
ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561
-

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วาง

ไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด 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               377,580.65  - โรงเรียเทศบาลวดัชยัชมุพล ด าเนินจดัต ัง้หลกัสูตรนกัเรียนดา้น

ภาษาองักฤษหอ้งเรียนพเิศษหลกัสูตรสองภาษา (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 และระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที ่2 จ านวน  29 คน 

ประถมศึกษาปีที ่3 จ านวน 29  คน และประถมศึกษาปีที ่4 จ านวน 30

 คน รวมนกัเรียน ท ัง้หมด 123 คน  จากการใชง้บประมาณดงักลา่วใน

การบริหารจดัการมผีลใหน้กัเรียนในโครงการมคีวามรูค้วามสามารถ

ดา้นภาษาองักฤษและเรียนรูภ้าษาองักฤษไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพบรรลุ

ตาม

อยู่ระหวา่งด าเนินการการด าเนินงานเป็นไป

ตามแผน

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ)

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
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561
-

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วาง

ไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

2 โครงการจดัท าศูนยก์ารเรียนรู ้

เฉลมิพระเกยีรตสิถานศึกษาใน

สงักดั อปท.

กองการศึกษา/

ร.ร.สงักดัเทศบาล

250,000                     250,000  - โรงเรียนไดก้ารจดัสรรเงนิอดุหนุนในการจดัท าศูนยก์ารเรียนรูเ้ฉลมิ

พระเกยีรตสิถานศึกษาในสงักดั อปท. แต่ละโรงเรียนอยู่ระหวา่ง

ด าเนินการโครงการ

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

รายงานการด าเนินการอกีครัง้หลงัจากสิ้นสุด

โครงการในไตรมาส ที ่4

กองการศึกษา/

ร.ร.สงักดัเทศบาล

900,000          

 - งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ 450,000          

 - งานระดบัมธัยมฯ 450,000          

4 โครงการพฒันา/ปรบัปรุงหอ้งสมดุ

โรงเรียน

กองการศึกษา/

ร.ร.สงักดัเทศบาล

600,000                     200,000  - ด าเนินการพฒันา/ปรบัปรุงหอ้งสมดุโรงเรียน อยู่ระหวา่งด าเนินการ

 - งานระดบักอ่นวนัเรียนฯ

(1) ร.ร.เทศบาลวดัชยัชมุพล

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

เรียนรู ้ตลอดปีงบประมาณ 2561 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่จดัซื้อสือ่นวตักรรม วสัดุ ครุภณัฑ ์เพือ่ใชใ้นศูนยก์ารเรียนรู ้

2. เพือ่พฒันาหอ้งสมดุใหเ้ป็นแหลง่เรียนรูท้ีม่คุีณภาพต่อนกัเรียนและ

ชมุชน

3. เพือ่สรา้งบรรยากาศของแหลง่เรียนรู ้ใหเ้อื้อต่อการจดักจิกรรมการ

เรียนรู ้และก่อประโยชนสู์งสุดต่อผูเ้รียน

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(2) ร.ร.เทศบาลวดัโคกสะทอ้น 100,000          อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการในเดอืนพฤษภาคม-มถินุายน)

3 โครงการจา้งพฒันาระบบการ

บริหารจดัการศึกษาอเิลก็ทรอ นิกส์

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เพือ่

เขา้สู่ประเทศไทย 4.0

ยงัไมไ่ดด้  าเนินการ

(รอการจดัสรรงบประมาณเงนิอดุหนุน)
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561
-

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วาง

ไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

(3) ร.ร.เทศบาลบา้นนาเหนือ 100,000          อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(4) ร.ร.กฬีาเทศบาลเมอืงทุ่งสง 100,000          อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(5) ร.ร.รีสอรท์อนุบาลฯ 100,000          อยู่ระหวา่งด าเนินการ

 - งานระดบัมธัยมฯ

(6) ร.ร.มธัยมเทศบาลฯ

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

โรงเรียนมธัยมเทศบาลวดัท่าแพ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหบ้คุลากรและนกัเรียนในโรงเรียนมนิีสยัรกัการอ่าน และ

แสวงหาความรูด้ว้ยตนเองจากหอ้งสมดุแหลง่เรียนรู ้และสือ่ต่างๆ 

รอบตวัได ้

ผลการด าเนินงาน

1. บคุลากรและนกัเรียนในโรงเรียนเขา้ใชบ้ริการหอ้งสมดุ   รอ้ยละ 90

2. ครูและนกัเรียนเหน็ความส าคญัของการหาขอ้มลูและการใชบ้ริการ

ของหอ้งสมดุ รอ้ยละ 100

ด าเนินการแลว้เสร็จ

5 โครงการอาหารเสริมนม กองการศึกษา/โรงเรียนใน

สงักดัเทศบาล

15,735,000       ยอดเบกิจ่ายอยู่

ในระหวา่ง

ด าเนินการรวบรวม

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

รายงานการด าเนินการอกีครัง้หลงัจากสิ้นสุด

โครงการในไตรมาส ที ่4

ในปีการศีกษา 2561 อยู่ระหวา่งการรอลงนาม

ในสญัญา

C3



ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561
-

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วาง

ไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

6 โครงการรณรงคเ์พือ่ป้องกนัยาเสพ

ตดิในสถานศึกษา

กองการศึกษา/โรงเรียนใน

สงักดัเทศบาล

190,000                       45,000

 - งานระดบักอ่นวยัเรียนฯ 175,000          

(1) ร.ร.เทศบาลวดัชยัชมุพล 35,000           อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(2) ร.ร.เทศบาลวดัโคกสะทอ้น 35,000                        30,000  - ด าเนินการจดักจิกรรมเมือ่วนัที ่23-24 กมุภาพนัธ ์2561 ณ สวน

พฤกษาสริินธร 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ส่งเสริมใหน้กัเรียน ครู และบคุลากรในโรงเรียนร่วมกจิกรรม

รณรงคต่์อตา้นยาเสพตดิอย่างต่อเน่ือง

ผลการด าเนินงาน.

1. นกัเรียน บคุลากรทางการศีกษาเกดิการเรียนรูแ้ละตระหนกัผลของ

ยาเสพตดิ จ านวนเดก็นกัเรียนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม จ านวน 48 คน

ด าเนินการแลว้เสร็จ

(3) ร.ร.เทศบาลบา้นนาเหนือ 35,000           อยู่ระหวา่งด าเนินการ

รายงานการด าเนินการอกีครัง้หลงัจากสิ้นสุด

โครงการในไตรมาส ที ่4

  - ด าเนินการจดักจิกรรมรณรงคเ์พือ่ป้องกนัยาเสพตดิในสถานศึกษา อยู่ระหวา่งด าเนินการ

รายงานการด าเนินการอกีครัง้หลงัจากสิ้นสุด

โครงการในไตรมาส ที ่4

C4



ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561
-

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วาง

ไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

(4) ร.ร.กฬีาเทศบาลเมอืงทุ่งสง 35,000           อยู่ระหวา่งด าเนินการ

รายงานการด าเนินการอกีครัง้หลงัจากสิ้นสุด

โครงการในไตรมาส ที ่4

(5) ร.ร.รีสอรท์อนุบาลฯ 35,000            - ด าเนินการจดักจิกรรมใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัยาเสพตดิ และ

