
1. ยุทธศาสตรด�านการเมืองการบริหาร

อยู�ระหว�าง ยังไม�ได�

ดําเนินการ ดําเนินการ

1 สถานีวิทยุกระจายเสียงเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กองวิชาการและแผนงาน 10,000           

2 จัดทําแผนพัฒนา งบประมาณ  และการติดตามประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน 600,000         237,396        

3 เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สํานักปลัดเทศบาล 5,000,000      6,124,016      

4 อบรมสัมมนาบุคลากรเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล 800,000         

5 สํานักปลัดเทศบาล 80,000           

6 จัดพิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย พระเจ�าศรีธรรมาโศกราช สํานักปลัดเทศบาล 100,000         

7 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล�าย สํานักปลัดเทศบาล 80,000           68,710           

8 สํานักปลัดเทศบาล 90,000           

9 จิตอาสา "เราทําความ ดีด�วยหัวใจ" สํานักปลัดเทศบาล 200,000         

10 ปรับปรุงหลังคา อาคารจอดรถ  5 ชั้น สํานักปลัดเทศบาล 498,000         498,000        

7,560,000      6,928,122     2 4 4

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินงาน ตามแผนการดําเนินงาน ประจําป'งบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ หน�วยงานที่รับผิดชอบ
 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจ�าย    

(บาท)

ผลการดําเนินงาน

แล�วเสร็จ
โครงการ

วันท�องถิ่นไทย

วันพระราชสมภพ
วันเทศบาล

รวม 10 โครงการ



2. ยุทธศาสตรด�านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

อยู�ระหว�าง ยังไม�ได�

ดําเนินการ ดําเนินการ

1 เบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ กองสวัสดิการสังคม 105,265,100  50,494,200 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ กองสวัสดิการสังคม 31,008,000    10,873,600   

3 เบี้ยยังชีพผู�ป>วยเอดส กองสวัสดิการสังคม 2,352,000      1,073,500      

4 จัดตั้งและฝ@กอบรมอาสาสมัครปAองกันภัยฝ>ายพลเรือน สํานักปลัดเทศบาล 500,000         

5 ฝ@กอบรมอาสาสมัครปAองกันสาธารณภัยในชุมชน สํานักปลัดเทศบาล 200,000         

6 ตั้งจุดบริการด�านความปลอดภัยทางถนนชBวงเทศกาลตBางๆ สํานักปลัดเทศบาล 140,000         

7 จัดตั้งชุดปฏิบัติการดับเพลิงและกู�ภัยชั้นสูง สํานักปลัดเทศบาล 150,000         

8 โรงเรียนวัยใสเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กองสวัสดิการสังคม 300,000         190,701        

9 ศูนยสBงเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู�สูงอายุ กองสวัสดิการสังคม 700,000         160,149        

10 จัดหากายอุปกรณสําหรับผู�พิการ/ผู�สูงอายุที่ยากไร� กองสวัสดิการสังคม 30,000           

11 เยี่ยมผู�ยากไร�ในชุมชน กองสวัสดิการสังคม 100,000         

12 สงเคราะหครอบครัวผู�ประสบสาธารณภัยและผู�ยากไร�ในชุมชน กองสวัสดิการสังคม 100,000         79,280           

13 อบรมเพื่อปAองกันและแก�ไขปGญหาทางสังคม กองสวัสดิการสังคม 100,000         

14 ฝ@กอบรมสBงเสริมและพัฒนาอาชีพให�กับประชาชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม 200,000         150,949        

15 พัฒนาศักยภาพองคกรสตรีในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม 300,000         27,650           

16 การจัดกิจกรรมชุมชนเพื่อสBงเสริมประเพณีศาสนา วัฒนธรรม กองสวัสดิการสังคม 50,000           

และทBองเที่ยว
17 เสริมสร�างความเข�มแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม 300,000         

18 สัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชน กองสวัสดิการสังคม 1,600,000      

19 เทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา กองสวัสดิการสังคม 300,000         

หมายเหตุที่ หน�วยงานที่รับผิดชอบ
 งบประมาณ 

(บาท)

ผลการดําเนินงาน

แล�วเสร็จ
     เบิกจ�าย    

(บาท)
โครงการ
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อยู�ระหว�าง ยังไม�ได�

ดําเนินการ ดําเนินการ

20 พัฒนาและฝ@กอบรมอาสาสมัครพลังแผBนดินเอาชนะยาเสพติดและ กองสวัสดิการสังคม 300,000         

สมัชชาชุมชนในเขตเทศบาล
21 สภาเด็กและเยาวชนในระดับเทศบาล กองสวัสดิการสังคม 100,000         

22 พัฒนาและสนับสนุนการทํางานขององคกรชุมชน กองสวัสดิการสังคม 150,000         16,000           

23 สBงเสริมสุขภาพและการแขBงขันกีฬาชุมชน กองสวัสดิการสังคม 1,000,000      6,480             

24 สBงเสริมแมBบ�านและเยาวชนจัดกิจกรรมงานประเพณีเดือนสิบ กองสวัสดิการสังคม 1,000,000      

25 รักษาสิ่งแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติ กองสวัสดิการสังคม 60,000           

26 กBอสร�างอาคารสถานีดับเพลิงเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สํานักปลัดเทศบาล 5,000,000      

151,305,100  63,072,509   1 11 14        

แล�วเสร็จ
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หมายเหตุ

ผลการดําเนินงาน

ที่ หน�วยงานที่รับผิดชอบ
 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจ�าย    

(บาท)
โครงการ

รวม 26 โครงการ



3. ยุทธศาสตรด�านการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

อยู�ระหว�าง ยังไม�ได�

ดําเนินการ ดําเนินการ

1 บริหารจัดการอุทยานการเรียนรู� กองวิชาการและแผนงาน 800,000         135,099        

2 บริหารจัดการพิพิธภัณฑเมือง กองวิชาการและแผนงาน 800,000         158,894        

3 บริหารจัดการหอศิลปNรBวมสมัยเมืองคอน กองวิชาการและแผนงาน 300,000         11,126           

4 ฝ@กอบรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สํานักการศึกษา 1,000,000      

5 ปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล สํานักการศึกษา 300,000         

6 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาล สํานักการศึกษา 200,000         200,000        

7 สงเคราะหเด็กยากไร�ในชุมชนและเด็กเรBรBอน สํานักการศึกษา 200,000         49,980           

8 อบรมสBงเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน สํานักการศึกษา 300,000         

9 จัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน สํานักการศึกษา 400,000         103,600        

