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สวนท่ี ๑ 
บทนํา 

 
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ไดดําเนินการตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 แกไข
เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561     โดยผูบริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการพัฒนา  เพ่ือทําหนาท่ีในการกําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   เพ่ือใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติและจัดทํารายงานการ
ติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส โดยมีงานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน ทําหนาท่ีรวบรวม
และจัดทํารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  และรายงานการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานประจําปเสนอตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นตอผูบริหารเทศบาล  สภาเทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  และประกาศใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  

ดังนั้น  เพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง   (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561   ขอ 29 (3) เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชจงึจัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ.2562  
โดยไดสรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา สี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ือเปนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของปท่ีผานมาวามีความสอดคลองกับแผนงานท่ีไดวางเอาไวหรือไม  การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลเพียงใด  และสามารถใชเปนขอมูลยอนกลับเพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงและตัดสินใจ
ในการกําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ินในปตอไป 
 

1.1 ความหมายของการติดตามและประเมินผล 
1.1.1 การติดตาม 
เปนข้ันตอนในการตรวจสอบผลการดําเนินการของแผนงานโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปวาได

ปฏิบัติตามข้ันตอนกิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผนงานโครงการหรือไมมี การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
หรือไม และอยูในระยะเวลา งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการตามท่ีกําหนดไวหรือไม เพ่ือเปนขอมูลยอนกลับ
ใหตนเอง ผูบังคับบัญชา ตลอดจนผูรับผิดชอบแผนงานโครงการทุกระดับ เพ่ือใหคําแนะนํา ชวยเหลือ แกไข 
อํานวยความสะดวก ท้ังนี้เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ บรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพ  

 
1.1.2 การประเมินผล 
เปนข้ันตอนการตรวจสอบความกาวหนาของแผนงานโครงการ ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์

ของแผนงานโครงการวามีมากนอยเพียงใด เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดข้ึน การประเมินผลจึงเปน
กระบวนการบงชี้ถึงคุณคาของแผนงานโครงการ วาไดผลตามวัตถุประสงคของแผนงานโครงการนั้นหรือไม
เพียงใด 
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1.2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผลแผน  
1.2.1  เพ่ือใหการติดตามและการประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สามารถตอบสนองความตองการ และปญหาของประชาชนได 
1.2.2  เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะนําไปสูการปรับปรุงการ

ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
1.2.3  เพ่ือใหทราบสัมฤทธิผลโดยรวมของแผนพัฒนาเทศบาล และนําขอมูลท่ีไดไปเปน

ขอชี้แนะแกผูบริหารในการจัดทําแผนพัฒนาปตอไป 
 
1.3. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผน  
1.3.1 ความสําคัญของการติดตาม  
การติดตามเปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ีดําเนินการอยู  หาก

ไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง คาใชจาย โครงการ
สูงเกินกวาท่ีกําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาท่ีควรจะเปน เกิด
ปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงาน
ภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชนจากโครงการ ในทางตรงกันขาม
หากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแลวจะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน (Cost–effective) ดําเนินงาน
ตางๆ ยกตัวอยางเชนการระบุปญหาท่ีเกิดข้ึนในโครงการและการเสนอแนวทางแกปญหาการติดตามความ  
สามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย   การติดตามประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนตางๆ 
ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงาน  
 

1.3.2 ความสําคัญของการประเมินผล  
การประเมินผลนั้น เปนสิ่งหนึ่งท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินการ เชนเดียวกับการติดตามเพราะผล  

ท่ีไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการ ซ่ึงข้ึนอยูกับ
วัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งท่ีจะบงชี้วาแผนงานท่ีกําหนดไว ไดมีการ 
ปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการท่ีไดดําเนินการไปแลวนั้น ใหผลเปนอยางไร นําไปสู
ความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไวหรือไม อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบ วามีความ
สอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซ่ึงผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผล ถือเปนขอมูล
ยอนกลับ (Feedback) ท่ีสามารถนําไปใชในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากนี้ การประเมินผลยัง
ถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลท่ีเก็บรวบรวมอยางเปนระบบ
มีความเท่ียงตรง เชื่อถือได  

 
1.4 ประโยชนของการติดตามและประเมินผล  
๑)  ทําใหการนํานโยบายไปปฏิบตัิมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหาร เพ่ือใหการปรับปรุงการ

บริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
๒)  ทําใหทราบ จุดสําคัญท่ีจะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน  ท้ังวัตถุประสงคของแผนงาน  

ข้ันตอนการปฏิบัติ  ทรัพยากรท่ีตองใช ชวงเวลาท่ีจะตองกระทําใหเสร็จ  ซ่ึงจะทําใหแผนงานมีความเหมาะสม
ตอการนําไปปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   
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๓)  ทําใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลง
มากนอยแคไหน  การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง  อาทิ  เชน  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค
บางสวน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานท่ีรับผิดชอบการนําโครงการไปปฏิบัติ 
เปนตน 

๔)  ทําใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง  ขอบกพรองดังกลาวเกิด
จากสาเหตุอะไร  เพ่ือนํามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการ
นําไปปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคยิ่งข้ึน 

๕)  ทําใหทราบวาข้ันตอนใดบางท่ีมีปญหาอุปสรรค  และปญหาอุปสรรคเหลานั้นเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เม่ือทราบขอมูลท้ังหมด  การประเมินผลจะเปนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานของ
แผนงานใหมีความกระจางชัด  เพ่ือขจัดปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแตละข้ันตอนใหหมดไป 

๖)  ทําใหทราบวาแผนงานท่ีนําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง ( stregths) และจุดออน ( weaknesses)  
อะไรบาง และจุดออนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร  เม่ือไดทําการวิเคราะหขอมูลครบถวน
แลว ผลการวิเคราะหจะนําไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

7)  การประเมินจะชี้ใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถ่ินประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไรบาง และ
ปญหาอุปสรรคเหลานี้ไดผลเพียงใด  และหรือจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง       

8)  การประเมินจะทําใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดท่ีนําไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควรจะ
ขยายโครงการใหครอบคลุมกวางข วางยิ่งข้ึนหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการ
แกไขปญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียใหนอยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมี
ลักษณะแขงขันกันการประเมินผลจะทําใหทราบวาโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาของ
สาธารณชนสมควรสนับสนุนใหดําเนินการตอไป สวนโครงการท่ีไมประสบความสําเร็จ หรือใหผลตอบแทน
นอยกวามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย     

 
1.5 ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
ข้ันตอนท่ี ๑  แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ ๒๘  ดังนี้   

ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย  
๑)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน     
๒)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๓)  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๔)  หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       
๕)  ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   

กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได   
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ข้ันตอนท่ี ๒   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  กําหนดแนวทาง วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ ๒๙ (๑)   

 

ข้ันตอนท่ี ๓    คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดําเนินการติดตามและ
ประเมนผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ ๒๙ (๒)   

 

ข้ันตอนท่ี ๔    คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน   รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอ
สภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและ
ตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุก
ป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แกไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  ขอ 29 (๓)   

  

ข้ันตอนท่ี ๕    ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน  และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละ หนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคม ของทุกป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 พ.ศ.๒๕๕9 ขอ 29 (4)   

 
1.6 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ไดกําหนดกรอบ

และแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคูมือของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดังนี้     

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันท่ี ๑๐  ตุลาคม  
๒๕๕๙  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

-  คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือดังกลาวคณะกรรมการจึงไดกําหนดกรอบและแนวทาง
ในหารติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

 (๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
การดําเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลาท่ีกําหนดเอาไวในแผนการดําเนินงานหรือไม  และ

เปนหวงเวลาท่ีดําเนินการเหมาะสมตอถูกตองหรือไม  มีความลาชาเกิดข้ึนหรือไม  
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(๒) ความสอดคลอง (relevance) 
มีความสอดคลองกับ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน  คานิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล    
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดาน
การเกษตรและแหลงน้ํา)  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบาย
ผูบริหาร  รวมท้ังปญหา  ความตองการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง     
การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการท่ีมีความจําเปนตอประชาชนในชุมชน  

สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดในชุมชน และสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาท่ีของทองถ่ิน  โดยคํานึงถึง
งบประมาณของทองถ่ิน 

(๔)  ความกาวหนา     
พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถ่ิน  โดยพิจารณา 
ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (การพัฒนาดานการคมนาคม  โครงสรางพ้ืนฐาน   

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  การใชกฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง) 
ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคม (การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สุขภาวะของประชาชน   

การรณรงคและ    ปองกันยาเสพติด  การกีฬาและการออกกําลังกาย  การสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ การสงเคราะหและสงเสริมผูดอยโอกาส  การสรางชุมชนเขมแข็ง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ (สนับสนุน สงเสริมการเกษตรแบบพอเพียงการพัฒนา
อาชีพท่ีสอดคลองกับสภาพ ความตองการของตลาดและชุมชน   สงเสริมพัฒนาการทองเท่ียวทางธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร ตามวิถีชุมชนและภูมิปญญาชาวบาน  การสงเสริมการลงทุน การพาณิชย การพัฒนาธุรกิจท่ี
เก่ียวกับการทองเท่ียว) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ    (การฟนฟูและอนุรักษ
ปา และระบบนิเวศ   การบริหารจัดการพ้ืนท่ีลุมน้ํา  การควบคุมดูแลการทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวธรรมชาติ
ในชุมชน การบริหารจัดการขยะ   การกําจัดและบําบัดมลพิษ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบ         
ธรรมาภิบาล   (สงเสริมกระบวนการเรียนรู การมีสวนรวม  การบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพและ
โปรงใส  การตอบสนองความตองการของประชาชน การจัดระเบียบชุมชนและสังคม  การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรขององคกรอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 

 (๕) ประสิทธิภาพ   
ติดตามและประเมินโครงการท่ีดําเนินการวาสามารถดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคหรือไม  

มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม  การดําเนินโครงการสามารถแกไข
ปญหาของชุมชนไดหรือไม  งบประมาณถูกใชไปอยางประหยัดและคุมคา ทรัพยสินของ เชน วัสดุ  อุปกรณ  
ครุภัณฑ ถูกใชไปอยางคุมคา  มีการบํารุงรักษาและซอมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม 

(๖)  ประสิทธิผล     
ปญหาของชุมชนประชาชนไดรับการแกไขหรือไม  มีผลกระทบตอประชาชนในชุมชน

หรือไม   
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(๗)  ผลลัพธและผลผลิต     
ประชาชน  ชุมชน  ไดรับอะไรจากการดําเนินโครงการของเทศบาล ซ่ึงสงผลไปถึงการ

พัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ 
 
1.7 ระเบียบ วิธีการท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  
1. ระเบียบท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 
ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองคประกอบท่ีใชในการติดตามดังนี้  
(๑) แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 
3) พ.ศ.2561 ขอ ๒๘ โดยมี ภาคประซาซนเขามามีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการฯ 

๒. วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้ 
(๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) 
(๒) หวงเวลาในการติดตามและประเมินผลมีรายไตรมาสดังนี้ 

ไตรมาสท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561) รายงานภายในเดือน มกราคม 2562 
ไตรมาสท่ี 2 (1 มกราคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562) รายงานภายในเดือน เมษายน 2562 
ไตรมาสท่ี 3 (1 เมษายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562) รายงานภายในเดือน กรกฎาคม 2562 
ไตรมาสท่ี 4 (1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562) รายงานภายในเดือน ตุลาคม 2562 

 (๓) ดําเนินการตรวจสอบในระหวางการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการ
จริง ท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น วาสามารถเปนไปตามเปาหมาย
ท่ีตั้งไว หรือไม 

(๔) สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา  
(5) เสนอแนะความคิดเห็นท่ีไดจากการติดตามแลประเมินผล  

 
1.8. การกําหนดหนวยงานรับผิดชอบ  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 หมวด ๖ ขอ ๒๘ กําหนดให ผูบริหารทองถ่ินแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน เทศบาลนครนครศรีธรรมราชไดมีคําสั่งเทศบาลท่ี  
04306/2561  ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 แตงตั้ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังนี้ 

1. นายอนันต ธรรมานนท  ผูทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
2. นายคํานวน โสมนิล  สมาชกิสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  กรรมการ 
3. นายจักรพันธุ จันทรเขียว สมาชกิสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กรรมการ  
4. นายประยูร จิระพิบูลยพันธ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราช กรรมการ  
5. นายอํานวย อนนัทนุพงศ คณะกรรมการชุมชนนอกไร-สะพานยาว  กรรมการ 
6. นายเนติบัญชร ขุนรักษ  ประธานคณะกรรมการชุมชนนอกไรฯ กรรมการ  
7. ผูอํานวยการสํานักศิลปากรท่ี  12  นครศรีธรรมราช    กรรมการ  
8. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช    กรรมการ  
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9. นางอรชร ไชยพงศ  ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
10. นายดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน ผูอํานวยการสํานักการชาง  กรรมการ  
11. นางสุรีวรรณ สาสนานนท ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน กรรมการ /เลขาฯ 
12. นายพลวัต  รุจิระยรรยง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ ผูชวยเลขานุการ  

อํานาจหนาท่ีของ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ 
(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓) 1รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร

ทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยาง
นอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร  
 

การสรุปผลการติดตาม  
งานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน ดําเนินการรวบรวมผลการดําเนินงานพรอมท้ัง

จํานวนงบประมาณท่ีใชจริง นํามาสรุปผลและนําเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ  เสนอความเห็น  ใหคําแนะนํา  และไดนําความคิดเห็น
ขอเสนอแนะและคําแนะนําของคณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ แจงผูบริหาร หนวนงานตางๆ ทราบและ
ใชเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุงการดําเนินงานโครงการตางๆ ใหสําเร็จลุลวงไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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สวนท่ี 2 
วิสัยทัศน  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 
2.1 วิสัยทัศนการพัฒนา (Vision) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

“เทศบาลนาอยูสูความเปนเลิศ       เปดเทศบาลใหทุกคนยอมรับ 
 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน              เพ่ิมประสิทธิภาพผลการศึกษา 
 พัฒนาสาธารณูปโภคและขนสง          สรางอาชีพท่ีม่ันคงแกชุมชน    
           และดูแลทุกคนใหอยูดีมีสุข” 

 
2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
1.) ดานการเมืองการบริหาร 
2.) ดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.) ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี 
4.) ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐาน 
5.) ดานเศรษฐกิจ 
6.) ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 
2.3  เปาประสงค 

๑. ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารท่ีรวดเร็ว ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
๒. เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ ตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตรวจสอบ

และประเมินผล 
๓. บุคลากรทุกระดับมีศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
๔. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ชุมชนเขมแข็ง บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. การศึกษาระดับประถมศึกษามีประสิทธิภาพไดมาตรฐานและเปนท่ีพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน  
๖. การศึกษาระดับมัธยมศึกษามีประสิทธิภาพไดมาตรฐานและเปนท่ีพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน  
๗. การศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัยมีประสิทธิภาพ เปนท่ีพึงพอใจของผูปกครอง ชุมชนและ

สังคม 
๘. สนับสนุนสงเสริม และอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน 
๙. ประชาชน ชุมชน มีงาน มีอาชีพ มีรายไดเพ่ิมข้ึน 
๑๐. ประชาชนรูจักแหลงทองเท่ียว และมีแหลงทองเท่ียวท่ีหลากหลายมากข้ึน 
๑๑. สภาพแวดลอมและภูมิทัศนสวยงาม   เปนเมืองนาอยู 
๑๒. มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางมีประสิทธิภาพ 
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2.4  ตัวช้ีวัด 

ลําดับ ยุทธศาสตรการพัฒนา ตัวช้ีวัด 

1 การเมืองการบริหาร 1. ความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการ/กิจกรรมท่ีประชา 
สัมพันธเพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร รอยละ 80 

2. ประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล/เทศ
บัญญัติงบประมาณ/แผนการดําเนินงาน และการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาล รอยละ 20 

3. ความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ
เพ่ือประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี รอยละ 80 

4. รอยละของจํานวนประชากรในเขตเทศบาลท่ีมีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช
สิทธิ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ไมต่ํากวา
รอยละ 60 

5. รอยละของจํานวนผูบริหาร  พนักงาน ลูกจางเทศบาล  และ
บุคลากรท่ีเก่ียวของเขารับการอบรมสัมมนา รอยละ 80 
 

2 สวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 1. ความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล รอยละ80 

2. รอยละของชุมชน/กลุมองคกรตางๆ ในเขตเทศบาล เขารวม
อบรมสัมมนา รอยละ 80 

3. ความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ
เพ่ือสนับสนุนสงเคราะห เด็ก สตรี ผูสูงอายุคนพิการ  
ผูดอยโอกาสทางสังคม รอยละ 80 

4. ความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ
เพ่ือแกไขปญหาความยากจนของประชาชนในเขตเทศบาล   
รอยละ 80 

5. รอยละของประชาชนผูประสบภัย ผูยากไร ผูดอยโอกาสทาง
สังคมท่ีขอรับความชวยเหลือจากเทศบาลและไดรับการ
ชวยเหลือ รอยละ 90 

6. ความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ
เพ่ือรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนใน
เขตเทศบาล รอยละ 80 

7. ความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและบรรเทาสาธารณภัยใหกับประชาชน
รอยละ 80 

8. รอยละของผูดูแลเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเขารับการอบรม
สัมมนาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รอยละ 80 
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ลําดับ ยุทธศาสตรการพัฒนา ตัวช้ีวัด 

3 การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี 

1. รอยละของผูบริหาร พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการ
ศึกษาเขารับการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพการบริหาร/
การจัดการเรียนการสอน  รอยละ 60 

2. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล รอยละ80 

3. รอยละของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลผานเกณฑการประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอยละ 100 

4. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอโครงการ/กิจกรรมท่ี
ดําเนินการเพ่ือสนับสนุนสงเสริมใหนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ รอยละ 80 

5. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอโครงการ/กิจกรรมท่ี
ดําเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล รอยละ 80 

6. รอยละความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการจัด
การศึกษานอกระบบการศึกษา รอยละ 80 

7. รอยละความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอโครงการ/
กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนนอก
ระบบและตามอัธยาศัยของเทศบาล รอยละ 80 

8. รอยละความพึงพอใจของประชาชน/ชุมชนในเขตเทศบาลท่ีมีตอ
การจดักิจกรรม/โครงการเพ่ือสนับสนุนสงเสริม เพ่ืออนุรักษไว
ซ่ึงวัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ินของเทศบาล 
รอยละ 80 

 

4 สาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐาน 1. ความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดบริการดานโครงสราง
พ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคของเทศบาล รอยละ 80 

 

5 เศรษฐกิจ 1. ความพึงพอใจของประชาชนตอกิจกรรม/โครงการ เพ่ือ
สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนในเขตเทศบาล  มีรายได
เพ่ิมข้ึน รอยละ 80 

2. ความพึงพอใจของประชาชนตอกิจกรรม/โครงการ เพ่ือ
สนับสนุนและสงเสริมการทองเท่ียว รอยละ 80 

3. ความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการโครงสรางพ้ืนฐานท่ี
ไดรับการพัฒนาเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว รอยละ 80 
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ลําดับ ยุทธศาสตรการพัฒนา ตัวช้ีวัด 

6 สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 1. ความพึงพอใจของประชาชนตอพ้ืนท่ีท่ีไดรับการปรับปรุงภูมิ
ทัศนใหมีความเปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม รอยละ 80 

2. ความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ
เพ่ือกําจัดขยะ และสิ่งปฏิกูลตางๆ ใหมีความสะอาดสวยงาม 
รอยละ 80 

3. ความพึงพอใจของประชาชนตอการบริหารจัดการ
สภาพแวดลอมและภูมิทัศนในเขตเทศบาล รอยละ 80 

4. ความพึงพอใจของประชาชนตอเทศบาลในการดําเนินการกําจัด
ขยะ และสิ่งปฏิกูลตางๆ ใหมีความสะอาด สวยงาม รอยละ 80 

5. ความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ
เพ่ือควบคุม ปองกันโรคตางๆ ใหกับประชาชน รอยละ 80 

6. ความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยของโรงพยาบาล
เทศบาลฯ และศูนยบริการสาธารณสุขของเทศบาล รอยละ 80 

7. ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการดานสาธารณสุข
ของเทศบาล รอยละ 80 

8. ความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการ/กิจกรรมท่ีรณรงคให
ความรูแกประชาชนในการควบคุมปองกันโรคตางๆ รอยละ 80 

9. กลุมเปาหมายไดรับการตรวจประเมินสุขลักษณะทางดาน
กายภาพ และสุมตรวจตัวอยางเพ่ือวิเคราะหดานเคมีและ
ชีวภาพ รอยละ 80 

 

 
 

2.5  กลยุทธการพัฒนา 

๑. การพัฒนาสวัสดิการสังคม 
  ๒. การพัฒนาสาธารณสุข 
  ๓. การพัฒนาสรางจิตสํานึกเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด          
                     ๔. การสรางความเขมแข็งชุมชน  สนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
  5. การพัฒนากอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา  สะพาน 
และอาคารสถานท่ี  
  6. การพัฒนา ปรับปรุง และติดตั้งไฟฟาสาธารณะ 
  7. การพัฒนา กอสราง ปรับปรุง และบํารุงรักษาระบบน้ําอุปโภค – บริโภค 
  8. การพัฒนาสงเสริมอาชีพแกประชาชน 
  9. การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว 
  10. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และพัฒนาการเรียนรู 
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  11. การสงเสริม  สนับสนุน  ทํานุบํารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี 
และภูมิปญญาทองถ่ิน 
  12. การสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
  13. การปรับปรุงดูแลสภาพแวดลอม  มีการจัดการขยะท่ีมีประสิทธิภาพ   
                     14. ใหความรูแกประชาชนเพ่ือปองกันควบคุมโรคใหถูกสุขอนามัยท่ีดี 

15. การสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของประชาชน 
  16. การพัฒนาบุคลากรและองคกรใหทันสมัย  มีประสิทธิภาพในการบริหาร                         
เพ่ือใหการบริการท่ีดีแกประชาชนและเปนองคกรธรรมาภิบาล 
  17. พัฒนาการจัดเก็บรายไดใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
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สวนท่ี 3 
สรุปการติดตามและประเมินผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

ประจําป ีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราชไดดําเนินการเพ่ือติดตาม และประเมิน ผลการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖ 2 โดยเก็บขอมูลการดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ ของ

ทุกสวนราชการ ท้ังขอมูลในเซิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร และนํามาสรุป

การติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาลนครนครศรธีรรมราช ประจําป พ.ศ.2562 ดังนี้ 

 
3.1 สรุปผลการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) ตามกระบวนการ

ท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวที
ประชาคม ก ารประชุมคณะกรรมการชุมชนเพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี
กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน ท้ังนี้ไดกําหนดโครงการท่ีจะ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564)  ดังนี้ 
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สรุปผลการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 
 

 

ยุทธศาสตร 
ปท่ี 1   2561 ปท่ี 2  2562 ปท่ี 3  2563 ปท่ี 4  2564 รวม 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. การเมืองการบริหาร 35 65,912,200  29 61,494,200  28 54,294,200  28 57,063,400  120 238,764,044  

2. สวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 41 145,294,000  39 166,134,800  39 166,134,800  39 176,579,200  158 644,142,800  

3. การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณี 

190 353,677,978 188 350,101,318 185 353,795,478 185 358,961,078 748 1,416,535,852 

4. สาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐาน 269 1,474,021,170  263 1,217,589,170  253 1,258,192,670  268 1,326,489,110  1,053 5,276,292,120  

5. เศรษฐกิจ 2     5,500,000  4      5,550,000  4     5,550,000  4     5,600,000  12    22,200,000  

6. สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 64 189,247,000  64 191,479,800  64 193,508,000  64 194,639,200  256  768,874,000  

รวม  601  2,233,652,348   587  1,992,349,288     573  2,031,475,148    588  2,119,331,988  2,349  8,376,808,772  

 
ขอมูล ณ วันท่ี  30  กันยายน  2562 
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3.2 สรุปผลการจัดทํางบประมาณป พ.ศ.2562 
ผูบริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2562  เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2561 รวมโครงการในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ท้ังสิ้น  
193 โครงการ  งบประมาณ  429,297,600  บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตรการพัฒนาไดดังนี้ 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร 13 32,795,700.00 
2. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 27 157,198,800.00 
3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 76 164,716,300.00 
4. ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐาน 53 63,096,800.00 
5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 4 4,400,000.00 
6. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 20 7,090,000.00 

รวม 193 429,297,600.00 
7. ครุภณัฑ 138 28,847,760.00 

รวมท้ังส้ิน 458,145,360.00  
 

ขอมูล ณ 30  กันยายน  2562 
 

แผนภูมิแสดงสัดสวนงบประมาณแยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
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สรุปผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่น (เฉพาะป 2562) ไปจัดทํางบประมาณ 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

โครงการตามแผนพัฒนา 
เฉพาะป 2562 

โครงการท่ีอนุมัติงบประมาณ 
ในป 2562 

รอยละของโครงการ 
ในแผนป 2562 
(ตามยุทธศาสตร) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
 

1. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร 29 61,494,200  13 32,795,700.00 44.83 53.33 
2. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 39 166,134,800  27 157,198,800.00 69.23 94.62 
3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 188 350,101,318 76 164,716,300.00 40.43 47.05 
4. ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐาน 263 1,217,589,170  53 63,096,800.00 20.15 5.18 
5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 4      5,550,000  4 4,400,000.00 100.00 79.28 
6. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 64 191,479,800  20 7,090,000.00 31.25 3.70 

