ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2562
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคม การเรียนรูแ๎ ละภูมิปัญญา เพือ่ การอยูดํ ีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสูคํ ุณภาพมาตรฐานทีเ่ หนือกวํา
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผูเ๎ รียนให๎มีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม คํานิยมทีเ่ หมาะสม มีความรูค๎ คูํ ุณธรรม สร๎างโอกาสในการเรียนรู๎ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถดาเนินชีวติ อยูใํ นสังคมอยํางมีความสุข
แผนงานการศึกษา
ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผนดาเนินงาน
ประจาปี 2562

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่มโอน
ลด

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

1

โครงการจัดสอนโดยครู
ภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)ใน
สถานศึกษา

กองการศึกษา
(หนํวยงาน
ศึกษานิเทศก์)

990,000

-

-

2

โครงการวันวิชาการเทศบาล

กองการศึกษา
(หนํวยงาน
ศึกษานิเทศก์)

50,000

-

-

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

306,000 - จ๎างครูสอนภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ให๎กับ
อยูรํ ะหวํางดาเนินการ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุงํ สง ชํวง 1 ตุลาคม 2561 30 กันยายน 2562
วัตถุประสงค์
- เพือ่ ให๎นักเรียนมีความรูค๎ วามสามารถในการใช๎
ภาษาอังกฤษในการสือ่ สาร
- เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูภ๎ าษาตํางประเทศของครูไทยกับ
ครูชาวตํางประเทศ
ผลการดาเนินงาน
- นักเรียนใช๎ภาษาอังกฤษในการสือ่ สารได๎
50,000 - ดาเนินการจัดแขํงขันวันวิชาการเทศบาล ในวันที่ 18 - ดาเนินการแล๎วเสร็จ รอวัดผลและ
22 มีนาคม 2562 ณ เทศบาลเมืองทุงํ สง
ติดตาม
วัตถุประสงค์
- เพือ่ เผยแพรํผลงานของนักเรียนและครูสชูํ ุมชน
- เพือ่ เปิดโอกาสให๎นักเรียนไดแสดงผลงานความรู๎
ความสามารถตําง ๆ
ผลการดาเนินงาน
- นักเรียนได๎ประสบการณ์ด๎านวิชาการ
- ได๎เป็นตัวแทนเข๎ารํวมแขํงขันทักษะระดับภาคใต๎
- ได๎ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลเมืองทุงํ
สง

ลาดับ

3

โครงการดาเนินการตามแผนดาเนินงาน
ประจาปี 2562

โครงการหนังสือเลํมแรก

หน่วยงานที่ดาเนินการ

- แผนงานการศึกษา
- งานศึกษาไมํ
กาหนดระดับ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

30,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่มโอน
ลด

-

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

-

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

30,000 ดาเนินการจัดโครงการหนังสือเลํมแรก ระหวํางวันที่ 1 อยูรํ ะหวํางดาเนินการ
ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2561 ครัวเรือนในเขต
เทศบาลเมืองทุงํ สง
วัตถุประสงค์
- เพือ่ ใช๎ชุดหนังสือเลํมแรก เป็นสือ่ ให๎พํอแมํลูกใช๎เป็น
เครือ่ งมือในการสร๎างความสัมพันธ์ทอี่ บอุนํ ในครอบครัว สูํ
การสร๎างเสริมนิสัยรักการอําน
- เพือ่ ชํวยกระตุน๎ พัฒนาการของเด็กด๎านระบบประสาท
สัมผัส เชํน การมองเห็น การรับฟัง การพูด การสือ่ สาร
ตลอดจนพัฒนาการด๎านอารมณ์ สมาธิและจินตนาการ
ผลการดาเนินงาน
- เด็กแรกเกิดจนถึง 2 ปีในเขตเทศบาลเมืองทุงํ สง ได๎รับ
การกระตุน๎ จากชุดหนังสือเลํมแรก สามารถมีพัฒนาการ
ทางด๎านรํางกาย อารมณ์ สติปัญญาดีขนึ้
- เกิดความอบอุนํ ในครอบครัว พํอ แมํ หรือผูด๎ ูแลเด็กได๎
เรียนรูแ๎ ละให๎ความสาคัญ ดูแลเด็กโดยใช๎หนังสือเป็นสือ่ ได๎
อยํางถูกต๎อง

ลาดับ
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โครงการดาเนินการตามแผนดาเนินงาน
ประจาปี 2562

โครงการจัดกิจกรรม 1 นักเรียน 1
ดนตรี 1 กีฬา

หน่วยงานที่ดาเนินการ

กองการศึกษา

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

100,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

+600,000

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่มโอน
ลด

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ สํงเสริมและสนับสนุนให๎นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองทุงํ สง ได๎รับความรู๎ ความเข๎าใจ ในทักษะการ
เลํนกีฬา-กรีฑาและอาศัยจากการเลํนกีฬา ชํวยเพิม่ พูน
สุขภาพอนามัยให๎แข็งแรงสมบูรณ์ทงั้ ทางด๎านรํางกายและ
จิตใจ มีน้าใจเป็นนักกีฬา และหํางไกลยาเสพติด
2. เพือ่ สํงเสริมให๎นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุงํ สง
สามารถเลํนกีฬาได๎อยํางน๎อย 1 ประเภท
112,800 - ดาเนินการจัดฝึกทักษะกีฬาแบดมินตันแกํนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด ระหวํางเดือนพฤศจิกายน 2561 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารสนามกีฬาแบดมินตันเทศบาล
เมืองทุงํ สง
ผลการดาเนินการ
- นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุงํ สง ได๎รับ
ความรู๎ ความเข๎าใจ ในทักษะการเลํนแบดมินตันและได๎
ตัวแทนนักกีฬาเข๎ารํวมแขํงขันกีฬานักเรียน อปท.รอบ
คัดเลือกระดับภาคใต๎ได๎รับรางวัล 2 เหรียญทอง 2 เหรียญ
เงิน และ และเป็นตัวแทนนักกีฬาภาคใต๎เข๎ารํวมแขํงขัน
ระดับประเทศ ได๎รับรางวัล
น 1ดเหรี
55,200 1- เหรี
ดาเนิยญเงิ
นการจั
ฝึกทัยกญทองแดง
ษะกีฬาฟุตบอลแกํนักเรียนโรงเรียน
ในสังกัด ระหวํางเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 ณ
อาคารสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ๎านนาเหนือ
ผลการดาเนินการ
- นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลได๎รับความรูแ๎ ละมี
ทักษะในการเลํนกีฬาเข๎ารํวมแขํงขัยกีฬานักเรียน อปท.
รอบคัดเลือกระดับภาคใต๎

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

อยูรํ ะหวํางดาเนินการ รอวัดผลและ
ติดตาม

อยูรํ ะหวํางดาเนินการ รอวัดผลและ
ติดตาม

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผนดาเนินงาน
ประจาปี 2562

หน่วยงานที่ดาเนินการ

5

เพิม่ ศักยภาพให๎แกํนักเรียนด๎าน
โรงเรียนเทศบาลวัด
ภาษาอังกฤษ ห๎องเรียนพิเศษหลักสูตร ชัยชุมพล
สองภาษา (EP)

6

โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ

โรงเรียนเทศบาลวัด
ชัยชุมพล
(งบโรงเรียน)

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่มโอน
ลด

4,275,000

-

10,000

-

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

-

-

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

- ดาเนินการชํวงเดือน ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 อยูรํ ะหวํางดาเนินการ
วัตถุประสงค์
- เพือ่ ให๎นักเรียนได๎เรียนรูภ๎ าษาอังกฤษกับชาวตํางชาติ
- เพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนด๎านภาษาอังกฤษ
- เพือ่ จัดกิจกรรมแบบบูรณาการใช๎แหลํงเรียนรูท๎ ี่
หลากหลาย
10,000 ดาเนินการชํวงตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียน ดาเนินการแล๎วเสร็จ
เทศบาลวัดชัยชุมพล
วัตถุประสงค์
- เพือ่ ฝึกทักษะด๎านการฟัง พูด อําน เขียน ภาษาอังกฤษ
แกํนักเรียน
- เพือ่ สํงเสริมให๎นักเรียนกล๎าแสดงออก
- เพือ่ ให๎นักเรียนมีความรูค๎ วามสามารถด๎านภาษาอังกฤษ
เตรียมความพร๎อมนักเรียนเข๎าสูโํ รงเรียน มัธยมสองภาษา
และเตรียมความพร๎อมในการสอบแขํงขันด๎าน
ภาษาอังกฤษตามโครงการตําง ๆ
ผลการดาเนินงาน
- นักเรียนมีทักษะการฟัง พูด อําน เขียน ภาษาอังกฤษ
- .นักเรียนได๎มีโอกาสในการแสดงออก
- นักเรียนสามารถนาความรูท๎ ีได๎ไปพัฒนาตนเองได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผนดาเนินงาน
ประจาปี 2562

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

หน่วยงานที่ดาเนินการ

-

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่มโอน
ลด

-

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

- -

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

7

โครงการรายงานผลการจัดการศึกษา

โรงเรียนเทศบาลวัด
ชัยชุมพล
(งบโรงเรียน)

ดาเนินการชํวงเดือน มกราคม 2562 - มีนาคม 2562 ณ
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วัตถุประสงค์
- เพือ่ จัดทาโครงการจบการศึกษา กราบลาคุณครู
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาชัน้ ปีที่ 6
- เพือ่ ให๎นักเรียนมีโอกาสแสดงความรัก ความกตัญญู
กตเวทีตํอผูป๎ กครอง ครู และสถานศึกษา
ผลการดาเนินการ
- นักเรียนได๎แสดงออกถึงความกตัญญูกติเวทีตํอ
ผูป๎ กครอง ครู และสถานศึกษา

8

เสริมสร๎างศักยภาพทางการเรียน ชัน้
ประถมศึกษาชัน้ ปีที่ 1-6

โรงเรียนเทศบาลวัด
ชัยชุมพล
(งบโรงเรียน)

45,000

45,000 ดาเนินการชํวงเดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 ณ
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วัตถุประสงค์
- เพือ่ จัดทาโครงการเสริมสร๎างศักยภาพทางการเรียน
ให๎กับนักเรียน
- เพือ่ เพิม่ ทักษะการเรียนรูใ๎ นกลุมํ สาระภาษาไย
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ
ให๎กับนักเรียน

9

สํงเสริมศักยภาพด๎านการอําน การเขียน โรงเรียนเทศบาลวัด
และการคิดวิเคราะห์
ชัยชุมพล
(งบโรงเรียน)