10 แขBงขันทักษะทางวิชาการ สํานักการศึกษา 2,000,000      

11 แขBงขันคนเกBงเทศบาลระดับประเทศ สํานักการศึกษา 150,000         

12 พัฒนาพนักงานครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล สํานักการศึกษา 1,365,000      1,344,000      

13 อินเตอรเน็ตโรงเรียน สํานักการศึกษา 1,118,000      1,099,489      

14 สBงเสริมกิจกรรมรักการอBานในสถานศึกษา อปท. สํานักการศึกษา 100,000         100,000        

15 พัฒนา/ปรับปรุงห�องสมุดโรงเรียน สํานักการศึกษา 1,000,000      

16 อุดหนุนคBาอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนสังกัด สํานักการศึกษา 25,854,600    13,934,000   

กองบัญชาการตํารวจตะเวนชายแดน
17 การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช�โรงเรียนเปPนฐานในการพัฒนาท�องถิ่น สํานักการศึกษา 5,000,000      

(SBMLD) 
18 พัฒนาแหลBงเรียนรู�ในโรงเรียน สํานักการศึกษา 500,000         

ผลการดําเนินงาน

แล�วเสร็จ
หมายเหตุที่ หน�วยงานที่รับผิดชอบ
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 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

โครงการ



อยู�ระหว�าง ยังไม�ได�

ดําเนินการ ดําเนินการ

19 อาหารกลางวันเด็กนักเรียน สํานักการศึกษา 42,824,000    21,730,000   

20 คBาปGจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน ระดับประถมศึกษา สํานักการศึกษา 2,000,000      

21 จัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับปฐมวัย อนุบาล และประถมศึกษา สํานักการศึกษา 19,182,800       10,088,555   

22 หนังสือเรียน   ระดับอนุบาล และประถมศึกษา สํานักการศึกษา 6,410,300      

23 อุปกรณการเรียนการสอน ระดับอนุบาล และประถมศึกษา สํานักการศึกษา 3,800,700      1,881,545      

24 เครื่องแบบนักเรียน ระดับอนุบาล และประถมศึกษา สํานักการศึกษา 3,681,300      

25 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู�เรียน สํานักการศึกษา 4,851,300      2,473,120      

26 อาหารเสริมนม สํานักการศึกษา 33,765,400    4,542,256      

27 เสริมสร�างการเรียนรู�และพัฒนาเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สํานักการศึกษา 150,000         

28 ประกันคุณภาพการศึกษา สํานักการศึกษา 100,000         

29 จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English For Child) ระดับชั้น สํานักการศึกษา 200,000         

อนุบาล
30 รณรงคการปAองกันยาเสพติดในสถานศึกษา สํานักการศึกษา 283,000         180,000        

31 จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English For Child) ระดับชั้น สํานักการศึกษา 200,000         

ประถมศึกษา
32 ฝ@กอบรมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา สํานักการศึกษา 150,000         

33 พัฒนาบุคลากรครูสอนเด็กด�อยโอกาส สํานักการศึกษา 6,000             

34 ฝ@กอบรมประชุมการสอนแบบโครงงาน สํานักการศึกษา 100,000         

35 กิจกรรมวันครู สํานักการศึกษา 50,000           

36 ฝ@กอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาลตามกลุBมสาระการเรียนรู� สํานักการศึกษา 150,000         
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ที่ หน�วยงานที่รับผิดชอบ
 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจ�าย    

(บาท)
โครงการ

ผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ

แล�วเสร็จ



อยู�ระหว�าง ยังไม�ได�

ดําเนินการ ดําเนินการ

37 ประชุมฝ@กอบรมสัมมนาศึกษาดูงานการศึกษาภายในประเทศและ สํานักการศึกษา 300,000         

ตBางประเทศ
38 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน "โรงเรียนพอเพียงท�องถิ่น" สํานักการศึกษา 500,000         

39 ประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สํานักการศึกษา 100,000         

40 ฝ@กอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู�สอนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สํานักการศึกษา 150,000         

41 ประชุมสัมมนาคณะกรรมการการศึกษาระดับท�องถิ่นและสถานศึกษา สํานักการศึกษา 150,000         

42 ฝ@กอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู�สอนระดับปฐมวัย สํานักการศึกษา 150,000         141,132        

43 สBงเสริมองคกรปกครอง สBวนท�องถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดBน สํานักการศึกษา 100,000         

44 อบรมสัมมนา "การจัดระบบการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัยของ อปท.สํานักการศึกษา 22,000           

45 อบรมวิชาผู�กํากับลูกเสือสํารอง-สามัญชั้นความรู�เบื้องต�น สํานักการศึกษา 150,000         

46 ฝ@กอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูผู�สอนระดับมัธยมศึกษา สํานักการศึกษา 200,000         

47 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู�เรียน (ระดับมัธยมศึกษา) สํานักการศึกษา 1,362,400      710,690        

48 เครื่องแบบนักเรียน  (ระดับมัธยมศึกษา) สํานักการศึกษา 626,200         

49 จัดการเรียนการสอน (รายหัว)  (ระดับมัธยมศึกษา) สํานักการศึกษา 5,441,600      2,837,250      

50 คBาปGจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน   (ระดับมัธยมศึกษา) สํานักการศึกษา 300,000         

51 หนังสือเรียน   (ระดับมัธยมศึกษา) สํานักการศึกษา 1,400,000      

52 อุปกรณการเรียนการสอน   (ระดับมัธยมศึกษา) สํานักการศึกษา 575,200         340,610        

53 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู�และตัวชีว�ด สํานักการศึกษา 121000 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
54 เสริมสร�างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองคกร สํานักการศึกษา 24000 

ปกครองสBวนท�องถิ่น
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ผลการดําเนินงาน
หมายเหตุที่ โครงการ หน�วยงานที่รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท) แล�วเสร็จ



อยู�ระหว�าง ยังไม�ได�

ดําเนินการ ดําเนินการ

55 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร สํานักการศึกษา 230,000         

การศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560
56 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรการศึกษา สํานักการศึกษา 220,000         

ขั้นพื้นฐานปรับปรุงใหมB
57 อบรมสัมมนาการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักการศึกษา 462,000         

สถานศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ อปท.
58 จัดการแขBงขันกีฬานักเรียนกลุBมโรงเรียนเทศบาล สํานักการศึกษา 700,000         

59 พัฒนาบุคลากร (เจ�าหน�าที่) สํานักการศึกษา 12,000           

60 จัดสBงนักกีฬาเข�ารBวมแขBงขันกีฬากรมสBงเสริมการปกครองสBวนท�องถิ่น สํานักการศึกษา 3,000,000      