รวม  587  1,992,349,288  193 429,297,600.00 32.87 21.55 
 7. ครุภณัฑ 138 28,847,760.00 - - 

รวมท้ังส้ิน 458,145,360.00  - - 
 
ขอมูล ณ  30  กันยายน  2562 
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แผนภูมิแสดงสัดสวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณแยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 

17 



แลวเสร็จ รอย กําลัง รอย ไมได รอย

ละ ดําเนินการ ละ ดําเนินการ ละ

1. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร 32,795,700.00 27,153,143.44 82.79 13 9 ๖๙.๒๓ 0 0.00 4 30.77

2. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 157,198,800.00 124,623,290.87 79.28 27 26 ๙๖.๓๐ 1 3.70 0 0.00

3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมฯ 164,716,300.00 143,876,011.78 87.35 76 59 ๗๗.๖๓ ๔ 5.26 ๑๓ 17.11

4. ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน 63,096,800.00 12,242,136.00 19.40 53 ๔๐ ๗๕.๔๗ ๑๒ 22.64 ๑ 1.89

5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 4,400,000.00 3,059,656.06 69.54 4 4 100.00 0 0.00 0 0.00

6. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 7,090,000.00 2,904,358.70 40.96 20 20 100.00 0 0.00 ๐ 0.00

รวม 429,297,600.00 313,858,596.85 73.11 193 158 ๘๑.๘๗ 17 8.81 18 9.33

7. ครุภัณฑ 28,847,760.00      13,319,570.00      46.17 138 108 78.26 18 13.04 12 8.69

รวมทั้งหมด 458,145,360.00   327,178,166.85   71.41

ขอมูล ณ  30  กันยายน  2562

18

สรุปผลการติดตามผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562   

ยุทธศาสตรการพัฒนา
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน (จํานวนโครงการ)

ตั้งไว เบิกจายแลว รอยละ ทั้งหมด



 4 

 
แผนภูมิสรุปผลการติดตามผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
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3.3 สรุปผลการติดตามและประเมินผล  
จากการดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ินเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช ปงบประมาณ พ.ศ.2562  ตั้งแตเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 มี
รายละเอียดดังนี้  

1. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร 
จํานวนโครงการท้ังหมด 29 โครงการ จํานวนโครงการตามเทศบัญญัติ 13 โครงการ ดําเนินการแลว

เสร็จ 9 โครงการ คิดเปนรอยละ 69.23  และไมไดดําเนินการ 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 30.76 จากการ
ประเมินผลตามตัวชี้วัดพบวาโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จประสบผลสําเร็จตามตัวชี้วัด จํานวน 9 โครงการ คิด
เปนรอยละ 100 

2. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 
จํานวนโครงการท้ังหมด 39 โครงการ จํานวนโครงการตามเทศบัญญัติ 27 โครงการ ดําเนินการแลว

เสร็จ 26 โครงการ คิดเปนรอยละ 96.29 กําลังดําเนินการ 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 3.70 จากการประเมินผล
ตามตัวชี้วัดพบวาโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จประสบผลสําเร็จตามตัวชี้วัด จํานวน 26 โครงการ คิดเปนรอยละ 
100 

3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี 
จํานวนโครงการท้ังหมด 188 โครงการ จํานวนโครงการตามเทศบัญญัติ 76 โครงการ ดําเนินการ

แลวเสร็จ 54 โครงการ คิดเปนรอยละ 71.05 กําลังดําเนินการ 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 3.94 และไมได
ดําเนินการ 18 โครงการ คิดเปนรอยละ23.68 จากการประเมินผลตามตัวชี้วัดพบวาโครงการท่ีดําเนินการแลว
เสร็จประสบผลสําเร็จตามตัวชี้วัด จํานวน 54 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 

4. ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐาน 
จํานวนโครงการท้ังหมด 263 โครงการ จํานวนโครงการตามเทศบัญญัติ 53 โครงการ ดําเนินการ

แลวเสร็จ 36 โครงการ คิดเปนรอยละ 67.93 กําลังดําเนินการ 15 โครงการ คิดเปนรอยละ 28.30 และไมได
ดําเนินการ 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 3.77 จากการประเมินผลตามตัวชี้วัดพบวาโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ
ประสบผลสําเร็จตามตัวชี้วัด จํานวน 36 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 

5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 
จํานวนโครงการท้ังหมด 4 โครงการ จํานวนโครงการตามเทศบัญญัติ 4 โครงการ ดําเนินการแลว

เสร็จ 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 100.00 และ จากการประเมินผลตามตัวชี้วัดพบวาโครงการท่ีดําเนินการแลว
เสร็จประสบผลสําเร็จตามตัวชี้วัด จํานวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 

6. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
จํานวนโครงการท้ังหมด 64 โครงการ จํานวนโครงการตามเทศบัญญัติ 20 โครงการ ดําเนินการแลว

เสร็จ 17 โครงการ คิดเปนรอยละ 85.00 และไมไดดําเนินการ 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 15.00 จากการ
ประเมินผลตามตัวชี้วัดพบวาโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จประสบผลสําเร็จตามตัวชี้วัด จํานวน 17 โครงการ คิด
เปนรอยละ 100 

7. ครุภัณฑ 
จํานวนครุภณัฑตามเทศบัญญัติ 138 รายการ ดําเนินการแลวเสร็จ 108 รายการ คิดเปนรอยละ 

78.26 กําลังดําเนินการ 18 รายการ คิดเปนรอยละ  13.04 และยังไมไดดําเนินการ 12 รายการ  คิดเปนรอยละ 
8.69 
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สรุปผลการดําเนินงาน  
-โครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (ป 2562) จํานวน 587 โครงการ  
-โครงการตามเทศบัญญัติ ประจาป 2562 จานวน 193 โครงการ  
-โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 158 โครงการ คิดเปนรอยละ 81.86 
-โครงการท่ีกําลังดําเนินการ จํานวน 17 โครงการ คิดเปนรอยละ 8.81 
-โครงการท่ีไมไดไดดําเนินการ จํานวน 18 โครงการ คิดเปนรอยละ 9.33 
-ครุภัณฑ ท้ังหมด 138  รายการ  ดําเนินการแลวเสร็จ 108  รายการ  คิดเปนรอยละ 78.62 
-งบประมาณท้ังหมดตั้งไว 458,145,360 บาท  เบิกจายแลว 328,878,166.85 บาท         

คิดเปนรอยละ 71.78 
3.4 ปญหาและอุปสรรค  
ปญหา  

1. ชุมชนในเขตเทศบาลมีปญหาท่ีจะตองแกไขอยูเปนจานวนมาก 

2. เทศบาลไมสามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายไดครบทุก

โครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตรการพัฒนา 

3. เทศบาลไมสามารถดําเนินการไดครบทุกโครงการ/กิจกรรมท่ีตั้งไวในเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจาย 

อุปสรรค  
๑. ขอจํากัดดานอํานาจหนาท่ีของเทศบาลทําใหไมสามารถดาเนินการไดทุกปญหา  

๒. เทศบาลมีงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานแกไขปญหาและความตองการของ

ประชาชนในชุมชนไดท้ังหมด  

๓. เทศบาลตั้งงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจแตละดานบางรายการยังไมเพียงพอและ

บางรายการมากเกินไป ทําใหตองโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจายรายการใหม  

3.5 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
จากการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไดลง

พ้ืนท่ีสุมดูโครงการกอสรางถนนในเขตเทศบาล เม่ือวันท่ี  ๑5  พฤศจิกายน  2562  จํานวน 3 โครงการ 
ไดแกโครงการกอสรางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตซอยประตูโพธิ์, โครงการกอสรางผิวจราจรแอสฟลทติก 
คอนกรีตถนนพานยมและโครงการกอสรางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนโคกธาตุ ไดพบขอบกพรองของ
โครงการคือ โครงการกอสรางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตซอยประตูโพธิ์ไมติดปายโครงการ จึงขอให
เทศบาลแจงผูรับจางติดตั้งปายโครงการใหเรียบรอย สําหรับโครงการกอสรางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต
ถนนพานยมไมพบปญหา และโครงการกอสรางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนโคกธาตุดําเนินการแลว
เสร็จและประชาชนมีความพึงพอใจ   

 
จากขอเสนอแนะดังกลาว หากเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามารถสามารถดําเนินการไดจะ

สงผลใหการพัฒนาทองถ่ินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถตอบสนองความตองการ
ประชาชนและทําใหประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
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บัญชีโครงการ 
ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร 

 
 
 



1. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร

สําเร็จ ไมสําเร็จ

1 สถานีวิทยุกระจายเสียง  - จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ กองวิชาการ 50,000        29,155.00       (-) 20,000 แลวเสร็จ ประชาชนรับทราบ 
เทศบาลนคร ถายทอดการกระจายเสียง และแผนงาน ขอมูลขาวสาร

นครศรีธรรมราช  - จัดกิจกรรมดีเจนอยเมืองลิกอร ตลอดป

2 เลือกตั้งนายกเทศมนตรี จัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สํานักปลัด 4,000,000   - (-) 3,989,000 ไมได จัดการเลือกตั้ง - - ไมมีการ

และสมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาล ดําเนินการ จํานวน 1 ครั้ง เลือกตั้ง

นครนครศรีธรรมราช นครนครศรีธรรมราช

3 อบรมสัมมนาบุคลากร จัดอบรมสัมมนาใหความรูเพื่อพัฒนา สํานักปลัด 800,000      117,915.00     (-) 271,000 แลวเสร็จ ผูเขารับการอบรม 
เทศบาล ศักยภาพบุคลากร การอบรมสัมมนา เทศบาล มีความรูระเบียบ

เพื่อพัฒนาองคกร การอบรมสงเสริม กฎหมายไมนอย

ดานคุณธรรมจริยธรรม กวารอยละ 80

4 วันเทศบาล จัดกิจกรรมวันเทศบาล โดย สํานักปลัด 90,000        46,756.58       (-) 43,000 แลวเสร็จ ความพึงพอใจ 
 - ทําพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ เทศบาล ของผูเขารวม

 - พีธีไหวศาลพระภูมิ กิจกรรม

 - พิธีอานสารรัฐมนตรีวาการ รอยละ 80

กระทรวงมหาดไทย 

 - พิธีกรรมทางศาสนาพุทธและ

ศาสนาอิสลาม

 - รับฟงนโยบายจากผูบริหาร

 - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน

๒๒

หมายเหต/ุ

สาเหตุที่ไมได

ดําเนินการ

แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)

     เบิกจาย    

(บาท)
 โอนงบ (+/-)

ผลการ

ดําเนินงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

 (KPI)

ผลการประเมิน

ตามตัวชี้วัด



สําเร็จ ไมสําเร็จ

5 ฝกอบรมพนักงาน จัดประชุม อบรมสัมมนาเกี่ยวกับ สํานักการคลัง 500,000      369,941.50     (-) 130,000 แลวเสร็จ พนักงานและ 
และลูกจาง ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวของกับ ลูกจางผานการ

การปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน ฝกอบรม

จํานวน 42 คน

6 จัดทําแผนพัฒนา  - จัดประชุมประชาคมระดับพื้นที่ กองวิชาการ 600,000      597,255.36     - แลวเสร็จ จัดทําเอกสาร 
งบประมาณ  และการ และระดับเทศบาลนคร  เพื่อนํา และแผนงาน แผนพัฒนา 

ติดตามประเมินผล ปญหามาพิจารณาจัดทําแผนพัฒนา งบประมาณ

ทองถิ่น การติดตามและ

 - จัดทําเอกสารแผนพัฒนาทองถิ่น ประเมินผลเสร็จ

และแผนฯ เพิ่มเติม จํานวน 200 เลม ทันกําหนดตาม

 - จัดทําเอกสารแผนพัฒนาชุมชน ระเบียบ

จํานวน 200 เลม

 - จัดทําเอกสารแผนการดําเนินงาน

และเอกสารแผนการดําเนินงาน 

เพิ่มเติม จํานวนรวม 200 เลม

 - ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

ปละ  4 ครั้ง

 - จัดทําเอกสารเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําป

จํานวน 350 เลม

๒๓

 โอนงบ (+/-)ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)

     เบิกจาย    

(บาท)

ผลการ

ดําเนินงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

 (KPI)

ผลการประเมิน

ตามตัวชี้วัด
หมายเหต/ุ

สาเหตุที่ไมได

ดําเนินการ



สําเร็จ ไมสําเร็จ

7 ฝกอบรมใหความรู จัดฝกอบรมสัมมนาใหความรู กองวิชาการ 200,000      59,220.00       (-) 140,000 แลวเสร็จ ผูเขารับการอบรม 
พัฒนาศักยภาพและ เกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น และแผนงาน มีความรูเพิ่มขึ้น

เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณ ไมนอย

บุคลากรกองวิชาการ รายจาย และการติดตามประเมินผล กวารอยละ 80

และแผนงาน ใหกับบุคลากรกองวิชาการและ

แผนงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

8 อุดหนุนการบริหาร จายเปนเงินอุดหนุนโครงการบริหาร สํานักปลัด 15,000        - (-) 14,500 ไมได อุดหนุนศูนย  -  - ไมมีการอุดหนุน

จัดการศูนยปฏิบัติการ จัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการ เทศบาล ดําเนินการ ปฏิบัติการรวม

รวมในการชวยเหลือ ชวยเหลือประชาชนขององคกร ในการชวยเหลือ

ประชาชนขององคกร ปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ ประชาชนฯ

ปกครองสวนทองถิ่น เมืองนครศรีธรรมราช จํานวน 1 ครั้ง

ระดับอําเภอเมืองนคร

ศรีธรรมราช

9 อบรมสัมมนาบุคลากร จัดฝกอบรมสัมมนาใหความรู สํานักการชาง 400,000       - (-) 400,000 ไมได ผูเขารับการอบรม  -  - โอนงบประมาณ

เกี่ยวกับระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวของ ดําเนินการ มีความรูเพิ่มขึ้น ออกไปดําเนิน

ใหกับบุคลากรสํานักการชางและ ไมนอย การเรื่องอื่น

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ กวารอยละ 80

10 พัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดฝกอบรมใหแกพนักงานและ กองสาธารณสุข 200,000      -  - ไมได ผูเขารับการอบรม  -  - ไมมีระเบียบ

ดานสุขาภิบาลและ ผูรับจางเหมาบริการที่ปฏิบัติงาน และสิ่งแวดลอม ดําเนินการ มีความรูเพิ่มขึ้น รองรับเนื่องจาก

อนามัยสิ่งแวดลอม เกี่ยวกับงานดานสุขาภิบาลและ ไมนอย พนักงานจางเหมา

อนามัยสิ่งแวดลอม หรืองานอื่น กวารอยละ 80 ไมใชลูกจางของ

ที่เกี่ยวของ เทศบาล

๒๔

 โอนงบ (+/-)ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)

     เบิกจาย    

(บาท)

ผลการ

ดําเนินงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

 (KPI)

ผลการประเมิน

ตามตัวชี้วัด
หมายเหต/ุ

สาเหตุที่ไมได

ดําเนินการ



สําเร็จ ไมสําเร็จ

11 โครงการรับฟงความคิด รับฟงความคิดเห็นของประชาชน กองวิชาการฯ 100,000      92,200.00       (-) 7,500 แลวเสร็จ ประชาชนมีสวนรวม  
เห็นและประชาพิจารณ เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูล ในการทํา

ฝอยชุมชน เทศบาลนครนครศรี ประชาพิจารณ

ธรรมราช (การใชพื้นที่ดอนหัวเล) รอยละ 85

12 กอสรางซุมเฉลิมพระ กอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ สํานักปลัด 17,379,000 17,379,000.00 - แลวเสร็จ กอสรางซุมเฉลิม  
เกียรติสมเด็จพระเจา พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทร เทศบาล พระเกียรติ จํานวน 

อยูหัวมหาวชิราลงกรณ เทพยวรางกูร รัชกาล ที่ 10 7 แหง

บดินทรเทพยวรางกูร จํานวน 7 ซุม ในเขตเทศบาลฯ

รัชกาลที่ 10 1. ซุมเฉลิมพระเกียรติ แบบติด 2 ดาน

ของสะพานลอย ขนาดกวาง 12.90 ม.

สูง 5.50 ม. จํานวน 1 ชุด

ติดตั้งบริเวณสะพานลอยทาโพธิ์ ถนนทาโพธิ์

2. ซุมเฉลิมพระเกียรติ แบบติด 2 ดาน

ของสะพานลอย ขนาดกวาง 22.90 ม.

สูง 5.20 ม. จํานวน 1 ชุด

ติดตั้งบริเวณสะพานลอยหนาวิทยาลัยเทคนิค

ถนนราชดําเนิน

3. ซุมเฉลิมพระเกียรติ แบบติด 2 ดาน

ของสะพานลอย ขนาดกวาง 34.00 ม.

สูง 5.20 ม. จํานวน 1 ชุด

ติดตั้งบริเวณสะพานลอยหนาตลาดสด

หัวอิฐ  ถนนกะโรม

๒๕

ผลการ

ดําเนินงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

 (KPI)

ผลการประเมิน

ตามตัวชี้วัด
หมายเหต/ุ

สาเหตุที่ไมได

ดําเนินการ

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)

     เบิกจาย    

(บาท)
 โอนงบ (+/-)ที่



สําเร็จ ไมสําเร็จ

4. ซุมเฉลิมพระเกียรติ แบบติด 2 ดาน

ของสะพานลอย ขนาดกวาง 34.00 ม.

สูง 5.20 ม. จํานวน 1 ชุด

ติดตั้งบริเวณสะพานลอยสะพานลอยทวดทอง

ถนนกะโรม

5. ซุมเฉลิมพระเกียรติ แบบติด 2 ดาน

ของสะพานลอย ขนาดกวาง 18.50 ม.

สูง 5.50 ม. จํานวน 1 ชุด ติดตั้ง

บริเวณสะพานลอยหนา ร.ร. กัลยาณี

6. ซุมเฉลิมพระเกียรติ แบบตั้ง

ขนาด กวาง 8 ม. สูง 5.45 ม.

 จํานวน 1 ชุด ติดตั้งบริเวณสนาม

หนาเมือง

7. ซุมเฉลิมพระเกียรติ แบบตั้ง 

ขนาด กวาง 8 ม. สูง 5.45 ม. 

จํานวน 1 ชุด ติดตั้งบริเวณหนาเทศบาล

นครนครศรีธรรมราช

๒๖

ผลการ

ดําเนินงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

 (KPI)

ผลการประเมิน

ตามตัวชี้วัด
หมายเหต/ุ

สาเหตุที่ไมได

ดําเนินการ

 โอนงบ (+/-)ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)

     เบิกจาย    

(บาท)



สําเร็จ ไมสําเร็จ

13 จัดงานพระราชพิธีบรม  1 จัดตกแตง และประดับไฟ ธงชาติ สํานักปลัด 8,461,700   8,461,700        - แลวเสร็จ จัดงานพระราชพิธี  
ราชาภิเษกสมเด็จพระเจาธงตราสัญลักษณ ตามสถานที่ราชการ เทศบาล บรมราชาภิเษก

อยูหัวมหาวชิราลงกรณ และสถานที่สําคัญตางๆ ในเขตเทศบาล สมเด็จพระเจาอยูหัว

บดินทรเทพยวรางกูร นครนครศรีธรรมราช ใหสวยงาม มหาวชิราลงกรณ  

รัชกาลที่ 10 และสมพระเกียรติ บดินทรเทพยวรางกูร

2 ปรับปรุงภูมิทัศน และประดับตกแตง รัชกาลที่ 10

สถานที่ราชการ ถนน และสถานที่สําคัญ จํานวน 1 ครั้ง

ตางๆ ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ดวยไมดอกไมประดับ(สีเหลือง)

3 ขับเคลื่อนการดําเนินโครงการ 

"จังหวัดสะอาด" ใหเกิดรูปธรรม โดย

การปรับปรุงถนน ทางเดิน ที่สาธารณะ

และรวมกันทําความสะอาด ดูแลรักษา

สิ่งแวดลอม ตลอดจนตัดแตงตนไม

สองขางทางในเขตพื้นที่เทศบาลนคร

นครนครศรีธรรมราช ใหสวยงาม

สะอาด และเปนระเบียบเรียบรอย

4 การเตรียมความพรอมในการจัดทํา

น้ําอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

5 ประดับตกแตงซุมเฉลิมพระเกียติ

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ

บดินทรเทพยวรางกูร

๒๗

ผลการ

ดําเนินงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

 (KPI)

ผลการประเมิน

ตามตัวชี้วัด
หมายเหต/ุ

สาเหตุที่ไมได

ดําเนินการ

 โอนงบ (+/-)ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)

     เบิกจาย    

(บาท)



 
 

บัญชีโครงการ 
ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคม 

และคุณภาพชีวิต 
 
 



2. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

สําเร็จ ไมสําเร็จ

1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จายเปนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ กองสวัสดิการ 101,683,200 94,215,400.00 (-) 6,420,000 แลวเสร็จ ผูมีสิทธิ์ไดรับเบี้ย 
คนละ 600-1,000 บาท/เดือน สังคม ยังชีพ รอยละ 100

จํานวน 12,700 คน

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ จายเปนเบี้ยยังชีพคนพิการ กองสวัสดิการ 23,505,600   19,526,400.00   (-) 3,420,000 แลวเสร็จ ผูมีสิทธิ์ไดรับเบี้ย 
คนละ 800 บาท/เดือน จํานวน สังคม ยังชีพ รอยละ 100

2,240 คน

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จายเปนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส กองสวัสดิการ 2,970,000   2,087,500.00   - แลวเสร็จ ผูมีสิทธิ์ไดรับเบี้ย 
คนละ 500 บาท/เดือน สังคม ยังชีพ รอยละ 100

จํานวน 495 คน

4 ฝกอบรมอาสาสมัคร จัดฝกอบรมอาสาสมัครปองกัน สํานักปลัด 200,000      73,134.00       (-) 100,000 แลวเสร็จ ผูเขารับการอบรม 
ปองกันสาธารณภัย สาธารณภัยในชุมชน  การฝกอบรม เทศบาล มีความรูเกี่ยวกับการ

ในชุมชน อาสาสมัครปองกันสาธารณภัยดาน ปองกันและบรรเทาฯ

อุทกภัยและอัคคีภัย รอยละ 95

5 ตั้งจุดบริการดานความ ตั้งจุดบริการความปลอดภัย สํานักปลัด 200,000      56,398.40        - แลวเสร็จ อัตราการเสียชีวิต 
ปลอดภัยทางถนนชวง ทางถนน    ดังนี้ เทศบาล ชวงเจ็ดวันอันตราย

เทศกาลตางๆ  - ชวงเทศกาลปใหม2  จุดๆ ละ 5  วัน เทากับศูนย

 - ชวงเทศกาลสงกรานต

2  จุดๆ  ละ 3 วัน

๒๘

ผลการ

ดําเนินงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

 (KPI)

ผลการประเมิน

ตามตัวชี้วัด
หมายเหต/ุ

สาเหตุที่ไมได

ดําเนินการ

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)

     เบิกจาย    

(บาท)
 โอนงบ (+/-)



สําเร็จ ไมสําเร็จ

6 โรงเรียนวัยใสเทศบาล  - จัดการเรียนการสอนหลักสูตร กองสวัสดิการ 400,000      310,000.00     (-) 90,000 แลวเสร็จ ระดับความพึงพอใจ 
นครนครศรีธรรมราช สําหรับผูสูงอายุ สังคม ของผูสูงอายุที่เขารวม

 - จัดกิจกรรมเสริมสรางสุขภาพ โครงการ รอยละ 80

ทางกายและจิตใจแกผูสูงอายุ

7 ศูนยสงเสริมสุขภาพและ จัดกิจกรรมนันทนาการพิธีกรรม กองสวัสดิการ 800,000      746,200.00     (-) 53,800 แลวเสร็จ ผูสูงอายุเขารวม 
พัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ ทางศาสนา   การอบรมสัมมนา สังคม กิจกรรมไมนอยกวา

ทัศนศึกษา  นอกสถานที่ รอยละ 80

8 เตรียมความพรอมกอน  - จัดอบรมใหความรูความเขาใจ กองสวัสดิการ 50,000        15,000.00       (-) 35,000 แลวเสร็จ จํานวนผูสูงอายุที่ 
เขาสูวัยผูสูงอายุ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดาน สังคม เขารวมกิจกรรม 

รางกาย  อารมณ และสังคมกอน 100 คน

สูวัยผูสูงอายุ

 - สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

ผูสูงอายุในการชวยเหลือตนเอง

และสังคม

9 จัดหากายอุปกรณ จัดหากายอุปกรณที่จําเปนสําหรับ กองสวัสดิการ 30,000         - (-) 29,500 แลวเสร็จ ผูสูงอายุ ผูพิการ 
สําหรับผูพิการ/ผูสูงอายุ ผูพิการที่ยากไร  ใหสามารถ   สังคม ไดรับกายอุปกรณ

ที่ยากไร ดําเนินชีวิตประจําวันไดสะดวก รอยละ 100

10 อบรมอาสาสมัครดูแล จัดอบรม อผส.ชุมชนละ 1 คน กองสวัสดิการ 200,000      62,000.00       (-) 138,000 แลวเสร็จ ผูสูงอายุไดรับการ 
ผูสูงอายุที่บาน (อผส.) เพื่อทราบบทบาทหนาที่ในการ สังคม ดูแลจาก อผส. 