มกีารจดันิทรรศการรณรงคป้์องกนัยาเสพตดิในสถานศึกษา 29-31 

สงิหาคม 2560 ณ โรงเรียนรีสอรท์ฯ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหน้กัเรียนมคีวามรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัยาเสพตดิ

2. เพือ่ลดภาวะเสีย่งในการเกี่ยวขอ้งกบัยาเสพตดิของนกัเรียน

ครอบครวัและชมุชน

ผลการด าเนินงาน

1. นกัเรียน ผูป้กครองและชมุชนมคีวามรู ้เขา้ใจ รูจ้กัการปฏบิตัติน

เพือ่ใหพ้น้จากภยัยาเสพตดิ นกัเรียน ผูป้กครอง บคุลากร ครู เขา้ร่วม 

2. ความพงึพอใจของครู และนกัเรียนทีม่ต่ีอโครงการอยู่ในระดบัมาก 

มค่ีาเฉลีย่ 4.31 (รอ้ยละ 86.20)

ด าเนินการแลว้เสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561
-

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วาง

ไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

 - งานระดบัมธัยมฯ

(6) ร.ร.มธัยมเทศบาลฯ

15,000                        15,000  - ด าเนินการจดักจิกรรมรณรงคก์ารป้องกนัยาเสพตดิในสถานศึกษา 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหน้กัเรียนกลุม่เสีย่งและกลุม่มปีญัหามคีวามรูแ้ละตระหนกัถงึ

โทษและพษิภยัของยาเสพตดิ

ผลการด าเนินงาน

1. นกัเรียนจ านวน 60 คน ไดเ้ขา้ร่วมอบรมใหค้วามรูส้รา้งความ

ตระหนกัถงึโทษและพษิภยัของยาเสพตดิ รอ้ยและ 100 

2. นกัเรียนกลุม่เสีย่งและกลุม่มปีญัหามคีวามรูแ้ละตระหนกัถงึโทษ

และพษิภยัของยาเสพตดิรอ้ยละ 100

ด าเนินการแลว้เสร็จ

7 โครงการส่งเสริมทกัษะทางวชิาการ กองการศึกษา/โรงเรียนใน

สงักดัเทศบาล 

หน่วยศึกษานิเทศก์

1,650,000                415,000.00  - ด าเนินการจดักจิกรรมส่งเสริมทกัษะทางวชิาการ ดงัน้ี อยู่ระหวา่งด าเนินการ

รายงานการด าเนินการอกีครัง้หลงัจากสิ้นสุด

โครงการในไตรมาส ที ่4

 - กจิกรรมส่งนกัเรียนเขา้ร่วมจดั

นิทรรศการและแขง่ขนัทกัษะทาง

วชิาการท ัง้ภายในและภายนอก

หน่วยงาน

กองการศึกษา/โรงเรียนใน

สงักดัเทศบาล

300,000           - เน่ืองจากเจา้ภาพจดัการแขง่ครัง้น้ีหรือ เทศบาลนครสงขลา จงัหวดั

สงขลา และมกีารประชมุเมือ่วนัที ่16 มนีาคม 2561 ตอนน้ีอยู่ใน

ข ัน้ตอนการเตรียมการคดัเลอืกเดก็เพือ่เขา้ร่วมการแขง่ขนัในระดบั

ภาคใตแ้ละระดบัประเทศในโอกาสต่อไป

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561
-

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วาง

ไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

 - กจิกรรมจดัแขง่ขนัคนเก่ง

โรงเรียนในสงักดัเทศบาล

กองการศึกษา/โรงเรียนใน

สงักดัเทศบาล

50,000            - อยู่ระหวา่งด าเนินงานประชมุครูเพือ่คดัเลอืกเดก็เขา้ร่วมการแขง่ขนั 

แจง้เกณฑก์ารคดัเลอืกในเดอืนพฤษภาคมเพือ่ท  าการแขง่ขนัในเดอืน

มถินุายน

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน

 - กจิกรรมสอนภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาองักฤษ) ในสถานศึกษา

กองการศึกษา/โรงเรียนใน

สงักดัเทศบาล

1,300,000                  415,000  - ด าเนินกจิกรรมสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ในสถานศึกษา

 จ านวนนกัเรียนทีไ่ดร้บัการสอนภาษาองักฤษ  ระยะเวลาด าเนินการ

ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2560 - 30 กนัยายน 2561

วตัถปุระสงค ์ 

1.เพือ่ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูภ้าษาองักฤษกบัเจา้ของภาษาโดยตรง

2.เพือ่พฒันาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียน

ผลการด าเนินงาน

1. จา้งครูภาษาต่างประเทศ(ภาษาองักฤษ) จ านวน 4  คน

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ)

8 โครงการส่งเสริมการจดั

กระบวนการเรียนการสอนการ

บริหารตามหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง สถานศึกษา

พอเพยีง สู่ ศูนยก์ารเรียนรูต้าม

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

กองการศึกษา/โรงเรียนใน

สงักดัเทศบาล

500,000                       50,000  - โรงเรียนเทศบาลวดัท่าแพ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหค้รูสามารถสรา้งนวตักรรมไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ

ผลการด าเนินงาน

1. ครูจ านวน 80 คน เขา้ร่วมกจิกรรมพฒันาครูสู่ชมุชนแห่งการเรียนรู ้

รอ้ยละ 100

2. ครูสามารถสรา้งนวตักรรมไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพรอ้ยละ 100

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

รายงานการด าเนินการอกีครัง้หลงัจากสิ้นสุด

โครงการในไตรมาส ที ่4
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561
-

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วาง

ไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

กองการศึกษา/โรงเรียนใน

สงักดัเทศบาล

300,000          

 - งานระดบักอ่นวนัเรียนฯ

(1) ร.ร.เทศบาลวดัชยัชมุพล

50,000           

(2) ร.ร.เทศบาลวดัโคกสะทอ้น 50,000           

(3) ร.ร.เทศบาลบา้นนาเหนือ 50,000           

(4) ร.ร.กฬีาเทศบาลเมอืงทุ่งสง 50,000           

(5) ร.ร.รีสอรท์อนุบาลฯ 50,000           

 - งานระดบัมธัยมฯ

(6) ร.ร.มธัยมเทศบาลฯ

50,000           

10 โครงการอาหารกลางวนั กองการศึกษา/โรงเรียนใน

สงักดัเทศบาล

15,735,000               8,164,100  - จดัอาหารกลางวนัใหเ้ดก็นกัเรียนไดร้บัประทานอาหารกลางวนัครบ

ทกุคนตัง้แต่ช ัน้อนุบาลถงึช ัน้ประถมศึกษาปีที ่6 ระหวา่งวนัที ่1 

ตลุาคม 2560-30 มนีาคม 2561 โรงเรียนในสงักดัเทศบาลเมอืง    ทุ่ง

สง ผลการด าเนินการ ดงัน้ี

อยู่ระหวา่งด าเนินการ 

เน่ืองจากด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ซึง่ได ้

ด าเนินการไปแลว้ 6 เดอืน เหลอืเวลาอกี 6 

เดอืน ใหร้ายงานผลมาอกีครัง้หน่ึง

9 โครงการส่งเสริมกจิกรรมรกัการ

อ่านในสถานศึกษาองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่

ยงัไมไ่ดด้  าเนินการ

(ยงัไมไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ เน่ืองจาก

เป็นงบเงนิอดุหนุน)

