
ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนด าเนินงาน 

ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้
หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไวห้รือระบุเหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย
เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

1 โครงการจัดสอนโดยครู
ภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)ใน
สถานศึกษา

กองการศึกษา 
(หนํวยงาน
ศึกษานิเทศก์)

990,000         -  - 306,000        - จ๎างครูสอนภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ให๎กับ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุงํสง  ชํวง 1 ตุลาคม 2561 -
 30 กันยายน 2562
วัตถุประสงค์
 - เพือ่ให๎นักเรียนมีความร๎ูความสามารถในการใช๎
ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร
 - เพือ่แลกเปล่ียนเรียนร๎ูภาษาตํางประเทศของครูไทยกับ
ครูชาวตํางประเทศ
ผลการด าเนินงาน
 - นักเรียนใช๎ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได๎

อยูรํะหวาํงด าเนินการ

2 โครงการวนัวชิาการเทศบาล กองการศึกษา 
(หนํวยงาน
ศึกษานิเทศก์)

50,000           -  - 50,000          - ด าเนินการจัดแขํงขันวนัวชิาการเทศบาล ในวนัที ่18 - 
22 มีนาคม 2562 ณ เทศบาลเมืองทุงํสง
วัตถุประสงค์
 - เพือ่เผยแพรํผลงานของนักเรียนและครูสํูชุมชน
 - เพือ่เปิดโอกาสให๎นักเรียนไดแสดงผลงานความร๎ู
ความสามารถตําง ๆ
ผลการด าเนินงาน
 - นักเรียนได๎ประสบการณ์ด๎านวชิาการ
 - ได๎เป็นตัวแทนเข๎ารํวมแขํงขันทักษะระดับภาคใต๎
 - ได๎ประชาสัมพันธก์ารจัดการศึกษาของเทศบาลเมืองทุงํ
สง

ด าเนินการแล๎วเสร็จ รอวดัผลและ
ติดตาม

แผนงานการศึกษา

ผลการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าป ี2562
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การพัฒนาสังคม การเรียนร๎ูและภูมิปัญญา เพือ่การอยูดีํมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ
ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสํูคุณภาพมาตรฐานทีเ่หนือกวาํ
กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม คํานิยมทีเ่หมาะสม มีความร๎ูคํูคุณธรรม สร๎างโอกาสในการเรียนร๎ู ตามเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถด าเนินชีวติอยูใํนสังคมอยาํงมีความสุข



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนด าเนินงาน 
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 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไวห้รือระบุเหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย
เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

3 โครงการหนังสือเลํมแรก   - แผนงานการศึกษา
 - งานศึกษาไมํ
ก าหนดระดับ

30,000           -  - 30,000          ด าเนินการจัดโครงการหนังสือเลํมแรก ระหวาํงวนัที ่1 
ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2561 ครัวเรือนในเขต
เทศบาลเมืองทุงํสง
วัตถุประสงค์ 
 - เพือ่ใช๎ชุดหนังสือเลํมแรก เป็นส่ือให๎พํอแมํลูกใช๎เป็น
เคร่ืองมือในการสร๎างความสัมพันธท์ีอ่บอุนํในครอบครัว สํู
การสร๎างเสริมนิสัยรักการอําน
 - เพือ่ชํวยกระต๎ุนพัฒนาการของเด็กด๎านระบบประสาท
สัมผัส เชํน การมองเห็น การรับฟัง การพูด การส่ือสาร 
ตลอดจนพัฒนาการด๎านอารมณ์ สมาธแิละจินตนาการ
ผลการด าเนินงาน
 - เด็กแรกเกิดจนถึง 2 ปีในเขตเทศบาลเมืองทุงํสง ได๎รับ
การกระต๎ุนจากชุดหนังสือเลํมแรก สามารถมีพัฒนาการ
ทางด๎านรํางกาย อารมณ์ สติปัญญาดีขึน้
 - เกิดความอบอุนํในครอบครัว พํอ แมํ หรือผ๎ูดูแลเด็กได๎
เรียนร๎ูและให๎ความส าคัญ ดูแลเด็กโดยใช๎หนังสือเป็นส่ือได๎
อยาํงถูกต๎อง

อยูรํะหวาํงด าเนินการ
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ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไวห้รือระบุเหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย
เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

4 โครงการจัดกิจกรรม 1 นักเรียน 1 
ดนตรี 1 กีฬา

กองการศึกษา 100,000         +600,000  

112,800

วัตถุประสงค์
1. เพือ่สํงเสริมและสนับสนุนให๎นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองทุงํสง ได๎รับความร๎ู ความเข๎าใจ ในทักษะการ
เลํนกีฬา-กรีฑาและอาศัยจากการเลํนกีฬา ชํวยเพิม่พูน
สุขภาพอนามัยให๎แข็งแรงสมบูรณ์ทัง้ทางด๎านรํางกายและ
จิตใจ มีน้ าใจเป็นนักกีฬา และหํางไกลยาเสพติด 
2. เพือ่สํงเสริมให๎นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุงํสง
สามารถเลํนกีฬาได๎อยาํงน๎อย 1 ประเภท
 - ด าเนินการจัดฝึกทักษะกีฬาแบดมินตันแกํนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด ระหวาํงเดือนพฤศจิกายน 2561 - 
กุมภาพันธ ์2562 ณ อาคารสนามกีฬาแบดมินตันเทศบาล
เมืองทุงํสง 
ผลการด าเนินการ
 - นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุงํสง ได๎รับ
ความร๎ู ความเข๎าใจ ในทักษะการเลํนแบดมินตันและได๎
ตัวแทนนักกีฬาเข๎ารํวมแขํงขันกีฬานักเรียน อปท.รอบ
คัดเลือกระดับภาคใต๎ได๎รับรางวลั 2 เหรียญทอง 2 เหรียญ
เงิน และ  และเป็นตัวแทนนักกีฬาภาคใต๎เข๎ารํวมแขํงขัน
ระดับประเทศ ได๎รับรางวลั
1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง 




อยูรํะหวาํงด าเนินการ รอวดัผลและ
ติดตาม

         55,200  - ด าเนินการจัดฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลแกํนักเรียนโรงเรียน
ในสังกัด ระหวาํงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ ์2562 ณ 
อาคารสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ๎านนาเหนือ
ผลการด าเนินการ
 - นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลได๎รับความร๎ูและมี
ทักษะในการเลํนกีฬาเข๎ารํวมแขํงขัยกีฬานักเรียน อปท. 
รอบคัดเลือกระดับภาคใต๎

อยูรํะหวาํงด าเนินการ รอวดัผลและ
ติดตาม
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ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไวห้รือระบุเหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ 
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หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย
เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

5 เพิม่ศักยภาพให๎แกํนักเรียนด๎าน
ภาษาอังกฤษ ห๎องเรียนพิเศษหลักสูตร
สองภาษา (EP)

โรงเรียนเทศบาลวดั
ชัยชุมพล

4,275,000       -  -  -  ด าเนินการชํวงเดือน ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
วัตถุประสงค์
 - เพือ่ให๎นักเรียนได๎เรียนร๎ูภาษาอังกฤษกับชาวตํางชาติ
 - เพือ่ยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนด๎านภาษาอังกฤษ
 - เพือ่จัดกิจกรรมแบบบูรณาการใช๎แหลํงเรียนร๎ูที่
หลากหลาย

อยูรํะหวาํงด าเนินการ

6 โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ โรงเรียนเทศบาลวดั
ชัยชุมพล
(งบโรงเรียน)

10,000           -  - 10,000         ด าเนินการชํวงตุลาคม 2561 - ธนัวาคม 2561 ณ โรงเรียน
เทศบาลวดัชัยชุมพล 
วัตถุประสงค์
 - เพือ่ฝึกทักษะด๎านการฟัง พูด อําน เขียน ภาษาอังกฤษ
แกํนักเรียน
 - เพือ่สํงเสริมให๎นักเรียนกล๎าแสดงออก
- เพือ่ให๎นักเรียนมีความร๎ูความสามารถด๎านภาษาอังกฤษ 
เตรียมความพร๎อมนักเรียนเข๎าสํูโรงเรียน มัธยมสองภาษา
และเตรียมความพร๎อมในการสอบแขํงขันด๎าน
ภาษาอังกฤษตามโครงการตําง ๆ
ผลการด าเนินงาน 
 - นักเรียนมีทักษะการฟัง พูด อําน เขียน ภาษาอังกฤษ
 - .นักเรียนได๎มีโอกาสในการแสดงออก
 - นักเรียนสามารถน าความร๎ูทีได๎ไปพัฒนาตนเองได๎อยาํง
มีประสิทธภิาพ

ด าเนินการแล๎วเสร็จ
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ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไวห้รือระบุเหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ 
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หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย
เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

7 โครงการรายงานผลการจัดการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวดั
ชัยชุมพล
(งบโรงเรียน)

 -  -  -  - ด าเนินการชํวงเดือน มกราคม 2562 - มีนาคม 2562 ณ 
โรงเรียนเทศบาลวดัชัยชุมพล
วัตถุประสงค์
 - เพือ่จัดท าโครงการจบการศึกษา กราบลาคุณครู 
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาชัน้ปีที ่6 
 - เพือ่ให๎นักเรียนมีโอกาสแสดงความรัก ความกตัญญู
กตเวทีตํอผ๎ูปกครอง ครู และสถานศึกษา
ผลการด าเนินการ
 - นักเรียนได๎แสดงออกถึงความกตัญญูกติเวทีตํอ
ผ๎ูปกครอง ครู และสถานศึกษา

ด าเนินการแล๎วเสร็จ

8 เสริมสร๎างศักยภาพทางการเรียน ชัน้
ประถมศึกษาชัน้ปีที ่1-6

โรงเรียนเทศบาลวดั
ชัยชุมพล
(งบโรงเรียน)

45,000          45,000         ด าเนินการชํวงเดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 ณ 
โรงเรียนเทศบาลวดัชัยชุมพล
วัตถุประสงค์
 - เพือ่จัดท าโครงการเสริมสร๎างศักยภาพทางการเรียน
ให๎กับนักเรียน
 - เพือ่เพิม่ทักษะการเรียนร๎ูในกลํุมสาระภาษาไย 
วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ 
ให๎กับนักเรียน

9 สํงเสริมศักยภาพด๎านการอําน การเขียน
 และการคิดวเิคราะห์

โรงเรียนเทศบาลวดั
ชัยชุมพล
(งบโรงเรียน)

