
ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

1 โครงการเพิม่ศกัยภาพใหแ้ก่

นกัเรียนดา้นภาษาองักฤษ

หอ้งเรียนพเิศษหลกัสูตรสองภาษา

 (English Program) EP

ศึกษานิเทศก์

กองการศึกษา

ร.ร.เทศบาลวดัชยัชมุพล

840,000          387,600          1,227,600               937,580.65  - โรงเรียเทศบาลวดัชยัชมุพล ด าเนินจดัต ัง้หลกัสูตรนกัเรียนดา้นภาษาองักฤษ

หอ้งเรียนพเิศษหลกัสูตรสองภาษา (English Program) EP

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูภ้าษาองักฤษกบัชาวต่างประเทศโดยตรง

2. เพือ่พฒันาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียน

ผลการด าเนินงาน 

 - จ านวนนกัเรียนทีเ่ขา้เรียนพเิศษหลกัสูตรสองภาษา (English Program) EP 

จ านวน 4  หอ้งเรียน ไดแ้ก่ ระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที ่1 จ านวน 35 คน และ

ระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที ่2 จ านวน  29 คน ประถมศึกษาปีที ่3 จ านวน 29  คน

 และประถมศึกษาปีที ่4 จ านวน 30 คน รวมนกัเรียน ท ัง้หมด 123 คน  จากการ

ใชง้บประมาณดงักลา่วในการบริหารจดัการมผีลใหน้กัเรียนในโครงการมคีวามรู ้

ความสามารถดา้นภาษาองักฤษและเรียนรูภ้าษาองักฤษไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ

บรรลตุาม

ด าเนินการแลว้เสร็จ

250,000                     250,000  - โรงเรียนไดก้ารจดัสรรเงนิอดุหนุนในการจดัท าศูนยก์ารเรียนรูเ้ฉลมิพระเกยีรติ

สถานศึกษาในสงักดั จ านวน 1 ศูนย์

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรูเ้ฉลมิพระเกยีรตใินสถานศึกษา

2. เพือ่จดัซื้อสือ่ นวตักรรม วสัดุ ครุภณัฑ ์ใชใ้นศูนยก์ารเรียนรู ้

3. เพือ่ส่งเสริมการเรียนรูข้องนกัเรียนใหม้คีวามหลากหลายและใชเ้วลาวา่งในการ

เรียนรูไ้ดต้ามอธัยาศยั

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง  ประจ าปี 2561

กลยุทธท์ี่ 1 พฒันาผูเ้รยีนใหมี้การปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรม คา่นิยมที่เหมาะสม มีความรูคู้ค่ณุธรรม  สรา้งโอกาสในการเรยีนรู ้ตามเกณฑม์าตรฐานและสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสงัคมอย่างมีความสุข

ก. กลยุทธจ์งัหวดัที่ 4 พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร ์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต

ภายใตยุ้ทธศาสตรท์ี่ 1  พฒันาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คณุภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า

โครงการจดัท าศูนยก์ารเรียนรู ้

เฉลมิพระเกยีรตสิถานศึกษาใน

สงักดั อปท.

กองการศึกษา/

ร.ร.สงักดัเทศบาล

(งบอดุหนุน)

2
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

4. เพือ่เผยแพร่พระราชกรณียกจิของพระมหากษตัริยไ์ทยทกุพระองค ์ให ้

นกัเรียน บคุลากรและประชาชนไดร้บัทราบ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

ผลการด าเนินงาน

1. โรงเรียนมศูีนยเ์รียนรูเ้ฉลมิพระเกยีรตฯิ จ านวน 1 ศูนย ์ประกอบดว้ย

พระราชประวตัชิอง รชักาลที ่1-รชักาลที ่9 จดัท าบอรด์ความรูเ้กี่ยวกบัพระราช

กรณียกจิของแต่ละรชักาล จดัซื้อหนงัสอืเกี่ยวกบัหลกัทรงงานและเรื่องงานต่างๆ

 ของรชักาล  จดัซื้อหนงัสอืเกี่ยวกบัหลกัทรงงานแลและเรื่องราวต่างๆ ของ

รชักาลที ่9 และจดัซื้อสือ่ต่างๆ ส าหรบัศูนยก์ารเรียนรู ้

กองการศึกษา/

ร.ร.สงักดัเทศบาล

(งบอดุหนุน)

900,000           -  -  -  - 

 - งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ 450,000           -  -  -  - 

 - งานระดบัมธัยมฯ 450,000           -  -  -  - 

4 โครงการพฒันา/ปรบัปรุงหอ้งสมดุ

โรงเรียน

กองการศึกษา/

ร.ร.สงักดัเทศบาล

600,000                     599,999  - ด าเนินการพฒันา/ปรบัปรุงหอ้งสมดุโรงเรียน ด าเนินการแลว้เสร็จ

 - งานระดบักอ่นวนั

เรียนฯ

(1) ร.ร.เทศบาลวดัชยั

ชมุพล

100,000                     100,000  - ด าเนินการจดัซื้อสือ่นวตักรรม วสัดุ ครุภณัฑ ์เพือ่ใชใ้นศูนยก์ารเรียนรู ้ตลอด

ปีงบประมาณ 2561 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่จดัซื้อสือ่นวตักรรม วสัดุ ครุภณัฑ ์เพือ่ใชใ้นศูนยก์ารเรียนรู ้

2. เพือ่พฒันาหอ้งสมดุใหเ้ป็นแหลง่เรียนรูท้ีม่คุีณภาพต่อนกัเรียนและชมุชน

3. เพือ่สรา้งบรรยากาศของแหลง่เรียนรู ้ใหเ้อื้อต่อการจดักจิกรรมการเรียนรู ้

และก่อประโยชนสู์งสุดต่อผูเ้รียน

ด าเนินการแลว้เสร็จ

3 โครงการจา้งพฒันาระบบการ

บริหารจดัการศึกษาอเิลก็ทรอ นิกส์

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เพือ่

เขา้สู่ประเทศไทย 4.0

ไมไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณฯ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

(2) ร.ร.เทศบาลวดัโคก

สะทอ้น

100,000                     100,000   - ด าเนินการจดัซื้อสือ่นวตักรรม วสัดุ ครุภณัฑ ์เพือ่ใชใ้นศูนยก์ารเรียนรู ้

ตลอดปีงบประมาณ 2561

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่จดัซื้อจดัจา้งท าป้ายไวทบ์อรด์และป้ายต่างๆ ในหอ้งสมดุ

2. เพือ่ซื้อวสัดุไฟฟ้าส าหรบัใชใ้นหอ้งสมดุ

3. เพือ่ปรบัปรุงหอ้งสมดุใหม้บีรรยากาศเหมาะส าหรบัจดักจิกรรมส่งเสริมความรู ้

ผลการด าเนินงาน

1. จดัท าไวนิล รชักาลที ่10 และกรอบรูป จ านวน 2 ชิ้น

2. ป้ายไวทบ์อรด์ จ านวน 10 ชิ้น และป้ายต่างๆ ในหอ้งสมดุ จ านวน 10 ป้าย

3. วสัดุไฟฟ้า จ านวน 11 ชดุ รวมถงึวสัดุอปุกรณ์มคุีณภาพตามทีต่อ้งการ

4. หอ้งสมดุโรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะทอ้นเป็นศูนยก์ลางในการเรียนรูข้อง

นกัเรียน
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

(3) ร.ร.เทศบาลบา้น

นาเหนือ

100,000                       99,999  - ด าเนินการเมือ่วนัที ่5 มนีาคม - 10 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลบา้นนา

เหนือ

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่เพิม่จ านวนทรพัยากรสารสนเทศวสัดุตพีมิพแ์ละไมต่พีมิพใ์หเ้พยีงพอต่อ

ความตอ้งการของครูและนกัเรียน

2. เพือ่ปรบัปรุงสภาพหอ้งสมดุใหเ้ป็นแหลง่เรียนรูท้ีท่นัสมยัยิง่ขึ้น

3. เพือ่อ านวยประโยชนต่์อนกัเรียน ครู บคุลากร รูจ้กัใชบ้ริการหอ้งสมดุ

ผลการด าเนินงาน

1. หอ้งสมดุมสีือ่ สารสนเทศส าหรบับริการเพิม่ขึ้นจากเดมิรอ้ยละ 30

2. นกัเรียนเขา้ใชห้อ้งสมดุเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 70

3. มวีสัดุ-ครุภณัฑใ์นการบริการได ้รอ้ยละ 100

(4) ร.ร.กฬีาเทศบาล

เมอืงทุ่งสง

100,000                     100,000  - ด าเนินการพฒันาหอ้งสมดุเมือ่เดอืนตลุาคม 2560 - 30 กนัยายน 2561 ณ 

หอ้งสมดุโรงเรียนกฬีาเทศบาลเมอืงทุ่งสง

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ส่งเสริมสือ่การเรียนรูต้รงตามหลกัสูตร

2. เพือ่ปลูกฝงัและส่งเสริมการอ่านการเรียนรูด้ว้ยตนเองของนกัเรียน

3. เพือ่ใหม้หีนงัสอื วารสารสือ่การเรียนรูอ้ย่างหลากหลายและเพยีงพอต่อการ

อ่านและการคน้ควา้

ผลการด าเนินงาน

1. ความพงึพอใจอยู่ในระดบัดมีาก ค่าเฉลีย่ 4.72 คดิเป็นรอ้ยละ 94.41

2. จดัหาหนงัสอื สารสาร สือ่การเรียนรูอ้ย่างหลากหลายและเพยีงพอต่อการอ่าน

และการคน้ควา้ โดยจดัหาอปุกรณ์ ดงัน้ี

 - ชดุศาสตรพ์ระราชา (พูดได)้ , ชดุหุ่นล  าลองสุนทรภู่ (พูดได)้

 - ชดุส่งเสริมคุณธรรม 33 เลม่ และจริยธรรม 2 ภาษาพรอ้มชัน้วาง

 - ชดุกจิกรรมเรียนรอ้งเขยีน

 - หนงัสอืชดุสามมหาราช
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

  - กลอ้งจลุทรรศนก์ระบอกตาเดยีว และการละเลน่พื้นบา้น 4 ภาค

           100,000  - ด าเนินการพฒันาหอ้งสมดุใหเ้ป็นแหลง่เรียนรูข้องเดก็ ครู ผูป้กครอง และ

ประชาชนในทอ้งถิน่ โดยจดัหาหนงัสอื สือ่ เทคโนโลยต่ีางๆ ใหเ้พยีงพอส าหรบั

บริการ  ตลอดปีการศึกษา ณ ร.ร.รีสอรท์อนุบาล

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่พฒันาหอ้งสมดุใหเ้ป็นแหลง่เรียนรูข้องเดก็ ครู ผูป้กครองและชมุชน

2. เพือ่ส่งเสริมใหค้รูใชส้ือ่เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัเดก็

3. เพือ่ปลูกฝงัใหเ้ดก็มนิีสยัรกัการอ่าน รูจ้กัแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง

ผลการด าเนินงาน

1. หอ้งสมดุโรงเรียนมหีนงัสอื สือ่ เทคโนโลยต่ีางๆ เพยีงพอส าหรบัใชบ้ริการ

2. เดก็ปฐมวยัรอ้ยละ 80 มนิีสยัรกัการอ่าน และแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง

3. ความพงึพอใจของเดก็และครูทีม่ต่ีอโครงการอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด มค่ีาเฉลีย่ 

4.60 (รอ้ยละ 92.00)

 - งานระดบัมธัยมฯ

(6) ร.ร.มธัยมเทศบาลฯ

100,000                     100,000  - ด าเนินการปรบัปรุงหอ้งสมดูโรงเรียน เดอืนมกราคม 2561 ณ โรงเรียนมธัยม

เทศบาลวดัท่าแพ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหบ้คุลากรและนกัเรียนในโรงเรียนมนิีสยัรกัการอ่าน และแสวงหาความรู ้

ดว้ยตนเองจากหอ้งสมดุแหลง่เรียนรู ้และสือ่ต่างๆ รอบตวัได ้

ผลการด าเนินงาน

1. บคุลากรและนกัเรียนในโรงเรียนเขา้ใชบ้ริการหอ้งสมดุ   รอ้ยละ 90

2. ครูและนกัเรียนเหน็ความส าคญัของการหาขอ้มลูและการใชบ้ริการของ

หอ้งสมดุ รอ้ยละ 100

ด าเนินการแลว้เสร็จ

(5) ร.ร.รีสอรท์

อนุบาลฯ

100,000          
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

5 โครงการอาหารเสริมนม กองการศึกษา/โรงเรียน

ในสงักดัเทศบาล

15,735,000           6,112,835.28  - ด าเนินการจดัซื้ออาหารเสริม(นม)แจกจ่ายใหน้กัเรียนโรงเรียนสงักดัเทศบาล

เมอืงทุ่งสง ระดบัอนุบาล-ป.6 เป็นนมถงุส าหรบัวนัเปิดเรียนและนกัเรียนไดด้ืม่

นมอย่างท ัว่ถงึ นกัเรียนมสุีขภาพแขง็แรง

ด าเนินการแลว้เสร็จ

ผลการด าเนินงาน

1.โรงเรียนอนุบาลรีสอรท์เทศบาลเมอืงทุ่งสง

 - อ. 1-3 จ านวน  72,555 ถงุ / 11,747 กลอ่ง

 - ศูนยช์ยัชมุพล จ านวน 6,195 ถงุ/ 1,003 กลอ่ง

 - ศูนยเ์ดก็เลก็เขาปรีด ี จ านวน  11,760 ถงุ/ 1,904 กลอ่ง

2. โรงเรียนเทศบาลวดัชยัชมุพล จ านวน 175,350 ถงุ / 28,390 กลอ่ง

3. โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะทอ้น จ านวน 60,320 ถงุ/9,860 กลอ่ง

4.โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ จ านวน 34,545 ถงุ/ 5,593 กลอ่ง

5.โรงเรียนกฬีาเทศบาลเมอืงทงุส่ง จ านวน 5,460 / 884 กลอ่ง

6 โครงการรณรงคเ์พือ่ป้องกนัยาเสพ

ตดิในสถานศึกษา

กองการศึกษา/โรงเรียน

ในสงักดัเทศบาล

190,000                     188,700

 - งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ 175,000                     173,700

(1) ร.ร.เทศบาลวดัชยั

ชมุพล

          115,000 114,200            - ด าเนินการจดัโครงการสถานศึกษาดเีด่นโรงเรียนป้องกนัยาเสพตดิ จ านวน 3 

กจิกรรม ไดแ้ก่

ด าเนินการแลว้เสร็จ

100,000          100,000            1. กจิกรรมลูกเสอืตา้นภยัยาเสพตดิ เขา้ค่าย ณ สวนพฤกษาสริินธร จ านวน 2 

คนื3 วนั เป็นการใหค้วามรูเ้รื่องเกี่ยวกบัยาเสพตดิ ในรูปแบบค่ายลูกเสอื

 2. กจิกรรมกฬีาตา้นยาเสพตดิ จดักจิกรรมการแขง่ขนักฬีาตา้นยาเสพตดิ ให ้

นกัเรียนใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชนใ์นการออกก าลงักาย สรา้งภูมคุิม้กนัใหแ้ก่

ตวัเอง

 3. กจิกรรมศูนยก์ารเรียนรูเ้ฝ้าระวงัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ โดยไดจ้ดัท า

บอรด์ใหค้วามรูเ้คลือ่นทีส่  าหรบัเรื่องยาเสพตดิ และจดันิทรรศการต่างๆ เกี่ยวกบั

โทษและภยัของยาเสพตดิ ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู ้

ด  าเนินการแลว้เสร็จ  - ด าเนินการจดักจิกรรมรณรงคเ์พือ่ป้องกนัยาเสพตดิในสถานศึกษาใหก้บั

นกัเรียนในสงักดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

           15,000 14,200              - ด าเนินการกจิกรรมสรา้งภูมคุิม้กนัตา้นภยัยยาเสพตดิ ระหวา่งเดอืน

พฤษภาคม-กนัยายน 2561 ณ ร.ร.ท.วดัชยัชมุพล

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในนกัเรียนโรงเรียนเทศบาลวดัชยัชมุพล

ผลการด าเนินงาน

1. นกัเรียนเขา้ร่วมกจิกรรม จ านวน 1,670 คน เป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว ้

2. นกัเรียนมภูีมกินั มคีวามรูใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิและอยู่

ร่วมกบัผูอ้ืน่ในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข

3. จดักจิกรรมสรา้งภูมคุิม้กนัใหน้กัเรียนโรงเรียนเทศบาลวดัชยัชมุพลมคุีม้กนัมี

ความรูใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

(2) ร.ร.เทศบาลวดัโคก

สะทอ้น

15,000                        15,000  - ด าเนินการจดักจิกรรมเมือ่วนัที ่23-24 กมุภาพนัธ ์2561 ณ สวนพฤกษา

สริินธร 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ส่งเสริมใหน้กัเรียน ครู และบคุลากรในโรงเรียนร่วมกจิกรรมรณรงค์

ต่อตา้นยาเสพตดิอย่างต่อเน่ือง

ผลการด าเนินงาน.

1. นกัเรียน บคุลากรทางการศีกษาเกดิการเรียนรูแ้ละตระหนกัผลของ

ยาเสพตดิ จ านวนเดก็นกัเรียนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม จ านวน 48 คน

ด าเนินการแลว้เสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

(3) ร.ร.เทศบาลบา้นนา

เหนือ

15,000                        14,500  - ด าเนินการจดักจิกรรมเมือ่วนัที ่23 กรกฏาคม - 21 กนัยายน 2561 ณ 

โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ

ด าเนินแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ควบคุมการขยายตวัของปญัหายาเสพตดิและลดการแพร่ระบาดของยา

เสพตดิในสถานศึกษา

2. เพือ่ปลูกตจติส านึกของเดก็นกัเรียนและเยาวชน ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ ตระ

หกั ถงึพษิภนัยาเสพตดิทีม่ผีลต่อร่างกาย

ผลการด าเนินงาน

1. นกัเรียนรอ้ยละ 100 ไดร่้วมกจิกรรมอบรมฯ

2. ผูม้ส่ีวนร่วมและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง รอ้ยละ 90 มคีวามพงึพอใจ

3. นกัเรียนมคีวามรูค้วามเขา้ใจและตระหนกัถงึพษิยาเสพตดิทีม่ผีลต่อร่างกาย

สุขภาพอนามยั

4. นกัเรียนมภูีมคุิม้หนัใหห้่างไกลยาเสพตดิ

(4) ร.ร.กฬีาเทศบาล

เมอืงทุ่งสง

15,000                        15,000  - ด าเนินการจดักจิกรรมเมือ่วนัที ่28-30 พฤษภาคม 2561 ณ อาคาร

อเนกประสงค ์ร.ร.เทศบาลบา้นนาเหนือ

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหน้กัเรียนเรียนรูแ้ละรบัรูถ้งึโทษภยัของยาเสพตดิ

2. เพือ่ใหน้กัเรียนรูจ้กัวธิีการปฏเิสธ รูจ้กัการหลกีเลีย่งจากยาเสพตดิ

3. เพือ่ส่งเสริมใหน้กัเรียนมคุีณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่งึประสงค์

- ผลการด าเนินงาน

1. นกัเรียนจ านวน 300 คน คดิเป็นรอ้ยละ 100 บคุลากรจ านวน 29 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 100

2. ผูเ้ขา้ร่วมมคีวามพงึพอใจรอ้ยละ 96.70

3. นกัเรียนไดป้ฏบิตัตินตามหลกัค าสอนและสามารถด ารงชวีติไดอ้ย่างมคีวามสุข
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

(5) ร.ร.รีสอรท์อนุบาลฯ 15,000                        15,000  - ด าเนินการจดักจิกรรมใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัยาเสพตดิ และมกีารจดั

นิทรรศการรณรงคป้์องกนัยาเสพตดิในสถานศึกษา 29-31 สงิหาคม 2560 ณ 

โรงเรียนรีสอรท์ฯ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหน้กัเรียนมคีวามรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัยาเสพตดิ

2. เพือ่ลดภาวะเสีย่งในการเกี่ยวขอ้งกบัยาเสพตดิของนกัเรียนครอบครวัและ

ชมุชน

ผลการด าเนินงาน

1. นกัเรียน ผูป้กครองและชมุชนมคีวามรู ้เขา้ใจ รูจ้กัการปฏบิตัตินเพือ่ใหพ้น้

จากภยัยาเสพตดิ นกัเรียน ผูป้กครอง บคุลากร ครู เขา้ร่วม 

2. ความพงึพอใจของครู และนกัเรียนทีม่ต่ีอโครงการอยู่ในระดบัมาก มค่ีาเฉลีย่ 

4.31 (รอ้ยละ 86.20)

ด าเนินการแลว้เสร็จ

 - งานระดบัมธัยมฯ

(6) ร.ร.มธัยมเทศบาลฯ

15,000                        15,000  - ด าเนินการจดักจิกรรมรณรงคก์ารป้องกนัยาเสพตดิในสถานศึกษา จ านวน 2 

วนั

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหน้กัเรียนกลุม่เสีย่งและกลุม่มปีญัหามคีวามรูแ้ละตระหนกัถงึโทษและ

พษิภยัของยาเสพตดิ

ผลการด าเนินงาน

1. นกัเรียนจ านวน 60 คน ไดเ้ขา้ร่วมอบรมใหค้วามรูส้รา้งความตระหนกัถงึโทษ

และพษิภยัของยาเสพตดิ รอ้ยและ 100 

2. นกัเรียนกลุม่เสีย่งและกลุม่มปีญัหามคีวามรูแ้ละตระหนกัถงึโทษและพษิภยั

ของยาเสพตดิรอ้ยละ 100

ด าเนินการแลว้เสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

โครงการส่งเสริมทกัษะทางวชิาการ 1,650,000             2,703,491.00  - ด าเนินการจดักจิกรรมส่งเสริมทกัษะทางวชิาการ ดงัน้ี

 - กจิกรรมส่งนกัเรียนเขา้ร่วม

จดันิทรรศการและแขง่ขนัทกัษะ

ทางวชิาการท ัง้ภายในและภายนอก

หน่วยงาน

300,000          500,000          800,000                  1,658,491  - ด าเนินการส่งนกัเรียนเขา้ร่วมแขง่ขนัทกัษะทางวชิาการท ัง้ภายในและภายนอก

หน่วยงาน 

 - ระดบัภาคใต ้เมือ่วนัที ่18-22 มถินุายน 2561 ณ บริเวณลานสระบวั แหลมส

มหิลา สงขลา

 - ระดบัประเทศ ระหวา่งวนัที ่9-11 กนัยายน 2561 ณ กทม. (ยงัไมถ่งึ

ก าหนดการแขง่ขนั)

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ส่งเสริมความเป็นเลศิทางวชิาการ

2. เพือ่สรา้งประสบการณ์ดา้นวชิาการใหก้บันกัเรียนฃ

3. เพือ่ประชาสมัพนัธก์ารจดัการศึกษาของโรงเรียนในสงักดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง

ผลการด าเนินงาน

 - ระดบัภาคใต ้

1. นกัเรียนเขา้ร่วมการแขง่ขนัท ัง้หมด 107 รายการ ไดร้บัรางวลัรองชนะเลศิ

อนัดบัที ่1 จ านวน  8 รายการ , รองชนะเลศิอนัดบัที ่2 จ านวน 3 รายการ 

เหรียญทอง 24 เหรียญ ,เหรียญเงนิ 35 เหรียญ , ทองแดง 25 เหรียญ

 - ระดบัประเทศ ณ จงัหวดัภูเกต็

 - เขา้ร่วมส่งนกัเรียนเขา้ร่วมการแขง่ขนัท ัง้หมด 6 รายการ ไดร้บัรางวลั 2 

รายการ ดงัน้ี

1. รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 คอื การแขง่ขนัเริงเลน่เตน้ Dancer ระดบัปฐมวยั

2. รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 คอื การแขง่ขนัเดนิตวัหนอน ระดบัศูนยพ์ฒันา

เดก็เลก็

กองการศึกษา/ร.ร.

ในสงักดัเทศบาล 

หน่วยศึกษานิเทศก์

7 ด าเนินการแลว้เสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

 - กจิกรรมจดัแขง่ขนัคนเก่ง

โรงเรียนในสงักดัเทศบาล

กองการศึกษา/ร.ร.