   - ด าเนินการจดักกจิกรรมส่งเสริมกจิกรรมรกัการอ่านในสถานศึกษา

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561
-

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วาง

ไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

3,584,500           (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
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561
-

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วาง

ไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

1,181,280          (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 
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561
-

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วาง

ไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

693,360           (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 
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561
-

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วาง

ไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

866,700           (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
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561
-

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วาง

ไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

1,472,320         (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 
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561
-

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วาง

ไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

239,680           (6) ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ชยัชุมพล

 - 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

126,260           (7) ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เขาปรีดี

 - 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 
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561
-

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วาง

ไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

11 โครงการอนิเตอรเ์น็ตโรงเรียน กองการศึกษา/โรงเรียนใน

สงักดัเทศบาล

100,800                   20,223.83  - ด าเนินการตดิต ัง้อนิเตอรเ์น็ตโรงเรียน

 - งานระดบักอ่นวนัเรียนฯ

(1) ร.ร.เทศบาลวดัชยัชมุพล

16,800           

(2) ร.ร.เทศบาลวดัโคกสะทอ้น 16,800           วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใชส้  าหรบัการเรียนการสอนนกัเรียนใหส้ามารถใชอ้นิเตอรเ์น็ตใน

การศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูขา่วสารได ้

2. เพือ่ใหบ้คุลากรทางการศึกษา ครู นกัเรียนสามารถศึกษาคน้ควา้

องคค์วามรูใ้หม่ๆ  ไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ

(3) ร.ร.เทศบาลบา้นนาเหนือ 16,800           

(4) ร.ร.กฬีาเทศบาลเมอืงทุ่งสง 16,800           

(5) ร.ร.รีสอรท์อนุบาลฯ 16,800                     4,223.83  - ด าเนินการจดัระบบอนิเตอรเ์น็ตและระบบWIFI ใหแ้ก่นกัเรียนและ

บคุลากรทกุคน

วตัถปุระสงค ์

1.เพือ่พฒันาระบบสารสนเทศของโรงเรียน

2.เพือ่ใหน้กัเรียนและครูผูส้อนใชร้ะบบอนิเตอรเ์น็ตและเทคโนโลยี

สารสนเทศในการศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูต่างๆ

3. เพือ่ตดิต่อสือ่สารกบักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่รวมไปถงึน า

ขอ้มลูสารสนเทศมาใชใ้นการบริหารจดัการสถานศึกษา

ผลการด าเนินงาน

1. นกัเรียนและบคุลากรทกุคน คดิเป็นรอ้ยละ 100 ได ้

ใชบ้ริการระบบสารสนเทศของโรงเรียนทีม่คีวามถูกตอ้ง

รวดเร็ว ทนัต่อการใชง้าน

2. ความพงึพอใจของผูร้บับริการทีม่ต่ีอโครงการอยู่ในระดบัมาก

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

งานระดบัมธัยมศึกษาด าเนินการแลว้เสร็จ 

ส่วนงานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 

อยู่ระหวา่งด าเนินการเน่ืองจากด าเนินการ

ตลอดปีงบประมาณ ใชง้บประมาณเงนิอดุหนุน
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561
-

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วาง

ไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด 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 และเป็น

แหลง่สบืคน้ ขอ้มลูต่างๆ ทีม่ปีระสทิธิภาพ

ผลการด าเนินงาน

1. โรงเรียนสามารถใชง้านอนิเตอรเ์น็ตไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพรอ้ยละ 

100

2. โรงเรียนจะมอีนิเตอรเ์น็ตทีพ่รอ้มต่อการเรียนการสอนและเป็น

แหลง่สบืคน้ ขอ้มลูต่างๆ ทีม่ปีระสทิธิภาพ รอ้ยละ 100

ด าเนินการแลว้เสร็จ

12 โครงการส่งเสริมการรกัการอ่าน กองการศึกษา/โรงเรียนใน

สงักดัเทศบาล

98,000           วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่สรา้งทกัษะในการอ่าน

ผลการด าเนินงาน

1. หอ้งสมดุเป็นผูด้  าเนินงาน ในขณะน้ีอยู่ระหวา่งด าเนินการ เตรียม

ประสานวทิยากรและก าหนดวนัในการด าเนินการในล าดบัต่อไป เพือ่

ด าเนินการแลว้เสร็จจะรายงานผลอกีครัง้หน่ึง

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

13 โครงการจา้งเหมาครูสอนเพิม่

ประสทิธิภาพครูปฏบิตัิ

กองการศึกษา/โรงเรียนใน

สงักดัเทศบาล

3,894,100        - (ด าเนินการงานตลอดปีงบประมาณ) ด าเนินการแลว้เสร็จจะรายงาน

ผลอกีครัง้หน่ึง

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

14 โครงการจา้งเหมาเพิม่ประสทิธิภาพ

 จา้งเหมาขบัรถบสั หมายเลข

ทะเบยีน 40-0308 นศ โรงเรียน

รีสอรอ์นุบาล

กองการศึกษา/

โรงเรียนรีสอรท์อนุบาล

93,600                        46,800  - (ด าเนินการงานตลอดปีงบประมาณ) ด าเนินการแลว้เสร็จจะรายงาน

ผลอกีครัง้หน่ึง

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการงานตลอดปีงบประมาณ)

ด าเนินการแลว้เสร็จจะรายงานผลอกีครัง้หน่ึง

15 โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ

ด าเนินงานกองการศึกษา

กองการศึกษา 93,600                        45,000  - (ด าเนินการงานตลอดปีงบประมาณ) ด าเนินการแลว้เสร็จจะรายงาน

ผลอกีครัง้หน่ึง

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการงานตลอดปีงบประมาณ)

ด าเนินการแลว้เสร็จจะรายงานผลอกีครัง้หน่ึง
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม

แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  2561
-

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วาง

ไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

16 โครงการจดักจิกรรม 1 นกัเรียน 1

 ดนตรี 1 กฬีา

กองการศึกษา 70,000                        58,800  - ด าเนินการจดักจิกรรมฝึกทกัษะกฬีาแบดมนิตนัแก่นกัเรียนโรงเรียน

ในสงักดั ระหวา่งเดอืนพฤศจกิายน 2560 - กมุภาพนัธ ์2561 ณ 

อาคารสนามกฬีาแบดมนิตนัเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้กัเรียนโรงเรียนในสงักดัเทศบาลเมอืง

ทุ่งสง ไดร้บัความรู ้ความเขา้ใจ ในทกัษะการเลน่กฬีา-กรีฑาและอาศยั

จากการเลน่กฬีา ช่วยเพิม่พูนสุขภาพอนามยัใหแ้ขง็แรงสมบูรณ์ท ัง้

ทางดา้นร่างกายและจติใจ มนี า้ใจเป็นนกักฬีา และห่างไกลยาเสพตดิ 

2. เพือ่ส่งเสริมใหน้กัเรียนในสงักดัเทศบาลเมอืงทุ่งสงสามารถเลน่กฬีา

ไดอ้ย่างนอ้ย 1 ประเภท

ผลการด าเนินการ

1. นกัเรียนโรงเรียนในสงักดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง ไดร้บัความรู ้ความเขา้ใจ ใน