ดูแลผูสูงอายุที่บาน รอยละ 100

๒๙

หมายเหต/ุ

สาเหตุที่ไมได

ดําเนินการ

 โอนงบ (+/-)ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)

     เบิกจาย    

(บาท)

ผลการ

ดําเนินงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

 (KPI)

ผลการประเมิน

ตามตัวชี้วัด



สําเร็จ ไมสําเร็จ

11 อบรมและฟนฟูศักยภาพ อบรมใหความรูและฟนฟูศักยภาพ กองสวัสดิการ 50,000        22,880.00       (-) 27,000 แลวเสร็จ ผูพิการในเขต 
ในการประกอบอาชีพ ของคนพิการไดประกอบอาชีพ สังคม เทศบาลเขาอบรมไม

ของคนพิการในเขต ตามความถนัด และผูดูแลคนพิการ นอยกวารอยละ 80

เทศบาล จํานวน 100 คน

12 สงเคราะหครอบครัว ชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย กองสวัสดิการ 100,000      1,001,146.00  (-) 905,000 แลวเสร็จ ผูยากไรและผู 
ผูประสบสาธารณภัย และครอบครัวผูยากไรในชุมชน สังคม ประสบภัยไดรับการ

และผูยากไรในชุมชน โดยจายเปนสิ่งของวัสดุกอสราง ชวยเหลือรอยละ

เครื่องอุปโภค  บริโภค  การ 100

สงเคราะหจัดการศพผูยากไร

และคาใชจายอื่นๆ  ที่จําเปน

13 อบรมเพื่อปองกันและ จัดอบรมใหความรูเพื่อปองกันและ กองสวัสดิการ 100,000      38,750.40       (-) 54,500 แลวเสร็จ ผูเขารับการอบรมมี 
แกไขปญหาทางสังคม แกไขปญหาทางสังคมใหกับคณะ สังคม ความรูความเขาใจ

กรรมการชุมชนในเขตเทศบาล รอยละ 95

14 พัฒนาศักยภาพองคกร จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนา กองสวัสดิการ 300,000      299,866.25      - แลวเสร็จ กลุมสตรีในชุมชน 
สตรีในเขตเทศบาล องคกรสตรี   การเสริมสราง สังคม มีสวนรวมในการ

ความเขมแข็งของบทบาท พัฒนาชุมชน รอยละ

สตรี และทัศนศึกษาดูงาน 80

15 สัมมนาและพัฒนา  - จัดอบรมสัมมนากรรมการ กองสวัสดิการ 2,000,000   2,323,563.00  (+) 317,600 แลวเสร็จ ผูนําและคณะกรรม 
ศักยภาพชุมชน ชุมชน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ สังคม การชุมชนเขารวม

พอเพียง และทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 62  ชุมชน

 - จัดตั้งคณะกรรมการ

กลุมตางๆ  ในชุมชน

๓๐

ผลการ

ดําเนินงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

 (KPI)

ผลการประเมิน

ตามตัวชี้วัด
หมายเหต/ุ

สาเหตุที่ไมได

ดําเนินการ

 โอนงบ (+/-)ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)

     เบิกจาย    

(บาท)



สําเร็จ ไมสําเร็จ

16 สํารวจและจัดเก็บขอมูล จัดซื้อแบบสํารวจฯ จาง กองสวัสดิการ 50,000        13,600.00       (-) 36,000 แลวเสร็จ สํารวจและจัดเก็บ 
ความจําเปนพื้นฐานเพื่อ เจาหนาที่สํารวจและบันทึก สังคม ขอมูล จปฐ. ครัวเรือน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประมวลผลขอมูลครัวเรือน ในเขตเทศบาล รอยละ

ประชาชนในเขตเทศบาล ภายในเขตเทศบาล 50

17 ฝกอบรมสงเสริมและ สงเสริมและฝกอาชีพใหกับ กองสวัสดิการ 200,000      213,748.72     (+) 16,000 แลวเสร็จ ผูเขารับการอบรมมี 
พัฒนาอาชีพใหกับ ประชาชนในเขตเทศบาล สังคม อาชีพและรายไดเพิ่ม

ประชาชนในเขตเทศบาล นครนครศรีธรรมราช ขึ้น รอยละ 95

18 พัฒนาและฝกอบรม จัดฝกอบรม และทัศนศึกษา กองสวัสดิการ 300,000      386,331.50     (+) 87,400 แลวเสร็จ จํานวนผูเสพ ผูคา 
อาสาสมัครพลังแผนดิน ดูงานแกอาสาสมัครในชุมชน  สังคม ยาเสพติดในชุมชน

เอาชนะยาเสพติดและ ปละ 1 รุน จํานวน ลดลงรอยละ  50

สมัชชาชุมชนในเขต ประมาณ  200 คน

เทศบาล

19 เสริมสรางความเขมแข็ง จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ กองสวัสดิการ 300,000      299,903.50      - แลวเสร็จ ครอบครัวผูเขารวม 
ของสถาบันครอบครัว โดยมีตัวแทนครอบครัวจาก สังคม กิจกรรม มีความเขม

ในเขตเทศบาล ชุมชนเขารวมกิจกรรม แข็ง รอยละ  100

20 พัฒนาและสนับสนุน จัดประชุมผูนําชุมชนในเขต กองสวัสดิการ 150,000      79,205.00       (-) 68,000 แลวเสร็จ ผูนําและคณะกรรม 
การทํางานขององคกร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สังคม กรรมการชุมชนมี

ชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง ความรู  62  ชุมชน

21 สภาเด็กและเยาวชน ดําเนินการฝกอบรมและสนับ กองสวัสดิการ 150,000      36,700.00       (-) 100,000 แลวเสร็จ เด็ดและเยาวชนเขา 
ในระดับเทศบาล สนุนการดําเนินงานของสภา สังคม รวมกิจกรรมครบ

เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล 62  ชุมชน

๓๑

หมายเหต/ุ

สาเหตุที่ไมได

ดําเนินการ

     เบิกจาย    

(บาท)

ผลการ

ดําเนินงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

 (KPI)

ผลการประเมิน

ตามตัวชี้วัด โอนงบ (+/-)ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)



สําเร็จ ไมสําเร็จ

22 สงเสริมสุขภาพและ  - จัดการแขงขันกีฬาชุมชน กองสวัสดิการ 1,300,000   859,946.10     (-) 436,000 แลวเสร็จ ประชาชนในเขต 
การแขงขันกีฬาชุมชน และเยาวชนชุมชนในเขตเทศบาล สังคม เทศบาลไดออกกําลัง

จํานวน 63 ชุมชน กาย ไมนอยกวา

 - สนับสนุนครูนําเตนแอโรบิค 3,600 คน

 - จัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา

23 สงเสริมแมบานและ สนับสนุนใหชุมชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ 1,200,000   1,685,334.00  (+) 580,000 แลวเสร็จ ประชาชนในเขต 
เยาวชนจัดกิจกรรม 63  ชุมชน  จัดกิจกรรมการแสดง สังคม เทศบาลไมนอยกวา

งานประเพณีเดือนสิบ ที่อนุรักษไวซึ่งขนบธรรมเนียม 3,000 คน ไดแสดง

ประเพณีทองถิ่น ออกถึงความสามัคคี

24 การจัดกิจกรรมชุมชน สงเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา กองสวัสดิการ 50,000        16,885.00       (-) 33,000 แลวเสร็จ ประชาชนในเขต 
เพื่อสงเสริมประเพณี ประเพณี  วัฒนธรรมและการ สังคม เทศบาลไมนอยกวา

ศาสนา วัฒนธรรม ทองเที่ยวตางๆ ของชุมชน 3,000 คนมีสวนรวม

และทองเที่ยว ในกิจกรรม

25 รักษาสิ่งแวดลอมและ จัดกิจกรรมพัฒนา   อนุรักษ กองสวัสดิการ 60,000        59,955.00       (-) 206,500 แลวเสร็จ ประชาชนในเขต 
ทรัพยากรธรรมชาติ คูคลอง   และสิ่งแวดลอมใน สังคม เทศบาลไมนอยกวา

เขตเทศบาล และการสงเสริม 3,000 คนมีสวนรวม

ชุมชน    องคกรที่จัดกิจกรรม ในกิจกรรม

พัฒนาชุมชนดานสิ่งแวดลอม

26 เทศบาลพบประชาชน จัดกิจกรรมออกหนวยใหบริการ กองสวัสดิการ 400,000      193,444.00     (-) 206,500 แลวเสร็จ ประชาชน 62 ชุมชน 
เพื่อบริการและพัฒนา ดานตางๆ   แกประชาชนในเขต สังคม ไดรับบริการทั่วถึง

๓๒

ผลการ

ดําเนินงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

 (KPI)

ผลการประเมิน

ตามตัวชี้วัด
หมายเหต/ุ

สาเหตุที่ไมได

ดําเนินการ

 โอนงบ (+/-)ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)

     เบิกจาย    

(บาท)



สําเร็จ ไมสําเร็จ

27 กอสรางอาคารศูนย กอสรางอาคารศูนยฟนฟูสุขภาพ กองสวัสดิการ 20,000,000    -  - กําลัง กอสรางอาคาร  -  - กันเงิน

ฟนฟูสุขภาพพัฒนา พัฒนาศักยภาพผูสูงอายุและศูนย สังคม ดําเนินการ จํานวน 1 หลัง

ศักยภาพผูสูงอายุและ การเรียนรูชุมชน บริเวณสวนสมเด็จ

ศูนยการเรียนรูชุมชน พระศรีนครินทร 84 (ทุงทาลาด)

อาคาร ค.ส.ล.2ชั้น พื้นที่ไมนอยกวา

1,000 ตารางเมตร ประกอบดวย

หองเรียนวัยใส หองกิจกรรม หอง

ปฏิบัติดานอาชีพ สวนแสดงสินคา

และผลิตภัณฑชุมชน หองประชุม

หองน้ํา สํานักงาน

๓๓

ผลการ

ดําเนินงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

 (KPI)

ผลการประเมิน

ตามตัวชี้วัด
หมายเหต/ุ

สาเหตุที่ไมได

ดําเนินการ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)

     เบิกจาย    

(บาท)
 โอนงบ (+/-)



 
 

บัญชีโครงการ 
ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณ ี
 
 



3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

สําเร็จ ไมสําเร็จ

1 บริหารจัดการอุทยาน จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตางๆ กองวิชาการ 1,000,000   893,495.12     (-) 80,000 แลวเสร็จ ผูมาใชบริการอุทยาน 
การเรียนรู ดังนี้ และแผนงาน การเรียนรูมีความ

 - การเรียนรูหองสมาธิ IT โดยการ พึงพอใจรอยละ 80

จัดอบรมการสราง Application

เบื้องตน E-Book การใชงาน

Microsoft  เทคนิคการสรางชอง

ทางสงเสริมการขายผานออนไลน

 - การเรียนรูหองเรียนขาลุย จัด

กิจกรรมการประดิษฐจากวัสดุ

การทดลองวิทยาศาสตร การติวเพื่อ

นอง

 - การเรียนรูหองเรียนวัยตุกตา

จัดกิจกรรมการเสริมสรางทักษะ

พัฒนาความคิด การระบายสีภาพ

ตามจินตนาการ

 - การเรียนรูหองสีสันอักษร การ

สงเสริมรักการอาน จัดบอรดให

ความรู

๓๔

หมายเหต/ุ

สาเหตุที่ไมได

ดําเนินการ

ผลการประเมิน

ตามตัวชี้วัดที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)

     เบิกจาย    

(บาท)
 โอนงบ (+/-)

ผลการ

ดําเนินงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

 (KPI)

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



สําเร็จ ไมสําเร็จ

 - การเรียนรูหองวิกวิบวับ จัดกิจรรม

เกี่ยวกับการฉายหนังสั้นการสราง

จิตสํานึก ภาพยนตรอาเซียน และ

ภาพยนตรทั่วไป

 - การเรียนรูหองพายุสมอง จัด

กิจกรรมฉายภาพยนตร 3 มิติ การ

เสวนาหนัง

 - วิทยาศาสตรเพื่อการเรียนรูผาน

สื่อภาพยนตรเทศกาลประจําป

2562 ครั้งที่ 14 ผานสื่อภาพยนตร

 - จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

 - จัดฝกอบรมใหความรู GISTDY

DAY เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู 

2019 รายละเอียด ดังนี้

 - อบรมวิทยาศาสตรสัญจร (ตอน

ปฏิบัติการทางอาหาร)

 - อบรมเยาวชนรุนใหม รูหลัก รัก

การออม

 - อบรมรณรงคตอตานยาเสพติด

 - อบรมปองกันการทุจริตปลูกจิต

สํานึกใหนักเรียน

๓๕

ผลการ

ดําเนินงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

 (KPI)

ผลการประเมิน

ตามตัวชี้วัด
หมายเหต/ุ

สาเหตุที่ไมได

ดําเนินการ

รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)

     เบิกจาย    

(บาท)
 โอนงบ (+/-)ที่ โครงการ



สําเร็จ ไมสําเร็จ

 - อบรมเยาวชนรุนใหมรูรักษอนุรักษ

พลังงาน

 - อบรมเยาวชนกับการมีสวนรวม

จิตอาสาในระบอบประชาธิปไตย

 - อบรมเรียนรูแหลงขุมทรัพย

อาเซียน (ASEAN BONANZA)

 - อบรมการเรียนรูการทํางานรวม

กันตามแผนประเทศไทย 4.0

 - อบรมสัมมนาเครือขายและศึกษา

ดูงาน

2 บริหารจัดการพิพิธภัณฑ จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความรู และ กองวิชาการ 1,250,000   643,502.50     (-) 570,000 แลวเสร็จ ผูมาใชบริการ- 
เมือง เผยแพรประชาสัมพันธ ดังนี้ และแผนงาน พิพิธภัณฑเมืองมี

 - จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจําป ความพึงพอใจ

2562 รอยละ 80

 - จัดอบรมประวัติศาสตรเมืองนคร

ศรีธรรมราชและโบราณสถานตาม

เสนทางรถชมเมือง

 - จัดอบรมมัคคุเทศกอาสา

 - นั่งสามลอกินลม ชมสวนสมเด็จ

และกิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็ง

และอนุรักษสามลอถีบเมืองคอน

๓๖

ผลการ

ดําเนินงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

 (KPI)

ผลการประเมิน

ตามตัวชี้วัด
หมายเหต/ุ

สาเหตุที่ไมได

ดําเนินการ

 โอนงบ (+/-)ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)

     เบิกจาย    

(บาท)



สําเร็จ ไมสําเร็จ

 - จัดทําหนังสือของศูนยศึกษาสืบคน

ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม

 - ฝกอบรมทักษะการสนทนา

ภาษาอังกฤษ

 - อบรมพัฒนาศักยภาพแหลงเรียนรู

และศึกษาดูงาน

 - Smart Museum จัดทําวีดีทัศน

QR Code

 - จัดทําสารานุกรมเมืองนคร

ศรีธรรมราช

3 บริหารจัดการหอศิลป จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความรู และ กองวิชาการ 300,000      216,433.85     (-) 30,000 แลวเสร็จ ผูมาใชบริการ- 
รวมสมัยเมืองคอน เผยแพรประชาสัมพันธ ดังนี้ และแผนงาน หอศิลปฯ มีความ

 - จัดนิทรรศการหมุนเวียนประจํา พึงพอใจ รอยละ 80

เดือน 12 ครั้ง

 - จัดอบรมศิลปะ จํานวน 3 รุน

 - ประกวดภาพระบายสี

4 จัดการเรียนการสอน  - จัดการเรียนการสอนภาษาจีนให สํานักการศึกษา 100,000      100,000.00      - แลวเสร็จ โรงเรียนในสังกัดจัด 
ภาษาจีนระดับการ กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - การเรียนภาษาจีนได

ศึกษาขั้นพื้นฐาน มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนในสังกัด รอยละ 80

เทศบาล

 - จัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ภาษาจีนใหกับครูผูสอน

๓๗

ผลการ

ดําเนินงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

 (KPI)

ผลการประเมิน

ตามตัวชี้วัด
หมายเหต/ุ

สาเหตุที่ไมได

ดําเนินการ

 โอนงบ (+/-)ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)

     เบิกจาย    

(บาท)



สําเร็จ ไมสําเร็จ

5 แขงขันทักษะทาง  - จัดสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ สํานักการศึกษา 2,000,000   2,678,311.50  (+) 700,000 แลวเสร็จ โรงเรียนและศุนย 
วิชาการ และประกวดกิจกรรมในแตละกลุม พัฒนาเด็กเล็กใน

สาระการเรียนรูใหกับนักเรียน สังกัดเขารวมกิจกรรม

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  นักเรียน  รอยละ 100

ชั้นอนุบาล - ม.6

 - จัดสอบแขงขันคัดเลือกนักเรียน

โรงเรียนในสังกัด ชั้น ป.5 ชั้น ม.2

และ ม.5  ใน 5 กลุมสาระ   

ประกอบดวย คณิตศาสตร   

ภาษาไทย วิทยาศาสตร

สังคมศึกษา   และภาษาอังกฤษ 

เปนตัวแทนเทศบาล

 - จัดสงนักเรียนตัวแทนเทศบาล

พรอมครูฝกสอนเขารวมการแขงขัน

ในโครงการการแขงขันคนเกงใน

โรงเรียนทองถิ่นระดับประเทศ

6 แขงขันคนเกงเทศบาล จัดสอบแขงขันเพื่อคัดเลือกนักเรียน สํานักการศึกษา 150,000      502,516.00     (+) 440,000 แลวเสร็จ นักเรียนในสังกัด 
ระดับประเทศ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ชั้น ป.5 เขารวมแขงขันคนเกง

ชั้น ม.2 และ ชั้น ม.5  ชั้นละ 5 คน ระดับประเทศ จํานวน

ใน 5 กลุมสาระ  ประกอบดวย 1 ครั้ง

คณิตศาสตร ภาษาไทย วิทยาศาสตร 

สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ เปน

๓๘

ผลการ

ดําเนินงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

 (KPI)

ผลการประเมิน

ตามตัวชี้วัด
หมายเหต/ุ

สาเหตุที่ไมได

ดําเนินการ

     เบิกจาย    

(บาท)
 โอนงบ (+/-)ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)



สําเร็จ ไมสําเร็จ

นักเรียนตัวแทนเทศบาล เขาแขงขัน  

คนเกงเทศบาล ระดับประเทศ 

พรอมครูฝก  และบุคลากรทางการ

ศึกษา

7 จัดการเรียนการสอน  - จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สํานักการศึกษา 200,000      113,065.00      - แลวเสร็จ จัดการเรียนการสอน 
ภาษาอังกฤษ (English  (English  For Child) ระดับ ภาษาอังกฤษ

For Child) ระดับชั้น ชั้นอนุบาล  (EnglishFor Child)

อนุบาล  - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา  ระดับชั้นอนุบาล

หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย หลักสูตร โรงเรียนละ 1 หอง

MEP (Mini English Program)

8 จัดตั้งศูนยการเรียนรู จัดตั้งศูนยการเรียนรูในสถานศึกษา สํานักการศึกษา 5,000,000   1,736,000.00  (-) 1,650,000 แลวเสร็จ โรงเรียนมีความ 
ในสถานศึกษา โดยจัดซื้อหนังสือและสื่อในการจัด พึงพอใจ รอยละ 80

ศูนยการเรียนรูใหกับสถานศึกษา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

9 จัดทําแผนพัฒนา จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ สํานักการศึกษา 150,000       -  - ไมได ทบทวนและจัดทํา  -  - เนื่องจากการจัดทํา

การศึกษา จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 4 ป ดําเนินการ แผนพัฒนาการศึกษา แผนไดดําเนินการ

ของสํานักการศึกษา  การทบ ของโรงเรียนในสังกัด ไปเสรจสิ้นไปแลว

ทวนแผนพัฒนาการศึกษา จํานวน 10  โรงเรียน จึงไมจําเปนตอง

ของสํานักการศึกษา การจัดทํา จัดทําโครงการ

แผนพัฒนาการศึกษาของสถาน

ศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

๓๙

ผลการ

ดําเนินงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

 (KPI)

ผลการประเมิน

ตามตัวชี้วัด
หมายเหต/ุ

สาเหตุที่ไมได

ดําเนินการ

 โอนงบ (+/-)ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)

     เบิกจาย    

(บาท)



สําเร็จ ไมสําเร็จ

10 ปฐมนิเทศพนักงานครู จัดประชุมปฐมนิเทศพนักงาน สํานักการศึกษา 300,000      325,016.00     (+) 30,000 แลวเสร็จ พนักงานครูเทศบาล 
เทศบาล ครูเทศบาล ครูอัตราจาง และ รอยละ 80 ไดรับ

บุคลากรทางการศึกษา ทราบนโยบายทองถิ่น

ปการศึกษาละ 1 ครั้ง

11 ประกันคุณภาพการ จัดประชุมประกันคุณภาพ สํานักการศึกษา 50,000        14,225.00        - แลวเสร็จ โรงเรียนในสังกัด 
ศึกษา การศึกษาตามมาตรฐานการ ไดรับการประเมิน

ศึกษาที่ อปท.กําหนด ระดับการ ตรวจสอบคุณภาพ

ศึกษาขั้นพื้นฐานปฐมวัย การศึกษา รอยละ

100

12 ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน สํานักการศึกษา 50,000         -  - ไมได จัดประชุมจํานวน  -  - เนื่องจากการประ

ติดตามผลการสอบ ความรูนักเรียน ผูปกครองนักเรียน ดําเนินการ 1 ครั้ง กาศผลสอบ ONET

O-NET ที่มีคะแนนเต็มรอยจากการสอบ ปลายเดือนมีนาคม

O-NET กับคณะครูผูบริหารและ ชึ่งโรงเรียนปด

บุคลากรที่เกี่ยวของ เพื่อสะทอน ภาคเรียนแลว

กลยุทธสูความสําเร็จ

13 ประชุมสัมมนาคณะ จัดประชุมสัมมนาคณะ สํานักการศึกษา 150,000      137,403.50      - แลวเสร็จ คณะกรรมการการ 
กรรมการการศึกษา กรรมการสถานศึกษาขั้น ศึกษารวมประชุม

ระดับทองถิ่นและสถาน พื้นฐานโรงเรียนในสังกัด สัมมนา รอยละ 100

ศึกษา

14 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูสอน สํานักการศึกษา 150,000      284,722.00     (+) 150,000 แลวเสร็จ ครูผูสอนไดรับ 
ครูผูสอนระดับปฐมวัย ระดับปฐมวัยทุกคนเพื่อพัฒนา การฝกอบรม รอยละ

ความรูตามหลักสูตร จํานวน 1 ครั้ง 100

๔๐

ผลการ

ดําเนินงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

 (KPI)

ผลการประเมิน

ตามตัวชี้วัด
หมายเหต/ุ

สาเหตุที่ไมได

ดําเนินการ

 โอนงบ (+/-)ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)

     เบิกจาย    

(บาท)



สําเร็จ ไมสําเร็จ

15 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูสอน สํานักการศึกษา 150,000       -  - แลวเสร็จ ครูผูสอนไดรับการ 
ครูผูสอนศูนยพัฒนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล ฝกอบรม รอยละ 

เด็กเล็ก ปการศึกษาละ 1 ครั้ง 100

16 ฝกอบรมประชุมการ จัดฝกอบรมประชุมการสอนแบบ สํานักการศึกษา 400,000      229,762.00      - แลวเสร็จ ครูผูสอนไดรับการ 
สอนแบบโครงงาน โครงงานใหแกผูบริหารสถานศึกษา ฝกอบรม รอยละ 

และพนักงานครูเทศบาล 100

ปการศึกษาละ 1 ครั้ง

17 ฝกอบรมสัมมนา จัดอบรมสัมมนาพนักงานครู สํานักการศึกษา 150,000      135,690.50      - แลวเสร็จ ครูผูสอนไดรับการ 
พนักงานครูเทศบาลตาม เทศบาล ครูอัตราจาง บุคลากร ฝกอบรม รอยละ 

กลุมประสบการณเรียนรู สนับสนุนการสอน และบุคลากร 100

8 กลุม สายงานการศึกษา ตามกลุม

ประสบการณเรียนรู 8 กลุม

18 ประชุมฝกอบรมสัมมนา จัดอบรมสัมมนาพนักงานครู สํานักการศึกษา 600,000       -  - ไมได ผูบริหารสถานศึกษา  -  - เนื่องจากเกิดปญหา

ศึกษาดูงานการศึกษา เทศบาล ครูอัตราจาง บุคลากร ดําเนินการ และผูบริหารเทศบาล การตรวจสอบคุณ

ภายในประเทศและตาง สนับสนุนการสอนและบุคลากร ไดรับการฝกอบรม ภาพอาหารกลางวัน

ประเทศ สายงานการศึกษา และศึกษา รอยละ 90 ผูบริหารไมสามารถ

ดูงานภายในประเทศและตาง เดินทางได

ประเทศ

19 พัฒนาการจัดการเรียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษา สํานักการศึกษา 100,000       -  - ไมได ผูบริหารสถานศึกษา  -  - เนื่องจากวิทยากร

การสอน "โรงเรียน ดูงานใหกัยผูบริหารสถานศึกษา ดําเนินการ ครูผูสอน จํานวน ติดภารกิจไม

พอเพียงทองถิ่น" ครูวิชาการ หัวหนาสายชั้น 150  คน สามารถมาได

๔๑

ผลการ

ดําเนินงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
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ดําเนินการ
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รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)

     เบิกจาย    
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สําเร็จ ไมสําเร็จ

20 พัฒนาการจัดการเรียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสราง สํานักการศึกษา 150,000       -  - แลวเสร็จ ผูบริหารสถานศึกษา   - ดําเนินการโดย

การสอนกิจกรรมลด สมรรถนะดวยกิจกรรมลดเวลาเรียน ครูผูสอนเขารวม ไมใชงบประมาณ

เวลาเรียนเพิ่มเวลารู เพิ่มเวลารู 4 H จํานวน 150 คน

21 พัฒนาการจัดการเรียน จัดอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล สํานักการศึกษา 150,000       -  - แลวเสร็จ โรงเรียนในสังกัดที่   - ดําเนินการโดย

การสอน "สะเต็มศึกษา" และคณะผูบริหารสถานศึกษา จัดการเรียนการสอน ไมใชงบประมาณ

(STEM Education) โรงเรียนในสังกัดเทศบาล เพื่อสราง โดยใชสะเต็มศึกษา

ความรู และพัฒนาครูผูสอน จํานวน จํานวน 10 โรงเรียน

250 คน

22 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน สํานักการศึกษา 4,834,700   5,104,636.00  (+) 52,400 แลวเสร็จ นักเรียนรวมกิจกรรม 
ผูเรียน ตามหลักสูตร รอยละ 80

