพฒันาอย่างเต็มศักยภาพ 
ผลการด าเนินงาน
(1) โรงเรียนมีศูนย์แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีวัสดุ อุปกรณ์ ที่ได้มาตรฐาน
และเพยีงพอกับสภาพการเรียนรู้ของนักเรียน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

30,000        (2.1) โครงการศูนย์พฒันาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 - ด าเนินกิจกรรมจัดหาส่ือวัสดุ อุปกรณ์ ใหไ้ด้มาตรฐานและเพยีงพอกับ
สภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 
กันยายน 2560 ณ หอ้งวิทยาศาสตร์ ร.ร.เทศบาลวัดโคกสะทอ้น
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อจัดหาส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ แหง่เรียนรู้วิทยาศาสตร์ใหก้ับนักเรียนโดย
ใช้แหล่งเรียนรู้ของนักเรียน
(2) เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและพฒันาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหก้ับ
นักเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในการพฒันาอย่างเต็มศักยภาพ 
ผลการด าเนินงาน
(1) โรงเรียนมีศูนย์แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีวัสดุ อุปกรณ์ ที่ได้มาตรฐาน
และเพยีงพอกับสภาพการเรียนรู้ของนักเรียน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง
ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 

ฯได้
แนวทางการพัฒนาที่ 6 พัฒนาศูนย์เรียนรูใ้หเ้ป็นหอ้งเรียนต้นแบบเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาทกัษะการคิดวิเคราะหแ์ละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง 5 ด้าน

20,000        (2.2) โครงการพฒันาศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 - ด าเนินการจัดกิจกรรมพฒันาอาชีพใหก้ับเด็กนักเรียน  ระหว่างเดือน
กันยายน-สิงหาคม 2560 ณ ร.ร.เทศบาลวัดชัยชุมพล 
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมอาชีพและพาณิชย์ใหก้ับ
นักเรียนในทกุระดับชั้น
ผลการด าเนินงาน
(1) การฝึกอาชีพเพื่อเสริมรายได้ใหก้ับนักเรียน จ านวน 5 กิจกรรม 
 - ชั้นป.1 กิจกรรมประดิษฐ์พวงกุญแจลูกปดัเล็ก
 - ชั้นป.2 กิจกรรมประดิษฐ์พวงกุญแจลูกปดัใหญ่
 - ชั้นป.3 กิจกรรมประดิษฐ์ถุงหอม
 - ชั้นป.4 กิจกรรมประดิษฐ์จากริบบิ้นผ้า
 - ชั้นป.5 กิจกรรมประดิษฐ์จากไหมพรม
 - ชั้นป.6 กิจกรรมประดิษฐ์จากผ้าใยบวั
(2) นักเรียนสามารถน าไปใช้หารายได้เสริมและมีความพงึพอใจต่อ
กิจกรรมระดับมาก
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง
ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 

ฯได้
แนวทางการพัฒนาที่ 6 พัฒนาศูนย์เรียนรูใ้หเ้ป็นหอ้งเรียนต้นแบบเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาทกัษะการคิดวิเคราะหแ์ละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง 5 ด้าน

50,000          50,000        3. ร.ร.รีสอร์ทเทศบาลเมืองทุ่งสง
 - จัดหา ส่ือ วัสดุ และของเล่นเด็กปฐมวัยส าหรับศูนย์แหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
วัตถุประสงค์  
1. เพื่อใหโ้รงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
2. เพื่อใหเ้ด็กได้รับการพฒันาเต็มศักยภาพตาม ความสามารถและความ
ถนัดของแต่ละบคุคล 
ผลการด าเนินงาน 
1. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่สนองความต้องการเด็ก ครู ผู้ปกครอง และ
ชุมชน 2. ความพงึพอใจต่อการจัดแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน อยู่ในระดับ
มากที่สุด

ด าเนินการแล้วเสร็จ

50,000          50,000        4. ร.ร.เทศบาลบ้านนาเหนือ
 - ด าเนินกิจกรรมพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน จ านวน ๑ หอ้ง คือ 
หอ้งประชุมสภานักเรียน ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2560
วัตถุประสงค์
1.เพื่อพฒันาโรงเรียนใหเ้ปน็สังคมแหง่การเรียนรู้ ที่มีแหล่งข้อมูล ข่าวสาร
 ความรู้ และ สร้างเสริมประสบการณ์ที่กว้างขวางหลากหลาย
2.เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในโรงเรียน โดยเน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ
3.เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนมีทกัษะการเรียนรู้เปน็ผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ผลการด าเนินงาน
1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนและบคุลากรมีความพงึพอใจต่อแหล่งเรียนรู้    

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง
ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 

ฯได้
แนวทางการพัฒนาที่ 6 พัฒนาศูนย์เรียนรูใ้หเ้ป็นหอ้งเรียนต้นแบบเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาทกัษะการคิดวิเคราะหแ์ละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง 5 ด้าน

50,000          50,000        5. ร.ร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง
 - ด าเนินกิจกรรมพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพฒันาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ส่งเสริมการเรียนรู้ทกุเวลา ทกุ
สถานที่
ผลการด าเนินงาน
1..มีจัดแหล่งเรียนรู้ ๑ แหล่ง  คือหอ้งสันทนาการ
2.ผู้ใช้บริการมีความพงึพอใจ ร้อยละ 88.75 เฉล่ีย 4.44 ระดับ ดี
3. เปน็แหล่งศึกษาค้นคว้า

ด าเนินการแล้วเสร็จ

งานระดับมัธยมศึกษา 50,000 50,000        6. ร.ร.มัธยมเทศบาลวัดทา่แพ ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอน

ที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 

ฯได้

1 โครงการส่งนักกีฬา-กรีฑา เข้า
ร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอืน่

งานกีฬา ฯ
กองการศึกษา
(งบเทศบาล)

     200,000 17,540           - จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟตุบอล "นครหาดใหญ่คัพ" คร้ังที่
 3 ประจ าป ี2560 ระหว่างวันที่ 2-24 กันยายน 2560 (วันเสาร์และ
อาทติย์) ณ สนามฟตุบอลเทศบาลนครหาดใหญ่ ภายในสนามกีฬา
กลาง จิระนคร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของนักกีฬา ได้พฒันาทกัษะ
ความสามารถในการเล่นกีฬา และเปน็การสร้างทมีนักกีฬา "ทมี
เทศบาลเมืองทุ่งสง" 
ผลการด าเนินงาน
1. นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง มีการพฒันาศักยภาพ
และมาตรฐานการเล่นกีฬาฟตุบอลสูงขึน้ และมีความพร้อมในการเข้า
ร่วมแข่งขัน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

2 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่แหง่
ประเทศไทย

งานกีฬา ฯ
กองการศึกษา
(งบเทศบาล)

1,000,000     600,000       1,600,000        1,402,746       - จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ดังนี้
(1) รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ "ทา่ตะเภาเกมส์" 
  - เข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬา-กรีฑา ทมีเทศบาลเมืองทุ่งสง ระหว่างวันที่
 7-16 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง
  - ส่งนักกีฬา-กรีฑา ทมีเทศบาลเมืองทุ่งสงเข้าร่วมแข่งขันฯ จ านวน 
9 ชนิดกีฬา ระหว่างวันที่ 19-28 พฤศจิกายน 2559 ณ เทศบาลนคร
สุราษร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 
วัตถุประสงค์ 
 - เพื่อปลูกฝังจิตส านึกใหน้ักเรียนได้ออกก าลังกายเล่นกีฬา หา่งไกล
ยาเสพติด

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2560
ภายใต้ยทุธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณ ี ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสูคุ่ณภาพมาตรฐานที่เหนือกวา่

แนวทางการพัฒนาที่ 7 สนับสนุนการกีฬาเพ่ือสุขภาพ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศและสู่มืออาชีพในระดับสากลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านกีฬาใหไ้ด้มาตรฐาน
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอน

ที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 

ฯได้
แนวทางการพัฒนาที่ 7 สนับสนุนการกีฬาเพ่ือสุขภาพ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศและสู่มืออาชีพในระดับสากลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านกีฬาใหไ้ด้มาตรฐาน