ทกัษะการเลน่แบดมนิตนัและไดต้วัแทนนกักฬีาเขา้ร่วมแขง่ขนักฬีานกัเรียน 

อปท.รอบคดัเลอืกระดบัภาคใตไ้ดร้บัรางวลั 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงนิ และ 1 

เหรียญทองแดง และเป็นตวัแทนนกักฬีาภาคใตเ้ขา้ร่วมแขง่ขนัระดบัประเทศ

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

เน่ืองจากยงัมเีดก็นกัเรียนทีท่  าการฝึกกฬีา

แบดมนิตนัอยู่ 

ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการใหป้รบัปรุงการ

เขยีนโครงการ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนพฒันา

สามปี ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่าง

การด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

1 โครงการปรบัปรุงและพฒันา

หลกัสูตรสถานศึกษา

ศึกษานิเทศก์

กองการศึกษา

(งบอุดหนุน)

120,000        - ด าเนินการปรบัปรุงและพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ระหวา่งวนัที ่24-26

 มนีาคม 2561 ณ หอ้งประชุมเทศบาลเมอืงทุง่สง 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่พฒันา ปรบัปรุงหลกัสูตรใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงอย่างต่อเน่ือง 

โดยค านึงถงึผูเ้รียนเป็นส าคญั

ผลการด าเนินงาน

1. อยู่ระหวา่งการประมวลผลการด าเนินการ

โครงการจะเริ่มด าเนินการ

ในวนัที ่24 มนีาคม 2561 

ณ วนัทีท่  าการตดิตามและประเมนิยงัไม่ได ้

ด าเนินการ ณ วนัที ่22 มนีาคม 2561

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง  ประจ าปี 2561

ภายใตยุ้ทธศาสตรท์ี่ 1  พฒันาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสูคุ่ณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า

ก. กลยทุธจ์งัหวดัที ่4 พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ข. ยทุธศาสตร ์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที ่3 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต

กลยุทธท์ี่ 3 พฒันาหลกัสูตร สนับสนุนงานวิจยัดา้นการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรูใ้หมี้ความโดดเด่นทกุกลุม่สาระสอดคลอ้งกบัความตอ้งการทอ้งถิ่น สะทอ้นเอกลกัษณ์ของชุมชนและมีการขยายผลไปสูก่ารจดัการเรียนรูอ้ย่างเป็นระบบ 
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ล าดบั
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี ประจ 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

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

1 โครงการพฒันาครูและบคุลากรทางการ

ศึกษา

กองการศึกษา

ศึกษานิเทศก์

350,000        244,650          - ด าเนินการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา เพือ่พฒันาครู และ

บคุลากรทางการศกึษาสู่ความเป็นมอือาชีพ มกีิจกรรมการเรียนการสอนที่

หลากหลาย

ผลการด าเนินงาน

1. ในปี 62-64 ครูและบคุลากรในสงักดัมคุีณภาพตามมาตรฐานวชิาชีพ และ

มคีวามรูค้วามสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีเ่ป็นกระบวนการมากขึ้น

ด าเนินการแลว้เสร็จ 

1.1 กิจกรรมปฐมนิเทศและอบรม 

"ศาสตรพ์ระกษตัริย"์

 - ด าเนินจดักิจกรรมปฐมนิเทศและอบรม "ศาสตรพ์ระกษตัริย"์ เมือ่วนัที ่6

 พฤศจกิายน 2560 ณ โรงเรียนแกรนดเ์ซาเทริ์น

ด าเนินการแลว้เสร็จ 

1.2 กิจกรรมตดิตามประเมนิผลการเรียน

การสอนบริหารธุรกิจไปใชใ้นโรงเรียน

สงักดัเทศบาลเมอืงทุง่สง

 - ด าเนินการกิจกรรมตดิตามประเมนิผลการเรียนการสอนบริหารธุรกิจไปใช ้

ในโรงเรียนสงักดัเทศบาลเมอืงทุง่สง เมือ่วนัที ่19 ธนัวาคม 2560 ณ หอ้ง

ประชุมเทศบาลเมอืงทุง่สง

.

ด าเนินการแลว้เสร็จ 

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง  ประจ าปี 2561

ก. กลยทุธจ์งัหวดัที ่4 พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ข. ยทุธศาสตร ์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที ่3 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต

ภายใตย้ทุธศาสตรท์ี ่1  พฒันาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวฒันธรรม และการกฬีาแบบบูรณาการสู่คณุภาพมาตรฐานทีเ่หนือกว่า

กลยทุธท์ี ่5 พฒันาครูตน้แบบและบคุลากรทางการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานและมีความเป็นเลิศ โดยมุง่เนน้การประยกุตใ์ช ้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรมสมยัใหม่  ในการจดัการการเรียนการสอนและการบริหาร

การศึกษา

C17



ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2560

หน่วยงานด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือ

ระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

1 โครงการพฒันาแหล่งเรียนรูข้อง

โรงเรียน

กองการศึกษา

(งบอดุหนุน)

300,000  - จดัหาสือ่วสัดุอุปกรณ์ในการพฒันาศูนยใ์หเ้ป็นแหล่งเรียนรูท้ีม่ปีระสทิธิภาพ

 - จดัหาบรรยากาศภายในศูนยก์ารเรียนรูใ้หเ้อื้อต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู ้

 - งานระดบักอ่นวเัรียนฯ

(1) ร.ร.เทศบาลวดัชยัชมุพล

50,000           - ด าเนินการพฒันาแหล่งเรียนรูข้องโรงเรียน 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่จดัซื้อสือ่นวตักรรม วสัดุ ครุภณัฑ ์เพือ่ใชใ้นศูนยก์ารเรียนรู ้

2. เพือ่พฒันาหอ้งสมดุใหเ้ป็นแหล่งเรียนรูท้ีม่คุีณภาพต่อนกัเรียนและชุมชน

3. เพือ่สรา้งบรรยากาศของแหล่งเรียนรู ้ใหเ้อื้อต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู ้

และประโยชนสู์งสุดต่อผูเ้รียน 

ผลการด าเนินงาน

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

เรียนรูข้องโรงเรียน

2. ศูนยก์ารเรียนรูม้วีสัดุ ครุภณัฑ ์และอุปกรณ์ ทีม่คุีณภาพต่อการพฒันาการ

เรียนรูข้องนกัเรียน

3. นกัเรียนมศูีนยก์ารเรียนรูท้ีห่ลากหลายและมคุีณภาพต่อการเรียนรู ้

4. เพิม่บรรยากาศของแหล่งเรียนรู ้ใหเ้อื้อต่อการจดัการเรียนรูแ้ละก่อ

ประโยชนสู์งสุดต่อการเรียนรู ้

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

รายงานการด าเนินการอกีครัง้หลงัจาก

สิ้นสุดโครงการในไตรมาส ที ่4

กลยทุธท์ี ่6 พฒันาศูนยเ์รียนรูใ้หเ้ป็นหอ้งเรียนตน้แบบเพื่อเสริมสรา้งการพฒันาทกัษะการคดิวิเคราะหแ์ละคณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รียนทัง้ 5 ดา้น