20,000

ดาเนินการชํวงเดือน พฤศจิกายน 2561 - กันยายน 2562
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วัตถุประสงค์
-เพือ่ จัดทาโครงการสํงเสริมศักยภาพด๎านการอําน การ
เขียน และการคิดวิเคราะห์
- เพือ่ พัฒนานักเรียนทีม่ ีความบกพรํองทางด๎านการอําน
การเขียน และการคิดวิเคราะห์
- เพือ่ ให๎นักเรียนทีม่ ีความบกพรํองทางด๎านการอําน การ
เขียน และการคิดวิเคราะห์ สามารถเรียนรูไ๎ ด๎อยํางเต็ม
ความสามารถตามศักยภาพของตน

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ดาเนินการแล๎วเสร็จ

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผนดาเนินงาน
ประจาปี 2562

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่มโอน
ลด

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

10 โครงการสํงเสริมสุขภาพ

โรงเรียนเทศบาลวัด
ชัยชุมพล
(งบโรงเรียน)

20,000.00

-

-

- ดาเนินการชํวงเดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 ณ
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วัตถุประสงค์
- เพือ่ จัดทาโครงการสํงเสริมสุขภาพให๎แกํนักเรียน
- เพือ่ สํงเสริมให๎นักเรียน ดูแล เอาใจใสํ รูจ๎ ักป้องกัน
โรคภัยไข๎เจ็บ และหํางไกลจากเชือ้ โรคตํางq
- เพือ่ สํงเสริมให๎นักเรียนเลือกบริโภคสิง่ ทีม่ ีประโยชน์ตํอ
สุขภาพและถูกสุขอนามัย

อยูรํ ะหวํางดาเนินการ

11 ออมทรัพย์กับธนาคารโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลวัด
ชัยชุมพล
(งบโรงเรียน)

5,000.00

-

-

12 สนับสนุนคําสาธารณูปโภคเพือ่
เสริมสร๎างศักยภาพผูเ๎ รียน

โรงเรียนเทศบาลวัด
ชัยชุมพล
(งบโรงเรียน)

764,800.00

-

-

- ดาเนินการชํวงเดือน พฤษภาคม 2561 - กันยายน 2562 อยูรํ ะหวํางดาเนินการ
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วัตถุประสงค์
- เพือ่ สร๎างจิตสานึกให๎นักเรียนรูจ๎ ักใช๎จํายและรูจ๎ ักการ
ออม
- เพือ่ ให๎นักเรียนมีความรูค๎ วามสามารถ และมี
ประสบการณ์ในการทางาน สามารถนาไปใช๎ชีวติ ประจาวัน
ได๎
- เพือ่ ให๎นักเรียนรูจ๎ ักการทางานรํวมกับผูอ๎ นื่ ได๎
- เพือ่ ให๎นักเรียนมีความรับผิดชอบ ซือ่ สัตย์ สุจริต มี
คคีวงเดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2561 ณ อยูรํ ะหวํางดาเนินการ
- ดความสามั
าเนินการชํ
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วัตถุประสงค์
- เพือ่ ให๎พร๎อมตํอการเรียนรูข๎ องนักเรียน
- เพือ่ จํายคําไฟฟ้า ทีใ่ ช๎ในการเรียนการสอน
- เพือ่ จํายคําน้าประปาทีบ่ ริการแกํนักเรียน
- เพือ่ จํายคําโทรศัพท์และคําอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนที่
ใช๎ติดตํองานด๎านการเรียนการสอนของนักเรียน
- เพือ่ จํายคําบริการด๎านโทรคมนาคมกับหนํวยงาน
ภายนอกทีต่ ๎องติดตํอด๎านการเรียนการสอน

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผนดาเนินงาน
ประจาปี 2562

13 โครงการวันสาคัญของชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

หน่วยงานที่ดาเนินการ

โรงเรียนเทศบาลวัด
ชัยชุมพล
(งบโรงเรียน)

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

45,000 -

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่มโอน
ลด

-

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

-

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ดาเนินการชํวงเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 ณ อยูรํ ะหวํางดาเนินการ
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วัตถุประสงค์
- เพือ่ ให๎นักเรียน ครู บุคลากรและผูป๎ กครอง ได๎มีสํวน
รํวมในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
- เพือ่ ปลูกฝังให๎นักเรียนได๎แสดงความจงรักภักดีตํอชาติ
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ดารงไว๎ซงึ่ ประเพณีทดี่ ีงาม
รักความเป็นไทยให๎กับนักเรียน ครู บุคลากรและผูป๎ กครอง
- เพือ่ ให๎นักเรียนสามารถนาหลักธรรม ไปใช๎ใน
ชีวติ ประจาวันมีคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมทีพ่ ึงประสงค์
- เพือ่ นักเรียนได๎แสดงออกถึงความจงรักภักดีตํอชาติ
ศาสนาและพระมหากษัตริยด์ ารงไว๎ซงึ่ ประเพณีทดี่ ีงาม
รักความเป็นไทย
- เพือ่ ให๎นักเรียนนาความรูจ๎ ากการปฏิบัติจริง พัฒนา
ทักษะการเรียนรูแ๎ ละสร๎างจิตสานึกในการรักท๎องถิน่

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผนดาเนินงาน
ประจาปี 2562

หน่วยงานที่ดาเนินการ

14 พัฒนาผูเ๎ รียนด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนเทศบาลวัด
และการสือ่ สาร (ICT)
ชัยชุมพล
(งบโรงเรียน)

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

45,000 -

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่มโอน
ลด

-

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

-

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ดาเนินการชํวงเดือนมกราคม 2562 - กันยายน 2562 ณ อยูรํ ะหวํางดาเนินการ
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วัตถุประสงค์
- เพือ่ ฝึกทักษะการใช๎โปรแกรมชุด Microsoft Office
และการใช๎งาน Internet ให๎แกํเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทีส่ นใจ
- เพือ่ เพิม่ ทักษะความรูด๎ ๎านเทคโนโลยีสารสนเทศให๎
สามารถประยุกต์ใช๎ในชีวติ ประจาวันและการประกอบ
อาชีพได๎อยํางมีประสิทธิภาพให๎แกํ เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทีส่ นใจ
ผลการดาเนินงาน
- เด็ก เยาวชน และประชาชนทีส่ นใจ มีทักษะการใช๎
โปรแกรม Microsoft Office และการใช๎งาน Internet
สามารถค๎นหาและสํงข๎อมูลผํานทาง Internet ได๎
- เด็ก เยาวชน และประชาชนทีส่ นใจ สามารถประยุกต์ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวติ ประจาวันและนาไปใช๎ในการ
การประกอบอาชีพได๎

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผนดาเนินงาน
ประจาปี 2562

หน่วยงานที่ดาเนินการ

15 โครงการเข๎าคํายลูกเสือเนตรนารี ป.1-6 โรงเรียนเทศบาลวัด
ชัยชุมพล
(งบโรงเรียน)

16 คําปัจจัยพืน้ ฐานสาหรับนักเรียนยากจน โรงเรียนเทศบาลวัด
โคกสะท๎อน

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่มโอน
ลด

86,300 -

-

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

83,300 ดาเนินเข๎าคํายลุกเสือเนตรนารี ป.1-6 ชํวงเวลา มกราคม ดาเนินการแล๎วเสร็จ
2562 - มีนาคม 2562 ลูกเสือเนตรนารี ป.1-3,6 ณ คําย
ลูกเสือชัว่ คราว
ร.ร.ท.1 , ลูกเสือเนตรนารี ป.4-5 ณ คํายเทพสตรีศรีสุนทร
วัตถุประสงค์
- เพือ่ ให๎ลูกเสือ – เนตรนารีได๎ฝึกความอดทน ความมี
ระเบียบวินัย รูจ๎ ักชํวยตนเอง รูจ๎ ักอยูแํ ละทางานรํวมกับ
ผูอ๎ นื่
- เพือ่ ให๎ลูกเสือ – เนตรนารีได๎พัฒนาศักยภาพตนเองจาก
ประสบการณ์ตรง
ผลการดาเนินงาน
- ลูกเสือ-เนตรนารีได๎ฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย
และการอยูรํ ํวมและทางานกับผูอ๎ นื่
- ลูกเสือ-เนตรนารีได๎รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู๎

197,000

-

-

95,000 นักเรียนทุกคนได๎รับคําปัจจัยพืน้ ฐานสาหรับนักเรียน
ยากจน ร๎อยละ 100

ดาเนินการแล๎วเสร็จ

545,559.71 สถานศึกษามีงบประมาณในการจัดการเรียนการสอน
และบริหารงานทัว่ ไปได๎อยํางมีประสิทธิภาพ

ดาเนินการแล๎วเสร็จ

17 โครงการจัดการศึกษาตัง้ แตํระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
คําจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนเทศบาลวัด
โคกสะท๎อน

1,103,900

-

-

18 คําอุปกรณ์การเรียน

โรงเรียนเทศบาลวัด
โคกสะท๎อน

226,590

-

-

19 โครงการจัดการศึกษาตัง้ แตํระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
คํากิจกรรมพัฒนา

โรงเรียนเทศบาลวัด
โคกสะท๎อน

278,880

-

-

112,515 โรงเรียนได๎รับจัดสรรงบประมาณเป็นรายภาคเรียน
ดาเนินการแล๎วเสร็จ
นักเรียนทุกคนได๎รับเงินคําอุปกรณ์การเรียน ร๎อยละ 100
57,538 พัฒนาการศึกษา และสํงเสริมกิจกรรมทางด๎านวิชาการ
การศึกษาดูงาน การเข๎าคํายลูกเสือ -เนตรนารี หารใช๎สอื่
เทคโนโลยี ICT กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม

ดาเนินการแล๎วเสร็จ

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผนดาเนินงาน
ประจาปี 2562

หน่วยงานที่ดาเนินการ

20 โครงการขอรับการสนับสนุนคําใชํจําย
ในการสํงเสริมองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิน่ ทีจ่ ัดทาแผนการศึกษาดีเดํน
(ระดับสถานศึกษา)

โรงเรียนมัธยม
เทศบาลวัดทําแพ

21 โครงการเข๎าคํายพักแรมและเดิน
ทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี
- กิจกรรมการอยูคํ ํายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญ
- กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี สารอง

โรงเรียนเทศบาลบ๎าน
นาเหนือ
(งบโรงเรียน)