23 เครื่องแบบนักเรียน สนับสนุนเครื่องแบบนักเรียนระดับ สํานักการศึกษา 3,585,600   3,673,623.00  (+) 90,000 แลวเสร็จ นักเรียนมีเครื่องแบบ 
อนุบาล และประถมศึกษา รอยละ 100

24 จัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับ สํานักการศึกษา 19,133,300   19,947,250.00 (+) 1,196,100 แลวเสร็จ สถานศึกษาไดจัดการ 
(รายหัว) อนุบาล และประถมศึกษา ศึกษาตามหลักสูตร

รอยละ 100

25 ปรับปรุงหลักสูตร จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สํานักการศึกษา 200,000      200,000.00      - แลวเสร็จ ทบทวนปรับปรุง 
สถานศึกษาของโรงเรียน พนักงานครูเทศบาลเพื่อจัดทําและ สหลักสูตรสถานศึกษา

สังกัดเทศบาล ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของ จํานวน 10 โรงเรียน

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ใหสอด

คลองกับหลักสูตรแกนกลางการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

๔๒

ผลการ

ดําเนินงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
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สําเร็จ ไมสําเร็จ

26 พัฒนา/ปรับปรุงหอง จัดซื้อหนังสือใหกับหองสมุด สํานักการศึกษา 1,000,000   1,000,000.00   - แลวเสร็จ จัดหาหนังสือให 
สมุดโรงเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล โรงเรียนในสังกัด

จํานวน 10 โรงเรียน

27 การพัฒนาการจัดการ  - จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัด สํานักการศึกษา 5,000,000    -  - ไมได ระดับความพึงพอใจ  -  - ไมไดรับการจัดสรร

ศึกษาโดยใชโรงเรียนเปน การศึกษา เชน สงเสริมภูมิปญญา ดําเนินการ ของผูปกครอง งบประมาณ

ฐานในการพัฒนาทองถิ่น ทองถิ่นเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว รอยละ 80

(SBMLD) พระราชดําริ  สงเสริมอาชีพระหวาง

เรียน  หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

สถานศึกษา

 - จัดสงโรงเรียนสมัครเขารวมและ

เขาประกวดโรงเรียน SBMLD ดีเดน

28 พัฒนาแหลงเรียนรูใน จัดซื้อวัสดุอุปกรณสนับสนุนแหลง สํานักการศึกษา 500,000      500,000.00      - แลวเสร็จ โรงเรียนในสังกัด 
โรงเรียน เรียนรูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ไดรับการพัฒนา

 จํานวน  10  โรงเรียน รอยละ 100

29 รณรงคการปองกัน จัดกิจกรรมรณรงคปองกัน สํานักการศึกษา 283,000      589,215.00     (+) 317,000 แลวเสร็จ ผูเขารับการอบรม 
ยาเสพติดในสถานศึกษา ยาเสพติดโรงเรียนในสังกัด ไดรับความรู รอยละ

เทศบาล  10  โรงเรียน 100

30 สงเสริมกิจกรรมรัก  - พัฒนาบุคลากรในสังกัดใหมี สํานักการศึกษา 100,000       -  - ไมได จํานวนโรงเรียน  -  - ไมไดรับการจัดสรร

การอานในสถานศึกษา ความรูความสามารถในดานการจัด ดําเนินการ สงเสริมกิจกรรม งบประมาณ

อปท. กิจกรรมสงเสริมการอาน รักการอาน จํานวน จากกรมสงเสริม

 - สรางเสริมประสิทธิภาพการเรียน 10  โรงเรียน การปกครอง

การสอนดวยกิจกรรมสงเสริมการอาน ทองถิ่น

๔๓
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ดําเนินงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
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31 สงเสริมองคกรปกครอง โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ศูนยพัฒนา สํานักการศึกษา 100,000       -  - ไมได จํานวนโรงเรียน  -  - ไมไดรับการจัดสรร

สวนทองถิ่นที่จัดทํา เด็กเล็ก และสํานักการศึกษา ดําเนินการ เขารวมกิจกรรม งบประมาณ

แผนพัฒนาการศึกษา จัดสงแผนพัฒนาการศึกษาเขา ประกวด จํานวน

ดีเดน ประกวดแขงขันแผนพัฒนาการศึกษา 10  โรงเรียน

ดีเดนในระดับประเทศ

32 เชื่อมตอเครือขาย เชื่อมตออินเตอรเน็ตของโรงเรียน สํานักการศึกษา 1,168,000   1,099,488.84  (-) 68,000 แลวเสร็จ โรงเรียนมีอินเตอรเน็ต 
อินเตอรเน็ต ในสังกัดเทศบาล รอยละ 100

33 คาปจจัยพื้นฐาน สนับสนุนปจจัยพื้นฐานสําหรับ สํานักการศึกษา 3,386,000   1,273,500.00   - แลวเสร็จ นักเรียนกลุมเปา 
สําหรับนักเรียนยากจน นักเรียนยากจนนักเรียนประถม หมายไดรับการสนับ

ศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาล สนุน รอยละ 100

34 หนังสือเรียน สนับสนุนหนังสือเรียนใหกับนักเรียน สํานักการศึกษา 6,231,500   6,434,289.00  (+) 210,000 แลวเสร็จ โรงเรียนไดรับการ 
ระดับอนุบาล และประถมศึกษา สนับสนุน 10โรงเรียน

35 อาหารกลางวัน สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน สํานักการศึกษา 42,912,700 41,137,000.00   (-) 100,000 แลวเสร็จ นักเรียนไดรับประ 
เด็กนักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาล 8 โรงเรียน ทานอาหารกลางวัน

และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รอยละ 100

จํานวน 13 ศูนย

36 อุปกรณการเรียน สนับสนุนอุปกรณการเรียน สํานักการศึกษา 3,660,200   3,744,065.00  (+) 60,000 แลวเสร็จ นักเรียนกลุมเปาหมาย 
การสอน การสอนนักเรียนระดับอนุบาล ไดรับการสนับสนุน

และประถมศึกษา รอยละ 100

37 พัฒนาพนักงานครูของ จัดฝกอบรมสัมมนาใหกับพนักงาน สํานักการศึกษา 1,356,000   1,332,000.00  (-) 21,000 แลวเสร็จ พนักงานครูมีความรู 
โรงเรียนในสังกัด ครูสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด ความเขาใจ รอยละ

เทศบาล เทศบาล 100

๔๔
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สําเร็จ ไมสําเร็จ

38 เสริมสรางการเรียนรู  - ดูแลดานการบริโภคและสุขภาพ สํานักการศึกษา 150,000      173,136.56     (+) 40,000 แลวเสร็จ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
และพัฒนาเด็กในศูนย เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหสามารถ ไดรับการพัฒนา

พัฒนาเด็กเล็ก มีพัฒนาการตามวัยและเตรียม รอยละ 100

ความพรอมเขาสูการศึกษาภาคบังคับ

 - คาเชาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 1 ศูนย

39 เสริมสรางประสิทธิภาพ จัดอบรมสัมมนาคณะกรรมการ สํานักการศึกษา 100,000       -  - ไมได ผูเขรับการอบรมมี  -  - ไมไดรับการจัดสรร

คณะกรรมการประสาน ประสานงานวิชาการจัดการศึกษา ดําเนินการ ความรูความเขาใจ งบประมาณ

งานวิชาการ การจัดการ ทองถิ่น ระดับกลุมจังหวัดที่ 6 เพื่อ รอยละ 95

ศึกษาทองถิ่นระดับกลุม ใหมีความรูในการพัฒนาการศึกษา

จังหวัด การศึกษา ประกอบดวย คณะกรรมการที่

ทองถิ่นที่ 6 (ภาคใตฝง ปรึกษา คณะกรรมการ และ

อาวไทย) เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

40 อาหารเสริมนม เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) สํานักการศึกษา 33,542,200 30,757,881.00  - แลวเสร็จ นักเรียนไดรับประ 
ดังนี้ ทานอาหารเสริมนม

 - โรงเรียนสังกัดเทศบาล จํานวน รอยละ 100

8 โรงเรียน

 - โรงเรียนสังกัด  สพฐ. จํานวน

4  โรงเรียน

 - ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด

 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 

13  ศูนย

๔๕

ผลการ

ดําเนินงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
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สําเร็จ ไมสําเร็จ

41 บริหารจัดการศึกษา สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน สํานักการศึกษา 750,000       - (-) 750,000 ไมได นักเรียนกลุมเปาหมาย  -  - เนื่องจากไดรับจัด

โรงเรียนเทศบาล ของโรงเรียนเทศบาลวัดทาโพธิ์ ดําเนินการ ไดรับการสนับสนุน สรรคาจัดการเรียน

วัดทาโพธิ์ เชน คาจัดการเรียนการสอน คา รอยละ 100 การสอนแลวจึง

หนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน ไมตองเบิกจายเพิ่ม

คาเครื่องแบบนักเรียน คากิจกรรม

พัฒนาผูเรียน คาปจจัยสําหรับ

นักเรียนยากจน

42 ฝกอบรมทักษะกระบวน นํานักเรียนระดับมัธยมศึกษา สํานักการศึกษา 700,000      826,440.00     (+) 252,000 แลวเสร็จ นักเรียนระดับมัธยม 
การทางวิทยาศาสตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ไดรับการฝกอบรม

ฝกอบรมทักษะกระบวนการทาง รอยละ 100

วิทยาศาสตร ณ มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ จํานวน ๓๐ สัปดาห

43 ฝกอบรมสัมมนาเชิง จัดประชุมสัมมนาครูผูสอน เพื่อ สํานักการศึกษา 200,000      87,921.00       (-) 750,000 แลวเสร็จ ครูกลุมเปาหมาย 
ปฏิบัติการครูผูสอน พัฒนาความรู จํานวน 1 ครั้ง ไดรับการฝกอบรม

ระดับมัธยมศึกษา รอยละ 100

44 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน สํานักการศึกษา 1,311,700   1,271,250.00   - แลวเสร็จ นักเรียนไดรวม 
ผูเรียน ตามหลักสูตร มัธยมศึกษา กิจกรรมรอยละ 80

45 เครื่องแบบนักเรียน สนับสนุนเครื่องแบบนักเรียนระดับ สํานักการศึกษา 676,000      705,800.00     (+) 25,000 แลวเสร็จ สนันสนุนกลุมเปาหมา 
มัธยมศึกษา  รอยละ 100

46 จัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอน ระดับ สํานักการศึกษา 5,224,800   4,702,800.00   - แลวเสร็จ สถานศึกษาไดจัดการ 
(รายหัว) มัธยมศึกษา ตามหลักสูตรครบ

รอยละ 100
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47 คาปจจัยพื้นฐาน สนับสนุนปจจัยพื้นฐานสําหรับ สํานักการศึกษา 981,000      577,500.00     (+) 88,200 แลวเสร็จ นักเรียนกลุมเปาหมาย 
สําหรับนักเรียนยากจน นักเรียนยากจน ระดับมัธยมศึกษา รอยละ 100

48 หนังสือเรียน สนับสนุนหนังสือเรียนใหกับนักเรียน สํานักการศึกษา 1,393,100   1,476,347.00   - แลวเสร็จ นักเรียนไดรับหนัง 
ระดับมัธยมศึกษา สือเรียน รอยละ 100

49 อุปกรณการเรียน สนับสนุนอุปกรณการเรียน สํานักการศึกษา 628,500      607,290.00      - แลวเสร็จ นักเรียนไดรับคา 
การสอน การสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา อุปกรณรอยละ 100

50 จัดการศึกษานอกระบบ จัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน สํานักการศึกษา 400,000      273,795.00      - แลวเสร็จ นักเรียนกลุมเปาหมาย 
โรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศน.) ไดรับการศึกษา

ใหแกเยาวชนที่พลาดโอกาสในการ รอยละ 100

ศึกษาในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

51 พัฒนาบุคลากรครูสอน จัดสงครูสอนเด็กดอยโอกาส สํานักการศึกษา 6,000           -  - ไมได ครูผูสอนเขารับการ  -  - กรมสงเสรมฯ

เด็กดอยโอกาส เขารับการอบรมสัมมนาตามที่ ดําเนินการ อบรม รอยละ 100 ไมมีการจัดอบรม

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

จัดอบรม  ปการศึกษาละ 1 ครั้ง

52 สงเคราะหเด็กยากไรใน จัดการเรียนการสอนสําหรับเด็ก สํานักการศึกษา 200,000      108,840.00      - แลวเสร็จ เด็กกลุมเปาหมาย 
ชุมชนและเด็กเรรอน ดอยโอกาสและเด็กเรรอนภายใน ไดรับการสงเคราะห

เขตเทศบาล และสนับสนุนคาอาหาร รอยละ 100

กลางวันและคาเครื่องบริโภค ปจจัย

ตางๆ  สําหรับเด็กผูดอย

โอกาส และเด็กเรรอนภายใน

เขตเทศบาล 
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53 จัดกิจกรรมวันครู จัดกิจกรรมวันครูในโรงเรียน สํานักการศึกษา 50,000        300,000.00     (+) 250,000 แลวเสร็จ ผูเขารวมกิจกรรม 
สังกัดเทศบาล พึงพอใจ รอยละ 80

54 อบรมสงเสริมคุณภาพ จัดอบรมใหความรูแกเด็กเยาวชน สํานักการศึกษา 300,000      299,746.00      - แลวเสร็จ ผูเขารวมกิจกรรม 
ชีวิตเยาวชน การศึกษานอกระบบโรงเรียน ไดรับความรูความ

จํานวน 2 รุน ใชเวลาในการอบรม เขาใจ รอยละ 80

รุนละ 2 คืน 3 วัน 

55 จัดการแขงขันกีฬา จัดการแขงขันกีฬาประเภทกรีฑา สํานักการศึกษา 700,000      734,060.45     (+) 50,000 แลวเสร็จ โรงเรียนเขารวม 
นักเรียนกลุมโรงเรียน  ระหวางนักเรียนโรงเรียนสังกัด รอยละ 100

เทศบาล เทศบาล 8 โรงเรียน ปการศึกษาละ

 1 ครั้ง

56 จัดสงนักกีฬาเขารวม จัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกับ สํานักการศึกษา 2,500,000   3,411,081.57  (+) 1,470,000 แลวเสร็จ นักเรียนเขารวม 
แขงขันกีฬากรมสงเสริม หนวยงานอื่นๆซึ่งจัดโดยกรมสงเสริม การแขงขันทุกระดับ

การปกครองสวนทองถิ่น การปกครองสวนทองถิ่น

ระดับภาค และระดับประเทศ

57 พัฒนาบุคลากร จัดสงเจาหนาที่อบรม สํานักการศึกษา 12,000         -  - ไมได เจาหนาที่เขาอบรม  -  - กรมสงเสรมฯ

(เจาหนาที่) ดานการกีฬา   ปละ 1 ครั้ง ดําเนินการ รอยละ 100 ไมมีการจัดอบรม

58 วงนครออรเคสตรา จัดฝกซอมเด็กและเยาวชนที่สนใจ สํานักการศึกษา 1,500,000   358,400.00     (-) 940,000 แลวเสร็จ ผูเขาชมการแสดง 
และสมัครเขารวมวงดนตรีนคร มีความพึงพอใจ

ออรเคสตรา  และการจัดแสดง รอยละ 80

คอนเสิรต

59 จัดงานเทศกาลมหา จัดกิจกรรมสงเสริมประเพณี สํานักการศึกษา 600,000      498,700.00      - แลวเสร็จ ผูเขารวมงานมีความ 
สงกรานต มหาสงกรานต  ประจําป 2562 พึงพอใจรอยละ 80
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60 จัดงานฉลองสมโภช จัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรม สํานักการศึกษา 500,000      627,653.75     (+) 150,000 แลวเสร็จ ผูเขารวมงานมีความ 
ศาลหลักเมืองนคร ทางพุทธศาสนาฉลองสมโภช พึงพอใจรอยละ 80

ศรีธรรมราช ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช

ประจําป 2562

61 จัดงานประเพณี จัดกิจกรรมสงเสริมประเพณี สํานักการศึกษา 300,000      621,223.00     (+) 350,000 แลวเสร็จ ผูเขารวมงานมีความ 
บุญสารทเดือนสิบ บุญสารทเดือนสิบ ประจําป 2562 พึงพอใจรอยละ 80

62 จัดงานประเพณีลอย จัดกิจกรรมสงเสริมประเพณี สํานักการศึกษา 600,000      597,386.19      - แลวเสร็จ ผูเขารวมงานมีความ 
กระทง ลอยกระทง ประจําป 2562 พึงพอใจรอยละ 80

63 จัดงานมาฆบูชาแหผา จัดกิจกรรมสงเสริมประเพณี สํานักการศึกษา 200,000      192,170.00      - แลวเสร็จ ผูเขารวมงานมีความ 
ขึ้นธาตุ แหผาขึ้นธาตุ ประจําป 2562 พึงพอใจรอยละ 80

64 จัดงานวันขึ้นปใหม จัดกิจกรรมสงเสริมประเพณี สํานักการศึกษา 100,000      62,350.00        - แลวเสร็จ ผูเขารวมงานมีความ 
วันขึ้นปใหม ประจําป 2562 พึงพอใจรอยละ 80

65 จัดงานวันเด็กแหงชาติ จัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็ก สํานักการศึกษา 400,000      389,000.00      - แลวเสร็จ ผูเขารวมงานมีความ 
และเยาวชนไดมีประสบการณ พึงพอใจรอยละ 80

ทั้งดานทักษะ ความรู ความคิด

ความสามารถ การแสดงออก

และการบันเทิง

66 จัดงานวันวิสาขบูชา จัดกิจกรรมสงเสริมประเพณี สํานักการศึกษา 100,000      100,000.00      - แลวเสร็จ ผูเขารวมงานมีความ 
วันวิสาขบูชา ประจําป 2562 พึงพอใจรอยละ 80

67 จัดงานวันอาสาฬบูชา จัดกิจกรรมสงเสริมประเพณี สํานักการศึกษา 200,000      149,840.00      - แลวเสร็จ ผูเขารวมงานมีความ 
และเขาพรรษา วันอาสาฬบูชา และวันเขาพรรษา พึงพอใจรอยละ 80

ประจําป 2562
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68 เฉลิมฉลองวันตรุษ จัดกิจกรรมสงเสริมประเพณี สํานักการศึกษา 100,000       -  - ไมได ผูเขารวมงานมีความ  -  - เนื่องจากชุมชน

อีดิ้ลอัฎฮา  วันตรุษอิดิ้ลอัฎฮา ประจําป ดําเนินการ พึงพอใจรอยละ 80 ไมมีความประสงค

2562 (ฮ.ศ.1439) จัดงาน

69 พุทธภูมิ  - จัดกิจกรรมรวมปฏิบัติธรรม สํานักการศึกษา 200,000      250,000.00      - แลวเสร็จ ผูเขารวมงานมีความ 
ประจําเดือน พึงพอใจรอยละ 80

 - จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ

พุทธภูมิ

70 กอสรางทางเดินมี กอสรางทางเดินมีหลังคา (Cover รร.สาธิตเทศบาล 450,000       -  - กําลัง นักเรียนมีความ  -  - กันเงิน

หลังคา Way) ชนิดโครงสรางเหล็ก หลังคา วัดเพชรจริก ดําเนินการ พึงพอใจรอยละ 80

เมทัลซีท พรอมปรับทางเดิน ความ

กวางประมาณ 1.50 เมตร สูง

ประมาณ 2.50 เมตร ความยาวรวม

ไมนอยกวา 150.00 เมตร

71 กอสรางรั้ว กอสรางรั้วโครงสรางคอนกรีตเสริม รร.สาธิตเทศบาล 620,000       -  - กําลัง นักเรียนมีความ  -  - กันเงิน

เหล็ก ขนาดสูง 2.00 เมตร ความ วัดเพชรจริก ดําเนินการ พึงพอใจรอยละ 80

ยาวรวมไมนอยกวา 148.00 เมตร

พรอมติดตั้งประตูสแตนเลส ขนาดสูง

2.30 เมตร ความกวางไมนอยกวา

5.00 เมตร

72 กอสรางเสาธง กอสรางเสาธง ขนาดฐานกวาง รร.เทศบาล 250,000       - (-) 250,000 ไมได นักเรียนมีความ  -  - มีอยูในแบบ

2.50x2.50 เมตร ความสูงรวม วัดทาวโคตร ดําเนินการ พึงพอใจรอยละ 80 กอสรางอาคาร

ไมนอยกวา 18.00 เมตร เรียนอยูแลว
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73 กอสรางอาคารเรียนและ กอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สํานักการศึกษา 1,920,000    -  - กําลัง นักเรียนมีความ  -  - กันเงิน

ตอเติมสวนรับประทาน ชั้นเดียว ขนาด 1 หองเรียน จํานวน ดําเนินการ พึงพอใจรอยละ 80

อาหาร 1 หลัง พื้นที่อาคารไมนอยกวา 

54.00 ตารางเมตร และตอเติม

สวนรับประทานอาหารชั้นเดียว

พื้นที่ไมนอยกวา 68.00 ตารางเมตร

74 ตอเติมอาคารเรียน 1 ตอเติมอาคารเรียน 1 ชั้น 4 โครง โรงเรียนเทศบาล 500,000       -  - กําลัง นักเรียนมีความ  -  - กันเงิน

ชั้น 4 สรางเหล็ก หลังคาเหล็กรีดลอน ผนัง วัดมเหยงคณ ดําเนินการ พึงพอใจรอยละ 80

กระจกวงกบอลูมิเนียม ขนาด 8.00

x12.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 96.00 ตารางเมตร

75 จัดงานฉลองตรุษจีน จัดกิจกรรมสงเสริมประเพณีตรุษจีน สํานักการศึกษา 150,000      147,753.45      - แลวเสร็จ ผูเขารวมงานมีความ 
ไชนาทาวนเมืองนคร ใหประชาชนในเขตเทศบาลไดรวม พึงพอใจรอยละ 80

กิจกรรมอยางทั่วถึง

76 จัดงานชุมนุมลูกเสือ จัดงานชุมนุมลูกเสือสํารอง 1 ครั้ง สํานักการศึกษา 200,000      199,572.00      - แลวเสร็จ ผูเขารวมงานมีความ 
สํารอง จํานวน 2 วัน  มีนักเรียนเขารวม พึงพอใจรอยละ 80

จํานวน  1,500 คน

๕๑

ผลการ

ดําเนินงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

 (KPI)

ผลการประเมิน

ตามตัวชี้วัด
หมายเหต/ุ

สาเหตุที่ไมได

ดําเนินการ

 โอนงบ (+/-)ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)

     เบิกจาย    

(บาท)



 
 

บัญชีโครงการ 
ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภค 

และโครงสรางพื้นฐาน 
 
 



4. ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน

สําเร็จ ไมสําเร็จ

1 กอสรางถนน ค.ส.ล. กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 สํานักการชาง 181,000      132,789.00     - แลวเสร็จ ประชาชน 
ซอยคูขวางพัฒนา เมตร กวาง 1.00 เมตร ยาว มีความพึงพอใจ

227.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม รอยละ 80

นอยกวา 227.00 ตารางเมตร 

2 กอสรางถนน ค.ส.ล. กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 สํานักการชาง 1,037,500   1,030,000.00  - แลวเสร็จ ประชาชน 
ซอยจิตรโอวาทจากซอย เมตร กวาง 4.00 - 5.00 เมตร มีความพึงพอใจ

ทวดทอง 3 ไปทาง ยาว 270.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม รอยละ 80

ทิศตะวันตกเลี้ยวขวาไป นอยกวา 1,220.00 ตารางเมตร

ทางทิศเหนือ

3 กอสรางถนน ค.ส.ล. กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 สํานักการชาง 207,000      195,333.00     - แลวเสร็จ ประชาชน 
ซอยทรัพยรุงเรือง  เมตร กวาง 11.00 เมตร ยาว มีความพึงพอใจ

21.00 เมตร   หรือมีพื้นที่ไม รอยละ 80

นอยกวา 259.00 ตารางเมตร

4 กอสรางถนน ค.ส.ล. กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 สํานักการชาง 402,100      345,150.00     - แลวเสร็จ ประชาชน 
ซอยเทคนิคธุรกิจบัณฑิต  เมตร กวาง 5.00 เมตร ยาว มีความพึงพอใจ

80.00 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม รอยละ 80

นอยกวา 400.00 ตารางเมตร

๕๒

ผลการ

ดําเนินงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

 (KPI)

ผลการประเมิน

ตามตัวชี้วัด
หมายเหต/ุ

สาเหตุที่ไมได

ดําเนินการ

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)

     เบิกจาย    

(บาท)
 โอนงบ (+/-)



สําเร็จ ไมสําเร็จ

5 กอสรางถนน ค.ส.ล. กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 สํานักการชาง 940,400      938,000.00     - แลวเสร็จ ประชาชน 
ซอยนายชวน เมตร กวาง 3.00 เมตร ยาว มีความพึงพอใจ

360.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม รอยละ 80

นอยกวา 1,080.00 ตารางเมตร

6 กอสรางถนน ค.ส.ล. กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 สํานักการชาง 609,500      278,000.00     - แลวเสร็จ ประชาชน 
ซอยพันจินา แยก 1 เมตร กวาง 3.00 - 4.00 เมตร มีความพึงพอใจ

ยาว 190.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม รอยละ 80

นอยกวา 665.00 ตารางเมตร

7 กอสรางถนน ค.ส.ล. กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 สํานักการชาง 657,900      370,504.00     แลวเสร็จ ประชาชน

ซอยวงศพิศาลจากถนน เมตร กวาง 3.50 เมตร ยาว - มีความพึงพอใจ 
กะโรมไปทางทิศใต 220.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม รอยละ 80