ในสงักดัเทศบาล

50,000                        49,000  - ด าเนินการจดักจิกรรมแขง่ขนัคนเก่ง เมือ่วนัที ่29 สงิหาคม 2561 ณ โรงเรียน

สงักดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง

ด าเนินการแลว้

วตัถปุระสงค ์

1.1. เพือ่ส่งเสริม สนบัสนุนและเปิดโอกาสใหน้กัเรียนมคีวามตื่นตวัในการคน้ควา้

หาความรูท้างดา้นวชิาการดว้ยการทดสอบความสามารถของตนเองและสามารถ

แขง่ขนักบัผูอ้ืน่ในโรงเรียนสงักดัเทศบาลเมอืงทุ่งสงได ้

2. เพือ่คดัเลอืกตวัแทนนกัเรียนระดบัเทศบาลไปแขง่ขนัดา้นวชิาการใน

ระดบัประเทศในการสรา้งชื่อเสยีงใหแ้ก่โรงเรียนและวงศต์ระกูล

3. เพือ่ประชาสมัพนัธก์ารศึกษาของเทศบาลเมอืงทุ่งสงใหเ้ป็นทีรู่จ้กัและยอมรบั

ของหน่วยงาน

ผลการด าเนินงาน

1. ไดน้กัเรียนทีเ่ป็นตวัแทนเขา้แขง่ขนัระดบัประเทศ

 - ระดบัประถมศึกษาปีที ่5 จ านวน 5 คน

 - ระดบัมธัยมศึกษาปีที ่2 จ านวน 5 คน

 - ระดบัมธัยมศึกษาปีที ่5 จ านวน 5 คน
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

 - กจิกรรมสอนภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาองักฤษ) ในสถานศึกษา

กองการศึกษา/

โรงเรียนในสงักดั

เทศบาล

1,300,000                  996,000  - ด าเนินกจิกรรมสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ในสถานศึกษา จ านวน

นกัเรียนทีไ่ดร้บัการสอนภาษาองักฤษ  ระยะเวลาด าเนินการระหวา่ง 1 ตลุาคม 

2560 - 30 กนัยายน 2561

วตัถปุระสงค ์ 

1.เพือ่ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูภ้าษาองักฤษกบัเจา้ของภาษาโดยตรง

2.เพือ่พฒันาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียน

ผลการด าเนินงาน

1. จา้งครูภาษาต่างประเทศ(ภาษาองักฤษ) จ านวน 3  คน ในสถานศึกษาสงักดั

เทศบาลเมอืงทุ่งสง 3 แห่ง 

 - ร.ร.ท.วดัชยัชมุพล  จ านวน  1 คน

 - ร.ร.ท.บา้นนาเหนือ จ านวน 1 คน

 - ร.ร.ท.รีสอรท์อนุบาลทุ่งสง  จ านวน 1 คน

2. นกัเรียนมคีวามเขา้ใจในภาษาต่างประเทศ(ภาษาองักฤษ)มากยิง่ขึ้น

ด าเนินการแลว้เสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

8 โครงการส่งเสริมการจดั

กระบวนการเรียนการสอนการ

บริหารตามหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง สถานศึกษา

พอเพยีง สู่ ศูนยก์ารเรียนรูต้าม

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

กองการศึกษา/โรงเรียน

ในสงักดัเทศบาล

(งบอดุหนุน)

500,000           ไมไ่ดร้บัการจดัสรรงเงนิอดุหนุน

กองการศึกษา/โรงเรียน

ในสงักดัเทศบาล

300,000          

 - งานระดบักอ่นวนั

เรียนฯ

(1) ร.ร.เทศบาลวดัชยั

ชมุพล

50,000           

(2) ร.ร.เทศบาลวดัโคก

สะทอ้น

50,000           

(3) ร.ร.เทศบาลบา้นนา

เหนือ

50,000           

(4) ร.ร.กฬีาเทศบาล

เมอืงทุ่งสง

50,000           

(5) ร.ร.รีสอรท์อนุบาลฯ 50,000           

 - งานระดบัมธัยมฯ

(6) ร.ร.มธัยมเทศบาลฯ

50,000           

ไมไ่ดด้  าเนินการ

เน่ืองจากไมไ่ดร้บัการจดัสรรงเงนิอดุหนุน

9 โครงการส่งเสริมกจิกรรมรกัการ

อ่านในสถานศึกษาองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่

 - 
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

10 โครงการอาหารกลางวนั กองการศึกษา/โรงเรียน

ในสงักดัเทศบาล

15,735,000              15,200,330  - จดัอาหารกลางวนัใหเ้ดก็นกัเรียนไดร้บัประทานอาหารกลางวนัครบทกุคน

ตัง้แต่ช ัน้อนุบาลถงึช ัน้ประถมศึกษาปีที ่6 ระหวา่งวนัที ่1 ตลุาคม 2560-30 

มนีาคม 2561 โรงเรียนในสงักดัเทศบาลเมอืง    ทุ่งสง ผลการด าเนินการ ดงัน้ี

ด าเนินการแลว้เสร็จ

6,758,160           (1) ร.ร.ท.วดัชยัชุมพล

 - เดอืนตลุาคม จ านวน 4 วนั นกัเรียน 1,675คน 

เป็นเงนิ 134,000 บาท

 - เดอืนพฤศจกิายน จ านวน 22 วนั นกัเรียน 1,675 คน

เป็นเงนิ 737,000 บาท 

 - เดอืนธนัวาคม จ านวน 20 วนั นกัเรียน 1,675 คน 

เป็นเงนิ  636,500 บาท

 - เดอืนมกราคม จ านวน 21 วนั นกัเรียน 1,675 คน 

เป็นเงนิ 703,500 บาท

  - เดอืนกมุภาพนัธ ์จ านวน 20 วนั นกัเรียน 1,675 คน

เป็นเงนิ 670,000

 - เดอืน มนีาคม จ านวน 21 วนั นกัเรียน 1,675 คน 

เป็นเงนิ 703,500บาท

  - เดอืน เมษายน (โรงเรียนปิดภาคเรียน)

 - เดอืน พฤษภาคม จ านวน 12 วนั นกัเรียน 1,670 คน 

เป็นเงนิ 400,800 บาท

 - เดอืน มถินุายน จ านวน 21 วนั นกัเรียน 1,671 คน 

เป็นเงนิ 700,820 บาท

 - เดอืน กรกฎาคม จ านวน 20 วนั นกัเรียน 1,671 คน 

เป็นเงนิ 668,400 บาท

 - เดอืน สงิหาคม จ านวน 22 วนั นกัเรียน 1,671 คน 

เป็นเงนิ 735,240 บาท

C15



ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

 - เดอืน กนัยายน จ านวน 20 วนั นกัเรียน 1,671 คน 

เป็นเงนิ 668400 บาท
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

2,293,840          (2) ร.ร.ท.วดัโคกสะทอ้น

 - เดอืนตลุาคม จ านวน 4 วนั นกัเรียน 552 คน 

เป็นเงนิ 44,160 บาท 

 - เดอืนพฤศจกิายน จ านวน 22 วนั นกัเรียน 552 คน

เป็นเงนิ  242,880 บาท 

 - เดอืนธนัวาคม จ านวน 20 วนั นกัเรียน 552 คน

เป็นเงนิ 231,840 บาท 

 - เดอืนมกราคม จ านวน 19 วนั นกัเรียน 552 คน

เป็นเงนิ 231,840 บาท 

 - เดอืนกมุภาพนัธ ์จ านวน 20 คน นกัเรียน552 คน

เป็นเงนิ 220,880บาท

 - เดอืน มนีาคม จ านวน 21 วนั นกัเรียน 552  คน 

เป็นเงนิ 231,840 บาท 

  - เดอืน เมษายน (โรงเรียนปิดภาคเรียน)

 - เดอืน พฤษภาคม จ านวน 11 วนั นกัเรียน 580 คน 

เป็นเงนิ 127,600 บาท

 - เดอืน มถินุายน จ านวน 21 วนั นกัเรียน 580 คน 

เป็นเงนิ243,600 บาท

 - เดอืน กรกฎาคม จ านวน 20 วนั นกัเรียน 580 คน 

เป็นเงนิ 232,000 บาท

 - เดอืน สงิหาคม จ านวน 22 วนั นกัเรียน 580 คน 

เป็นเงนิ 255,200 บาท

 - เดอืน กนัยายน จ านวน 20 วนั นกัเรียน 580 คน 

เป็นเงนิ 232,000 บาท
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

1,271,980         (3) ร.ร.ท.บา้นนาเหนือ 

 - เดอืนตลุาคม จ านวน 4 วนั นกัเรียน 324 คน 

เป็นเงนิ 25,920 บาท 

 - เดอืนพฤศจกิายน จ านวน 22 วนั นกัเรียน 324 คน เป็นเงนิ142,560

 - เดอืนธนัวาคม จ านวน 20 วนั นกัเรียน 324 คน

เป็นเงนิ 123,120 บาท

 - เดอืนมกราคม จ านวน 21 วนั นกัเรียน 324 คน

เป็นเงนิ 136,080 บาท 

 - เดอืนกมุภาพนัธ ์จ านวน 20 วนั นกัเรียน 324 คน

เป็นเงนิ 129,600 บาท 

 - เดอืน มนีาคม จ านวน 21 วนั นกัเรียน 324 คน 

เป็นเงนิ 136,080 บาท 

  - เดอืน เมษายน (โรงเรียนปิดภาคเรียน)

 - เดอืน พฤษภาคม จ านวน 12 วนั นกัเรียน 329 คน 

เป็นเงนิ 78,960 บาท

 - เดอืน มถินุายน จ านวน 21 วนั นกัเรียน 301 คน 

เป็นเงนิ 126,420 บาท

 - เดอืน กรกฎาคม จ านวน 20 วนั นกัเรียน 301 คน 

เป็นเงนิ 120,400  บาท

 - เดอืน สงิหาคม จ านวน 22 วนั นกัเรียน 301 คน 

เป็นเงนิ 132,440 บาท

 - เดอืน กนัยายน จ านวน 20 วนั นกัเรียน 301 คน 

เป็นเงนิ 120,400 บาท
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

1,346,850         (4) ร.ร.กฬีาเทศบาลฯ

 - เดอืนตลุาคม จ านวน 4 วนั นกัเรียน 54คน เป็นเงนิ 32,400 บาท

 - เดอืนพฤศจกิายน จ านวน 22 วนั นกัเรียน 54 คน

เป็นเงนิ 153,900 บาท 

 - เดอืนธนัวาคม จ านวน 20 วนั นกัเรียน 54 คน 

เป็นเงนิ 153,900 บาท 

 - เดอืนมกราคม จ านวน 21 วนั นกัเรียน 54 คน

เป็นเงนิ 170,100 บาท 

 - เดอืนกมุภาพนัธ ์จ านวน 20 วนั นกัเรียน 54 คน

เป็นเงนิ 162,000 บาท 

 - เดอืน มนีาคม จ านวน 21 วนั นกัเรียน 54 คน

เป็นเงนิ 170,100 บาท

  - เดอืน เมษายน (โรงเรียนปิดภาคเรียน)

 - เดอืน พฤษภาคม จ านวน 12 วนั นกัเรียน 52 คน 

เป็นเงนิ 93,600 บาท

 - เดอืน มถินุายน จ านวน 21 วนั นกัเรียน 33 คน 

เป็นเงนิ 103,950 บาท

 - เดอืน กรกฎาคม จ านวน 20 วนั นกัเรียน 33 คน 

เป็นเงนิ 99,000  บาท

 - เดอืน สงิหาคม จ านวน 22 วนั นกัเรียน 33 คน 

เป็นเงนิ 108,900 บาท

 - เดอืน กนัยายน จ านวน 20 วนั นกัเรียน 33 คน 

เป็นเงนิ 99,000 บาท
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

2,703,360         (5) ร.ร.รีสอรท์ฯ

 - เดอืนตลุาคม จ านวน 4 วนั นกัเรียน 688 คน 

เป็นเงนิ 55,040 บาท

 - เดอืนพฤศจกิายน จ านวน 22 วนั นกัเรียน 688 คน

เป็นเงนิ 302,720 บาท

 - เดอืนธนัวาคม จ านวน 20 วนั นกัเรียน 688 คน

เป็นเงนิ 261,440 บาท 

 - เดอืนมกราคม จ านวน 21 วนั นกัเรียน 688 คน

เป็นเงนิ 288,960 บาท 

 - เดอืนกมุภาพนัธ ์จ านวน 20 วนั นกัเรียน 688 คน

เป็นเงนิ 275,200 บาท

 - เดอืน มนีาคม จ านวน 21 วนั นกัเรียน 688 คน

เป็นเงนิ 288,960 บาท 

  - เดอืน เมษายน (โรงเรียนปิดภาคเรียน)

 - เดอืน พฤษภาคม จ านวน 12 วนั นกัเรียน 675 คน 

เป็นเงนิ 162,000 บาท

 - เดอืน มถินุายน จ านวน 21 วนั นกัเรียน 644 คน 

เป็นเงนิ 270,480 บาท

 - เดอืน กรกฎาคม จ านวน 20 วนั นกัเรียน 644 คน 

เป็นเงนิ 257,600  บาท

 - เดอืน สงิหาคม จ านวน 22 วนั นกัเรียน 644 คน 

เป็นเงนิ 283,360 บาท

 - เดอืน กนัยายน จ านวน 20 วนั นกัเรียน 644 คน 

เป็นเงนิ 257,600 บาท
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

459,920           (6) ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เขาปรีดี

 - เดอืนตลุาคม จ านวน 4 วนั นกัเรียน 112 คน

เป็นเงนิ 8,960 บาท

 - เดอืนพฤศจกิายน จ านวน 22 วนั นกัเรียน 112 คน

เป็นเงนิ 49,280 บาท 

 - เดอืนธนัวาคม จ านวน 20 วนั นกัเรียน 112 คน 

เป็นเงนิ 42,560 บาท

 - เดอืนมกราคม จ านวน 21 วนั นกัเรียน 112 คน

เป็นเงนิ 47,040 บาท

 - เดอืนกมุภาพนัธ ์จ านวน 20 วนั นกัเรียน 112 คน

เป็นเงนิ 44,800 บาท 

 - เดอืน มนีาคม จ านวน 23 วนั นกัเรียน 112  คน

เป็นเงนิ 47,040 บาท

  - เดอืน เมษายน จ านวน 17 วนั นกัเรียน 112 คน 

เป็นเงนิ 38,080 บาท

 - เดอืน พฤษภาคม จ านวน 17 วนั นกัเรียน 206 คน 

เป็นเงนิ 42,720 บาท

 - เดอืน มถินุายน จ านวน 21 วนั นกัเรียน 84 คน 

เป็นเงนิ 35,280 บาท

 - เดอืน กรกฎาคม จ านวน 20 วนั นกัเรียน 84 คน 

เป็นเงนิ 33,600  บาท

 - เดอืน สงิหาคม จ านวน 22 วนั นกัเรียน 84 คน 

เป็นเงนิ 36,960 บาท

 - เดอืน กนัยายน จ านวน 20 วนั นกัเรียน 84 คน 

เป็นเงนิ 33,600 บาท
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

366,220           (7) ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ชยัชุมพล

 - เดอืนตลุาคม จ านวน 4 วนั นกัเรียน 59 คน 

เป็นเงนิ 4,720 บาท

 - เดอืนพฤศจกิายน จ านวน 22 วนั นกัเรียน 59 คน

เป็นเงนิ 25,960 บาท

 - เดอืนธนัวาคม จ านวน 20 วนั นกัเรียน 59 คน

เป็นเงนิ 22,420 บาท

 - เดอืนมกราคม จ านวน 21  วนั นกัเรียน 59 คน

เป็นเงนิ 24,780 บาท

 - เดอืนกมุภาพนัธ ์จ านวน 20 วนั นกัเรียน 59 คน

เป็นเงนิ 23,600 บาท

 - เดอืน มนีาคม จ านวน 21 วนั นกัเรียน 59  คน

เป็นเงนิ 24,780 บาท 

  - เดอืน เมษายน จ านวน 17 วนั นกัเรียน 59 คน 

เป็นเงนิ 20,060 บาท

 - เดอืน พฤษภาคม จ านวน 17 วนั นกัเรียน 127 คน 

เป็นเงนิ 116,940 บาท

 - เดอืน มถินุายน จ านวน 21 วนั นกัเรียน 56 คน 

เป็นเงนิ 23,520 บาท

 - เดอืน กรกฎาคม จ านวน 20 วนั นกัเรียน 56 คน 

เป็นเงนิ 22,400  บาท

 - เดอืน สงิหาคม จ านวน 22 วนั นกัเรียน 56 คน 

เป็นเงนิ34,640 บาท

 - เดอืน กนัยายน จ านวน 20 วนั นกัเรียน 56 คน 

เป็นเงนิ 22,400 บาท
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

11 โครงการอนิเตอรเ์น็ตโรงเรียน กองการศึกษา/โรงเรียน

ในสงักดัเทศบาล

100,800                       97,340    - ด าเนินการเชอืมต่ออนิเตอรเ์น็ตความเร็วสูง โรงเรียนสงักดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง ด าเนินการแลว้เสร็จ

 - งานระดบักอ่นวนั

เรียนฯ

(1) ร.ร.เทศบาลวดัชยั

ชมุพล

16,800                        16,800  - ด าเนินการตดิต ัง้อนิเตอรเ์น็ตโรงเรียน

1. ร.ร.เทศบาลวดัชยัชมุพล

 - ด าเนินการเชื่อมต่ออนิเตอรเ์น็ตความเร็วสูง

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหบ้ริการอนิเตอรเ์น็ตความเร็วสูงแก่ครู นกัเรียน ในการคน้ควา้หาความรู ้

ได ้

ผลการด าเนินงาน

1. ครู นกัเรียน ในโรงเรียนไดม้โีอกาสคน้ควา้หาความรูไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ

ด าเนินการแลว้เสร็จ

(2) ร.ร.เทศบาลวดัโคก

สะทอ้น

16,800                        16,800  - ด าเนินการจดับริการอนิเตอรเ์น็ตโรงเรียน 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหส้ามารถใหบ้ริการอนิเตอรเ์น็ตแก่ครู นกัเรียน ผูป้กครอง และชมุชนได ้

2. เพือ่ใหส้ามารถใชอ้นิเตอรเ์น็ตในการศึกษาคน้ควา้หาความรูแ้ละใชใ้นการ

จดัการเรียนการสอนในรายวชิาคอมพวิเตอร์

3. เพือ่ใชใ้นการตดิต่อสือ่สารระหวา่งหน่วยงาน

ด าเนินการแลว้เสร็จ

ผลการด าเนินงาน

1. ครู นกัเรียน ผูป้กครอง เขา้ถงึระบบอนิเตอรเ์น็ตของโรงเรียน เกดิความพงึ

พอใจ 100%

(3) ร.ร.ท.บา้นนาเหนือ 16,800                        16,800  - ด าเนินการจดับริการอนิเตอรเ์น็ตโรงเรียน เมือ่วนัที1่ ตลุาคม 2560 - 30 

กนัยายน 2561

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหค้รู นกัเรียน บคุลากรภายใน โรงเรียนไดม้อีนิเตอรใ์ช ้

ผลการด าเนินงาน

1. ครู นกัเรียน ผูป้กครอง ไดใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ต รอ้ยละ100
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

(4) ร.ร.กฬีาเทศบาล

เมอืงทุ่งสง

16,800                    16,800.00  - ด าเนินการเชื่อมอนิเตอรเ์น็ตโรงเรียน เมือ่ 1 ตลุาคม 2560 - 30 กนัยายน 

2561 ณ โรงเรียนกฬีาเทศบาลเมอืงทุ่งสง

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่เชื่อม Internet ความเร็วสูงไวบ้ริการส าหรบันกัเรียนและบคุลากรของ

โรงเรียน

ผลการด าเนินงาน

1. เชื่อม Internet ความเร็วสูงไวบ้ริการส าหรบันกัเรียนจ านวน 320 คน

2. ผูใ้ชบ้ริการมคีวามพงึพอใจรอ้ยละ 96.68 ค่าเฉลีย่ 4.83 ระดบัดมีาก

3. นกัเรียน และบคุลากรมอีนิเตอรใ์นการสบืคน้ขอ้มลูเรียนรูแ้ละท างาน

4. มแีหลง่ศึกษาคน้ควา้ของนกัเรียนบคุลากรในโรงเรียน

(5) ร.ร.รีสอรท์อนุบาลฯ 16,800                        14,140  - ด าเนินการจดัระบบอนิเตอรเ์น็ตและระบบWIFI ใหแ้ก่นกัเรียนและบคุลากร

ทกุคน

วตัถปุระสงค ์

1.เพือ่พฒันาระบบสารสนเทศของโรงเรียน

2.เพือ่ใหน้กัเรียนและครูผูส้อนใชร้ะบบอนิเตอรเ์น็ตและเทคโนโลยสีารสนเทศใน

การศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูต่างๆ

3. เพือ่ตดิต่อสือ่สารกบักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่รวมไปถงึน าขอ้มลู

สารสนเทศมาใชใ้นการบริหารจดัการสถานศึกษา

ผลการด าเนินงาน

1. นกัเรียนและบคุลากรทกุคน คดิเป็นรอ้ยละ 100 ได ้

ใชบ้ริการระบบสารสนเทศของโรงเรียนทีม่คีวามถูกตอ้ง

รวดเร็ว ทนัต่อการใชง้าน

2. ความพงึพอใจของผูร้บับริการทีม่ต่ีอโครงการอยู่ในระดบัมาก

ด าเนินการแลว้เสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

 - งานระดบัมธัยมฯ

(6) ร.ร.มธัยมเทศบาลฯ

16,800                    16,000.00  - ด าเนินการตดิต ัง้อนิเตอรเ์น็ตโรงเรียน

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่โรงเรียนจะมอีนิเตอรเ์น็ตทีพ่รอ้มต่อการเรียนการสอน และเป็นแหลง่

สบืคน้ ขอ้มลูต่างๆ ทีม่ปีระสทิธิภาพ

ผลการด าเนินงาน

1. โรงเรียนสามารถใชง้านอนิเตอรเ์น็ตไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพรอ้ยละ 100

2. โรงเรียนจะมอีนิเตอรเ์น็ตทีพ่รอ้มต่อการเรียนการสอนและเป็นแหลง่สบืคน้ 

ขอ้มลูต่างๆ ทีม่ปีระสทิธิภาพ รอ้ยละ 100

ด าเนินการแลว้เสร็จ

12 โครงการส่งเสริมการรกัการอ่าน กองการศึกษา

หอ้งสมดุฯ

98,000            - ด าเนินการน ากลอ่งหนงัสอืไว ้ณ จดุต่างๆของชมุชน จ านวน 8 ชมุชน ด าเนินการแลว้เสร็จ

(ไมใ่ชง้บประมาณ)

13 โครงการจา้งเหมาครูสอนเพิม่

ประสทิธิภาพครูปฏบิตัิ

กองการศึกษา/โรงเรียน

ในสงักดัเทศบาล

3,894,100       2,096,300        5,990,400            5,990,400.00  - ด าเนินการจา้งเหมาครูสอนเพิม่ประสทิธิภาพครูปฏบิตั ิจ านวน 8 กลุม่สาระ 

จ านวน 64 คน เมือ่วนัที ่2 เมษายน - 30 กนัยายน 2561 ณ โรงเรียนสงักดั

เทศบาล ดงัน้ี

ด าเนินการแลว้เสร็จ

1. ร.ร.เทศบาลวดัชยัชมุพล  จ านวน  14 คน

2. ร.ร.เทศบาลวดัโคกสะทอ้น จ านวน  6 คน

3. ร.ร.มธัยมเทศบาลวดัท่าแพ จ านวน 20 คน

4. ร.ร.เทศบาลบา้นนาเหนือ  จ านวน 3 คน

5. ร.ร.กฬีาเทศบาลเมอืงทุ่งสง จ านวน  10  คน

6. ร.ร.รีสอรท์อนุบาลทุ่งสง  จ านวน 11 คน

14 โครงการจา้งเหมาเพิ่มประสทิธิภาพ ขบั

รถบสั หมายเลขทะเบยีน 40-0308 นศ 

โรงเรียนรีสอรอ์นุบาล

กองการศึกษา/

โรงเรียนรีสอรท์อนุบาล

93,600                        93,600  - ด าเนินการจา้งเหมาเพิม่ประสทิธิภาพ จา้งเหมาขบัรถบสั หมายเลขทะเบยีน 