61 จัดงานวันเด็กแหBงชาติ สํานักการศึกษา 400,000         

62 วงนครออรเคสตร�า สํานักการศึกษา 300,000         

63 จัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ สํานักการศึกษา 300,000         

64 จัดงานประเพณีลอยกระทง สํานักการศึกษา 600,000         550,920        

65 จัดงานวันขึ้นปeใหมB สํานักการศึกษา 70,000           

66 จัดงานฉลองตรุษจีนไขนBาทาวน สํานักการศึกษา 150,000         

67 จัดงานมาฆบูชาแหBผ�าขึ้นธาตุ สํานักการศึกษา 200,000         10,030           

68 จัดงานเทศกาลมหาสงกรานต สํานักการศึกษา 600,000         

69 จัดงานวันวิสาขบูชา สํานักการศึกษา 100,000         

70 เฉลิมฉลองวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา สํานักการศึกษา 100,000         

71 จัดงานวันอาสาฬบูชาและเข�าพรรษา สํานักการศึกษา 100,000         

72 พุทธภูมิ สํานักการศึกษา 200,000         24,700           
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หมายเหตุโครงการที่ หน�วยงานที่รับผิดชอบ
 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจ�าย    

(บาท)

ผลการดําเนินงาน

แล�วเสร็จ



อยู�ระหว�าง ยังไม�ได�

ดําเนินการ ดําเนินการ

73 จัดงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช สํานักการศึกษา 100,000         

74 ปรับปรุงห�องจัดฉายภาพยนตร กองวิชาการและแผนงาน 460,000         

75 ปรับปรุงซBอมแซมสระน้ําพุพิพิธภัณฑเมือง กองวิชาการและแผนงาน 192,000         

-                 

179,460,800  62,646,996   7 24 44
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ผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ

แล�วเสร็จ
 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจ�าย    

(บาท)
โครงการที่ หน�วยงานที่รับผิดชอบ

รวม 75 โครงการ



3. ยุทธศาสตรด�านสาธารณูปโภคและโครงสร�างพื้นฐาน

อยู�ระหว�าง ยังไม�ได�

ดําเนินการ ดําเนินการ

1 สํานักการชBาง 1,433,700      

2 กBอสร�างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยรBวมพัฒนา สํานักการชBาง 500,000          กBอสร�าง 90%

3 กBอสร�างถนน ค.ส.ล. และทBอระบายน้ํา ค.ส.ล.พร�อมวางทBอเมนประปา สํานักการชBาง 2,914,200      

ซอยทุBงขBา 6/1
4 กBอสร�างปูยางแอสฟGลทติกคอนกรีต และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. สํานักการชBาง 1,176,200      

(ทั้งสองฝGlง) พร�อมวางทBอเมนประปา ซอยก�าวหน�า 1/2

5 กBอสร�างถนนแอสฟGลทติกคอนกรีต และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.(ทั้งสองฝGlง) สํานักการชBาง 1,987,700      

พร�อมวางทBอเมนประปา ซอยก�าวหน�า แยก 3 - ซอยตีนเปPด

6 กBอสร�างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.พร�อมวางทBอเมนประปาซอยปmยะมิตร สํานักการชBาง 4,141,000       รอเซ็นตสัญญากับผู�รับจ�าง

7 กBอสร�างถนน ค.ส.ล.พร�อมวางทBอเมนประปา ซอยทิพยจักษุ สํานักการชBาง 2,100,000       รอเซ็นตสัญญาจ�างกBอสร�าง

8 กBอสร�างถนน ค.ส.ล. พร�อมวางทBอเมนประปา ซอยทางเข�าโรงเรียนชูศิลปN สํานักการชBาง 4,080,000       รอเซ็นตสัญญาจ�างกBอสร�าง

9 กBอสร�างถนน ค.ส.ล. และทBอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยผดุงกิจ สํานักการชBาง 2,316,400      

10 กBอสร�างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.พร�อมวางทBอเมนประปา สํานักการชBาง 1,153,000      

ซอยทุBงขBา 8 (สาย A)
11 กBอสร�างถนนปูยางแอสฟGลทติกคอนกรีต และยกระดับฝาบBอพักถนน สํานักการชBาง 1,600,000      

ลําเหมือง จากถนนปากนคร-ถนนบBออBาง ซอยเสรีภาพ
12 กBอสร�างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยประชาพัฒนา จากแยกทางเข�าโรงแรม สํานักการชBาง 3,492,700       รอเซ็นตสัญญาจ�างกBอสร�าง

ชมดาว-ถนนชลประทาน 4 ขวา
13 ปรับปรุงถนนผิวพาราแอสฟGลทติกคอนกรีต พร�อมวางทBอเมนประปาซอยบุญพา สํานักการชBาง 3,068,200      

14 กBอสร�างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.พร�อมวางทBอเมนประปา ซอย 87 แยก 1สํานักการชBาง 2,160,000      

ที่ หน�วยงานที่รับผิดชอบ
 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจ�าย    

(บาท)
โครงการ
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ผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ

แล�วเสร็จ

กBอสร�างถนนแอสฟGลทติกคอนกรีต และรางระบายน้ํา 
ค.ส.ล.พร�อมวางทBอเมนประปา  ซอยก�าวหน�า 3



อยู�ระหว�าง ยังไม�ได�

ดําเนินการ ดําเนินการ

15 กBอสร�างถนน ค.ส.ล. และทBอบล็อก ค.ส.ล. ซอยตาเยี่ยม สํานักการชBาง 9,495,700      

16 กBอสร�างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.พร�อมวางทBอเมนประปา สํานักการชBาง 1,427,800      

ซอยกามาลุดดีน 1  (ฝGlงทิศเหนือ)
17 กBอสร�างสถานีสูบน้ําบริเวณด�านข�างวัดทBาโพธิ์ สํานักการชBาง 3,876,000       กําหนดราคากลางเครื่องสูบน้ํา

18 ปรับปรุงยกระดับฝารางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยพัฒนา 3 สํานักการชBาง 1,500,000      

19 กBอสร�างหอถังสูง ขนาด 500 ลูกบาศกเมตร สํานักการประปา 9,020,000      

20 ปรับปรุงซBอมแซมระบบประปาเทศบาล วางทBอเมนรองภายในเขต สํานักการประปา 9,882,200      

เทศบาลนครนครศรีธรรมราชและยกเลิกทBอเมนเกBา
21 ซBอมแซมอาคารโรงกรองน้ําทวดทอง  โรงกรองที่ 1 และ โรงกรองที่ 2 สํานักการประปา 1,500,000      