 -  สร้างความสัมพนัธือันดีของบคุลากร และนักเรียนในสังกัดกับ
อปท.อืน่ที่เข้าร่วมแข่งขัน
 -  นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันกีฬา เพื่อพฒันาทกัษะและ
ความสามารถตลอดจนเปน็ตัวแทนนักกีฬาทมีภาคใต้ไปแข่งขันใน
ระดับประเทศต่อไป
ผลการด าเนินงาน
 - อันดับ 5 ของภาคใต้ จาก 55 อปท.
 - ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คะแนนรวมกรีฑารุ่นอายุไม่เกิน 14
 ป ีหญิง
 - ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คะแนนรวมกรีฑารุ่นอายุไม่เกิน 16
 ป ีหญิง
 - ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คะแนนรวมกรีฑารุ่นอายุไม่เกิน 18
 ป ีหญิง
 - ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คะแนนรวมกรีฑารุ่นอายุไม่เกิน 16วัตถุประสงค์
 - เพื่อส่งนักกีฬา-กรีฑา ทมีเทศบาลเมืองทุ่งสง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
 , รองชนะเลิศอันดับ 1 เปน็ตัวแทนทมีภาคใต้ เข้าร่วมแข่งขันรอบชิง
ชนะเลิศระดับประเทศ
ผลการด าเนินงาน
 - อันดับ 10 ของประเทศ จาก 228 องค์กร
 - อันดับ 3 ของภาคใต้
 - เหรียญรางวัลที่เปา้หมายไว้ 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 3 
เหรียญทองแดง
ผลปรากฎว่าได้ 6 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน และ 4เหรียญแดง

C66



ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอน

ที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 

ฯได้
แนวทางการพัฒนาที่ 7 สนับสนุนการกีฬาเพ่ือสุขภาพ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศและสู่มืออาชีพในระดับสากลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านกีฬาใหไ้ด้มาตรฐาน

3 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 
เด็ก และเยาวชนและประชาชน

งานกีฬาฯ 
กองการศึกษา
(งบเทศบาล)

200,000       150,000       350,000          301,450          - ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬา เด็ก และเยาวชนและประชาชน 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปน็การพฒันาศักยภาพเด็ก เยาวชน และประชาชน ใหม้ี
ความสามารถในการเล่นกีฬา มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับการออก
ก าลังกายและเล่นกีฬา มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบยีบวินัย มีน้ าใจ
เปน็นักกีฬา มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน รวมทั้งเปน็พื้นฐานในการ
พฒันากีฬาไปสู่ความเปน็เลิศ ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว
 และสังคม 
ผลการด าเนินงาน
1. ด าเนืนการจัดการแข่งขัน ประจ าป ี2560 ทั้งหมด 4 คร้ัง 
 - คร้ังที่ 1 จัดการแข่งขันฟตุบอลอาวุโส 50 ป ี"เทศบาลเมืองทุ่ง
สงคัพ" ประจ าป ี2560 ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2560 ณ สนาม
กีฬาโรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ และสนามกีฬามหาวิทยาลัยราช
มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอน

ที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 

ฯได้
แนวทางการพัฒนาที่ 7 สนับสนุนการกีฬาเพ่ือสุขภาพ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศและสู่มืออาชีพในระดับสากลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านกีฬาใหไ้ด้มาตรฐาน

 - คร้ังที่ 2 จัดการแข่งกีฬาเซปคัตะกร้อและตะกร้อลอดหวง ระหว่าง
วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2560 ณ โรงยิมเนเซ่ียมเทศบาลเมืองทุ่งสง 
และสนามตะพร้อลอดหวงด้านหลังโรงยิมเนเซ่ียมเทศบาลเมืองทุ่งสง
 - คร้ังที่ 3 จัดการแข่งขันกีฬากลุ่มนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองทุ่งสง ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2560 ณ สนามกีฬา
โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ
 - คร้ังที่ 4 จัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ประจ าป ี2560 ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี
 ชาย-หญิง ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2560 ณ โรงยิมเนเซ่ียม
เทศบาลเมืองทุ่งสง

4  โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรอืน่

 งานกีฬา ฯ
กองการศึกษา
(งบเทศบาล)

       300,000  -  - ยังไม่มีหน่วยงานเสนอเปน็เจ้าภาพร่วม
ในการจัดการแข่งขัน

5  โครงการจัดสอนหลักสูตร
พเิศษด้านกีฬา

 งานกีฬา ฯ
กองการศึกษา
(งบเทศบาล)

3,200,000     800,000       4,000,000        3,597,385.40   - จัดหาวัสดุเคร่ืองบริโภค และจัดจ้างครูสอนวิชาสามัญ และ
ค่าตอบแทนครูฝึกสอนกีฬา เนื่องจากจ านวนครูไม่เพยีงพอส าหรับ
นักเรียนตามกลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

6  โครงการฝึกทกัษะกีฬาขัน้
พื้นฐานภาคฤดูร้อน

 งานกีฬาฯ 
กองการศึกษา
(งบเทศบาล)

10,000         6,050             -  ด าเนินการจัดฝึกทกัษะกีฬาวอลเลย์บอล ระหว่างวันที่ 8-12 
พฤษภาคม 2560 ณ โรงยิมเนเซ่ียมเทศบาลเมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาขัน้พื้นฐานแก่เด็ก และเยาวชน ใหรู้้จักใช้
เวลาว่างใหเ้ปน็ประโยชน์ หา่งไกลยาเสพติด
ผลการด าเนินงาน
1. เด็ก เยาวชนที่ร่วมโครงการ ได้รับความรู้ในการเล่นกีฬา
วอลเลย์บอลขัน้พื้นฐานและได้ใช้เวลาว่างใหเ้ปน็ประโยชน์และ
หา่งไกลยาเสพติด

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอน

ที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 

ฯได้
แนวทางการพัฒนาที่ 7 สนับสนุนการกีฬาเพ่ือสุขภาพ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศและสู่มืออาชีพในระดับสากลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านกีฬาใหไ้ด้มาตรฐาน

7  โครงการพฒันาศักยภาพ
นักเรียนเพื่อความเปน็เลิศด้าน
กีฬา

 ร.ร.เทศบาลวัด
ชัยชุมพล

60,000         60,000           - ด าเนินการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา ระหว่างเดือนมิถุนายน-
สิงหาคม 2560 ร.ร.เทศบาลบา้นนาเหนือ 
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนมีสุขภาพที่ดี
(2) เพื่อพฒันาการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา
(3) เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนรู้จักกฎกติกาในการเล่นกีฬาและมีน้ าใจ
เปน็นักกีฬา
(4) เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนมีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ
ผลการด าเนินงาน
(1) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 1,675 คน 
(2) นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพฒันาศักยภาพด้านกีฬาและ
ด้านอืน่ๆ 
(3) นักเรียน ครู ผู้ปกครองมีความรักสามัคคีในหมู่คณะ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอน

ที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 

ฯได้
แนวทางการพัฒนาที่ 7 สนับสนุนการกีฬาเพ่ือสุขภาพ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศและสู่มืออาชีพในระดับสากลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านกีฬาใหไ้ด้มาตรฐาน

 8.1 กิจกรรมทา่แพเกมส์ 100,000       99,970           - ด าเนินการจัดกิจกรรมทา่แพเกมส์ ระหว่างวันที่ 13-13 กรกฎาคม 
2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ 
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการกีฬา
ผลการด าเนินงาน
(1) ครูและนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 จ านวน 700 คน เข้าร่วมกิจกรรม
แข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ท าการจัดการแข่งขัน จ านวน 2 วัน 
(2) ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีเจตคติที่ดีต่อการกีฬา

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอน

ที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 

ฯได้
แนวทางการพัฒนาที่ 7 สนับสนุนการกีฬาเพ่ือสุขภาพ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศและสู่มืออาชีพในระดับสากลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านกีฬาใหไ้ด้มาตรฐาน

9  โครงการส่งเสริมสุขภาพ
 - กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี
ภายในโรงเรียน