40-0308 นศ โรงเรียนรีสอรอ์นุบาล จ านวน 1 คน

ด าเนินการแลว้เสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

15 โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ

ด าเนินงานกองการศึกษา

กองการศึกษา 93,600                        93,600  - ด าเนินการจา้งเพิม่ประสทิธิภาพด าเนินงานกองการศึกษา  จ านวน 1 คน 

ระหวา่งตลุาคม 2560 - กนัยายน 2561 

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. ดูแลขอ้มลูสถานศึกษา (ครู , นกัเรียน) ประกอบดว้ย รายงานเดอืน , รศ , 

รด., และ SAR

2. ดูแลงานวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์

3. ดูแลโครงการแขง่ขนัทกัษะทางวชิาการ

4. ดูงานอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งหรือไดร้บัมอบหมาย

ผลการด าเนินงาน

1. งานในหน่วยศึกษานิเทศกเ์ป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ยถูกตอ้งตามระเบยีบ

16 โครงการจดักจิกรรม 1 นกัเรียน 1

 ดนตรี 1 กฬีา

กองการศึกษา 70,000           122,600          192,600                    179,600  - ด าเนินการจดักจิกรรมฝึกทกัษะกฬีาแบดมนิตนัแก่นกัเรียนโรงเรียนในสงักดั 

ระหวา่งเดอืนพฤศจกิายน 2560 - กมุภาพนัธ ์2561 ณ อาคารสนามกฬีา

แบดมนิตนัเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้กัเรียนโรงเรียนในสงักดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

ไดร้บัความรู ้ความเขา้ใจ ในทกัษะการเลน่กฬีา-กรีฑาและอาศยัจากการเลน่กฬีา 

ช่วยเพิม่พูนสุขภาพอนามยัใหแ้ขง็แรงสมบูรณ์ท ัง้ทางดา้นร่างกายและจติใจ มี

น า้ใจเป็นนกักฬีา และห่างไกลยาเสพตดิ 

2. เพือ่ส่งเสริมใหน้กัเรียนในสงักดัเทศบาลเมอืงทุ่งสงสามารถเลน่กฬีาไดอ้ย่าง

นอ้ย 1 ประเภท

ผลการด าเนินการ

1. นกัเรียนโรงเรียนในสงักดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง ไดร้บัความรู ้ความเขา้ใจ ในทกัษะการเลน่

แบดมนิตนัและไดต้วัแทนนกักฬีาเขา้ร่วมแขง่ขนักฬีานกัเรียน อปท.รอบคดัเลอืกระดบั

ภาคใตไ้ดร้บัรางวลั 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงนิ และ 1 เหรียญทองแดง และเป็นตวัแทน

นกักฬีาภาคใตเ้ขา้ร่วมแขง่ขนัระดบัประเทศ

ด าเนินการแลว้เสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

17 โครงการระบบเสริมทกัษะ

ภาษาองักฤษ

ร.ร.ท.วดัชยัชมุพล

(งบโรงเรียน)

       10,000.00 10,000              - ด าเนินการเพิม่ทกัษะภาษาองักฤษ ระหวา่ง พฤษภาคม-กรกฏาคม 2561  โดย

การจดักจิกรรม Christmas และการสอบทกัษะภาษาองักฤษ ดา้นการพูด การ

อ่าน การเขยีน และการสือ่สาร

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ฝึกทกัษะดา้นการฟงั พูด อ่านเขยีน ภาษาองักฤษแก่นกัเรียน

2. เพือ่ส่งเสริมใหน้กัเรียนกลา้แสดงออก

3. เพือ่ใหน้กัเรียนมคีวามรูค้วามสามารถดา้นภาษาองักฤษเตรียมความพรอ้ม

นกัเรียนเขา้สู่โรงเรียนมธัยมสองภาษาและเตรียมความพรอ้มในการสอบแขง่ขนั

ดา้นภาษาองักฤษตามโครงการต่างๆ

ผลการด าเนินงาน

1. นกัเรียนมทีกัษะการฟงั พดู อ่าน เขยีน ภาษาองักฤษ

2. นกัเรียนไดม้โีอกาสในการแสดงออก

3. นกัเรียนสามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปพฒันาตนเองไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ

4. นกัเรียนมคีวามรูค้วามสามารถดา้นภาษาองักฤษ เตรียมความพรอ้มในการ

สอบแขง่ขนัดา้นภาษาองักฤษตามโครงการต่างๆ

18 โครงการเขา้ค่ายลูกเสอืเนตรนารี 

ป.1-6

ร.ร.ท.วดัชยัชมุพล

(งบโรงเรียน)

           86,500 82,520              - ด าเนินการกจิกรรมเขา้ค่ายลูกเสอืเนตรนารี ป1.6 ระหวา่งเดอืนตลุาคม-

ธนัวาคม 2560 ดงัน้ี ป.1-3 ณ ถ า้ตลอด , ป.4-5 ณ ค่าย ตชด. และ ป.6 ณ 

ร.ร.ท.1

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหลู้กเสอื-เนตรนารีไดฝึ้กความอดทน ความมรีะเบยีบวนิยั รูจ้กัช่วย

ตนเอง รูจ้กัอยู่และท างานร่วมกบัผอ็ืน่2. เพือ่ใหลู้กเสอื-เนตรนารีไดพ้ฒันาศกัยภาพตนเองจากประสบการณ์ตรง

ผลการด าเนินงาน

1. นกัเรียนเขา้ร่วมกจิกรรมเป็นตามเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้1,640 คน

2. ลูกเสอื-เนตรนารีไดฝึ้กความอดทน ความมรีะเบยีบวนิยัและการอยู่ร่วมกนั

และท างานกบัผูอ้ืน่

3. ลูกเสอื-เนตรนารี ไดท ากจิกรรมอยู่ค่ายพกัแรมโดยน าความรูแ้ละทกัษะต่างๆ 

มาใชเ้พิม่เตมิ ประสบการณ์ตรงใหก้บันกัเรียนสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ืน่ได ้
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

19 โครงการบูรณาการนอกสถานที่ ร.ร.ท.วดัชยัชมุพล

(งบโรงเรียน)

          192,500 67,340              - ด าเนินการจดักจิกรรมเรียนรูน้อกสถานที ่นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่1-6 ระหวา่ง

เดอืนกรกฎาคม-สงิหาคม 2561 ณ วนอทุยานศูนยว์ชิาการที ่9 อ.ทุ่งสง จ.

นครศรีธรรมราช

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่จดัท าโครงการน านกัเรียนออกไปศึกษาแหลง่เรียนรูน้อกสถานที่

2. เพือ่ใหน้กัเรียนมคีวามรู ้ความเขา้ใจ รกัทอ้งถิ่นของตนเอง

3. เพือ่ฝึกใหน้กัเรียนมคีวามรบัผดิชอบ มรีะเบยีบวนิยั การช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั

และต ัง้ใจปฏบิตักิจิกรรมใหป้ระสบผลส าเร็จ

ผลการด าเนินงาน

1. นกัเรียนเขา้ร่วมกจิกรรมเป็นตามเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้1,660 คน

2. นกัเรียนมอีงคค์วามรูค้วามสามารถไดศึ้กษาคน้ควา้จากแหลง่เรียนรู ้น าความรูแ้ละ

ประสบการณ์มาใชใ้นการเรียนและชวีติประจ าวนัได ้

3. นกัเรียนมคีวามพงึพอใจต่อกจิกรรมโครงการในระดบัดี

20 โครงการพฒันาผูเ้รียนดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สือ่สาร (ICT)

ร.ร.ท.วดัชยัชมุพล

(งบโรงเรียน)

           45,000 44,960              - ด าเนินการจดัอบรมพฒันาผูเ้รียนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

ระหว่างมกราคม-มนีาคม 2561 ณ ร.ร.ท.ชยัชมุพล 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อฝึกทกัษะการใชโ้ปรแกรมชดุ Phatoshop และการใชง้าน Internet ใหแ้ก่เดก็ 

เยาวชน และประชาชนที่สนใจ

ด าเนินการแลว้เสร็จ

2. เพื่อเพิ่มทกัษะความรูด้า้นเทคโนโลยสีารสนเทศใหส้ามารถประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนั

และการประกอบอาชพีไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพใหแ้ก่เดก็ เยาวชน และประชาชนที่สนใจ

ผลการด าเนินงาน

1. จดัการอบรม 3 รุ่นๆ ละ 30 คน ท ัง้ 90 คน เป็นไปตามที่ก าหนดไว ้

2. ผูเ้ขา้รบัการอบรม มทีกัษะการใช ้Photoshop และการใชง้าน Internet สามารถคน้หา

และส่งขอ้มลูผา่นทาง Internet ได ้

3. ผูเ้ขา้รบัการอบรมสามารถประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนชวีติประจ าวนัและน าไปใชใ้นการ

ประกอบอาชพีได ้
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

21 โครงการรายงานผลการจดัการศึกษา ร.ร.ท.วดัชยัชมุพล

(งบโรงเรียน)

           45,000 44,915              - ด าเนินการจดักจิกรรมรายงานผลการจดัการศึกษา นกัเรียนสายชัน้ ป.6 ระหว่างเดอืน

กมุภาพนัธ-์มนีาคม 2561 ณ ร.ร.ท.ชยัชมุพล

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อรายงานผลการจดัการศึกษาของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ร.ร.ท.ชยัชมุพล

2. เพื่อใหน้กัเรียนมโีอกาสแสดงความรกั ความกตญัญูกตเวทต่ีอผูป้กครอง ครู และ

สถานศึกษา

ผลการด าเนินงาน

1. นกัเรียนเขา้ร่วมกจิกรรมจ านวน 268 คน และผูป้กครองเขา้ร่วมกจิกรรม จ านวน 255 คน

2. กจิกรรมตวัแทนนกัเรียนกลา่วลาครู , กจิกรรมตวัแทนผูป้กครองกลา่วความรูส้กึต่อ

โรงเรียน , กจิกรรมมอบหนงัสอืรุ่นใหแ้ก่นกัเรียน และกจิกรรมผูกขอ้มอืกราบลาคุณครู 

ปฏบิตัไิดส้  าเร็จตามกจิกรรมที่ก าหนดไวใ้นโครงการ

3. นกัเรียนและผูป้กครองมคีวามพงึพอใจและตอ้งการใหม้กีารจดักจิกรรมน้ีต่อไป

4. สถานที่คบัแคบ ไมเ่พยีงพอกบัจ านวนนกัเรียน ผูป้กครอง และผูร่้วมกจิกรรม จงึไดเ้พิ่ม

เตน็ท ์เกา้อี้ใหเ้พยีงพอ โดยการเช่าเพิ่มของหน่วยงานเอกชน

22 โครงการเขา้ค่ายวทิยาศาสตร์ ร.ร.ท.วดัชยัชมุพล

(งบโรงเรียน)

           27,000 26,350              - ด าเนินการจดักจิกรรมเขา้ค่ายวทิยาศาสตร ์ระหวา่งเดอืนพฤษภาคม-

กรกฎาคม 2561 ณ ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์พือ่การศึกษาตรงั

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่จดัค่ายวทิยาศาสตรใ์หน้กัเรียนระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที ่4-6 ใหม้ี1. เพือ่ใหน้กัเรียนทีเ่ขา้ร่วมโครงการสามารถน าทกัษะทางวทิยาศาสตรม์าใช ้

ประโยชนใ์นชวีติประจ าวนัได ้

ผลการด าเนินงาน

1. นกัเรียนเขา้ร่วมกจิกรรมจ านวน 50 คน และครู จ านวน 7 คน เป็นไปตาม

เป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้

2. นกัเรียนระดบัช ัน้ ป.4-6 รอ้ยละ 80 มคีวามสามารถดา้นทกัษะพื้นฐานทาง

วทิยาศาสตรแ์ละน าไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัได ้
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

23 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร

พธิีกร นกัจดัรายการวทิยุโทรทศัน์

แก่นกัเรียน บคุลากร เยาวชน และ

ประชาชน

ร.ร.ท.วดัชยัชมุพล

(งบโรงเรียน)

           15,000 15,000              - ด าเนินการจดักจิกรรมฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารพธิีกร นกัจดัรายการวทิยุ

โทรทศันแ์ก่นกัเรียน บคุลากร เยาวชน และประชาชน ระหวา่งเดอืนมถินุายน-

กนัยายน 2561 ณ ร.ร.ท.วดัชยัชมุพล 

วตัถปุระสงค ์

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่จดัท าโครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารพธิีกร นกัจดัรายการวทิยุโทรทศัน์

แก่นกัเรียน บคุลากร เยาวชน และประชาชน

2. เพือ่ใหน้กัเรียนและบคุลากร เขา้ใจบทบาทและความส าคญัของพธิีกร

3. เพือ่ใหน้กัเรียนและบคุลากร สามารถท าหนา้ทีเ่ป็นพธิีกรในกจิกรรมทีโ่รงเรียน

จดัขึ้นไดอ้ย่างเหมาะสม และน าไปเป็นอาชพีเสริมได ้

ผลการด าเนินงาน

1. นกัเรียนและบคุลากรเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 70 คน เป็นไปตามเป้าหมายที่

วางไว ้

2. ผูเ้ขา้รบัการอบรมไดม้คีวามรูเ้กี่ยวกบัการเป็นพธิีกรนกัจดัรายการวทิยุ

โทรทศันอ์ย่างถูกตอ้งและน าไปใชไ้ดจ้ริง

3. ผูเ้ขา้รบัการอบรมสามารถใชค้วามรูท้ีไ่ดร้บัจากการฝึกอบรมไปพฒันาตนเอง

ในการใชท้กัษะการพูดและสามารถเป็นพธิีกรนกัจดัรายการวทิยุ โทรทศัน ์ได ้

อย่างมคุีณภาพและผ่านการประเมนิการพูดทกุคน

24 โครงการนอ้งไหวพ้ี่ ร.ร.ท.วดัชยัชมุพล

(งบโรงเรียน)

                -   -                  - ด าเนินการกจิกรรมนอ้งไหวพ้ี ่เดอืนพฤษภาคม 2561 -กมุภาพนัธ ์2562 ณ 

โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะทอ้น

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ส่งเสริมใหน้กัเรียนรูจ้กัวฒันธรรมในการไหวท้ีถู่กตอ้งและเหมาะสม

2. เพือ่เสริมสรา้งสมัพนัธภาพทีด่สีรา้งความรกั ความผูกพนั ระหวา่งรุ่นพีแ่ละรุ่น

นอ้ง

ผลการด าเนินงาน

1. นกัเรียนชัน้ป.1-6 จ านวน 581 คน เขา้ร่วมกจิกรรม
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

2. นกัเรียนรูจ้กัวธิีไหวท้ีถู่กตอ้งและมสีมัพนัธภาพทีด่รีะหวา่งรุ่นพีแ่ละรุ่นนอ้ง
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

25 โครงการออมทรพัย์ ร.ร.ท.วดัชยัชมุพล

(งบโรงเรียน)

 - -                  - ด าเนินการกจิกรรมออมทรพัย ์ระหวา่งเดอืนมถินุายน 2561 -กมุภาพนัธ ์2562

 ณ โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะทอ้น

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ส่งเสริมใหน้กัเรียนรูจ้กัแบ่งเงนิส าหรบัการออมจากเงนิทีม่อียู่

2. เพือ่ไวใ้ชจ่้ายในยามจ าเป็น

ผลการด าเนินงาน

1. นกัเรียนมกีารฝากออมทรพัย ์รอ้ยละ 98.41

2. นกัเรียนเขา้ใจประโยชนข์องการออม และจดัสรรเงนิส าหรบัการออกไดด้ขีึ้น

3. ความพงึพอใจต่อโครงการในระดบัดมีาก รอ้ยละ 4.84

26 โครงการสอนทกัษะการอ่าน ร.ร.ท.วดัโคกสะทอ้น

(งบโรงเรียน)

           20,000 20,000              - ด าเนินการจดักจิกรรมเขยีนภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่1-6 

ระหวา่ง 15 มถินุายน 31 สงิหาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะทอ้น

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่แกไ้ขปญัหาใหน้กัเรียนอ่านออก เขยีนไดต้ามคุณภาพในแต่ละระดบัช ัน้

2. เพือ่ฝึกใหน้กัเรียนมนิีสยัรกัการใฝ่รูใ้ฝ่เรียน

ผลการด าเนินงาน

1. นกัเรียนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม มคีวามสามารถดา้นการอ่าน การเขยีน สูงขึ้นและมี

ความพรอ้มในการพฒันาตนเองดา้นการเรียนสูงขึ้น

27 โครงการศึกษานอกสถานที่ ร.ร.ท.วดัโคกสะทอ้น

(งบโรงเรียน)

           30,000 30,000              - ด าเนินการจดักจิกรรมศึกษานอกสถานที ่ระหวา่งวนัที ่23-24 สงิหาคม 2561

 ณ ศูนยก์ารเรียนรู ้พล.ร.5 ช.พนั 5และ ค่ายทเพสตรีศรีสุนทราต าบลกะปาง

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหน้กัเรียนมคีวามรูแ้ละสามารถบูรณาการองคค์วามรูจ้ากแหลง่การเรียนรู ้

ต่างๆ ได ้

2. เพือ่ส่งเสริมใหน้กัเรียนเป็นผูรู้จ้กัแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง รกัการใฝ่เรียนรู ้

ผลการด าเนินงาน

1. นกัเรียนไดค้วามรูจ้ากแหลง่เรียนรู ้ท  าใหไ้ดเ้รียนรูจ้ากประสบการณ์โดยตรง
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

28 โครงการดุริยางคใ์นโรงเรียน ร.ร.ท.วดัโคกสะทอ้น

(งบโรงเรียน)

           30,000 30,000              - ด าเนินการจดัอบรมการเลน่ดนตรีดุริยางคโ์รงเรียน ระหวา่ง 18 มถินุายน - 31 

กรกฏาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะทอ้น

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหน้กัเรียนมทีกัษะการบรรเลง วงดุริยางค์

2. เพือ่ใหผู้เ้รียน มพีฒันาการการเคลือ่นไหวร่างกาย

3. เพือ่ใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ร่วมบรรเลงดนตรี ในกจิกรรมต่างๆในชมุชน

ผลการด าเนินงาน

1. นกัเรียนมทีกัษะการบรรเลงดนตรีวงดุริยางค์

2. นกัเรียนมพีฒันาการการเคลือ่นไหวร่างกายบคุลกิภาพ สงา่งาม

3. นกัเรียนเขา้ร่วมบรรเลงดนตรีในกจิกรรมต่างๆ 

29 โครงการโคกสะทอ้น ร.ร.ท.วดัโคกสะทอ้น

(งบโรงเรียน)

           40,000 40,000              - ด าเนินการจดักจิกรรมแขง่ขนัทกัษะทางวชิาการและนิทรรศการในกลุม่สาระ

การเรียนรูต่้างๆ ใหก้บันกัเรียนทกุระดบั

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่พฒันาความรูค้วามสามารถของผูเ้รียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่1-6 ในทกุ

กลุม่สาระการเรียนรูโ้ดยการแขง่ขนัทางดา้นวชิาการ

ผลการด าเนินงาน

1. นกัเรียนแสดงออกถงึความรูค้วามสามารถทางดา้นวชิาการและทกัษะดา้นอืน่ๆ

2. นกัเรียนมปีระสบการณ์ตรงจากการเขา้ร่วมกจิกรรม

30 โครงการส่งนกัเรียนเขา้ร่วมแขง่ขนั

ทกัษะทางวชิาการ

ร.ร.ท.วดัโคกสะทอ้น

(งบโรงเรียน)

           19,960 19,680              - ด าเนินการจดันกัเรียนตวัแทนเขา้ร่วมกจิกรรมประกวดการแขง่ขนั จ านวน 6 

รายการ ระหวา่งวนัที ่2 - 26 มถินุายน 2561 ณ จงัหวดัสงขลา

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ส่งนกัเรียนทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกไปแขง่ขนัในระดบัภาคใต ้

2. เพือ่เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดท้ดสอบความรูค้วามสามารถดา้นวชิาการและเกดิ

ประสบการณ์ตรงในการเขา้ร่วมกจิกรรม

ผลการด าเนินงาน

1. นกัเรียนเขา้ร่วมกจิกรรม จ านวน 6 รายการ ไดร้บัรางวลั 4 รายการ

2. นกัเรียนมทีกัษะทางวชิาการในกจิกรรมต่างๆ ทีต่นเองเขา้ร่วม
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

31 โครงการไหวค้รู ร.ร.ท.วดัโคกสะทอ้น

(งบโรงเรียน)

            5,000 2,170               - ด าเนินการจดักจิกรรมไหวค้รู เมือ่วนัที ่1-15 มถินุายน 2561 ณ อาคารสถติ

บญุญากร (อาคาร 3) ร.ร.ท.วดัโคกสะทอ้น

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหน้กัเรียนมคีวามรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัพระคุณของครู เหน็คุณค่าและ

แสดงออกถงึความกตญัญูกตเวททีีม่ต่ีอครู

ผลการด าเนินงาน

1. นกัเรียนเขา้ร่วมรอ้ยละ 99.67 ของเป้าหมายทีก่  าหนด

2. โรงเรียนสามารถจดัสรรทนุการศึกษาประจ าปีใหน้กัเรียได ้จ านวน 100 ทนุ

3. ความพงึพอใจของบคุลากรทีเ่ขา้ร่วมอยู่ในระดบัดมีาก

32 โครงการวนัไหวค้รู ร.ร.ท.บา้นนาเหนือ

(งบโรงเรียน)

           10,000 10,000              - ด าเนินการจดักจิกรรมไหวค้รู และมอบทนุการศึกษาใหก้บันกัเรียน เมือ่วนัที ่7

 มถินุายน 2561 ณ ร.ร..ท.บา้นนาเหนือ

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหน้กัเรียนแสดงออกซึง่ความกตญัญูกตเวทต่ีอครู

2. เพือ่สรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งครูกบันกัเรียน

3. เพือ่มอบทนุการศึกษาใหก้บันกัเรียน

4. เพือ่ใหน้กัเรียนมส่ีวนร่วมกบัการอนุรกัษแ์ละสบิสานขนบธรรมเนียมประเพณี

อนัดงีาม

ผลการด าเนินงาน

1. นกัเรียนเขา้ร่วมกจิกรรม จ านวน 326 คน เป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว ้

2. นกัเรียนทกุคนไดแ้สดงออกถงึความเคารพและความกตญัญูต่อครู

33 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ร.ร.ท.บา้นนาเหนือ

(งบโรงเรียน)

            4,000 4,000               - ด าเนินการกจิกรรมเลอืกต ัง้คณะกรรมการสภานกัเรียน เมือ่วนัที ่7 มถินุายน 

2561 ณ โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้ลอืกต ัง้สภานกัเรียนและสมาชกิสภานกัเรียน

2. เพื่อใหน้กัเรียนรูจ้กัสทิธิและบทบาทหนา้ที่ของตนเอง

3. เพื่อประเมนิความพงึพอใจของผูม้ส่ีวนร่วมการท ากจิกรรม
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

ผลการด าเนินงาน

1. นกัเรียนเขา้ร่วมกจิกรรมจ านวน 326 คน เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว ้
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

2. นกัเรียนที่ไดร้บัการคดัเลอืกเป็นประธานนกัเรียนและสมาชกิสภา นกัเรียน มคีวามรู ้ความ

เขา้ใจ บทบาทหนา้ที่ของตนเองในกระบวนการประชาธิปไตยในโรงเรียน

3. โรงเรียนไดป้ระธานและสมาชกิสภานกัเรียนที่มาจากการเลอืกต ัง้

34 โครงการวดัในโรงเรียน ร.ร.ท.บา้นนาเหนือ

(งบโรงเรียน)

 - -                  - ด าเนินการจดักจิกรรมวดัในโรงเรียน เมือ่ 28 พฤษภาคม - 10 มถินุายน 2561 ณ 

โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหน้กัเรียนไดท้กุคนไดร้บัประสบการณ์ตรงการ่วมปฏบิตักิจิกรรมทางพทุธศาสนา

2. เพื่อใหน้กัเรียนมกีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมดา้นการเรียน และพฤตกิรรมที่ไมพ่งึประสงค์

3. เพื่อประเมนิความพงึพอใจของผูม้ส่ีวนร่วมและผูเ้กี่ยวขอ้ง

35 โครงการส่งเสริมศกัยภาพและความ

เขม้แขง็ของคณะกรรมการ

สถานศึกษา

ร.ร.ท.บา้นนาเหนือ

(งบโรงเรียน)

           50,000 50,000              - ด าเนินการจดักจิรรมประชมุคณะกรรมการสถานศึกษา และอบรมสมัมนาและ