22 กBอสร�างถนน ค.ส.ล.ซอยชุมแสงจากถนนค.ส.ล.เดิมไปถึงสามแยกซอยต�นหว�า สํานักการชBาง 355,200          กBอสร�าง 95%

23 กBอสร�างถนน ค.ส.ล.ซอยโรงพระ 3 สํานักการชBาง 492,800          รอเบิกจBาย

24 กBอสร�างถนน ค.ส.ล.ซอยโรงพระ 3 แยก 1 สํานักการชBาง 310,400          สBงมอบงานรอเบิกจBาย

25 กBอสร�างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยบุญพา 9 สํานักการชBาง 280,000          กBอสร�าง 90%

26 กBอสร�างถนน ค.ส.ล.และทBอระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยรBวมอุทิศ สํานักการชBาง 500,000          กBอสร�าง 90%

27 กBอสร�างถนน ค.ส.ล.และทBอระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยยายปลอด สํานักการชBาง 384,500          กBอสร�าง 95%

28 ปรับปรุงอนุสรณสถานสะพานยาว สํานักการชBาง 497,000          กBอสร�าง 75%

29 กBอสร�างถนน ค.ส.ล.ซอยลําเหมือง จากถนนศรีธรรมโศก 6 ไปทาง สํานักการชBาง 495,000          รอตรวจงานจ�าง

ทิศใต�ถึงถนนศรีธรรมโศก 3

30 กBอสร�างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ําค.ส.ล.ซอยแยกจากถนน สํานักการชBาง 269,000          กBอสร�าง 90%

ชาววังไปทางทิศเหนือ
31 กBอสร�างถนนผิวแอสฟGลทติกคอนกรีตซอยอัศวรักษ 1 สํานักการชBาง 414,000          กBอสร�าง 80%

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ
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ที่ หน�วยงานที่รับผิดชอบ
 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจ�าย    

(บาท)

ผลการดําเนินงาน

โครงการ



อยู�ระหว�าง ยังไม�ได�

ดําเนินการ ดําเนินการ

32 กBอสร�างถนน ค.ส.ล.ซอยไมBมีชื่อจากซอยประชาสามัคคีไปทาง สํานักการชBาง 191,000          แล�วเสร็จรอตรวจงาน

ทิศใต�ถึงซอยบุญนารอบ
33 กBอสร�างปูยางแอสฟGลทติกคอนกรีตซอยนิยมสุข 3 สํานักการชBาง 310,000          กBอสร�าง 90%

34 กBอสร�างถนน ค.ส.ล.ซอยสิทธิศักดิ์ สํานักการชBาง 130,000          กBอสร�าง 70%

35 กBอสร�างถนน ค.ส.ล.ซอยทBาซัก 2 สํานักการชBาง 496,000          ตรวจรับงานแล�วรอเบิกจBาย

36 กBอสร�างผนังกันดิน คลองทุBงปรัง (บริเวณหลังวัดโคกธาตุ) สํานักการชBาง 425,600          กBอสร�าง 90%

37 กBอสร�างถนน ค.ส.ล.ซอยเบญจนคร สํานักการชBาง 495,400          ตรวจรับงานแล�วรอเบิกจBาย

38 กBอสร�างถนน ค.ส.ล.และฝาปmดทBอบล็อกค.ส.ล.ซอยลําเหมือง สํานักการชBาง 500,000          ตรวจรับงานแล�วรอเบิกจBาย

จากบริเวณซอยพรหมโชติชัยไปทางทิศใต�
39 กBอสร�างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยลําเหมือง สํานักการชBาง 500,000          กBอสร�าง 98%

แยกจากซอยหัวหลางไปทางทิศเหนือ
40 กBอสร�างทBอระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยเชื่อมกับซอยหลัง บ.ข.ส. สํานักการชBาง 1,300,000       อยูBระหวBางสรรหาผู�รับจ�าง

41 กBอสร�างทBอลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.บริเวณคลองแดง สํานักการชBาง 2,500,000      

42 วางทBอเมนรอง พร�อมยกเลิกทBอเมนเกBาซอยหัวหลาง สํานักการประปา 1,378,800      

43 ตัดประสานทBอจากโรงกรองน้ําที่ 6,7 เข�าถังน้ําใส โรงกรองน้ําทวดทอง สํานักการประปา 696,000         

44 ปรับปรุงระบบไฟฟAาเปPนเคเบิลใต�ดิน  บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ กฟภ.นศ. 40,077,000 

(หน�าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ) 
45 จัดระเบียบสายสื่อสารลงใต�ดิน  บริเวณสี่แยกตลาดแขกถึงสนามกีฬา บริษัท ทีโอที จากัด 47,554,835.59 

ใต�ดิน (มหาชน)

81,745,500     - 29 16
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หมายเหตุที่ หน�วยงานที่รับผิดชอบ
 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจ�าย    

(บาท)

รวม 45 โครงการ

ผลการดําเนินงาน

แล�วเสร็จ
โครงการ



4. ยุทธศาสตรด�านเศรษฐกิจ

อยู�ระหว�าง ยังไม�ได�

ดําเนินการ ดําเนินการ

1 เทศกาลมหาสงกรานตแหBนางดานเมืองนคร สํานักปลัดเทศบาล 2,000,000       - 

2 ประชาสัมพันธและการตลาดเชิงรุกด�านการทBองเที่ยว สํานักปลัดเทศบาล 250,000          - 

3 อบรมให�ความรู�เพื่อสBงเสริมการทBองเที่ยวนครศรีธรรมราช สํานักปลัดเทศบาล 180,000          - 

4 ตลาดริมน้ําเมืองลิกอร สํานักปลัดเทศบาล 200,000          - 

2,630,000       - 4         

6.  ยุทธศาสตรด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม

อยู�ระหว�าง ยังไม�ได�

ดําเนินการ ดําเนินการ

1 การบริการกายภาพบําบัดในสถานพยาบาลสูBชุมชน กองการแพทย 50,000           

2 การบริการแพทยแผนไทยในสถานพยาบาลสูBชุมชน กองการแพทย 50,000           

3 สร�างเสริมและสBงเสริมศักยภาพการดําเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุข กองการแพทย 2,010,500      

4 ยกระดับโรงพยาบาลให�เปPนโรงพยาบาลที่ผBานรับรองคุณภาพฯ และ กองการแพทย 300,000         

การบริการได�รับความไว�วางใจจากประชาชน
5 อบรมสัมมนาบุคลากรเพื่อยกระดับการบริการ กองการแพทย 300,000         

6 อุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด�าน กองการแพทย 1,260,000      