 ร.ร.กีฬา
เทศบาลเมือง

ทุ่งสง

10,000          10,000           - ด าเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 
3-13 กรกฎาคม 2560 ณ สนามกีฬาเทศบาลบ้านนาเหนือ 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างพื้นฐานและทักษะการเล่นกีฬาอย่างถูกต้อง
2. เพื่อปลูกฝังนักเรียน ให้มีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
3. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ผลการด าเนินงาน
1. กิจกรรมที่ด าเนินการ มีทั้งหมด 5 กิจกรรม ดังนี้
 - แข่งขันเปตอง
 - แข่งขันกีฬาฟุตบอล
 - แข่งขันกรีฑาประเภทลู่
 - แข่งกรีฑาประเภทลาน
 - และขบวนพาเหรดและกองเกียรติยศ
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งส้ิน จ านวน 329 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
3. ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจ มีค่าเฉล่ีย 4.41 คิดเป็นร้อยละ 90.35 
4. นักเรียนมีทักษะในการเล่นกีฬาอย่างถูกต้อง
5. นักเรียนมีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
6. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์กับครู

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอน

ที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

1 โครงการเข้าค่ายวิชาการของ
นักเรียนโรงเรียนสังกัด
เทศบาล

ศึกษานิเทศก์
กองการศึกษา
(งบเทศบาล)

100,000 66,110          - ด าเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายวิฃาการของนักเรียนโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองทุ่งสง 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใหน้ักเรียนที่กลุ่มสาระคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมพฒันา
ความสามารถ 8 กลุ่มสาระ
ผลการด าเนินงาน
1. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมพฒันาความสามารถใน 8 กลุ่มสาระ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

2 โครงการประกวดส่ือการ
เรียนการสอนของครูในสังกัด
เทศบาลเมืองทุ่งสง

ศึกษานิเทศก์
กองการศึกษา
(งบเทศบาล)

50,000 50,000           100,000 99,000          - ด าเนินการจัดประกวดส่ือการเรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาล
เมืองทุ่งสง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ หอ้งประชุมเทศบาลเมือง
ทุ่งสง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใหค้รูได้พฒันาตนเองในการผลิตส่ือการสอนที่มีคุณภาพ
ผลการด าเนินงาน
1. ครุได้ผลิตส่ือการสอนที่มีคุณภาพ
2. ผลรางวัลประกวดส่ือการเรียนการสอนที่รับ
 - ระดับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  ชื่อผลงาน แบง่ปนัส่ือการเรียนรู้ By Kru
 Eaw.
 - ระดับปฐมวัย ชื่อผลงาน บา้นแสนสนุก ปลุกความรู้
 - ระดับมัธยมศึกษา ชื่อผลงาน เพลง Adjective

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2560
ภายใต้ยทุธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณ ี ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสูคุ่ณภาพมาตรฐานที่เหนือกวา่

แนวทางการพัฒนาที่ 8 สร้างระบบบริหารจัดการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการของภาคีทกุภาคส่วนอย่างมีคุณภาพเป็นระบบและได้มาตรฐาน
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอน

ที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

แนวทางการพัฒนาที่ 8 สร้างระบบบริหารจัดการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการของภาคีทกุภาคส่วนอย่างมีคุณภาพเป็นระบบและได้มาตรฐาน

3 โครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง

ศึกษานิเทศก์
กองการศึกษา
(งบเทศบาล)

30,000 30,000          - ด าเนินจัดการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองทุ่งสง ระหว่างมกราคม - กุมภาพนัธ์ 2560 ณ โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
 - เพื่อด าเนินการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปี
ผลการด าเนินการ
 - โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน 6 โรงเรียนได้รับการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

ด าเนินการแล้วเสร็จ

4 โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน (SBMLD)

ศึกษานิเทศก์
กองการศึกษา
(งบอุดหนุน)

6,000,000 1,525,000     - จัดกิจกรรมตามแผน SBMLD ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
ทุ่งสง ดังนี้

ด าเนินการแล้วเสร็จ

750,000      - โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการดังนี้
1. ร.ร.เทศบาลวัดชัยชุมพล

750,000     2. .ร.ร.เทศบาลวัดโคกสะทอ้น

750,000     3. ร.ร.มัธยมวัดทา่แพฯ

750,000     4. ร.ร.เทศบาลบา้นนาเหนือ

750,000     5. ร.ร.กีฬาฯ

750,000     6. ร.ร.รีสอร์ทอุบาล  

250,000     1. ร.ร.เทศบาลวัดชัยชุมพล
250,000     2. .ร.ร.เทศบาลวัดโคกสะทอ้น ขออนุมติัจา่ยขาดเงินสะสมในปีงบประมาณ 

2561250,000     3. ร.ร.มัธยมวัดทา่แพฯ

250,000     4. ร.ร.เทศบาลบา้นนาเหนือ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอน

ที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

แนวทางการพัฒนาที่ 8 สร้างระบบบริหารจัดการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการของภาคีทกุภาคส่วนอย่างมีคุณภาพเป็นระบบและได้มาตรฐาน

250,000     75,000 5. ร.ร.กีฬาฯ
 - ด าเนินจัดกิจกรรมคณะกรรมการสถานศึกษาเข้มแข็งและ กิจกรรม 
  นักเรียนได้รับการพฒันา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใหก้ารพฒันาการศึกษาและการพฒันาทอ้งถิน่เปน็ไปตาม
พระราชบญัญัติการศึกษาแหง่ชาติ  มาตรา 43
2. เพื่อสร้างความพงึพอใจแก่คณะกรรมการสถานศึกษาในการ
ร่วมงานพฒันาการศึกษาทอ้งถิน่ร่วมกัน
3.พื่อพฒันานักเรียนตามความสนใจและความถนัดใหเ้ต็มศักยภาพ 
ด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬาและวิชาการ 
ผลการด าเนินงาน
1. การด าเนินงานโครงการอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉล่ีย  4.28  ร้อยละ 
85.67

ด าเนินการแล้วเสร็จ

250,000      - ร.ร.รีสอร์ทอนุบาล
- ปงีบประมาณ พ.ศ.2560 เปน็โครงการคัดเลือก ได้รับการจัดสรร 
100,000 บาท แบง่เปน็ การศึกษาในระบบ 50,000 บาท และ
ส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้
พื้นฐาน 50,000 บาท - ในปนีี้ได้ด าเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินสะสม
ของปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 - ส าหรับงบประมาณ พ.ศ.2560 จะ
ด าเนินการในปงีบประมาณ พ.ศ.2561

C73



ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอน

ที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

แนวทางการพัฒนาที่ 8 สร้างระบบบริหารจัดการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการของภาคีทกุภาคส่วนอย่างมีคุณภาพเป็นระบบและได้มาตรฐาน

5 โครงการนิเทศการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

ศึกษานิเทศก์
กองการศึกษา
(งบเทศบาล)

30,000 21,000           - ด าเนินการนิเทศติดตามงานและนิเทศครู โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองทุ่งสง  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน 6 โรงเรียน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อนิเทศการจัดการเรียนการสอนของคณุโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองทุ่งสสง
ผลการด าเนินงาน
1. ครูสามารถพฒันาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

กองการศึกษา
(งบอุดหนุน)

350,000  -  - 

งานระดับกอ่นวัย
เรียนฯ

250,000  -  - 
งานระดับมธัยมศึกษา 50,000  -  - 
งานบริหารงานทั่วไปฯ 50,000  -  - 

โครงการส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ที่จัดท า
แผนพฒันาการศึกษาดีเด่น

ไม่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน6
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอน

ที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

แนวทางการพัฒนาที่ 8 สร้างระบบบริหารจัดการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการของภาคีทกุภาคส่วนอย่างมีคุณภาพเป็นระบบและได้มาตรฐาน

20,872,520 299,535 21,172,055 20,163,552

13,448,570 208,540 13,657,110 12,797,123

 - ค่าจัดการเรียนการสอน 7,433,400      6,570,425  - สนับสนุนการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการเรียน
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน 1,147,800 30,940                1,178,740  - สนับสนุนการบริหารสถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียน

 - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 1,136,700 17,700               1,154,400      1,157,400  - สนับสนุนการบริหารสถานศึกษาค่าเคร่ืองแบบนักเรียน

 - ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพ
ผู้เรียน

1,535,670 116,620              1,652,290      1,652,285  - สนับสนุนการบริหารสถานศึกษาค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน

 - ค่าปจัจัยพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน

287,000 18,000                  305,000  - สนับสนุนการบริหารสถานศึกษาค่าปจัจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน

 - ค่าหนังสือเรียน 1,908,000 25,280                1,933,273  - สนับสนุนการบริหารสถานศึกษาค่าหนังสือเรียน

ระดับมัธยมศึกษา 7,423,950 90,995 7,514,945 7,366,429  - สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

 - ค่าจัดการเรียนการสอน 4,013,000      3,908,667  - สนับสนุนการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการเรียน
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน 469,660 12,725                  482,385        482,385  - สนับสนุนการบริหารสถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียน

 - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 504,350 17,660                  522,010        522,010  - สนับสนุนการบริหารสถานศึกษาค่าเคร่ืองแบบนักเรียน

 - ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพ
ผู้เรียน

981,840        937,658  - สนับสนุนการบริหารสถานศึกษาค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน

 - ค่าปจัจัยพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน

474,000 55,500                  529,500        529,500  - สนับสนุนการบริหารสถานศึกษาค่าปจัจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน

 - ค่าหนังสือเรียน 981,100 5,110                    986,210        986,209  - สนับสนุนการบริหารสถานศึกษาค่าหนังสือเรียน

(งบอุดหนุนทั่วไป) ด าเนินการแล้วเสร็จ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา
ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

 - สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

7
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอน

ที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

แนวทางการพัฒนาที่ 8 สร้างระบบบริหารจัดการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการของภาคีทกุภาคส่วนอย่างมีคุณภาพเป็นระบบและได้มาตรฐาน
8 โครงการเรียนรู้สู่ความเขม้แขง็

ร่วมแรงพัฒนาท้องถิ่น
45,000 45,000             - ด าเนินการจดักจิกรรมเรียนรู้สู่ความเขม้แขง็ร่วมแรงพัฒนาท้องถิ่น ระหว่าง

วันที่ 30 มถินุายน - 1 กรกฎาคม 2560 
วตัถุประสงค์
(1) เพื่อให้ชมุชน ผู้ปกครองมส่ีวนร่วมในการบริหารจดัการศึกษา
(2) เพื่อให้มคุีณภาพแหละประสิทธิภาพในการบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียน
ผลการด าเนินงาน
(1) ผู้ปกครองนักเรียนเขา้ร่วมประชมุร้อยละ 92.50 
(2) ร้อยละ 85 ของผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษา ชมุชนที่เขา้ร่วมกจิกรรม
ได้มส่ีวนร่วมให้ขอ้มลูขอ้เสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียนและการส่งเสริมการ
เรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆ ของนักเรียนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

9 โครงการพลังเครือขา่ยผู้ปกครอง  -  -  - ด าเนินการจดักจิกรรมพลังเครือขา่ยผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 1 มถินุายน - 30 
กรกฎาคม 2560 ณ ร.ร.มธัยมเทศบาลวัดท่าแพ
วตัถุประสงค์
(1) เพื่อให้ชมุชน ผู้ปกครองมส่ีวนร่วมในการบริหารจดัการศึกษา
(2) เพื่อให้มคุีณภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียน
ผลการด าเนินงาน
(1) ผู้ปกครองนักเรียนเขา้ร่วมประชมุร้อยละ 92.50 
(2) ร้อยละ 85 ของผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษา ชมุชน ที่เขา้ร่วม
กจิกรรมได้มส่ีวนร่วมให้ขอ้มลูขอ้เสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียนและการ
ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาโรงเรียนและการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการ
ด้านต่างของนักเรียนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอน

ที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

แนวทางการพัฒนาที่ 8 สร้างระบบบริหารจัดการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการของภาคีทกุภาคส่วนอย่างมีคุณภาพเป็นระบบและได้มาตรฐาน
10 โครงการประชมุผู้ปกครอง ร.ร.เทศบาล

บ้านนาเหนือ
5,000 5,000               - ด าเนินการจดัประชมุผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 9 มถินุายน 2560 ณ ใต้อาคาร

เอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ 
วตัถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ปกครองทราบ นโยบาย แนวทางการด าเนินงานของโรงเรียน
2. ผู้ปกครองมส่ีวนร่วมในการให้ขอ้มลูขอ้เสนอแนะเพื่อพัฒนาโรงเรียน และ
นักเรียน
3. เพื่อให้เกดิความร่วมมอืระหว่างโรงเรียน ครู นักเรียน ในการส่งเสริมการ
เรียนรู้และพัฒนาด้านต่างๆ ของนักเรียน
ผลการด าเนินงาน
1. ความร่วมมอืของผู้ปกครองนักเรียนในการให้ขอ้มลู ขอ้เสนอแนะในการร่วม
พัฒนาโรงเรียนการร่วมมอืในการดูลชว่ยเหลือนักเรียนและร่วมกนัส่งเสริม พัฒนา
 ป้องกนั แกไ้ขปัญหาในชั้นเรียนร่วมกบัครุประจ าชั้น

ด าเนินการแล้วเสร็จ

11 โครงการส่งเสริมศักยภาพและ
ความเขม้แขม็ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา
 - กจิกรรมประชมุคณะกรรมการ
สถานศึกษา
 - กจิกรรมอบรมสัมมนาและทัศน
ศึกษาศึกษาดูงาน

ร.ร.เทศบาล
บ้านนาเหนือ

45,000 45,000             - ด าเนินการส่งเสริมศักยภาพของความเขม้แขง็ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ระหว่างวันที่ 8 -10 กมุภาพันธ์ 2560  ณ ร.ร.เทศบาลบ้านนาเหนือและ ร.ร.
เทศบาลเมอืงภูเกต็
วตัถุประสงค์
1. เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษา รู้ เขา้ใจบทบาท อ านาจหน้าที่ของตนเอง
2. เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมก าหนดแผนพัฒนาสถานศึกษาด้าน
วิชาการ บุคลากร งบประมาณ อาคาร สถานที่ และกจิกรรมต่างๆของสถานศึกษา
ผลการด าเนินการ
1. ด าเนินการ 2 กจิกรรม ได้แก ่(1) กจิกรรมประชมุคณะกรรมการสถานศกษึา 
ณ ห้องประชเุมโรเงรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ (2) กจิกรรมอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเทศบาลเมอืงภูเกต็
2. คณะกรรมการสถานศึกษา รู้ เขา้ใจ บทบาทหน้าที่ของตนเองมส่ีวนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษา
3. สถานศึกษาได้ขบัเคล่ือนการด าเนินงานด้านต่างๆ ได้เต็มศักยภาพ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

C77



ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอน

ที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

แนวทางการพัฒนาที่ 8 สร้างระบบบริหารจัดการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการของภาคีทกุภาคส่วนอย่างมีคุณภาพเป็นระบบและได้มาตรฐาน
12 โครงการประชมุผู้ปกครอง ร.ร.กฬีาเทศบาล

เมอืงทุ่งสง
5,000 5,000               - ด าเนินการจดัประชมุผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ อาคาร

อเนกประสงค์โรเงรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ
วตัถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนัดีระหว่างบ้านกบัโรเงรียน
2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มส่ีวนร่วมในการให้ขอ้มลู ขอ้เสนอแนะ
ในการพัฒนาโรเงรียน
3. เพื่อร่วมมอืกบัผู้ปกครอง นักเรียน ในการส่งเสริมการเรียนรู้แหละพัฒนาการ
ด้านต่างๆ ของนักเรียนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ
4. เพื่อให้ผู้ปกครองได้มโีอกาสพบปะกบัครุประจ าชั้น เพื่อน าไปสู่ความร่วมมอื
ในการดูแลชว่ยเหลือนักเรียนและร่วมกนัส่งเสริมพัฒนา ป้องกนั แกไ้ขปัญหา
นักเรียนในชั้นเรียนร่วมกนั
5. เพื่อให้นักเรียนได้น าความรู้ที่ได้รับไปใชใ้นชวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม
ผลการด าเนินงาน
1. นักเรียน จ านวน 329 คน เขา้ร่วมกจิกรรมทั้งส้ินจ านวน 288 คน คิดเป็นร้อย
ละ 96.00 
2. นักเรียนที่ไมไ่ด้ร่วมกจิกรรม จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 