แผนงานการศึกษา

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง  ประจ าปี 2561

ก. กลยทุธจ์งัหวดัที ่4 พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ข. ยทุธศาสตร ์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที ่3 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต

ภายใตย้ทุธศาสตรท์ี ่1  พฒันาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวฒันธรรม และการกฬีาแบบบูรณาการสู่คณุภาพมาตรฐานทีเ่หนือกว่า
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2560

หน่วยงานด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือ

ระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

(2) ร.ร.เทศบาลวดัโคกสะทอ้น 50,000          - ก าลงัด าเนินการพฒันาแหล่งเรียนรูข้องโรงเรียน ระหวา่งเดอืน เมษายน-

พฤษภาคม 2561

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่พฒันาแหล่งเรียนรูใ้นโรงเรียน

2. เพือ่ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูจ้ากแหล่งเรียนรูใ้นโรงเรียน

ยงัไม่ไดด้  าเนินการ

(ด าเนินการในเดอืนมษายน-พฤษภาคม 

2561)

(3) ร.ร.เทศบาลบา้นนาเหนือ 50,000         อยู่ระหวา่งด าเนินการ

รายงานการด าเนินการอกีครัง้หลงัจาก

สิ้นสุดโครงการในไตรมาส ที ่4

(4) ร.ร.กฬีาเทศบาลเมอืงทุ่งสง 50,000         อยู่ระหวา่งด าเนินการ

รายงานการด าเนินการอกีครัง้หลงัจาก

สิ้นสุดโครงการในไตรมาส ที ่4

(5) ร.ร.รีสอรท์อนุบาลฯ 50,000         อยู่ระหวา่งด าเนินการ

รายงานการด าเนินการอกีครัง้หลงัจาก

สิ้นสุดโครงการในไตรมาส ที ่4

 - งานระดบัมธัยมฯ

(6) ร.ร.มธัยมเทศบาลฯ

50,000         อยู่ระหวา่งด าเนินการ

รายงานการด าเนินการอกีครัง้หลงัจาก

สิ้นสุดโครงการในไตรมาส ที ่4
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไวห้ลงั

โอนเพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่าง

การด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

1 โครงการส่งนกักีฬา-กรีฑา เขา้

ร่วมแข่งขนักบัหน่วยงานอืน่

งานกีฬา ฯ

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

      90,000 25,920            - ด าเนินการจดัส่งนกักีฬาเขา้ร่วมแข่งขนั E-GAT ยกน า้หนกัเยาวชน

นานาชาต ิประจ าปี 2560 เมือ่วนัที ่8-17 ตลุาคม 2560 ณ จงัหวดัตาก

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่เป็นการสรา้งทมีนกักีฬา "ทมีเทศบาลเมอืงทุง่สง

2. เพือ่ส่งเสริมและสนบัสนุนศกัยภาพของนกักีฬา ไดพ้ฒันาทกัษะและ

ความสามารถในการเล่นกีฬายกน า้หนกั

ผลการด าเนินการ

1. นกักีฬาโรงเรียนสงักดัเทศบาลเมอืงทุง่สงมกีารพฒันาศกัยภาพและ

มาตรฐานการเล่นกีฬายกน า้หนกั

ด าเนินการแลว้เสร็จ

2 โครงการจดัส่งนกักีฬาเขา้ร่วม

แข่งขนักีฬานกัเรียนองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่แห่งประเทศ

ไทย

งานกีฬา ฯ

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

1,749,200     1,492,905.97     - จดัส่งนกัเรียนเขา้ร่วมกีฬานกัเรียนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ดงัน้ี

วตัถปุระสงค์

1. เพือ่ส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้กัเรียนโรงเรียนในสงักดัเทศบาลได ้

แสดงออกถงึทกัษะความสามารถดา้นกีฬา

2. ไดร้บัการคดัเลอืกเป็นตวัแทนนกักีฬาทมีภาคใตไ้ปเขา้ร่วมแข่งขนัรอบ

ชิงชนะเลศิระดบัประเทศ

3. เพือ่พฒันาทกัษะกีฬา-กรีฑา ทมีเทศบาลเมอืงทุง่สงสู่ความเป็นเลศิ

ด าเนินการแลว้เสร็จ

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง  ประจ าปี 2561

ก. กลยทุธจ์งัหวดัที ่4 พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ข. ยทุธศาสตร ์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที ่3 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต

ภายใตย้ทุธศาสตรท์ี ่1  พฒันาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวฒันธรรม และการกฬีาแบบบูรณาการสู่คณุภาพมาตรฐานทีเ่หนือกว่า

กลยทุธท์ี ่7 สนับสนุนการกฬีาเพื่อสุขภาพ พฒันาสู่ความเป็นเลิศและสู่มืออาชีพในระดบัสากลและพฒันาระบบการบริหารจดัการโรงเรียนและระบบโครงสรา้งพื้นฐานดา้นกฬีาใหไ้ดม้าตรฐาน

C20



ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไวห้ลงั

โอนเพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่าง

การด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

955,887.97      1. จดัส่งนกักีฬา-กรีฑา ทมีเทศบาลเมอืงทุง่สง เขา้ร่วมแข่งขนักีฬานกัเรียน

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แห่งประเทศไทย รอบคดัเลอืกระดบัภาคใต ้

ครัง้ที ่35 ประจ าปี 2560 ระหวา่งวนัที ่10-20 ตลุาคม 2560 จงัหวดัพทัลุง

ผลการด าเนินงาน

1. ไดอ้นัดบั 4 ของภาคใต ้จาก 59 อปท. 

  - 23 เหรียญทอง

  - 20 เหรียญเงนิ

  - 12 เหรียญทองแดง

2. ไดร้บัถว้ยรางวลัชนะเลศิ คะแนนรวมกรีฑารุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย

3. ไดร้บัถว้ยรางวลัชนะเลศิ คะแนนรวมกรีฑารุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญงิ

ด าเนินการแลว้เสร็จ

537,018.00       - ด าเนินการจดัส่งนกักีฬา-กรีฑา ทมีเทศบาลเมอืงทุง่สง เขา้ร่วมแข่งขนั

กีฬานกัเรียนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลศิ

ระดบัประเทศ ครัง้ที ่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

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไวห้ลงั

โอนเพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่าง

การด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

3 โครงการจดัการแข่งขนักีฬา เด็ก 

และเยาวชนและประชาชน

งานกีฬาฯ 

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

200,000       151,600           - ด าเนินการจดัการแข่งขนัแบดมนิตนั "ทุง่สงโอเพน่" ประจ าปี 2560 ใน

รุ่นยุวชน เยาวชน และประชาชน ระหวา่งวนัที ่7-10 ตลุาคม 2560 ณ 

สนามแบดมนิตนัเทศบาลเมอืงทุง่สง

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ส่งเสริมและพฒันาทกัษะและความเป็นเลศิดา้นกีฬาแบดมนิตนั

ใหก้บัเด็ก เยาวชน และประชาชน

2. เพือ่ใหเ้ด็ก เยาวชนและประชาชนไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชนแ์ละ