เลี้ยวขวาไปทางทิศ นอยกวา 770.00 ตารางเมตร 

ตะวันตก จนสุดซอย

8 กอสรางถนน ค.ส.ล. กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 สํานักการชาง 720,000      659,000.00     - แลวเสร็จ ประชาชน 
ซอยหมูบานปาไม เมตร กวาง 4.00 - 5.00 เมตร มีความพึงพอใจ

ยาว 195.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม รอยละ 80

นอยกวา 878.00 ตารางเมตร 

9 กอสรางถนน ค.ส.ล. กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 สํานักการชาง 203,000      - - แลวเสร็จ ประชาชน  ไมเบิกจาย

บริเวณหนาศาลา เมตร กวาง 8.79 เมตร ยาว มีความพึงพอใจ งบประมาณ 

ชุมชนคูขวาง-ทาวัง 31.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา รอยละ 80 เนื่องจากชุมชน

เขต 3 272.00 ตารางเมตร ดําเนินการเอง

๕๓

ผลการ

ดําเนินงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

 (KPI)

ผลการประเมิน

ตามตัวชี้วัด
หมายเหต/ุ

สาเหตุที่ไมได

ดําเนินการ

 โอนงบ (+/-)ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)

     เบิกจาย    

(บาท)



สําเร็จ ไมสําเร็จ

10 กอสรางถนน ค.ส.ล. กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15  สํานักการชาง 230,000      174,643.00     - แลวเสร็จ ประชาชน 
พรอมฝาตะแกรง เมตร กวาง 2.10 - 2.50 เมตร มีความพึงพอใจ

ซอย ณ นคร  ยาว 118.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม รอยละ 80

นอยกวา 272.50 ตารางเมตร 

พรอมฝาตะแกรงเหล็ก 0.50 x

1.00 เมตร 

11 กอสรางถนน ค.ส.ล. งานกอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เม  สํานักการชาง 258,000      205,000.00     - แลวเสร็จ ประชาชน 
พรอมฝาตะแกรง กวาง 2.45 - 3.25 เมตร ยาว มีความพึงพอใจ

ซอย ณ นคร 2 105.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม รอยละ 80

นอยกวา 308.00 ตารางเมตร 

พรอมฝาตะแกรงเหล็ก 0.50 x

1.00 เมตร 

12 กอสรางถนน ค.ส.ล. และกอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 สํานักการชาง 1,470,000    -  - กําลัง ประชาชน  -  - ดําเนินการแลว

ทอระบายน้ํา เมตร กวาง 3.50 - 4.00 เมตร ดําเนินการ มีความพึงพอใจ รอยละ 20

ซอยคลองหวย 2 ยาว 186.00 เมตร มีพื้นที่ไม รอยละ 80

นอยกวา 665.00 ตารางเมตร และ

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผา

ศูนยกลาง 0.60 เมตร พรอมฝาบอ

พักเหล็กรังผึ้งทุกระยะ 10.00 

เมตร ยาว 186.00 เมตร

๕๔

หมายเหต/ุ

สาเหตุที่ไมได

ดําเนินการ

ผลการ

ดําเนินงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

 (KPI)

ผลการประเมิน

ตามตัวชี้วัด โอนงบ (+/-)ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)

     เบิกจาย    

(บาท)



สําเร็จ ไมสําเร็จ

13 กอสรางถนน ค.ส.ล. และกอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 สํานักการชาง 588,000      326,804.00     - แลวเสร็จ ประชาชน 
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. เมตร กวาง 10.00 เมตร ยาว มีความพึงพอใจ

ซอยศาลเยาวชนและ 55.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย รอยละ 80

ครอบครัว กวา 550.00 ตารางเมตร และราง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายในกวาง 

0.40 เมตร ยาว 55.00 เมตร

14 กอสรางถนน ค.ส.ล. และกอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 สํานักการชาง 1,506,000   1,504,000.00  - แลวเสร็จ ประชาชน 
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. เมตร  กวาง 5.00 เมตร ยาว มีความพึงพอใจ

หลังอาคารพาณิชยเชื่อม 217.00 เมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา รอยละ 80

ตอถนนปากนคร 1,085.00 ตารางเมตร และราง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายในกวาง 

0.40 เมตร ยาว 233.00 เมตร 

15 กอสรางถนนปูยาง กอสรางปูยางแอสฟลทติกคอนกรีต สํานักการชาง 2,827,700   - - กําลัง ประชาชน  -  - ดําเนินการแลว

แอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กวาง 4.00- ดําเนินการ มีความพึงพอใจ รอยละ 20

ซอยไสเจริญ 6.00 เมตร ยาว 1,360.00 เมตร รอยละ 80

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 6,800.00

ตารางเมตร

16 กอสรางถนนปูยาง กอสรางปูยางแอสฟลทติกคอนกรีต สํานักการชาง 221,000      205,000.00     - กําลัง ประชาชน  -  - ดําเนินการแลว

แอสฟลทติกคอนกรีตและหนา 0.05 เมตร กวาง 4.00 เมตร ดําเนินการ มีความพึงพอใจ รอยละ 20

ยกระดับฝาบอพัก ยาว 142.00 เมตร มีพื้นที่ไม รอยละ 80

ซอยเอกรินทร นอยกวา 547.00 ตารางเมตร 

พรอมยกระดับฝาบอพัก

๕๕

ผลการ

ดําเนินงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

 (KPI)

ผลการประเมิน

ตามตัวชี้วัด
หมายเหต/ุ

สาเหตุที่ไมได

ดําเนินการ

รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)

     เบิกจาย    

(บาท)
 โอนงบ (+/-)ที่ โครงการ



สําเร็จ ไมสําเร็จ

17 กอสรางถนนผิวแอสฟลท กอสรางปูยางแอสฟลทติกคอนกรีต สํานักการชาง 1,116,000   - - แลวเสร็จ ประชาชน  รอเบิกจาย

ติกคอนกรีตพรอม หนา 0.05 เมตร กวาง 7.05- มีความพึงพอใจ

ทางเทาถนนมุมปอม 8.65 เมตร ยาว 147.00 เมตร รอยละ 80

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,086.00 

ตารางเมตร พรอมทางเทา 

2.00 เมตร ยาว 147.00 เมตร 

18 กอสรางทอระบายน้ํา กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด สํานักการชาง 1,633,000    - - กําลัง ประชาชน  -  -

ค.ส.ล. ซอยราชนิคม 7 เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร พรอม ดําเนินการ มีความพึงพอใจ

บอพัก ค.ส.ล.จํานวน 31 บอ ยาว รอยละ 80

310.00 เมตร

19 กอสรางบอพักพรอม กอสรางบอพักน้ําขนาด กวาง 1.20 สํานักการชาง 1,470,000    - - กําลัง ประชาชน  -  - ดําเนินการแลว

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําและ เมตร ยาว 2.60 เมตร สูง 2.00 ดําเนินการ มีความพึงพอใจ รอยละ 10

ทอสงน้ําซอยนายแหยม เมตร พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ําและ รอยละ 80

ทอสงน้ําพีวีซี ขนาดเสนผาศูนยกลาง 

6 นิ้ว ยาว 91.00 เมตร 

20 กอสรางถนนคอนกรีต กอสรางปูยางแอสฟลทติกคอนกรีต สํานักการชาง 177,000      - - แลวเสร็จ ประชาชน 
เสริมเหล็ก หนา 0.05 เมตร กวาง 2.80 - มีความพึงพอใจ

ซอย ณ นคร 1 3.10 เมตร ยาว 112.00 เมตร รอยละ 80

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 329.00 

ตารางเมตร

๕๖

ผลการ

ดําเนินงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

 (KPI)

ผลการประเมิน

ตามตัวชี้วัด
หมายเหต/ุ

สาเหตุที่ไมได

ดําเนินการ

 โอนงบ (+/-)ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)

     เบิกจาย    

(บาท)



สําเร็จ ไมสําเร็จ

21 กอสรางปูยางแอสฟลท กอสรางปูยางแอสฟลทติกคอนกรีต สํานักการชาง 287,500      149,657.00     - แลวเสร็จ ประชาชน 
ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กวาง 7.00 - มีความพึงพอใจ

ซอยกาวหนา 1/1 8.00 เมตร  ยาว 98.00 เมตร รอยละ 80

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 735.00 

 ตารางเมตร

22 กอสรางปูยางแอสฟลท กอสรางปูยางแอสฟลทติกคอนกรีต สํานักการชาง 127,100      - - แลวเสร็จ ประชาชน  เทศบาลฯ

ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กวาง 3.00 - มีความพึงพอใจ ดําเนินการ

ซอยขางไปรษณีย 4.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร รอยละ 80 ซอมแซมเอง

(ร.93) หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 322.00 โดยไมเบิกจาย

ตารางเมตร งบประมาณ

23 กอสรางปูยางแอสฟลท กอสรางปูยางแอสฟลทติกคอนกรีต สํานักการชาง 348,000      221,029.00     - แลวเสร็จ ประชาชน 
ติกคอนกรีตซอยคลังแสง หนา 0.05 เมตร กวาง 3.00 - มีความพึงพอใจ

3.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร รอยละ 80

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 750.00 

ตารางเมตร

24 กอสรางปูยางแอสฟลท กอสรางปูยางแอสฟลทติกคอนกรีต สํานักการชาง 341,800      295,294.00     - แลวเสร็จ ประชาชน 
ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กวาง 3.00 - มีความพึงพอใจ

ซอยคอกวัว (ร.103) 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร รอยละ 80

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 875.00 

ตารางเมตร

๕๗

ผลการ

ดําเนินงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

 (KPI)

ผลการประเมิน

ตามตัวชี้วัด
หมายเหต/ุ

สาเหตุที่ไมได

ดําเนินการ

 โอนงบ (+/-)ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)

     เบิกจาย    

(บาท)



สําเร็จ ไมสําเร็จ

25 กอสรางปูยางแอสฟลท กอสรางปูยางแอสฟลทติกคอนกรีต สํานักการชาง 452,000      310,271.00     - แลวเสร็จ ประชาชน 
ติกคอนกรีตซอยฉางขาม หนา 0.05 เมตร กวาง 3.90 - มีความพึงพอใจ

5.50 เมตร ยาว 212.50 เมตร รอยละ 80

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,010.00

ตารางเมตร

26 กอสรางปูยางแอสฟลท กอสรางปูยางแอสฟลทติกคอนกรีต สํานักการชาง 246,700      206,600.00     - แลวเสร็จ ประชาชน 
ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กวาง 4.00 - มีความพึงพอใจ

ซอยทวดจริกตก (ร.64) 5.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร รอยละ 80

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 630.00

ตารางเมตร

27 กอสรางปูยางแอสฟลท กอสรางปูยางแอสฟลทติกคอนกรีต สํานักการชาง 271,200      190,133.00     - แลวเสร็จ ประชาชน 
ติกคอนกรีตซอยทานปานหนา 0.05 เมตร กวาง 4.50 - มีความพึงพอใจ

6.00 เมตร ยาว 132.00 เมตร รอยละ 80

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 693.00 

ตารางเมตร

28 กอสรางปูยางแอสฟลท กอสรางปูยางแอสฟลทติกคอนกรีต สํานักการชาง 166,300      134,380.00     - แลวเสร็จ ประชาชน 
ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กวาง 5.00 - มีความพึงพอใจ

ซอยนิติกร (ร.105) 6.00 เมตร ยาว 77.00 เมตร รอยละ 80

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 423.00 

ตารางเมตร

๕๘

ผลการ

ดําเนินงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

 (KPI)

ผลการประเมิน

ตามตัวชี้วัด
หมายเหต/ุ

สาเหตุที่ไมได

ดําเนินการ

 โอนงบ (+/-)ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)

     เบิกจาย    

(บาท)



สําเร็จ ไมสําเร็จ

29 กอสรางปูยางแอสฟลท กอสรางปูยางแอสฟลทติกคอนกรีต สํานักการชาง 256,400      204,500.00     - แลวเสร็จ ประชาชน 
ติกคอนกรีตซอยพระลานหนา 0.05 เมตร กวาง 4.50 - มีความพึงพอใจ

5.50 เมตร ยาว 131.00 เมตร รอยละ 80

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 655.00 

ตารางเมตร

30 กอสรางปูยางแอสฟลท กอสรางปูยางแอสฟลทติกคอนกรีต สํานักการชาง 506,900      409,988.00     - แลวเสร็จ ประชาชน 
ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กวาง 4.00 - มีความพึงพอใจ

ซอยพัฒนา 2 (ร.115) 6.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร รอยละ 80

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,300.00

ตารางเมตร

31 กอสรางปูยางแอสฟลท กอสรางปูยางแอสฟลทติกคอนกรีต สํานักการชาง 461,000      324,096.00     - แลวเสร็จ ประชาชน 
ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กวาง 3.50 เมตร มีความพึงพอใจ

ซอยรามราชทายน้ํา ยาว 285.00 เมตร มีพื้นที่ รอยละ 80

ริมคลอง ไมนอยกวา 997.50 ตารางเมตร 

32 กอสรางปูยางแอสฟลท กอสรางปูยางแอสฟลทติกคอนกรีต สํานักการชาง 267,700      216,800.00     - แลวเสร็จ ประชาชน 
ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กวาง 5.00 - มีความพึงพอใจ

ซอยโรงเรียนเพชรจริก 7.00 เมตร ยาว 114.00 เมตร รอยละ 80

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 684.00 

ตารางเมตร

๕๙

 โอนงบ (+/-)ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)

     เบิกจาย    

(บาท)

ผลการ

ดําเนินงาน

หมายเหต/ุ

สาเหตุที่ไมได

ดําเนินการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

 (KPI)

ผลการประเมิน

ตามตัวชี้วัด



สําเร็จ ไมสําเร็จ

33 กอสรางปูยางแอสฟลท กอสรางปูยางแอสฟลทติกคอนกรีต สํานักการชาง 503,800      296,450.00     - แลวเสร็จ ประชาชน 
ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กวาง 5.00 - มีความพึงพอใจ

ซอยสาวสวย (ร.117) 6.00 เมตร ยาว 235.00 เมตร รอยละ 80

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,292.00 

ตารางเมตร

34 กอสรางปูยางแอสฟลท กอสรางปูยางแอสฟลทติกคอนกรีต สํานักการชาง 303,000      218,006.00     - แลวเสร็จ ประชาชน 
ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กวาง 3.00 - มีความพึงพอใจ

ซอยสุธรรมมนตรี 3.40 เมตร ยาว 206.00 เมตร รอยละ 80

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 657.00 

ตารางเมตร

35 กอสรางปูยางแอสฟลท กอสรางปูยางแอสฟลทติกคอนกรีต สํานักการชาง 380,700      261,334.00     - แลวเสร็จ ประชาชน 
ติกคอนกรีตซอยหัวหวอง หนา 0.05 เมตร กวาง 5.00 - มีความพึงพอใจ

8.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร รอยละ 80

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 975.00 

ตารางเมตร

36 กอสรางปูยางแอสฟลท กอสรางปูยางแอสฟลทติกคอนกรีต สํานักการชาง 993,400      733,500.00     - แลวเสร็จ ประชาชน 
ติกคอนกรีต และราง หนา 0.05 เมตร กวาง 4.00 - มีความพึงพอใจ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. 6.00 เมตร  ยาว 165.00 เมตร รอยละ 80

ถนนโคกธาตุ (ฝงทิศใต) หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 825.00 

ตารางเมตร และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 

ภายในกวาง 0.40 เมตร  ยาว

165.00 เมตร

๖๐

 โอนงบ (+/-)ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)

     เบิกจาย    

(บาท)

ผลการ

ดําเนินงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

 (KPI)

ผลการประเมิน

ตามตัวชี้วัด
หมายเหต/ุ

สาเหตุที่ไมได

ดําเนินการ



สําเร็จ ไมสําเร็จ

37 กอสรางปูยางแอสฟลท กอสรางปูยางแอสฟลทติกคอนกรีต สํานักการชาง 699,000      - - แลวเสร็จ ประชาชน  รอเบิกจาย

ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กวาง 6.40 - มีความพึงพอใจ

ถนนประตูโพธิ์ 7.70 เมตร ยาว 157.50 เมตร รอยละ 80

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,062.00

ตารางเมตร

38 กอสรางปูยางแอสฟลท กอสรางปูยางแอสฟลทติกคอนกรีต สํานักการชาง 809,000      - - แลวเสร็จ ประชาชน  รอเบิกจาย

ติกคอนกรีตถนนพานยม หนา 0.05 เมตร กวาง 7.30 - มีความพึงพอใจ

8.60 เมตร ยาว 160.00 เมตร รอยละ 80

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,305.00

ตารางเมตร

39 กอสรางปูยางแอสฟลท กอสรางปูยางแอสฟลทติกคอนกรีต สํานักการชาง 656,000      370,173.00     - แลวเสร็จ ประชาชน 
ติกคอนกรีตพรอมยกฝา หนา 0.05 เมตร กวาง 6.00 เมตร มีความพึงพอใจ

ทอ 25 ฝา ซอยทวีสิทธิ์ ยาว 250.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม รอยละ 80

นอยกวา 1,500.00 ตารางเมตร

พรอมยกฝาทอ 25 ฝา 

40 กอสรางผนังกันดิน กอสรางผนังกันดิน ยาว 40.00 สํานักการชาง 500,000      - - กําลัง ประชาชนมีความ  -  - ดําเนินการแลว

ถนน สท.ธํารง เมตร ดําเนินการ พึงพอใจรอยละ 80 รอยละ 80

41 กอสรางรางระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายใน สํานักการชาง 320,000      320,000.00     - แลวเสร็จ ประชาชน 
ค.ส.ล. ซอยอูบานตาล กวาง 0.40 เมตร ยาว 116.00 มีความพึงพอใจ

(เดิม) ฝงทิศตะวันตก เมตร รอยละ 80

และทิศตะวันออก

๖๑

 โอนงบ (+/-)ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)

     เบิกจาย    

(บาท)

ผลการ

ดําเนินงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

 (KPI)

ผลการประเมิน

ตามตัวชี้วัด
หมายเหต/ุ

สาเหตุที่ไมได

ดําเนินการ



สําเร็จ ไมสําเร็จ

42 กอสรางยกระดับถนน กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 สํานักการชาง 6,045,000   - - กําลัง ประชาชน  -  - ดําเนินการแลว

และทางเทา ค.ส.ล. เมตร กวาง 10.00-12.50 เมตร ดําเนินการ มีความพึงพอใจ รอยละ 5

ถนนบออาง (จากถนน ยาว 736.00.00 เมตร มีพื้นที่ไม รอยละ 80

ศรีปราชญถึงถนนพัฒนา นอยกวา 6,729.00 ตารางเมตร 

การคูขวาง) และทางเทา ค.ส.ล. รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 768.00 ตารางเมตร

43 กอสรางยกระดับถนน กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 สํานักการชาง 4,670,000   - - กําลัง ประชาชน  -  - ดําเนินการแลว

และทางเทา ค.ส.ล. เมตร กวาง 5.20 - 9.90 เมตร ดําเนินการ มีความพึงพอใจ รอยละ 5

ถนนประตูขาว (จาก ยาว 755.00 เมตร มีพื้นที่ไมนอย รอยละ 80

ถนนศรีปราชญถึงถนน กวา 5,277.00 ตารางเมตร และ

พัฒนาการคูขวาง) ทางเทา ค.ส.ล. ทั้งสองขางของถนน

รวมพื้นที่ไมนอยกวา 378.00 ตรม.

44 กอสรางยกระดับฝา ยกระดับฝารางระบายน้ํา ค.ส.ล. สํานักการชาง 63,000        63,000.00       - แลวเสร็จ ประชาชน 
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวาง 0.64 เมตร มีความพึงพอใจ

ซอยชะเมา 4 ยาว 53.00 เมตร รอยละ 80

45 กอสรางรางระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายใน สํานักการชาง 949,000      - - กําลัง ประชาชน  -  - ดําเนินการแลว

ค.ส.ล. ซอยเขตสําราญ กวาง 0.40 เมตร  ยาว 250.00 ดําเนินการ มีความพึงพอใจ รอยละ 95

 เมตร รอยละ 80

46 กอสรางรางระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายใน สํานักการชาง 274,000      ไมได ประชาชน  -  - ไมมีผูรับจาง

ค.ส.ล. ซอยดิ่งดง กวาง 0.40 เมตร ยาว 100.00 ดําเนินการ มีความพึงพอใจ เนื่องจาก

เมตร รอยละ 80 ถนนแคบ

๖๒

 โอนงบ (+/-)ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)

     เบิกจาย    

(บาท)

ผลการ

ดําเนินงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

 (KPI)

ผลการประเมิน

ตามตัวชี้วัด
หมายเหต/ุ

สาเหตุที่ไมได

ดําเนินการ



สําเร็จ ไมสําเร็จ

47 ติดตั้งบานระบายน้ํา ติดตั้งบานระบายน้ํา กวาง 1.50 สํานักการชาง 200,000      - - แลวเสร็จ ประชาชน  เทศบาลฯดําเนิน

 คลองปาเหลา เมตร สูง 1.50 เมตร  จํานวน มีความพึงพอใจ การเองโดยไม

บริเวณซอยลําเหมือง 1 บาน รอยละ 80 เบิกงบประมาณ

48 ปรับปรุงถนนผิวทาง กอสรางปรับปรุงถนนผิวทางพารา สํานักการชาง 3,229,100   - - กําลัง ประชาชน  -  - ดําเนินการแลว

พาราแอสฟลทติก แอสฟลทติกคอนกรีตพรอมงานตีเสน ดําเนินการ มีความพึงพอใจ รอยละ 20

คอนกรีตซอยโภคนิเวศน จราจร ถนนกวาง 4.00-6.00 รอยละ 80

จากถนนกะโรมถึงถนน เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หรือมี

ชลประทาน 4 ขวา พื้นที่ไมนอยกวา 6,000.00 

ตารางเมตร 

49 ปรับปรุงถนนผิวทาง กอสรางปรับปรุงถนนผิวทางพารา สํานักการชาง 1,604,400   648,702.00     - แลวเสร็จ ประชาชน 
พาราแอสฟลทติก แอสฟลทติกคอนกรีตพรอมงานตีเสน มีความพึงพอใจ

คอนกรีตซอยสันติธรรม จราจร ถนนกวาง 5.00 - 7.00 รอยละ 80

เมตร ยาว 500.00 เมตร  หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 3,000.00 

ตารางเมตร

50 ปรับปรุงถนนผิวทาง กอสรางปรับปรุงถนนผิวทางพารา สํานักการชาง 7,577,700   - - กําลัง ประชาชน  -  - ดําเนินการแลว

พาราแอสฟลทติกคอน แอสฟลทติกคอนกรีตพรอมงานตีเสน ดําเนินการ มีความพึงพอใจ รอยละ 10

กรีตถนนศรีธรรมโศก จราจร ถนนกวาง 13.00-20.00 รอยละ 80

จุดเริ่มตนโครงการจาก เมตร ยาว 790.00 เมตร หรือมี

บริเวณซอยศรีธรรมโศก  พื้นที่ไมนอยกวา 13,035.00 

2 ถึงสี่แยกประตูชัยใต ตารางเมตร 

๖๓

 โอนงบ (+/-)ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)

     เบิกจาย    

(บาท)

ผลการ

ดําเนินงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

 (KPI)

ผลการประเมิน

ตามตัวชี้วัด
หมายเหต/ุ

สาเหตุที่ไมได

ดําเนินการ



สําเร็จ ไมสําเร็จ

52 ปรับปรุงถนนผิวทาง กอสรางปรับปรุงถนนผิวทางพารา สํานักการชาง 10,826,000   - - กําลัง ประชาชน  -  - ดําเนินการแลว

พาราแอสฟลทติก แอสฟลทติกคอนกรีตพรอมงานตีเสน ดําเนินการ มีความพึงพอใจ รอยละ 5

คอนกรีตถนนสะพานยาว จราจร ถนนกวาง 4.00-16.50 รอยละ 80

จุดเริ่มตนโครงการจาก เมตร ยาว 2,200.00 เมตร หรือมี

หนาวัดศรีทวี ถึงถนน พื้นที่ไมนอยกวา 19,000.00 

กะโรม ตารางเมตร

53 เปลี่ยนหลอดไฟแสง เปลี่ยนหลอดไฟเปนหลอดแอลอีดี สํานักการชาง 2,000,000   - - แลวเสร็จ ประชาชน   -

สวางจุดเริ่มตนโครงการ ขนาด 150 วัตต จํานวน 68 มีความพึงพอใจ

จากหนาวัดศรีทวีถึงถนน หลอด รอยละ 80

กะโรมจุดเริ่มตน

โครงการจากหนาวัด

ศรีทวีถึงถนนกะโรม

๖๔

     เบิกจาย    

(บาท)

ผลการ

ดําเนินงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

 (KPI)

ผลการประเมิน

ตามตัวชี้วัด โอนงบ (+/-)ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)

หมายเหต/ุ

สาเหตุที่ไมได

ดําเนินการ



 
 

บัญชีโครงการ 
ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

 
 
 



5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ

สําเร็จ ไมสําเร็จ

1 ตลาดริมน้ําเมืองลิกอร  - จัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพชุมชน สํานักปลัด 1,800,000   1,000,000.00  (-) 800,000 แลวเสร็จ จัดกิจกรรมตลาด 
โดยการนําผลิตภัณฑในชุมชนรวม เทศบาล ริมน้ํา จํานวน 12 ครั้ง

จําหนายที่ตลาดริมน้ํา

 - จัดกิจกรรมการเรียนรู เดือนละ

1 ครั้ง

2 เทศกาลมหาสงกรานต  - จัดการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสม สํานักปลัด 2,000,000   1,711,000.00  (-) 289,000 แลวเสร็จ ประชาชนมีความ 
แหนางดานเมืองนคร  - จัดกิจกรรมแหนางดาน เทศบาล พึงพอใจรอยละ 80

 - จัดนิทรรศการแหนางดาน

3 ประชาสัมพันธและการ  - จัดกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธ สํานักปลัด 300,000      159,656.06     (-) 140,000 แลวเสร็จ จัดกิจกรรม 
ตลาดเชิงรุกดานการ แหลงทองเที่ยว กิจกรรมเกี่ยวกับ เทศบาล ประชาสัมพันธและ

ทองเที่ยว การทองเที่ยวประเพณีวัฒนธรรม การตลาดเชิงรุก 

 - รวมกิจกรรมแถลงขาวงาน จํานวน 3 ครั้ง

แหนางดานกับ ททท.