ด าเนินการแล้วเสร็จ

3. ผู้เขา้ร่วมมคีวามพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 98.09
4. ผู้ปกครองได้สร้างความสัมพันธ์อนัดีระหว่างบ้านกบัโรเงรียน
5. เกดิความสัมพันธ์อนัดีระหว่างผู้ปกครองกบัโรงเรียน
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่าง

การด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 

ฯได้
แนวทางการพัฒนาที่ 9 พัฒนาระบบโรงเรียนมัธยมศึกษาใหม้ีคุณภาพได้มาตรฐานและมุ่งเน้นความเป็นเลิศในด้านวิชาการและด้านสังคม

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2560
ภายใต้ยทุธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณ ี ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสูคุ่ณภาพมาตรฐานที่เหนือกวา่

ร.ร.มัธยม
เทศบาล
วัดทา่แพ

(งบเทศบาล)

1 โครงการสอนภาษาไทยระดับมัธยม 100,000     95,040         - ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมความเปน็เลิศทางภาษาไทยของนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ สวน
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
วัตถุประสงค์ 
(1) เพื่อใหน้ักเรียนได้รับการพฒันาความสามารถพเิศษของตนเองในทกัษะ
วิชาภาษาไทย
(2) เพื่อเชิดชูเกียรติสุนทรภู่กวีเอกของไทย
ผลการด าเนินงาน
(1) นักเรียนในสังกัดเทศบาลจ านวน 5 โรงเรียน รวม 120 คน เข้าร่วม
กิจกรรมในรูปแบบค่ายฐานความรู้ เวลา 3 วัน 2 คืน 
(2) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 
(3) นักเรียนสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางภาษาไทยร้อยละ 90 
(4) นักเรียนมีความพงึพอใจในระดับดีเย่ียม
(5) นักเรียนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ในทกัษะภาษาไทย

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่าง

การด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 
ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 10  น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพมาเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา

1 โครงการส่งเสริมภูมิปญัญา
ทอ้งถิน่ ศิลปะ วัฒนธรรม  
ประเพณีและวิชาชีพ

กองการศึกษา
(งบเทศบาล)

1,875,000 273,078       - ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมภูมิปญัญาทอ้งถิน่ ศิลปะ วัฒนธรรม  
ประเพณีและวิชาชีพ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.1 งานประเพณีชักพระ กองการศึกษา
(งบเทศบาล)

150,000 66,900  - จัดกิจกรรมชักพระระหว่างวันที่ 16-28 ตุลาคม 2559 ณ สนามหน้าที่ว่า
การอ าเภอทุ่งสง และวัดต่างๆ ในเขต
วัตถุประสงค์
1. เพื่ออนุรักษแ์ละส่งเสริมประเพณีชักพระรวมทั้งงานช่างภูมิปญัญาชาวบา้น
2. เพื่อใหท้กุภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในการจัดเรือพนมพระที่ถูกต้อง
ผลการด าเนินงาน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการการจัดงานประเพณีชักพระ 
1. เพื่อเปน็การส่งเสริมการทอ่งเที่ยวของอ าเภอทุ่งสงและจังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้ค่าเฉล่ีย 4.06
อยู่ในระดับ มาก
2. เพื่อสืบทอดประเพณีชักพระที่เปน็ประเพณีทอ้งถิน่ของชาวใต้ ซ่ึงเปน็
ประเพณีท าบญุในวันออกพรรษา ได้ค่าเฉล่ีย 4.04 อยู่ในระดับ มาก
3.  เพื่ออนุรักษแ์ละส่งเสริมประเพณีชักพระรวมทั้งงานช่างภูมิปญัญาชาวบา้น
 ได้ค่าเฉล่ีย 3.90 อยู่ในระดับมาก
4.  เพื่อเปน็การแสดงออกถึงความพร้อมเพรียง สามัคคีพร้อมใจกัน ในการ
ท าบญุท าทาน ได้ค่าเฉล่ีย 3.65 อยู่ในระดับ มาก

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2560

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่าง

การด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 
ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 10  น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพมาเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา

5. เพื่อใหป้ระชาชนได้ร่วมท านุบ ารุงและจรรโลงพทุธศาสนา ได้ค่าเฉล่ีย 3.62
 อยู่ในระดับ มาก
6.  เพื่อใหท้กุภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้การจัดเรือพนมพระที่ถูกต้อง 
ได้ค่าเฉล่ีย 3.57 อยู่ในระดับ มาก
7.  เพื่อเปน็การสร้างความรัก ความสามัคคีฟื้นฟงูานช่างชาวบา้น รวมถึงการ
ท านุบ ารุงพทุธศาสนา ได้ค่าเฉล่ีย 3.43 อยู่ในระดับ ปานกลาง
8.  เพื่อเปน็การน าผลงานทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้
ใหแ้ก่ประชาชนในชุมชน และทอ้งถิน่ ได้ค่าเฉล่ีย 3.36 อยู่ในระดับ ปานกลาง
9. เพื่อส่งเสริมช่างฝีมือของทอ้งถิน่ใหไ้ด้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ และ
เปน็ที่ในการแสดงผลงานของศิลปนิแต่ละแขนง ได้ค่าเฉล่ีย 3.26 อยู่ในระดับ
 ปานกลาง
10.เพื่อเปน็แบบอย่างใหเ้ยาวชนและประชาชน ได้รับรู้ถึงวิธีการ ขอบเขต
ของประเพณีที่ถูกต้อง ได้ค่าเฉล่ีย 3.17 อยู่ในระดับ ปานกลาง

1.2 งานทอดกฐินสามัคคี กองการศึกษา
(งบเทศบาล)

 -  -   - ด าเนินการจัดองค์กฐินวัดต่างๆในเขตเทศบาล ระหว่างเดือนตุลาคม-
พฤศจิกายน 2559 ณ วัดชัยชุมพล , วัดโคกสะทอ้น , วัดเข้าปรีดี ,วัดทา่แพ
และส านักสวนธรรมถ้ าทอหกู
ผลการด าเนินงาน
 - ผู้ร่วมกิจกรรมได้สืบสานกิจกรรมทางพทุธศาสนา

ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.3 งานประเพณีลอยกระทง กองการศึกษา
(งบเทศบาล)

300,000  -  - ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากอยู่ในช่วงการ
เสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

1.4 งาน 5 ธันวามหาราช กองการศึกษา
(งบเทศบาล)

400,000  -  - ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากอยู่ในช่วงการ
เสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่าง

การด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 
ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 10  น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพมาเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา

1.5 งานวันเด็กแหง่ชาติ กองการศึกษา
(งบเทศบาล)

80,000 10,000  - จัดงานวันเด็กแหง่ชาติ ประจ าป ี2560 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 
ณ สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอทุ่งสง
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของเด็ก และเยาวชน ใหก้าร
คุ้มครองเล้ียงดูอบรมส่ังสอน และช่วยเหลือสงเคราะหเ์ด็กพเิศษ
 2. เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนได้ยึดมั่นในสถาบนั ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์
และการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษตัริย์เปน็ประมุข
 3. เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนรู้จักหน้าที่ของตน และอยู่ในระเบยีบ วินัย มีความ
รัก ความสามัคคีในหมู่คณะ
 4. เพื่อส่งเสริมและพฒันาเด็ก เยาวชน ใหม้ีร่างกาย จิตใจ สติปญัญาที่ดี สา
มารอยู่ร่วมกับคนอืน่อย่างมีความสุข
ผลการด าเนินงาน
1. เด็กได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพฒันาเด็กและเยาวชนอย่างมีคุณภาพ
2. ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1. เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนได้ยึดมั่นในสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์
และการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษตัริย์เปน็ประมุข 
ค่าเฉล่ีย 4.26 อยู่ในระดับ มาก