ทศันศึกษาดูงาน เมือ่วนัที ่8-10 กมุภาพนัธ ์2561 ณ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อม

ใต ้

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหค้ณะกรรมการสถานศึกษา รู ้เขา้ใจบทบาทอ านาจหนา้ทีข่องตนเอง

2. เพือ่ใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาร่วมก าหนดแผนพฒันาสถานศึกษาดา้น

วชิาการ บคุลากร งบประมาณ อาคารสถานที ่และกจิกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา

ผลการด าเนินงาน

1. คณะกรรมการสถานศึกษา รู ้เขา้ใจบทบาทหนา้ทีข่องตนเอง มส่ีวนร่วมในการ

พฒันาสถานศึกษา

2. สถานศึกษาไดข้บัเคลือ่นการด าเนินงานดา้นต่างๆ ไดเ้ต็มศกัยภาพ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

36 โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม

ตา้นภยัยาเสพตดิ

ร.ร.กฬีาฯ

(งบโรงเรียน)

           10,000 10,000              - ด าเนินการจดักจิกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม เมือ่วนัที ่28-30 พฤษภาคม 

2561 ณ อาคารอเนกประสงค์

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ส่งเสริมใหน้กัเรียน มคุีณธรรมจริยธรรมและสามารถด ารงชวีติไดอ้ย่างมี

ความสุข

2. เพือ่ใหน้กัเรียนไดฝึ้กปฏบิตัตินตามหลกัธรรมค าสอน

3. เพือ่ใหน้กัเรียนไดร้บัทราบถงึปญัหาและพษิภยัของยาเสพตดิ

ผลการด าเนินงาน

1. นกัเรียนเขา้ร่วมกจิกรรม จ านวน 320 คน คดิเป็นรอ้ยละ 100 เป็นไปตาม

เป้าหมายทีว่างไว ้

2. นกัเรียนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมมคีวามพงึพอใจในระดบั ดมีาก

3. นกัเรียนไดป้ฏบิตัตินตามหลกัค าสอนและสามารถด ารงชวีติใหห้่างไกลยาเสพ

ตดิ

37  กจิกรรมวนัไหวค้รู ร.ร.กฬีาฯ

(งบโรงเรียน)

           10,000 10,000              - ด าเนินการจดักจิกรรมไหวค้รูและมอบทนุการศึกษาใหก้บันกัเรียน เมือ่วนัที ่7

 มถินุายน 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหน้กัเรียนไดแ้สดงออกซึง่ความกตญัญูกตเวทต่ีอครู

2. เพือ่สรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งครูกบัลูกศิษย์

3. เพือ่ใหน้กัเรียนมส่ีวนร่วมกบัการอนุรกัษแ์ละสบืสานขนบธรรมเรียมประเพณี

อนัดงีาม

4. เพือ่มอบทนุการศึกษาใหน้กัเรียน

ผลการด าเนินงาน

1. นกัเรียน จ านวน 320 คน เขา้ร่วมกจิกรรมท ัง้สิ้น 320 คดิเป็นรอ้ยละ 100

2. มอบทนุการศึกษาใหน้กัเรียนจ านวน 45 ทนุ เกนิเป้าหมายทีว่างไว ้

3. นกัเรียนมคีวามพงึพอใจต่อกจิกรรม ค่าเฉลีย่ 4.51 คดิเป็นรอ้ยละ 90.13

4. นกัเรียนไดแ้สดงความเคารพความกตญัญูต่อครูผูม้พีระคุณ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

38 โครงการส่งเสริมทกัษะทางวชิาการ

 -กจิกรรมส่งเสริมภาษาไทย

ร.ร.กฬีาฯ

(งบโรงเรียน)

            5,000 5,000               - ด าเนินการจดักจิกรรมส่งเสริมภาษาไทย เมือ่วนัที ่26 มถินุายน 2561 ณ 

อาคารอเนกประสงค์

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อเพิ่มพูนประสทิธิภาพในการใชภ้าษาไทยของนกัเรียน

2. เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนร่วมอนุรกัษภ์าษาไทย

3. เพื่อเชดิชูเกยีรตสุินทรภู่กวเีอกของไทย

ผลการด าเนินงาน

1. จดักจิกรรมวนัสุนทรภู่ ตอบปญัหาวนัสุนทรภู่ คดัลายมอื เรียงความ เรื่องอนุรกัษ์

ภาษาไทย ประกวดตวัละครวรรณคด ีประกวดวาดภาพ ระบายส ีและนิทรรศการ

กจิกรรมวนัสุนทรภู่

2. นกัเรียนเขา้ร่วมกจิรรม จ านวน 291 คน บคุลากร จ านวน 35 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

100

3. นกัเรียนเขา้ร่วมกจิกรรมมคีวามพงึพอใจ ค่าเฉลีย่ 4.67 คดิเป็นรอ้ยละ 93.43

4. นกัเรียนไดแ้สดงออกดา้นความคดิสรา้งสรรค์

5. นกัเรียนไดอ้งคค์วามรูเ้กี่ยวกบัภาษาไทยมากขึ้น

39 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน

โรงเรียน

 - กจิกรรมสภานกัเรียน

ร.ร.กฬีาฯ

(งบโรงเรียน)

 - -                  - ด าเนินการจดักจิกรรมสภานกัเรียน เมือ่วนัที ่26 มถินุายน 2561 ณ อาคาร

อเนกประสงค ์

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหน้กัเรียนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ด าเนินการแลว้เสร็จ

3. เพือ่จดัใหม้สีมาชกิสภานกัเรียนร่วมท ากจิกรรมในโรงเรียน

ผลการด าเนินงาน

1. นกัเรียนเขา้ร่วมกจิกรรม จ านวน 291 คน บคุลากร จ านวน 35 คน รวมท ัง้สิ้น

 326 คน คดิเป็นรอ้ยละ 100

2. นกัเรียนมคีวามพงึพอใจระดบัดมีาก ค่าเฉลีย่ 4.68 คดิเป็นรอ้ยละ 95.85

3. โรงเรียนไดน้กัเรียนทีเ่ป็นตวัแทนเป็นสมาชกิสภานกัเรียนร่วมท ากจิกรรมใน

โรงเรียน
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

40 โครงการสาธารณูปโภค ร.ร.กฬีาฯ

(งบโรงเรียน)

          400,000 385,601.88         - ด าเนินการจ่ายค่าไฟฟ้า และน า้ประปาส าหรบันกัเรียนและบคุลากรในโรงเรียน

 ระหวา่งตลุาคม 2560-30 มถินุายน 2561

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ)

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่จดัหาไฟฟ้าและน า้ประปาใหอ้  านวยความสะดวกแก่นกัเรียนและบคุลากร

ผลการด าเนินงาน

1. ครูและนกัเรียน รอ้ยละ 100 ไดรบัการอ านวยความสะดวกในสาธารณูปโภค

พื้นฐาน

2. มคีวามพงึพอใจของครูและนกัเรียนต่อการใชบ้ริการไฟฟ้า น า้ประปา ในระดบั

มาก

41 โครงการจดัซื้อวสัดุอปุกรณ์และ

พฒันาระบบ ICT

ร.ร.กฬีาฯ

(งบโรงเรียน)

           60,840 29,057              - ด าเนินการจดัซื้อวสัดุและอปุกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละระบบ ICT ใหส้มารถใช ้

งานไดอ้ย่างเพยีงพอกบัจ านวนเดก็ปฐมวยั

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่จดัซื้อวสัดุและอปุกรณ์ดา้นคอมพวิเตอรแ์ละ ICT ใหม้จี  านวนเพยีงพอกบั

การใหบ้ริการ

2. เพือ่ฝึกเดก็ใหใ้ชค้อมพวิเตอรใ์นการเรียนรูพ้ฒันาความคดิและทกัษะต่างๆ

3. เพือ่ใหเ้ดก็มคีวามกระตอืรือรน้ในการเรียนรูท้ีห่ลากหลาย และพฒันาตนเอง

อย่างต่อเน่ือง

ผลการด าเนินงาน

1. เดก็ปฐมวยัไดร้บัการส่งเสริมพฒันาการทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคมและ

สตปิญัญา

2. โรงเรียนมวีสัดุอปุกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละ ICT ที่เพยีงพอต่อจ านวนเดก็

3. ความพงึพอใจของครูและนกัเรียนที่มต่ีอโครงการอยู่ในระดบัมาก
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือ

ระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย เพื่ออธิบาย

เหตผุลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

1 โครงการพฒันาระบบโทรทศันเ์พือ่

การศึกษาภายในโรงเรียน

ร.ร.เทศบาล

วดัชยัชุมพล

85,000         85,000            - ด าเนินการพฒันาระบบโทรทศันเ์พือ่การศึกษาภายในโรงเรียนระหวา่งเดอืน

 ตลุาคม 2559-มนีาคม 2560 ณ .ร.ร.เทศบาลวดัชยัชุมพล

วตัถปุระสงค ์

(1) เพือ่จดัท าโครงการพฒันาระบบโทรทศันเ์พือ่การศึกษาภายในโรงเรียน

(2) เพือ่ปรบัปรุงและพฒันาระบบโทรทศันเ์พือ่การศึกษาภายในโรงเรียนให ้

เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ดา้นการสือ่สารแก่นกัเรียนครูและบคุลากร

(3) จดัหาและตดิต ัง้สือ่นวตักรรมและอุปกรณ์ในการถ่ายทอดสดทางโทรทศัน์

ใหก้ารถ่ายทอดสดทางโทรทศันท์ีม่ปีระสทิธิภาพสูงขึ้น

ผลการด าเนินงาน

(1) นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมตัง้แต่ช ัน้ประถมศึกษาปีที ่1-6 ทกุคน จ านวน 

1,635 คน 

(2) นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่1-6 ไดเ้พิม่ทกัษะการเรียนรู ้ผ่านระบบ

โทรทศันไ์ปพฒันาการเรียนรูข้องตนเองได ้

(3) นกัเรียนและบคุลากรท ัง้โรงเรียน ไดร้บัประโยชนใ์นการใชโ้ทรทศันเ์ป็น

สือ่กลางทีช่่วยประหยดัเวลารวมท ัง้งบประมาณ เช่น การประชุมพรอ้มกนัท ัง้ 6

 สายชัน้ ในครัง้เดยีว

ด าเนินการแลว้เสร็จ

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลเมืองทุง่สง  ประจ าปี  2561

ก. กลยทุธจ์งัหวดัที ่4 พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ข. ยทุธศาสตร ์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที ่3 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต

ภายใตย้ทุธศาสตรท์ี ่1  พฒันาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวฒันธรรม และการกฬีาแบบบูรณาการสู่คณุภาพมาตรฐานทีเ่หนือกว่า

กลยทุธท์ี ่2 พฒันาผูเ้รียนใหไ้ดร้บัโอกาสในการศึกษาตอ่ในระดบัทีสู่งข้ึนและมีคณุภาพ 
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือ

ระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย เพื่ออธิบาย

เหตผุลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

2 โครงการพฒันาวดีทีศันแ์นะน า

โรงเรียน

ร.ร.เทศบาล

วดัชยัชุมพล

10,000          -  - ด าเนินการเก็บบนัทกึภาพต่างๆ ท่ะน ามาท าวดีทิศันแ์ละบนัทกึเสยีง

บรรยายขอ้มูลวดีทิศันแ์นะน าโรงเรียน จ านวน 1 ชุด ส าหรบัใหห้น่วยงานที่

เขา้มาเยีย่มชมโรงเรียนไดร้บัชมวดีทิศัน ์ระหวา่งเดอืนพฤศจกิายน 2559 - 

กุมภาพนัธ ์2560 ณ ร.ร.เทศบาลวดัชยัชุมพล 

วตัถปุระสงค ์

(1) เพือ่พฒันาวดีทิศันแ์นะน าโรงเรียนจ านวน 1 ชุด

ผลการด าเนินงาน

(1) โรงเรียนเทศบาลวดัชยัชุมพลมวีดีทิศันไ์วส้  าหรบัแนะน าโรงเรียน จ านวน 1

 ชุด

(2) โรงเรียนใชวดีทิศันใ์นการนเสนอขอ้มูลต่างๆ ใหห้น่วยงานภายนอกทีเ่ขา้มา

เยีย่มไดร้บัชม

(3) หน่วยงานภายนอกพอใจต่อการรบัชมวดีทิศันแ์นะน าโรงเรียน

ด าเนินการแลว้เสร็จ

104



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือ

ระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย เพื่ออธิบาย

เหตผุลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

3 โครงการสายใยสมัพนัธ์ ร.ร.มธัยม

เทศบาลวดัท่าแพ 

(งบโรงเรียน)

100,000       -            97,796            - ด าเนินการกิจกรรมสายใยสมัพนัธ ์ดงัน้ี ด าเนินการแลว้เสร็จ

3.1 กิจกรรมปจัฉิมนิเทศ 25,000         22,816            - จดักิจกรรมปจัฉิมนิเทศนกัเรียนชัน้ ม.3และ ม.6 เมือ่ 14 มนีาคม 2560  

ณ  ร.ร มธัยมศึกษา ทม.ทุง่สง

วตัถปุระสงค ์

(1) เพือ่ใหน้กัเรียนไดแ้สดงออกซึง่ความรกั ความผูกพนัระหวา่งเพือ่นและ

แสดงออกดา้นกตญัญูกตเวทต่ีอครู

ผลการด าเนินงาน

(1)  นกัเรียนชัน้ ม.3และม.6 เขา้ร่วมกิจกรรม จ านวน 700 คน 

เชิงคุณภาพ

 1.มนีกัเรียน ม.๓เขา้ร่วมกิจกรรมคิดเป็น รอ้ยละ ๑๐๐

2.นกัเรียนทีเ่ขา้ร่วมกิจกรรมมคีวามพงึพอใจต่อโครงการไม่ต า่กวา่ระดบัดมีาก

คิดเป็นรอ้ยละ 90

(3) รอ้ยละ 80 ของนกัเรียนมเีจตคตทิีด่ต่ีอรูปแบบการจดักิจกรรม

(4) นกัเรียนมคีวามรกัและผูกพนัต่อครู เพือ่น และสถาบนั

ด าเนินการแลว้เสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือ

ระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย เพื่ออธิบาย

เหตผุลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

3.2 กิจกรรมปฐมนิเทศนกัเรียน ม.1

 และ ม.4

ร.ร.มธัยม

เทศบาลวดัท่าแพ 

(งบโรงเรียน)

75,000         74,980            - ด าเนินการจดักิจกรรมปฐมนิเทศนกัเรียน ม.1และม.4 ระหวา่งวนัที ่3-4 

พฤษภาคม 2560 ณ .ร.ร.มธัยมเทศบาลวดัท่าแพ 

วตัถปุระสงค ์

(1) เพือ่ใหน้กัเรียนแสดงออกถงึความรกั ความผูกพนั ระหวา่งเพือ่นและ

แสดงออกถงึความกตญัญูกตเวทคีรู

ผลการด าเนินงาน

(1) จดัค่าย จ านวน 2 วนั 1 คืน ใน โรงเรียนหลงัจากเรียนปรบัพื้นฐานแลว้ 

จดักิจกรรมฐาน จ านวน 6 ฐาน

(2) นกัเรียนทีเ่ขา้ร่วมกิจกรรมเขา้ค่าย คือ นกัเรียน ม.1 จ านวน 270 คน และ

 ม.4 จ านวน 80 คน 

(3) รอ้ยละจ านวนทีเ่ขา้ร่วมโครงการมคีวามพงึพอใจต่อรูปแบบการจดั

กิจกรรม 

(4) รอ้ยละ 80 ของนกัเรียนมเีจตคตทิีด่ต่ีอรูปแบบการจดักิจกรรม

ด าเนินการแลว้เสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงานด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิม่ 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิม่

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รอืระบเุหตผุลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได ้ หรอืระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิม่ใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพือ่อธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

1 โครงการนิเทศการศึกษาโรงเรยีนใน

สงักดัเทศบาล

ศึกษานิเทศก์

กองการศึกษา (งบเทศบาล)

30,000 30,000            - ด าเนินการนิเทศตดิตามการประกนัคุณภาพในสถานศึกษา เมือ่วนัที ่16 กรกฎาคม - 3 สงิหาคม 

2561 ณ โรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงทุง่สง จ านวน 6 โรง

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่นิเทศตดิตามการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา

2. เพือ่สรา้งขวญัและก าลงัใจในการปฏบิตักิารสอนของบคุลากรในสถานศึกษา

ผลการด าเนินงาน

1. ร.ร.ไดร้บัการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ท าใหค้รูไดม้คีวามรู ้ความเขา้ใจและได ้

แลกเปลีย่นเรยีนรูเ้กี่ยวกบัโครงการนิเทศ และมกีารคิดคน้เทคนิควธิกีารในการจดักิจกรรมต่างๆ 

ใหก้บัผูเ้รยีนได ้

2 โครงการเขา้ค่ายวชิาการของนกัเรยีน

โรงเรยีนสงักดัเทศบาล

ศึกษานิเทศก์

กองการศึกษา (งบเทศบาล)

100,000 100,000          - ด าเนินการจดักิจกรรมเขา้ค่ายวชิาการของนกัเรยีนโรงเรยีนสงักดัเทศบาล เมือ่วนัที ่17-18 

กนัยายน 2561 ณ โรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงทุง่สง จ านวน 4 โรง ไดแ้ก่ ร.ร.เทศบาลวดัชยัชมุพล ,

 ร.ร.เทศบาลวดัโคกสะทอ้น , ร.ร.เทศบาลบา้นนาเหนือ และ ร.ร.กีฬาเทศบาลเมอืงทุง่สง

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาตนเองดา้นวชิาการ ไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละไดป้ระสบการณ์ทีห่ลากหลาย

2. เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดน้ าความรูท้ีไ่ดร้บัจากการเขา้ค่ายไปใชใ้นการเรยีนและศึกษาหาความรูต่้อไป

ผลการด าเนินงาน

1. นกัเรยีนสงักดัเทศบาลเขา้ร่วมกิจกรรมค่ายวชิาการท ัง้หมด จ านวน 500 คน

2. นกัเรยีนเขา้ค่ายวชิาการท ัง้หมด 4 วชิา คือ

 - คณิตศาสตร ์คะแนนเต็ม 50 ก่อนตวิ 20 คะแนน หลงัตวิ 27 คะแนน

 - วทิยาศาสตร ์คะแนนเต็ม 50 ก่อนตวิ  18 คะแนน หลงัตวิ 25 คะแนน

 - ภาษาองักฤษ ์ คะแนนเต็ม 50 ก่อนตวิ 15 คะแนน หลงัตวิ 22 คะแนน

 - ภาษาไทย  คะแนนเต็ม 50 ก่อนตวิ 21 คะแนน หลงัตวิ  32 คะแนน

กลยุทธท์ี่ 8 สรา้งระบบบริหารจดัการของโรงเรียนในสงักดัเทศบาลเมืองทุ่งสง  เสริมสรา้งการมีส่วนร่วมบริหารจดัการของภาคีทกุภาคส่วนอย่างมีคุณภาพเป็นระบบและไดม้าตรฐาน 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2561

ก. กลยุทธจ์งัหวดัที่ 4 พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร ์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

ภายใตยุ้ทธศาสตรท์ี่ 1  พฒันาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงานด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิม่ 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิม่

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รอืระบเุหตผุลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได ้ หรอืระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิม่ใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพือ่อธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

3 5,000 4,900             - ด าเนินจดัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืง

ทุง่สง ระหวา่งตลุาคม-ธนัวาคม 2560  ณ โรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืงทุง่สง

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

 - เพือ่ประเมนิคุณภาพในสถานศึกษาโรงเรยีนในสงักดัเทศบาล

ผลการด าเนินการ

 - โรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืงทุง่สง จ านวน 6 โรงเรยีนไดร้บัการประเมนิคุณภาพภายใน

สถานศึกษา มมีาตรฐานระดบัชาต ิภายในปี 62-64

4 ศึกษานิเทศก์

กองการศึกษา (งบเทศบาล)

50,000 50,000            - ด าเนินการประกวดสือ่การสอนของครูโรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืงทุง่สง เมือ่วนัที ่22 สงิหาคม 

2561 ณ หอ้งประชมุเทศบาลเมอืงทุง่สง

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค์

1. เพือ่ใหค้รูไดพ้ฒันาตจนเองในการผลติสือ่การสอนทีม่คุีณภาพ

ผลการด าเนินงาน

1. การแขง่ขนัแบ่งออกเป็น 4 ระดบั

 - ระดบัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ เขา้ร่วมการแขง่ขนั จ านวน 3 คน

 - ระดบัปฐมวยั เขา้ร่วมการแขง่ขนั จ านวน 13 คน

 - ระดบัประถมศึกษา เขา้ร่วมการแขง่ขนั จ านวน 14 คน

 - ระดบัมธัยมศึกษา เขา้ร่วมการแขง่ขนั จ านวน 13 คน

2. ผลการแขง่ท ัง้ 4 ระดบั ไดแ้ก่

 - ระดบัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ไดแ้ก่ น.ส.อญัมณี  มณ๊โชต ิชื่อสือ่ Happy House

 - ระดบัปฐมวยั  ไดแ้ก่ น.ส.จนิตนา  พรหมเอยีด ชื่อสือ่ นิทานชดุส่งเสรมิ "คุณธรรม จรยิธรรม"

 - ระดบัประถมศึกษา ไดแ้ก่ น.ส.วรารตัน ์ วารรีตัน์

  - ระดบัมธัยมศึกษา ไดแ้ก่  น.ส.จรสัศร ีรตันมาศ ชื่อสือ่ ชดุการสอน เรื่อง สมการเชงิเสน้ตวัแปร

เดยีวระดบัช ัน้ ม.1

5 โครงการพฒันาการจดัการศึกษาโดย

ใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน (SBMLD)

ศึกษานิเทศก ์กองการศึกษา

(งบอุดหนุน)

750,000 -                - โรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงทุง่สง ด าเนินการจดักิจกรรมเพือ่พฒันาผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน โดย

นกัเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจและน าไปปฏบิตัพิฒันาผลสมัฤทธิ์ของนกัเรยีนใหด้ขีึ้น

ด าเนินการแลว้เสร็จ

โครงการประกวดสือ่การเรยีนการ

สอนของครูในสงักดัเทศบาลเมอืง

ทุง่สง

โครงการประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษาโรงเรยีนสงักดัเทศบาล

เมอืงทุง่สง

ศึกษานิเทศก์

กองการศึกษา (งบเทศบาล)
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงานด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิม่ 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิม่

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รอืระบเุหตผุลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได ้ หรอืระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิม่ใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพือ่อธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

6 โครงการส่งเสรมิองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ทีจ่ดัท  าแผนพฒันา

การศึกษาดเีด่น

กองการศึกษา

(งบอุดหนุน)

100,000  - โรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงทุง่สง ด าเนินการจดัท าแผนพฒันาการศึกษา

วตัถปุระสงค ์

1. นกัเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจและน าไปปฏบิตัพิฒันาผลสมัฤทธิ์ของนกัเรยีนใหด้ขีึ้น

ผลการด าเนินงาน

1. โรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงทุง่สงมแีผนพฒันาการศึกษาของโรงเรยีน

ด าเนินการแลว้เสร็จ

ไม่ใชง้บประมาณ

7 โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายบรหิาร

สถานศึกษา

(งบอุดหนุนท ัว่ไป) 22,296,500 444,716 22,741,216 22,285,483

ระดบัก่อนวยัเรยีนฯ 12,460,000 444,716 12,904,716 12,823,198

 - ค่าจดัการเรยีนการสอน 6,241,000        6,197,992  - สนบัสนุนการบรหิารสถานศึกษาค่าจดัการเรยีนการเรยีน

 - ค่าอุปกรณ์การเรยีน 1,173,000        1,158,990  - สนบัสนุนการบรหิารสถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรยีน

 - ค่าเครื่องแบบนกัเรยีน 1,162,200        1,151,638  - สนบัสนุนการบรหิารสถานศึกษาค่าเครื่องแบบนกัเรยีน

 - ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 1,570,200        1,556,512  - สนบัสนุนการบรหิารสถานศึกษาค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน

 - ค่าปจัจยัพื้นฐานส าหรบันกัเรยีน

ยากจน

323,000          323,000  - สนบัสนุนการบรหิารสถานศึกษาค่าปจัจยัพื้นฐานส าหรบันกัเรยีนยากจน