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

500,000

15,000 -

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่มโอน
ลด

-

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

- -

-

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล๎วเสร็จแตํรอผลการตัดสิน
- เพือ่ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดํนของกรมสํวงเสริมการปกครอง
สํวนท๎องถิน่
- เพือ่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียน
ผลการดาเนินงาน
- สํงผลงานเข๎าประกวดเรียบร๎อยและแตํยงั รอผลการ
ตัดสิน
15,000 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให๎ลูกเสือ-เนตรนารี ชัน้ ประถมศึกษาชัน้ ปีที่ 1-6
จานวน 306 คน ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม
2. เพือ่ ให๎ลูกเสือ-เนตรนารี มีความรับผิดชอบ มีระเบียบ
วินัย และมีความสามัคคี
3. เพือ่ ให๎ผมู๎ ีสํวนรํวมและผูท๎ เี่ กีย่ วข๎องมีความพึงพอใจ
ผลการดาเนินงาน
1. ลูกเสือ-เนตรนารี ร๎อยละ 100 ได๎รับประสบการณ์ตรง
จากการเข๎ารํวมกิจกรรมการอยูคํ ํายพักแรม
2. ลูกเสือ้ -เนตรนารี ร๎อยละ 90 มีความรับผิดชอบ มี
ระเบียบวินัย และมีความสามัคคี
3. ผูม๎ ีสํวนรํวมและผูท๎ เี่ กีย่ วข๎อง ร๎อยละ 85 มีความพึง
พอใจ

ลาดับ
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ประจาปี 2562

22 โครงการสํงเสริมทักษะทางวิชาการ
(กิจกรรมพัฒนาทักษะการอํานของ
นักเรียน)
- ประชุมครูกลุมํ สาระภาษาไทย
- คัดเลลือกนักเรียนรํวมโครงการ
- จัดกิจกรรมตามกาหนดการ

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่มโอน
ลด

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

โรงเรียนเทศบาลบ๎าน
นาเหนือ
(งบโรงเรียน)

5,000 -

-

5,000 วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล๎วเสร็จ
1. เพือ่ ให๎นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการอํานได๎
เหมาะสมตามวัย และระดับชัน้
2. เพือ่ ให๎นักเรียนมีนิสัยรักการอําน
3. เพือ่ แก๎ปัญหานักเรียนทีอ่ ํานไมํออกและอํานไมํคลํอง
4. เพือ่ ผูท๎ เี่ กีย่ วข๎องและผูม๎ ีสํวนรํวมมีความพึงพอใจ
ผลการดาเนินงาน
1. นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการอํานได๎เหมาะสมตาม
วัยและระดับชัน้ ร๎อยละ 100
2. นักเรียนมีนิสัยรักการอําน ร๎อยละ 90
3. ผูเ๎ กีย่ วข๎องและผูม๎ ีสํวนรํวมมีความพึงพอใจ ร๎อยละ 85

23 โครงการสํงเสริมทักษะทางวิชาการ
โรงเรียนเทศบาลบ๎าน
(กิจกรรมสํงเสริมและพัฒนาผูเ๎ รียนสูํ
นาเหนือ
ความเป็นเลิศด๎านวิชาการ)
(งบโรงเรียน)
- สอนเสริมเพิม่ ทักษะวิชาการนักเรียน
ชัย้ ประถมศึกษาชัน้ ปีที่ 4-5
- การจัดการเรียนการสอน 5 กลุมํ
สาระหลัก ชัน้ ประถมศึกษาชัน้ ปีที่ 6
- การจัดกิจกรรมบูรณาการกํอนเสร็จ
สิน้ โครงการ

150,000 -

-

150,000 วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล๎วเสร็จ
1. เพือ่ ให๎นักเรียนชัน้ ป.4-6 มีความรูค๎ วามเข๎าใจ การเรียน
เพิม่ ขึน้
2. เพือ่ ให๎นักเรียนเห็นความสาคัญของการเรียน มีการ
พัฒนาตนเองอยํางตํอเนือ่ ง
3. เพือ่ ให๎นักเรียนมีความพร๎อมในการเตรียมตัวเพือ่ สอบ
เข๎าเรียนตํอในระดับชัน้ ม.1
ผลสาเร็จโครงการ
1. นักเรียนร๎อยละ 90 มีการพัฒนาตนเองด๎านการเรียน
อยํางตํอเนือ่ ง
2. นักเรียนร๎อยละ 90 ประสบความสาเร็จในการ
สอบแขํงขันเพือ่ เข๎าเรียนตํอ ม.1
3. ผูเ๎ กีย่ วข๎องและผูม๎ ีสํวนรํวม มีความพึงพอใจร๎อยละ 85

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผนดาเนินงาน
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หน่วยงานที่ดาเนินการ

24 โครงการสํงเสริมกีฬาวอลเลย์บอล
โรงเรียนเทศบาลบ๎าน
(กิจกรรมพัฒนาผูเ๎ รียนสูคํ วามเป็นเลิศ นาเหนือ
ด๎านวิชาการ)
(งบโรงเรียน)
- นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาชัน้ ปีที่ 3-6
โรงเรียนเทศบาลบ๎านนาเหนือ จานวน
40 คน มีพนื้ ฐานและทักษะการเลํน
กีฬาวอลเลย์บอล

25 โครงการตลาดนัดวิชาการ
(กิจกรรมนาเหนือวิถี We will go
together)
- กิจกรรมนาเหนือรักษ์ดี
- กิจกรรมนาเหนือรักษ์คิด
- กิจกรรมนาเหนือรักษ์ศิลป์
- กิจกรรมนาเหนือรักษ์ถนิ่
- กิจกรรมนาเหนือรักษ์โลก
- กิจกรรมนาเหนือพอเพียง
- กิจกรรมนาเหนือดีด๊ ี

โรงเรียนเทศบาลบ๎าน
นาเหนือ
(งบโรงเรียน)

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่มโอน
ลด

150,000 -

-

20,000 -

-

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

150,000 วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล๎วเสร็จ
1. สํงเสริมให๎นักเรียนออกกาลังกาย มีสุขภาพ อนามัย
สมบูรณ์ แข็งแรง
2. เพือ่ ให๎นักเรียนได๎แสดงความสามารถด๎านกีฬา
3. สนับสนุนนโยบายการส๎รางนักกีฬาทีม่ ีความสามารถ
ดีเดํน
ผลสาเร็จโครงการ
1. นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาชัน้ ปีที่ 3-6 โรงเรียนเทศบาล
บ๎านนาเหนือ จานวน 40 คน มีพนื้ ฐานและทักษะการเลํน
กีฬาวอลเลย์บอล
2. นักเรียนมีประสบการณ์ด๎านกีฬา สามารถพัฒนาจน
เกิดความชานาญ เข๎ารํวมการแขํงขันกับหนํวยงานตําง ๆ
20,000 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ จัดประสบการณ์ตรงแกํนักเรียน
2. เพือ่ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
3. เพือ่ ให๎นักเรียนนาทักษะและวิชาความรูไ๎ ปปรับใช๎ใน
ชีวติ ประจาวัน
4. เพือ่ ประเมินความพึงพอใจชองผูม๎ ีสํวนรํวมและผูท๎ ี่
เกีย่ วข๎อง
ผลสาเร็จโครงการ
1.นักเรียน ผูป๎ กครอง โรงเรียน เกิดความสัมพันธ์อันดีตํอ
กัน
2. นักเรียนนาทักษะประสบการณ์ทไี่ ด๎รับไปปรับใช๎ใน
ชีวติ ประจาวัน

ดาเนินการแล๎วเสร็จ

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผนดาเนินงาน
ประจาปี 2562

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่มโอน
ลด

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

26 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรูข้ องโรงเรียน
- กิจกรรมพัฒนาห๎องสมุดโรงเรียน
- กิจกรรมปรับปรุงศูนย์การเรียนรู๎
- กิจกรรมพัฒนาแหลํงเรียนรู๎

โรงเรียนเทศบาลวัด
ชัยชุมพล

240,000

- กิจกรรมพัฒนาศูนย์ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนเทศบาลวัด
โคกสะท๎อน

25,000

- กิจกรรมพัฒนาศูนย์ภาษาไทย

25,000

-

-

- ดาเนินการชํวงตุลาคม 2560 - กันยายน 2562 ณ
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วัตถุประสงค์
- เพือ่ จัดซือ้ สือ่ นวัตกรรม วัสดุ ครุภัณฑ์ เพือ่ ใช๎ในศูนย์
การเรียนรู๎
- เพือ่ พัฒนาห๎องสมุดให๎เป็นแหลํงเรียนรูท๎ มี่ ีคุณภาพตํอ
นักเรียนและชุมชน
- เพือ่ สร๎างบรรยากาศของแหลํงเรียนรู๎ ให๎เอือ้ ตํอการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ และกํอประโยชน์สูงสุดตํอผูเ๎ รียน

อยูรํ ะหวํางดาเนินการ

25,000 ดาเนินการชํวงเดือน กุมภาพันธ์ 2562 - เมษายน 2562 ดาเนินการแล๎วเสร็จ
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท๎อน
25,000
- พัฒนาปรับปรุงแหลํงเรียนรูใ๎ นโรงเรียนหรือปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในศูนย์ภาษาอังกฤษ ศูนย์ภาษาไทย โรงเรียน
เทศบาลวัดโคกสะท๎อน ให๎มีสอื่ วัสดุ และอุปกรณ์อยําง
เพียงพอและเอือ้ ตํอการเรียนรูข๎ องผูเ๎ รียนภาษาอังกฤษ
และภาษาไทยเพิม่ ขึน้ ร๎อยละ 100

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผนดาเนินงาน
ประจาปี 2562

- คําใชํจํายในการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎
ของโรงเรียน

27 โครงการอาหารกลางวัน
- คําบริการอาหารกลางวันนักเรียน

หน่วยงานที่ดาเนินการ

โรงเรียนกีฬาเทศบาล
เมืองทุงํ สง

โรงเรียนเทศบาลวัด
ชัยชุมพล

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่มโอน
ลด

50,000

-

6,680,000

-

50,000 -

-

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ รายละเอียดดังนี้
- ไวนิลเศรษฐกิจพอเพียง
- รัว้ ไม๎ไผํพับได๎
- หญ๎าเทียม
- กระทางโรมัน
- รูปปัน้ ตุก๏ ตา
- อิฐบล็อกประสานตรง
- อิฐบล็อกประสานโค๎ง
- รัว้ ไม๎สาเร็จรุปสีขาว
- หินแมํน้าสีขาว
- น้าพุขนาดกลาง
- กระถางปูน
- กระถางพลาสติกแบบยาว
- ตุก๏ ตาตกแตํงสวนครอบครัว
- จักรยาน

- ดาเนินการชํวงเดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 ณ
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วัตถุประสงค์
- เพือ่ ให๎นักเรียนทุกคนได๎รับประทานอาหารกลางวันที่
สะอาด ปลอดภัยถูกสุขอนามัย
- เพือ่ ให๎นักเรียนได๎รับการดูแลชํวยเหลือเรือ่ งอาหาร
กลางวัน

อยูรํ ะหวํางดาเนิการ

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผนดาเนินงาน
ประจาปี 2562

- โครงการอาหารกลางวัน

หน่วยงานที่ดาเนินการ

โรงเรียนเทศบาลวัด
โคกสะท๎อน

28 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
- คําใช๎จํายในการปรับปรุงหลักสูตร
โรงเรียนเทศบาลวัด
สถานศึกษา
โคกสะท๎อน

- คําใชํจํายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา

โรงเรียนมัธยม
เทศบาลวัดทําแพ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่มโอน
ลด

2,324,000

20,000

20,000

-

-

-

-

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

1,138,640 ดาเนินการชํวงเดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 ณ ดาเนินการแล๎วเสร็จ
โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท๎อน
ผลการดาเนินงาน
- นักเรียนระดับชัน้ อนุบาลปีที่ 1-6 จานวน 581 คน ได๎
รับประทานอาหารกลางวันทีด่ ีมีคุณคําทางโภชนาการและ
มีปริมาณทีเ่ พียงพอตํอความต๎องการของรํางกาย ร๎อยละ
100

-

19,998 ดาเนินการชํวงเดือน มีนาคม 2562 - พฤษภาคม 2562
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท๎อน
- พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให๎สอดคล๎องกับ
สถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงของสังคม ท๎องถิน่ และชุมชน

ดาเนินการแล๎วเสร็จ

-

20,000 วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล๎วเสร็จ
- เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาหลักศูตรสถานศึกษาให๎
สอดคล๎องกับสถานทีเ่ ปลีย่ นแปลงของสังคม
- เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาหลักศูตรสถานศึกษาให๎
สอดคล๎องกับความต๎องการของท๎องถิน่ และชุมชน
ผลการดาเนินงาน
สถานศึกษามีหลักสูตรทีเ่ หมาะสมกับผูเ๎ รียนและ
สอดคล๎องกับท๎องถิน่ จานวน 8 กลุมํ สาระการเรียนรู๎
- ครูมีการแลกเปลีย่ นเรียนรูเ๎ พือ่ พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู๎
- การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาอยูใํ นระดับดี
- ผูเ๎ ข๎ารํวมกิจกรรม จานวน 60 คน มีความรูค๎ วามเข๎าใจ
ในเรือ่ งการพัฒนาหลักสูตรให๎ทันตํอสังคมปัจจุบัน อยูใํ น
ระดับดี

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผนดาเนินงาน
ประจาปี 2562

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

- อบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนได๎รับความรู๎ แนวทางในการ
หัฒนาหลักสูตร นาความรูม๎ าปรับปรุง
หลักสูตรได๎ถูกต๎อง เหมาะสม

โรงเรียนเทศบาลบ๎าน
นาเหนือ

20,000 -

- คําใชํจํายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา

โรงเรียนกีฬาเทศบาล
เมืองทุงํ สง

20,000

โรงเรียนเทศบาลวัด
โคกสะท๎อน

16,800

โรงเรียนกีฬาเทศบาล
เมืองทุงํ สง

16,800

29 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
- คําใช๎จํายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน

- คําบริการเชือ่ มตํออินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่มโอน
ลด

-

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

20,000 วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล๎วเสร็จ
1. เพือ่ ให๎ครูมีความรู๎ ความเข๎าใจในการทาการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา
2. เพือ่ ให๎ครูสามารถปรับปรุงหลักสูตรในสํวนทีร่ ับผิดชอบ
ได๎ถูกต๎อง
ผลสาเร็จโครงการ
- ได๎หลักสูตรสถานศึกษาอยํางมีคุณภาพสอดคล๎องกับ
หลักสูตรแกนกลาง
- ได๎หลักสูตรกลุมํ การเรียนรูอ๎ ยํางมีคุณภาพ
20,000 วัตถุประสงค์
- เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาหลักศูตรสถานศึกษา

-

-

-

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

6,366.05 ดาเนินการชํวงเดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 ณ
โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท๎อน
- ครู นักเรียน ประชาชน ผูป๎ กครองและชุมชน สามารถ
ใช๎อินเตอร์เน็ตในการศึกษาค๎นคว๎าหาความรู๎ และใช๎ใน
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ร๎อยละ
95
-

16,800 วัตถุประสงค์
- เพือ่ เชือ่ ม Internet ความเร็วสูงไว๎บริการบุคลากร
สถานศึกษา

ดาเนินการแล๎วเสร็จ

ดาเนินการแล๎วเสร็จ

ดาเนินการแล๎วเสร็จ

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผนดาเนินงาน
ประจาปี 2562

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่มโอน
ลด

30 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ (SBMLD)
- เสริมสร๎างศักยภาพด๎านนาฏศิลป์สูํ โรงเรียนเทศบาลวัด
18,000 ความเป็นเลิศ
ชัยชุมพล

- กิจกรรมพัฒนาผูเ๎ รียนสูคํ วามเป็นเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัด
ด๎านวิชาการ
โคกสะท๎อน
- กิจกรรมพัฒนาผูเ๎ รียนสูคํ วามเป็นเลิศ
ด๎านศิลปะ

-

127,500

40,000

-

-

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

18,000 ดาเนินการชํวงเดือนมกราคม 2562 - มีนาคม 2562 ณ ดาเนินการแล๎วเสร็จ
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วัตถุประสงค์
- เพือ่ จัดกิจกรรมนาฏศิลป์ให๎แกํนักเรียน
- เพือ่ ให๎นักเรียนเพิม่ ทักษะด๎านนาฏศิลป์สคูํ วามเป็นเลิศ
- เพือ่ จัดให๎มีชุดและอุปกรณ์นาฏศิลป์ทพี่ ร๎อมตํอการเรียน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียน จานวน 30 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมนาฏศิลป์และได๎เพิม่ ทักษะ
ด๎านนาฏศิลป์สคูํ วามเป็นเลิศ
- นักเรียนมีทักษะ มีชุด และอุปกรณ์การแสดงด๎าน
นาฏศิลป์สคูํ วามเป็นเลิศ
ผลการดาเนินงาน
นักเรียนมีทักษะ มีชุดและอุปกรณ์การแสดงด๎านนาฏศิลป์
สูคํ วามเป็นเลิศ

-

127,500 - นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม จานวน 90 คน มีคํา E.I ร๎อย ดาเนินการแล๎วเสร็จ
ละ42 และมีความพึงพอใจของผูท๎ เี่ กีย่ วข๎องเฉลีย่ ร๎อยละ 85

-

40,000 - เชิญวิทยากรทีม่ ีความรูค๎ วามชานาญด๎านศิลปะมาจัด
ดาเนินการแล๎วเสร็จ
กิจกรรมการเรียนรูใ๎ ห๎นักเรียนทีม่ ีความสามารถและความ
สนใจ จานวน 8 คน มีผลการประเมินตามกิจกรรมอยูใํ น
ระดับร๎อยละ 97.5 นักเรียนมีความสามารถทางด๎านศิลปะ
สามารถนาสูกํ ารแขํงขันในระดับตําง ๆ และใช๎ในการสอบ
เข๎าเรียนตํอในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท
ความสามารถพิเศษได๎

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผนดาเนินงาน
ประจาปี 2562

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่มโอน
ลด

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

- กิจกรรมพัฒนาผูเ๎ รียนสูคํ วามเป็นเลิศ
ด๎านดนตรี

120,000

-

-

120,000 - เชิญวิทยากรทีม่ ีความชานาญด๎านดนตรีสากล ดนตรี
ไทย มาจัดกิจกรรมการเรียนรูใ๎ ห๎กับนักเรียนนทีม่ ี
ความสามารถทางดนตรีและความสนใจเสริมสร๎าง
ประสบการณ์และเทคนิคในการบรรเลงดนตรีสากลและ
ดนตรีไทยให๎แกํนักเรียน จานวน 80 คน ผลการประเมิน
ร๎อยละ 85

- กิจกรรมพัฒนาผูเ๎ รียนสูคํ วามเป็นเลิศ
ด๎านกีฬา
- ฟุตซอล
- เปตอง

120,000

-

-

120,000 - ผูเ๎ รียนด๎านกีฬาฟุตซอล จานวน 20 คนกีฬาเปตอง
ดาเนินการแล๎วเสร็จ
จานวน 30 คน ๆด๎เสริมสร๎างประสบการณ์และเทคนิคใน
การเลํนกีฬาฟุตบอลและเปตองให๎แกํนักเรียนทีม่ ีความ
สนใจ และมีความสามารถในการเลํนกีฬา มีผลการ
ประเมินตามกิจกรรมอยูใํ นระดับร๎อยละ 85 นักเรียนมี
ศักยภาพด๎านตําง ๆ ได๎ฝึกทักษะเตรียมความพร๎อมในการ
เข๎ารํวมแขํงขันทักษะทางด๎านกีฬาตํอในระดับทีส่ ูงขึน้

92,500

-

-

750,000

-

92,500 - กิจกรรมหน๎าห๎องนํามอง โดยการทางฃสีห๎องรียน
- กิจกรรมการทาปุย๋ หมักจากภูมิปัญญาท๎องถิน่ และปุย๋
ชีวภาพ
750,000 วัตถุประสงค์
- เพือ่ สํงเสริมให๎นักเรียนได๎รับการพัฒนาศักยภาพด๎วย
ทักษะชีวติ
- เพือ่ สํงเสริมทักษะอาชีพตามความถนัดของนักเรียน

15,000

-

- กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
และความภูมิใจในท๎องถิน่
- การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช๎
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท๎องถิน่
(SBMLD)

โรงเรียนมัธยม
เทศบาลวัดทําแพ

-

ดาเนินการแล๎วเสร็จ

ดาเนินการแล๎วเสร็จ

ดาเนินการแล๎วเสร็จ

31 โครงการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
- โครงการรณรงค์การป้องกันยาเสพติด โรงเรียนเทศบาลวัด
ในสถานศึกษา
โคกสะท๎อน