ห่างไกลยาเสพตดิ

ผลการด าเนินงาน

1. เด็ก เยาวชน และประชาชน ไดพ้ฒันาทกัษะและมคีวามเป็นเลศิดา้น

กีฬาแบดมนิตนั

2. เด็ก เยาวชน และประชาชน ไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน ์และห่างไกล

ยาเสพตดิ

ด าเนินการแลว้เสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไวห้ลงั

โอนเพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่าง

การด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

4  โครงการจดัการแข่งขนักีฬา

ร่วมกบัหน่วยงานหรือองคก์รอืน่

 งานกีฬา ฯ

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

       150,000 78,057            - ด าเนินการจดัแข่งขนัวอลเลยบ์อลยุวชน "เอสโคล่า" ชิงชนะเลศิแห่ง

ประเทศไทย ประจ าปี 2560 ชิงถว้ยพระราชทานสมเด็จพระเทพ

รตันราชสุดาฯ ระหวา่งวนัที ่13-19 ธนัวาคม 2560 ณ โรงยมิเนเซีย่ม

เทศบาลเมอืงทุง่สง และโรงยมิโรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้ด็กและเยาวชนไดต้ืน่ตวั แสดงออกถงึ

ความสามารถทางดา้นกีฬาวอลเลยบ์อลอย่างถูกวธิี

2. เพือ่หาทมีชนะเลศิท ัง้ประเภททมีชายและทมีหญงิ รบัถว้ยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ

ผลการด าเนินงาน

1. เด็ก และเยาวชนไดแ้สดงออกถงึความสามารถทางดา้นกีฬา

วอลเลยบ์อลและเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาและส่งเสริมกีฬาวอลเลยบ์อล

2. ไดผู้ช้นะเลศิท ัง้ประเภททมีชายและทมีหญงิ รบัถว้ยพระราชทานสมเด็จ

พระเทพรตันราชสุดาฯ

ด าเนินการแลว้เสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไวห้ลงั

โอนเพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่าง

การด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

5  โครงการจดัสอนหลกัสูตรพเิศษ

ดา้นกีฬา

 งานกีฬา ฯ

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

3,130,000     1,500,000      4,630,000         1,727,070.00     1. จดัการเรียนการสอนในวชิาสามญั ตามหลกัสูตรการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 

พ.ศ. 2551นกัเรียนระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที ่4 - 6 และนกัเรียนระดบัช ัน้

มธัยมศึกษาปีที ่1 - 3 

  2.  จดัการเรียนการสอนในหลกัสูตรพเิศษดา้นกีฬา ทีเ่กี่ยวกบัทฤษฎี

และภาคปฏบิตัทิางการกีฬา วทิยาศาสตรก์ารกีฬา หลกัการพลศึกษา และ

การกีฬา โดยใชอ้าคารสถานทีข่องโรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ เป็น

สถานทีฝึ่กกีฬา

  3.  จดัใหน้กัเรียนพกัคา้งประจ าทีโ่รงเรียน ใชส้ถานทีโ่รงเรียนเทศบาล

บา้นนาเหนือ

  4. จดัใหน้กัเรียนรบัประทานอาหาร  วนัละ 3  มื้อ  (มื้อเชา้ , มื้อเทีย่ง , 

มื้อเย็น)

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ)

รายงานการด าเนินการอกีครัง้หลงัจากสิ้นสุด

โครงการในไตรมาส ที ่4
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงานด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่าง

การด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

1 โครงการนิเทศการศึกษา

โรงเรียนในสงักดัเทศบาล

ศึกษานิเทศก์

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

30,000 ยงัไม่ไดด้  าเนินการ

2 โครงการเขา้ค่ายวชิาการของ

นกัเรียนโรงเรียนสงักดัเทศบาล

ศึกษานิเทศก์

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

100,000 ยงัไม่ไดด้  าเนินการ

3 โครงการประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษาโรงเรียนสงักดั

เทศบาลเมอืงทุง่สง

ศึกษานิเทศก์

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

5,000 4,900            - ด าเนินจดัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนสงักดัเทศบาล

เมอืงทุง่สง ระหวา่งตลุาคม-ธนัวาคม 2560  ณ โรงเรียนในสงักดัเทศบาล

เมอืงทุง่สง

วตัถปุระสงค ์

 - เพือ่ประเมนิคุณภาพในสถานศึกษาโรงเรียนในสงักดัเทศบาล

ผลการด าเนินการ

 - โรงเรียนในสงักดัเทศบาลเมอืงทุง่สง จ านวน 6 โรงเรียนไดร้บัการ

ประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา มมีาตรฐานระดบัชาต ิภายในปี 62-64

ด าเนินการแลว้เสร็จ

4 โครงการประกวดสือ่การเรียน

การสอนของครูในสงักดัเทศบาล

เมอืงทุง่สง

ศึกษานิเทศก์

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

50,000 ยงัไม่ไดด้  าเนินการ

ด าเนินการในเดอืนมถินุายน 2561

กลยทุธท์ี ่8 สรา้งระบบบริหารจดัการของโรงเรียนในสงักดัเทศบาลเมืองทุง่สง  เสริมสรา้งการมีส่วนร่วมบริหารจดัการของภาคทีกุภาคส่วนอย่างมีคณุภาพเป็นระบบและไดม้าตรฐาน 

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง  ประจ าปี 2561

ก. กลยทุธจ์งัหวดัที ่4 พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ข. ยทุธศาสตร ์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที ่3 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต

ภายใตย้ทุธศาสตรท์ี ่1  พฒันาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวฒันธรรม และการกฬีาแบบบูรณาการสู่คณุภาพมาตรฐานทีเ่หนือกว่า
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงานด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่าง

การด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

5 โครงการพฒันาการจดั

การศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็น

ฐาน (SBMLD)

ศึกษานิเทศก์

กองการศึกษา

(งบอุดหนุน)

750,000  - จดักิจกรรมตามแผน SBMLD ของโรงเรียนในสงักดัเทศบาลเมอืง

ทุง่สง ดงัน้ี

1. ร.ร.เทศบาลวดั

ชยัชุมพล

125,000          

2. .ร.ร.เทศบาลวดั

โคกสะทอ้น

125,000          

3. ร.ร.มธัยมวดัท่า

แพฯ

125,000          

4. ร.ร.เทศบาลบา้น

นาเหนือ

125,000          

5. ร.ร.กีฬาฯ 125,000          

6. ร.ร.รีสอรท์อุบาล 125,000          

6 โครงการส่งเสริมองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีจ่ดัท  า

แผนพฒันาการศึกษาดเีด่น

กองการศึกษา

(งบอุดหนุน)

100,000 ยงัไม่ไดด้  าเนินการ

ยงัไม่ไดร้บัการจดัสรรเงนิอุดหนุน

ยงัไม่ไดด้  าเนินการ

ยงัไม่ไดร้บัการจดัสรรเงนิอุดหนุน
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงานด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่าง

การด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

7 โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

บริหารสถานศึกษา

(งบอุดหนุนท ัว่ไป) 22,296,500 8,509,574

ระดบัก่อนวยัเรียนฯ 12,460,000 4,584,445

 - ค่าจดัการเรียนการสอน 6,241,000       3,073,050  - สนบัสนุนการบริหารสถานศึกษาค่าจดัการเรียนการเรียน