ด าเนินแล้วเสร็จ

2. การประชาสัมพนัธ์ การจัดงานวันเด็กแหง่ชาติมีความเหมาะสมมากน้อย
เพยีงใด ค่าเฉล่ีย 4.18 อยู่ในระดับ มาก
3. เด็กและเยาวชน จ าค าขวัญวันเด็กประจ าปนีี้ได้มากน้อยเพยีงใด ค่าเฉล่ีย 
4.07 อยู่ในระดับ มาก
4. เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนได้ร่ืนเริง สนุกสนาน และได้ท ากิจกรรมร่วมกัน ซ่ึง
ก่อใหเ้กิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ค่าเฉล่ีย 3.85 อยู่ในระดับ มาก
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่าง

การด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 
ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 10  น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพมาเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา

5. การจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ การแสดงบนเวท ีและการจัด
กิจกรรมการแข่งขันเกมส์มีความเหมาะสมมากน้อยเพยีงใด ค่าเฉล่ีย 3.85 อยู่
ในระดับ มาก
6. ของขวัญ/อาหาร/เคร่ืองด่ืม ที่แจกใหเ้ด็กและเยาวชนมีความเหมาะสม
มากน้อยเพยีงใด ค่าเฉล่ีย 3.78 อยู่ในระดับ มาก
7. เพื่อส่งเสริมและพฒันาเด็ก เยาวชน ใหม้ีร่างกาย จิตใจ สติปญัญาที่ดี 
สามารถอยู่ร่วมกับคนอืน่อย่างมีความสุข  ค่าเฉล่ีย 3.76 อยู่ในระดับ มาก
8. เพื่อใหป้ระชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของเด็กและเยาวชน ใหก้าร
คุ้มครองเล้ียงดูอบรมส่ังสอน และช่วยเหลือสงเคราะหเ์ด็กพเิศษ  ค่าเฉล่ีย 
3.75 อยู่ในระดับ มาก
9. เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบยีบวินัย มีความรัก
 ความสามัคคีในหมู่คณะ ค่าเฉล่ีย 3.74 อยู่ในระดับ มาก
10. ระยะเวลาในการจัดงานมีความเหมาะสมมากน้อยเพยีงใด  ค่าเฉล่ีย 3.64
 อยู่ในระดับ มาก
ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ ที่มีต่อการจัดกิจกรรมในคร้ังนี้ เพื่อน าไปพฒันาในคร้ังต่อไป
1. เปน็การจัดกิจกรรมที่ดี เพราะท าใหเ้ด็กรู้ว่าเราได้ใหค้วามส าคัญแก่เด็ก
2. มีการใหบ้ริการอาหาร/เคร่ืองด่ืม ที่ดีมาก เพยีงพอต่อจ านวนเด็กที่เข้ามา
ร่วมงานวันเด็ก

3. กิจกรรมนิทรรศการ ต่าง ๆ เปน็การจัดกิจกรรมที่ดีมาก 
4. อยากใหจ้ัดกิจกรรมแบบนี้ตลอดไป เพื่อเด็กๆจะได้มีความสุขและสนุกสนาน
5. สถานที่ในการจัดงานเหมาะสมเปน็อย่างมาก เพราะจะท าใหเ้ด็กได้มา
รวมตัวในที่เดียวกัน
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่าง

การด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 
ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 10  น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพมาเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา

1.6 งานวันส าคัญทางศาสนา
 (1) มาฆบชูา

กองการศึกษา
(งบเทศบาล)

60,000  -  - ด าเนินกิจกรรมวันมาฆบชูา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพนัธ์ 2560 ณ วัดพระธาตุ
วรมหาวิหารนครศรีธรรมราช 
วัตถุประสงค์
 - เพื่ออนุรักษแ์ละส่งเสริมเนื่องในวันส าคัญทางพทุธศาสนา
ผลการด าเนินงาน
 - ผู้ร่วมกิจรรมใหส่้งเสริมเนื่องในวันส าคัญทางพทุธศาสนา

ด าเนินแล้วเสร็จ

1.7 กิจกรรมจัดงานวันแม่
แหง่ชาติ

400,000 78,190  - ด าเนินการจัดกิจกรรมวันแม่แหง่ชาติ เมื่อวันที่ 10 – 12 สิงหาคม  2560
 ณ สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอทุ่งสง และโรงยิมส์เนเซียมเทศบาลเมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใหป้ระชาชนทกุหมู่เหล่าในอ าเภอทุ่งสงและใกล้เคียงได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย์
ผลการด าเนินงาน
1. กิจกรรมที่จัด
  -จัดท าบญุตักบาตรข้าวสารอาหารแหง้ ณ สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอทุ่งสง
  -พธีิลงนามถวายพระพร ณ โรงยิมส์เนเซ่ียมเศบาลเมืองทุ่งสง
  -  พธีิถวายเคร่ืองราชสักการะ 
 - พธีิจุดเทยีนถวายพระพรชัยมงคล
2. ทกุภาคส่วนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบนั
พระมหากษตัริย์

ด าเนินแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่าง

การด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 
ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 10  น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพมาเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา

1.8 กิจกรรมประเพณีวันขีน้ปี
ใหม่

25,000 9,240  - ด าเนินการจัดกิจกรรมท าบญุเล้ียงพระและท าบญุตักบาตรข้าวสาร
อาหารแหง้เนื่องในวันขึน้ปใีหม่ เมื่อวันที่ 1 มกราคม  2560 ณ บริเวณถนน
วัฒนธรรมทุ่งสง – นาบอน ต าบลปากแพรก อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใหป้ระชาชนได้ร่วมท าบญุตักบาตรต้อนรับปใีหม่
2. เพื่อใหป้ระชาชนได้อวยพรซ่ึงกันและกัน
3. เพื่อใหป้ระชาชนร่วมกันสืบสานประเพณีของชาติใหค้งอยู่สืบไป
ผลการด าเนินงาน
1. กิจกรรมที่ด าเนินการ ท าบญุเล้ียงพระ และท าบญุตักบาตรข้าวสาร
อาหารแหง้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 2,000 คน
2. เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ร่วมกิจกรรมในการอนุรักษแ์ละสืบสาน
ประเพณีวันขึน้ปใีหม่3. เด็ก เยาวชน ประชาชน มีส่วนในการอนุรักษแ์ละ
ฟื้นฟปูระเพณีวันขึน้ปใีหม่

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่าง

การด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 
ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 10  น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพมาเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา

1.9 กิจกรรมประเพณี
สงกรานต์

300,000 10,850   - ด าเนินการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ เมื่อ วันที่ 12 เมษายน 2560 ณ
 ส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ
ผลการด าเนินงาน
1. คณะครูและบคุลากรโรงเรียนในสังกัดเทศบาล,พนักงานเทศบาล,เจ้าหน้าที่
 และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน 
2.รนิมนต์พระภิกษสุงฆ์ จ านวน 5 รูป และมีการจัดเตรียมชุดถวายสังฆทาน 
พร้อมด้วยภัตตาหาร ซ่ึงประกอบด้วย อาหารเคร่ืองคาว หวาน ผลไม้ ที่จะ
ถวายแด่พระภิกษสุงฆ์ เพื่อเปน็การส่งเสริมใหป้ระชาชนและผู้เข้าร่วม
โครงการได้ร่วมกันสืบสานประเพณีที่ดีงามใหค้นรุ่นหลังได้ปฏิบติัตาม อีกทั้ง
ผู้เข้าร่วมโครงการได้ท าบญุอุทศิส่วนบญุส่วนกุศลไปใหบ้รรพบรุุษที่ล่วงลับไป
แล้วได้อีกด้วย 
3. สรงน้ าพระพทุธสิหงิค์ เพื่อความเปน็สิริมงคลแก่ตนเองในวันสงกรานต์
4. รดน้ าขอพรผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์

ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.7 กิจกรรมเทศบาลเดือนสิบ 10,000  -  - 
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่าง

การด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 
ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 10  น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพมาเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา

1.8 กิจกรรมบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน

60,000 59,480  - ด าเนินการจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วันที่ 27 – 31 มีนาคม
 2560 และวันที่ 2 – 20 เมษายน 2560 ณ วัดเขาปรีดี ต าบลปากแพรก 
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. เพื่อเปน็การส่งเสริมและพฒันา คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมใหแ้ก่เด็ก
เยาวชน
3. เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ หา่งไกลยาเสพติด
4. เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนน าหลักธรรมทางพทุธศาสนามาปรับใช้กับ
ชีวิตประจ าวันได้
ผลการด าเนินงาน
 - กิจกรรมที่จัด
 1. การอบรมก่อนบรรพชา
  - ศีลธรรม/จริยธรรม
  - ศาสนพธีิ
  - พทุธประวัติ
  - ความรู้เกีย่วกับยาเสพติด
   - สภาสังคมไทยปจัจุบนั