-

9,050 ฝึกอบรมนักเรียนแกนนา จานวน 45 คน เฝ้าระวังยาเสพ ดาเนินการแล๎วเสร็จ
ติดในสถานศึกษา ให๎มีความรุค๎ วามสามารถในการภฃ
ถํายทอดความรูใ๎ ห๎บุคคลรอบข๎างได๎ ปลูกจิตสานึกของ
เด็กนักเรียนและเยาวชนให๎มีความรูค๎ วามเข๎าใจและ
ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดได๎ ร๎อยละ 85

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผนดาเนินงาน
ประจาปี 2562

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

- คําใช๎จํายในการรณรงค์เพือ่ ป้องกันยา โรงเรียนกีฬาเทศบาล
เสพติดในสถานศึกษา
เมืองทุงํ สง

15,000

32 โครงการคําใชํจํายในการพัฒนาห๎องสมุด โรงเรียนกีฬาเทศบาล
เมืองทุงํ สง

100,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่มโอน
ลด

-

-

-

-

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

15,000 วัตถุประสงค์
- เพือ่ ให๎นักเรียนตระหนักถึงพาภัยของยาเสพติดให๎โทษ
- เพือ่ ป้องและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
100,000 ระดับความคิดเห็น มีความพึงพอใจร๎อยละ 90.92
จัดหาหนังสือ วารสาร สือ่ การเรียนรู๎ วัสดุอุปกรณ์การ
ซํอมแซมหนังสือดังนี้
- พลาสติกใสหนา
- เครือ่ งเจาะ PS
- เครือ่ งตัดขนยาด 12*15
- กาวยํน 2 โหล
- สวํานไฟฟ้า
- โต๏ะไวท์บอร์ด ขนาด 120*24 นิว้
- โต๏ะไวท์บอร์ด ขนาด 120*18 นิว้
- ตูเ๎ หล็ก
- ตูล๎ นิ้ ชัก 15 ชัน้
- หนังสือ วารสารในห๎องสมุด

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ดาเนินการแล๎วเสร็จ

ดาเนินการแล๎วเสร็จ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุง่ สง ประจาปี 2562
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคม การเรียนรู้และภูมิปญ
ั ญา เพื่อการอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบุรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีความพร้อมทุกด้านโดยจัดตั้งโรงเรียนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ "รีสอร์ทอนุบาล"และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
แผนงานการศึกษา
โครงการดาเนินการตามแผนดาเนินงาน
ลาดับ
หน่วยงานที่ดาเนินการ
ประจาปี 2562

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

1

โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา

โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล
ทุ่งสง

20,000

-

2

โครงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล
และwifi
ทุ่งสง

16,800

-

3

โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล
ทุ่งสง

100,000

-

-

-

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
ดาเนินการ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้
- วัตถุประสงค์
ยังไม่ได้ดาเนินการ
- เพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยให้
สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยของ
โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสงให้มีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

- วัตถุประสงค์
อยู่ระหว่างดาเนินการ
- เป็นแนววิธีและสื่อการเรียนการสอนภายในโรงเรียนที่
สามารถเป็นประโยชน์ได้กับตัวนักเรียนและครูผู้สอนเอง
โดยใช้ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ
เพื่อนาไปใช้ในการติดต่อสื่อสารกับกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงการนาข้อมูลต่งๆมาใช้ใน
การบริหารสถานศึกษา
-

- วัตถุประสงค์
- จัดซื้อหนังสือที่สงเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย
- เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้ และพัมนาตนเองอย่างต่อ
เนิอง
- เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
- เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้ป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็ก และ
บุคคลากรในสถานสึกษา

ยังไม่ได้ดาเนินการ

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผนดาเนินงาน
หน่วยงานที่ดาเนินการ
ประจาปี 2562

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
งบประมาณที่
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
ใช้ดาเนินการ
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
ดาเนินการ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้
- วัตถุประสงค์
ยังไม่ได้ดาเนินการ
- เพื่อจัดซื้อสื่อและวัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษาในการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาสาหรับเป็นฐานใน
การศึกษาตลอดชีวิต
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา

4

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล
ทุ่งสง

50,000

-

-

5

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล
(SBMLD)
ทุ่งสง

500,000

-

-

- วัตถุประสงค์
อยู่ระหว่างดาเนิการ
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียนระดับปฐมวัย
- เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์
สังคม และสติปัญญา
- เพื่อให้เด็กได้รับการจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย
เหมาะสมกับวัย

6

โครงการยาเสพติด

15,000

-

-

- วัตถุประสงค์
อยู่ระหว่างดาเนิการ
- เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยและโทษของยา
เสพติด ปลูกจิดสานึกและการป้องกันการยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติดให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง
- เพื่อครู ผู้ปกครองสามารถถ่ายทอดความรู้ ขยายผล
ไปยังผู้ใกล้ชิดในครอบครัว เพื่อนบ้านและชุมชนใกล้เคียง
- เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด
และโทษของยาเสพติด

โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล
ทุ่งสง

ลาดับ
7

โครงการดาเนินการตามแผนดาเนินงาน
หน่วยงานที่ดาเนินการ
ประจาปี 2562
โครงการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา

โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล
ทุ่งสง

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
50,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด
-

-

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
งบประมาณที่
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
ใช้ดาเนินการ
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
ดาเนินการ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้
- วัตถุประสงค์
ไม่ได้รับงบประมาณ
- เพือจัดทาและพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา
- เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
- เพื่อให้โรงเรียนมีแผนพัฒนาการสึกษาที่สอดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนให้
บรรลุตามเป้าหมาย

ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุง่ สง ประจาปี 2562
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคม การเรียนรู้และภูมิปญ
ั ญา เพื่อการอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบุรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาครูต้นแบบและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสมัยใหม่ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร
การศึ
กษา กษา
แผนงานการศึ
โครงการดาเนินการตามแผนดาเนินงาน
ลาดับ
หน่วยงานที่ดาเนินการ
ประจาปี 2562
1

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

กองการศึกษา
(หน่วยงานศึกษานิเทศก์)

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
50,000 -

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด
-

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้
50,000 ดาเนินการจัดโครงการพัฒนาครูและบุคลาการ ดาเนินการแล้วเสร็จ รอวัดผลและติดตาม
ทางการศึกษา กิจกรรม PLC ในวันที่ 5 - 6
มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง
จานวน 260 คน
ผลการดาเนิงาน
- ผู้บริหารและครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการ PLC

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุง่ สง ประจาปี 2562
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคม การเรียนรู้และภูมิปญ
ั ญา เพื่อการอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบุรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาครูต้นแบบและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสมัยใหม่ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร
การศึ
กษา
แผนงานการศาสนาวั
ฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการดาเนินการตามแผนดาเนินงาน
ลาดับ
หน่วยงานที่ดาเนินการ
ประจาปี 2562
1

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เด็ก และ
เยาวชนและประชาชน

งานกีฬาฯ
กองการศึกษา
(งบเทศบาล)

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
100,000 -

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด
-

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
ดาเนินการ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้
98,250 - ดาเนินการจัดการแข่งขันแบดมินตัน "ทุ่งสงโอเพ่น" ดาเนินการแล้วเสร็จ
ประจาปี 2561 ในรุ่นยุวชน เยาวชน และประชาชน
ระหว่างวันที่ 27-19 ตุลาคม 2561 ณ สนามแบดมินตัน
เทศบาลเมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะและความเป็นเลิศด้าน
กีฬาแบดมินตันให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน
2. เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด
ผลการดาเนินงาน
1. เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้พัฒนาทักษะและมี
ความเป็นเลิศด้านกีฬาแบดมินตัน
2. เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ลาดับ
2

โครงการดาเนินการตามแผนดาเนินงาน
หน่วยงานที่ดาเนินการ
ประจาปี 2562
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกับ
หน่วยงานหรือองค์กรอื่น

งานกีฬา ฯ
กองการศึกษา
(งบเทศบาล)

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
150,000 -

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด
-

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
งบประมาณที่
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
ใช้ดาเนินการ
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
ดาเนินการ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้
78,057 - ดาเนินการจัดแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนรุ่นอายุไม่เกิน ดาเนินการแล้วเสร็จ
14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจาปี 2562 ชิง
ถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี ระหว่างวันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2562
ณ โรงยิมเนเซี่ยมเทศบาลเมืองทุ่งสง และโรงยิมโรงเรียน
เทศบาลบ้านนาเหนือ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ตื่นตัว
แสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬาวอลเลย์บอล
อย่างถูกวิธี
2. เพื่อหาทีมชนะเลิศทั้งประเภททีมชายและทีมหญิง รับ
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ผลการดาเนินงาน
1. เด็ก และเยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถ
ทางด้านกีฬาวอยเลย์บอลและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
และส่งเสริมกีฬาวอลเลย์บอล
2. ได้ทีมผู้ชนะเลิศทั้งประเภททีมชายและทีมหญิง รับ
ถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี

ลาดับ
3

โครงการดาเนินการตามแผนดาเนินงาน
หน่วยงานที่ดาเนินการ
ประจาปี 2562
โครงการจัดส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

งานกีฬา ฯ
กองการศึกษา
(งบเทศบาล)

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

1,749,200 +900,000
-300,000

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
งบประมาณที่
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ใช้ดาเนินการ
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ
1,091,890 จัดส่งนักกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง เข้าร่วม
แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที่ 36
ประจาปี 2561 ระหว่างวันที่ 9-21 ตุลาคม 2561
จังหวัดสงขลา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถด้านกีฬา
2. ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมภาคใต้ไปเข้า
ร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
3. เพื่อพัฒนาทักษะกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสงสู่
ความเป็นเลิศ
ผลการดาเนินงาน
- นักกีฬา-กีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง มีการพัฒนา
ทักษะทางด้านกีฬาต่างๆเพิ่มขึ้น มีความพร้อม
- นักกีฬา-กีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้เป็นตัวแทน
นักกีฬาทีมภาคใต้เข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ
ผลการแข่งขันภาคใต้
- อันดับที่ 2 ของภาคใต้ จาก 59 อปท.
- ถ้วยรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
คะแนนรวมกรีฑา รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง
- ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
คะแนนรวมกรีฑา รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย
- ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
คะแนนรวมกรีฑา รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
- 26 เหรียญทอง
- 14 เหรียญเงิน
- 14 เหรียญทองแดง

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้
ดาเนินการแล้วเสร็จ

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผนดาเนินงาน
หน่วยงานที่ดาเนินการ
ประจาปี 2562