 - ค่าหนงัสอืเรยีน 1,990,600 444,716         2,435,316        2,435,066  - สนบัสนุนการบรหิารสถานศึกษาค่าหนงัสอืเรยีน

ระดบัมธัยมศึกษา 9,530,500 9,186,885

 - ค่าจดัการเรยีนการสอน 5,167,500        5,052,051  - สนบัสนุนการบรหิารสถานศึกษาค่าจดัการเรยีนการเรยีน

 - ค่าอุปกรณ์การเรยีน 586,000          567,370  - สนบัสนุนการบรหิารสถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรยีน

 - ค่าเครื่องแบบนกัเรยีน 629,500          605,892  - สนบัสนุนการบรหิารสถานศึกษาค่าเครื่องแบบนกัเรยีน

 - ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 1,224,900        1,189,378  - สนบัสนุนการบรหิารสถานศึกษาค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน

 - ค่าปจัจยัพื้นฐานส าหรบันกัเรยีน

ยากจน

672,000          570,000  - สนบัสนุนการบรหิารสถานศึกษาค่าปจัจยัพื้นฐานส าหรบันกัเรยีนยากจน

  - ค่าหนงัสอืเรยีน 1,250,600        1,202,194  - สนบัสนุนการบรหิารสถานศึกษาค่าหนงัสอืเรยีน

ระดบัไม่ก าหนดระดบัการศึกษา           306,000          275,400

 - ค่าจดัการเรยีนการสอน 306,000          275,400         

ด าเนินการแลว้เสร็จ

 - สนบัสนุนการบรหิารสถานศึกษาค่าจดัการเรยีนการเรยีน

 - สนบัสนุนค่าใชจ่้ายบรหิารสถานศึกษา ระดบัก่อนวยัเรยีนและประถมศึกษา
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงานด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิม่ 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิม่

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รอืระบเุหตผุลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได ้ หรอืระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิม่ใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพือ่อธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

8 โครงการหอ้งเรยีนผูป้กครอง ร.ร.ท.ชยัชมุพล

(งบโรงเรยีน)

80,000 80,000            - ด าเนินการจดัประชมุผูป้กครอง ระหวา่งเดอืนพฤศจกิายน 2560 - สงิหาคม 2561 ณ ร.ร.ท.วดัชยั

ชมุผล

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่จดัท าโครงการประชมุผูป้กครองนกัเรยีนปีละ 2 ครัง้ 

2. เพือ่ใหผู้ป้กครองรบัทราบเกี่ยวกบัการจดัการเรยีนการสอนตามหลกัสูตรสถานศึกษา

3. เพือ่ใหผู้ป้กครองไดร่้วมมอืกบัโรงเรยีนในการส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละพฒันาการดา้นต่างๆของ

นกัเรยีนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

4. เพือ่สรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งครูกบัผูป้กครองและโรงเรยีนกบัชมุชน

ผลการด าเนินการ

1. ผูป้กครองเขาร่วมโครงการจ านวน 1,600 คน เกินเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้

 - ครัง้ที ่1/2561 เขา้ร่วมประชมุ 1,639 คน

 - ครัง้ที ่2/2561 เขา้ร่วมประชมุ 1,639 คน

2. ผูป้กครองทีเ่ขา้ร่วมโครงการ 1,600 คน ไดร้บัทราบขา่วสารของโรงเรยีนและเทศบาลเมอืง

ทุง่สง

3. ผูป้กครองทีเ่ขา้ร่วมมคีวามพงึพอใจต่อการจดัโครงการ สรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งครูกบั

ผูป้กครอง และโรงเรยีนกบัชมุชน
ขอ้เสนอแนะ

1. เป็นโครงการทีด่คีวรมโีครงการต่อไป

2.สถานทีก่ารจดัประชมุคบัแคบไม่สามารถรองรบัจ านวนผูป้กครองใหด้ าเนินการประชมุพรอ้มกนั

ท ัง้หมดในเวลาเดยีวกนัได ้จงึไดด้  าเนินการจดัประชมุแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงานด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิม่ 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิม่

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รอืระบเุหตผุลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได ้ หรอืระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิม่ใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพือ่อธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

9

โครงการระบบดูแลช่วยเหลอืนกัเรยีน

ร.ร.ท.ชยัชมุพล

(งบโรงเรยีน)

5,000             5,000             - ด าเนินการกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลอืนกัเรยีน ระหวา่งเดอืนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2561 ณ 

ร.ร.ท.วดัชยัชมุพล

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่จดัท าโครงการระบบดูและช่วยเหลอืนกัเรยีน

2. เพือ่ใหโ้รงเรยีนมรีะบบดูแลช่วยเหลอืนกัเรยีน โดยมกีระบวนการ วธิกีารและเครื่องมอืทีม่คุีณภาพ

ไดม้าตรฐาน สามารถตรวจสอบได ้

3. เพือ่ส่งเสรมิใหค้รูประจ าช ัน้ บคุลากรในโรงเรยีน ผูป้กครอง ชมุชน หน่วยงานและองคก์รภายนอก

มส่ีวนร่วมในการดูแลช่วยเหลอืนกัเรยีน

ผลการด าเนินงาน

1. นกัเรยีนไดร้บัการดูแลช่วยเหลอืและส่งเสรมิพฒันาเต็มตามศกัยภาพ การรูจ้กันกัเรยีเป็น

รายบคุคล การคดักรองนกัเรยีน  การพฒันาการและส่งเสรมินกัเรยีน การป้องกนัและแกป้ญัหา การ

ส่งต่อ  โดยสามารถปฏบิตัไิดส้  าเร็จตามกิจกรรมทีก่  าหนดไวใ้นโครงการ

2. นกัเรยีนเขา้ร่วมกิจกรรม จ านวน 1,670 คน เป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว ้

3. นกัเรยีน 1,670 คนไดร้บัการดูแล ช่วยเหลอื ส่งเสรมิ ป้องกนัและแกป้ญัหาดา้นต่างๆ อย่างท ัว่ถงึ

4. นกัเรยีนสามารถพฒันาตนเองไดต้ามศกัยภาพและสามารถปรบัตวัอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข

10 โครงการปรบัภูมทิศันโ์รงเรยีน ร.ร.ท.วดัชยัชมุพล

งบโรงเรยีน

80,000            80,000            - ด าเนินการปรบัภูมทิศันโ์รงเรยีน ระหวา่งเดอืนพฤศจกิายน 2560 - กนัยายน 2561 ณ ร.ร.ท.วดั

ชยัชมุพล

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ปรบัปรุงภูมทิศันภ์ายในโรงเรยีนใหม้บีรรยากาศทีน่่าเรยีนรูแ้ละสวยงาม

2. เพือ่อ านวยความสะดวกในการจดัสถานทีเ่หมาะสมกบัการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน

3. เพือ่ปรบัปรุงหอ้งประชมุกีรตนิิตยาภริมย์

ผลการด าเนินงาน

1. ตกแต่งหอ้งและตดัผา้คลุมเกา้อี้ในหอ้งประชมุกีรตนิิตยาภริมย์

2. จดัซื้อตน้ไมป้ระดบัโรงเรยีน

3.สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรยีน มคีวามสวยงามและมคึวามเหมาะสมต่อการจดัการเรยีนการสอน

มากขึ้น
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงานด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิม่ 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิม่

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รอืระบเุหตผุลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได ้ หรอืระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิม่ใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพือ่อธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

11 โครงการเขา้ค่ายจรยิธรรม ร.ร.ท.วดัโคกสะทอ้น

งบโรงเรยีน

20,000            20,000            - ด าเนินการจดักิจกรรมเขา้ค่ายจรยิธรรม  ระหวา่ง 1-26 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาการเปรยีญ วดั

โคกสะทอ้น

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน

รายงานผลเมือ่วนัที ่23 กรกฎาคม 2561

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่พฒันาจติ ปลูปฟงัจรยิธรรม คุณธรรม ตามหลกัพระพทุธศาสนาอยู่อย่างมสีตแิละมี

พฤตกิรรมอนัพงึประสงค์

2. เพือ่ฝึกพฒันาจติใหม้สีตรูิเ้ท่าทนัอารมณ์ รูจ้กัควบคุมอารมณ์ ของตนเองและแสดงออกทางดา้น

อารมณ์ไดอ้ย่างเหมาะสม ท าใหส้ามารถปรบัตวัรบัความเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วได ้

ผลการด าเนินงาน

1. นกัเรยีนช ัน้ประถมศึกษาปีที ่4 จ านวน 86 คน เขา้ร่วมกิจกรรมทกุคน

2. นกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วมโครงการเกิดความพงึพอใจรอ้ยละ 95 

12 โครงการประชมุผูป้กครอง ร.ร.ท.บา้นนาเหนือ 5,000             5,000             -ด าเนินการจดัประชมุผูป้กครอง เมือ่วนัที ่15 มถินุายน 2561 ณ ใตอ้าคารอเนกประสงคโ์รงเรยีน

เทศบาลบา้นนาเหนือ

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหผู้ป้กครองทราบนโยบาย แนวทางการด าเนินของโรงเรยีน

2. ผูป้กครองมส่ีวนร่วมในการใหข้อ้มูลขอ้เสนอแนะเพือ่พฒันาโรงเรยีน และนกัเรยีน

3. เพือ่ใหเ้กิดความร่วมมอืระหวา่งโรงเรยีน ครู นกัเรยีน ในการส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละพฒันาดา้น

ต่างๆ ของนกัเรยีน

ผลการด าเนินงาน

1. ผูป้กครอง นกัเรยีน เขา้ร่วมกิจกรรม 302 คน ครู 40 คน เป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว ้

2. ผูป้กครอง ครู นกัเรยีน ทราบแนวทาง นโยบายของโรงเรยีน เกิดความร่วมมอืระหวา่งครู 

ผูป้กครองในระดบัดี

3. เกิดความร่วมมอืระหวา่งผูป้กครอง ครู ในการส่งเสรมิพฒันาดูแล และแกป้ญัหาดา้นพฤตกิรรม

ต่างๆ แก่นกัเรยีน
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงานด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิม่ 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิม่

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รอืระบเุหตผุลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได ้ หรอืระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิม่ใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพือ่อธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

13 โครงการประชมุผูป้กครอง ร.ร.กีฬาฯงบโรงเรยีน 5,000             5,000             - ด าเนินการจดัประชมุผูป้กครอง เมือ่วนัที ่31 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่สรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งโรงเรยีนและผูป้กครอง

2. เพือ่ประชมุหารอืร่วมกนัในการหาแนวทางแกไ้ข พฒันา ช่วยเหลอืเด็กทีม่ปีญัหา

ผลการด าเนินงาน

1. นกัเรยีน จ านวน 320 คน เขา้ร่วมกิจกรรมท ัง้สิ้น จ านวน 303 คน คิดเป็นรอ้ยละ 94.68

2. นกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วมโครงการเกิดความพงึพอใจรอ้ยละ 85.83

3. ผูป้กครองไดส้รา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งบา้นกบัโรงเรยีน

4. ผูป้กครองไดม้โีอกาสพบปะกบัครูประจ าช ัน้

14 โครงการชมุชนสมัพนัธส์รา้งสรรค์

การศึกษา

ร.ร.กีฬาฯ

(งบโรงเรยีน)

25,000            24,838            - ด าเนินการจดัประชมุผูป้กครองนกัเรยีนภาคเรยีนละ 1 ครัง้ และกิจกรรมเยีย่มบา้นนกัเรยีนปีละ 1

 ครัง้

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่จดัอบรม/ประชมุชี้แจงการจดัการศึกษาใหผู้ป้กครองรบัทราบ

2. เพือ่รบัทราบปญัหาต่างๆ ของนกัเรยีนและร่วมกนัแกไ้ข

3. เพือ่ส่งเสรมิความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูป้กครองและชมุชน

ผลการด าเนินงาน

1. ผูป้กครองใหค้วามร่วมมอืในการจดัการศึกษาของโรงเรยีนโดยเขา้ร่วมประชมุรอ้ยละ 92.59

2. โรงเรยีนมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัผูป้กครองและชมุชน

3. ความพงึพอใจของผูป้กครองต่อโครงการอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด มค่ีาเฉลีย่ 4.29 รอ้ยละ 85.80
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบเุหตผุล

ที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

1 โครงการพฒันาแผนการจดัประสบการณ์

การเรียนรู ้

ร.ร.รีสอรท์ฯ

งบโรงเรียน

12,000         11,979             - ด าเนินการแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรูค้รบทกุหน่วยการเรียนรู ้ตลุาคม 

2560-กนัยายน 2561 ณ ร.ร.รีสอรท์อนุบาล

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหค้รูไดจ้ดัท าและพฒันาแผนการจดัประสบการณ์การเรียรู ้

2. เพือ่ใหเ้ดก็ไดเ้รียนรูอ้ย่างเต็มศกัยภาพดว้ยวธิีการจดัประสบการณ์ทีห่ลากหลาย

3. เพือ่ใหค้รูปฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธิภาพและเกดิประสทิธิผล

ผลการด าเนินงาน

1. ครูทกุคน (รอ้ยละ 100 ) มคีวามรูใ้นการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ สามารถ

จดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรูค้รบทกุหน่วยงานการเรียนรูแ้ละสามารถ

น าไปใชพ้ฒันาเดก็ใหเ้กดิการเรียนรูไ้ดอ้ย่างเต็มศกัยภาพดว้ยการจดัประสบการณ์ที่

หลากหลาย

2. เดก็เกดิการเรียนรู ้และมพีฒันาการท ัง้ 4 ดา้น 

3. ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ค่าฌลีย่ 4.53 (รอ้ยละ 

90.60)

กลยุทธท์ี่ 4  พฒันาเด็กก่อนวยัเรยีนใหมี้ความพรอ้มทกุดา้นโดยจดัต ัง้โรงเรยีนและพฒันาระบบบรหิารจดัการ "รสีอรท์อนุบาล" และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสามปี เทศบาลเมืองทุง่สง  ประจ าปี 2561

ก. กลยุทธจ์งัหวดัที่ 4 พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร ์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต

ภายใตยุ้ทธศาสตรท์ี่ 1  พฒันาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คณุภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า

C36



ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบเุหตผุล

ที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

2 โครงการพฒันาทกัษะวชิาการ ร.ร.รีสอรท์ฯ

งบโรงเรียน

80,000         76,724             - ด าเนินการพฒันาทกัษะวชิาการทดสอบความสามารถของนกัเรียเพือ่แขง่ขนักบั อปท.

อืน่ๆได ้ระหวา่งพฤศจกิายน 2560 - กนัยายน 2561 ณ ร.ร.รีสอรท์

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่พฒันานกัเรียนใหม้คุีณภาพท ัง้ 4 ดา้น (ดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคมและสตปิญัญา

2. เพือ่เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดท้ดสอบความสามารถของตนเองและสามารถแขง่ขนักบั 

อปท.อืน่ๆได ้

3. เพือ่ส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รู บคุลากรทางการศึกษาไดแ้ลกเปลีย่นและเรียนรูใ้น

การพฒันาการจดัการศึกษา

4. เพือ่ประชาสมัพนัธก์ารจดัการศึกษาของเทศบาลเมอืงทุ่งสง

ผลการด าเนินงาน

1. นกัเรียนรอ้ยละ 100 ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ

2. เดก็เกดิการเรียนรู ้และมพีฒันาการท ัง้ 4 ดา้น 

3. ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ค่าฌลีย่ 4.00 (รอ้ยละ 

80.00)

3 โครงการประเมนิผลพฒันาการเดก็ปฐมวยั ร.ร.รีสอรท์ฯ

งบโรงเรียน

80,000         76,724             - ด าเนินการพฒันาทกัษะวชิาการทดสอบความสามารถของนกัเรียเพือ่แขง่ขนักบั อปท.

อืน่ๆได ้ระหวา่งพฤศจกิายน 2560 - กนัยายน 2561 ณ ร.ร.รีสอรท์

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ประเมนิพฒันาการดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญาของเดก็ปฐมวยั

ผลการด าเนินงาน

1. นกัเรียนมพีฒันาการท ัง้ 4 ดา้น สูงขึ้น เป็น 2.979 คดิเป็นรอ้ยละ 99.30

2. ค่าเฉลีย่ผลการประเมนิภายในดา้นผลผลติคดิเป็น 2.77 (รอ้ยละ 92.33)

3. ครู และผูป้กครองพงึพอใจต่อผลพฒันาการเดก็ปฐมวยั
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบเุหตผุล

ที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

4 โครงการ 5ส โรงเรียน ร.ร.รีสอรท์ฯ

งบโรงเรียน

50,000         49,320             - ด าเนินการจดักจิกรรมประกวดหอ้งเรียนและกจิกรรมประหยดัพลงังานและทรพัยากร

 ตลอดปีการศึกษา ณ ร.ร.รีสอรท์ฯ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหน้กัเรียนและบคุลากรไดพ้ฒันาฝึกฝนนิสยัความรบัผดิชอบ ตามหลกั 5ส

2. เพือ่ใหโ้รงเรียนมหีอ้งเรียน หอ้งพเิศษทีส่ะอาดและถูกสุขลกัษณะ

3. เพือ่ใหบ้คุลากรไดร้ีบผลดมีคีวามสุขในการท างานนกัเรียนมคีวามสุขในการเรียน

4. เพือ่ส่งเสริมใหเ้ดก็ปฐมวยัรูจ้กัประหยดัพลงังานและทรพัยากร

ผลการด าเนินงาน

1. หอ้งเรียน หอ้งพเิศษสะอาดและถูกสุขลกัษณะ

2. นกัเรียนและบคุลากรทกุคนไดร้บัผลดตีามลกัษณะ 5ส มคีวามสุขในการเรียนและ

การท างาน

3. นกัเรียนและบคุลากรไดช่้วยกนัประหยดัพลงังานและทรพัยากร

4. นกัเรียน ครู และบคุลากรทกุคนไดร้บัผลดตีามลกัษณะ 5ส มคีวามสุขในการเรียนรู ้

และการท างาน
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ล าดบั
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561
หน่วยงานด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

1 โครงการพฒันาครูและบคุลากรทางการ

ศึกษา

กองการศึกษา

ศึกษานิเทศก์

350,000        286,310          - ด าเนินการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา เพือ่พฒันาครู และบคุลากร

ทางการศกษึาสู่ความเป็นมอือาชพี มกีจิกรรมการเรียนการสอนทีห่ลากหลาย

ผลการด าเนินงาน

1. ในปี 62-64 ครูและบคุลากรในสงักดัมคุีณภาพตามมาตรฐานวชิาชพี และมคีวามรู ้

ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีเ่ป็นกระบวนการมากขึ้น

ด าเนินการแลว้เสร็จ 

1.1 กจิกรรมปฐมนิเทศและอบรม 

"ศาสตรพ์ระกษตัริย"์

 - ด าเนินจดักจิกรรมปฐมนิเทศและอบรม "ศาสตรพ์ระกษตัริย"์ เมือ่วนัที ่6 

พฤศจกิายน 2560 ณ โรงเรียนแกรนดเ์ซาเทริ์น

ด าเนินการแลว้เสร็จ 

1.2 กจิกรรมตดิตามประเมนิผลการ

เรียนการสอนบริหารธุรกจิไปใชใ้น

โรงเรียนสงักดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง

 - ด าเนินการกจิกรรมตดิตามประเมนิผลการเรียนการสอนบริหารธุรกจิไปใชใ้น

โรงเรียนสงักดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง เมือ่วนัที ่19 ธนัวาคม 2560 ณ หอ้งประชมุเทศบาล

เมอืงทุ่งสง

.

ด าเนินการแลว้เสร็จ 

2 โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารและทศัน

ศึกษาดูงาน

กองการศึกษา

ศึกษานิเทศก์

50,000                 432,000         482,000 473,700         - ด าเนินการจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารและทศันศึกษาดูงาน เมือ่วนัที ่13-15 

พฤศจกิายน 2560 ณ โรงแรมทรีเรสเรสซเดนซ ์อ.เขาใหญ่ และเทศบาลต าบลวหิาร

แดง จ.สระบรุี

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่พฒันาผูบ้ริหารเทศบาล และผูบ้ริหารสถานศึกษาใหม้สีมรรถนะระดบัสูงขึ้น

2. เพือ่เตรียมพรอ้มผูบ้ริหารเทศบาล และผูบ้ริหารสถานศึกษากา้วสู่ยุคประเทศไทย 

4.0

3. สรา้งสรรคท์อ้งถิน่และสถานศึกษาใหมกีารเปลีย่นแปลงดว้ยนวตักรรมการบริหาร

จดัการร่วมสมยั

ด าเนินการแลว้เสร็จ

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง  ประจ าปี 2561

ก. กลยุทธจ์งัหวดัที่ 4 พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร ์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต

ภายใตยุ้ทธศาสตรท์ี่ 1  พฒันาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คณุภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า

กลยุทธท์ี่ 5 พฒันาครูตน้แบบและบคุลากรทางการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานและมีความเป็นเลิศ โดยมุ่งเนน้การประยุกตใ์ช ้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรมสมยัใหม่  ในการจดัการการเรยีนการสอนและการบรหิารการศึกษา
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ล าดบั
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561
หน่วยงานด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

ผลการด าเนินงาน

1. ผูเ้ขา้รบัการอบรมในครัง้น้ี จ านวน 43 คน 

2. ประโยชนจ์ากการแลกเปลีย่นเรียนรู ้4.67 ระดบัมากทีสุ่ด

3. ความพงึพอใจดา้นสถานที ่4.62 ระดบัมากทีสุ่ด

4. ระยะเวลาในการอบรม 3.43 ระดบัปานกลาง

5. แนวคดิทีไ่ดจ้ากการศึกษาดูงาน 4.55 ระดบัมากทีสุ่ด

6. เสริมสรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งบคุลากร 4.75 ระดบัมากทีสุ่ด

ผลที่ไดร้บัจากการฝึกอบรมและทศันศึกษาดูงาน 

1. ความรูเ้กี่ยวกบัการบริหารจดัการตามแนวนโยบายไทยแลนด ์4.0 , ความรูใ้นการ

ปฏบิตังิานทีค่วรรูต้ามรฐัธรรมนูญใหม ่, แนวทางนโยบายกรมส่งเสริมการปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ เพือ่แนวทางใหผู้บ้ริหารเทศบาล สมาชกิสภาเทศบาล ผูบ้ริหาร

สถานศึกษา น ามาปรบัใชใ้นการบริหารจดัการองคก์รเพือ่พฒันางาน พฒันาตนเอง 

2. การศึกษาดูงาน ณ โรงแรมซเิดน้ทเ์ขาใหญ่ ศึกษาแหลง่เรียนรูบ้ริเวณ GGLC เพือ่

เป็นแนวทางในการน าไปใชใ้นการจดักจิกรรมการเรียนรูใ้นโรงเรียน โดยมกีารเขา้เยีย่ม

ชม แหลง่เรียนรูว้ทิยาศาสตรจ์ากศูนย ์PHAOMENTA เยอรมนันี เช่น จกัรยานเตมิ

อากาศ กงัหนัน า้เพิม่ออกซเิจน , และน า้พเุซลสุริยะ รอกสามระบบและเกลยีวอารค์ิ

มดีสิ , หอ้งสมดุเทศบาลต าบลวหิารแดง ดูงานเกี่ยวกบั การจดัศูนยเ์รียนรูช้มุชน ศูนย์

เรียนรูต้น้แบบ ตามรอยศาสตรร์พระราชา แลกเปลีย่นเรียนรูซ้ึง่กนัและกนั เพือ่เป็น

แนวทางในการจดัท าศูนยเ์รียนรูต้ามศาสตรพ์ระราชา ผลจากการศึกษาดูงานน้ี 

โรงเรียนในสงักดัไดน้ าแนวทางมารบัและพฒันาศูนยเ์รียนรูม้าปรบัใชก้บัสถานศึกษา 

ซึง่ส่งผลใหโ้รงเรียนในสงักดัผ่านการประเมนิ โรงเรียนพอเพยีงทอ้งถิน่ในระดบั ดี

เยีย่ม ทกุโรงเรียน
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ล าดบั
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561
หน่วยงานด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

3 โครงการพฒันาบคุลากร ร.ร.ท.ชยัชมุพล 180,000        1,240           181,240        181,240         - ด าเนินการจดัอบรมพฒันาบคุลากรใหค้วามรูด้า้น ICT แก่บตุลากร ระหวา่งเดอืน