สาธารณสุขให�แกBชุมชน
7 ปAองกัน  ควบคุมโรคพิษสุนัขบ�า และลดจํานวนประชากรสุนัขจรจัด กองสาธารณสุขฯ 500,000         460,790        
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หมายเหตุ

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ

แล�วเสร็จ

รวม 4 โครงการ

ผลการดําเนินงาน

แล�วเสร็จ

ที่ หน�วยงานที่รับผิดชอบ
 งบประมาณ 

(บาท)

ที่ หน�วยงานที่รับผิดชอบ
 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจ�าย    

(บาท)
โครงการ

โครงการ



อยู�ระหว�าง ยังไม�ได�

ดําเนินการ ดําเนินการ

8 เมืองนครอาหารปลอดภัย กองสาธารณสุขฯ 200,000         84,834           

9 สBงเสริมและพัฒนาตลาดสดนBาซื้อ กองสาธารณสุขฯ 100,000         35,593           

10 สBเสริมความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางาน กองสาธารณสุขฯ 100,000         

11 ปAองกันควบคุมสัตวและแมลงพาหะนําโรค กองสาธารณสุขฯ 500,000         101,973        

12 รณรงคการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ กองสาธารณสุขฯ 100,000         45,600           

13 กBอสร�างระบบบําบัดสิ่งปฏิกูลด�วยระบบไฟฟAาสวนสมเด็จ สํานักการชBาง 8,900,000      

1พระศรีนครินทร 84 (ทุBงทBาลาด)
14 กBอสร�างอาคารสํานักงานสถานพยาบาลสัตว สํานักการชBาง 2,870,000       อยูBระหวBางลงระบบใน e-GP

15 บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กองทุนหลักประกัน 900,000         

สุขภาพ  ทน.นศ.
16 พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯและผู�มีสBวนเกี่ยวข�อง กองทุนหลักประกัน 350,000         

ในงานกองทุนฯ สุขภาพ  ทน.นศ.
17 รู�เทBาทันสื่อเพื่อสุขภาพกับนักสื่อสารสุขภาพ กองทุนหลักประกัน 124,935         

สุขภาพ  ทน.นศ.
18 เฝAาระวังโภชนาการและปGญหาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ โรงพยาบาลเทศบาลนคร 555,645         

และเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปe นครศรีธรรมราช
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     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ

แล�วเสร็จ
โครงการที่ หน�วยงานที่รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)



อยู�ระหว�าง ยังไม�ได�

ดําเนินการ ดําเนินการ

19 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ดําเนินการโดยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 13 ศูนย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 133,511         345,075        

13 โครงการ)  13 ศูนย
 - จัดมาตรการปAองกันการเกิดโรคในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 9 โรค 
ประกอบด�วย โรคหวัด,โรคมือเท�าปาก,โรคอุจจาระรBวง,โรคอีสุกอีใส
โรคคางทูม,โรคตาแดงหรือเยื่อบุตาอักเสบ,โรคพิษสุนัขบ�าหรือโรคกลัวน้ํา,
โรคไข�เลือดออก,โรคผิวหนังอักเสบจากแบคทีเรีย
 - ให�ความรู�แกBครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กและผู�ปกครองในการปAองกันโรคในเด็ก

20 เฝAาระวังและสBงเสริมทันตสุขภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 110,000         

 13 ศูนย
21 เคลือบหลุมรBองฟGนเด็กเล็กและเด็กกBอนวัยเรียนศูนยพัฒนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 110,000         

เด็กเล็ก 13 ศูนย  13 ศูนย
22 สBงเสริมพัฒนาการสมวัยในเด็กกBอนวัยเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 110,000         

13 ศูนย โดยอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการสBงเสริมพัฒนาการเด็ก  13 ศูนย
แกBผู�ปกครอง ประเมินพัฒนาการของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จัดกิจกรรมสBงเสริมพัฒนาการเด็กในศูนยพัฒนาการเด็กเล็ก

23 ตรวจวัดและคัดกรองความผิดปกติด�านการมองเห็นของนักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาล 700,000         

โรงเรียนในเขตเทศบาล นครนครศรีธรรมราช
24 สร�างเสริมทักษะการวBายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดในเด็กนักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาล 760,000         

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  10 โรงเรียน นครนครศรีธรรมราช
25 นักเรียนพันธุใหมBหBางไกลยาเสพติด โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร โรงเรียนสังกัดเทศบาล 737,452         

นครศรีธรรมราช นครนครศรีธรรมราช
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หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

โครงการ

ผลการดําเนินงาน

ที่ หน�วยงานที่รับผิดชอบ
 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจ�าย    

(บาท)



อยู�ระหว�าง ยังไม�ได�

ดําเนินการ ดําเนินการ

26 โรงเรียนรBวมใจทําลายแหลBงเพาะพันธุยุงลายและปAองกันภัยโรค โรงเรียนสังกัดเทศบาล 500,000         

ไข�เลือดออก นครนครศรีธรรมราช
27 คัดกรองมะเร็งลําไส�ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลเทศบาลนคร 1,200,000      

นครศรีธรรมราช

28 คัดกรองมะเร็งตับประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลเทศบาลนคร 1,000,000      

นครศรีธรรมราช

29 คัดกรองมะเร็งเต�านมประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลเทศบาลนคร 500,000         

นครศรีธรรมราช

30 คัดกรองมะเร็งปากมดลูกประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลเทศบาลนคร 1,200,000      

นครศรีธรรมราช

31 คัดกรองมะเร็งตBอมลูกหมากประชาชนในเขตเทศบาลนคร โรงพยาบาลเทศบาลนคร 1,200,000      

นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

32 ประชารัฐรBวมใจปAองกันควบคุมโรคไข�เลือดออกพื้นที่เสี่ยงสูงเทศบาล โรงพยาบาลเทศบาลนคร 1,500,000      

นครนครศรีธรรมราช (ชุมชนในเขตเทศบาล) นครศรีธรรมราช

33 ออกกําลังกายเต�นบาสโลป ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชุมชนในเขตเทศบาล 30,000           

นครนครศรีธรรมราช

34 กําจัดเหาชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชุมชนในเขตเทศบาล 40,000           

นครนครศรีธรรมราช

35 พัฒนาศักยภาพผู�ประกอบการร�านอาหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชมรมร�านอาหารเทศบาล 450,000         

นครศรีธรรมราช
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ที่ หน�วยงานที่รับผิดชอบ
 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจ�าย    

(บาท)

ผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ

แล�วเสร็จ
โครงการ



อยู�ระหว�าง ยังไม�ได�

ดําเนินการ ดําเนินการ

36 จัดตั้งศูนยพัฒนาและฟtuนฟูคุณภาพชีวิตผู�สูงอายุและผู�พิการ ศูนยพัฒนาคุณภาพ 110,000         

ผู�สูงอายุ(โรงเรียนวัยใส)
37 คัดกรองมวลกระดูกโรคกระดูกพรุนประชาชนเขตเทศบาล โรงพยาบาลเทศบาล 1,000,000      

นครนครศรีธรรมราช นครนครศรีธรรมราช

38 ตรวจวัดและคัดกรองความผิดปกติด�านการมองเห็นของประชาชน โรงพยาบาลเทศบาล 600,000         

ในเขตเทศบาลนครนครนครศรีธรรมราช นครนครศรีธรรมราช

39 รณรงคขับขี่ปลอดภัย(ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช) ชุมชนในเขตเทศบาล 200,000         

นครนครศรีธรรมราช

40 จัดการขยะต�นทางโดยชุมชน (ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชุมชนในเขตเทศบาล 1,000,000      

ชุมชนต�นแบบ 11 ชุมชน นครนครศรีธรรมราช

41 จัดการขยะในโรงเรียน (โรงเรียนสังกัดเทศบาล 10 โรงเรียน) โรงเรียนสังกัดเทศบาล 200,000         

นครนครศรีธรรมราช
42 สนับสนุนและสBงเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ ใน หนBวยงานสาธารณสุข 1,147,022      

การปAองกันและแก�ไขปGญหาสาธารณสุขได� ที่เกี่ยวข�อง

-               

33,709,065    1,073,865     1 17 24

ที่ หน�วยงานที่รับผิดชอบ
 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจ�าย    

(บาท)

ผลการดําเนินงาน

โครงการ
แล�วเสร็จ

หมายเหตุ
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รวม 42 โครงการ



อยู�ระหว�าง ยังไม�ได�

ดําเนินการ ดําเนินการ

1 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสBวน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน กองวิชาการและแผนงาน 282,000         276,000        

ขนาด 36,000 บีทียู   จํานวน 6 เครื่อง
2 โตvะทํางาน ขนาด 60×120×75 ซม .มีลิ้นชัก 2 ลิ้นชัก ประตู 1 บาน สํานักการประปา 20,000           

จํานวน  4 ตัว
3 โตvะคอมพิวเตอร ขนาด 650×100×75 ซม จํานวน 1 ตัว สํานักการประปา 2,000             

4 เก�าอี้เอนกประสงค มีพนักพิงสามเหลี่ยม ขาชุบโครเมียมซ�อนเก็บได� สํานักการประปา 5,000             

จํานวน 10 ตัว
5 เก�าอี้ทํางานมีพนักพิง ขนาด 58×59×90-102 ซม.ชนิดบุนวม สํานักการประปา 14,400           

ปรับระดับสูงต่ําได� จํานวน 8 ตัว
6 เก�าอี้ทํางานมีพนักพิงสูง ขนาด 40×42×95-105 ซม. สํานักการประปา 4,800             

ชนิดบุนวมปรับระดับสูงต่ําได� จํานวน 1 ตัว
7 เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกสBวน แบบติดตั้งพื้นหรือแบบแขวน สํานักการประปา 92,000           

ขนาด 13,000 BTU จํานวน 4 เครื่อง
8 เครื่องนับธนบัตร จํานวน 1 เครื่อง สถานธนานุบาล 53,000           

9 เครื่องปรับอากาศ สถานธนานุบาล 74,700           72,800           

 - ขนาด 32000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

 - ขนาด 24000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

ผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ

แล�วเสร็จ
ที่ หน�วยงานที่รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ครภุณัฑ์

โครงการ
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อยู�ระหว�าง ยังไม�ได�

ดําเนินการ ดําเนินการ

10 เครื่องกระจายเสียง (ปรับปรุงความถี่ ) กองวิชาการและแผนงาน 308,800         

 - เครื่องกระจายเสียง เครื่องสBง เปลี่ยนความถี่ พร�อมอัพเดทซอฟตแวร  
จํานวน 1 เครื่อง
 - เครื่องรับเปลี่ยนอุปกรณบนบอรด (จูนเนอร) ภาครับสัญญาณ
และอุปกรณบนบอรด(จูนเนอร) ภาคถอดรหัสพร�อมอัฟเดทซอฟตแวร
จํานวน 62 เครื่อง

11 เครื่องสํารองไฟฟAา 6 KVA กองวิชาการและแผนงาน 110,000         105,000        

12 เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา (18 หน�า/นาที) จํานวน 2 เครื่อง สํานักการประปา 5,200             

13 เครื่องสํารองไฟฟAา  ขนาด 800 VA จํานวน 5 เครื่อง สํานักการประปา 12,500           

14 จอแสดงภาพขนาดไมBน�อยกวBา 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง สํานักการประปา 2,800             

15 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลแบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไมB สํานักการประปา 60,000           

น�อยกวBา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง
16 เครื่องคอมพิวเตอรโน�ตบุvกสําหรับงานประมวลผล  จํานวน 1 เครื่อง สํานักการประปา 22,000           

17 เครื่องพิมพแบบพกพาแบบไร�สาย จํานวน 5 เครื่อง สํานักการประปา 150,000         

18 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพ สถานธนานุบาล 90,000           

ขนาดไมBน�อยกวBา 19 นิ้ว) จํานวน 3 เครื่อง
19 อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ชBอง สถานธนานุบาล 2,800             

จํานวน 1 เครื่อง
20 เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบแครBสั้น  จํานวน 3 เครื่อง สถานธนานุบาล 66,000           
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     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ

แล�วเสร็จ
ที่ หน�วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

 งบประมาณ 
(บาท)



อยู�ระหว�าง ยังไม�ได�

ดําเนินการ ดําเนินการ

21  เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network สถานธนานุบาล 15,000           

แบบที่ 2 (38 หน�า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง
22 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมBขBาย (Server) สถานธนานุบาล 28,000           

จํานวน 1 ชุด
23 ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต�องตามกฎหมาย สถานธนานุบาล 12,000           

จํานวน 1 ชุด
24 ชุดโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร� และ สถานธนานุบาล 7,600             

เครื่องคอมพิวเตอร โน�ตบุvกแบบสิทธิการใช�งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) จํานวน 2 ชุด

25 ชุดโปรแกรมปAองกันไวรัส  จํานวน 3 ชุด สถานธนานุบาล 2,100             

26 เครื่องสํารองไฟฟAา ขนาด 800 VA จํานวน 3 เครื่อง สถานธนานุบาล 7,500             

27 อุปกรณอBานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) สถานธนานุบาล 1,400             