20,000          ด าเนินการชํวงเดือน พฤศจิกายน 2561 - กันยายน 2562
 ณ โรงเรียนเทศบาลวดัชัยชุมพล
วัตถุประสงค์
 -เพือ่จัดท าโครงการสํงเสริมศักยภาพด๎านการอําน การ
เขียน และการคิดวเิคราะห์
 - เพือ่พัฒนานักเรียนทีม่ีความบกพรํองทางด๎านการอําน 
การเขียน และการคิดวเิคราะห์
 - เพือ่ให๎นักเรียนทีม่ีความบกพรํองทางด๎านการอําน การ
เขียน และการคิดวเิคราะห์ สามารถเรียนร๎ูได๎อยาํงเต็ม
ความสามารถตามศักยภาพของตน



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนด าเนินงาน 

ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้
หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไวห้รือระบุเหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย
เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

10 โครงการสํงเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาลวดั
ชัยชุมพล
(งบโรงเรียน)

20,000.00       -  -  - ด าเนินการชํวงเดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 ณ 
โรงเรียนเทศบาลวดัชัยชุมพล
วัตถุประสงค์
 - เพือ่จัดท าโครงการสํงเสริมสุขภาพให๎แกํนักเรียน
 - เพือ่สํงเสริมให๎นักเรียน ดูแล เอาใจใสํ ร๎ูจักป้องกัน 
โรคภัยไข๎เจ็บ และหํางไกลจากเชือ้โรคตํางq
 - เพือ่สํงเสริมให๎นักเรียนเลือกบริโภคส่ิงทีม่ีประโยชน์ตํอ
สุขภาพและถูกสุขอนามัย

อยูรํะหวาํงด าเนินการ

11 ออมทรัพยก์ับธนาคารโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลวดั
ชัยชุมพล
(งบโรงเรียน)

5,000.00         -  -  - ด าเนินการชํวงเดือน พฤษภาคม 2561 - กันยายน 2562
 ณ โรงเรียนเทศบาลวดัชัยชุมพล
วัตถุประสงค์
 - เพือ่สร๎างจิตส านึกให๎นักเรียนร๎ูจักใช๎จํายและร๎ูจักการ
ออม
 - เพือ่ให๎นักเรียนมีความร๎ูความสามารถ และมี
ประสบการณ์ในการท างาน สามารถน าไปใช๎ชีวติประจ าวนั
ได๎
 - เพือ่ให๎นักเรียนร๎ูจักการท างานรํวมกับผ๎ูอืน่ได๎
 - เพือ่ให๎นักเรียนมีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ์สุจริต มี
ความสามัคคี

อยูรํะหวาํงด าเนินการ

12 สนับสนุนคําสาธารณูปโภคเพือ่
เสริมสร๎างศักยภาพผ๎ูเรียน

โรงเรียนเทศบาลวดั
ชัยชุมพล
(งบโรงเรียน)

764,800.00     -  -  - ด าเนินการชํวงเดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2561 ณ 
โรงเรียนเทศบาลวดัชัยชุมพล
วัตถุประสงค์
 - เพือ่ให๎พร๎อมตํอการเรียนร๎ูของนักเรียน
 - เพือ่จํายคําไฟฟ้า ทีใ่ช๎ในการเรียนการสอน
 - เพือ่จํายคําน้ าประปาทีบ่ริการแกํนักเรียน
 -  เพือ่จํายคําโทรศัพท์และคําอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนที่
ใช๎ติดตํองานด๎านการเรียนการสอนของนักเรียน
 - เพือ่จํายคําบริการด๎านโทรคมนาคมกับหนํวยงาน
ภายนอกทีต๎่องติดตํอด๎านการเรียนการสอน

อยูรํะหวาํงด าเนินการ



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนด าเนินงาน 

ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้
หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไวห้รือระบุเหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย
เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

13 โครงการวนัส าคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์

โรงเรียนเทศบาลวดั
ชัยชุมพล
(งบโรงเรียน)

45,000           -  -  - ด าเนินการชํวงเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 ณ 
โรงเรียนเทศบาลวดัชัยชุมพล
วัตถุประสงค์
 - เพือ่ให๎นักเรียน ครู บุคลากรและผ๎ูปกครอง ได๎มีสํวน
รํวมในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
 - เพือ่ปลูกฝังให๎นักเรียนได๎แสดงความจงรักภักดีตํอชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย ์ด ารงไวซ่ึ๎งประเพณีทีดี่งาม  
รักความเป็นไทยให๎กับนักเรียน ครู บุคลากรและผ๎ูปกครอง
 - เพือ่ให๎นักเรียนสามารถน าหลักธรรม ไปใช๎ใน
ชีวติประจ าวนัมีคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมทีพ่ึงประสงค์
 - เพือ่นักเรียนได๎แสดงออกถึงความจงรักภักดีตํอชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริยด์ ารงไวซ่ึ๎งประเพณีทีดี่งาม  
รักความเป็นไทย
 - เพือ่ให๎นักเรียนน าความร๎ูจากการปฏิบัติจริง พัฒนา
ทักษะการเรียนร๎ูและสร๎างจิตส านึกในการรักท๎องถิน่

อยูรํะหวาํงด าเนินการ



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนด าเนินงาน 

ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้
หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไวห้รือระบุเหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย
เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

14 พัฒนาผ๎ูเรียนด๎านเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร (ICT)

โรงเรียนเทศบาลวดั
ชัยชุมพล
(งบโรงเรียน)

45,000           -  -  - ด าเนินการชํวงเดือนมกราคม 2562 - กันยายน 2562 ณ 
โรงเรียนเทศบาลวดัชัยชุมพล
วัตถุประสงค์
 - เพือ่ฝึกทักษะการใช๎โปรแกรมชุด Microsoft Office 
และการใช๎งาน Internet ให๎แกํเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทีส่นใจ
 - เพือ่เพิม่ทักษะความร๎ูด๎านเทคโนโลยสีารสนเทศให๎
สามารถประยกุต์ใช๎ในชีวติประจ าวนัและการประกอบ
อาชีพได๎อยาํงมีประสิทธภิาพให๎แกํ เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทีส่นใจ 
ผลการด าเนินงาน
 - เด็ก เยาวชน และประชาชนทีส่นใจ มีทักษะการใช๎
โปรแกรม Microsoft Office และการใช๎งาน Internet 
สามารถค๎นหาและสํงข๎อมูลผํานทาง Internet ได๎
 - เด็ก เยาวชน และประชาชนทีส่นใจ สามารถประยกุต์ใช๎
เทคโนโลยสีารสนเทศในชีวติประจ าวนัและน าไปใช๎ในการ
การประกอบอาชีพได๎

อยูรํะหวาํงด าเนินการ



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนด าเนินงาน 

ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้
หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไวห้รือระบุเหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย
เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

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

86,300           -  - 83,300         ด าเนินเข๎าคํายลุกเสือเนตรนารี ป.1-6 ชํวงเวลา มกราคม 
2562 - มีนาคม 2562 ลูกเสือเนตรนารี ป.1-3,6 ณ คําย
ลูกเสือชัว่คราว
ร.ร.ท.1 , ลูกเสือเนตรนารี ป.4-5 ณ คํายเทพสตรีศรีสุนทร
วัตถุประสงค์
 - เพือ่ให๎ลูกเสือ – เนตรนารีได๎ฝึกความอดทน  ความมี
ระเบียบวนิัย  ร๎ูจักชํวยตนเอง  ร๎ูจักอยูแํละท างานรํวมกับ
ผ๎ูอืน่
 - เพือ่ให๎ลูกเสือ – เนตรนารีได๎พัฒนาศักยภาพตนเองจาก
ประสบการณ์ตรง
ผลการด าเนินงาน
 - ลูกเสือ-เนตรนารีได๎ฝึกความอดทน ความมีระเบียบวนิัย
และการอยูรํํวมและท างานกับผ๎ูอืน่
 - ลูกเสือ-เนตรนารีได๎รับประสบการณ์ตรงในการเรียนร๎ู 

ด าเนินการแล๎วเสร็จ

16 คําปัจจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจน โรงเรียนเทศบาลวดั
โคกสะท๎อน

197,000         -  -          95,000 นักเรียนทุกคนได๎รับคําปัจจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียน
ยากจน ร๎อยละ 100

ด าเนินการแล๎วเสร็จ

17 โครงการจัดการศึกษาต้ังแตํระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
คําจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนเทศบาลวดั
โคกสะท๎อน

1,103,900       -  -    545,559.71 สถานศึกษามีงบประมาณในการจัดการเรียนการสอน 
และบริหารงานทัว่ไปได๎อยาํงมีประสิทธภิาพ

ด าเนินการแล๎วเสร็จ

18 คําอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนเทศบาลวดั
โคกสะท๎อน

226,590         -  -        112,515 โรงเรียนได๎รับจัดสรรงบประมาณเป็นรายภาคเรียน 
นักเรียนทุกคนได๎รับเงินคําอุปกรณ์การเรียน ร๎อยละ 100

ด าเนินการแล๎วเสร็จ

19 โครงการจัดการศึกษาต้ังแตํระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
คํากิจกรรมพัฒนา

โรงเรียนเทศบาลวดั
โคกสะท๎อน

278,880         -  -          57,538 พัฒนาการศึกษา และสํงเสริมกิจกรรมทางด๎านวชิาการ 
การศึกษาดูงาน การเข๎าคํายลูกเสือ-เนตรนารี หารใช๎ส่ือ
เทคโนโลย ีICT กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม

ด าเนินการแล๎วเสร็จ



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนด าเนินงาน 

ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้
หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไวห้รือระบุเหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย
เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

20 โครงการขอรับการสนับสนุนคําใชํจําย
ในการสํงเสริมองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิน่ทีจ่ัดท าแผนการศึกษาดีเดํน 
(ระดับสถานศึกษา)

โรงเรียนมัธยม
เทศบาลวดัทําแพ

500,000         -  -  - วัตถุประสงค์ 
 - เพือ่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดํนของกรมสํวงเสริมการปกครอง
สํวนท๎องถิน่
 - เพือ่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียน
ผลการด าเนินงาน
 - สํงผลงานเข๎าประกวดเรียบร๎อยและแตํยงัรอผลการ
ตัดสิน

ด าเนินการแล๎วเสร็จแตํรอผลการตัดสิน

21 โครงการเข๎าคํายพักแรมและเดิน
ทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี
 - กิจกรรมการอยูคํํายพักแรมลูกเสือ-
เนตรนารี สามัญ
 - กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือ-
เนตรนารี ส ารอง

โรงเรียนเทศบาลบ๎าน
นาเหนือ
(งบโรงเรียน)