 - จัดกิจกรรม นั่งรถชมเมืองเลาเรื่อง

ลิกอร

 - การประกวดถายภาพกับการ

สงเสริมการทองเที่ยว

๖๕

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)

     เบิกจาย    

(บาท)
 โอนงบ (+/-)

ผลการ

ดําเนินงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

 (KPI)

ผลการประเมิน

ตามตัวชี้วัด
หมายเหต/ุ

สาเหตุที่ไมได

ดําเนินการ



สําเร็จ ไมสําเร็จ

4 อบรมใหความรูเพื่อ จัดอบรมใหความรูเพื่อสงเสริม สํานักปลัด 300,000      189,000.00     (-) 111,000 แลวเสร็จ จัดอบรมจํานวน 
สงเสริมการทองเที่ยว การทองเที่ยวนครศรีธรรมราช ดังนี้ เทศบาล 1 ครั้ง

นครศรีธรรมราช  - อบรมอาสาสมัครการใหบริการ

ดานการทองเที่ยว

 - อบรมภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อ

การทองเที่ยว

๖๖

     เบิกจาย    

(บาท)
 โอนงบ (+/-)ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)

ผลการ

ดําเนินงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

 (KPI)

ผลการประเมิน

ตามตัวชี้วัด
หมายเหต/ุ

สาเหตุที่ไมได

ดําเนินการ



 
 

บัญชีโครงการ 
ยุทธศาสตรดานสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.  ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

สําเร็จ ไมสําเร็จ

1 รณรงคปองกันโรคติดตอ จัดกิจกรรมรณรงคปองกันและให กองการแพทย 30,000        - (-) 29,000 แลวเสร็จ รณรงคครบทั้ง  ไมใชงบประมาณ

ความรูแกประชาชน โรคระบาด 63 ชุมชน

ตางๆ ตามฤดูกาล

2 สงเสริมทันตสุขภาพ  - ออกตรวจสุขภาพในชองปากเด็ก กองการแพทย 50,000        - (-) 49,000 แลวเสร็จ ดําเนินการครบ  ไมใชงบประมาณ

นักเรียนในเขตเทศบาลฯ 10 โรงเรียนสังกัด

 - สงเสริมการปองกันและ เทศบาล

รักษาสุขภาพในชองปาก

3 โรงพยาบาล 30,000 ออกเยี่ยมผูปวยในโครงการถึงบาน กองการแพทย 50,000        - (-) 49,000 แลวเสร็จ เยี่ยมผูปวยในโครงการ  ไมใชงบประมาณ

เตียง และบริการรักษาพยาบาลผูปวย ไดครอบคลุม 4800

ถึงบาน การสงเสริมสุขภาพ  ราย

การควบคุมปองกันโรคและการ

ฟนฟูสภาพฯ

4 สงเสริมสนับสนุน จัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนการ กองการแพทย 50,000        47,328.00       - แลวเสร็จ ไดนวัตกรรม 
การสรางนวัตกรรม สรางนวัตกรรมโดยการอบรมให 10 ชิ้นงาน

อยางเปนระบบ ความรู และสงเสริมประกวด

นวัตกรรมภายในหนวยงาน

5 สรางเสริมและสงเสริม  - จัดอบรมใหความรู อสม.ประจํา กองการแพทย 2,000,000   404,861.00     (-) 300,000 แลวเสร็จ ประชุมครบทุกเดือน 
ศักยภาพการดําเนินงาน เดือนทุกเดือน จํานวน 12 ครั้ง

อาสาสมัครสาธารณสุข  - ศึกษาดูงาน

๖๗

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)

     เบิกจาย    

(บาท)
 โอนงบ (+/-)

ผลการ

ดําเนินงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

 (KPI)

ผลการประเมิน

ตามตัวชี้วัด
หมายเหต/ุ

สาเหตุที่ไมได

ดําเนินการ

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่



สําเร็จ ไมสําเร็จ

6 ยกระดับโรงพยาบาลให จัดกิจกรรมอบรมใหความรูตางๆ กองการแพทย 300,000      - (-) 290,500 แลวเสร็จ ผูเขารับการอบรม  ไมใชงบประมาณ

เปนโรงพยาบาลที่ผาน ดังนี้ มีความรูเพิ่มขึ้น

รับรองคุณภาพฯ และ  - จัดอบรมใหความรูเรื่องยาแก รอยละ 95

การบริการไดรับความ พนักงาน เภสัชกร และพยาบาล

ไววางใจจากประชาชน วิชาชีพ

 - จัดอบรมการฟนคืนชีพแกพนักงาน

และผูรับการจางเหมาบริการ

ปฏิบัติงานทุกคน

 - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึก

การตรวจสอบขอมูล สําหรับผูใช

HOSxp ใหแกพนักงานที่จุดบริการ

และผูรับการจางเหมาบริการ

 - จัดอบรมดานการจัดทําแผน

ยุทธศาสตรและเข็มมุงของ

โรงพยาบาล

 - จัดอบรมดานการจัดการความ

เสี่ยงใหแกพนักงานและผูรับการ

จางเหมาบริการปฏิบัติงานทุกคน

 - จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับ

ระเบียบฯ ใหแกพนักงาน

 - จัดอบรมใหความรูปฐมนิเทศน

บุคลากรเขาใหม

๖๘

ผลการ

ดําเนินงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

 (KPI)

ผลการประเมิน

ตามตัวชี้วัด
หมายเหต/ุ

สาเหตุที่ไมได

ดําเนินการ

 โอนงบ (+/-)ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)

     เบิกจาย    

(บาท)



สําเร็จ ไมสําเร็จ

7 อบรมสัมมนาบุคลากร  - ศึกษาดูงานโรงพยาบาลสังกัด กองการแพทย 300,000      - (-) 290,500 ไมได จัดการอบรมจํานวน  -  - ไมสามารถหา

เพื่อยกระดับการบริการ กระทรวงสาธารณสุขและทองถิ่น ดําเนินการ 2 รุน สถานที่ศึกษาดูงาน

ที่มีการจัดการบริการระบบสุขภาพ ที่เหมาะสม

 - ทํา OD ใหพนักงานและผูรับการ -

จางเหมาบริการปฏิบัติ จํานวน 2 

รุน

8 อุดหนุนการดําเนินงาน จายเปนเงินอุดหนุนในการดําเนินงาน กองการแพทย 1,260,000   - (-) 1,097,000 แลวเสร็จ จัดการอุดหนุนใหแก  ใชเงินกองทุน

ตามแนวทางโครงการ ตามแนวทางโครงการพระราชดําริ ชุมชน จํานวน หลักประกันสุขภาพ

พระราชดําริดาน ดานสาธารณสุขใหแกชุมชนในเขต 62 ชุมชน ดําเนินการ

สาธารณสุขใหแกชุมชน เทศบาล ในการจัดกิจกรรม

เพื่อพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข

9 พัฒนาระบบหมอ จัดอบรมใหความรูประชาชนตาม กองการแพทย 300,000      - (-) 299,000 แลวเสร็จ ประชาชนที่เขาอบรม  ใชเงินกองทุน

ครอบครัวเทศบาลนคร เขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนยบริการ มีความรูรอยละ 95 หลักประกันสุขภาพ

นครศรีธรรมราช สาธารณสุข ดําเนินการ

10 การบริการแพทย บริการแพทยแผนไทยในชุมชน กองการแพทย 50,000        37,500.00       - แลวเสร็จ ใหความรูกลุม 
แผนไทยในสถาน โดยการสอนญาติผูปวยติดเตียง เปาหมายครบรอยละ 

พยาบาลสูชุมชน 100

11 การบริการกายภาพ บริการกายภาพบําบัดผูปวยติดเตียง กองการแพทย 50,000        25,637.00       - แลวเสร็จ ใหความรูกลุม 
บําบัดในสถานพยาบาล ในชุมชนเขตเทศบาลนคร เปาหมายครบรอยละ 

สูชุมชน นครศรีธรรมราช 100

๖๙

 โอนงบ (+/-)ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)

     เบิกจาย    

(บาท)

หมายเหต/ุ

สาเหตุที่ไมได

ดําเนินการ

ผลการ

ดําเนินงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

 (KPI)

ผลการประเมิน

ตามตัวชี้วัด



สําเร็จ ไมสําเร็จ

12 เมืองนครอาหาร สุมเก็บและตรวจตัวอยางอาหารดวย กองสาธารณสุข 200,000      198,188.40     �- แลวเสร็จ ดําเนินการตรวจสอบ 
ปลอดภัย ชุดทดสอบอาหารเบื้องตนทางดาน และสิ่งแวดลอม ดานสุขลักษณะทาง

เคมีและชีวภาพจากกลุมเปาหมาย กายภาพและตรวจตัว

คือ ตลาด รานอาหาร หางสรรพสินคา อยางอาหารทางดาน

 แผงลอยจําหนายอาหาร และ เคมีและชีวภาพ

สถานศึกษาภายในเขตเทศบาล ครอบคลุมกลุมเปา

 - ตรวจสอบดานสุขลักษณะ หมาย รอยละ 100

ทางกายภาพของกลุมเปาหมาย

รวมถึงการใหคําแนะนําตามหลัก

สุขาภิบาลอาหาร

13 รานอาหารปลอดภัย  - ตรวจประเมินสุขลักษณะทางดาน กองสาธารณสุข 250,000      250,000.00     - แลวเสร็จ ผูประกอบการไดรับ 
ใสใจสุขภาพ กายภาพและสุมตรวจดานเคมีและ และสิ่งแวดลอม การอบรมเกี่ยวกับ

ชีวภาพ การสุขาภิบาลอาหาร

 - อบรมผูประกอบกิจการรานอาหาร จํานวน 1 ครั้ง/ป

ศูนยอาหารในพื้นที่เขตเทศบาลฯ ผูเขารวมอบรมมี

 เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร ระดับความพึงพอใจ

 - สถานประกอบกิจการรานอาหาร/ อยูในระดับคะแนน

ศูนยอาหารที่ผานตามหลักเกณฑการ เฉลี่ย 3.5

รับรองมาตรฐานฯ ของเทศบาลไดรับ

ปายรับรองมาตรฐาน "อาหารสะอาด

ปลอดภัย ใสใจผูบริโภค" (Clean 

Food Good Health)

๗๐

 โอนงบ (+/-)ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)

     เบิกจาย    

(บาท)

ผลการ

ดําเนินงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

 (KPI)

ผลการประเมิน

ตามตัวชี้วัด
หมายเหต/ุ

สาเหตุที่ไมได

ดําเนินการ



สําเร็จ ไมสําเร็จ

14 ปองกันควบคุมสัตว  - กําจัดและทําลายแหลงเพาะพันธุ กองสาธารณสุข 800,000      677,031.44     (-)100,000 แลวเสร็จ รอยละความครอลคลุม 
และแมลงพาหะนําโรค สัตวและแมลงที่เปนพาหะนําโรค และสิ่งแวดลอม การสํารวจและพันธุยุง

เชน  หนู ยุง ลูกน้ํายุงลาย  เปนตน ในชุมชนเขตเทศบาลฯ

 - รณรงคปองกันและควบคุมโรค รอยละ100

และใหความรูแกประชาชนในการ ผูปวยดวยโรคที่เกิด

กําจัดสัตวและแมลงพาหะนําโรค สัตวและแมลงพาหนะ

 - ควบคุมทําลายตัวแกยุงโดย นําโรคไดรับการสอบ

การพนสารเคมีดวยหมอกควัน สวนและการใหคําแนะ

หรือการพนฝอยละออง นําทุกราย

 - สอบสวนรายผูปวย และใหคํา

แนะนําในการควบคุมปองกันโรค

 - พนยาฆาเชื้อปองกันควบคุมโรคที่

เกิดจากสัตวและแมลงพาหะนําโรค

 - พนเคมีกําจัดยุงตามคํารอง

ของประชาชนในเขตเทศบาล

15 สงเสริมและพัฒนา  - จัดอบรมสุขาภิบาลอาหารและ กองสาธารณสุข 100,000      26,790.00       (-) 70,000 แลวเสร็จ กลุมเปาหมายไดรับ 
ตลาดสดนาซื้อ อนามัยสิ่งแวดลอมใหแกผูประกอบ และสิ่งแวดลอม การตรวจสอบ

การในตลาดสด และตลาดนัด ประเมินฯ

 - การประเมินการพัฒนาและยก รอยละ 100

ระดับตลาดสดนาซื้อ

 - รณรงค ลด ละ เลิก การใชภาชนะ

บรรจุโฟมในตลาดสด และตลาดนัด

๗๑

 โอนงบ (+/-)ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)

     เบิกจาย    

(บาท)

ผลการ

ดําเนินงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

 (KPI)

ผลการประเมิน

ตามตัวชี้วัด
หมายเหต/ุ

สาเหตุที่ไมได

ดําเนินการ



สําเร็จ ไมสําเร็จ

16 พัฒนามาตรฐานการ  - ตรวจประเมินสุขลักษณะทางดาน กองสาธารณสุข 200,000      200,000.00     - แลวเสร็จ กลุมเปาหมายไดรับ 
สุขาภิบาลอาหารใน กายภาพและสุมตรวจตัวอยาง และสิ่งแวดลอม การอบรมเกี่ยวกับ

สถานศึกษา อาหาร ภาชนะ อุปกรณ และมือ การสุขาภิบาลอาหาร

ผูสัมผัสอาหารเพื่อตรวจวิเคราะหใน จํานวน 1 ครั้ง/ป

ดานเคมีและชีวภาพ ผูเขารวมอบรมมี

 - อบรมเกี่ยวกับการสุขาภิบาล ระดับความพึงพอใจ

อาหาร จํานวน 1 ครั้งตอป อยูในระดับคะแนน

 - สถานที่จําหนายอาหารในสถาน เฉลี่ย 3.5

ศึกษาที่ผานตามหลักเกณฑการ

รับรองมาตรฐานฯ ของเทศบาลไดรับ

ปายรับรองมาตรฐาน "อาหารสะอาด

ปลอดภัยใสใจผูบริโภค" (Clean 

Food Good Health)

17 ปองกัน  ควบคุมโรค  - ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา กองสาธารณสุข 600,000      593,430.78     - แลวเสร็จ ไมพบสุนัขและแมวที่ 
พิษสุนัขบา และลด ในสุนัข   และแมว และสิ่งแวดลอม ติดเชื้อพิษสุนัขบา

จํานวนประชากรสุนัข  - ฉีดยาคุมกําเนิดสุนัข และแมว จํานวนสุนัขจรจัดใน

จรจัด  - ผาตัดทําหมันสุนัข  และแมว เขตเทศบาลฯลดลง

 - จัดทําทะเบียนประวัติสัตว รอยละ 50

สุนัขในเขตเทศบาล

 - สุมตรวจหัวสุนัขและแมว

 - ออกหนวยบริการฉีดวัคซีนปองกัน

โรคพิษสุนัขบา จํานวน 63 ชุมชน

๗๒

 โอนงบ (+/-)ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)

     เบิกจาย    

(บาท)

ผลการ

ดําเนินงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

 (KPI)

ผลการประเมิน

ตามตัวชี้วัด
หมายเหต/ุ

สาเหตุที่ไมได

ดําเนินการ



สําเร็จ ไมสําเร็จ

18 พัฒนามาตรฐานการ  - ตรวจประเมินสุขลักษณะ กองสาธารณสุข 200,000      200,000.00     - แลวเสร็จ ผูประกอบการไดรับ 
สุขาภิบาลอาหาร ทางดานกายภาพเคมีและชีวภาพ และสิ่งแวดลอม การอบรมเกี่ยวกับ

ริมบาทวิถี และสุมตรวจตัวอยางอาหารภาชนะ การสุขาภิบาลอาหาร

อุปกรณ และมือของผูสัมผัสอาหาร จํานวน 1 ครั้ง/ป

 - อบรมเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร ผูเขารวมอบรมมี

ใหแกผูจําหนายอาหารริมบาทวิถี ระดับความพึงพอใจ

ในเขตเทศบาลฯ จํานวน 1 ครั้ง/ป อยูในระดับคะแนน

 - สถานที่จําหนายอาหารริมบาท เฉลี่ย 3.5

วิถีที่ผานตามหลักเกณฑการรับรอง

มาตรฐานฯ ของเทศบาลไดรับปาย

รับรองมาตรฐาน "อาหารสะอาด 

ปลอดภัยใสใจผูบริโภค"   (Clean 

Food Good Health)

19 ปรับปรุงตลาดสด โดยทําการรื้อฝาเพดาน เหล็กเคลือบ กองสาธารณสุข 200,000      157,222.00     - แลวเสร็จ ตลาดสดเทศบาลฯ 
เทศบาลนครนคร สี บริเวณดานหนาและดานขาง และสิ่งแวดลอม ไดรับการปรับปรุงผา

ศรีธรรมราช ปรับปรุงฝาเพดาน พื้นที่ไมนอยกวา เพดานและพื้นทาง

1,200 ตารางเมตร และปรับปรุง เดินตามที่เทศบาลฯ

พื้นทางเดินภายในตลาด เปนพื้นที่ กําหนด

บล็อกคอนกรีตและซีเมนตขัดหยาบ

พื้นที่รวมไมนอยกวา 100.00 

ตารางเมตร

๗๓

 โอนงบ (+/-)ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)

     เบิกจาย    

(บาท)

ผลการ

ดําเนินงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

 (KPI)

ผลการประเมิน

ตามตัวชี้วัด
หมายเหต/ุ

สาเหตุที่ไมได

ดําเนินการ



สําเร็จ ไมสําเร็จ

20 รณรงคการรักษาความ  - รณรงคทําความสะอาด กวาด กองสาธารณสุข 100,000      86,370.08       - แลวเสร็จ ความพึงพอในการ 
สะอาดในที่สาธารณะ ขยะ ถางหญา ตามสวนสาธารณะ และสิ่งแวดลอม ดําเนินกิจกรรมลอก

 สถานที่ตางๆ  ในโอกาสวันสําคัญ ผักตบชวาในคลอง

  - ลอกผักตบชวา และกําจัดวัชพืช ใหมีความสะอาดสวย

คลองในเขตเทศบาล งามรอยละ 60

7,090,000   2,904,359       

๗๔

 โอนงบ (+/-)ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)

     เบิกจาย    

(บาท)

หมายเหต/ุ

สาเหตุที่ไมได

ดําเนินการ

ผลการ

ดําเนินงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

 (KPI)

ผลการประเมิน

ตามตัวชี้วัด



 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ 
 
 
 
 



1 ครุภัณฑสํานักงาน

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

 แลวเสร็จ
 กําลัง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

1 เครื่องกดประเมิน เครื่องกดประเมินความพึงพอใจ สํานักปลัด 48,000         - (-) 48,000  ไมมีความจําเปนตองใช

ความพึงพอใจ แบบอัตโนมัติ พรอมออกรายงาน เทศบาล

Excel มีคุณสมบัติดังนี้ 

 -ไมโครคอนโทรเลอร MCU 8 bit

 -หนวยความจําแบบ program

 -memory 32 Kbyte

 -แบบ data memory 2 kbyte

 -ไฟสัญญาณ LED และสัญญาณ

เสียงแบบ Piezo

 -การเชื่อมตอกับภายนอกแบบ 

USB Port

 -สายสัญญาณ 2.5 m USB 2.0

จํานวน 10 เครื่อง

2 ตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ ตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน สํานักปลัด 5,500          5,500.00             - 
 2 บาน  จํานวน 1 ตู  ขนาดไมนอยกวา (WxDxH) เทศบาล

916x457x1,830 มม.

จํานวน 1 ตู  

๗๕

บัญชีครุภัณฑ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

ผลการดําเนินงาน

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจาย    (บาท)  โอนงบ (+/-) หมายเหตุ



 แลวเสร็จ
 กําลัง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

3 ตูเหล็กเก็บเอกสาร ขนาดไมนอยกวา (WxDxH) สํานักปลัด 4,500          4,500.00             - 
บานเลื่อนทึบ 1,489x410x879 มม. เทศบาล

จํานวน 1 ตู 

4 เกาอี้จัดเลี้ยง  ขนาดไมนอยกวากวาง 45 ลึก 55 สํานักปลัด 75,000        75,000.00           - 
 สูง 90 ซม.  จํานวน 60 ตัว เทศบาล

5 เกาอี้ทํางาน   เกาอี้ทํางานทรงสูงบุหนังทาวแขนไม สํานักปลัด 14,900        14,900.00           - 
ขาไม 5 แฉก มีลอ ขนาด 690x เทศบาล

760x1,120 มม.  จํานวน 1 ตัว  

6 โตะอเนกประสงค  ขนาด (WxDxH) 40x60x50 ซม. สํานักปลัด 11,600        11,600.00           - 
มีชั้นวางของ  จํานวน 2 ชั้น   เทศบาล

จํานวน 2 ตัว 

7 โซฟา โซฟา ขนาด 3 ที่นั่ง จํานวน 1 ตัว สํานักปลัด 16,900        16,900.00           - 
โซฟา ขนาด 1 ที่นั่ง จํานวน 2 ตัว เทศบาล

8 เกาอี้พักคอย  ขนาด 4 ที่นั่ง ทําดวยไฟเบอรกลาส สํานักปลัด 342,000      342,000.00         - 
ขาทําดวยอลูมิเนียม ฉีดขึ้นรูป  เทศบาล

จํานวน 30 ชุด

9 พัดลม  พัดลมชนิดติดผนัง ขนาดใบพัด 18 สํานักปลัด 19,900        18,000.00           - 
นิ้ว  จํานวน  10  ตัว เทศบาล

10 แทนบรรยาย  แทนบรรยาย  จํานวน 1 แทน กองวิชาการฯ 15,000        150,000.00         - 

๗๖

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจาย    (บาท)  โอนงบ (+/-)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ



 แลวเสร็จ
 กําลัง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

11 พารทิชั่นพรอมติดตั้ง พารทิชั่น พรอมติดตั้ง จํานวน กองวิชาการ 42,260        42,260.00           - 
1 ชุด ประกอบดวย และแผนงาน

 - พารทิชั่นครึ่งกระจกขัดลาย

ขนาด 90x160 ซม. จํานวน

3 แผง

 - พารทิชั่นแผงทึบ ขนาด

90x160 ซม. จํานวน 3 แผง

 - พารทิชั่นแผงทึบ ขนาด

100x160 ซม. จํานวน 4 แผง

 - เสาจบ  ความสูง 160 ซม.

จํานวน 3 ตน

 - ขาตัวที  จํานวน 13  อัน

๗๗

 งบประมาณ 

(บาท)

ผลการดําเนินงาน

     เบิกจาย    (บาท)  โอนงบ (+/-) หมายเหตุที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ



 แลวเสร็จ
 กําลัง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

1 กระดานเคลื่อนที่ กระดานเคลื่อนที่ มีรายละเอียด โรงเรียนเทศบาล 28,000        22,400.00           - 
ดังนี้ วัดทาวโคตร

 -กระดานไวทบอรด  ขนาด 

80x120 ซม. ขาใสกระดาน

ทําดวยเหล็ก มีลอเลื่อนรองรับ

กระดานไวทบอรด มีความสูง

ไมนอยกวา 150 ซม. จํานวน 

8 ชุด 

2 ชั้นวางรองเทา ชั้นวางรองเทา มีรายละเอียด โรงเรียนเทศบาล 192,000      168,000.00         - 
ดังนี้ วัดทาวโคตร

 -ชั้นวางรองเทา ทําดวยพลาสติก

แข็งมี 24 ชอง ขนาด 

20x120x80 ซม. จํานวน 

16 ชุด

3 ชั้นวางสิ่งของ ชั้นวางสิ่งของ มีรายละเอียด โรงเรียนเทศบาล 4,500          4,500.00             - 
 ดังนี้ วัดทาวโคตร

 -ชั้นวางสิ่งของ ขนาด 94x94

ซม. ขนาดชอง 30x30 ซม.

จํานวน 1 ตัว 

๗๘

หมายเหตุ

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจาย    (บาท)  โอนงบ (+/-)

ผลการดําเนินงาน



 แลวเสร็จ
 กําลัง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

4 ชั้นวางอุปกรณ ชั้นวางอุปกรณ มีรายละเอียด โรงเรียนเทศบาล 57,600        50,400.00           - 
ดังนี้ วัดทาวโคตร

 -ชั้นวางอุปกรณ ทําดวยไมทาสี

สวยงาม แบงเปนชอง 12 ชอง

ขนาดลึก 30 ซม.ยาว 240 ซม.

สูง 120 ซม.  จํานวน 8 ชุด

5 ชั้นใสของเลน ชั้นใสของเลน มีรายละเอียด โรงเรียนเทศบาล 88,000        76,800.00           - 
ดังนี้ วัดทาวโคตร

 -ชั้นใสของเลน ทําดวยพลาสติก

แข็งรูปสัตว มี 3 ชั้น แตละชั้น

มีกระบะรองรับอุปกรณ 3 ชั้น

ขนาด 40x90x 75 ซม.

จํานวน 16 ชุด 

6 ชั้นใสหนังสือตามมุม ชั้นใสหนังสือตามมุม โรงเรียนเทศบาล 108,000      94,400.00           - 
มีรายละเอียดดังนี้ วัดทาวโคตร

 -ชั้นใสหนังสือตามมุม ทําดวย

ไมทาสี ทรงรูปสัตวตางๆขนาด

100x120x120 ซม. 