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
งบประมาณที่
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ใช้ดาเนินการ
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ
74,250.00 - เข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง
ก่อนส่งเข้าร่วมข่งขันกีฬา นักเรียน อปท. รอบชิง
ชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 36 ประจาปี 2561 ในวันที่
12-26 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองทุ่งสง
ผลการดาเนินงาน
นักกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสงมีความพร้อมทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิต ตลอดจนเทคนิคต่างๆในการเข้า
ร่วมแข่งขันฯ

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

880,270.30 - จัดส่งนักกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง เข้าร่วม
แข่งขันกีฬานักเรียน อปท. รอบชิงชนะเลิศระดีบประเทศ
ครั้งที่ 36 ประจาปี 2561
ผลการดาเนินงาน
- นักกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสงมีการพัฒนาและ
มาตรฐานการเล่นกีฬาสูงขึ้น
ผลการแข่งขันระดับประเทศ
- อันดับ 5 ของประเทศ จาก 235 อปท.
- อันดับ 1 ของภาคใตจ้
- 7 เหรียญทอง
- 8 เหรียญเงิน
- 8 เหรียญทองแดง
4

ค่าเดินทางไปราชการ

โรงเรียนเทศบาลวัดชัย
ชุมพล
(งบโรงเรียน)

519,000 -

-

-

ดาเนินการช่วงเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 ณ
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วัตถุประสงค์
- เพื่อจัดสรรงบประมาณค่าเดินทางไปราชการให้กับ
บุคลากรของโรงเรียน
- เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจของบุคลากรในการทางาน
และพัฒนาตนเอง

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุง่ สง ประจาปี 2562
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคม การเรียนรู้และภูมิปญ
ั ญา เพื่อการอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบุรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
กลยุทธ์ที่ 8 สร้างระบบบริหารจัดการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง เสริมสร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการของภาคีทกุ ภาคส่วนอย่างมีคุณภาพเป็นระบบและได้มาตรฐาน
แผนงานการศึกษา
โครงการดาเนินการตามแผนดาเนินงาน
ลาดับ
หน่วยงานที่ดาเนินการ
ประจาปี 2562
1

โครงการนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา
เทศบาล
(หน่วยงานศึกษานิเทศก์)

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
22,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด
+35,000

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการ
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
ได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

57,000 - ดาเนินการนิเทศติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ในวันที่ 17 -19 มกราคม
2562 ณ โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
- เพื่อนิเทศติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- เพื่อให้สถานศึกษานาผลการนิเทศติดตามไปพัฒนาในปี
ถัดไป
- เพื่อสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
ผลการดาเนินงาน
- สถานศึกษาได้รับการนิเทศตืดตามการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
- สถานศึกษานาผลการนิเทศติดตามไปใช้พัฒนาในปีถัดไป
- ครูมีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน

ดาเนินการแล้วเสร็จ รอวัดผลและติดตาม

ลาดับ

2

โครงการดาเนินการตามแผนดาเนินงาน
หน่วยงานที่ดาเนินการ
ประจาปี 2562
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานห้องสมุด

งานการศึกษาไม่
กาหนดระดับ

งบ
+ โอนเพิ่ม

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

- โอนลด

756,000

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด
-

-

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการ
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
ได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

338,520 ดาเนินการจ้างเหมาบุคคลมาปฏิบัติงานใน 5 ภารกิจ จานวน อยู่ระหว่างดาเนินการ
7 คน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562
- ณ หอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสงและห้องสมุดสาขา
จานวน 2 สาขา
วัตถุประสงค์
- เพื่อจ้างเหมาบุคคลมาปฏิบัติงานในปริมาณงานส่วนที่เกิน
อัตรากาลังที่มีอยู่
ผลการดาเนินงาน
- มีสื่อสาหรับการเรียนรู้ที่หลากหลายและสวยงามสาหรับ
ฐานกิจกรรมและป้ายความรู้สาหรับห้องสมุดฯ
- ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมทางลดโลกร้อน
วัตถุประสงค์
- เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงานให้บริการงานห้องสมุด
พิพิธภัณฑ์และเครือข่าย
ผลการดาเนินงาน
- ศูนย์เรียนรู้ชุมทางลดโลกร้อนมีฐานกิจกรรมที่เป็นระเบียบ
เรียบร้อยพร้อมให้ผู้ใช้บริการเข้ามาทากิจกรรมเรียนรู้ได้เกิน
เป้าที่วางไว้ 3,000 คน/ปี
- ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญาและประวัติศาสตร์
"ชุมทางประวัติศาสตร์ทุ่งสง"
ผลการดาเนินงาน
- มีเจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเพียงพอสาหรับปฏิบัติหน้าที่
- มีอาคารสถานที่ที่สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อม
ให้บริการผู้มาใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
- ห้องสมุดมีป้ายความรู้ที่สวยงามและหลากหลายให้
ผู้ใช้บริการได้ศึกษาหาความรู้

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผนดาเนินงาน
หน่วยงานที่ดาเนินการ
ประจาปี 2562

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

- โอนลด

3

โครงการจ้างเหมาทาความสะอาดอาคาร งานการศึกษาไม่
และให้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองทุ่งสง กาหนดระดับ

216,000 -

-

4

โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาการจัด
งานการศึกษาไม่
การศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง กาหนดระดับ
ทุ่งสง ก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่า

500,000 -

-

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการ
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
ได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

48,360 ดาเนินจัดโครงการจ้างเหมาทาความสะอาดอาคารและ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ให้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองทุ่งสง ระหว่างวันที่ 1
ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562
วัตถุประสงค์
- เพื่อสรรหาอัตรากาลังมาปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
- มีเจ้าหน้าที่ดูแลอาคารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองทุ่งสง ซึ่ง
เป็นพื้นที่แสดงผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมของศิลปินใน
ท้องถิ่น หรือกิจกรรมส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมอื่นๆพร้อมใช้
งาน
- มีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกให้บริการแก่ผู้เข้าเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นพร้อมดูแลรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองทุ่งสง
-

วัตถุประสงค์
ยกเลิกการดาเนินโครงการ เนื่องจาก ไม่มี
- เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมระหว่างเทศบาลผู้รับจ้าง
โรงเรียน-ชุมชน ในการจัดการเรียนรู้และดาเนินปฏิบัติการ
ในท้องถิ่น เรื่อง การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Climate
Change Mitigation) และการปรับตัวเพื่อรับมือผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change
Adaptation) ได้อย่างเป็นรูปธรรม
- เพื่อส่งเสริมโรงเรียนให้มีการพัฒนาโครงการ/ปฏิบัติการ
โรงเรียนขชุมชน สัมพันธ์แบบบูรณาการ เรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักของชุมชน
ผ่านปฏิบัติการโรงเรียน-ชุมชน สัมพันธ์แบบบูรณาการ เรื่อง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ได้ร่วมกันพัฒนาและ
ดาเนินการ

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผนดาเนินงาน
หน่วยงานที่ดาเนินการ
ประจาปี 2562

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

5

โครงการเข้าค่ายวิชาการชองนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลน้านนาเหนือ
(กิจกรรม Plearn Kids Camp สาหรับ
นักเรียนชั้นประถามศึกษาชั้นปีที่ 6)
- กิจกรรม Plearn Math
- กิจกรรมรักษ์ภาษา
- กิจกรรม Enflish For you
- กิจกรรมนักสืบสายลม
- กิจกรรมนักสืบสายน้า

โรงเรียนเทศบาลบ้านนา
เหนือ

50,000 -

6

โครงการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียน
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ

โรงเรียนมัธยมเทศบาล
วัดท่าแพ

100,000 -

งบ
+ โอนเพิ่ม

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

- โอนลด

-

-

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการ
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
ได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

50,000 วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล้วเสร็จ
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงและนาไปใช้
ในชีวิตประจาวันได้
2. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
3. เพื่อให้นักเรียนนาวิธีคิด ตัดสินใจ หาวิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเองโดยมีเหตุผลประกอบ
4. เพื่อให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ
ผลสาเร็จโครงการ
นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงโดยการร่วมทากิจกรรมฐาน
การเรียนรู้ร่วมกับเพื่อน ๆ และวิทยากร มีความสุข
สนุกสนาน บูรณาการการเรียนรู้ได้ดี และทาใบงานได้ครบ
ทุกฐานการเรียนรู้ คุ้มค่า
100,000 ดาเนินการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียนโรงเรียนมัธยม
ดาเนินการแล้วเสร็จ
เทศบาลวัดท่าแพ
วัตถุประสงค์
- เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาการให้กับนักเรียน
- เพื่อวัดความพึงพอใจของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
ผลการดาเนินการ
- นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 จานวน 286 คน มีความพึง
พอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 96.85
- นักเรียนมีผลการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนคิดเป็น
ร้อยละ 88.81

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผนดาเนินงาน
หน่วยงานที่ดาเนินการ
ประจาปี 2562

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

7

โครงการห้องเรียนผู้ปกครอง

โรงเรียนเทศบาลวัดชัย
ชุมพล
(งบโรงเรียน)

80,000 -

8

โครงการประชุมผู้ปกครอง

โรงเรียนเทศบาลบ้านนา
เหนือ
(งบโรงเรียน)

5,950 -

9

จัดซื้อวัสดุสานักงานพัฒนาการเรียน

โรงเรียนเทศบาลวัดชัย
ชุมพล
(งบโรงเรียน)

540,200 -

งบ
+ โอนเพิ่ม

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

- โอนลด
-

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ
-

-

-

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการ
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
ได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้
ดาเนินการช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 - สิงหาคม 2562 ณ อยู่ระหว่างดาเนินการ
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วัตถุประสงค์
- เพื่อจัดทาโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีละ 2 ครั้ง
- เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรสถานศึกษา
- เพื่อให้ผู้ปกครองได้ร่วมมือกับโรงเรียนในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่างๆของนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้ปกครองและ
โรงเรียนกับชุมชน

5,950 วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล้วเสร็จ
1. เพื่อให้ผู้ปกครองทราบนโยบาย แนวทางการดาเนินงาน
ของโรงเรียน
2. เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง
ในการส่งเสริมและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของนักเรียน
ผลสาเร็จโครงการ
- ผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุมรับทราบพฤติกรรมเรื่องต่าง ๆ
ของบุตรหลาน เกิดความร่วมมือในการช่วยกันติดตาม ดูแล
ส่งเสริ และแก้ปัญหาของนักเรียน
- ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
-