15,000           -  -          15,000 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ให๎ลูกเสือ-เนตรนารี ชัน้ประถมศึกษาชัน้ปีที ่1-6 
จ านวน 306 คน ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม
2. เพือ่ให๎ลูกเสือ-เนตรนารี มีความรับผิดชอบ มีระเบียบ
วนิัย และมีความสามัคคี
3. เพือ่ให๎ผ๎ูมีสํวนรํวมและผ๎ูทีเ่กีย่วข๎องมีความพึงพอใจ
ผลการด าเนินงาน
1. ลูกเสือ-เนตรนารี ร๎อยละ 100 ได๎รับประสบการณ์ตรง
จากการเข๎ารํวมกิจกรรมการอยูคํํายพักแรม
2. ลูกเส้ือ-เนตรนารี ร๎อยละ 90 มีความรับผิดชอบ มี
ระเบียบวนิัย และมีความสามัคคี
3. ผ๎ูมีสํวนรํวมและผ๎ูทีเ่กีย่วข๎อง ร๎อยละ 85 มีความพึง
พอใจ



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนด าเนินงาน 

ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้
หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไวห้รือระบุเหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย
เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

22 โครงการสํงเสริมทักษะทางวชิาการ
(กิจกรรมพัฒนาทักษะการอํานของ
นักเรียน)
 - ประชุมครูกลํุมสาระภาษาไทย
 - คัดเลลือกนักเรียนรํวมโครงการ
 - จัดกิจกรรมตามก าหนดการ

โรงเรียนเทศบาลบ๎าน
นาเหนือ
(งบโรงเรียน)

5,000             -  -           5,000 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ให๎นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการอํานได๎
เหมาะสมตามวยั และระดับชัน้
2. เพือ่ให๎นักเรียนมีนิสัยรักการอําน
3. เพือ่แก๎ปัญหานักเรียนทีอ่ํานไมํออกและอํานไมํคลํอง
4. เพือ่ผ๎ูทีเ่กีย่วข๎องและผ๎ูมีสํวนรํวมมีความพึงพอใจ
ผลการด าเนินงาน
1. นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการอํานได๎เหมาะสมตาม
วยัและระดับชัน้ ร๎อยละ 100
2. นักเรียนมีนิสัยรักการอําน ร๎อยละ 90
3. ผ๎ูเกีย่วข๎องและผ๎ูมีสํวนรํวมมีความพึงพอใจ ร๎อยละ 85

ด าเนินการแล๎วเสร็จ

23 โครงการสํงเสริมทักษะทางวชิาการ
(กิจกรรมสํงเสริมและพัฒนาผ๎ูเรียนสํู
ความเป็นเลิศด๎านวชิาการ)
 - สอนเสริมเพิม่ทักษะวชิาการนักเรียน
ชัย้ประถมศึกษาชัน้ปีที ่4-5
 - การจัดการเรียนการสอน 5 กลํุม 
สาระหลัก ชัน้ประถมศึกษาชัน้ปีที ่6
 - การจัดกิจกรรมบูรณาการกํอนเสร็จ
ส้ินโครงการ

โรงเรียนเทศบาลบ๎าน
นาเหนือ
(งบโรงเรียน)

150,000         -  -        150,000 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ให๎นักเรียนชัน้ ป.4-6 มีความร๎ูความเข๎าใจ การเรียน
เพิม่ขึน้
2. เพือ่ให๎นักเรียนเห็นความส าคัญของการเรียน มีการ
พัฒนาตนเองอยาํงตํอเนือ่ง
3. เพือ่ให๎นักเรียนมีความพร๎อมในการเตรียมตัวเพือ่สอบ
เข๎าเรียนตํอในระดับชัน้ ม.1
ผลส าเร็จโครงการ
1. นักเรียนร๎อยละ 90 มีการพัฒนาตนเองด๎านการเรียน
อยาํงตํอเนือ่ง
2. นักเรียนร๎อยละ 90 ประสบความส าเร็จในการ
สอบแขํงขันเพือ่เข๎าเรียนตํอ ม.1
3. ผ๎ูเกีย่วข๎องและผ๎ูมีสํวนรํวม มีความพึงพอใจร๎อยละ 85

ด าเนินการแล๎วเสร็จ



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนด าเนินงาน 

ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้
หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไวห้รือระบุเหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย
เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

24 โครงการสํงเสริมกีฬาวอลเลยบ์อล
(กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนสํูความเป็นเลิศ
ด๎านวชิาการ)
 - นักเรียนชัน้ประถมศึกษาชัน้ปีที ่3-6 
โรงเรียนเทศบาลบ๎านนาเหนือ จ านวน 
40 คน มีพืน้ฐานและทักษะการเลํน
กีฬาวอลเลยบ์อล

โรงเรียนเทศบาลบ๎าน
นาเหนือ
(งบโรงเรียน)

150,000         -  -        150,000 วัตถุประสงค์
1. สํงเสริมให๎นักเรียนออกก าลังกาย มีสุขภาพ อนามัย
สมบูรณ์ แข็งแรง
2. เพือ่ให๎นักเรียนได๎แสดงความสามารถด๎านกีฬา
3. สนับสนุนนโยบายการส๎รางนักกีฬาทีม่ีความสามารถ
ดีเดํน
ผลส าเร็จโครงการ
1. นักเรียนชัน้ประถมศึกษาชัน้ปีที ่3-6 โรงเรียนเทศบาล
บ๎านนาเหนือ จ านวน 40 คน มีพืน้ฐานและทักษะการเลํน
กีฬาวอลเลยบ์อล
2. นักเรียนมีประสบการณ์ด๎านกีฬา สามารถพัฒนาจน
เกิดความช านาญ เข๎ารํวมการแขํงขันกับหนํวยงานตําง ๆ

ด าเนินการแล๎วเสร็จ

25 โครงการตลาดนัดวชิาการ
(กิจกรรมนาเหนือวถิี We will go 
together)
 - กิจกรรมนาเหนือรักษ์ดี
 - กิจกรรมนาเหนือรักษ์คิด
 - กิจกรรมนาเหนือรักษ์ศิลป์
 - กิจกรรมนาเหนือรักษ์ถิน่
 - กิจกรรมนาเหนือรักษ์โลก
 - กิจกรรมนาเหนือพอเพียง
 - กิจกรรมนาเหนือด๊ีดี

โรงเรียนเทศบาลบ๎าน
นาเหนือ
(งบโรงเรียน)

20,000           -  -          20,000 วัตถุประสงค์
1. เพือ่จัดประสบการณ์ตรงแกํนักเรียน
2. เพือ่ประชาสัมพันธโ์รงเรียน
3. เพือ่ให๎นักเรียนน าทักษะและวชิาความร๎ูไปปรับใช๎ใน
ชีวติประจ าวนั
4. เพือ่ประเมินความพึงพอใจชองผ๎ูมีสํวนรํวมและผ๎ูที่
เกีย่วข๎อง
ผลส าเร็จโครงการ
1.นักเรียน ผ๎ูปกครอง โรงเรียน เกิดความสัมพันธอ์ันดีตํอ
กัน
2. นักเรียนน าทักษะประสบการณ์ทีไ่ด๎รับไปปรับใช๎ใน
ชีวติประจ าวนั

ด าเนินการแล๎วเสร็จ



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนด าเนินงาน 

ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้
หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไวห้รือระบุเหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย
เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

26

 - กิจกรรมพัฒนาห๎องสมุดโรงเรียน
 - กิจกรรมปรับปรุงศูนยก์ารเรียนร๎ู
 - กิจกรรมพัฒนาแหลํงเรียนร๎ู

โรงเรียนเทศบาลวดั
ชัยชุมพล

240,000  -  -  - ด าเนินการชํวงตุลาคม 2560 - กันยายน 2562 ณ 
โรงเรียนเทศบาลวดัชัยชุมพล 
วัตถุประสงค์
 - เพือ่จัดซ้ือส่ือ นวตักรรม วสัดุ ครุภัณฑ์ เพือ่ใช๎ในศูนย์
การเรียนร๎ู
 - เพือ่พัฒนาห๎องสมุดให๎เป็นแหลํงเรียนร๎ูทีม่ีคุณภาพตํอ
นักเรียนและชุมชน
 - เพือ่สร๎างบรรยากาศของแหลํงเรียนร๎ู ให๎เอือ้ตํอการจัด
กิจกรรมการเรียนร๎ู และกํอประโยชน์สูงสุดตํอผ๎ูเรียน

อยูรํะหวาํงด าเนินการ

 - กิจกรรมพัฒนาศูนยภ์าษาอังกฤษ 25,000          25,000         ด าเนินการแล๎วเสร็จ

 - กิจกรรมพัฒนาศูนยภ์าษาไทย 25,000          25,000         

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรูข้องโรงเรียน

ด าเนินการชํวงเดือน กุมภาพันธ ์2562 - เมษายน 2562 
ณ โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะท๎อน
 - พัฒนาปรับปรุงแหลํงเรียนร๎ูในโรงเรียนหรือปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในศูนยภ์าษาอังกฤษ ศูนยภ์าษาไทย โรงเรียน
เทศบาลวดัโคกสะท๎อน ให๎มีส่ือ วสัดุ และอุปกรณ์อยาํง
เพียงพอและเอือ้ตํอการเรียนร๎ูของผ๎ูเรียนภาษาอังกฤษ
และภาษาไทยเพิม่ขึน้ ร๎อยละ 100

โรงเรียนเทศบาลวดั
โคกสะท๎อน



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนด าเนินงาน 

ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้
หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไวห้รือระบุเหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย
เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

 - คําใชํจํายในการพัฒนาแหลํงเรียนร๎ู
ของโรงเรียน

โรงเรียนกีฬาเทศบาล
เมืองทุงํสง

50,000  - 50,000  - จัดหาวสัดุอุปกรณ์ รายละเอียดดังนี้
 - ไวนิลเศรษฐกิจพอเพียง
 - ร้ัวไม๎ไผํพับได๎
- หญ๎าเทียม
 - กระทางโรมัน
 - รูปปัน้ตุ๏กตา
 - อิฐบล็อกประสานตรง
 - อิฐบล็อกประสานโค๎ง
 - ร้ัวไม๎ส าเร็จรุปสีขาว
 - หินแมํน้ าสีขาว
 - น้ าพุขนาดกลาง
 - กระถางปูน
 - กระถางพลาสติกแบบยาว
 - ตุ๏กตาตกแตํงสวนครอบครัว
 - จักรยาน

27 โครงการอาหารกลางวัน
 - คําบริการอาหารกลางวนันักเรียน โรงเรียนเทศบาลวดั

ชัยชุมพล
6,680,000       -  -  - ด าเนินการชํวงเดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 ณ 

โรงเรียนเทศบาลวดัชัยชุมพล
วัตถุประสงค์
 - เพือ่ให๎นักเรียนทุกคนได๎รับประทานอาหารกลางวนัที่
สะอาด ปลอดภัยถูกสุขอนามัย 
 - เพือ่ให๎นักเรียนได๎รับการดูแลชํวยเหลือเร่ืองอาหาร
กลางวนั