จํานวน 2 เครื่อง
28 เครื่องอBานบารโค�ตชนิดมือถือ จํานวน 2 เครื่อง สถานธนานุบาล 11,800           

29 PRIT SERVER 1 PORT  จํานวน 3 เครื่อง สถานธนานุบาล 5,670             

30 HARDDISK EXTERNAL   USB 3.0 1 TB จํานวน 1 เครื่อง สถานธนานุบาล 1,540             

31 เครื่องอBานลายมือแบบความเร็วสูง จํานวน 2 เครื่อง สถานธนานุบาล 5,800             

32 โปรแกรมคอมพิวเตอรระบบงานสถานธนานุบาล จํานวน 1 ระบบ สถานธนานุบาล 192,790         

33 บันไดดับเพลิงแบบมีตะขอ ความสูงไมBน�อยกวBา 3 เมตร รับน้ําหนักได�ไมB สํานักปลัดเทศบาล 36,000           36,000           

น�อยกวBา 130 Kg จํานวน 4 ตัว
34 หัวฉีดน้ําดับเพลิง ปรับอัตราการฉีดได� 4 ระดับ จํานวน 4 ตัว สํานักปลัดเทศบาล 120,000         116,000        
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ที่ หน�วยงานที่รับผิดชอบ
 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจ�าย    

(บาท)

ผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ

แล�วเสร็จ
โครงการ



อยู�ระหว�าง ยังไม�ได�

ดําเนินการ ดําเนินการ

35 รถเข็นเก็บขยะ ขนาดกว�าง 70 ซม. ยาว 122 ซม. สูง 50 ซม. กองสาธารณสุข 330,000         

จํานวน 30 คัน คั และสิ่งแวดล�อม
36 โรงผสมแอสฟGลทติกคอนกรีต แบบควบคุมอัตโนมัติ จํานวน 1 โรง สํานักการชBาง 12,000,000    

37 ถังขยะเหล็กแบบใช�รถเครนยกเท ขนาด 120×120×120 ซม. กองสาธารณสุข 500,000         

จํานวน 10 ใบ และสิ่งแวดล�อม
38 ติดตั้งกล�องวงจรปmด  CCTV  จํานวน 48 กล�อง ติดตั้ง 23 จุด  ชุมชน กองสวัสดิการสังคม 3,898,000      

ในเขตเทศบาล ดังนี้
 - ชุมชนหลังวัดพระธาตุ จํานวน 2 จุด  4 ตัว
 - ชุมชนทBาม�า จํานวน 1 จุด 3 ตัว
 - ชุมชนกรแก�ว จํานวน 2 จุด 4 ตัว
 - ชุมชนปmยะสุข จํานวน 3 จุด 6 ตัว
 - ชุมชนบุญนารอบ จํานวน 3 จุด 6 ตัว
 - ชุมชนสวนป>าน จํานวน 2 จุด 5 ตัว
 - ชุมชนศรีธรรมโศก จํานวน 1 จุด 2 ตัว
 - ชุมชนมุมปAอม จํานวน 1 จุด 2 ตัว
 - ชุมชนนิยมสุข จํานวน 4 จุด 8 ตัว
 - ชุมชนราชนิคม จํานวน 3 จุด 6 ตัว
 -  ชุมชนบBอทรัพย จํานวน 1 จุด 2 ตัว

39 เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟAา กําลังไฟฟAาไมBน�อยกวBา 1,500 วัตต สํานักการชBาง 25,000           

จํานวน 1 เครื่อง
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โครงการ
 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจ�าย    

(บาท)
ที่ หน�วยงานที่รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ

แล�วเสร็จ



อยู�ระหว�าง ยังไม�ได�

ดําเนินการ ดําเนินการ

40 เครื่องสกัดทําลาย   ขนาด 30 กิโลกรัม ใช�กําลังไฟฟAา 2000 w สํานักการประปา 160,000         

จํานวน 1 เครื่อง
41 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด  1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไมBต่ํากวBา สํานักการประปา 575,000         

 2400 ซีซี จํานวน 1 คัน
42 รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไมBต่ํากวBา สํานักการประปา 854,000         

 2400 ซีซี จํานวน 1 คัน
43 รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา จํานวน 2 คัน สํานักการประปา 89,600           

44 รถบรรทุกขยะ  ขนาด  6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไมBต่ํากวBา กองสาธารณสุข 2,400,000      

 6,000 ซีซี จํานวน 1 คัน และสิ่งแวดล�อม

45 เครื่องสูบน้ําแบบจุBม จํานวน 2 เครื่อง สํานักการประปา 20,400           

46 เครื่องจBายแกvสคลอรีน  จํานวน 4 เครื่อง สํานักการประปา 280,000         

47 ปGuมสูบจBายสารเคมี จํานวน 4 เครื่อง สํานักการประปา 1,185,000      

48 เครื่องผลิตแอสฟGลตติกคอนกรีตแบบ  railerAsphalt Recycling สํานักการชBาง 4,954,100      

49 โตvะวางคอมพิวเตอร ขนาด 80x60x75 ซม.จํานวน 1 ตัว กองสวัสดิการสังคม 3,000             

50 สํานักปลัดเทศบาล 6,900             6,900             

จํานวน 1 ตัว
51 สํานักปลัดเทศบาล 4,900             4,900             

52 สํานักการคลัง 2,900             2,500             

53 สํานักการคลัง 2,900             2,800             

54 เก�าอี้สํานักงานล�อเลื่อนมีพนักพิงกลาง จํานวน 8 ตัว สํานักการคลัง 39,200           38,400           
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ที่ หน�วยงานที่รับผิดชอบ
 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจ�าย    

(บาท)

ผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ

แล�วเสร็จ

โตvะทํางานขนาดไมBน�อยกวBา (WxDxH) 150x80x75 ซม.