ดาเนินการช่วงเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 ณ
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วัตถุประสงค์
- เพื่อจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน
- เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผนดาเนินงาน
หน่วยงานที่ดาเนินการ
ประจาปี 2562

10 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

- โอนลด

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการ
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
ได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

โรงเรียนเทศบาลวัดชัย
ชุมพล
(งบโรงเรียน)

50,000 -

-

-

ดาเนินการช่วงเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 ณ
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้นักเรียนมีวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย พร้อมใช้งาน
ในการเรียน
- เพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาการเรียน

อยู่ระหว่างดาเนินการ

11 จัดจ้าง จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์การศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดชัย
ชุมพล
(งบโรงเรียน)

617,800 -

-

-

ดาเนินการช่วงเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 ณ
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วัตถุประสงค์
- เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
- เพื่อจัดซื้อวัสดุการศึกษาให้แก่ผู้เรียน
- เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียน

อยู่ระหว่างดาเนินการ

12 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

150,000 -

-

-

ดาเนินการช่วงเดือนเมษายน 2562 - กันยายน 2562 ณ
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วัตถุประสงค์
- เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโคกหม้อให้มีสภาพที่
เหมาะสมต่อการเรียนรู้และจัดกิจกรรมของโรงเรียน

อยู่ระหว่างดาเนินการ

โรงเรียนเทศบาลวัดชัย
ชุมพล

ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2562
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 5 การพัฒนาสังคม การเรียนรู้และภูมปิ ญ
ั ญา เพื่อการอยูด่ มี สี ุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบุรณาการสูค่ ณ
ุ ภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาระบบโรงเรียนมัธยมศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพได้มาตรฐานและมุง่ เน้นความเป็นเลิศในด้านวิชาการและด้านสังคม
แผนงานการศึกษา
ลาดับ

1

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

หน่วยงานทีด่ าเนินการ

โครงการงานประกันคุณภาพใน
กองการศึกษา
สถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาล (หน่วยงาน
เมืองทุ่งสง
ศึกษานิเทศก์)

งบประมาณ
ทีต่ งั้ ไว้

30,000 -

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิทตี่ งั้ ไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

-

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
งบประมาณที่
เป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการ
ใช้ดาเนินการ
ได้ หรือระบุขนั้ ตอนทีอ่ ยูร่ ะหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมกี ารโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

30,000 - ดาเนินการจัดกิจกรรมการประกันคุณภาพ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ภายในสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่ง
สง ในระหว่างเดือน ธันวาคม 2561 - กุมภาพันธ์
2562 ณ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง
วัคถุประสงค์
- เพื่อประเมินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง
- เพื่อรายงานผลการประกันคุฯภาพภายใน
สถานศึกษาให้ผทู้ ี่เกีย่ วข้อง
ผลการดาเนินงาน
- โรงเรียนได้รับการประกันคุณภาพ

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา

หน่วยงานทีด่ าเนินการ

โรงเรียนเทศบาลวัด
ชัยชุมพล
(งบโรงเรียน)

งบประมาณ
ทีต่ งั้ ไว้

40,000 -

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิทตี่ งั้ ไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

-

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
งบประมาณที่
เป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการ
ใช้ดาเนินการ
ได้ หรือระบุขนั้ ตอนทีอ่ ยูร่ ะหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมกี ารโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

40,000 ดาเนินการช่วงเดือนมกราคม 2562 - กุมภาพันธ์ ดาเนินการแล้วเสร็จ
2562 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วัตถุประสงค์
- เพื่อดาเนินการตรวจติดตามและประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
- .เพื่อให้โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลได้ทราบ จุด
แข็ง จุดอ่อน และนาผลการประเมินไปปรับปรุง
แก้ไข ตามข้อเสนอแนะ และได้แนวทางการพัฒนา
ต่อไป
ผลการดาเนิงาน
- สถานศึกษามีการดาเนินการตรวจสอบติดตาม
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
- สถานศึกษามีได้แนวทางการพัฒนาเพื่อจัดทา
แผนปรับปรุงแก้ไขการดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาในปีการศึกษาต่อไป
- สถานศึกษามีการดาเนินการจัดศึกษาได้ตาม
มาตรฐาน

ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2562
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 5 การพัฒนาสังคม การเรียนรู้และภูมปิ ญ
ั ญา เพื่อการอยูด่ มี สี ุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสูค่ ณ
ุ ภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
กลยุทธ์ที่ 10 นาภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา
แผนงานการศึกษา
ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

1 โครงการชุมทางประวัตศิ าสตร์
เมืองทุ่งสง

หน่วยงานทีด่ าเนินการ

- แผนงาน
การศึกษา
- งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ

งบประมาณ
ทีต่ งั้ ไว้

300,000 -

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิทตี่ งั้ ไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

-

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้
หรือระบุขนั้ ตอนทีอ่ ยูร่ ะหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมกี ารโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

142,385 วัตถุประสงค์
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
- เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายใน
ท้องถิน่ ได้ร่วมกันรับทราบข้อมูล ,เรียนรู้แลกเปลีย่ นความ
คิดเห็น,รับฟังข้อเสนอแนะ,วางแนวคิดและจัดทาแผนการ
พัฒนาเมืองทุ่งสง พื้นที่ย่านประวัตศิ าสตร์และพิพิธภัณฑ์
ท้องถิน่ และนาสูก่ ารปฏิบตั ิ เพื่อสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจและสังคม
- เพื่อจัดการพื้นที่อาคารเก่าทั้ง 2 หลัง หรืออาคารเก่า
อืน่ ๆ ของเมือง เปิดเป็นพื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรม ให้
ศิลปินทุกสาขาในท้องถิน่ ได้มพี ื้นที่แสดงผลงานอันมีคณ
ุ ค่า
หรือจัดเสวนาอภิปรายเกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์ ศิลปะ
วัฒธรรม จริยธรรมและศาสนาอย่างต่อเนือ่ ง
ผลการดาเนินงาน - จัดประชุมเสวงนาเพื่อดาเนินงาน
จัดตัง้ พิพิธภัณฑ์เมืองทุ่งสง จานวน 4 ครั้ง 1 ตุลาคม 61 31 มีนาคม 62 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เมืองทุ่งสง(สยามกัม
มาจล และอาคาร ร.ส.พ.)
ผลการดาเนินงาน
- กาหนดพื้นที่เป้าหมายในการจัดพื้นที่ทางวัฒนธรรม
เพื่อดาเนินงานจัดตัง้ พิพิธภัณฑ์เมืองทุ่งสง จานวน 4 ครั้ง

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

2 กิจกรรม 1 โรงเรียน 1
ศิลปะการแสดง (ฝึกอบรมรา
มโนราห์)

3 งานประเพณีชักพระ

หน่วยงานทีด่ าเนินการ

กองการศึกษา
แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

กองการศึกษา
แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

งบประมาณ
ทีต่ งั้ ไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

30,000 -

11,000

งบสุทธิทตี่ งั้ ไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

-

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้
หรือระบุขนั้ ตอนทีอ่ ยูร่ ะหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมกี ารโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

30,000 - จัดวิทยาการสอนการรามโนราห์ และมีผสู้ นใจสมัครเข้า ดาเนินการแล้วเสร็จ
ร่วม จานวน 52 คน โดยดาเนินการในวันที่ 2,3,9,10
มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ
วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ผลการดาเนินงาน
- ฝึกอบรมรามโนราห์
- เป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และสืบ
สานภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
6,200 - จัดกิจกรรมชักพระระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคม 2561 ดาเนินการแล้วเสร็จ
ณ สนามหน้าที่ว่าการอาเภอทุ่งสง และวัดต่างๆ ในเขต
วัตถุประสงค์
1. เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
2. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิน่ ให้คงอยูส่ ืบไป
3. เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีระหว่างวัด โรงเรียน
และชุมชน
ผลการดาเนินงาน
1. สนับสนุนการจัดทาเรือพนมพระ จานวน 4 วัด ได้แก่
วัดชัยชุมพล วัดโคกสะท้อน วัดเขาปรีดี สานักปฏิบตั ธิ รรม
ถ้าทอหูก
2. ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
3. เด็ก เยาวชน และประชาชนได้มสี ่วนร่วมในการจัดทา
เรือพระ

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

หน่วยงานทีด่ าเนินการ

งบประมาณ
ทีต่ งั้ ไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิทตี่ งั้ ไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้
หรือระบุขนั้ ตอนทีอ่ ยูร่ ะหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมกี ารโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

4 กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
(วันมาฆบูชา)

กองการศึกษา
แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

10,000 -

-

5,456 ดาเนินการกิจกรรม ในวันที่ 13,17 และ 18 ก.พ. 62
ดาเนินการแล้วเสร็จ
- กวนข้าวยาคู พิธีสมโภชผ้าบฏ ณ วัดเขาปรีดี หลาดชุม
ทางทุ่งสง
- ร่วมแห่ผ้าขึน้ ธาตุ วัดพระมหาธาตุวรวิหารน้อย
ผูเ้ ข้าร่วม จานวน 1,000 คน ณ วัดพระมหาธาตุวรวิหาร
น้อย
ผลการดาเนินงาน
เด็กเยาวชน ประชาชนได้ร่วมบารุงและส่งเสริมกิจกรรม
ทางพุทธศาสนา

5 งานประเพณีวันขึน้ ปีใหม่

กองการศึกษา
แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

25,000 -

-

12,365 ดาเนินกิจกรรมงานประเพณีวันขึน้ ปีใหม่ ในวันที่ 1
ดาเนินการแล้วเสร็จ
มกราคม 2562 ณ ถนนวัฒนธรรมทุ่งสง - นาบอน
วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีของชาติให้คงอยูส่ ืบไป
กิจกรรม
1. นิมนต์พระทาบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง
2 พระผูใ้ หญ่กล่าวสัมโนทนียะกะถา และปะพรมน้าพระ
พุทธมนต์
ผลการดาเนินงาน
นิมนต์พระสงฆ์จานวน 150 รูป
- ทาบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง
- กล่าวอวยพรปีใหม่
- ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
และใกล้เคียงมาก กว่า 3,000 คน

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

หน่วยงานทีด่ าเนินการ

งบประมาณ
ทีต่ งั้ ไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิทตี่ งั้ ไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้
หรือระบุขนั้ ตอนทีอ่ ยูร่ ะหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมกี ารโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