อยูรํะหวาํงด าเนิการ



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนด าเนินงาน 

ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้
หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไวห้รือระบุเหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย
เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

 - โครงการอาหารกลางวนั โรงเรียนเทศบาลวดั
โคกสะท๎อน

2,324,000       -  -      1,138,640 ด าเนินการชํวงเดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 ณ 
โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะท๎อน
ผลการด าเนินงาน
 - นักเรียนระดับชัน้อนุบาลปีที ่1-6 จ านวน 581 คน ได๎
รับประทานอาหารกลางวนัทีดี่มีคุณคําทางโภชนาการและ
มีปริมาณทีเ่พียงพอตํอความต๎องการของรํางกาย ร๎อยละ 
100

ด าเนินการแล๎วเสร็จ

28
 - คําใช๎จํายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาลวดั
โคกสะท๎อน

20,000           -  -          19,998 ด าเนินการชํวงเดือน มีนาคม 2562  - พฤษภาคม 2562 
ณ โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะท๎อน
 - พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให๎สอดคล๎องกับ
สถานการณ์ทีเ่ปล่ียนแปลงของสังคม ท๎องถิน่ และชุมชน

ด าเนินการแล๎วเสร็จ

 - คําใชํจํายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา

โรงเรียนมัธยม
เทศบาลวดัทําแพ

20,000           -  - 20,000         วัตถุประสงค์
 - เพือ่ปรับปรุงและพัฒนาหลักศูตรสถานศึกษาให๎
สอดคล๎องกับสถานทีเ่ปล่ียนแปลงของสังคม
 -  เพือ่ปรับปรุงและพัฒนาหลักศูตรสถานศึกษาให๎
สอดคล๎องกับความต๎องการของท๎องถิน่และชุมชน
ผลการด าเนินงาน
สถานศึกษามีหลักสูตรทีเ่หมาะสมกับผ๎ูเรียนและ
สอดคล๎องกับท๎องถิน่ จ านวน 8 กลํุมสาระการเรียนร๎ู
 - ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนร๎ูเพือ่พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
และการจัดการเรียนร๎ู
 - การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาอยูใํนระดับดี
 - ผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม จ านวน 60 คน มีความร๎ูความเข๎าใจ
ในเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรให๎ทันตํอสังคมปัจจุบัน อยูใํน
ระดับดี

ด าเนินการแล๎วเสร็จ

โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนด าเนินงาน 

ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้
หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไวห้รือระบุเหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย
เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

 - อบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา
 - ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนได๎รับความร๎ู แนวทางในการ
หัฒนาหลักสูตร น าความร๎ูมาปรับปรุง
หลักสูตรได๎ถูกต๎อง เหมาะสม

โรงเรียนเทศบาลบ๎าน
นาเหนือ

20,000           -  -          20,000 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ให๎ครูมีความร๎ู ความเข๎าใจในการท าการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา
2. เพือ่ให๎ครูสามารถปรับปรุงหลักสูตรในสํวนทีรั่บผิดชอบ
ได๎ถูกต๎อง
ผลส าเร็จโครงการ
 - ได๎หลักสูตรสถานศึกษาอยาํงมีคุณภาพสอดคล๎องกับ
หลักสูตรแกนกลาง
 - ได๎หลักสูตรกลํุมการเรียนร๎ูอยาํงมีคุณภาพ

ด าเนินการแล๎วเสร็จ

 - คําใชํจํายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา

โรงเรียนกีฬาเทศบาล
เมืองทุงํสง

20,000          20,000         วัตถุประสงค์
 - เพือ่ปรับปรุงและพัฒนาหลักศูตรสถานศึกษา

ด าเนินการแล๎วเสร็จ

29 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
 - คําใช๎จํายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลวดั

โคกสะท๎อน
16,800           -  -       6,366.05 ด าเนินการชํวงเดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 ณ 

โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะท๎อน
 - ครู นักเรียน ประชาชน ผ๎ูปกครองและชุมชน สามารถ
ใช๎อินเตอร์เน็ตในการศึกษาค๎นควา๎หาความร๎ู และใช๎ใน
การจัดการเรียนการสอนในรายวชิาคอมพิวเตอร์ ร๎อยละ 
95

ด าเนินการแล๎วเสร็จ

 - คําบริการเชือ่มตํออินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง

โรงเรียนกีฬาเทศบาล
เมืองทุงํสง

16,800           -  - 16,800         วัตถุประสงค์
- เพือ่เชือ่ม Internet ความเร็วสูงไวบ๎ริการบุคลากร
สถานศึกษา

ด าเนินการแล๎วเสร็จ



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนด าเนินงาน 

ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้
หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไวห้รือระบุเหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย
เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

30
 - เสริมสร๎างศักยภาพด๎านนาฏศิลป์สํู
ความเป็นเลิศ

โรงเรียนเทศบาลวดั
ชัยชุมพล

18,000           -  - 18,000         ด าเนินการชํวงเดือนมกราคม 2562 - มีนาคม 2562 ณ 
โรงเรียนเทศบาลวดัชัยชุมพล 
วัตถุประสงค์
- เพือ่จัดกิจกรรมนาฏศิลป์ให๎แกํนักเรียน
 - เพือ่ให๎นักเรียนเพิม่ทักษะด๎านนาฏศิลป์สํูความเป็นเลิศ
 - เพือ่จัดให๎มีชุดและอุปกรณ์นาฏศิลป์ทีพ่ร๎อมตํอการเรียน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
 - นักเรียน จ านวน 30 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมนาฏศิลป์และได๎เพิม่ทักษะ
ด๎านนาฏศิลป์สํูความเป็นเลิศ
 - นักเรียนมีทักษะ มีชุด และอุปกรณ์การแสดงด๎าน
นาฏศิลป์สํูความเป็นเลิศ
ผลการด าเนินงาน
นักเรียนมีทักษะ มีชุดและอุปกรณ์การแสดงด๎านนาฏศิลป์
สํูความเป็นเลิศ

ด าเนินการแล๎วเสร็จ

 - กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนสํูความเป็นเลิศ
ด๎านวชิาการ

โรงเรียนเทศบาลวดั
โคกสะท๎อน

127,500         -  -        127,500  - นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม จ านวน 90 คน มีคํา E.I ร๎อย
ละ42 และมีความพึงพอใจของผ๎ูทีเ่กีย่วข๎องเฉล่ียร๎อยละ 85

ด าเนินการแล๎วเสร็จ

 - กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนสํูความเป็นเลิศ
ด๎านศิลปะ

40,000           -  -          40,000  - เชิญวทิยากรทีม่ีความร๎ูความช านาญด๎านศิลปะมาจัด
กิจกรรมการเรียนร๎ูให๎นักเรียนทีม่ีความสามารถและความ
สนใจ จ านวน 8 คน มีผลการประเมินตามกิจกรรมอยูใํน
ระดับร๎อยละ 97.5 นักเรียนมีความสามารถทางด๎านศิลปะ
สามารถน าสํูการแขํงขันในระดับตําง ๆ และใช๎ในการสอบ
เข๎าเรียนตํอในระดับมัธยมศึกษาปีที ่1 ประเภท
ความสามารถพิเศษได๎

ด าเนินการแล๎วเสร็จ

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน (SBMLD)



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนด าเนินงาน 

ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้
หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไวห้รือระบุเหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย
เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

 - กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนสํูความเป็นเลิศ
ด๎านดนตรี

120,000         -  -        120,000  - เชิญวทิยากรทีม่ีความช านาญด๎านดนตรีสากล ดนตรี
ไทย มาจัดกิจกรรมการเรียนร๎ูให๎กับนักเรียนนทีม่ี
ความสามารถทางดนตรีและความสนใจเสริมสร๎าง
ประสบการณ์และเทคนิคในการบรรเลงดนตรีสากลและ
ดนตรีไทยให๎แกํนักเรียน จ านวน 80 คน ผลการประเมิน 
ร๎อยละ 85

ด าเนินการแล๎วเสร็จ

 - กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนสํูความเป็นเลิศ
ด๎านกีฬา
 - ฟุตซอล
 - เปตอง

120,000         -  -        120,000  - ผ๎ูเรียนด๎านกีฬาฟุตซอล จ านวน 20 คนกีฬาเปตอง 
จ านวน 30 คน ๆด๎เสริมสร๎างประสบการณ์และเทคนิคใน
การเลํนกีฬาฟุตบอลและเปตองให๎แกํนักเรียนทีม่ีความ
สนใจ และมีความสามารถในการเลํนกีฬา มีผลการ
ประเมินตามกิจกรรมอยูใํนระดับร๎อยละ 85 นักเรียนมี
ศักยภาพด๎านตําง ๆ ได๎ฝึกทักษะเตรียมความพร๎อมในการ
เข๎ารํวมแขํงขันทักษะทางด๎านกีฬาตํอในระดับทีสู่งขึน้

ด าเนินการแล๎วเสร็จ

 - กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
และความภูมิใจในท๎องถิน่

92,500           -  -          92,500  - กิจกรรมหน๎าห๎องนํามอง โดยการทางฃสีห๎องรียน
 - กิจกรรมการท าปุย๋หมักจากภูมิปัญญาท๎องถิน่และปุย๋
ชีวภาพ

ด าเนินการแล๎วเสร็จ

 - การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช๎
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท๎องถิน่ 
(SBMLD)

โรงเรียนมัธยม
เทศบาลวดัทําแพ

750,000         -  -        750,000  วัตถุประสงค์
 - เพือ่สํงเสริมให๎นักเรียนได๎รับการพัฒนาศักยภาพด๎วย
ทักษะชีวติ
 - เพือ่สํงเสริมทักษะอาชีพตามความถนัดของนักเรียน

ด าเนินการแล๎วเสร็จ

31

 - โครงการรณรงค์การป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาลวดั
โคกสะท๎อน

15,000           -  -           9,050 ฝึกอบรมนักเรียนแกนน า จ านวน 45 คน เฝ้าระวงัยาเสพ
ติดในสถานศึกษา ให๎มีความร๎ุความสามารถในการภฃ
ถํายทอดความร๎ูให๎บุคคลรอบข๎างได๎ ปลูกจิตส านึกของ
เด็กนักเรียนและเยาวชนให๎มีความร๎ูความเข๎าใจและ
ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดได๎ ร๎อยละ 85

ด าเนินการแล๎วเสร็จ

โครงการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนด าเนินงาน 

ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้งไว้
หลงัโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไวห้รือระบุเหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย
เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

 - คําใช๎จํายในการรณรงค์เพือ่ป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา

โรงเรียนกีฬาเทศบาล
เมืองทุงํสง

15,000           -  - 15,000          วัตถุประสงค์
 - เพือ่ให๎นักเรียนตระหนักถึงพาภัยของยาเสพติดให๎โทษ
 - เพือ่ป้องและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ด าเนินการแล๎วเสร็จ

32 โครงการคําใชํจํายในการพัฒนาห๎องสมุด โรงเรียนกีฬาเทศบาล
เมืองทุงํสง

100,000         -  - 100,000       ระดับความคิดเห็น มีความพึงพอใจร๎อยละ 90.92 
จัดหาหนังสือ วารสาร ส่ือการเรียนร๎ู วสัดุอุปกรณ์การ
ซํอมแซมหนังสือดังนี ้
 - พลาสติกใสหนา
 - เคร่ืองเจาะ PS 
 - เคร่ืองตัดขนยาด 12*15
 - กาวยนํ 2 โหล
 - สวาํนไฟฟ้า
 -  โต๏ะไวท์บอร์ด ขนาด 120*24 นิว้
 - โต๏ะไวท์บอร์ด ขนาด 120*18 นิว้
 - ต๎ูเหล็ก
 - ต๎ูล้ินชัก 15 ชัน้
 - หนังสือ วารสารในห๎องสมุด

ด าเนินการแล๎วเสร็จ



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผนด าเนินงาน

 ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพ่ิม 
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา

โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล
ทุ่งสง

20,000               -  -  - วัตถุประสงค์ 
 - เพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยให้
สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยของ
โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสงให้มีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น   - 
เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม  และสติปัญญา

ยังไม่ได้ด าเนินการ

2 โครงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
และwifi

โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล
ทุ่งสง

16,800               -  -  - วัตถุประสงค์
 - เป็นแนววิธีและส่ือการเรียนการสอนภายในโรงเรียนที่
สามารถเป็นประโยชน์ได้กับตัวนักเรียนและครูผู้สอนเอง  
โดยใช้ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ                 - 
เพื่อน าไปใช้ในการติดต่อส่ือสารกับกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมไปถึงการน าข้อมูลต่งๆมาใช้ใน
การบริหารสถานศึกษา

อยู่ระหว่างด าเนินการ

3 โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล
ทุ่งสง

100,000  -  -  - วัตถุประสงค์ 
 - จัดซ้ือหนังสือที่สงเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย   
 - เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้  และพัมนาตนเองอย่างต่อ
เนิอง        
- เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก      
 - เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้ป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็ก และ
บุคคลากรในสถานสึกษา

ยังไม่ได้ด าเนินการ

แผนงานการศึกษา

ผลการตดิตามและประเมนิผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมอืงทุง่สง  ประจ าปี 2562
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การพฒันาสังคม การเรียนรู้และภมูิปญัญา เพื่อการอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ
ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พฒันาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบรุณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกวา่
กลยุทธ์ที่ 4 พฒันาเด็กก่อนวยัเรียนใหม้ีความพร้อมทกุด้านโดยจัดต้ังโรงเรียนและพฒันาระบบบริหารจัดการ "รีสอร์ทอนุบาล"และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผนด าเนินงาน

 ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพ่ิม 
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

4 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล
ทุ่งสง

50,000               -  -  - วัตถุประสงค์ 
 - เพื่อจัดซ้ือส่ือและวัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษาในการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาส าหรับเป็นฐานใน
การศึกษาตลอดชีวิต
 - เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา

ยังไม่ได้ด าเนินการ

5 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน
(SBMLD)

โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล
ทุ่งสง

500,000             -  -  - วัตถุประสงค์ 
- จัดซ้ือวัสดุ  อุปกรณ์ ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียนระดับปฐมวัย  
 - เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา   
 - เพื่อให้เด็กได้รับการจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย
เหมาะสมกับวัย

อยู่ระหว่างด าเนิการ

6 โครงการยาเสพติด โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล
ทุ่งสง

15,000  -  -  - วัตถุประสงค์  
 - เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยและโทษของยา
เสพติด  ปลูกจิดส านึกและการป้องกันการยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติดให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง 
 - เพื่อครู  ผู้ปกครองสามารถถ่ายทอดความรู้  ขยายผล
ไปยังผู้ใกล้ชิดในครอบครัว เพื่อนบ้านและชุมชนใกล้เคียง 
 - เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด
และโทษของยาเสพติด

อยู่ระหว่างด าเนิการ



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผนด าเนินงาน

 ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพ่ิม 
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

7 โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล
ทุ่งสง

50,000               -  -  - วัตถุประสงค์  
 - เพือจัดท าและพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา
 - เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา         
 - เพื่อให้โรงเรียนมีแผนพัฒนาการสึกษาที่สอดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนให้
บรรลุตามเป้าหมาย

ไม่ได้รับงบประมาณ



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผนด าเนินงาน

 ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพ่ิม 
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

1 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

กองการศึกษา 
(หน่วยงานศึกษานิเทศก์)

50,000               -  - 50,000             ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาครูและบุคลาการ
ทางการศึกษา กิจกรรม PLC ในวันที่ 5 - 6 
มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง 
จ านวน 260 คน
ผลการด าเนิงาน 
 - ผู้บริหารและครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการ PLC

ด าเนินการแล้วเสร็จ รอวัดผลและติดตาม

แผนงานการศึกษา

ผลการตดิตามและประเมนิผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมอืงทุง่สง  ประจ าปี 2562
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การพฒันาสังคม การเรียนรู้และภมูิปญัญา เพื่อการอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ
ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พฒันาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบรุณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกวา่
กลยุทธ์ที่ 5 พฒันาครูต้นแบบและบคุลากรทางการศึกษาใหไ้ด้มาตรฐานและมีความเปน็เลิศ โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ เคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรมสมัยใหม่ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร
การศึกษา



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผนด าเนินงาน

 ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพ่ิม 
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เด็ก และ
เยาวชนและประชาชน

งานกีฬาฯ 
กองการศึกษา
(งบเทศบาล)

100,000          -  - 98,250            - ด าเนินการจัดการแข่งขันแบดมินตัน "ทุ่งสงโอเพ่น" 
ประจ าปี 2561 ในรุ่นยุวชน เยาวชน และประชาชน 
ระหว่างวันที่ 27-19 ตุลาคม 2561 ณ สนามแบดมินตัน
เทศบาลเมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะและความเป็นเลิศด้าน
กีฬาแบดมินตันให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน
2. เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด
ผลการด าเนินงาน
1. เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้พัฒนาทักษะและมี
ความเป็นเลิศด้านกีฬาแบดมินตัน
2. เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด

ด าเนินการแล้วเสร็จ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ผลการตดิตามและประเมนิผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมอืงทุง่สง  ประจ าปี 2562
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การพฒันาสังคม การเรียนรู้และภมูิปญัญา เพื่อการอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ
ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พฒันาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบรุณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกวา่
กลยุทธ์ที่ 5 พฒันาครูต้นแบบและบคุลากรทางการศึกษาใหไ้ด้มาตรฐานและมีความเปน็เลิศ โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ เคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรมสมัยใหม่ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร
การศึกษา



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผนด าเนินงาน

 ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพ่ิม 
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

2  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกับ
หน่วยงานหรือองค์กรอื่น

 งานกีฬา ฯ
กองการศึกษา
(งบเทศบาล)

         150,000  -  - 78,057            - ด าเนินการจัดแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนรุ่นอายุไม่เกิน
 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2562 ชิง
ถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี ระหว่างวันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2562
 ณ โรงยิมเนเซ่ียมเทศบาลเมืองทุ่งสง และโรงยิมโรงเรียน
เทศบาลบ้านนาเหนือ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ต่ืนตัว
 แสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬาวอลเลย์บอล
อย่างถูกวิธี
2. เพื่อหาทีมชนะเลิศทั้งประเภททีมชายและทีมหญิง รับ
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ผลการด าเนินงาน
1. เด็ก และเยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถ
ทางด้านกีฬาวอยเลย์บอลและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
และส่งเสริมกีฬาวอลเลย์บอล
2. ได้ทีมผู้ชนะเลิศทั้งประเภททีมชายและทีมหญิง รับ
ถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี

ด าเนินการแล้วเสร็จ



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผนด าเนินงาน

 ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพ่ิม 
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

3 โครงการจัดส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

งานกีฬา ฯ
กองการศึกษา
(งบเทศบาล)

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

1,091,890       จัดส่งนักกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง เข้าร่วม
แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ คร้ังที่ 36 
ประจ าปี 2561 ระหว่างวันที่ 9-21 ตุลาคม 2561 
จังหวัดสงขลา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถด้านกีฬา
2. ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมภาคใต้ไปเข้า
ร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
3. เพื่อพัฒนาทักษะกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสงสู่
ความเป็นเลิศ
ผลการด าเนินงาน
 - 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

ด าเนินการแล้วเสร็จ



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผนด าเนินงาน

 ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพ่ิม 
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

74,250.00        - เข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ก่อนส่งเข้าร่วมข่งขันกีฬา นักเรียน อปท. รอบชิง
ชนะเลิศระดับประเทศ คร้ังที่ 36 ประจ าปี 2561 ในวันที่
 12-26 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองทุ่งสง 
ผลการด าเนินงาน
นักกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสงมีความพร้อมทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิต ตลอดจนเทคนิคต่างๆในการเข้า
ร่วมแข่งขันฯ

880,270.30      - จัดส่งนักกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง เข้าร่วม
แข่งขันกีฬานักเรียน อปท. รอบชิงชนะเลิศระดีบประเทศ
 คร้ังที่ 36 ประจ าปี 2561
ผลการด าเนินงาน
 - 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          -  -  - ด าเนินการช่วงเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 ณ 
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วัตถุประสงค์
 - เพื่อจัดสรรงบประมาณค่าเดินทางไปราชการให้กับ
บุคลากรของโรงเรียน
 - เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจของบุคลากรในการท างาน
และพัฒนาตนเอง

อยู่ระหว่างด าเนินการ



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผนด าเนินงาน

 ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

1 โครงการนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล

กองการศึกษา 
(หน่วยงานศึกษานิเทศก์)

22,000            +35,000 57,000            - ด าเนินการนิเทศติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ในวันที่ 17 -19 มกราคม 
2562 ณ โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
วัตถุประสงค์
 - เพื่อนิเทศติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 - เพื่อให้สถานศึกษาน าผลการนิเทศติดตามไปพัฒนาในปี
ถัดไป
 - เพื่อสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ผลการด าเนินงาน
 - สถานศึกษาได้รับการนิเทศตืดตามการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
 - สถานศึกษาน าผลการนิเทศติดตามไปใช้พัฒนาในปีถัดไป
 - ครูมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน

ด าเนินการแล้วเสร็จ รอวัดผลและติดตาม

แผนงานการศึกษา

ผลการตดิตามและประเมนิผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมอืงทุง่สง  ประจ าปี 2562
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การพฒันาสังคม การเรียนรู้และภมูิปญัญา เพื่อการอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ
ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พฒันาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบรุณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกวา่
กลยุทธ์ที่ 8 สร้างระบบบริหารจัดการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง เสริมสร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการของภาคีทกุภาคส่วนอย่างมีคุณภาพเปน็ระบบและได้มาตรฐาน



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผนด าเนินงาน

 ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานห้องสมุด

งานการศึกษาไม่
ก าหนดระดับ

756,000         

 -

 - 338,520         ด าเนินการจ้างเหมาบุคคลมาปฏิบัติงานใน 5 ภารกิจ จ านวน
 7 คน ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 
- ณ หอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสงและห้องสมุดสาขา
 จ านวน 2 สาขา
วัตถุประสงค์
 - เพื่อจ้างเหมาบุคคลมาปฏิบัติงานในปริมาณงานส่วนที่เกิน
อัตราก าลังที่มีอยู่
ผลการด าเนินงาน
 - มีส่ือส าหรับการเรียนรู้ที่หลากหลายและสวยงามส าหรับ
ฐานกิจกรรมและป้ายความรู้ส าหรับห้องสมุดฯ
 - ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมทางลดโลกร้อน
วัตถุประสงค์
 - เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงานให้บริการงานห้องสมุด
พิพิธภัณฑ์และเครือข่าย
ผลการด าเนินงาน  
- ศูนย์เรียนรู้ชุมทางลดโลกร้อนมีฐานกิจกรรมที่เป็นระเบียบ
เรียบร้อยพร้อมให้ผู้ใช้บริการเข้ามาท ากิจกรรมเรียนรู้ได้เกิน
เป้าที่วางไว้ 3,000 คน/ปี 
 - ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญาและประวัติศาสตร์ 
"ชุมทางประวัติศาสตร์ทุ่งสง"
ผลการด าเนินงาน
 - มีเจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเพียงพอส าหรับปฏิบัติหน้าที่
 - มีอาคารสถานที่ที่สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อม
ให้บริการผู้มาใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
 - ห้องสมุดมีป้ายความรู้ที่สวยงามและหลากหลายให้
ผู้ใช้บริการได้ศึกษาหาความรู้

อยู่ระหว่างด าเนินการ



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผนด าเนินงาน

 ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

3 โครงการจ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร
และให้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองทุ่งสง

งานการศึกษาไม่
ก าหนดระดับ

216,000          -  - 48,360           ด าเนินจัดโครงการจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารและ
ให้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองทุ่งสง ระหว่างวันที่ 1 
ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 
วัตถุประสงค์
 - เพื่อสรรหาอัตราก าลังมาปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
 - มีเจ้าหน้าที่ดูแลอาคารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองทุ่งสง ซ่ึง
เป็นพื้นที่แสดงผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมของศิลปินใน
ท้องถิ่น หรือกิจกรรมส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมอื่นๆพร้อมใช้
งาน
- มีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกให้บริการแก่ผู้เข้าเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นพร้อมดูแลรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองทุ่งสง

อยู่ระหว่างด าเนินการ

4 โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาการจัด
การศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
ทุ่งสง  ก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ า

งานการศึกษาไม่
ก าหนดระดับ

500,000          -  -  - วัตถุประสงค์  
 - เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมระหว่างเทศบาล-
โรงเรียน-ชุมชน ในการจัดการเรียนรู้และด าเนินปฏิบัติการ
ในท้องถิ่น เร่ือง การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Climate
 Change Mitigation) และการปรับตัวเพื่อรับมือผลกระทบ
ของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change 
Adaptation) ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 - เพื่อส่งเสริมโรงเรียนให้มีการพัฒนาโครงการ/ปฏิบัติการ
โรงเรียนขชุมชน สัมพันธ์แบบบูรณาการ เร่ืองการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 - เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักของชุมชน
ผ่านปฏิบัติการโรงเรียน-ชุมชน สัมพันธ์แบบบูรณาการ เร่ือง
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ได้ร่วมกันพัฒนาและ
ด าเนินการ

ยกเลิกการด าเนินโครงการ เนื่องจาก ไม่มี
ผู้รับจ้าง



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผนด าเนินงาน

 ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

5 โครงการเข้าค่ายวิชาการชองนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลน้านนาเหนือ
(กิจกรรม Plearn Kids Camp ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถามศึกษาชั้นปีที่ 6)
 - กิจกรรม Plearn Math
 - กิจกรรมรักษ์ภาษา
 - กิจกรรม Enflish For you
 - กิจกรรมนักสืบสายลม
 - กิจกรรมนักสืบสายน้ า

โรงเรียนเทศบาลบ้านนา
เหนือ

50,000            -  -            50,000 วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงและน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้
2. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
3. เพื่อให้นักเรียนน าวิธีคิด ตัดสินใจ หาวิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเองโดยมีเหตุผลประกอบ
4. เพื่อให้นักเรียนมีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ
ผลส าเร็จโครงการ
นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงโดยการร่วมท ากิจกรรมฐาน
การเรียนรู้ร่วมกับเพื่อน ๆ และวิทยากร มีความสุข 
สนุกสนาน บูรณาการการเรียนรู้ได้ดี และท าใบงานได้ครบ
ทุกฐานการเรียนรู้ คุ้มค่า

ด าเนินการแล้วเสร็จ

6 โครงการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียน
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ

โรงเรียนมัธยมเทศบาล
วัดท่าแพ

100,000          -  - 100,000         ด าเนินการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียนโรงเรียนมัธยม
เทศบาลวัดท่าแพ
วัตถุประสงค์
 - เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาการให้กับนักเรียน
 - เพื่อวัดความพึงพอใจของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
ผลการด าเนินการ
 - นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 จ านวน 286 คน มีความพึง
พอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 96.85 
 - นักเรียนมีผลการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนคิดเป็น
ร้อยละ 88.81

ด าเนินการแล้วเสร็จ



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผนด าเนินงาน

 ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

7 โครงการห้องเรียนผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาลวัดชัย
ชุมพล
(งบโรงเรียน)

80,000            -  -  - ด าเนินการช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 - สิงหาคม 2562 ณ 
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วัตถุประสงค์  
 - เพื่อจัดท าโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีละ 2 คร้ัง
 - เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรสถานศึกษา
 - เพื่อให้ผู้ปกครองได้ร่วมมือกับโรงเรียนในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่างๆของนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 - เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้ปกครองและ
โรงเรียนกับชุมชน

 

อยู่ระหว่างด าเนินการ

8 โครงการประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาลบ้านนา
เหนือ
(งบโรงเรียน)

5,950              -  -              5,950 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ปกครองทราบนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน
ของโรงเรียน
2. เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง 
ในการส่งเสริมและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของนักเรียน
ผลส าเร็จโครงการ
 - ผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุมรับทราบพฤติกรรมเร่ืองต่าง ๆ 
ของบุตรหลาน เกิดความร่วมมือในการช่วยกันติดตาม ดูแล 
ส่งเสริ และแก้ปัญหาของนักเรียน
 - ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

9 จัดซ้ือวัสดุส านักงานพัฒนาการเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดชัย
ชุมพล
(งบโรงเรียน)

540,200          -  -  - ด าเนินการช่วงเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 ณ 
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วัตถุประสงค์  
 - เพื่อจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน 
 - เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

อยู่ระหว่างด าเนินการ



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผนด าเนินงาน

 ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

10 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาลวัดชัย
ชุมพล
(งบโรงเรียน)

50,000            -  -  - ด าเนินการช่วงเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 ณ 
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วัตถุประสงค์  
 - เพื่อให้นักเรียนมีวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย พร้อมใช้งาน
ในการเรียน
 - เพื่อจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาการเรียน

อยู่ระหว่างด าเนินการ

11 จัดจ้าง จัดซ้ือวัสดุและครุภัณฑ์การศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดชัย
ชุมพล
(งบโรงเรียน)

617,800          -  -  - ด าเนินการช่วงเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 ณ 
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วัตถุประสงค์  
 - เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
 - เพื่อจัดซ้ือวัสดุการศึกษาให้แก่ผู้เรียน
 - เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียน

อยู่ระหว่างด าเนินการ

12 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร โรงเรียนเทศบาลวัดชัย
ชุมพล

150,000          -  -  - ด าเนินการช่วงเดือนเมษายน 2562 - กันยายน 2562 ณ 
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วัตถุประสงค์
 - เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโคกหม้อให้มีสภาพที่
เหมาะสมต่อการเรียนรู้และจัดกิจกรรมของโรงเรียน

อยู่ระหว่างด าเนินการ



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าป ี 2562

หน่วยงานทีด่ าเนินการ
งบประมาณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ
+ โอนเพ่ิม 
- โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เปา้หมายทีว่างไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ามารถด าเนินการ

ได ้ หรือระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณมีกีารโอนลด โอนเพ่ิมให้
ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย
เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

1 โครงการงานประกนัคุณภาพใน
สถานศึกษา โรงเรียนสังกดัเทศบาล
เมอืงทุ่งสง

กองการศึกษา 
(หนว่ยงาน
ศึกษานเิทศก์)

30,000         -  - 30,000         - ด าเนนิการจัดกจิกรรมการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา โรงเรียนสังกดัเทศบาลเมอืงทุ่ง
สง ในระหว่างเดือน ธันวาคม 2561 - กมุภาพันธ์ 
2562 ณ โรงเรียนในสังกดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง
วัคถุประสงค์
 - เพื่อประเมนิการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง
 - เพื่อรายงานผลการประกนัคุฯภาพภายใน
สถานศึกษาใหผู้้ที่เกีย่วข้อง
ผลการด าเนินงาน
 - โรงเรียนได้รับการประกนัคุณภาพ

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

แผนงานการศึกษา

ผลการตดิตามและประเมนิผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมอืงทุ่งสง  ประจ าปี 2562
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่5 การพัฒนาสังคม การเรียนรู้และภมูปิญัญา เพื่อการอยูดี่มสุีข
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยทุธศาสตร์ที ่1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกฬีาแบบบรุณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนอืกว่า
กลยทุธ์ที ่9 พัฒนาระบบโรงเรียนมธัยมศึกษาใหม้คุีณภาพได้มาตรฐานและมุง่เนน้ความเปน็เลิศในด้านวิชาการและด้านสังคม