 - ค่าอุปกรณ์การเรียน 1,173,000         576,775  - สนบัสนุนการบริหารสถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียน

 - ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 1,162,200               -    - สนบัสนุนการบริหารสถานศึกษาค่าเครื่องแบบนกัเรียน

 - ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพ

ผูเ้รียน

1,570,200         773,120  - สนบัสนุนการบริหารสถานศึกษาค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน

 - ค่าปจัจยัพื้นฐานส าหรบั

นกัเรียนยากจน

323,000         161,500  - สนบัสนุนการบริหารสถานศึกษาค่าปจัจยัพื้นฐานส าหรบันกัเรียนยากจน

 - ค่าหนงัสอืเรียน 1,990,600               -    - สนบัสนุนการบริหารสถานศึกษาค่าหนงัสอืเรียน

ระดบัมธัยมศึกษา 9,530,500 3,709,725

 - ค่าจดัการเรียนการสอน 5,167,500       2,531,250  - สนบัสนุนการบริหารสถานศึกษาค่าจดัการเรียนการเรียน

 - ค่าอุปกรณ์การเรียน 586,000         286,740  - สนบัสนุนการบริหารสถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียน

 - ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 629,500               -    - สนบัสนุนการบริหารสถานศึกษาค่าเครื่องแบบนกัเรียน

 - ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพ

ผูเ้รียน

1,224,900         599,235  - สนบัสนุนการบริหารสถานศึกษาค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน

 - ค่าปจัจยัพื้นฐานส าหรบั

นกัเรียนยากจน

672,000         292,500  - สนบัสนุนการบริหารสถานศึกษาค่าปจัจยัพื้นฐานส าหรบันกัเรียนยากจน

  - ค่าหนงัสอืเรียน 1,250,600               -    - สนบัสนุนการบริหารสถานศึกษาค่าหนงัสอืเรียน

ระดบัไม่ก าหนดระดบัการศึกษา           306,000         215,400

 - ค่าจดัการเรียนการสอน 306,000          215,400         

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ)

รายงานการด าเนินการอกีครัง้หลงัจาก

สิ้นสุดโครงการในไตรมาส ที ่4

 - สนบัสนุนการบริหารสถานศึกษาค่าจดัการเรียนการเรียน

 - สนบัสนุนค่าใชจ่้ายบริหารสถานศึกษา ระดบัก่อนวยัเรียนและ

ประถมศึกษา
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2560

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้

ไวห้ลงัโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่ม

ใหร้ะบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่อ

อธิบายเหตผุลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯได ้

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง  ประจ าปี 2561

ก. กลยทุธจ์งัหวดัที ่4 พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ข. ยทุธศาสตร ์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที ่3 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต

ภายใตย้ทุธศาสตรท์ี ่1  พฒันาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวฒันธรรม และการกฬีาแบบบูรณาการสู่คณุภาพมาตรฐานทีเ่หนือกว่า

กลยทุธท์ี ่9 พฒันาระบบโรงเรียนมธัยมศึกษาใหมี้คณุภาพไดม้าตรฐานและมุง่เนน้ความเป็นเลิศในดา้นวิชาการและดา้นสงัคม

95,040         - ด าเนินการจดักิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลศิทางภาษาไทยของนกัเรียนใน

โรงเรียนสงักดัเทศบาลเมอืงทุง่สง(พฒันาคุณภาพผูเ้รียนภาษาไทย)

วตัถปุระสงค ์

 1.เพือ่นกัเรียนไดแ้ลกเปลีย่นเรียนรูใ้นทกัษะภาษาไทย

ผลการด าเนินงาน

1. นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมรอ้ยละ 100 

2. นกัเรียนผ่านเกณฑม์าตรฐานทางภาษาไทยรอ้ยละ 90

3. นกัเรียนมคีวามพงึพอใจในระดบัด ี

4. นกัเรียนไดเ้รียนรูใ้นทกัษะภาษาไทย รอ้ยละ 100

ด าเนินการแลว้เสร็จร.ร.มธัยมเทศบาล

วดัท่าแพ

(งบเทศบาล)

1 โครงการสอนภาษาไทยระดบัมธัยม 100,000       
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ 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

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

1 โครงการส่งเสริมภูมปิญัญา

ทอ้งถิน่ ศิลปะ วฒันธรรม  

ประเพณีและวชิาชีพ

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

1,540,000 45,000 125,000 142,129          - ด าเนินการจดักิจกรรมส่งเสริมภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ศิลปะ วฒันธรรม  

ประเพณีและวชิาชีพ

อยู่ระหวา่งการด าเนินงาน

1.1 งานประเพณีชกัพระ กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

80,000 45,000 125,000 27,700  - จดักิจกรรมชกัพระระหวา่งวนัที ่3-12 ตลุาคม 2560 ณ สนามหนา้ทีว่า่การ

อ าเภอทุง่สง และวดัต่างๆ ในเขต

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่อนุรกัษแ์ละส่งเสริมประเพณีชกัพระรวมท ัง้งานช่างภูมปิญัญาชาวบา้น

2. เพือ่ใหท้กุภาคส่วนไดม้ส่ีวนร่วมในการเรียนรูใ้นการจดัเรือพนมพระทีถู่กตอ้ง

ผลการด าเนินงาน

1. สนบัสนุนการจดัท าเรือพนมพระ จ านวน 4 วดั ไดแ้ก่ วดัชยัชุมพล วดัโคก

สะทอ้น วดัเขาปรีด ีส านกัปฏบิตัธิรรมถ า้ทอหูก 

2. ประชาชนไดร่้วมอนุรกัษภู์มปิญัญาทอ้งถิน่

3. เด็ก เยาวชน และประชาชนไดม้ส่ีวนร่วมในการจดัท าเรือพระ

ด าเนินการแลว้เสร็จ

กลยทุธท์ี ่10  น าภมิูปญัญาทอ้งถิ่น ศิลปะ วฒันธรรม อาชีพมาเป็นแนวทางการพฒันาคณุภาพชีวิตของคนทัง้ในระบบและนอกระบบการศึกษา

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ งานกฬีาและนันทนาการ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง  ประจ าปี 2561

ก. กลยทุธจ์งัหวดัที ่4 พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ข. ยทุธศาสตร ์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที ่3 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต

ภายใตย้ทุธศาสตรท์ี ่1  พฒันาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวฒันธรรม และการกฬีาแบบบูรณาการสู่คณุภาพมาตรฐานทีเ่หนือกว่า
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ 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

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

1.2 งานทอดกฐนิสามคัคี กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

 -  -   - ด าเนินการจดัองคก์ฐนิวดัต่างๆในเขตเทศบาล ระหวา่งวนัที ่12 ตลุาคม - 8

 พฤศจกิายน 2560  ณ วดัชยัชุมพล , วดัโคกสะทอ้น , วดัเขา้ปรีด ี,วดัท่าแพ

และส านกัสวนธรรมถ า้ทอหูก

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนร่วมกนัจรรโลงพทุธศาสนา

ผลการด าเนินงาน

1. ผูร่้วมกิจกรรมไดส้บืสานกิจกรรมทางพทุธศาสนาประมาฯ 200 คน

ด าเนินการแลว้เสร็จ

แต่ไม่ใชง้บประมาณ

1.3 งานประเพณีลอยกระทง กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

220,000 38,029  - ด าเนินการจดังานประเพณีลอยกระทง เมือ่เดอืนพฤศจกิายน 2560 ณ ถนน

วฒันธรรมทุง่สง-นาบอน

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่อนุรกัษแ์ละส่งเสริมประเพณีอนัดงีามของชาติ