6 งานประเพณีลอยกระทง

กองการศึกษา
แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

100,000 -

-

69,129 ดาเนินงานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 22 พฤศจิกายน
2561 ณ ถนนวัฒนธรรมทุ่งสง - นาบอน
วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอนั ดีงามของชาติ
ท้องถิน่ ให้คงอยูส่ ืบไป
กิจกรรม
1. ประกวดประดิษฐ์กระทง
2. ประกวดนางนพมาศ
- การแสดงดนตรี
- ตลาดคนเดิน
ผลการดาเนินงาน
- ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีอนั ดีงามของชาติให้
คงอยูส่ ืบไป

ดาเนินการแล้วเสร็จ

7 งานวันเด็กแห่งชาติ

กองการศึกษา
แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

82,500 -

-

80,500 ดาเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 12 มกราคม
2562 ณ สนามหน้าที่ว่าการอาเภอทุ่งสง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างขวัญกาลังใจให้เด้กเยาวชน ทั้งนอกทั้งใน
สถานศึกษาอันเป็นกาลังสาคัญของชาติ
- จัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ
- จัดกิจกรรมเล่นเกมส์
- การแสงดบนเวที
- จัดเลีย้ งอาหาร
- การละเล่นจัดโดยหน่วยงานต่างๆ
ผลการดาเนินงาน
- เด็กและเยาวชนได้มขี วัญกาลังใจดีขนึ้ และเป็นการ
ส่งเสริมการเรียนรู้หลายรูปแบบ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

หน่วยงานทีด่ าเนินการ

งบประมาณ
ทีต่ งั้ ไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิทตี่ งั้ ไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้
หรือระบุขนั้ ตอนทีอ่ ยูร่ ะหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมกี ารโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

8 ค่ายสังคม

โรงเรียนเทศบาล
วัดชัยชุมพล
(งบโรงเรียน)

20,000 -

-

20,000 ดาเนินการช่วงเดือนมกราคม 2562 - มีนาคม 2562 ณ ดาเนินการแล้วเสร็จ
สวยพฤกษาสิรินธร อาเภอทุ่งสง
วัตถุประสงค์
- เพื่อจัดโครงการค่ายสังคม
- ให้ผเู้ รียนมีความรู้ความเข้าใจ กระตือรือร้นใฝ่เรียนรู้ใน
เนือ้ หาทางสังคม เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้
- เพื่อให้ผเู้ รียนมีทักษะกระบวนการคิด การแก้ปญ
ั หา
- เพื่อให้ผเู้ รียนมีความพึงพอใจและมีเจตคติที่ดตี อ่ กลุม่
สาระการเรียนสังคมศึกษา
ผลการดาเนินงาน
- นักเรียนได้รับความรู้ มีทักษะกระบวนการคิด การ
แก้ปญ
ั หา ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้

9 ชัยชุมพล อาร์ต แคมป์

โรงเรียนเทศบาล
วัดชัยชุมพล
(งบโรงเรียน)

20,000 -

-

20,000 ดาเนินการช่วงเดือนตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 ณ ดาเนินการแล้วเสร็จ
สวนพฤกษาสิรินธร อาเภอทุ่งสง
วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมให้นกั เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ - เพื่อให้
นักเรียนได้นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันให้เกิด
คุณค่า
ผลการดาเนินงาน
- นักเรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์ นาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในโอกาสต่อไป
- นักเรียนมีทัศนคติที่ดตี อ่ ศิลปะ

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

หน่วยงานทีด่ าเนินการ

10 โครงการบูรณาการนอกสถานที่ โรงเรียนเทศบาล
ชัน้ ป.1-6
วัดชัยชุมพล
(งบโรงเรียน)

งบประมาณ
ทีต่ งั้ ไว้

192,500 -

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิทตี่ งั้ ไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

-

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้
หรือระบุขนั้ ตอนทีอ่ ยูร่ ะหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมกี ารโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

192,500 ดาเนินการช่วงเดือนธันวาคม 2560 - มีนาคม 2561 ณ ดาเนินการแล้วเสร็จ
พื้นที่ของแหล่งเรียนรู้ในอาเภอใกล้เคียงของจังหวัด
นครศรีธรรมราช
วัตถุประสงค์
- เพื่อจัดทาโครงการนานักเรียนออกไปศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่
- เพื่อให้นกั เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ รักท้องถิน่ ของ
ตนเอง
- เพื่อฝึกให้นกั เรียนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินยั การ
ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน และตัง้ ใจปฏิบตั กิ จิ กรรมให้
ประสบผลสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน
- นักเรียนมีโอกาสศึกษาหาความรู้นอกสถานที่
- นักเรียนมีจิตสานึกรักบ้านเกิด
- นักเรียนได้ฝึกการอยูร่ ่วมกับผูอ้ นื่ การช่วยเหลือซึง่ กัน
และกัน ความมีระเบียบวินยั

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

หน่วยงานทีด่ าเนินการ

งบประมาณ
ทีต่ งั้ ไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

11 โครงการส่งเสริมสร้างภูมปิ ญ
ั ญา โรงเรียนเทศบาล
ท้องถิน่ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี บ้านนาเหนือ
(กิจกรรมวันลอยกระทง)
(งบโรงเรียน)
- การจัดทาและประกวดกระ
ทรงใบตองของนักเรียนทุกสายชัน้
- การส่งนักเรียนเข้าร่วม
ประกวดทากระทงใบตอง

5,000 -

12 โครงการส่งเสริมสร้างภูมปิ ญ
ั ญา โรงเรียนเทศบาล
ท้องถิน่ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี บ้านนาเหนือ
(กิจกรรมวันคริสต์มาส)
(งบโรงเรียน)

5,000

งบสุทธิทตี่ งั้ ไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

-

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้
หรือระบุขนั้ ตอนทีอ่ ยูร่ ะหว่างการดาเนินการ

5,000 ดาเนินการ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียน
เทศบาลบ้านนาเหนือ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นกั เรียนชัน้ ประถมศึกษาชัน้ ปีที่ 1 - 6 จานวน
297 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม
2. เพื่อให้นกั เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เห็นความสาคัญ
และเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง
ผลการดาเนินงาน
1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้ร่วมทากระทงใบตองและ
ประกวดกระทงในสายชัน้ ของตนเอง มีทักษะในการทา
กระทงและมีความรู้และเข้าใจประเพณีลอยกระทง
2. ตัวแทนนักเรียนของโณงเรียนเข้าร่วมประกวดการทา
กระทงใบตองที่เทศบาลจัดขึน้

หมายเหตุ กรณีมกี ารโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ดาเนินการแล้วเสร็จ

5,000 วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล้วเสร็จ
1. เพื่อให้นกั เรียนชัน้ ประถมศึกษาชัน้ ปีที่ 1 - 6 จานวน
306 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม
2. ได้แสดงออกตามความถนัดและความสนใจของตนเอง
มีความสนุกสนานและรู้ประวัตคิ วามเป็นมาของวัน
คริสต์มาส
ผลสาเร็จโครงการ
นักเรียน ร้อยละ 100 ได้ร่วมกิจกรรมคริสต์มาส ได้
แสดงออกตามความถนัดและความสนใจของตนเอง มี
ความสนุกสนาน และรู้ประวัตคิ วามเป็นมาของวัน
คริสต์มาส

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

หน่วยงานทีด่ าเนินการ

13 โครงการส่งเสริมสร้างภูมปิ ญ
ั ญา โรงเรียนเทศบาล
ท้องถิน่ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี บ้านนาเหนือ
(กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี (งบโรงเรียน)
ใหม่)
- การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่
- การจัดกระเช้าของขวัญมอบ
ให้ผใู้ หญ่
- กิจกรรมของแต่ละสายชัน้

งบประมาณ
ทีต่ งั้ ไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

20,000 -

งบสุทธิทตี่ งั้ ไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

-

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้
หรือระบุขนั้ ตอนทีอ่ ยูร่ ะหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมกี ารโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

20,000 วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล้วเสร็จ
1. เพื่อมอบกระเช้าของขวัญให้ผใู้ หญ่
2. เพื่อให้ผปู้ กครอง ครู นักเรียน ร่วมทาบุญตักบาตร
3. เพื่อให้นกั เรียนชัย้ ประถมศึกษาชัน้ ปีที่ 1 - 6 จานวน
306 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม
4. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูม้ สี ่วนร่วมและผูท้ ี่
เกีย่ วข้อง
ผลสาเร็จโครงการ
1. ตัวแทนคณะครูทุกสายชัน้ ได้นากระเช้าของขวัญมอบ
ให้ผใู้ หญ่
2. นักเรียนร้อยละ 100 ได้ร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ ได้แสดงออกตามความถนัดและความสนใจ
ของตนเอง มีความสนุกสนานได้รับของขวัญจากคณะครู
จากการจับฉลาก

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

หน่วยงานทีด่ าเนินการ

14 โครงการส่งเสริมภูมปิ ญ
ั ญา
โรงเรียนเทศบาล
ท้องถิน่ ศิลปวัฒธรรม ประเพณี บ้านนาเหนือ
(กิจกรรมวันอาลา)
(งบโรงเรียน)
- การอาลาระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง
และครูอาจารย์
- การแสดงของนักเรียน
- การผูกข้อมือ
- การมอบเกียรติบตั รนักเรียน
ดีเด่นด้านต่าง ๆ
- ปัจฉิมโอวาทจากผูอ้ านวยการ
สถานศึกษา

งบประมาณ
ทีต่ งั้ ไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

10,000 -

งบสุทธิทตี่ งั้ ไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

-

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้
หรือระบุขนั้ ตอนทีอ่ ยูร่ ะหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมกี ารโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

10,000 วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล้วเสร็จ
1. เพื่อสร้างความรัก ความผูกพันระหว่างเพื่อน ครู รุ่น
น้อง และสถานศึกษา
2. เพื่อให้นกั เรียนได้แสดงออกซึง่ ความกตัญญูกตเวทีตอ่
ครู สถานศึกษา
3. เพื่อให้ผมู้ สี ่วนร่วมและผูท้ ี่มสี ่วนเกีย่ วข้องมีความพึง
พอใจ
ผลการดาเนินงาน
1. นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม เกิดความรัก
ความผูก้ พันระหว่างเพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง ครู ได้แสดงออก
ซึง่ ความกตัญญูกตเวทีตอ่ ครู และสถานศึกษา
2. นักเรียนร้อยละ 85 ดีเด่นด้านต่าง ๆ ได้รับมอบเกียรติ
บัตรจากโรงเรียน
3. ผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องร้อยละ 85 มีความพึงพอใจ