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่าง

การด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 
ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 10  น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพมาเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา

2. ภาคปฏิบติั
  - สนทนาธรรม
  - ท ากิจกรรมกลุ่ม
  - สาธิตการแสดงพระธรรมเทศนา
  - ทศันศึกษา
  - บ าเพญ็ประโยชน์
สรุปผลที่ได้รับจากการบวชบรรพชาสามเณรในครัง้น้ี
 - ถึงแม้การบวชเปน็สามเณรจะมีพธีิการไม่ยุ่งยากเพราะมีเพยีงการเข้าถึง 
ไตรสรณคมน์ และถือศีลตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงบญัญัติไว้เพยีง 10 
ข้อดังกล่าวแล้ว แต่ "สามเณร" ก็ได้ชื่อว่าเปน็เชื้อสายแหง่สมณะ เปน็นักบวช
ชายในพระพทุธศาสนา ซ่ึงนับได้ว่ามี "อานิสงส์" มาก
1. ประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรพชาต่อตนเองและครอบครัว
 - ในส่วนตัวเองนั้น ได้รับอะไรใหม่ๆ และดีที่สุดที่จะได้รับ ในระหว่างที่เขา
บรรพชาอยู่ ได้ส่ิงที่ดีที่สุด ที่ควรจะได้ คือเร่ืองของพระธรรมที่ท าใหบ้คุคลพน้
จากความทกุข์และเปน็การสร้างบญุใหก้ับตนเอง
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่าง

การด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 
ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 10  น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพมาเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา

 - ญาติทั้งหลายมีบดิามารดาเปน็ต้น จะพงึได้อานิสงส์จากการลูกบวช ถ้า
ลูกหลานของเราบวชจริง ปฏิบติัจริง บดิามารดาก็มีความปติียินดี พอใจใน
ธรรม ใน ศาสนานี้มากขึน้ การบวชของลูกจะท าใหม้ีอะไรๆ เกิดขึน้หลาย
ประการ เช่น บดิามารดาจะมีศรัทธามากขึน้มีความมั่นคงในพระศาสนามาก
ขึน้ 
 - ท าใหไ้ด้ฝึกวินัย และเข้าใจวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันเปน็หมู่เปน็คณะถ้า
บวชแล้วต้ังใจฝึกฝนอบรมตนอย่างจริงจัง สึกออกไปแล้วจะเปน็คนรักวินัย 
เพราะพระเปน็ตัวอย่างทางวินัยใหดู้ เข้าขึน้ก็เดินออกไปบณิฑบาตกันเปน็แถว
 สวดมนต์หรือฟงัเทศน์ทา่นก็นั่งเปน็แถว เพราะฉะนั้นคนที่เคยบวชแล้วความ
มีวินัยก็จะติดเปน็นิสัยไปด้วย
2. ประโยชน์ที่ได้รับต่อสังคม
 - เปน็คนดีของสังคมเนื่องจากเด็กและเยาวชนที่ได้รับการฝึกและบวช
บรรพชาสามเณรได้รับการปลูกฝังในส่ิงที่ดี ได้ฟงัธรรมค าส่ังสอน สามารถขัด
เกลาจิตใจของตนเองใหดี้ขึน้ตามล าดับเปน็การปลูกฝังใหค้นท าความดีโดย
ทางอ้อมอีกวิธีหนึ่ง
 - ประชาชนได้ร่วมท าบญุตักบาตร ถวายสังฆทานและมีการท าบญุเพิ่มขึน้ 
เนื่องจากคนไทยนั้นมีนิสัยเมตตา โอบอ้อมอารี เมื่อเหน็เด็กและเยาวชน
บรรพชาสามเณรก็เกิดความเอ็นดู และเมื่อสามเณรเดินบณิฑบาต 
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่าง

การด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 
ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 10  น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพมาเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา

ณ บริเวณที่พกัของตนเอง จึงมีจิตศรัทธานี้จึงได้มีการร่วมกันท าบญุตักบาตร
กันมากขึน้ ร่วมทั้งการถวายสังฆทานหรือส่ิงของที่เปน็ของใช้ที่จ าเปน็ต้องใช้
น ามาถวายแด่สามเณร
 - ประชาชนเข้าวัดกันมากขึน้ในทั้งวันธรรมดาและวันพระ
- ลดอุบติัเหตุในช่วงสงกรานต์ เพราะเด็ก/เยาวชนมาบวชสามเณรภาคฤดูร้อน
 ไม่ได้ขับรถเล่นน้ าสงกรานต์
 - ท าใหส้ามเณรหา่งไกลจากยาเสพติด
 - คนในสังคมได้มีพระธรรมเปน็ส่ิงน าทางในชีวิต สามารถท าจิตใจสงบและ
สามารถน าธรรมะไปปฏิบติัใช้ในชีวิตประจ าวัน

1.9 กิจกรรมวันเข้าพรรษา 60,000 800  - ด าเนินการจัดกกิจกรรมวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2560
 ณ วัดชัยชุมพล วัดโคกสะทอ้น วัดเขาปรีดี วัดทา่แพ และส านักปฏิบติัธรรม
ถ้ าทอหกู ต าบลปากแพรก อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วัตถุประสงค์
1. เพื่ออนุรักษ ์และส่งเสริมร่วมกันจรรโลงพทุธศาสนา
ผลการด าเนินงาน
 - กิจกรรมที่ด าเนินการ
 1. พธีิสมโภชเทยีนพรรษา
 2. น าเทยีนพรรษาถวายวัด ฟงัพระบรรยายธรรม
 - เปน็การจัดโครงการที่ดีมาก เนื่องจากนักเรียนได้ร่วมท าบญุด้วยการถวาย
เทยีนและพธีิเวียนเทยีน
 -  นักเรียนได้ทราบถึงความส าคัญของวันอาสาฬหบชูาและวันเข้าพรรษา
 - เปน็การส่งเสริมใหเ้ยาวชนและประชาชนร่วมกันสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมไทยใหค้งอยู่ต่อไปในอนาคต

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่าง

การด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 
ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 10  น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพมาเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา

1.10 กิจกรรมฝึกอบรมผู้น า
ทางศาสนพธีิ

30,000 10,000       37,618  - ด าเนินการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมผู้สนใจเปน็ผู้น าทางศาสนพธีิ ณ วันที่ 
22 – 23 กรกฎาคม  2560 ณ หอ้งประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใหม้ีบคุลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ ถูกต้องตามหลักศาสนาที่ชาว
พทุธปฏิบติั
ผลการด าเนินงาน
1.ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ในเร่ือง ความถูกต้องตามหลักศาสนาที่ชาว
พทุธปฏิบติั ศาสนพธีิเบื้องต้น ศาสนพธีิในงานมงคล  ศาสนพธีิในงานอวมงคล
  ลักษณะของศาสนพธีิกรที่ดี โดยมี นักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่ที่เกีย่วข้องเข้า
ร่วมโครงการกว่า 100 คน
2.ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในพธีิต่าง ๆ 
ใหแ้ก่ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย เคร่ืองทองน้อย สายสิญจน์ ที่กรวดน้ า พานธูป
เทยีนแพ พานผ้าไตร ที่จุดเทยีน ขันใส่น้ ามนต์ เปน็ต้น 
3. ความพงึพอใจของผู้เข้ารบการอบรม
1. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ทา่นได้รับความรู้ ความเข้าใจในลักษณะของศา
สนพธีิกรที่ดีเพยีงใด ค่าเฉล่ีย 4.56 อยู่ในระดับ มากที่สุด

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่าง

การด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 
ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 10  น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพมาเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา

2. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ทา่นได้รับความรู้ ความเข้าใจในศาสนพธีิ
เบื้องต้นเพยีงใด ค่าเฉล่ีย 4.42 อยู่ในระดับ มาก
3. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ทา่นได้รับความรู้ ความเข้าใจศาสนพธีิในงาน
อวมงคล  และการฝึกปฏิบติัเพยีงใด ค่าเฉล่ีย 4.42 อยู่ในระดับ มาก
4. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ทา่นได้รับความรู้ ความเข้าใจศาสนพธีิในงาน
มงคล  และการฝึกปฏิบติัเพยีงใด ค่าเฉล่ีย 4.26 อยู่ในระดับ มาก
5. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ทา่นได้รับความรู้ ความเข้าใจ ถูกต้องตามหลัก
ศาสนาที่ชาวพทุธปฏิบติัเพยีงใด ค่าเฉล่ีย 4.12 อยู่ในระดับ มาก
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ในครัง้น้ี  คิดเป็นร้อยละ 89.37

2 โครงการด าเนินงานศูนย์
เรียนรู้ชุมทางประวัติศาสตร์
เมืองทุ่งสง

หอสมุด
ประชาชน

กองการศึกษา

200,000 200,000     400,000 270,027   - ด าเนินกิจกรรมเมื่อระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560 ณ กลุ่ม
บา้นเก่า อาคารเก่าในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง และ ณ หอ้งประชุมเทศบาล
เมืองทุ่งสง
ผลการด าเนินงาน
 - จัดประชุมเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้และระดมความคิดเหน็เพื่อสร้าง
กระบวนการ มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในทอ้งถิน่ ได้ร่วมกันรับทราบข้อมูล
และร่วมเรียนรู้ แลกเปล่ียนความคิดเหน็ รับฟงัข้อเสนอแนะและร่วมกันวาง
แผนการพฒันาเมือง-ทุ่งสง พื้นที่ย่านประวัติศาสตร์และพพิธิภัณฑ์ทอ้งถิน่

ด าเนินการแล้วเสร็จ

  - กิจกรรมปรับปรุง
พพิธิภัณฑ์ ทอ้งถิน่เมืองทุ่งสง

หอสมุด
กองการศึกษา/

กองช่าง

6,000,000  -  - อยู่ระหว่างการด าเนินงาน

C92



ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่าง

การด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 
ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 10  น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพมาเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา

3 โครงการปลูกกล้ายุวพทุธ ร.ร.มัธยม
เทศบาลวัดทา่

แพ

70,000 69,580  - ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ ด าเนินการแล้วเสร็จ

3.1 กิจกรรมบรรพชาสามเณร 10,000 9,660  - ด าเนินการจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณร ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 23 
เมษายน 2560 ณ วัดเขาปรีดี อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อใหน้ักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อศาสนาและวัฒนธรรมประจ าชาติ
ผลการด าเนินงาน
(1) นักเรียนชานชั้น ม.1 จ านวน 140 คน เข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณร
(2) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทกุวันพระคิดเปน็ร้อยละ 100 
(3) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อศาสนาวัฒนธรรมประจ าชาติร้อยละ 85

ด าเนินการแล้วเสร็จ

3.2 กิจกรรมปฏิบติัธรรม
เนกขัมมาจาริณี

60,000 59,920  - ด าเนินการจัดกิจกรรมปฏิบติัธรรมเนกขัมมาจาริณี เมื่อวันที่ 20-22 
พฤศจิกายน 2560 ณ วัดศรีทวี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อใหน้ักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อศาสนาและวัฒนธรรมประจ าชาติ
ผลการด าเนินงาน
(1) นักเรียนชั้นหญิง ม.1 จ านวน 120 คน เข้าร่วมกิจกรรม
(2) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100
(3) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อศาสนาวัฒนธรรมประจ าชาติร้อยละ 85

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่าง

การด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 
ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 10  น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพมาเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา

3.3 กิจกรรมเข้าวัดฟงัธรรม
ของนักเรียน

 -  -  - ด าเนินการจัดกิจกรรมเข้าวัดฟงัธรรมของนักเรียน ตลอดปกีารศึกษา ณ 
วัดทา่แพ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
วัตถุประสงค์ 
(1) เพื่อใหน้ักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อศาสนาและวัฒนธรรมประจ าชาติ 
ผลการด าเนินงาน
(1) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทกุวันพระคิดเปน็ร้อยละ 100
(2) นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีเจตคติที่ดีต่อศาสนาและวัฒนธรรมประจ าชาติ
(3) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อศาสานาวัฒนธรรมประจ าฃาติร้อยละ 85

ด าเนินการแล้วเสร็จ

โครงการสืบสวนวัฒนธรรม ร.ร.มัธยม
เทศบาลวัดทา่

แพ

20,000 15,555

4.1 กิจกรรมวันไหว้ครู 20,000 15,555

  - ด าเนินการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ ร.ร.
มัธยมเทศบาลวัดทา่แพ
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อใหน้ักเรียนมีความรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของไทยและต่างประเทศ
ผลการด าเนินงาน
(1) นักเรียนชั้น ม.1-ม.6 จ านวน 700 คน เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู 
(2) ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับความแตกต่างของ
วัฒนธรรมไทยและต่างประเทศอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์

ด าเนินการแล้วเสร็จ4
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่าง

การด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 
ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 10  น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพมาเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา

5 โครงการวันส าคัญเกีย่วกับชาติ
 ศาสนา พระมหากษตัริย์ 
 - กิจกรรมวันอาสาฬหบชูา
และวันเข้าพรรษา

ร.ร.เทศบาล
บา้นนาเหนือ

5,000 5,000  - ด าเนินการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบชูาและวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 27
 มิถุนายน - 1 สิงหาคม 2560 ณ ร.ร.เทศบาลบา้นนาเหนือและวัดเขาปรีดี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใหน้ักเรียนบคุลากรในโรงเรียนได้ร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา
2. เพื่อใหน้ักเรียนรู้ เข้าใจ ความส าคัยของวันวันอาสาฬหบชูาและวัน
เข้าพรรษา
3. เพื่อใหน้ักเรียน ครู ผู้ปกครองมีปฏิสัมพนัธ์ที่ดีต่อกัน
4. เพื่อใหน้ักเรียนสามารถปฏิบติัตนได้ถูกต้องในฐานะชาวพทุธ
ผลการด าเนินงาน
1. นักเรียนได้ร่วมและปฏิบติักิจกรรมทางศาสนา
2. นักเรียนสามารถปฏิบติัตนได้ถูกต้องในฐานะชาวพทุธ
3. นักเรียนรู้ เข้าใจ ความส าคัญของวันอาสาฬหบชูาและวันเข้าพรรษา
4. นักเรียน ครู ผู้ปกครองมีปฏิสัมพนัธ์ที่ดีต่อกัน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่าง

การด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 
ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 10  น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพมาเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา

6 โครงการส่งเสริมวันส าคัญทาง
ศาสนา
 - กิจกรรมวันมาฆบชูา
 - กิจกรรมวันวิสาขะบชูา
 - กิจกรรมวันอาสาหฬบชูา
และเข้าพรรษา

ร.ร.กีฬา
เทศบาลเมือง

ทุ่งสง

5,000  -  - ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมวันส าคัญทางศาสนา ระหว่างวันที่ 16 
พฤษภาคม - 30 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสงและวัด
เขาปรีดี 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใหน้ักเรียนเข้าใจความส าคัญและความเปน็มาของวันส าคัญทางพระ
พทุธ ศาสนา
2. เพื่อใหป้ระพฤติปฏิบติัหน้าที่ของชาวพทุธได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อใหน้ักเรียนเปน็ผู้สืบทอดพระพทุธศาสนา
ผลการด าเนินงาน
1. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
  - กิจกรรมวันมาฆบชูา
 - กิจกรรมวันวิสาขะบชูา
 - กิจกรรมวันอาสาหฬบชูาและเข้าพรรษา
2. นักเรียน บคุลากร เข้าร่วมกิจกรรมทั้งส้ิน จ านวน 276 คน คิดเปน็ร้อยละ 
92.70 
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพงึพอใจอยู่ในระดับดี คิดเปน็ร้อยละ 87.10 
4. นักเรียนเข้าใจความส าคัญและความเปน็มาของวันส าคัญทาง
พระพทุธศาสนา
5. นักเรียนปฏิบติัตามมารยาทของชาวพทุธได้อย่างเหมาะสม

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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