ผลการด าเนินงาน

1. จดักิจกรรมการแสดงบนเวทขีองเด็ก และเยาวชน

2. เด็ก เยาวชน และประชาชนไดอ้นุรกัษแ์ละส่งเสริมประเพณีอนัดงีามของชาต ิ

3. เด็ก เยาวชนทีเ่ขา้ร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คน

ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.4 งาน 5 ธนัวามหาราช กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

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

สนามหนา้ทีว่า่การอ าเภอทุง่สง

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่แสดงออกถงึความจงรกัภกัดทีีป่วงชนชาวไทย

ผลการด าเนินงาน 

1. ทกุภาคส่วนไดแ้สดงออกถงึความจงรกัภกัดี

2. กิจกรรมท าบญุตกับาตร

ด าเนินการแลว้เสร็จ

(แต่ไม่ใชง้บประมาณ)

ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการควร

ปรบัเปลีย่นชื่อกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบั

รฐัฐาลและแกไ้ขโครงการใหถู้กตอ้ง
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ 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

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

1.5 งานวนัเด็กแห่งชาติ กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

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

ณ สนามหนา้ทีว่า่การอ าเภอทุง่สง

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่สรา้งขวญัก าลงัใจใหก้บัเด็ก เยาวชน ท ัง้ในและนอกสถานศึกษาอนัเป็น

ก าลงัส าคญัของชาติ

ผลการด าเนินงาน

1. การจดันิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ  เกมสก์ารแข่งขนั การแสดงบนเวท ี

การละเล่นต่างๆ 

2. ประชาชน ผูป้กครอง มส่ีวนร่วมในการกิจกรรมวนัเด็ก  ประมาณ 5,000 คน

ด าเนินแลว้เสร็จ

1.6 งานวนัส าคญัทางศาสนา

 (1) มาฆบูชา

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

50,000  -  - ด าเนินกิจกรรมวนัมาฆบูชา เมือ่วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2561 ณ วดัธาตนุอ้ย 

อ.ชา้งกลาง จ.นครศรีธรรมราช และ เมือ่วนัที ่1 มนีาคม 2561 วดัพระ

มหาธาตวุรมหาวหิาร อ.เมอืง จ.นครศรีธรรมราช

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่อนุรกัษแ์ละส่งเสริมเน่ืองในวนัส าคญัทางพทุธศาสนา

ผลการด าเนินงาน

1. กิจกรรมแห่ผา้ขึ้นธาตณุ วดัธาตนุอ้ย อ.ชา้งกลาง จ.นครศรีธรรมราช และ 

ร่วมแห่ผา้ขึ้นธาต ุ ณ วดัพระมหาธาตวุรมหาวหิาร อ.เมอืง จ.นครศรีธรรมราช

2. เด็กและเยาวชน ประชาชน ไดร่้วมบ ารุงและส่งเสริมกิจกรรมทางพทุธศาสนา

ด าเนินแลว้เสร็จ

(แต่ไม่ใชง้บประมาณ)

1.7 กิจกรรมจดังานวนัแม่

แห่งชาติ

300,000 ยงัไม่ถงึเวลาก าหนดในการด าเนินการ

(ด าเนินการในวนัที ่12 สงิหาคม 2561)
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ 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

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

1.8 กิจกรรมประเพณีวนัขี้นปีใหม่ 25,000 22,630  - ด าเนินการจดักิจกรรมท าบญุเลี้ยงพระและท าบญุตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้

เน่ืองในวนัขึ้นปีใหม่ เมือ่วนัที ่1 มกราคม  2561 ณ บริเวณถนนวฒันธรรมทุง่

สง – นาบอน ต าบลปากแพรก อ าเภอทุง่สง จงัหวดันครศรีธรรมราช

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร่้วมท าบญุตกับาตรตอ้นรบัปีใหม่

2. เพือ่ใหป้ระชาชนไดอ้วยพรซึง่กนัและกนั

3. เพือ่ใหป้ระชาชนร่วมกนัสบืสานประเพณีของชาตใิหค้งอยู่สบืไป

ผลการด าเนินงาน

1. กิจกรรมทีด่  าเนินการ ท าบญุเลี้ยงพระ และท าบญุตกับาตรขา้วสาร

อาหารแหง้ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมประมาณ 2,000 คน

2. เด็ก เยาวชน ประชาชน ไดร่้วมกิจกรรมในการอนุรกัษแ์ละสบืสานประเพณี

วนัขึ้นปีใหม่3. เด็ก เยาวชน ประชาชน มส่ีวนในการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูประเพณี

วนัขึ้นปีใหม่

ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.9 กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ 400,000 ยงัไม่ไดด้  าเนินการ

(ด าเนินการในเมษายน 2561)

ตดิตาม ณ วนัที ่22 มนีาคม 2561

1.10 กิจกรรมเทศบาลเดอืนสบิ 5,000  -  - ยงัไม่ไดด้  าเนินการ

1.11 กิจกรรมบรรพชาสามเณร

ภาคฤดูรอ้น

125,000 ยงัไม่ไดด้  าเนินการ

(ด าเนินการในเมษายน 2561)

ตดิตาม ณ วนัที ่22 มนีาคม 2563

1.12 กิจกรรมวนัเขา้พรรษา 5,000 ยงัไม่ไดด้  าเนินการ

1.13 กิจกรรมฝึกอบรมผูน้ า

ทางศาสนพธิี

50,000 ยงัไม่ไดด้  าเนินการ

ด าเนินการในเดอืนกรกฎาคม 2561
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ 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

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

2 โครงการด าเนินงานศูนยเ์รียนรู ้

ชุมทางประวตัศิาสตรเ์มอืงทุง่สง

หอสมดุประชาชน

กองการศึกษา

250,000 130,000      380,000 302,938.10   - ด าเนินกิจกรรมเมือ่ระหวา่งเดอืนตลุาคม 2560- มนีาคม 2561 ณ กลุม่บา้น

เก่า อาคารเก่าในเขตเทศบาลเมอืงทุง่สง และ ณ หอ้งประชุมเทศบาลเมอืงทุง่สง

ผลการด าเนินงาน

1.  จดัประชุมเสวนาแลกเปลีย่นเรียนรูแ้ละระดมความคิดเหน็เพือ่สรา้ง

กระบวนการ มส่ีวนร่วมของภาคีเครือข่ายในทอ้งถิน่ ไดร่้วมกนัรบัทราบขอ้มูล

และร่วมเรียนรู ้แลกเปลีย่นความคิดเหน็ รบัฟงัขอ้เสนอแนะและร่วมกนัวาง

แผนการพฒันาเมอืง-ทุง่สง พื้นทีย่่านประวตัศิาสตรแ์ละพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่

2. ด าเนินการจดัประชุมไปแลว้ จ านวน 5 ครัง้ ผูร่้วมเสวนา จ านวน  201  คน

อยู่ระหวา่งการด าเนินงาน

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ)
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