กมุภาพนัธ ์2561

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่จดัอบรมพฒันาความรูใ้นดา้นการจดัท าสือ่การเรียนการสอน

2. เพิม่ทกัษะดา้น ICT ใหก้บับคุลากรของโรงเรียนในการน ามาพฒันาดา้นการเรียน

การสอน

3. เพือ่ใหบ้คุลากรในโรงเรียนไดเ้ปิดโลกทศันด์ว้ยการศึกษาดูงานในต่างจงัหวดัและ

พื้นทีใ่กลเ้คยีง

ผลการด าเนินงาน

1. บคุลากรทีเ่ขา้ร่วมโครงการ จ านวน 78 คน เกนิเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้

2. คณะกรรมการเครือขา่ยเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 50 คน เป็นไปตามเป้าหมาย

ตามทีก่  าหนด

3. บคุลากรน าความรูไ้ปประกอบสือ่ในการปฏบิตังิานในหนา้ทีข่องตนเอง และพฒันา 

ICT ในการปฏบิตังิานของตนเอง และมคีวามสุขความพงึพอใจกบัการศึกษาดูงาน

4 โครงการสรา้งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

แก่บคุลากรทางการศึกษา

ร.ร.ท.วดัชยัชมุพล

งบโรงเรียน

30,000         23,530           - ด าเนินการกจิกรรมสรา้งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่บคุลากรทางการศึกษา ระหวา่ง

เดอืนเมษายน-มถินุายน 2561 ณ วดัถ า้ทอหูก

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่จดัอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหบ้คุลากรทางการศึกษา ใหม้คีวามรูค้วามเขา้

หลกัธรรมของศาสนา สรา้งจติส านึกทีด่งีาม มศีาสนาเป็นเครื่องยดึเหรี่ยวจติใจ

2. เพือ่ส่งเสริมใหบ้คุลากร เพิม่ประสทิธิภาพในการปฏบิตังิานและพฒันาคุณภาพชวีติ

3. เพือ่ใหบ้คุลากรสามารถด าเนินชวีติอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างสงบสุข และเป็นแบบอย่างที่

ดแีก่ผูอ้ืน่

ผลการด าเนินงาน

1. บคุลากรเขา้ร่วมกจิกรรม จ านวน 90 คน เป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว ้

2. ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมไดม้ปีระสบการณ์ตรงจากการนัง่สมาธิ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561
หน่วยงานด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

3. ผูเ้ขา้ร่วมไดฝึ้กปฏบิตักิารนัง่สมาธิร่วมกนัโดยน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัอย่างสงบสุข
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ล าดบั
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561
หน่วยงานด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

5 โครงการหนูนอ้ย ICT ร.ร.ท.วดัโคกสะทอ้น

(งบโรงเรียน)

15,000         15,000           - ด าเนินการกจิกรรมหนูนอ้ย  ICT  ระหวา่งวนัที ่18 มถินุายน 31 กรกฎาคม 2561

 ณ โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะทอ้น

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่พฒันาความสามารถของนกัเรียนทางดา้นทกัษะคอมพวิเตอร ์ในการสรา้ง

ชิ้นงานได ้

2. เพือ่ใหน้กัเรียนสามารถน าความรูไ้ปประยุกตใ์หก้บัการเรียนในกลุม่สาระต่างๆได ้

3. เพือ่ฝึกความช านาญในการจดัเก็บขอ้มลูลงในแฟลชไดรฟ์

ผลการด าเนินงาน

1. นกัเรียนชัน้ป.4-5 จ านวน 30 คน เขา้ร่วมการอบรม

2. นกัเรียนมคีวามพงึพอใจรอ้ยละ 95

3. นกัเรียนสามารถประยุกตใ์ชโ้ปรแกรมรอ้ยละ 95

6 โครงการอบรมครูและผูบ้ริหารมอือาชพี ร.ร.รีสอรท์อนุบาลฯ

งบโรงเรียน

250,000        248,798         - ด าเนินการจดักจิกรรมสมัมนา เมือ่วนัที ่20-27 มกราคม 2561 

ณ ร.ร.รีสอรท์ฯ ดูงานที ่ร.ร.เทศบาล 2 (หนองบวั) นครเชยีงราย 

จ.เชยีงราย และศึกษาดูงานและกจิกรรมประชมุ อบรมสมัมนาพนกังานครูตามค าส ัง่

ไปราชการ

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่พฒันาศกัยภาพครูและผูบ้ริหารใหม้คุีณภาพ เป็นบคุลากรมอือาชพีมสีมรรถนะ

ในการบริหารจดัการและจดัประสบการณ์การเรียนรูแ้ก่เดก็ปฐมวยั

2. เพือ่ใหค้รูและผูบ้ริหารน าประสบการณ์ทีไ่ดจ้ากการอบรมและศึกษาดูงานมาปรบัใช ้

ในสถานศึกษาไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ

3. เพือ่พฒันาองคก์รใหม้คีวามกา้วหนา้เป็นทีย่อมรบัของผูป้กครอง ชมุชน และ

หน่วยงานอืน่

ผลการด าเนินงาน

1. ครู ผูบ้ริหารและบคุลากรทกุคน (รอ้ยละ 100) ไดร้บัการพฒันาตนเองสามารถน า

ความรูแ้ละประสบการณ์จากการอบรมและศึกษาดูงานมาปรบัใชบ้ริหารจดัการศึกษา

เดก็ปฐมวยัไดอ้ย่างมคุีณภาพและเป็นทีย่อมรบัของคนในทอ้งถิน่
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ล าดบั
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561
หน่วยงานด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

2. เดก็ปฐมวยัไดร้บัการพฒันาเต็มตามศกัยภาพ

3. ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการอยู่ในระดบัมาก
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงานด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบเุหตผุล

ที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

1 โครงการพฒันาแหลง่เรียนรูข้อง

โรงเรียน

กองการศึกษา

(งบอดุหนุน)

300,000 299,770          - จดัหาสือ่วสัดุอปุกรณ์ในการพฒันาศูนยใ์หเ้ป็นแหลง่เรียนรูท้ีม่ปีระสทิธิภาพ

บรรยากาศภายในศูนยก์ารเรียนรูใ้หเ้อื้อต่อการจดักจิกรรมการเรียนรู ้

 - งานระดบักอ่นวเัรียนฯ

(1) ร.ร.เทศบาลวดัชยัชมุพล

50,000                     50,000   - ด าเนินการพฒันาแหลง่เรียนรูข้องโรงเรียน 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่จดัซื้อสือ่นวตักรรม วสัดุ ครุภณัฑ ์เพือ่ใชใ้นศูนยก์ารเรียนรู ้

2. เพือ่พฒันาหอ้งสมดุใหเ้ป็นแหลง่เรียนรูท้ีม่คุีณภาพต่อนกัเรียนและชมุชน

3. เพือ่สรา้งบรรยากาศของแหลง่เรียนรู ้ใหเ้อื้อต่อการจดักจิกรรมการเรียนรู ้และ

ประโยชนสู์งสุดต่อผูเ้รียน 

ผลการด าเนินงาน

1. นกัเรียนประศึกษาปีที ่1-6 จ านวน 1,639 คนไดศึ้กษาหาความรูจ้ากแหลง่เรียนรูข้อง

โรงเรียน

2. ศูนยก์ารเรียนรูม้วีสัดุ ครุภณัฑ ์และอปุกรณ์ ทีม่คุีณภาพต่อการพฒันาการเรียนรูข้อง

นกัเรียน

3. นกัเรียนมศูีนยก์ารเรียนรูท้ีห่ลากหลายและมคุีณภาพต่อการเรียนรู ้

4. เพิม่บรรยากาศของแหลง่เรียนรู ้ใหเ้อื้อต่อการจดัการเรียนรูแ้ละก่อประโยชนสู์งสุด

ต่อการเรียนรู ้

ด  าเนินการแลว้เสร็จ

กลยุทธท์ี่ 6 พฒันาศูนยเ์รยีนรูใ้หเ้ป็นหอ้งเรยีนตน้แบบเพื่อเสรมิสรา้งการพฒันาทกัษะการคดิวิเคราะหแ์ละคณุลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รยีนท ัง้ 5 ดา้น

แผนงานการศึกษา

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง  ประจ าปี 2561

ก. กลยุทธจ์งัหวดัที่ 4 พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร ์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต

ภายใตยุ้ทธศาสตรท์ี่ 1  พฒันาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คณุภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงานด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบเุหตผุล

ที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

(2) ร.ร.เทศบาลวดัโคกสะทอ้น 50,000                     50,000  - ด าเนินการจดัศูนยเ์รียนรูโ้รงเรียน จ านวน 2 ศูนย ์ไดแ้ก่ ศูนยอ์งักฤษ และศูนย์

คณิตศาสตร ์ระหวา่งวนัที ่15 มถินุายน 2561 - 31 กรกฎาคม 2561 

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่จดัหาสือ่ วสัดุ อปุกรณ์ แห่งเรียนรูใ้หไ้ดม้าตรฐานและเพยีงพอกบัการเรียนรู ้

2. เพือ่จดักจิกรรมส่งเสริมและพฒันาการเรียนรูใ้หก้บันกัเรียนโดยใชแ้ห่งเรียนรูใ้นการ

พฒันาอย่างเต็มศกัยภาพ

ผลการด าเนินงาน

1. นกัเรียนไดร้บัประโยชนจ์ากศูนยเ์รียนรูท้ ัง้ 2 ศูนย์

2. นกัเรียนมแีหลง่เรียนรูท้างคณิตศาสตรแ์ละภาษองักฤษ โดยมสีือ่ วสัดุ อปุกรณ์

ประกอบการจดักจิกรรมเรียนรูอ้ย่างมคุีณภาพ

(3) ร.ร.เทศบาลบา้นนาเหนือ 50,000                     49,800  - ด าเนินการพฒันาแหลง่เรียนรูโ้รงเรียน เมือ่วนัที ่1-15 พฤษภาคม 2561 ณ ร.ร.

เทศบาลบา้นนาเหนือ

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่จดัหอ้งเกยีรตยิศ ส าหรบัการยกย่องเชดิชูเกยีรติ

2. เพือ่เป็นการรวบรวมโล ่เกยีรตบิตัร ถว้ยรางวลั

ผลการด าเนินงาน

1. พฒันาแหลง่เรียนรูภ้ายในโรงเรียน จ านวน 1 หอ้ง คอื หอ้งเกยีรตยิศ

(4) ร.ร.กฬีาเทศบาลเมอืงทุ่งสง 50,000                     50,000  - ด าเนินแหลง่เรียนรูข้องโรงเรียนเมือ่วนัที ่1 ตลุาคม 2560 - 30 กนัยายน 2562  ณ 

หอ้งนาฎศิลป์ ร.ร.กฬีาเทศบาลเมอืงทุ่งสง

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่พฒันาแหลง่เรียนรูข้องโรงเรียน

ผลการด าเนินงาน

1. นกัเรียนมคีวามพงึพอใจ รอ้ยละ 89.75

2. นกัเรียนมนิีสยัใฝ่เรียนและมทีกัษะแสวงหาความรู ้
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงานด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบเุหตผุล

ที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

(5) ร.ร.รีสอรท์อนุบาลฯ 50,000                     49,970   -ด าเนินแหลง่เรียนรูข้องโรงเรียนระหวา่งเดอืนมถินุายน - กนิยายน 2561  ณ โรงเรียน

รีสอรท์อนุบาลทุ่งสง

ด าเนินการแลว้เสร็จ

 ผลการด าเนินงาน                                             

1. นกัเรียนและบคุลากร รอ้ยละ 100 ไดใ้ชแ้หลง่เรียนรูข้องโรงเรียน

2. โรงเรียนมแีหลง่เรียนรูท้ีต่อบสนองความตอ้งการและน าความรูท้ีไ่ดจ้ากแหลง่เรียนรูไ้ป

ใชใ้นชวีติประจ าวนั

 - งานระดบัมธัยมฯ

(6) ร.ร.มธัยมเทศบาลฯ

50,000                     50,000  - ด าเนินการพฒันาแหลง่เรียนรู ้จ านวน 12 สูตร ระหวา่งเดอืน ตลุาคม 2560 - 

กนัยายน 2561 ณ โรงเรียนมธัยมเทศบาลวดัท่าแพ

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่พฒันาแหลง่เรียนรูใ้หม้คุีณภาพภายในโรงเรีย

ผลการด าเนินงาน

1. มคีวามลา่ชา้ไมเ่ป็นไปตามแผนในการด าเนินการ

2. อยู่ระหวา่งส ารวจหอ้งศูนยก์ารเรียนรูท้ีจ่ะปรบัปรุงเพือ่จูงใจใหน้กัเรียนเขา้ใชบ้ริการใน

การเรียนรู ้

2 โครงการพฒันาศูนยอ์าเซยีน งบโรงเรียน

ร.ร.ท.วดัชยัชมุพล

5,000             5,000            - ด าเนินการจดักจิกรรมพฒันาศูนยอ์าเซยีน  ระหวา่งเดอืน กมุภาพนัธ์ -มนีาคม 2561 ณ 

ร.ร.ท.ชยัชมุพล

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่จดัท าโครงการพฒันาศูนยอ์าเซยีนใหน้กัเรียนชัน้ป .1-6 ร.ร.ท.วดัชยัชมุพล

2. เพือ่จดัหา/จดัซื้อ สื่อ วสัดุอปุกรณ์เกี่ยวกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซยีน

ผลการด าเนินงาน

1. นกัเรียนเขา้ร่วมกจิกรรม 1,675 คน ไดใ้ชศู้นยเ์รียนรูเ้ป็นแหลง่ศึกษาคน้ควา้

2. นกัเรียนตระหนกัถงึความส าคญัพรอ้มมอีงคค์วามรูใ้นการเตรียมความพรอ้มเขา้สู่

ประชาคมอาเซยีน

3. นกัเรียนมคีวามพงึพอใจต่อกจิกรรมในระดบั ด ีเน่ืองจากเป็นโครงการทีน่กัเรียนไดร้บั

ผลประโยชนโ์ดยตรง และเป็นเรื่องทีใ่กลต้วัทีส่ามารถน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัและเป็น

ประโยชนต่์อการเรียนในอนาคต
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงานด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไวห้ลงั

โอนเพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบเุหตผุลที่

ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

1 โครงการส่งนกักฬีา-กรีฑา เขา้ร่วม

แขง่ขนักบัหน่วยงานอืน่

งานกฬีา ฯกองการศึกษา

(งบเทศบาล)

        90,000 52,840             - ด าเนินการจดัส่งนกักฬีา-กรีฑา เขา้ร่วมแขง่ขนักบัหน่วยงานอืน่ จ านวน 2 ครัง้ ดงัน้ี ด าเนินการแลว้เสร็จ

25,920             - ครัง้ที ่1 จดัส่งนกักฬีาเขา้ร่วมแขง่ขนั E-GAT ยกน า้หนกัเยาวชนนานาชาต ิประจ าปี 

2560 เมือ่วนัที ่8-17 ตลุาคม 2560 ณ จงัหวดัตาก

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่เป็นการสรา้งทมีนกักฬีา "ทมีเทศบาลเมอืงทุ่งสง

2. เพือ่ส่งเสริมและสนบัสนุนศกัยภาพของนกักฬีา ไดพ้ฒันาทกัษะและความสามารถในการ

เลน่กฬีายกน า้หนกั

ผลการด าเนินการ

1. นกักฬีาโรงเรียนสงักดัเทศบาลเมอืงทุ่งสงมกีารพฒันาศกัยภาพและมาตรฐานการเลน่

กฬีายกน า้หนกั

26,920             - ด าเนินการจดัส่งนนกัเรียนเขา้ร่วมแขง่ขนักฬีาวอลเลยบ์อล "หาดใหญ่แชมป์เป้ียนชพิส ์

ประจ าปี 2561" เมือ่วนัที ่19-24 มถินุายน 2561 ณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่เป็นการสรา้งทมีนกักฬีา "ทมีเทศบาลเมอืงทุ่งสง

2. เพือ่ส่งเสริมและสนบัสนุนศกัยภาพของนกักฬีา ไดพ้ฒันาทกัษะและความสามารถในการ

เลน่กฬีาวอลเลยบ์อล

ผลการด าเนินการ

1. นกักฬีาโรงเรียนสงักดัเทศบาลเมอืงทุ่งสงมกีารพฒันาศกัยภาพและมาตรฐานการเลน่

วอลเลยบ์อลและเป็นการเตรียมนกักฬีาทมีเทศบาลในการเขา้ร่วมแขง่ขนักฬีา นกัเรียน 

อปท.รองคดัเลอืกระดบัภาคใต ้ณ จงัหวดัสงขลา

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง  ประจ าปี 2561

ก. กลยุทธจ์งัหวดัที่ 4 พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร ์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต

ภายใตยุ้ทธศาสตรท์ี่ 1  พฒันาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คณุภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า

กลยุทธท์ี่ 7 สนบัสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพ พฒันาสู่ความเป็นเลิศและสู่มืออาชีพในระดบัสากลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการโรงเรยีนและระบบโครงสรา้งพื้นฐานดา้นกีฬาใหไ้ดม้าตรฐาน
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงานด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไวห้ลงั

โอนเพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบเุหตผุลที่

ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

2 โครงการจดัส่งนกักฬีาเขา้ร่วมแขง่ขนั

กฬีานกัเรียนองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่แห่งประเทศไทย

งานกฬีา ฯ

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

1,290,000       459,200     1,749,200          1,492,905.97      - จดัส่งนกัเรียนเขา้ร่วมกฬีานกัเรียนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ดงัน้ี

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้กัเรียนโรงเรียนในสงักดัเทศบาลไดแ้สดงออกถงึทกัษะ

ความสามารถดา้นกฬีา

2. ไดร้บัการคดัเลอืกเป็นตวัแทนนกักฬีาทมีภาคใตไ้ปเขา้ร่วมแขง่ขนัรอบชงิชนะเลศิ

ระดบัประเทศ

3. เพือ่พฒันาทกัษะกฬีา-กรีฑา ทมีเทศบาลเมอืงทุ่งสงสู่ความเป็นเลศิ

ด าเนินการแลว้เสร็จ

955,887.97       1. จดัสง่นักกฬีา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง เขา้ร่วมแข่งขนักฬีานักเรียนองคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิ่นแหง่ประเทศไทย รอบคดัเลอืกระดบัภาคใต ้คร ัง้ที่ 35 ประจ าปี 2560

 ระหวา่งวนัที ่10-20 ตลุาคม 2560 จงัหวดัพทัลงุ

ผลการด าเนินงาน

1. ไดอ้นัดบั 4 ของภาคใต ้จาก 59 อปท. 

  - 23 เหรียญทอง

  - 20 เหรียญเงนิ

  - 12 เหรียญทองแดง

2. ไดร้บัถว้ยรางวลัชนะเลศิ คะแนนรวมกรีฑารุ่นอายุไมเ่กนิ 16 ปี ชาย

3. ไดร้บัถว้ยรางวลัชนะเลศิ คะแนนรวมกรีฑารุ่นอายุไมเ่กนิ 16 ปี หญงิ

ด าเนินการแลว้เสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงานด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไวห้ลงั

โอนเพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบเุหตผุลที่

ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

537,018.00        - ด าเนินการจดัสง่นักกฬีา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง เขา้ร่วมแข่งขนักฬีานักเรียน

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นแหง่ประเทศไทย รอบชิงชนะเลศิระดบัประเทศ คร ัง้ที่ 35 

ประจ าปี 2560 ระหวา่งวนัที ่29 พฤศจกิายน -11 ธนัวาคม 2560 ณ จงัหวดัภูเก็ต

ผลการด าเนินงาน

1. ไดอ้นัดบั 4 ของประเทศ จาก 229 อปท.

2. ไดอ้นัดบั 2 ของภาคใต ้

 - 10 เหรียญทอง

 - 5 เหรียญเงนิ

 - 7 เหรียญทองแดง

ด าเนินการแลว้เสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงานด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไวห้ลงั

โอนเพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบเุหตผุลที่

ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

3 โครงการจดัการแขง่ขนักฬีา เดก็ และ

เยาวชนและประชาชน

งานกฬีาฯ 

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

200,000         60,000       260,000            239,350           - ด าเนินการจดัการแขง่ขนัแบดมนิตนั "ทุ่งสงโอเพ่น" ประจ าปี 2560 ในรุ่นยุวชน เยาวชน

 และประชาชน ระหวา่งวนัที ่7-10 ตลุาคม 2560 ณ สนามแบดมนิตนัเทศบาลเมอืงทุ่งสง

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ส่งเสริมและพฒันาทกัษะและความเป็นเลศิดา้นกฬีาแบดมนิตนัใหก้บัเดก็ เยาวชน 

และประชาชน

2. เพือ่ใหเ้ดก็ เยาวชนและประชาชนไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชนแ์ละห่างไกลยาเสพตดิ

ผลการด าเนินงาน

1. เดก็ เยาวชน และประชาชน ไดพ้ฒันาทกัษะและมคีวามเป็นเลศิดา้นกฬีาแบดมนิตนั

2. เดก็ เยาวชน และประชาชน ไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน ์และห่างไกลยาเสพตดิ

ด าเนินการแลว้เสร็จ

4  โครงการจดัการแขง่ขนักฬีาร่วมกบั

หน่วยงานหรือองคก์รอืน่

         150,000 78,057-             - ด าเนินการจดัการแขง่ขนักฬีาร่วมกบัหน่วยงานหรือองคก์รอืน่ จ านวน 2 ครัง้ ดงัน้ี ด าเนินการแลว้เสร็จ

78,057             - ด าเนินการจดัแข่งขนัวอลเลยบ์อลยวุชน "เอสโคลา่" ชิงชนะเลศิแหง่ประเทศไทย 

ประจ าปี 2560 ชิงถว้ยพระราชทานสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ ระหวา่งวนัที ่13-19 

ธนัวาคม 2560 ณ โรงยมิเนเซีย่มเทศบาลเมอืงทุ่งสง และโรงยมิโรงเรียนเทศบาลบา้นนา

เหนือ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้ดก็และเยาวชนไดต้ื่นตวั แสดงออกถงึความสามารถ

ทางดา้นกฬีาวอลเลยบ์อลอย่างถูกวธิี

2. เพือ่หาทมีชนะเลศิท ัง้ประเภททมีชายและทมีหญงิ รบัถว้ยพระราชทานสมเดจ็พระเทพ

รตันราชสุดาฯ

ผลการด าเนินงาน

1. เดก็ และเยาวชนไดแ้สดงออกถงึความสามารถทางดา้นกฬีาวอลเลยบ์อลและเป็นส่วน

หน่ึงในการพฒันาและส่งเสริมกฬีาวอลเลยบ์อล

2. ไดผู้ช้นะเลศิท ัง้ประเภททมีชายและทมีหญงิ รบัถว้ยพระราชทานสมเดจ็พระเทพ

รตันราชสุดาฯ

 งานกฬีา ฯ 

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงานด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไวห้ลงั

โอนเพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบเุหตผุลที่

ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

-                 - ด าเนินการจดัการแขง่ขนักฬีายกน า้หนกัชงิชนะเลศิแห่งประเทศไทยชงิถว้ยพระราชทานฯ

 ประจ าปี 2561 เมือ่วนัที ่1-10 พฤษภาคม 2561 ณ โรงยมิเนเซีย่มเทศบาลเมอืงทุ่งสง

ด าเนินการแลว้เสร็จ

ใชง้บประมาณจากสมาคมกฬีายก

น า้หนกัสมคัรเลน่แห่งประเทศไทย

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้ดก็และเยาวชนไดต้ื่นตวั แสดงออกถงึความสามารถ

ทางดา้นกฬีายกน า้หนกัอย่างถูกวธิี

2. เพือ่หาทมีชนะเลศิประเภทประชาชนท ัง้ประเภทชายและหญงิ รบัถว้ยพระราชทานพระ

เจา้อยู่หวัรชักาลที ่10 และประเภทยุวชนชายและหญงิรบัถว้ยพระราชทานสมเดจ็พระเทพ

รตันราชสุดาฯ

ผลการด าเนินงาน

1. เดก็ และเยาวชนไดแ้สดงออกถงึความสามารถทางดา้นกฬีาวอลเลยบ์อลและเป็นส่วน

หน่ึงในการพฒันาและส่งเสริมกฬีายกน า้หนกัตลอดไดท้มีทีไ่ดร้บัรางวลัถว้ยพระราชทานใน

รุ่นประชาชนท ัง้ประเภทชายและหญงิ รบัถว้ยพระราชทานพระเจา้อยู่หวัรชักาลที ่10 และ

ประเภทยุวชนชายและหญงิรบัถว้ยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ

5  โครงการจดัสอนหลกัสูตรพเิศษดา้น

กฬีา

 งานกฬีา ฯ

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

3,130,000       1,500,000   4,630,000          4,223,795        1. จดัการเรียนการสอนในวชิาสามญั ตามหลกัสูตรการศึกษาข ัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2551

นกัเรียนระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที ่4 - 6 และนกัเรียนระดบัช ัน้มธัยมศึกษาปีที่

 1 - 3 

2.  จดัการเรียนการสอนในหลกัสูตรพเิศษดา้นกฬีา ทีเ่กี่ยวกบัทฤษฎแีละภาคปฏบิตัิ

ทางการกฬีา วทิยาศาสตรก์ารกฬีา หลกัการพลศึกษา และการกฬีา โดยใชอ้าคารสถานที่

ของโรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ เป็นสถานทีฝึ่กกฬีา

3.  จดัใหน้กัเรียนพกัคา้งประจ าทีโ่รงเรียน ใชส้ถานทีโ่รงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ

4. จดัใหน้กัเรียนรบัประทานอาหาร  วนัละ 3  มื้อ  (มื้อเชา้ , มื้อเทีย่ง , มื้อเยน็)

ด าเนินการแลว้เสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงานด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไวห้ลงั

โอนเพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบเุหตผุลที่

ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

6 โครงการกฬีาภายในสงักดัเทศบาล ร.ร.ท.วดัโคกสะทอ้น

(งบโรงเรียน)

20,000           20000  - ด าเนินการจดัการแขง่ขนักฬีาภายในสงักดัเทศบาล ระหวา่ง 23 สงิหาคม - 30 กนัยายน

 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะทอ้น

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ส่งเสริมสุขภาพใหแ้ขง็แรงสมบูรณ์ท ัง้ร่างกายและจติใจรกัการกฬีา มวีนิยั เคารพกฎ

กตกิา และมนี า้ใจนกักฬีา

2. เพือ่ส่งเสริมความรกัสามคัคใีนหมูค่ณะสรา้งความสมัพนัธไ์มตรีระหวา่งโรงเรียนและ

หน่วยงานต่างๆ

3. เพือ่ใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิปรโยชนพ์ฒันาการในการเป็นนกักฬีาอาชพีและสามารถน าไปใชใ้น

ชวีติประจ าวนัได ้

ด าเนินการแลว้เสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงานด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิม่ 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิม่

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รอืระบเุหตผุลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได ้ หรอืระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิม่ใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพือ่อธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

1 โครงการนิเทศการศึกษาโรงเรยีนใน

สงักดัเทศบาล

ศึกษานิเทศก์

กองการศึกษา (งบเทศบาล)

30,000 30,000            - ด าเนินการนิเทศตดิตามการประกนัคุณภาพในสถานศึกษา เมือ่วนัที ่16 กรกฎาคม - 3 สงิหาคม 

2561 ณ โรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงทุง่สง จ านวน 6 โรง

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่นิเทศตดิตามการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา

2. เพือ่สรา้งขวญัและก าลงัใจในการปฏบิตักิารสอนของบคุลากรในสถานศึกษา

ผลการด าเนินงาน

1. ร.ร.ไดร้บัการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ท าใหค้รูไดม้คีวามรู ้ความเขา้ใจและได ้

แลกเปลีย่นเรยีนรูเ้กี่ยวกบัโครงการนิเทศ และมกีารคิดคน้เทคนิควธิกีารในการจดักิจกรรมต่างๆ 

ใหก้บัผูเ้รยีนได ้

2 โครงการเขา้ค่ายวชิาการของนกัเรยีน

โรงเรยีนสงักดัเทศบาล

ศึกษานิเทศก์

กองการศึกษา (งบเทศบาล)

100,000 100,000          - ด าเนินการจดักิจกรรมเขา้ค่ายวชิาการของนกัเรยีนโรงเรยีนสงักดัเทศบาล เมือ่วนัที ่17-18 

กนัยายน 2561 ณ โรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงทุง่สง จ านวน 4 โรง ไดแ้ก่ ร.ร.เทศบาลวดัชยัชมุพล ,

 ร.ร.เทศบาลวดัโคกสะทอ้น , ร.ร.เทศบาลบา้นนาเหนือ และ ร.ร.กีฬาเทศบาลเมอืงทุง่สง

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาตนเองดา้นวชิาการ ไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละไดป้ระสบการณ์ทีห่ลากหลาย

2. เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดน้ าความรูท้ีไ่ดร้บัจากการเขา้ค่ายไปใชใ้นการเรยีนและศึกษาหาความรูต่้อไป

ผลการด าเนินงาน

1. นกัเรยีนสงักดัเทศบาลเขา้ร่วมกิจกรรมค่ายวชิาการท ัง้หมด จ านวน 500 คน

2. นกัเรยีนเขา้ค่ายวชิาการท ัง้หมด 4 วชิา คือ

 - คณิตศาสตร ์คะแนนเต็ม 50 ก่อนตวิ 20 คะแนน หลงัตวิ 27 คะแนน

 - วทิยาศาสตร ์คะแนนเต็ม 50 ก่อนตวิ  18 คะแนน หลงัตวิ 25 คะแนน

 - ภาษาองักฤษ ์ คะแนนเต็ม 50 ก่อนตวิ 15 คะแนน หลงัตวิ 22 คะแนน

 - ภาษาไทย  คะแนนเต็ม 50 ก่อนตวิ 21 คะแนน หลงัตวิ  32 คะแนน

กลยุทธท์ี่ 8 สรา้งระบบบริหารจดัการของโรงเรียนในสงักดัเทศบาลเมืองทุ่งสง  เสริมสรา้งการมีส่วนร่วมบริหารจดัการของภาคีทกุภาคส่วนอย่างมีคุณภาพเป็นระบบและไดม้าตรฐาน 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2561

ก. กลยุทธจ์งัหวดัที่ 4 พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร ์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

ภายใตยุ้ทธศาสตรท์ี่ 1  พฒันาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงานด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิม่ 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิม่

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รอืระบเุหตผุลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได ้ หรอืระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิม่ใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพือ่อธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

3 5,000 4,900             - ด าเนินจดัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืง

ทุง่สง ระหวา่งตลุาคม-ธนัวาคม 2560  ณ โรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืงทุง่สง

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

 - เพือ่ประเมนิคุณภาพในสถานศึกษาโรงเรยีนในสงักดัเทศบาล

ผลการด าเนินการ

 - โรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืงทุง่สง จ านวน 6 โรงเรยีนไดร้บัการประเมนิคุณภาพภายใน

สถานศึกษา มมีาตรฐานระดบัชาต ิภายในปี 62-64

4 ศึกษานิเทศก์

กองการศึกษา (งบเทศบาล)

50,000 50,000            - ด าเนินการประกวดสือ่การสอนของครูโรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืงทุง่สง เมือ่วนัที ่22 สงิหาคม 

2561 ณ หอ้งประชมุเทศบาลเมอืงทุง่สง

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค์

1. เพือ่ใหค้รูไดพ้ฒันาตจนเองในการผลติสือ่การสอนทีม่คุีณภาพ

ผลการด าเนินงาน

1. การแขง่ขนัแบ่งออกเป็น 4 ระดบั

 - ระดบัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ เขา้ร่วมการแขง่ขนั จ านวน 3 คน

 - ระดบัปฐมวยั เขา้ร่วมการแขง่ขนั จ านวน 13 คน

 - ระดบัประถมศึกษา เขา้ร่วมการแขง่ขนั จ านวน 14 คน

 - ระดบัมธัยมศึกษา เขา้ร่วมการแขง่ขนั จ านวน 13 คน

2. ผลการแขง่ท ัง้ 4 ระดบั ไดแ้ก่

 - ระดบัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ไดแ้ก่ น.ส.อญัมณี  มณ๊โชต ิชื่อสือ่ Happy House

 - ระดบัปฐมวยั  ไดแ้ก่ น.ส.จนิตนา  พรหมเอยีด ชื่อสือ่ นิทานชดุส่งเสรมิ "คุณธรรม จรยิธรรม"

 - ระดบัประถมศึกษา ไดแ้ก่ น.ส.วรารตัน ์ วารรีตัน์

  - ระดบัมธัยมศึกษา ไดแ้ก่  น.ส.จรสัศร ีรตันมาศ ชื่อสือ่ ชดุการสอน เรื่อง สมการเชงิเสน้ตวัแปร

เดยีวระดบัช ัน้ ม.1

5 โครงการพฒันาการจดัการศึกษาโดย

ใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน (SBMLD)

ศึกษานิเทศก ์กองการศึกษา

(งบอุดหนุน)

750,000 -                - โรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงทุง่สง ด าเนินการจดักิจกรรมเพือ่พฒันาผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน โดย

นกัเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจและน าไปปฏบิตัพิฒันาผลสมัฤทธิ์ของนกัเรยีนใหด้ขีึ้น

ด าเนินการแลว้เสร็จ

โครงการประกวดสือ่การเรยีนการ

สอนของครูในสงักดัเทศบาลเมอืง

ทุง่สง

โครงการประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษาโรงเรยีนสงักดัเทศบาล

เมอืงทุง่สง

ศึกษานิเทศก์

กองการศึกษา (งบเทศบาล)
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงานด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิม่ 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิม่

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รอืระบเุหตผุลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได ้ หรอืระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิม่ใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพือ่อธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

6 โครงการส่งเสรมิองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ทีจ่ดัท  าแผนพฒันา

การศึกษาดเีด่น

กองการศึกษา

(งบอุดหนุน)

100,000  - โรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงทุง่สง ด าเนินการจดัท าแผนพฒันาการศึกษา

วตัถปุระสงค ์

1. นกัเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจและน าไปปฏบิตัพิฒันาผลสมัฤทธิ์ของนกัเรยีนใหด้ขีึ้น

ผลการด าเนินงาน

1. โรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงทุง่สงมแีผนพฒันาการศึกษาของโรงเรยีน

ด าเนินการแลว้เสร็จ

ไม่ใชง้บประมาณ

7 โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายบรหิาร

สถานศึกษา

(งบอุดหนุนท ัว่ไป) 22,296,500 444,716 22,741,216 22,285,483

ระดบัก่อนวยัเรยีนฯ 12,460,000 444,716 12,904,716 12,823,198

 - ค่าจดัการเรยีนการสอน 6,241,000        6,197,992  - สนบัสนุนการบรหิารสถานศึกษาค่าจดัการเรยีนการเรยีน

 - ค่าอุปกรณ์การเรยีน 1,173,000        1,158,990  - สนบัสนุนการบรหิารสถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรยีน

 - ค่าเครื่องแบบนกัเรยีน 1,162,200        1,151,638  - สนบัสนุนการบรหิารสถานศึกษาค่าเครื่องแบบนกัเรยีน

 - ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 1,570,200        1,556,512  - สนบัสนุนการบรหิารสถานศึกษาค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน

 - ค่าปจัจยัพื้นฐานส าหรบันกัเรยีน

ยากจน

323,000          323,000  - สนบัสนุนการบรหิารสถานศึกษาค่าปจัจยัพื้นฐานส าหรบันกัเรยีนยากจน

 - ค่าหนงัสอืเรยีน 1,990,600 444,716         2,435,316        2,435,066  - สนบัสนุนการบรหิารสถานศึกษาค่าหนงัสอืเรยีน

ระดบัมธัยมศึกษา 9,530,500 9,186,885

 - ค่าจดัการเรยีนการสอน 5,167,500        5,052,051  - สนบัสนุนการบรหิารสถานศึกษาค่าจดัการเรยีนการเรยีน

 - ค่าอุปกรณ์การเรยีน 586,000          567,370  - สนบัสนุนการบรหิารสถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรยีน

 - ค่าเครื่องแบบนกัเรยีน 629,500          605,892  - สนบัสนุนการบรหิารสถานศึกษาค่าเครื่องแบบนกัเรยีน

 - ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 1,224,900        1,189,378  - สนบัสนุนการบรหิารสถานศึกษาค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน

 - ค่าปจัจยัพื้นฐานส าหรบันกัเรยีน

ยากจน

672,000          570,000  - สนบัสนุนการบรหิารสถานศึกษาค่าปจัจยัพื้นฐานส าหรบันกัเรยีนยากจน

  - ค่าหนงัสอืเรยีน 1,250,600        1,202,194  - สนบัสนุนการบรหิารสถานศึกษาค่าหนงัสอืเรยีน

ระดบัไม่ก าหนดระดบัการศึกษา           306,000          275,400

 - ค่าจดัการเรยีนการสอน 306,000          275,400         

ด าเนินการแลว้เสร็จ

 - สนบัสนุนการบรหิารสถานศึกษาค่าจดัการเรยีนการเรยีน

 - สนบัสนุนค่าใชจ่้ายบรหิารสถานศึกษา ระดบัก่อนวยัเรยีนและประถมศึกษา
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงานด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิม่ 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิม่

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รอืระบเุหตผุลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได ้ หรอืระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิม่ใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพือ่อธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

8 โครงการหอ้งเรยีนผูป้กครอง ร.ร.ท.ชยัชมุพล

(งบโรงเรยีน)

80,000 80,000            - ด าเนินการจดัประชมุผูป้กครอง ระหวา่งเดอืนพฤศจกิายน 2560 - สงิหาคม 2561 ณ ร.ร.ท.วดัชยั

ชมุผล

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่จดัท าโครงการประชมุผูป้กครองนกัเรยีนปีละ 2 ครัง้ 

2. เพือ่ใหผู้ป้กครองรบัทราบเกี่ยวกบัการจดัการเรยีนการสอนตามหลกัสูตรสถานศึกษา

3. เพือ่ใหผู้ป้กครองไดร่้วมมอืกบัโรงเรยีนในการส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละพฒันาการดา้นต่างๆของ

นกัเรยีนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

4. เพือ่สรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งครูกบัผูป้กครองและโรงเรยีนกบัชมุชน

ผลการด าเนินการ

1. ผูป้กครองเขาร่วมโครงการจ านวน 1,600 คน เกินเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้

 - ครัง้ที ่1/2561 เขา้ร่วมประชมุ 1,639 คน

 - ครัง้ที ่2/2561 เขา้ร่วมประชมุ 1,639 คน

2. ผูป้กครองทีเ่ขา้ร่วมโครงการ 1,600 คน ไดร้บัทราบขา่วสารของโรงเรยีนและเทศบาลเมอืง

ทุง่สง

3. ผูป้กครองทีเ่ขา้ร่วมมคีวามพงึพอใจต่อการจดัโครงการ สรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งครูกบั

ผูป้กครอง และโรงเรยีนกบัชมุชน
ขอ้เสนอแนะ

1. เป็นโครงการทีด่คีวรมโีครงการต่อไป

2.สถานทีก่ารจดัประชมุคบัแคบไม่สามารถรองรบัจ านวนผูป้กครองใหด้ าเนินการประชมุพรอ้มกนั

ท ัง้หมดในเวลาเดยีวกนัได ้จงึไดด้  าเนินการจดัประชมุแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงานด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิม่ 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิม่

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รอืระบเุหตผุลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได ้ หรอืระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิม่ใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพือ่อธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

9

โครงการระบบดูแลช่วยเหลอืนกัเรยีน

ร.ร.ท.ชยัชมุพล

(งบโรงเรยีน)

5,000             5,000             - ด าเนินการกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลอืนกัเรยีน ระหวา่งเดอืนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2561 ณ 

ร.ร.ท.วดัชยัชมุพล

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่จดัท าโครงการระบบดูและช่วยเหลอืนกัเรยีน

2. เพือ่ใหโ้รงเรยีนมรีะบบดูแลช่วยเหลอืนกัเรยีน โดยมกีระบวนการ วธิกีารและเครื่องมอืทีม่คุีณภาพ

ไดม้าตรฐาน สามารถตรวจสอบได ้

3. เพือ่ส่งเสรมิใหค้รูประจ าช ัน้ บคุลากรในโรงเรยีน ผูป้กครอง ชมุชน หน่วยงานและองคก์รภายนอก

มส่ีวนร่วมในการดูแลช่วยเหลอืนกัเรยีน

ผลการด าเนินงาน

1. นกัเรยีนไดร้บัการดูแลช่วยเหลอืและส่งเสรมิพฒันาเต็มตามศกัยภาพ การรูจ้กันกัเรยีเป็น

รายบคุคล การคดักรองนกัเรยีน  การพฒันาการและส่งเสรมินกัเรยีน การป้องกนัและแกป้ญัหา การ

ส่งต่อ  โดยสามารถปฏบิตัไิดส้  าเร็จตามกิจกรรมทีก่  าหนดไวใ้นโครงการ

2. นกัเรยีนเขา้ร่วมกิจกรรม จ านวน 1,670 คน เป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว ้

3. นกัเรยีน 1,670 คนไดร้บัการดูแล ช่วยเหลอื ส่งเสรมิ ป้องกนัและแกป้ญัหาดา้นต่างๆ อย่างท ัว่ถงึ

4. นกัเรยีนสามารถพฒันาตนเองไดต้ามศกัยภาพและสามารถปรบัตวัอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข

10 โครงการปรบัภูมทิศันโ์รงเรยีน ร.ร.ท.วดัชยัชมุพล

งบโรงเรยีน

80,000            80,000            - ด าเนินการปรบัภูมทิศันโ์รงเรยีน ระหวา่งเดอืนพฤศจกิายน 2560 - กนัยายน 2561 ณ ร.ร.ท.วดั

ชยัชมุพล

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ปรบัปรุงภูมทิศันภ์ายในโรงเรยีนใหม้บีรรยากาศทีน่่าเรยีนรูแ้ละสวยงาม

2. เพือ่อ านวยความสะดวกในการจดัสถานทีเ่หมาะสมกบัการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน

3. เพือ่ปรบัปรุงหอ้งประชมุกีรตนิิตยาภริมย์

ผลการด าเนินงาน

1. ตกแต่งหอ้งและตดัผา้คลุมเกา้อี้ในหอ้งประชมุกีรตนิิตยาภริมย์

2. จดัซื้อตน้ไมป้ระดบัโรงเรยีน

3.สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรยีน มคีวามสวยงามและมคึวามเหมาะสมต่อการจดัการเรยีนการสอน

มากขึ้น
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงานด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิม่ 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิม่

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รอืระบเุหตผุลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได ้ หรอืระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิม่ใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพือ่อธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

11 โครงการเขา้ค่ายจรยิธรรม ร.ร.ท.วดัโคกสะทอ้น

งบโรงเรยีน

20,000            20,000            - ด าเนินการจดักิจกรรมเขา้ค่ายจรยิธรรม  ระหวา่ง 1-26 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาการเปรยีญ วดั

โคกสะทอ้น

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน

รายงานผลเมือ่วนัที ่23 กรกฎาคม 2561

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่พฒันาจติ ปลูปฟงัจรยิธรรม คุณธรรม ตามหลกัพระพทุธศาสนาอยู่อย่างมสีตแิละมี

พฤตกิรรมอนัพงึประสงค์

2. เพือ่ฝึกพฒันาจติใหม้สีตรูิเ้ท่าทนัอารมณ์ รูจ้กัควบคุมอารมณ์ ของตนเองและแสดงออกทางดา้น

อารมณ์ไดอ้ย่างเหมาะสม ท าใหส้ามารถปรบัตวัรบัความเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วได ้

ผลการด าเนินงาน

1. นกัเรยีนช ัน้ประถมศึกษาปีที ่4 จ านวน 86 คน เขา้ร่วมกิจกรรมทกุคน

2. นกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วมโครงการเกิดความพงึพอใจรอ้ยละ 95 

12 โครงการประชมุผูป้กครอง ร.ร.ท.บา้นนาเหนือ 5,000             5,000             -ด าเนินการจดัประชมุผูป้กครอง เมือ่วนัที ่15 มถินุายน 2561 ณ ใตอ้าคารอเนกประสงคโ์รงเรยีน

เทศบาลบา้นนาเหนือ

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหผู้ป้กครองทราบนโยบาย แนวทางการด าเนินของโรงเรยีน

2. ผูป้กครองมส่ีวนร่วมในการใหข้อ้มูลขอ้เสนอแนะเพือ่พฒันาโรงเรยีน และนกัเรยีน

3. เพือ่ใหเ้กิดความร่วมมอืระหวา่งโรงเรยีน ครู นกัเรยีน ในการส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละพฒันาดา้น

ต่างๆ ของนกัเรยีน

ผลการด าเนินงาน

1. ผูป้กครอง นกัเรยีน เขา้ร่วมกิจกรรม 302 คน ครู 40 คน เป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว ้

2. ผูป้กครอง ครู นกัเรยีน ทราบแนวทาง นโยบายของโรงเรยีน เกิดความร่วมมอืระหวา่งครู 

ผูป้กครองในระดบัดี

3. เกิดความร่วมมอืระหวา่งผูป้กครอง ครู ในการส่งเสรมิพฒันาดูแล และแกป้ญัหาดา้นพฤตกิรรม

ต่างๆ แก่นกัเรยีน
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงานด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิม่ 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิม่

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รอืระบเุหตผุลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได ้ หรอืระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิม่ใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพือ่อธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

13 โครงการประชมุผูป้กครอง ร.ร.กีฬาฯงบโรงเรยีน 5,000             5,000             - ด าเนินการจดัประชมุผูป้กครอง เมือ่วนัที ่31 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่สรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งโรงเรยีนและผูป้กครอง

2. เพือ่ประชมุหารอืร่วมกนัในการหาแนวทางแกไ้ข พฒันา ช่วยเหลอืเด็กทีม่ปีญัหา

ผลการด าเนินงาน

1. นกัเรยีน จ านวน 320 คน เขา้ร่วมกิจกรรมท ัง้สิ้น จ านวน 303 คน คิดเป็นรอ้ยละ 94.68

2. นกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วมโครงการเกิดความพงึพอใจรอ้ยละ 85.83

3. ผูป้กครองไดส้รา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งบา้นกบัโรงเรยีน

4. ผูป้กครองไดม้โีอกาสพบปะกบัครูประจ าช ัน้

14 โครงการชมุชนสมัพนัธส์รา้งสรรค์

การศึกษา

ร.ร.กีฬาฯ

(งบโรงเรยีน)

25,000            24,838            - ด าเนินการจดัประชมุผูป้กครองนกัเรยีนภาคเรยีนละ 1 ครัง้ และกิจกรรมเยีย่มบา้นนกัเรยีนปีละ 1

 ครัง้

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่จดัอบรม/ประชมุชี้แจงการจดัการศึกษาใหผู้ป้กครองรบัทราบ

2. เพือ่รบัทราบปญัหาต่างๆ ของนกัเรยีนและร่วมกนัแกไ้ข

3. เพือ่ส่งเสรมิความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูป้กครองและชมุชน

ผลการด าเนินงาน

1. ผูป้กครองใหค้วามร่วมมอืในการจดัการศึกษาของโรงเรยีนโดยเขา้ร่วมประชมุรอ้ยละ 92.59

2. โรงเรยีนมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัผูป้กครองและชมุชน

3. ความพงึพอใจของผูป้กครองต่อโครงการอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด มค่ีาเฉลีย่ 4.29 รอ้ยละ 85.80
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2560

หน่วยงานด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง  ประจ าปี 2561

ก. กลยุทธจ์งัหวดัที่ 4 พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร ์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต

ภายใตยุ้ทธศาสตรท์ี่ 1  พฒันาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คณุภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า

กลยุทธท์ี่ 9 พฒันาระบบโรงเรยีนมธัยมศึกษาใหมี้คณุภาพไดม้าตรฐานและมุ่งเนน้ความเป็นเลิศในดา้นวิชาการและดา้นสงัคม

99,735          - ด าเนินการจดักจิกรรมส่งเสริมความเป็นเลศิทางภาษาไทยของนกัเรียนใน

โรงเรียนสงักดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง(พฒันาคุณภาพผูเ้รียนภาษาไทย)