มีชั้นวางหนังสือ ทั้งภายในและ

ภายนอก จํานวน 8 ชุด 

๗๙

 โอนงบ (+/-) หมายเหตุที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจาย    (บาท)

ผลการดําเนินงาน



 แลวเสร็จ
 กําลัง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

7 ชั้นใสหนังสือหองสมุด ชั้นใสหนังสือหองสมุดมีรายละเอียด โรงเรียนเทศบาล 26,700        24,000.00           - 
ดังนี้ วัดทาวโคตร

  -แบบหนาเดียว ขนาด 40x100

x60 ซม. ทําดวยไมพนสีสวยงาม

 -แบบสองหนาขนาด 40x100

x60 ซม. จํานวน 3 ชุด 

8 ตูวางสิ่งของ ตูวางสิ่งของ 10 ชอง ขนาด 30x80 สํานักการศึกษา 5,000           -  - 
x90 ซม. จํานวน 4 ตู 

9 โตะ-เกาอี้ครู โตะ-เกาอี้ครู รายละเอียดดังนี้ โรงเรียนเทศบาล 90,000        78,000.00           - 
 -โตะขนาด 80x150x75 ซม. วัดทาวโคตร

ทําดวยไม เกาอี้ เปนเกาอี้บุนวม

มีลอเลื่อน มีพนักพิง ขนาด 

47x42x98 ซม.จํานวน 10 ชุด

10 โตะ-เกาอี้ประจํา โตะ-เกาอี้ประจําหองสมุด ดังนี้ โรงเรียนเทศบาล 78,000        68,000.00           - 
หองสมุด  -โตะ 1 ตัว เกาอี้ 6 ตัว วัดทาวโคตร

 -โตะเปนโตะรูปเมล็ดถั่ว ทําดวย

พลาสติกแข็งสีสันสวยงามขนาด

 60x160x50 ซม.

 -เกาอี้ทําดวยพลาสติกแข็งสีสัน

สวยงามขนาด 25x25x50ซม.

จํานวน 10 ชุด 

๘๐

     เบิกจาย    (บาท)  โอนงบ (+/-) หมายเหตุที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)

ผลการดําเนินงาน



 แลวเสร็จ
 กําลัง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

11 โตะคอมพิวเตอร โตะคอมพิวเตอรพรอมเกาอี้ โรงเรียนเทศบาล 87,000        76,000.00           - 
พรอมเกาอี้ รายละเอียดดังนี้ วัดทาวโคตร

 -โตะ ทําดวยไมขนาด60x120

x75 ซม. มีถาดวางคียบอรด ทําดวย

ไมพนสีขาวมีชองใสเอกสาร 3 ชอง 

  -เกาอี้ เปนเกาอี้บุนวม มีพนักพิง 

มีลอเลื่อนไมมีที่ทาวแขน ขนาด

47x42x98 ซม. จํานวน 10 ชุด 

12 โตะเตรียมอาหาร โตะเตรียมอาหาร รายละเอียดดังนี้ โรงเรียนเทศบาล 49,000        41,500.00           - 
 -โตะเตรียมอาหาร ขนาด วัดทาวโคตร

100x120x80 ซม. ทําดวย

ไมปูโฟเมกาสีขาว มีชองใส

อุปกรณ 4 ชอง จํานวน 5 ตัว

13 โตะอาหารพรอม โตะอาหารพรอมเกาอี้ รายละเอียดดังนี้ โรงเรียนเทศบาล 290,000      290,000.00         - 
เกาอี้  -โตะ 1 ตัว เกาอี้ 2 ตัว วัดทาวโคตร

โตะขนาด 60x120x65 ซม.

เกาอี้ ขนาด 30x120x35 ซม.

ขาทําดวยเหล็ก พื้นหนาโตะ

ทําดวยไมพนสีสวยงาม

จํานวน 50 ชุด

๘๑

 โอนงบ (+/-) หมายเหตุที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจาย    (บาท)

ผลการดําเนินงาน



 แลวเสร็จ
 กําลัง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

14 โตะสําหรับบริโภค โตะสําหรับบริโภคอาหาร 187,200.00         - 
อาหาร รายละเอียดดังนี้

 -โตะสําหรับบริโภคอาหาร ประกอบ

ดวย โตะ 1 ตัว เกาอี้ 2 ตัว ขนาด

กวาง 60xยาว120 xสูง 60 ซม. 

เกาอี้ขนาด 30x120x30 ซม. 

จํานวน 39 ชุด  ดังนี้

 -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชน สํานักการศึกษา 48,000        

เพชรจริก จํานวน 10 ชุด 

 -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กประตูลอด สํานักการศึกษา 24,000        

จํานวน 5 ชุด 

 -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชน สํานักการศึกษา 19,200        

การเคหะนครศรีฯ จํานวน 4 ชุด 

 -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 สํานักการศึกษา 28,800        

จํานวน 6 ชุด 

 -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชน สํานักการศึกษา 48,000        

ตากสิน-ชะเมา จํานวน 10 ชุด

 -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนศาลา สํานักการศึกษา 19,200        

มีชัย จํานวน 4 ชุด

๘๒

 โอนงบ (+/-) หมายเหตุที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจาย    (บาท)

ผลการดําเนินงาน



 แลวเสร็จ
 กําลัง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

15 พัดลมติดฝาผนัง พัดลมติดฝาผนัง พรอมติดตั้งขนาด 83,600.00           - 
 16 นิ้ว  จํานวน  38  ตัว  ดังนี้ 

 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชน สํานักการศึกษา 8,800          

เพชรจริก จํานวน 4 ตัว  

 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กประตูลอด สํานักการศึกษา 13,200        

จํานวน 6 ตัว  

 -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนหนา สํานักการศึกษา 22,000        

สถานีรถไฟ จํานวน 10 ตัว  

 -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชน สํานักการศึกษา 13,200        

การเคหะนครศรีฯ จํานวน 6 ตัว

 -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 สํานักการศึกษา 13,200        

จํานวน 6 ตัว

 -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชน สํานักการศึกษา 13,200        

ทาโพธิ์ จํานวน 6 ตัว

16 พัดลมแบบโคจรติด พัดลมแบบโคจรติดเพดานพรอม โรงเรียนเทศบาล 44,000        44,000.00           - 
เพดาน ติดตั้ง ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 20 ตัว  วัดศาลามีชัย 

17 ลอคเกอรใสเครื่อง  รายละเอียดดังนี้ โรงเรียนเทศบาล 384,000      384,000.00         - 
นอน  -ล็อกเกอรไมพนสีสวยงาม 1 ชุด วัดทาวโคตร

 มี 12 ชอง มีประตูปด-เปด

ขนาดลึก 40 ซม. สูง 120 ซม.

ยาว 240 ซม. จํานวน 24 ชุด 

๘๓

 โอนงบ (+/-) หมายเหตุที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจาย    (บาท)

ผลการดําเนินงาน



 แลวเสร็จ
 กําลัง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

1 เกาอี้สํานักงาน  เกาอี้สํานักงาน มีลอเลื่อน และมีที่ กองสาธารณสุขฯ 8,500          8,500.00             - 
วางแขน จํานวน 1 ตัว  

2 โตะทํางาน   โตะทํางานทําดวยไมขนาด 1,800x กองสาธารณสุขฯ 19,500        19,500.00           - 
880x760 มม.   จํานวน 1 ตัว  

3 เกาอี้พักคอย  เกาอี้พักคอย 4 ที่นั่ง  ขนาดกวาง กองสาธารณสุขฯ 26,000        26,000.00           - 
224xลึก 52xสูง 78 ซม. 

จํานวน 4 ชุด  

 แลวเสร็จ
 กําลัง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

1 เครื่องตัดสติ๊กเกอร เครื่องตัดสติ๊กเกอร สํานักการชาง 28,000        28,000.00           - 
 มีรายละเอียดดังนี้ 

 -เครื่องตัดสติ๊กเกอร ขนาด

A3 รองรับงานตัดไดหนาไมเกิน 

2 มิลลิเมตร จํานวน 1 เครื่อง

๘๔

     เบิกจาย    (บาท)  โอนงบ (+/-) หมายเหตุ

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)

ผลการดําเนินงาน

     เบิกจาย    (บาท)  โอนงบ (+/-) หมายเหตุ

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)

ผลการดําเนินงาน



 แลวเสร็จ
 กําลัง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

1 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน กองสวัสดิการ 253,800      253,800.00         - 
แบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู  สังคม

จํานวน 6 เครื่อง  

 แลวเสร็จ
 กําลัง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

1 โตะทํางาน โตะทํางาน  มีรายละเอียดดังนี้ สํานักการประปา 10,000        7,800.00             - 
 -ขนาด 60x120x75 ซม.

มีลิ้นชัก 2 ลิ้นชัก ประตู 1 บาน 

จํานวน 2 ตัว

2 เกาอี้ มีพนักพิง เกาอี้ มีพนักพิง ชนิดบุนวม สํานักการประปา 9,000          9,000.00             - 
ชนิดบุนวม มีรายละเอียดดังนี้ 

 -แบบขาตั้ง 2 ขาง ขนาด 

56x62x97 ซม. จํานวน 5 ตัว 

3 เกาอี้อเนกประสงค เกาอี้อเนกประสงค มีรายละเอียดดังนี้ สํานักการประปา 5,000          5,000.00             - 
 -มีพนักพิงสามเหลี่ยม ขาชุบโคร

เมี่ยม ซอนเก็บได จํานวน 10 ตัว

๘๕

 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจาย    (บาท)  โอนงบ (+/-) หมายเหตุ

1.6 แผนงานการพาณิชย

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

     เบิกจาย    (บาท)  โอนงบ (+/-) หมายเหตุ

1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)

ผลการดําเนินงาน



 แลวเสร็จ
 กําลัง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

4 ตูเหล็กบานเลื่อน 2 ตูเหล็กบานเลื่อน 2 บาน สํานักการประปา 22,000        20,800.00           - 
บาน  มีรายละเอียดดังนี้ 

  -ขนาด 4 ฟุต  จํานวน 4 ตู

5 โตะคอมพิวเตอร โตะคอมพิวเตอร  มีรายละเอียด สํานักการประปา 4,000          4,000.00             - 
ดังนี้ 

 -ขนาด 50x100x75 ซม.จํานวน 2 ตัว

6 เครื่องโทรสาร เครื่องโทรสาร มีรายละเอียดดังนี้ สถานธนานุบาล 30,000        11,500.00           - 
 -เครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษ เทศบาลนคร

ธรรมดา  สงเอกสารไดครั้งละไมนอย นครศรีธรรมราช

กวา 30 แผน จํานวน 1 เครื่อง

7 โตะทํางาน โตะทํางาน มีรายละเอียดดังนี้ สถานธนานุบาล 5,900          4,900.00             - 
 -โตะทํางานหนาเหล็ก PVC ขนาด  เทศบาลนคร

1219x660x759 มม. จํานวน นครศรีธรรมราช

1 ตัว

8 ตูเก็บทรัพยรับจํานํา ตูเก็บทรัพยรับจํานํา สถานธนานุบาล 40,000        25,000.00           - 
มีรายละเอียดดังนี้ เทศบาลนคร

 -ตูเหล็กเก็บทรัพยรับจํานํา นครศรีธรรมราช

ขนาด w379xd459xh 1319

มม. จํานวน 5 ตู

๘๖

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจาย    (บาท)  โอนงบ (+/-)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ



2. ครุภัณฑคอมพิวเตอร

2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

 แลวเสร็จ
 กําลัง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

1 ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร  ไมมีความจําเปนตองใช

สําหรับจัดทําบัตร

ประจําตัวประชาชน

 - เครื่องคอมพิวเตอร  - เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน สํานักปลัด 22,000         - (-) 22,000

สําหรับงานประมวลผล ประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไม เทศบาล

แบบที่ 1 นอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

3 เครื่องสํารองไฟฟา เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด สํานักปลัด 13,000         - (-) 13,000  ไมมีความจําเปนตองใช

ขนาด 2 KVA 2 KVA จํานวน 1 เครื่อง เทศบาล

2 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร     - มีความละเอียดในการพิมพ สํานักปลัด 15,000         - (-) 15,000  ไมมีความจําเปนตองใช

หรือ LED ขาวดําชนิด ไมนอยกวา 1,200 x1,200 dpi เทศบาล

Network แบบที่ 2    - มีความเร็วในการพิมพราง

ไมนอยกวา 33 หนาตอนาที (ppm) 

4 สแกนเนอร สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป สํานักปลัด 3,200           - (-) 3,200  ไมมีความจําเปนตองใช

จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ เทศบาล

  - มีความละเอียดในการสแกนสูง

สุดไมนอยกวา 4,800x4800 dpi 

  - สามารถสแกนเอกสารไดไมนอย

กวากระดาษขนาด A4

๘๗

 โอนงบ (+/-) หมายเหตุที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจาย    (บาท)

ผลการดําเนินงาน



 แลวเสร็จ
 กําลัง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

5 อุปกรณอานบัตร อุปกรณอานบัตร แบบอเนกประสงค สํานักปลัด 700              - (-) 700  ไมมีความจําเปนตองใช

แบบอเนกประสงค  (Smart Card Reader)  จํานวน 1 เทศบาล

(Smart Card Reader) เครื่อง รายละเอียดดังนี้ 

  - สามารถอานและเขียนขอมูลใน

บัตรแบบอเนกประสงค(SmartCard)

ตามมาตรฐาน ISO/IEC7816

   -สามารถใชกับบัตรแบบอเนก

ประสงค (Smart Card)  ที่ใชแรงดัน

ไฟฟาขนาด 5 Volts 3 Volts และ

1.8 Volts ไดเปนอยางนอย

6 อุปกรณอานบัตร อุปกรณอานบัตร สมารทการดและ สํานักปลัด 10,000         - (-) 10,000  ไมมีความจําเปนตองใช

สมารทการด และจัด จัดเก็บลายพิมพนิ้วมือลง CHIP เทศบาล

เก็บลายพิมพนิ้วมือ จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ 

ลง CHIP  - เปนเครื่องอานบัตรสมารทการดที่

มีตัวอานลายนิ้วมือในเครื่องเดียวกัน

 -สามารถอาน-เขียนบัตรสมารทการด

ตามมาตรฐาน ISO7816

 -ตัวอานลายพิมพนิ้วมือเปนแบบ

วัดปริมาณประจุ (Capacitive

Sensor) หรือแบบที่ดีกวา

๘๘

 โอนงบ (+/-) หมายเหตุที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจาย    (บาท)

ผลการดําเนินงาน



 แลวเสร็จ
 กําลัง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

7 อุปกรณกระจาย อุปกรณกระจายสัญญาณ สํานักปลัด 21,000        (-) 21,000  ไมมีความจําเปนตองใช

สัญญาณ (L2 Switch) (L2 Switch)  ขนาด 24 ชอง เทศบาล

ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง

8 ชุดโปรแกรมระบบ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สํานักปลัด 3,800          (-) 3,800  ไมมีความจําเปนตองใช

ปฏิบัติการสําหรับ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร เทศบาล

เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรแบบ

และเครื่องคอมพิว โนตบุค จํานวน 1 ชุด 

เตอรแบบโนตบุค

9 คาติดตั้งระบบคอม ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร สํานักปลัด 120,000      (-) 120,000  ไมมีความจําเปนตองใช

พิวเตอร Hardware/software เทศบาล

Hardware/software

10 เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน สํานักปลัด 30,000        30,000.00           - 
ประมวลผล แบบที่ 2 เทศบาล

 จํานวน 1 เครื่อง  

11 เครื่องพิมพ เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด สํานักปลัด 5,200          5,200.00             - 
 LED ขาวดํา   จํานวน 2 เครื่อง เทศบาล

12 เครื่องพิมพ เครื่องพิมพ Multifunction สํานักปลัด 51,000        51,000.00           - 
ชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี  เทศบาล

จํานวน 3 เครื่อง 

๘๙

 โอนงบ (+/-) หมายเหตุที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจาย    (บาท)

ผลการดําเนินงาน



 แลวเสร็จ
 กําลัง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

13 เครื่องสํารองไฟฟา  เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800 VA สํานักปลัด 2,500          2,500.00             - 
จํานวน 1 เครื่อง เทศบาล

14 จอภาพ จอภาพ แบบ LED หรือดีกวาขนาด สํานักปลัด 2,800          2,800.00             - 
ไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง  เทศบาล

15 เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน กองวิชาการฯ 16,000        16,000.00           - 
สํานักงาน  (จอขนาดไมนอยกวา 

19 นิ้ว)  จํานวน 1 เครื่อง  

16 เครื่องสํารองไฟฟา  เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800 VA กองวิชาการฯ 2,500          2,500.00             - 
จํานวน 1 เครื่อง

17 เครื่องพิมพ เครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร หรือชนิด กองวิชาการฯ 2,600          2,600.00             - 
LED  ขาวดํา  จํานวน  1 เครื่อง 

๙๐

 โอนงบ (+/-) หมายเหตุที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจาย    (บาท)

ผลการดําเนินงาน



 แลวเสร็จ
 กําลัง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

1 เครื่องพิมพ เครื่องพิมพ จํานวน 10 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 90,000        90,000.00           - 
Multifunction มีรายละเอียดดังนี้ วัดทาวโคตร

 -เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน

Printer ,Copier, Scanner

 ภายในเครื่องเดียวกัน และ Fax

 -มีความละเอียดในการพิมพไมนอย

กวา 27 หนาตอนาที (ppm)

 -มีหนวยความจํา (Memory)

ขนาดไมนอยกวา 128 MB 

 -สามารถสแกนเอกสารขนาดA4 ได

 -มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด

 ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi

 -มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ

(Auto Document Feed)

 -สามารถถายสําเนาเอกสารได

 -สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไม

นอยกวา 99 สําเนา

 -สามารถยอและขยายได 25

ถึง 400 เปอรเซ็นต 

๙๑

     เบิกจาย    (บาท)  โอนงบ (+/-) หมายเหตุ

2.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)

ผลการดําเนินงาน



 แลวเสร็จ
 กําลัง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

1 เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน สํานักการประปา 120,000      120,000.00         - 
สําหรับงานประมวลผล ประมวลผล แบบที่ 2 

แบบที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้

 -จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว 

จํานวน 4 เครื่อง 

2 เครื่องพิมพชนิด เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer สํานักการประปา 88,000        88,000.00           - 
Dot Matrix แบบแครสั้น มีรายละเอียดดังนี้ 

Printer แบบแครสั้น  -จํานวน 4 เครื่อง 

 -มีจํานวนหัวพิมพไมนอยกวา 24 เข็ม

3 เครื่องสํารองไฟฟา เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800 VA สํานักการประปา 25,000        25,000.00           - 
ขนาด 800 VA  มีรายละเอียดดังนี้ 

 -จํานวน 10 เครื่อง 

 -มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา

 800 VA (480 Watts)

4 เครื่องพิมพแบบพก เครื่องพิมพแบบพกพาแบบไรสาย สํานักการประปา 120,000      120,000.00         - 
พาแบบไรสาย จํานวน 4 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้ 

 -หนวยความจําภายใน 128 MB

(RAM) 

 -หนากวางในการพิมพ 2.9 นิ้ว

/7.73 มิลลิเมตร พิมพตอเนื่อง

๙๒

     เบิกจาย    (บาท)  โอนงบ (+/-) หมายเหตุ

2.3 แผนงานการพาณิชย

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)

ผลการดําเนินงาน



 แลวเสร็จ
 กําลัง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

5 เครื่องจดหนวยน้ํา เครื่องจดหนวยน้ําแบบมือถือ สํานักการประปา 260,000      260,000.00         - 
แบบมือถือ จํานวน 4 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้ 

 -ซีพียูอยางนอย 600 MHz

 -หนวยความจําภายใน 1 GB 

ภายนอก 256 MB

 -หนาจออยางนอย 2.8 นิ้ว 

 แลวเสร็จ
 กําลัง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

1 เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน สํานักการชาง 30,000        30,000.00           - 
ประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง

2 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน  3 เครื่อง สํานักการชาง 7,500          7,500.00             - 

3 สแกนเนอร สแกนเนอร หนากวาง 36 นิ้ว  สํานักการชาง 79,000        79,000.00           - 
จํานวน 1 เครื่อง  

4 เครื่องพิมพเลเซอร LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 สํานักการชาง 8,900          89,000.00           - 

(28 หนา/นาท)ีจํานวน 1 เครื่อง

๙๓

     เบิกจาย    (บาท)  โอนงบ (+/-) หมายเหตุ

2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)

ผลการดําเนินงาน

 โอนงบ (+/-) หมายเหตุที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจาย    (บาท)

ผลการดําเนินงาน



3. ครุภัณฑงานบานงานครัว

3.1 แผนงานการศึกษา

 แลวเสร็จ
 กําลัง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

1  เครื่องทําน้ําเย็น  เครื่องทําน้ําเย็นแบบตอทอประปา โรงเรียนเทศบาล 35,000        34,500.00           - 
แบบตอทอประปา  มีรายละเอียดดังนี้ วัดทาวโคตร 

 -ทําดวยโลหะ ไรสารตะกั่ว 

 -มีอุปกรณควบคุมการเปด-ปดน้ํา

 -มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ

 -ใชไฟฟา AC 220 โวลท 50

เฮิรตซ จํานวน 1 เครื่อง 

2 ซิงคลางจาน ซิงคลางจาน มีรายละเอียดดังนี้ โรงเรียนเทศบาล 172,000      164,000.00         - 
 -สแตนเลสแบบสามหลุม ขนาด วัดทาวโคตร 

50x150x80 ซม. ทําดวย

สแตนเลสมี 3 หลุม ขนาดหลุม

40x45 ซม. ลึก 25 ซม.

จํานวน 4 ชุด 

๙๔

 โอนงบ (+/-) หมายเหตุที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจาย    (บาท)

ผลการดําเนินงาน



 แลวเสร็จ
 กําลัง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

1 ปมน้ําแรงดันสูง ปมน้ําแรงดันสูง จัดซื้อปมน้ําแรง กองสาธารณสุข 59,000        59,000.00           -  แลวเสร็จ

ดันสูง และอุปกรณพรอมติดตั้ง และสิ่งแวดลอม

มีรายละเอียดดังนี้ 

 -ขนาด 3Hp 380 V

 -สวิทซแรงดัน

 -ตูควบคุมปมน้ําแรงดันสูง ขนาด

380 V พรอมระบบปองกันไฟตก

 -อุปกรณประกอบงานเดินทอน้ํา

 2 ตัว พรอมเช็ควาลว

 -แทนวางมอเตอรปมน้ํา

 -อุปกรณประกอบงานติดตั้ง

และคาติดตั้ง

 แลวเสร็จ
 กําลัง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

1 เครื่องตัดหญาแบบ เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 สํานักการชาง 190,000      190,000.00         - 
ขอแข็ง แรงมา ปริมาตรกระบอกสูบไมนอย

กวา 30 ซีซี จํานวน 20 เครื่อง  

๙๕

     เบิกจาย    (บาท)  โอนงบ (+/-) หมายเหตุ

3.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)

ผลการดําเนินงาน

 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจาย    (บาท)  โอนงบ (+/-) หมายเหตุ

3.2 แผนงานการพาณิชย

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน



4. ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

 แลวเสร็จ
 กําลัง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

1 เครื่องมัลติมีเดีย เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร สํานักปลัด 120,000      110,000.00         - 
โปรเจคเตอร มีคุณสมบัติดังนี้ เทศบาล

 -ความสวางไมนอยกวา 4800

ANSI Lumens

 - ความละเอียดไมนอยกวา 

1080 P (1920x1080)

 -อัตราความคมชัดไมต่ํากวา 

15,000:1 จํานวน 2 เครื่อง

2 จอรับภาพ จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา กองวิชาการฯ 24,300        21,800.00           - 
ขนาดเสนทแยงมุม 150 นิ้ว จอมวน

เก็บในกลองได บังคับจอ ขึ้นลง

หยุดดวยสวิซตหรือรีโมทคอนโทรล

จํานวน 1 จอ 

๙๖

 โอนงบ (+/-) หมายเหตุที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจาย    (บาท)

ผลการดําเนินงาน



4.2 แผนงานการศึกษา

 แลวเสร็จ
 กําลัง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

1 เครื่องฉายภาพ 3 เครื่องฉายภาพ 3 มิติพรอมจอรับภาพ

มิติ พรอมจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา  รายละเอียดดังนี้ 

 -เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน

1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ โรงเรียนเทศบาล 20,800        20,800.00           - 
   -เปนเครื่องถายทอดสัญญาณ วัดทาวโคตร 

ภาพจากวัตถุ 

   -อุปกรณสรางสัญญาณภาพแบบ 

CCD หรือ CMOS ขนาดไมต่ํากวา

 1/3 นิ้ว 

   -สามารถใชงานรวมกับโทรทัศน 

วิดีโอ โปรเจคเตอร คอมพิวเตอร 

   -ใหความละเอียด (Resolution)

 ไมต่ํากวา 850,000พิกเซล

   -มีระบบการซูมภาพ ไมนอยกวา

 16x2xOptical,8xDigital

   -มีไฟสองสวางดานบนสองขาง

และมีไฟสองสวางดานลางชนิด LED 

   -มีชองตอสัญญาณ lnput

/Output อยางนอย RGBx2 

S-Videox1 Videox1 USBRS-232

๙๗

     เบิกจาย    (บาท)  โอนงบ (+/-) หมายเหตุที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)

ผลการดําเนินงาน



 แลวเสร็จ
 กําลัง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

   -สินคามีการรับประกันคุณภาพ

เปนเวลาอยางนอย 1 ป 

 -จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา โรงเรียนเทศบาล 13,100        13,100.00           - 
(จอโปรเจคเตอร) จํานวน 1 จอ วัดทาวโคตร 

มีรายละเอียด  ดังนี้ 

   -ขนาดเสนทแยงมุม 120 นิ้ว

   -จอมวนเก็บในกลองได บังคับจอ 

ขึ้น ลง หยุด ดวยสวิตซหรือรีโมทฯ

2 โทรทัศน แอลอีดี โทรทัศน แอลอีดี มีรายละเอียดดังนี้ 

(LED TV)   -ระดับความละเอียดจอภาพ สํานักการศึกษา 16,000        13,980.00           - 
1366x768 พิกเซล ขนาด 32

นิ้ว  จํานวน 2 เครื่อง 

  -ระดับความละเอียดจอภาพ สํานักการศึกษา 16,000        13,980.00           - 
1366x768 พิกเซล ขนาด 32

นิ้ว ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชน

ทุงจีน จํานวน 2 เครื่อง 

  -ระดับความละเอียดจอภาพ โรงเรียนเทศบาล 178,000      178,000.00         - 
1920x1080 พิกเซล ขนาด วัดทาวโคตร 

50 นิ้ว จํานวน 10 เครื่อง 

  -พรอมคาติดตั้งผนัง ร.ร. โรงเรียนเทศบาล 42,000        42,000.00           - 
เทศบาลวัดทาวโคตร วัดทาวโคตร 

๙๘

 โอนงบ (+/-) หมายเหตุที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจาย    (บาท)

ผลการดําเนินงาน



 แลวเสร็จ
 กําลัง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

3 ติดตั้งระบบภาพ ติดตั้งระบบภาพและเสียง

และเสียง จายเปนคาจัดซื้ออุปกรณพรอม

ติดตั้ง หองเรียนรวมเพชรลดา 

ร.ร.สาธิตเทศบาลวัดเพชจริก 

ประกอบดวย

 -เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร โรงเรียนสาธิต 51,500        51,500.00           - 
จํานวน 1 เครื่อง  มีรายละเอียด เทศบาล

ดังนี้ วัดเพชรจริก

   -ความละเอียดของภาพ (full HD) 

Resolution :1920x1080 

  -ความสวางไมนอยกวา 

Brightness : 5200 Lm 

 -เครื่องฉายภาพสามมิติ จํานวน โรงเรียนสาธิต 28,500        20,800.00           - 
1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้ เทศบาล

   -อุปกรณสรางสัญญาณภาพ วัดเพชรจริก

:1/2" CMOS

   -ความละเอียด : 5Mega Pixels

 -เครื่องเลือกสัญญาณ HDMI โรงเรียนสาธิต 4,800          4,800.00             - 
จํานวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้ เทศบาล

    -สนับสนุนความละเอียดวิดีโอ วัดเพชรจริก

Ultra HD 4K x 2K และ 1080p

๙๙

 โอนงบ (+/-) หมายเหตุที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจาย    (บาท)

ผลการดําเนินงาน



 แลวเสร็จ
 กําลัง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

4 เครื่องรับสงสัญญาณ     -เครื่องรับสงสัญญาณ HDMI โรงเรียนสาธิต 14,000        14,000.00           - 
HDMI จํานวน 2 เครื่อง มีรายละเอียด เทศบาล

ดังนี้ วัดเพชรจริก

     -รองรับความละเอียด 

Full HD 1080p@60Hz

5 ตัวแปลงสัญญาณ VGA     -ตัวแปลงสัญญาณ VGA โรงเรียนสาธิต 2,900          2,900.00             - 
to HDMI ง to HDMI จํานวน 1 เครื่อง เทศบาล

มีรายละเอียดดังนี้ วัดเพชรจริก

      -แปลงสัญญาณจาก VGA 

เปน HDMI 

     -รองรับสัญญาณเขาแบบ 

VGA: 1920x1080@60Hz

6 ตูเก็บอุปกรณติดผนัง    -ตูเก็บอุปกรณติดผนัง ขนาด โรงเรียนสาธิต 6,800          6,800.00             - 
6 U จํานวน 1 ตู มีรายละเอียด เทศบาล

ดังนี้ วัดเพชรจริก

     -กวาง 600xลึก 600xสูง 

350 มม.