โครงการ

เก�าอี้สํานักงานพนักพิงสูง ขาแบบ 5 แฉก .จํานวน 1 ตัว
โตvะวางคอมพิวเตอร  จํานวน 1 ตัว
โตvะเข�ามุม จํานวน 1 ตัว



อยู�ระหว�าง ยังไม�ได�

ดําเนินการ ดําเนินการ

55 เก�าอี้สํานักงาน ขนาดไมBน�อยกวBา (WxDxH) 59x62x88-100 ซม. สํานักการคลัง 5,800             5,400             

จํานวน 2 ตัว
56 ตู�เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ ขนาดไมBน�อยกวBา (WxDxH) สํานักการคลัง 4,800             4,700             

1,187x408x878 มม. จํานวน 1 ตู�
57 ตู�เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ ขนาดไมBน�อยกวBา (WxDxH) สํานักการคลัง 4,200             4,200             

877x408x878 มม.จํานวน 1 ตู�
58 ตู�อเนกประสงค 3 ลิ้นชักมี ล�อเลื่อนทึบ ขนาดไมBน�อยกวBา สํานักการคลัง 3,500             3,500             

(WxDxH) 42x60x65 ซม. จํานวน 1 ตู�
59 ตู�เตี้ยบานเปmด ขนาดไมBน�อยกวBา (WxDxH) 80x40x81 ซม. สํานักการคลัง 3,500             3,500             

จํานวน 1 ตู�
60 เครื่องตรวจนับธนาบัตร ขนาด ไมBน�อยกวBา (WxDxH) สํานักการคลัง 9,460             9,300             

28.2x20.4x31.3 ซม. จํานวน 1 เครื่อง
61 กองวิชาการและแผนงาน 42,000           41,400           

บีทียู จํานวน 2 เครื่อง
62 กองวิชาการและแผนงาน 42,500           31,700           

63 โทรทัศนแอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 32 นิ้ว กองวิชาการและแผนงาน 8,600             8,600             

จํานวน 1 เครื่อง
64 โทรทัศนแอลอีดี (LED TV) แบบ  Smart TV  ขนาด 48 นิ้ว กองสวัสดิการสังคม 17,600           

จํานวน 1 เครื่อง
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     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ

แล�วเสร็จ

จํานวน 1 เครื่อง

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสBวนชนิดแบบติดผนัง ขนาด 18,000

เครื่องมิลดิมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA 4000ANST

ที่ โครงการ หน�วยงานที่รับผิดชอบ
 งบประมาณ 

(บาท)



อยู�ระหว�าง ยังไม�ได�

ดําเนินการ ดําเนินการ

65 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดง สํานักปลัดเทศบาล 22,000           22,000           

ภาพจอขนาดไมBน�อยกวBา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
66 เครื่องพิมพ  Multifunctionแบบฉีดหมึกพร�อมติดตั้งถังหมึกพิมพ สํานักปลัดเทศบาล 7,500             7,500             

(Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง
68 เครื่องสํารองไฟฟAา ขนาด 800 VA  จํานวน 1 เครื่อง สํานักปลัดเทศบาล 2,500             2,500             

68 เครื่องคอมพิวเตอร ชุดประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพจอขนาด สํานักการคลัง 90,000           90,000           

ไมBน�อยกวBา 19 นิ้ว) จํานวน 3  ชุด
69 เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา  จํานวน 5 เครี่อง สํานักการคลัง 10,400           10,400           

70 เครื่องสํารองไฟฟAา ขนาด 800VA  จํานวน 3 เครื่อง สํานักการคลัง 7,500             7,500             

71 เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา Network จํานวน สํานักการคลัง 8,900             8,900             

 5 เครี่อง
72 เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล มีจอแสดง กองวิชาการและแผนงาน 69,000           

ภาพในตัว และมีขนาดไมBน�อยกวBา 21 นิ้ว) จํานวน 3 เครื่อง
73 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดง กองสาธารณสุข 30,000           30,000           

ภาพจอขนาดไมBน�อยกวBา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง และสิ่งแวดล�อม
74 เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิดLED ขาวดํา  (18 หน�า/นาที) กองสาธารณสุข 2,600             2,600             

จํานวน 1 เครี่อง และสิ่งแวดล�อม
75 เครื่องสํารองไฟฟAา ขนาด 800 VA  จํานวน 1 เครื่อง กองสาธารณสุข 2,500             2,500             

และสิ่งแวดล�อม
76 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดง กองสาธารณสุข 30,000           30,000           

ภาพจอขนาดไมBน�อยกวBา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง และสิ่งแวดล�อม
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หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

ที่ โครงการ หน�วยงานที่รับผิดชอบ
 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจ�าย    

(บาท)

ผลการดําเนินงาน



อยู�ระหว�าง ยังไม�ได�

ดําเนินการ ดําเนินการ

77 เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix  Printer แบบแครBสั้น กองสาธารณสุข 22,000           22,000           

จํานวน 1 เครื่อง และสิ่งแวดล�อม
78 เครื่องสํารองไฟฟAา ขนาด 800 VA  จํานวน 1 เครื่อง กองสาธารณสุข 2,500             2,500             

และสิ่งแวดล�อม
79 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดง กองสวัสดิการสังคม 66,000           66,000           

ภาพจอขนาดไมBน�อยกวBา 19 นิ้ว) จํานวน 3 เครื่อง
80 เครื่องพิมพ Multifunctionแบบฉีดหมึกพร�อมติดตั้งถังหมึกพิมพ กองสวัสดิการสังคม 7,500             7,500             

(Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง
81 เตาอบไฟฟAาบอดี้ทําจากแสตนเลส กําลังไฟ 13.2 KW จํานวน กองสวัสดิการสังคม 50,000           

จํานวน 1 เครื่อง
82 ชุดเครื่องขยายเสียงกลางแจ�ง จํานวน 3 ชุด กองสวัสดิการสังคม 105,900         

83 ไมคสถานีวิทยุ 2 ด�าน ประเภทไมโครโฟน คอนเดนเซอร รูปแบบขั้ว กองวิชาการและแผนงาน 18,800           18,200           

Cardioid Omni พร�อมอุปกรณตBอพBวงครบชุด จํานวน 2 ตัว
84 ไมคสถานีวิทยุ 1 ด�าน ประเภทไมโครโฟน คอนเดนเซอร รูปแบบขั้ว กองวิชาการและแผนงาน 15,400           15,400           

Cardioid  พร�อมอุปกรณตBอพBวงครบชุด จํานวน 2 ตัว
85 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล�อ ปริมาตรกระบอกสูบไมBต่ํา สํานักการประปา 1,980,000      

กวBา 6,000 ซีซี  จํานวน 1 คัน
86 เครื่องสูบน้ํา ชนิดหอยโขBงเทเลอรลากจูง เครื่องยนตดีเซล 6 สูบ สํานักการชBาง 3,000,000      2,990,000      

4 จังหวะ ขนาดทBอดูด-สBงไมBน�อยกวBา 12 นิ้ว จํานวน 2เครื่อง
37,849,060    4,109,100     40 8 38

ผลการดําเนินงาน
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หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

รวม 86 รายการ

ที่ โครงการ หน�วยงานที่รับผิดชอบ
 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจ�าย    

(บาท)