วตัถปุระสงค ์

 1.เพือ่จดัค่ายพฒันาและเสริมสรา้งทกัษะภาษาไทยแก่นกัเรียนในสงักดัเทศบาล

เมอืงทุ่งสง

2. เพือ่ส่งเสริมใหน้กัเรียนสามารถใชภ้าษาสือ่ความคดิผ่านการพูด การเขยีน และ

การน าเสนอดว้ยวธิีการต่างได ้

ผลการด าเนินงาน

1. จดัโครงการในรูปแบบกระบวนการฐานกจิกรรม 

2. นกัเรีย 5 โรงเรียนในสงักดัเทศบาล จ านวน 144 คน เขา้ร่วมกจิกรรม จ านวน

นกัเรียนทีเ่ขา้ร่วมโครงการบรรลตุามเป้าหมาย

3. นกัเรียนรอ้ยละ 90 ทีเ่ขา้ร่วมโครงการมกีารพฒันาทกัษะภาษาไทยเพิม่ขึ้น (จาก

การทดสอบทกัษะและความรูก่้อนและหลงัเขา้ร่วมโครงการ)

ด าเนินการแลว้เสร็จร.ร.มธัยมเทศบาล

วดัท่าแพ

(งบเทศบาล)

1 โครงการส่งเสริมความเป็นเลศิทาง

ภาษาไทยของนกัเรียนสงักดัเทศบาล

100,000        
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้

ไวห้ลงัโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

1 โครงการส่งเสริมภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 

ศิลปะ วฒันธรรม  ประเพณีและวชิาชพี

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

1,540,000 469,823          - ด าเนินการจดักจิกรรมส่งเสริมภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ศิลปะ วฒันธรรม  ประเพณีและวชิาชพี ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.1 งานประเพณีชกัพระ กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

125,000 27,700  - จดักจิกรรมชกัพระระหวา่งวนัที ่3-12 ตลุาคม 2560 ณ สนามหนา้ทีว่า่การอ าเภอทุ่งสง และ

วดัต่างๆ ในเขต

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่อนุรกัษแ์ละส่งเสริมประเพณีชกัพระรวมท ัง้งานช่างภูมปิญัญาชาวบา้น

2. เพือ่ใหท้กุภาคส่วนไดม้ส่ีวนร่วมในการเรียนรูใ้นการจดัเรือพนมพระทีถู่กตอ้ง

ผลการด าเนินงาน

1. สนบัสนุนการจดัท าเรือพนมพระ จ านวน 4 วดั ไดแ้ก่ วดัชยัชมุพล วดัโคกสะทอ้น วดัเขา

ปรีด ีส านกัปฏบิตัธิรรมถ า้ทอหูก 

2. ประชาชนไดร่้วมอนุรกัษภู์มปิญัญาทอ้งถิน่

3. เดก็ เยาวชน และประชาชนไดม้ส่ีวนร่วมในการจดัท าเรือพระ

1.2 งานทอดกฐนิสามคัคี กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

 -  -   - ด าเนินการจดัองคก์ฐนิวดัต่างๆในเขตเทศบาล ระหวา่งวนัที ่12 ตลุาคม - 8 พฤศจกิายน 

2560  ณ วดัชยัชมุพล , วดัโคกสะทอ้น , วดัเขา้ปรีด ี,วดัท่าแพและส านกัสวนธรรมถ า้ทอหูก

ด าเนินการแลว้เสร็จ

แต่ไมใ่ชง้บประมาณ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหเ้ดก็และเยาวชนร่วมกนัจรรโลงพทุธศาสนา

ผลการด าเนินงาน

1. ผูร่้วมกจิกรรมไดส้บืสานกจิกรรมทางพทุธศาสนาประมาฯ 200 คน

กลยุทธท์ี่ 10  น าภมิูปญัญาทอ้งถิ่น ศิลปะ วฒันธรรม อาชีพมาเป็นแนวทางการพฒันาคณุภาพชีวิตของคนทัง้ในระบบและนอกระบบการศึกษา

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ งานกีฬาและนนัทนาการ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2561

ก. กลยุทธจ์งัหวดัที่ 4 พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร ์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต

ภายใตยุ้ทธศาสตรท์ี่ 1  พฒันาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คณุภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้

ไวห้ลงัโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

1.3 งานประเพณีลอยกระทง กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

220,000 38,092  - ด าเนินการจดังานประเพณีลอยกระทง เมือ่เดอืนพฤศจกิายน 2560 ณ ถนนวฒันธรรมทุ่ง

สง-นาบอน

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่อนุรกัษแ์ละส่งเสริมประเพณีอนัดงีามของชาติ

ผลการด าเนินงาน

1. จดักจิกรรมการแสดงบนเวทขีองเดก็ และเยาวชน

2. เดก็ เยาวชน และประชาชนไดอ้นุรกัษแ์ละส่งเสริมประเพณีอนัดงีามของชาต ิ

3. เดก็ เยาวชนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมประมาณ 1,000 คน

ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.4 งาน 5 ธนัวามหาราช กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

180,000  -  - ด าเนินการท าบญุตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้ เมือ่วนัที ่5 ธนัวาคม 2560 ณ สนามหนา้ทีว่า่

การอ าเภอทุ่งสง

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่แสดงออกถงึความจงรกัภกัดทีีป่วงชนชาวไทย

ผลการด าเนินงาน 

1. ทกุภาคส่วนไดแ้สดงออกถงึความจงรกัภกัดี

2. กจิกรรมท าบญุตกับาตร

ด าเนินการแลว้เสร็จ

(แต่ไมใ่ชง้บประมาณ)

ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการควร

ปรบัเปลีย่นชื่อกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบั

รฐัฐาลและแกไ้ขโครงการใหถู้กตอ้ง

1.5 งานวนัเดก็แห่งชาติ กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

100,000 53,770  - จดังานวนัเดก็แห่งชาต ิประจ าปี 2561 เมือ่วนัที ่13 มกราคม 2561

ณ สนามหนา้ทีว่า่การอ าเภอทุ่งสง

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่สรา้งขวญัก าลงัใจใหก้บัเดก็ เยาวชน ท ัง้ในและนอกสถานศึกษาอนัเป็นก าลงัส าคญัของ

ชาติ

ผลการด าเนินงาน

1. การจดันิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ  เกมสก์ารแขง่ขนั การแสดงบนเวท ีการละเลน่ต่างๆ 

2. ประชาชน ผูป้กครอง มส่ีวนร่วมในการกจิกรรมวนัเดก็  ประมาณ 5,000 คน

ด าเนินแลว้เสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้

ไวห้ลงัโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

1.6 งานวนัส าคญัทางศาสนา

 (1) มาฆบูชา

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

50,000  -  - ด าเนินกจิกรรมวนัมาฆบูชา เมือ่วนัที ่25 กมุภาพนัธ ์2561 ณ วดัธาตนุอ้ย อ.ชา้งกลาง จ.

นครศรีธรรมราช และ เมือ่วนัที ่1 มนีาคม 2561 วดัพระมหาธาตวุรมหาวหิาร อ.เมอืง จ.

นครศรีธรรมราช

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่อนุรกัษแ์ละส่งเสริมเน่ืองในวนัส าคญัทางพทุธศาสนา

ผลการด าเนินงาน

1. กจิกรรมแห่ผา้ขึ้นธาตณุ วดัธาตนุอ้ย อ.ชา้งกลาง จ.นครศรีธรรมราช และ ร่วมแห่ผา้ขึ้นธาตุ

  ณ วดัพระมหาธาตวุรมหาวหิาร อ.เมอืง จ.นครศรีธรรมราช

2. เดก็และเยาวชน ประชาชน ไดร่้วมบ ารุงและส่งเสริมกจิกรรมทางพทุธศาสนา

ด าเนินแลว้เสร็จ

(แต่ไมใ่ชง้บประมาณ)

1.7 กจิกรรมจดังานวนัแมแ่ห่งชาติ 300,000 196,680  - ด าเนินการจดักจิกรรมวนัแมแ่ห่งชาต ิเมือ่วนัที ่10 – 12 สงิหาคม  2561

 ณ สนามหนา้ทีว่า่การอ าเภอทุ่งสง 

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหป้ระชาชนทกุหมูเ่หลา่ในอ าเภอทุ่งสงและใกลเ้คยีงไดแ้สดงออกถงึความจงรกัภกัดทีีม่ ี

ต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์

ผลการด าเนินงาน

1. กจิกรรมทีจ่ดั

  -จดัท าบญุตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้ ณ สนามหนา้ทีว่า่การอ าเภอทุ่งสง

 -พธิีลงนามถวายพระพร ณ โรงยมิสเ์นเซีย่มเศบาลเมอืงทุ่งสง

 -  พธิีถวายเครื่องราชสกัการะ  - พธิีจดุเทยีนถวายพระพรชยัมงคล

2. ทกุภาคส่วนไดร่้วมกนัแสดงออกถงึความจงรกัภกัดทีีม่ต่ีอสถาบนัพระมหากษตัริย ์

3. หน่วยงานทีร่่วมงาน 90 หน่วยงาน
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้

ไวห้ลงัโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

1.8 กจิกรรมประเพณีวนัขี้นปีใหม่ 25,000 22,630  - ด าเนินการจดักจิกรรมท าบญุเลี้ยงพระและท าบญุตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้เน่ืองในวนัขึ้นปี

ใหม ่เมือ่วนัที ่1 มกราคม  2561 ณ บริเวณถนนวฒันธรรมทุ่งสง – นาบอน ต าบลปากแพรก 

อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร่้วมท าบญุตกับาตรตอ้นรบัปีใหม่

2. เพือ่ใหป้ระชาชนไดอ้วยพรซึง่กนัและกนั

3. เพือ่ใหป้ระชาชนร่วมกนัสบืสานประเพณีของชาตใิหค้งอยู่สบืไป

ผลการด าเนินงาน

1. กจิกรรมทีด่  าเนินการ ท าบญุเลี้ยงพระ และท าบญุตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้ ผูเ้ขา้ร่วม

กจิกรรมประมาณ 2,000 คน

2. เดก็ เยาวชน ประชาชน ไดร่้วมกจิกรรมในการอนุรกัษแ์ละสบืสานประเพณีวนัขึ้นปีใหม3่. 

เดก็ เยาวชน ประชาชน มส่ีวนในการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูประเพณีวนัขึ้นปีใหม่

ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.9 กจิกรรมประเพณีสงกรานต์ 400,000 14,000   - ด าเนินการจดักจิกรรมประเพณีสงกรานต ์เมือ่ วนัที ่12 เมษายน 2561 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ส่งเสริมศิลปวฒันธรรมประเพณีอนัดงีามของชาติ

ด าเนินการแลว้เสร็จ

ผลการด าเนินงาน

1. นิมนตพ์ระภกิษุสงฆ ์มกีารจดัเตรียมชดุถวายสงัฆทาน พรอ้มดว้ยภตัตาหาร ซึง่

ประกอบดว้ย อาหารเครื่องคาว หวาน ผลไม ้ทีจ่ะถวายแด่พระภกิษุสงฆ ์เพือ่เป็นการส่งเสริม

ใหป้ระชาชนและผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดร่้วมกนัสบืสานประเพณีทีด่งีามใหค้นรุ่นหลงัไดป้ฏบิตัิ

ตาม อกีท ัง้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดท้  าบญุอทุศิส่วนบญุส่วนกศุลไปใหบ้รรพบรุุษทีล่ว่งลบัไปแลว้

ไดอ้กีดว้ย 

2. สรงน า้พระพทุธสหิงิค ์เพือ่ความเป็นสริิมงคลแก่ตนเองในวนัสงกรานต์

3. รดน า้ขอพรผูสู้งอายุทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมเน่ืองในวนัสงกรานต์

1.10 กจิกรรมเทศบาลเดอืนสบิ 5,000  -  - ไมไ่ดด้  าเนินการ

เดอืนสบิอยู่ในช่วงตลุาคม 2562
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้

ไวห้ลงัโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

1.11 กจิกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดู

รอ้น

80,000 71,875  - บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ้น วนัที ่27 – 31 มนีาคม 2561 และวนัที ่2 – 20 เมษายน 2561

 ณ วดัเขาปรีด ีต าบลปากแพรก อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

  1. เพือ่เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

  2. เพือ่เป็นการส่งเสริมและพฒันา คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมใหแ้ก่เดก็เยาวชน

  3. เพือ่ใหเ้ดก็และเยาวชนใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน ์ห่างไกลยาเสพตดิ

  4. เพือ่ใหเ้ดก็และเยาวชนน าหลกัธรรมทางพทุธศาสนามาปรบัใชก้บัชวีติประจ าวนัได ้

ผลการด าเนินงาน

1. ประโยชนท์ีไ่ดร้บัจากการบรรพชาต่อตนเองและครอบครวั

 - ในส่วนตวัเองนัน้ ไดร้บัอะไรใหม่ๆ  และดทีีสุ่ดทีจ่ะไดร้บั ในระหวา่งทีเ่ขาบรรพชาอยู่ ไดส้ิง่ที่

ดทีีสุ่ด ทีค่วรจะได ้คอืเรื่องของพระธรรมทีท่  าใหบ้คุคลพน้จากความทกุขแ์ละเป็นการสรา้งบญุ

ใหก้บัตนเอง

 - ญาตทิ ัง้หลายมบีดิามารดาเป็นตน้ จะพงึไดอ้านิสงสจ์ากการลูกบวช ถา้ลูกหลานของเราบวช

จริง ปฏบิตัจิริง บดิามารดาก็มคีวามปีตยินิด ีพอใจในธรรม ใน ศาสนาน้ีมากขึ้น การบวชของ

ลูกจะท าใหม้อีะไรๆ เกดิขึ้นหลายประการ เช่น บดิามารดาจะมศีรทัธามากขึ้นมคีวามม ัน่คงใน

พระศาสนามากขึ้น

 - ท าใหไ้ดฝึ้กวนิยั และเขา้ใจวฒันธรรมในการอยู่ร่วมกนัเป็นหมูเ่ป็นคณะถา้บวชแลว้ต ัง้ใจ

ฝึกฝนอบรมตนอย่างจริงจงั สกึออกไปแลว้จะเป็นคนรกัวนิยั เพราะพระเป็นตวัอย่างทางวนิยั

ใหดู้ เขา้ขึ้นก็เดนิออกไปบณิฑบาตกนัเป็นแถว สวดมนตห์รือฟงัเทศนท์่านก็นัง่เป็นแถว 

เพราะฉะนัน้คนทีเ่คยบวชแลว้ความมวีนิยัก็จะตดิเป็นนิสยัไปดว้ย

2. ประโยชน์ที่ไดร้บัต่อสงัคม

 - เป็นคนดขีองสงัคมเน่ืองจากเดก็และเยาวชนทีไ่ดร้บัการฝึกและบวชบรรพชาสามเณรไดร้บั

การปลูกฝงัในสิง่ทีด่ ีไดฟ้งัธรรมค าส ัง่สอน สามารถขดัเกลาจติใจของตนเองใหด้ขีึ้นตามล าดบั

เป็นการปลูกฝงัใหค้นท าความดโีดยทางออ้มอกีวธิีหน่ึง
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้

ไวห้ลงัโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

 - ประชาชนไดร่้วมท าบญุตกับาตร ถวายสงัฆทานและมกีารท าบญุเพิม่ขึ้น เน่ืองจากคนไทย

นัน้มนิีสยัเมตตา โอบออ้มอารี เมือ่เหน็เดก็และเยาวชนบรรพชาสามเณรก็เกดิความเอน็ดู และ

เมือ่สามเณรเดนิบณิฑบาต 

ณ บริเวณทีพ่กัของตนเอง จงึมจีติศรทัธาน้ีจงึไดม้กีารร่วมกนัท าบญุตกับาตรกนัมากขึ้น ร่วม

ท ัง้การถวายสงัฆทานหรือสิง่ของทีเ่ป็นของใชท้ีจ่  าเป็นตอ้งใชน้ ามาถวายแด่สามเณร

 - ประชาชนเขา้วดักนัมากขึ้นในท ัง้วนัธรรมดาและวนัพระ

 - ลดอบุตัเิหตใุนช่วงสงกรานต ์เพราะเดก็/เยาวชนมาบวชสามเณรภาคฤดูรอ้น ไมไ่ดข้บัรถเลน่

น า้สงกรานต์

 - ท าใหส้ามเณรห่างไกลจากยาเสพตดิ

 - คนในสงัคมไดม้พีระธรรมเป็นสิง่น าทางในชวีติ สามารถท าจติใจสงบและสามารถน าธรรมะ

ไปปฏบิตัใิชใ้นชวีติประจ าวนั

1.12 กจิกรรมวนัเขา้พรรษา 5,000  - ด าเนินการจดักกจิกรรมวนัเขา้พรรษา ณ วดัชยัชมุพล วดัโคกสะทอ้น วดัเขาปรีด ีวดัท่าแพ 

และส านกัปฏบิตัธิรรมถ า้ทอหูก ต าบลปากแพรก อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช

ด าเนินการแลว้เสร็จ

ไมใ่ชง้บประมาณ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่อนุรกัษ ์และส่งเสริมร่วมกนัจรรโลงพทุธศาสนา

ผลการด าเนินงาน

 - กจิกรรมทีด่  าเนินการ พธิีสมโภชเทยีนพรรษา และน าเทยีนพรรษาถวายวดั ฟงัพระบรรยาย

ธรรม

50,000 45,076   - ด าเนินการจดักจิกรรมการฝึกอบรมผูส้นใจเป็นผูน้ าทางศาสนพธิี ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้บีคุลากรทีม่คีวามรู ้ความเขา้ใจ ถูกตอ้งตามหลกัศาสนาทีช่าวพทุธปฏบิตัิ

ผลการด าเนินงาน

1.ผูเ้ขา้รบัการอบรมไดร้บัความรู ้ในเรื่อง ความถูกตอ้งตามหลกัศาสนาทีช่าวพทุธปฏบิตั ิศาสนพธิี

เบื้องตน้ ศาสนพธิีในงานมงคล  ศาสนพธิีในงานอวมงคล  ลกัษณะของศาสนพธิีกรทีด่ ีโดยม ี

นกัเรียน ครู และเจา้หนา้ทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งเขา้ร่วมโครงการกวา่ 50 คน

1.13 กจิกรรมฝึกอบรมผูน้ าทางศาสน

พธิี
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้

ไวห้ลงัโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

2.ผูเ้ขา้รบัการอบรมไดร้บัความรู ้วสัดุ อปุกรณ์ต่าง ๆ ทีต่อ้งใชใ้นพธิีต่าง ๆ ใหแ้ก่ผูเ้ขา้อบรม 

ประกอบดว้ย เครื่องทองนอ้ย สายสญิจน ์ทีก่รวดน า้ พานธูปเทยีนแพ พานผา้ไตร ทีจ่ดุเทยีน ขนัใส่

น า้มนต ์เป็นตน้

2 โครงการด าเนินงานศูนยเ์รียนรูช้มุทาง

ประวตัศิาสตรเ์มอืงทุ่งสง

หอสมดุประชาชน

กองการศึกษา

250,000 190,000   440,000 369,738.10   - ด าเนินกจิกรรมเมือ่ระหวา่งเดอืนตลุาคม 2560- มนีาคม 2561 ณ กลุม่บา้นเก่า อาคารเก่า

ในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง และ ณ หอ้งประชมุเทศบาลเมอืงทุ่งสง

ผลการด าเนินงาน

1. ไดม้กีารจดัประชมุเสวนาไปแลว้ในช่วงเดอืนตลุาคม 60 ถงึ สงิหาคม 61 จ านวน 7 ครัง้ 

เน้ือหาทีป่ระชมุก็เป็นการหาขอ้มลูเบื้องตน้ในเรื่องของสนิคา้ วฒันธรรมในทอ้งถิน่ เช่น 

วฒันธรรมการกนิ, วฒันธรรมการแต่งกาย, วฒันธรรมดา้นการละเลน่และสนิคา้ทีเ่ป็นอตัลกัษณ์

ด าเนินการแลว้เสร็จ

3 โครงการเสริมสรา้งศกัยภาพดา้น

นาฏศิลป์สู่ความเป็นเลศิ

ร.ร.ท.วดัชยัชมุพล

งบโรงเรียน

18,000          18,000           - ด าเนินการกจิกรรมเสริมสรา้งศ กยภาพดา้นนาฏศิลป์สู่ความเป็นเลศิ ระหวา่ง กมุภาพนัธ-์

มนีาคม 2561

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่จดักจิกรรมนาฏศิลป์ใหแ้ก่นกัเรียน

2. เพือ่ใหน้กัเรียนไดศึ้กษาและปฏบิตักิจิกรรมนาฏศิลป์

3. เพือ่จดัใหม้ชีดุและอปุกรณ์นาฏศิลป์ทีพ่รอ้มต่อการเรียน

ผลการด าเนินงาน

1. นกัเรียนมคีวามสามารถดา้นนาฏศิลป์ และสามารถปฏบิตัไิดส้  าเร็จตามกจิกรรมทีต่ ัง้ไว ้และ

สามารถน าไปสอนรุ่นนอ้งได ้

2. โรงเรียนไดด้ าเนินการตดัชดุการแสดงใชเ้อง ในการแสดงนาฎศิลป์และชดุใชใ้นกจิกรรมต่างๆ

3. นกัเรียนเขา้ร่วมกจิกรรม 30 เป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว ้
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้

ไวห้ลงัโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

4 โครงการหน่ึงโรงเรียนหน่ึง

ศิลปะการแสดง (ร าวงเวยีนครก)

ร.ร.ท.วดัชยัชมุพล

งบโรงเรียน

15,000          15,000           - ด าเนินการจดักจิกรรมหน่ึงโรงเรียนหน่ึงศิลปะการแสดง (ร าวงเวยีนครก) ระหวา่งเมษายน -

 มถินุายน 2561 ณ ร.ร.ท.วดัชยัชมุพล

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่จดับรมนกัเรียนเกี่ยวกบัการเลน่เครื่องดนตรีและการปฏบิตัทิ่าร า

2. เพือ่สบืทอดภูมปิญัญาทอ้งถิน่มใิหสู้ญหาย

ผลการด าเนินงาน

1. นกัเรียนไดฝึ้กบรรเลงตามโนต้และการรอ้งเพลงร าวงเวยีนครก และนกัเรียนสามารถปฏบิตัิ

ไดส้  าเร็จตามกจิกรรมทีก่  าหนดในโครงการ

2. นกัเรียนเขา้ร่วมกจิกรรมจ านวน 40 คน เป็นไปตามทีโ่ครงการก าหนด

5 ร.ร.ท.บา้นนาเหนือ

งบโรงเรียน

15,000          15,000           - ด าเนินการจดักจิกรรมวนัวสิาขบูชา เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลบา้น

นาเหนือและวดัเขาปรีดี

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหน้กัเรียนบคุลากรในโรงเรียนไดร่้วมกจิกรรมในวนัส าคญัทางศาสนา

2. เพือ่ใหน้กัเรียนรู ้เขา้ใจ ความส าคญัของวนัวสิาขบูชา

3. เพือ่ใหน้กัเรียน ครู ผูป้กครองมปีฏสิมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนั

4. เพือ่ใหน้กัเรียนสามารถปฏบิตัตินไดถู้กตอ้งในฐานะชาวพทุธ

ผลการด าเนินงาน

1. นกัเรียนทกุคนไดร้บัประสบการณ์ตรงจากการเขา้ร่วมกจิกรรมทางศาสนา

2. นกัเรียนสามารถปฏบิตัตินไดถู้กตอ้งในฐานะชาวพทุธ

3. นกัเรียนรูเ้ขา้ใจความส าคญัของวนัวสิาขบูชา

โครงการวนัส าคญัเกี่ยวกบัชาต ิศาสนา

 พระมหากษตัริย ์

 - กจิกรรมวนัวสิาขบูชา
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้

ไวห้ลงัโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

6 โครงการวนัส าคญั ร.ร.รีสอรท์ฯ

งบโรงเรียน

16,600          6,770             - ด าเนินการจดักจิกรรมวนัส าคญั ระหวา่งตลุาคม 2560-มถินุายน 2561 ณ โรงเรียนรีสอร์

ทอนุบาลทุ่งสง

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ)

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูแ้ละร่วมกจิกรรมเกี่ยวกบัวนัส าคญัของชาต ิศาสนา 

พระมหากษตัริย ์และวนัส าคญัทางวฒันธรรมประเพณีในทอ้งถิน่

ผลการด าเนินงาน

1. นกัเรียน ครู และผูป้กครองไดร่้วมกจิกรรมตามวนัส าคญัต่างๆ มคีวามรกัและสบืสาน

วฒันธรรมประเพณีของทอ้งถิน่
2. ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการอยู่ในระดบัมาก
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