  -งานติดตั้งชุดอุปกรณ 1 

ระบบ 

๑๐๐

 โอนงบ (+/-) หมายเหตุที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจาย    (บาท)

ผลการดําเนินงาน



5. ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป    

 แลวเสร็จ
 กําลัง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

1 ติดตั้งกลองโทรทัศน ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด สํานักปลัด 256,000      256,000.00         - 
วงจรปด (CCTV) จํานวน 16 ตัว ประกอบดวย เทศบาล

 - กลองวงจรปด ชนิด IP/Network

Camera ความละเอียดไมนอยกวา

2 ลานพิกเซล full HD 1080 P

 - อุปกรณสําหรับเก็บขอมูลภาพ

บันทึกกลองโทรทัศนวงจรปด (NVR)

ขนาดไมนอยกวา 16 ชอง

 - อุปกรณกระจายสัญญาณ POE 

Switch ขนาดไมนอยกวา 8 ชอง

 - Hard Disk สําหรับจัดเก็บภาพ

บันทึกแบบ SATA ขนาดไมนอยกวา

4 TB

 - ตูจัดเก็บอุปกรณขนาดไมนอยกวา

19 นิ้ว (Wall Rack) ขนาด 12 U

 - อุปกรณประกอบอื่นๆ

๑๐๑

 โอนงบ (+/-) หมายเหตุที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจาย    (บาท)

ผลการดําเนินงาน



5.2 แผนงานการศึกษา

 แลวเสร็จ
 กําลัง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

1 เครื่องขยายเสียง เครื่องขยายเสียงพรอมลําโพง โรงเรียนเทศบาล 20,000        20,000.00           - 
พรอมลําโพง มีรายละเอียดดังนี้ วัดทาวโคตร 

 -ลําโพงขนาดไมนอยกวา5 นิ้ว 

 ทนกําลังขับไดไมนอยกวา 15

วัตต จํานวน 1 ชุด 

2 เครื่องเสียง เครื่องเสียงติดตั้งอาคารอเนกประสงค โรงเรียนเทศบาล 250,000      248,300.00         - 
อาคาร 1 ,อาคาร 2และอาคาร วัดมเหยงคณ

อนุบาลในวัด รายละเอียดดังนี้

 -เครื่องขยายเสียง 500 วัตต

 -ลําโพงแขวนผนัง ขนาดไมนอยกวา

6 นิ้ว จํานวน 16 คู

3 เครื่องเสียงเคลื่อนที่ เครื่องเสียงเคลื่อนที่พรอมไมโคร

พรอมไมโครโฟน โฟน มีรายละเอียดดังนี้

 -ชนิดพกพาไรสายรัศมี 10-35

เมตร พรอมไมคไรสาย

 -ขนาดลําโพง 6.5 นิ้ว จํานวน 2 ชุด  

 -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชน สํานักการศึกษา 4,500          4,500.00             - 
คูขวาง จํานวน 1 ชุด

 -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชน สํานักการศึกษา 4,500          4,500.00             - 
ไสเจริญ จํานวน 1 ชุด

๑๐๒

 โอนงบ (+/-) หมายเหตุที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจาย    (บาท)

ผลการดําเนินงาน



5.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

 แลวเสร็จ
 กําลัง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

1 ติดตั้งกลองโทรทัศน ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด จํานวน กองสวัสดิการ 4,066,500    -  - 
วงจรปด (CCTV) 48 ตัว 24 จุด บริเวณชุมชน สังคม

บออาง ชุมชนทามอญ ชุมชนพะเนียด

ชุมชนตลาดแขก ชุมชนทาโพธิ์ 

ชุมชนทาชาง ชุมชนตากสิน-วัดชะเมา

ชุมชนปาโลง

๑๐๓

 โอนงบ (+/-) หมายเหตุที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจาย    (บาท)

ผลการดําเนินงาน



6. ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป

6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

 แลวเสร็จ
 กําลัง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

1 เครื่องดนตรีวงออร เครื่องดนตรีวงออรเคสตรา

เคสตรา จํานวน 15 รายการ ดังนี้

  -ดับเบิ้ลทูบา จํานวน 2 เครื่อง สํานักการศึกษา 648,000      648,000.00         - 
ทําจากเครื่องทองเหลือง ขนาด

ทอลมกวางไมนอยกวา 18.5 

มม.ระบบลูกสูบแบบ Piston 

Valve จํานวน 3 ลูกสูบ

  -ยูโฟเนียม จํานวน 1 เครื่อง สํานักการศึกษา 180,000      180,000.00         - 
ทําจากทองเหลือง ขนาดทอลม

ไมนอยกวา 15-16.8 มม.

  -ทรัมเปต จํานวน 2 เครื่อง สํานักการศึกษา 187,200      187,200.00         - 
ทําดวยทองเหลือง ขนาดทอลม

กวางไมนอยกวา 11.73 มม.

  -ทรอมโบน จํานวน 1 เครื่อง สํานักการศึกษา 102,000      102,000.00         - 
ทําดวยทองเหลือง ขนาดทอลม

กวาง ไมนอยกวา 12.7-13.34 

มม. ความกวางปากลําโพงไมนอย

กวา 204.44 มม.

๑๐๔

 โอนงบ (+/-) หมายเหตุที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจาย    (บาท)

ผลการดําเนินงาน



 แลวเสร็จ
 กําลัง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

  -คลาริเน็ต จํานวน 3 เครื่อง สํานักการศึกษา 223,200      223,200.00         - 
ทําจากไม Grenadilla สีดํา 

ระบบนิ้วเปนแบบ Boehm มี 17

key, 6 rings นวมเปนแบบเยื่อ

สองชั้น

  -ฟรุต จํานวน 2 เครื่อง สํานักการศึกษา 62,400        62,400.00           -

ตัวเครื่องทําดวยโลหะ Nickel 
Silver ชุบเงินเงางาม ระบบคีย

เปนแบบออฟเซ็ทจี สปริงทําดวย

Stainless Steel

  -เฟรนฮอรน จํานวน 1 เครื่อง สํานักการศึกษา 198,000      198,000.00         - 
 ทําดวยทองเหลือง ปากเปาทํา

ดวยโลหะชุบเงิน ขนาดทอลม

กวางไมนอยกวา 12 มม. 

ระบบลูกสูบเปนแบบ Rotary 

Valve จํานวน 4 ลูกสูบ 

  -โอโบ จํานวน 1 เครื่อง สํานักการศึกษา 163,200      163,200.00         - 
ตัวเครื่องทําดวยวัสดุไฟเบอร

ABS resin สีดํา คียและลิ่มนิ้ว

ทําดวยวัสดุ Nickel Silver 

๑๐๕

 โอนงบ (+/-) หมายเหตุที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจาย    (บาท)

ผลการดําเนินงาน



 แลวเสร็จ
 กําลัง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

  -กล็อคเคนสปล จํานวน 1 สํานักการศึกษา 122,400      122,400.00         - 
เครื่อง ลูกระนาดทําจากวัสดุ

High Carbon Steel ลูกระนาด

กวางไมนอยกวา 31 มม. หนา

7.8 มม. น้ําหนัก 15.7 กก. 

  -ไซโลโฟน จํานวน 1 เครื่อง สํานักการศึกษา 216,000      216,000.00         - 
ลูกระนาดทําจากวัสดุสังเคราะห

อาคูสเตลอน ขนาดกวางไมนอย

กวา 38 มม. หนา 23 มม.

ตัวเครื่องมีขนาด 138x75 ซม.

  -ฉาบคอนเสิรตออรเคสตรา สํานักการศึกษา 43,200        43,100.00           - 
จํานวน 1 คู  ขนาดไมนอยกวา

20 นิ้ว มีน้ําหนักขนาดกลาง มี

รองเสียงรอบตัวฉาบ ทําจาก

ทองเหลือง

  -ฉาบรัวพรอมขาตั้ง จํานวน 1 สํานักการศึกษา 28,300        28,300.00           - 
ชุด มีขนาดไมนอยกวา 20 นิ้ว 

ทําจากวัสดุทองเหลืองอยางดี 

พรอมขาตั้ง

๑๐๖

     เบิกจาย    (บาท)  โอนงบ (+/-) หมายเหตุที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)

ผลการดําเนินงาน



 แลวเสร็จ
 กําลัง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

  -ปรีไมคพรอมสายสัญญาณ จํา สํานักการศึกษา 58,200        58,200.00           - 
นวน 6 ชุด เปนมิกเซอรไมค 10

ชอง Master มีปุมปรับความดัง

ทุมแหลมและ Notch Filter

พรอมสายสัญญาณ ขนาด 6 มม.

มีความยาวไมนอยกวา 10 เมตร

  -ปกอัฟคอนแทคพรอมสาย สํานักการศึกษา 84,000        84,000.00           - 
สัญญาณ จํานวน 48 ชุด 

Clip on Pickup ปกอัพคอนแทค

แบบหนีบ ตัวรับสัญญาณเสียง

เปน Ceramic Piezo Electric

Pickup อยูในตัวคลิปหนีบ 

  -ไมคคอนเดนเซอรไมโครโฟนที่ สํานักการศึกษา 179,100      174,000.00         - 
มีรูปแบบการรับเสียง cardioid

พรอมสายสัญญาณไมโครโฟน 

ขนาด 6 มม. ความยาวไมนอย

กวา 10 เมตร 

๑๐๗

 โอนงบ (+/-) หมายเหตุที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจาย    (บาท)

ผลการดําเนินงาน



6.2 แผนงานการศึกษา

 แลวเสร็จ
 กําลัง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

1 เครื่องดนตรีวงดุริยางค  เครื่องดนตรีวงดุริยางคโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล

เทศบาลวัดทาโพธิ์ จํานวน 7 รายการ วัดทาโพธิ์

1. เมโลเดี้ยน  จํานวน  40  เครื่อง  88,000         -  - 
2. กลองสแนรมารชชิ่ง  ขนาด 14 นิ้ว 124,000       -  - 
จํานวน 2 ใบ  

3. กลองใหญเบสดรัม  ขนาด 16 นิ้ว 57,000         -  - 
จํานวน 1 ใบ  

4. กลองใหญเบสดรัม  ขนาด 18 นิ้ว 59,000         -  - 
จํานวน 1 ใบ  

5. กลองใหญเบสดรัม  ขนาด 20 นิ้ว 61,000         -  - 
จํานวน 1 ใบ  

6. กลองใหญเบสดรัม  ขนาด 24 นิ้ว 65,000         -  - 
จํานวน 1 ใบ  

7. ฉาบเดินแถว  ขนาด  18  นิ้ว  46,000         -  - 
จํานวน 1 คู  

๑๐๘

 โอนงบ (+/-) หมายเหตุที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจาย    (บาท)

ผลการดําเนินงาน



7.ครุภัณฑการศึกษา

7.1 แผนงานการศึกษา

 แลวเสร็จ
 กําลัง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

1 โตะ เกาอี้นักเรียน  -จัดซื้อโตะ-เกาอี้นักเรียนระดับประถม

ระดับประถม ศึกษา ขาเหล็ก โตะนักเรียนขนาด 

40x60x75 ซม.เกาอี้ นักเรียน

ขนาด 40x42x81 ซม.

จํานวน 1,050 ชุด ดังนี้ 

 -ร.ร.เทศบาลวัดศรีทวี จํานวน  -โรงเรียนเทศบาล 316,000       -  - 
200 ชุด วัดศรีทวี 

 -ร.ร.เทศบาลวัดทาโพธิ์  -โรงเรียนเทศบาล 158,000       -  - 
จํานวน  100 ชุด วัดทาโพธิ์ 

 -ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง  -โรงเรียนเทศบาล 237,000       -  - 
จํานวน  150 ชุด วัดเสาธงทอง 

 -ร.ร.เทศบาลวัดเสมาเมือง  -โรงเรียนเทศบาล 316,000       -  - 
จํานวน  200 ชุด วัดเสมาเมือง

 -ร.ร.เทศบาลวัดใหญ จํานวน  200 ชุด  -โรงเรียนเทศบาล 158,000       -  - 
วัดใหญ

 -ร.ร.เทศบาลวัดศาลามีชัย  -โรงเรียนเทศบาล 316,000       -  - 
จํานวน  200 ชุด วัดศาลามีชัย

 -ร.ร.เทศบาลวัดทาวโคตร โรงเรียนเทศบาล 158,000       -  - 
จํานวน  100 ชุด วัดทาวโคตร

๑๐๙

 โอนงบ (+/-) หมายเหตุที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจาย    (บาท)

ผลการดําเนินงาน



 แลวเสร็จ
 กําลัง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

2 โตะ เกาอี้นักเรียน โตะ เกาอี้นักเรียนระดับอนุบาล

ระดับอนุบาล มีรายละเอียดดังนี้

 -โตะขนาด 60x120x55 ซม.  -โรงเรียนเทศบาล 76,000        75,800.00           - 
จํานวน 40 ตัว วัดใหญ

 -เกาอี้พลาสติก ขนาด40x43

x46 ซม. จํานวน 200 ตัว

 - โตะ เกาอี้นักเรียนระดับอนุบาล  -โรงเรียนเทศบาล 118,400      118,400.00         - 
มีรายละเอียดดังนี้ วัดทาวโคตร

 -ทําดวยไมทําสีสวยงาม ขาทํา

ดวยเหล็ก ขนาด40x50x50 

ซม.

 -เกาอี้ ขนาด 35x35x55 ซม.

พนักพิงมานั่งทําดวยไม ทําสีสวย

งามขาทําดวยเหล็ก จํานวน 80ชุด 

๑๑๐

 โอนงบ (+/-) หมายเหตุที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจาย    (บาท)

ผลการดําเนินงาน



8 ครุภัณฑการเกษตร

8.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

 แลวเสร็จ
 กําลัง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

1 เครื่องเลื่อยโซยนต  -ความยาวบา ไมนอยกวา 18 นิ้ว สํานักปลัด 35,000        35,000.00           - 
ขนาดเครื่องยนตไมนอยกวา 2 แรงมา เทศบาล

จํานวน 2 เครื่อง

2 เครื่องเลื่อยโซยนต  -ความยาวบา ไมนอยกวา 30 นิ้ว สํานักปลัด 67,000        67,000.00           - 
ขนาดเครื่องยนตไมนอยกวา  5 แรงมา เทศบาล

จํานวน 2 เครื่อง 

3 เครื่องปมน้ํา  เครื่องปมน้ําอัตโนมัติมอเตอรขนาด สํานักปลัด 15,000        14,950.00           - 
ไมนอยกวา 400 วัตต  จํานวน 1 เครื่อง เทศบาล

8.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 แลวเสร็จ
 กําลัง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

1 เครื่องสูบน้ํามอเตอร เครื่องสูบน้ํามอเตอร ขนาด 10 นิ้ว สํานักการชาง 180,000      18,000.00           - 
จํานวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้ 

 -มอเตอร 380 V 50 Hz 2 โพล

ขนาดไมต่ํากวา  15 Hp

 -ทอดูด ขนาดเสนผาศูนยกลาง

ไมนอยกวา 1.50 เมตร 

๑๑๑

 โอนงบ (+/-) หมายเหตุที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจาย    (บาท)

ผลการดําเนินงาน

 โอนงบ (+/-) หมายเหตุที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจาย    (บาท)

ผลการดําเนินงาน



8.3 แผนงานเคหะและชุมชน

 แลวเสร็จ
 กําลัง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

1 เครื่องฉีดน้ํา เครื่องฉีดน้ํา มีรายละเอียด สํานักการชาง 17,000        17,000.00           - 
ดังนี้

 -จายเปนคาเครื่องฉีดน้ําแรง 

ขนาด 3 แรงมา จํานวน 1 เครื่อง

2 เครื่องเติมอากาศ เครื่องเติมอากาศ มีรายละเอียด สํานักการชาง 180,000      180,000.00         - 
ดังนี้

 -มอเตอร 380 V 50 Hz 2 

โพล ขนาดไมต่ํากวา 10 Hp

 -ชุดเติมอากาศทําดวย PVC 

เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 5 นิ้ว

 -ติดตั้งบนทุนลอยน้ํา จํานวน 

1 เครื่อง 

3 เครื่องลางทออุตตัน เครื่องลางทออุตตัน สํานักการชาง 45,000        45,000.00           - 
มีรายละเอียดดังนี้

 -จัดซื้อเครื่องลางทออุดตัน 

ขนาดไมนอยกวา 3 นิ้ว แตไม

เกิน 8 นิ้ว สามารถลางทอได

ไกลไมนอยกวา 50 เมตร 

จํานวน 1 เครื่อง 

๑๑๒

 โอนงบ (+/-) หมายเหตุที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจาย    (บาท)

ผลการดําเนินงาน



8.4  แผนงานการพาณิชย

 แลวเสร็จ
 กําลัง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

1 เครื่องสูบน้ํา เครื่องสูบน้ํา มีรายละเอียดดังนี้ สํานักการประปา 3,243,000    -  - 
 -สูบน้ําไดไมนอยกวา 500 

ลบ.ม./ชม. สูบสงน้ําไดสูง 45 ม.

ใชมอเตอรไฟฟาพรอมแทนฐาน 

ขับเครื่องสูบ พรอมติดตั้งทอทาง

ดูดและทอทางสงเขากับทอเมน 

จายน้ําประปา จํานวน 2 ชุด

2 เครื่องสูบน้ํา เครื่องสูบน้ํา มีรายละเอียดดังนี้ สํานักการประปา 1,145,000    -  - 
 -สูบน้ําไดไมนอยกวา 250 

 ลบ.ม./ชม. สูบสงน้ําไดสูง 30 ม.

ใชมอเตอรไฟฟาขับเครื่องสูบ 

พรอมติดตั้งทอทางดูดและทอทาง

สงเขากับทอเมนจายน้ําประปา

จํานวน 1 ชุด 

๑๑๓

 โอนงบ (+/-) หมายเหตุที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจาย    (บาท)

ผลการดําเนินงาน



9.ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง 

9.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

 แลวเสร็จ
 กําลัง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

1 ชุดผจญเพลิงกัน ชุดผจญเพลิงกันความรอน สํานักปลัด 158,400      158,400.00         - 
ความรอน รายละเอียดดังนี้ เทศบาล

 -ตัวเสื้อยาวไมนอยกวา 40 นิ้ว 

คอเสื้อกวางใชปดตนคอเพื่อกัน

ความรอน พรอมหมวก ถุงมือ

รองเทา ที่ครอบศรีษะ พรอมอุป

กรณครบชุด จํานวน 2 ชุด

๑๑๔

 โอนงบ (+/-) หมายเหตุที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจาย    (บาท)

ผลการดําเนินงาน



10.ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

10.1 แผนงานสาธารณสุข

 แลวเสร็จ
 กําลัง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

1 รถโดยสารขนาด รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) กองสาธารณสุข 1,288,000   1,287,000.00      - 
12 ที่นั่ง (ดีเซล)  มีรายละเอียดดังนี้ และสิ่งแวดลอม

  -ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 

2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต

สูงสุด ไมต่ํากวา 90กิโลวัตต

  -มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น

และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง

  -เปนรถโดยสารหลังคาสูง

  -มีพนักพิงสามารถปรับเอนนอน

 ไดหลายระดับ

  -เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ

ฟลมกรองแสง และพนกันสนิม 

จํานวน 1 คัน 

๑๑๕

 โอนงบ (+/-) หมายเหตุที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจาย    (บาท)

ผลการดําเนินงาน



10.2 แผนงานเคหะและชุมชน

 แลวเสร็จ
 กําลัง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

1 รถบรรทุก ชนิด รถบรรทุก ชนิด 6 ลอ ขนาด 2 ตัน กองสาธารณสุข 3,900,000   3,336,000.00      - 
6 ลอ ขนาด 2 ตัน กําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา และสิ่งแวดลอม

130 แรงมา ยกเททายดวยระบบ

ไฮดรอลิก สามารถควบคุมไดจาก

หองโดยสาร จํานวน 3 คัน

10.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 แลวเสร็จ
 กําลัง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

1 รถสามลอแบบมีกระบะ เครื่องยนตเบนชิน ระบบ 5 เกียร  สํานักการชาง 160,000       -  -  ไมสามารถจดทะเบียนได

หลัง ขนาดกระบะไมนอยกวา (กวางxยาว

xสูง) 1,300x1,850x500  มม. 

จํานวน  2  คัน  

๑๑๖

 โอนงบ (+/-) หมายเหตุที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจาย    (บาท)

ผลการดําเนินงาน

 โอนงบ (+/-) หมายเหตุที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจาย    (บาท)

ผลการดําเนินงาน



11.ครุภัณฑกอสราง

11.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 แลวเสร็จ
 กําลัง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

1 รถบรรทุกติดตั้ง รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคแบบเครน สํานักการชาง 3,300,000    -  - 
เครนไฮโดรลิค พับหลังเกงมีรายละเอียดดังนี้ 

 -เครื่องยนตดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ 

 -กําลังแรงมาสูงสุดไมนอยกวา

150 แรงมา

 -สามารถเททายไดดวยระบบไฮโดรลิค

 จํานวน 1 คัน

12. ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

12.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

 แลวเสร็จ
 กําลัง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

1 เครื่องชวยหายใจ เครื่องชวยหายใจ ชนิดอัด สํานักปลัด 660,000      235,400.00         -  แลวเสร็จ

อากาศ ถังคารบอนไฟเบอร บรรจุ เทศบาล

อากาศไมนอยกวา 1,800 ลิตร ที่

แรงดันไมนอยกวา 280 บาร 

จํานวน 4 ชุด

๑๑๗

 โอนงบ (+/-) หมายเหตุที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจาย    (บาท)

ผลการดําเนินงาน

 โอนงบ (+/-) หมายเหตุที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจาย    (บาท)

ผลการดําเนินงาน
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การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
วันท่ี  18  พฤศจิกายน 2562   ณ หองประชุมสํานักการศึกษา 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
ออกตรวจสอบโครงการกอสราง เม่ือวันท่ี  15  พฤศจิกายน  2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถนนประตูโพธิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถนนประตูโพธิ์ 
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ถนนพานยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถนนพานยม 
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ถนนพานยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถนนวัดโคกธาต ุ
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