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าป ี 2562

หน่วยงานทีด่ าเนินการ
งบประมาณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ
+ โอนเพ่ิม 
- โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เปา้หมายทีว่างไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ามารถด าเนินการ

ได ้ หรือระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณมีกีารโอนลด โอนเพ่ิมให้
ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย
เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

โครงการพัฒนาระบบประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาลวัด
ชัยชุมพล
(งบโรงเรียน)

40,000         -  - 40,000        ด าเนนิการช่วงเดือนมกราคม 2562 - กมุภาพันธ์ 
2562 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วัตถุประสงค์
 - เพื่อด าเนนิการตรวจติดตามและประเมนิการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
 - .เพื่อใหโ้รงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลได้ทราบ จุด
แข็ง จุดออ่น และน าผลการประเมนิไปปรับปรุง
แกไ้ข ตามข้อเสนอแนะ และได้แนวทางการพัฒนา
ต่อไป  
ผลการด าเนิงาน
 - สถานศึกษามกีารด าเนนิการตรวจสอบติดตาม
การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
 - สถานศึกษามไีด้แนวทางการพัฒนาเพื่อจัดท า
แผนปรับปรุงแกไ้ขการด าเนนิการประกนัคุณภาพ
การศึกษาในปกีารศึกษาต่อไป
 - สถานศึกษามกีารด าเนนิการจัดศึกษาได้ตาม
มาตรฐาน

ด าเนนิการแล้วเสร็จ 



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าป ี 2562

หน่วยงานทีด่ าเนินการ
งบประมาณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ
+ โอนเพ่ิม 
- โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เปา้หมายทีว่างไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ามารถด าเนินการได ้ 

หรือระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณมีกีารโอนลด โอนเพ่ิมให้
ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย
เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

1 โครงการชุมทางประวัติศาสตร์
เมอืงทุ่งสง

  - แผนงาน
การศึกษา
 - งานศึกษาไม่
ก าหนดระดับ

300,000       -  - 142,385       วัตถุประสงค์
 - เพื่อสร้างกระบวนการมส่ีวนร่วมของภาคีเครือข่ายใน
ท้องถิน่ ได้ร่วมกนัรับทราบข้อมลู,เรียนรู้แลกเปล่ียนความ
คิดเหน็,รับฟังข้อเสนอแนะ,วางแนวคิดและจัดท าแผนการ
พัฒนาเมอืงทุ่งสง พื้นที่ย่านประวัติศาสตร์และพิพิธภณัฑ์
ท้องถิน่และน าสู่การปฏบิติั เพื่อสร้างคุณค่าและเพิ่มมลูค่า
ทางเศรษฐกจิและสังคม
 - เพื่อจัดการพื้นที่อาคารเกา่ทั้ง 2 หลัง หรืออาคารเกา่
อืน่ ๆ ของเมอืง เปดิเปน็พื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรม ให้
ศิลปนิทุกสาขาในท้องถิน่ได้มพีื้นที่แสดงผลงานอนัมคุีณค่า
 หรือจัดเสวนาอภปิรายเกีย่วกบัประวัติศาสตร์ ศิลปะ 
วัฒธรรม จริยธรรมและศาสนาอย่างต่อเนือ่ง
ผลการด าเนินงาน - จัดประชุมเสวงนาเพื่อด าเนนิงาน
จัดต้ังพิพิธภณัฑ์เมอืงทุ่งสง จ านวน 4 คร้ัง 1 ตุลาคม 61 -
31 มนีาคม 62 ณ อาคารพิพิธภณัฑ์เมอืงทุ่งสง(สยามกมั
มาจล และอาคาร ร.ส.พ.)
ผลการด าเนินงาน
 - ก าหนดพื้นที่เปา้หมายในการจัดพื้นที่ทางวัฒนธรรม
เพื่อด าเนนิงานจัดต้ังพิพิธภณัฑ์เมอืงทุ่งสง จ านวน 4 คร้ัง

อยูร่ะหว่างด าเนนิการ

แผนงานการศึกษา

ผลการตดิตามและประเมนิผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมอืงทุ่งสง  ประจ าปี 2562
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่5 การพัฒนาสังคม การเรียนรู้และภมูปิญัญา เพื่อการอยูดี่มสุีข
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยทุธศาสตร์ที ่1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกฬีาแบบบรูณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนอืกว่า
กลยทุธ์ที ่10 น าภมิูปญัญาท้องถิน่ ศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพเปน็แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าป ี 2562

หน่วยงานทีด่ าเนินการ
งบประมาณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ
+ โอนเพ่ิม 
- โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เปา้หมายทีว่างไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ามารถด าเนินการได ้ 

หรือระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณมีกีารโอนลด โอนเพ่ิมให้
ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย
เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

2 กจิกรรม 1 โรงเรียน 1 
ศิลปะการแสดง (ฝึกอบรมร า
มโนราห)์

กองการศึกษา
แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนนัทนาการ

30,000        -  -         30,000  - จัดวิทยาการสอนการร ามโนราห ์และมผู้ีสนใจสมคัรเข้า
ร่วม จ านวน 52 คน โดยด าเนนิการในวันที่ 2,3,9,10 
มนีาคม 2562 ณ โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนอื 
วัตถุประสงค์
 - เพื่อส่งเสริมและอนรัุกษภ์มูปิญัญาท้องถิน่
 ผลการด าเนินงาน
 - ฝึกอบรมร ามโนราห์
 - เปน็การส่งเสริมและอนรัุกษภ์มูปิญัญาท้องถิน่และสืบ
สานภมูปิญัญาท้องถิน่

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

3 งานประเพณีชักพระ กองการศึกษา
แผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรม
และนนัทนาการ

11,000 6,200  - จัดกจิกรรมชักพระระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคม 2561 
ณ สนามหนา้ที่ว่าการอ าเภอทุ่งสง และวัดต่างๆ ในเขต
วัตถุประสงค์
1. เพื่ออนรัุกษแ์ละส่งเสริมภมูปิญัญาท้องถิน่
2. เพื่อส่งเสริมและอนรัุกษป์ระเพณีท้องถิน่ใหค้งอยูสื่บไป
3. เพื่อใหเ้กดิความรัก ความสามคัคีระหว่างวัด โรงเรียน
และชุมชน
ผลการด าเนินงาน
1. สนบัสนนุการจัดท าเรือพนมพระ จ านวน 4 วัด ได้แก ่
วัดชัยชุมพล วัดโคกสะท้อน วัดเขาปรีดี ส านกัปฏบิติัธรรม
ถ้ าทอหกู 
2. ประชาชนได้ร่วมอนรัุกษภ์มูปิญัญาท้องถิน่
3. เด็ก เยาวชน และประชาชนได้มส่ีวนร่วมในการจัดท า
เรือพระ

ด าเนนิการแล้วเสร็จ



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าป ี 2562

หน่วยงานทีด่ าเนินการ
งบประมาณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ
+ โอนเพ่ิม 
- โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เปา้หมายทีว่างไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ามารถด าเนินการได ้ 

หรือระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณมีกีารโอนลด โอนเพ่ิมให้
ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย
เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

4 กจิกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
(วันมาฆบชูา)

กองการศึกษา
แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนนัทนาการ

10,000        -  - 5,456           ด าเนนิการกจิกรรม ในวันที่ 13,17 และ 18 ก.พ. 62 
 - กวนข้าวยาคู พิธีสมโภชผ้าบฏ ณ วัดเขาปรีดี หลาดชุม
ทางทุ่งสง
 - ร่วมแหผ้่าขึน้ธาตุ วัดพระมหาธาตุวรวิหารนอ้ย 
ผู้เข้าร่วม จ านวน 1,000 คน ณ  วัดพระมหาธาตุวรวิหาร
นอ้ย
 ผลการด าเนินงาน 
 เด็กเยาวชน ประชาชนได้ร่วมบ ารุงและส่งเสริมกจิกรรม
ทางพุทธศาสนา

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

5 งานประเพณีวันขึน้ปใีหม่ กองการศึกษา
แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนนัทนาการ

25,000        -  - 12,365         ด าเนนิกจิกรรมงานประเพณีวันขึน้ปใีหม ่ในวันที่ 1 
มกราคม 2562 ณ ถนนวัฒนธรรมทุ่งสง - นาบอน 
วัตถุประสงค์ 
 - เพื่อส่งเสริมและอนรัุกษป์ระเพณีของชาติใหค้งอยูสื่บไป
 กจิกรรม
 1. นมินต์พระท าบญุตักบาตร ข้าวสารอาหารแหง้
 2 พระผู้ใหญ่กล่าวสัมโนทนยีะกะถา และปะพรมน้ าพระ
พุทธมนต์
ผลการด าเนินงาน
 นมินต์พระสงฆจ์ านวน 150 รูป 
 - ท าบญุตักบาตร ข้าวสารอาหารแหง้ 
 - กล่าวอวยพรปใีหม่
 - ประชาชนเข้าร่วมกจิกรรมทั้งในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง
และใกล้เคียงมาก กว่า 3,000 คน

ด าเนนิการแล้วเสร็จ



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าป ี 2562

หน่วยงานทีด่ าเนินการ
งบประมาณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ
+ โอนเพ่ิม 
- โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เปา้หมายทีว่างไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ามารถด าเนินการได ้ 

หรือระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณมีกีารโอนลด โอนเพ่ิมให้
ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย
เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

6 งานประเพณีลอยกระทง กองการศึกษา
แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนนัทนาการ

100,000       -  - 69,129        ด าเนนิงานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2561 ณ ถนนวัฒนธรรมทุ่งสง - นาบอน 
วัตถุประสงค์ 
 - เพื่อส่งเสริมและอนรัุกษป์ระเพณีอนัดีงามของชาติ 
ท้องถิน่ใหค้งอยูสื่บไป
 กจิกรรม 
 1. ประกวดประดิษฐ์กระทง
 2. ประกวดนางนพมาศ
 - การแสดงดนตรี
 - ตลาดคนเดิน
ผลการด าเนินงาน
 - ประชาชนได้ร่วมอนรัุกษป์ระเพณีอนัดีงามของชาติให้
คงอยูสื่บไป

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

7 งานวันเด็กแหง่ชาติ กองการศึกษา
แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนนัทนาการ

82,500        -  - 80,500        ด าเนนิการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ ในวันที่ 12 มกราคม 
2562 ณ สนามหนา้ที่ว่าการอ าเภอทุ่งสง
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างขวัญก าลังใจใหเ้ด้กเยาวชน ทั้งนอกทั้งใน
สถานศึกษาอนัเปน็ก าลังส าคัญของชาติ
 - จัดนทิรรศการจากหนว่ยงานต่างๆ
 - จัดกจิกรรมเล่นเกมส์
 - การแสงดบนเวที
 - จัดเล้ียงอาหาร
 - การละเล่นจัดโดยหนว่ยงานต่างๆ 
ผลการด าเนินงาน
 - เด็กและเยาวชนได้มขีวัญก าลังใจดีขึน้และเปน็การ
ส่งเสริมการเรียนรู้หลายรูปแบบ

ด าเนนิการแล้วเสร็จ



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าป ี 2562

หน่วยงานทีด่ าเนินการ
งบประมาณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ
+ โอนเพ่ิม 
- โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เปา้หมายทีว่างไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ามารถด าเนินการได ้ 

หรือระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณมีกีารโอนลด โอนเพ่ิมให้
ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย
เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

8 ค่ายสังคม โรงเรียนเทศบาล
วัดชัยชุมพล
(งบโรงเรียน)

20,000        -  - 20,000        ด าเนนิการช่วงเดือนมกราคม 2562 - มนีาคม 2562 ณ 
สวยพฤกษาสิรินธร อ าเภอทุ่งสง
วัตถุประสงค์
 - เพื่อจัดโครงการค่ายสังคม
 - ใหผู้้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจ กระตือรือร้นใฝ่เรียนรู้ใน
เนือ้หาทางสังคม เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้
 - เพื่อใหผู้้เรียนมทีักษะกระบวนการคิด การแกป้ญัหา
 - เพื่อใหผู้้เรียนมคีวามพึงพอใจและมเีจตคติที่ดีต่อกลุ่ม
สาระการเรียนสังคมศึกษา
ผลการด าเนินงาน 
 - นกัเรียนได้รับความรู้ มทีักษะกระบวนการคิด การ
แกป้ญัหา ท าใหผ้ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

9 ชัยชุมพล อาร์ต แคมป์ โรงเรียนเทศบาล
วัดชัยชุมพล
(งบโรงเรียน)

20,000        -  - 20,000        ด าเนนิการช่วงเดือนตุลาคม 2561 - กมุภาพันธ์ 2562 ณ 
สวนพฤกษาสิรินธร อ าเภอทุ่งสง
วัตถุประสงค์
 - เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมคีวามคิดสร้างสรรค์ - เพื่อให้
นกัเรียนได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันใหเ้กดิ
คุณค่า
ผลการด าเนินงาน
 - นกัเรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์ น าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในโอกาสต่อไป
 - นกัเรียนมทีัศนคติที่ดีต่อศิลปะ

ด าเนนิการแล้วเสร็จ



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าป ี 2562

หน่วยงานทีด่ าเนินการ
งบประมาณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ
+ โอนเพ่ิม 
- โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เปา้หมายทีว่างไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ามารถด าเนินการได ้ 

หรือระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณมีกีารโอนลด โอนเพ่ิมให้
ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย
เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

10 โครงการบรูณาการนอกสถานที่
ชัน้ ป.1-6

โรงเรียนเทศบาล
วัดชัยชุมพล
(งบโรงเรียน)

192,500       -  - 192,500       ด าเนนิการช่วงเดือนธันวาคม 2560 - มนีาคม 2561 ณ 
พื้นที่ของแหล่งเรียนรู้ในอ าเภอใกล้เคียงของจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
วัตถุประสงค์
 - เพื่อจัดท าโครงการน านกัเรียนออกไปศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่
 - เพื่อใหน้กัเรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจ รักท้องถิน่ของ
ตนเอง
- เพื่อฝึกใหน้กัเรียนมคีวามรับผิดชอบ มรีะเบยีบวินยั การ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และต้ังใจปฏบิติักจิกรรมให้
ประสบผลส าเร็จ
ผลการด าเนินงาน
 - นกัเรียนมโีอกาสศึกษาหาความรู้นอกสถานที่
 - นกัเรียนมจีิตส านกึรักบา้นเกดิ
 - นกัเรียนได้ฝึกการอยูร่่วมกบัผู้อืน่ การช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนั ความมรีะเบยีบวินยั

ด าเนนิการแล้วเสร็จ



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าป ี 2562

หน่วยงานทีด่ าเนินการ
งบประมาณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ
+ โอนเพ่ิม 
- โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เปา้หมายทีว่างไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ามารถด าเนินการได ้ 

หรือระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณมีกีารโอนลด โอนเพ่ิมให้
ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย
เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

11 โครงการส่งเสริมสร้างภมูปิญัญา
ท้องถิน่ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
(กจิกรรมวันลอยกระทง)
 - การจัดท าและประกวดกระ
ทรงใบตองของนกัเรียนทุกสายชัน้
 - การส่งนกัเรียนเข้าร่วม
ประกวดท ากระทงใบตอง

โรงเรียนเทศบาล
บา้นนาเหนอื
(งบโรงเรียน)

5,000          -  -           5,000 ด าเนนิการ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียน
เทศบาลบา้นนาเหนอื
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใหน้กัเรียนชัน้ประถมศึกษาชัน้ปทีี่ 1 - 6 จ านวน 
297 คน ได้เข้าร่วมกจิกรรม
2. เพื่อใหน้กัเรียนมคีวามรู้ความเข้าใจ เหน็ความส าคัญ
และเหน็คุณค่าของการอนรัุกษป์ระเพณีลอยกระทง
ผลการด าเนินงาน
1. นกัเรียนร้อยละ 100 ได้ร่วมท ากระทงใบตองและ
ประกวดกระทงในสายชัน้ของตนเอง มทีักษะในการท า
กระทงและมคีวามรู้และเข้าใจประเพณีลอยกระทง
2. ตัวแทนนกัเรียนของโณงเรียนเข้าร่วมประกวดการท า
กระทงใบตองที่เทศบาลจัดขึน้

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

12 โครงการส่งเสริมสร้างภมูปิญัญา
ท้องถิน่ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
(กจิกรรมวันคริสต์มาส)

โรงเรียนเทศบาล
บา้นนาเหนอื
(งบโรงเรียน)

5,000                   5,000 วัตถุประสงค์
1. เพื่อใหน้กัเรียนชัน้ประถมศึกษาชัน้ปทีี่ 1 - 6 จ านวน 
306 คน ได้เข้าร่วมกจิกรรม
2. ได้แสดงออกตามความถนดัและความสนใจของตนเอง 
มคีวามสนกุสนานและรู้ประวัติความเปน็มาของวัน
คริสต์มาส
ผลส าเร็จโครงการ
นกัเรียน ร้อยละ 100 ได้ร่วมกจิกรรมคริสต์มาส ได้
แสดงออกตามความถนดัและความสนใจของตนเอง มี
ความสนกุสนาน และรู้ประวัติความเปน็มาของวัน
คริสต์มาส

ด าเนนิการแล้วเสร็จ



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าป ี 2562

หน่วยงานทีด่ าเนินการ
งบประมาณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ
+ โอนเพ่ิม 
- โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เปา้หมายทีว่างไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ามารถด าเนินการได ้ 

หรือระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณมีกีารโอนลด โอนเพ่ิมให้
ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย
เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

13 โครงการส่งเสริมสร้างภมูปิญัญา
ท้องถิน่ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
(กจิกรรมส่งท้ายปเีกา่ต้อนรับปี
ใหม่)
 - การจัดกจิกรรมส่งท้ายปเีกา่
ต้อนรับปใีหม่
 - การจัดกระเช้าของขวัญมอบ
ใหผู้้ใหญ่
 - กจิกรรมของแต่ละสายชัน้

โรงเรียนเทศบาล
บา้นนาเหนอื
(งบโรงเรียน)

20,000        -  -         20,000 วัตถุประสงค์
1. เพื่อมอบกระเช้าของขวัญใหผู้้ใหญ่
2. เพื่อใหผู้้ปกครอง ครู นกัเรียน ร่วมท าบญุตักบาตร
3. เพื่อใหน้กัเรียนชัย้ประถมศึกษาชัน้ปทีี่ 1 - 6 จ านวน 
306 คน ได้เข้าร่วมกจิกรรม
4. เพื่อประเมนิความพึงพอใจของผู้มส่ีวนร่วมและผู้ที่
เกีย่วข้อง
ผลส าเร็จโครงการ
1. ตัวแทนคณะครูทุกสายชัน้ได้น ากระเช้าของขวัญมอบ
ใหผู้้ใหญ่
2. นกัเรียนร้อยละ 100  ได้ร่วมกจิกรรมส่งท้ายปเีกา่
ต้อนรับปใีหม ่ได้แสดงออกตามความถนดัและความสนใจ
ของตนเอง มคีวามสนกุสนานได้รับของขวัญจากคณะครู
จากการจับฉลาก

ด าเนนิการแล้วเสร็จ



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าป ี 2562

หน่วยงานทีด่ าเนินการ
งบประมาณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ
+ โอนเพ่ิม 
- โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เปา้หมายทีว่างไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ามารถด าเนินการได ้ 

หรือระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณมีกีารโอนลด โอนเพ่ิมให้
ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย
เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

14 โครงการส่งเสริมภมิูปญัญา
ท้องถิน่ ศิลปวัฒธรรม ประเพณี
(กจิกรรมวันอ าลา)
 - การอ าลาระหว่างรุ่นพี่ รุ่นนอ้ง
 และครูอาจารย์
 - การแสดงของนกัเรียน         
 - การผูกข้อมอื
 - การมอบเกยีรติบตัรนกัเรียน
ดีเด่นด้านต่าง ๆ
 - ปจัฉิมโอวาทจากผู้อ านวยการ
สถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล
บา้นนาเหนอื
(งบโรงเรียน)

10,000        -  -         10,000 วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรัก ความผูกพันระหว่างเพื่อน ครู รุ่น
นอ้ง และสถานศึกษา
2. เพื่อใหน้กัเรียนได้แสดงออกซ่ึงความกตัญญูกตเวทีต่อ
ครู สถานศึกษา
3. เพื่อใหผู้้มส่ีวนร่วมและผู้ที่มส่ีวนเกีย่วข้องมคีวามพึง
พอใจ
ผลการด าเนินงาน
1. นกัเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกจิกรรม เกดิความรัก 
ความผู้กพันระหว่างเพื่อน รุ่นพี่ รุ่นนอ้ง ครู ได้แสดงออก
ซ่ึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู และสถานศึกษา
2. นกัเรียนร้อยละ 85 ดีเด่นด้านต่าง ๆ ได้รับมอบเกยีรติ
บตัรจากโรงเรียน
3. ผู้มส่ีวนเกีย่วข้องร้อยละ 85 มคีวามพึงพอใจ

ด าเนนิการแล้วเสร็จ


