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สวนท่ี ๑ 
บทนํา 

 
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ไดดําเนินการตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 แกไข
เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559     โดยผูบริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการพัฒนา  เพ่ือทําหนาท่ีในการกําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   เพ่ือใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติและจัดทํารายงานการ
ติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส โดยมีงานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน ทําหนาท่ีรวบรวม
และจัดทํารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  และรายงานการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานประจําปเสนอตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นตอผูบริหารเทศบาล  สภาเทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  และประกาศใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน อยางนอยปละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนธันวาคมของทุกป  

ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559   ขอ 29 (3) เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชจงึจัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ.2561 
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖ 1 (ระหวางเดือนตุลาคม ๒๕ 60 ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖ 1)  โดยไดสรุปผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ือเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานของปท่ีผานมาวา
มีความสอดคลองกับแผนงานท่ีไดวางเอาไวหรือไม  การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพียงใด  และ
สามารถใชเปนขอมูลยอนกลับเพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงและตัดสินใจในการกําหนดแนว
ทางการพัฒนาทองถ่ินในปตอไป 
 

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
ถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคา และการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลท่ีเก็บรวบรวมอยางเปน
ระบบมีความเท่ียงตรง 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  ขอ ๒๘  ดังนี้   
ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย  

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

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   

กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได   
 

ข้ันตอนท่ี ๒   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  กําหนดแนวทาง วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ขอ ๒๙ (๑)   
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ข้ันตอนท่ี ๓    คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดําเนินการติดตามและ
ประเมนผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ขอ ๒๙ (๒)   

 

ข้ันตอนท่ี ๔    คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน   รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอ
สภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและ
ตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559  ขอ ๑๓ (๓)   

  

ข้ันตอนท่ี ๕    ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน  และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 พ.ศ.๒๕๕9 ขอ ๑๔ (๕)   

 
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    
(๒) ความสอดคลอง (relevance) 

มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน  ยุทธศาสตรประเทศ  คานิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตรและนโยบายของ
คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  



5 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล แผน
ชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมายเพ่ือ
การพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผูบริหาร  รวมท้ังปญหา  ความตองการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง     
การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการท่ีมีความจําเปนตอประชาชนในชุมชน  

สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดในชุมชน และสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาท่ีของทองถ่ิน  โดย
คํานึงถึงงบประมาณของทองถ่ิน 

(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  การควบคุมดูแลการทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียว
ธรรมชาติในชุมชน 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   
(๗)  ผลลัพธและผลผลิต     

ประชาชน  ชุมชน  ไดรับอะไรจากการดําเนินโครงการของเทศบาล ซ่ึงสงผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ 
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1.7 ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  
1. ระเบียบท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 
ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองคประกอบท่ีใชในการติดตามดังนี้  
(๑) แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ.2559 ขอ ๒๘ โดยมี ภาคประซาซนเขามามีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการฯ 

(๒) การบันทึกขอมูลในแบบรายงาน ดังนี้ 
แบบท่ี ๑ การกํากับการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร แบบประเมินความพึง

พอใจของผูเขารวมโครงการ 
๒. วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้ 
(๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) 
(๒) หวงเวลาในการติดตามและประเมินผลมีรายไตรมาสและระยะหกเดือนดังนี้ 

รายไตรมาส 
ไตรมาสท่ี 1 (1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2560) รายงานภายในเดือน มกราคม 2561 
ไตรมาสท่ี 2 (1 มกราคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561) รายงานภายในเดือน เมษายน 2561 
ไตรมาสท่ี 3 (1 เมษายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2561) รายงานภายในเดือน กรกฎาคม 2561 
ไตรมาสท่ี 4 (1 กรกฎาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) รายงานภายในเดือน ตุลาคม 2561 

ระยะ ๖ เดือน 
ครั้งท่ี 1 เดือน ตุลาคม ๒๕60 - มีนาคม ๒๕61  รายงานภายในเดือน เมษายน 2561 
ครั้งท่ี 2 เดือน เมษายน ๒๕61  - กันยายน ๒๕๖1 รายงานภายในเดือน ตุลาคม 2561 

(๓) ดําเนินการตรวจสอบในระหวางการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริง 
ท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น วาสามารถเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไว 
หรือไม 

(๔) สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา  
(๔) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
(6) เสนอแนะความคิดเห็นท่ีไดจากการติดตามแลประเมินผล  

7๓. เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 
แบบท่ี ๑ การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร แบบประเมินคุณภาพของ

แผนพัฒนา แบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ  
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1.8 การกําหนดหนวยงานรับผิดชอบ  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 หมวด ๖ ขอ ๒๘ กําหนดให ผูบริหารทองถ่ินแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน เทศบาลนครนครศรีธรรมราชไดมีคําสั่งเทศบาลท่ี  
1433/2561 ลงวันท่ี 25 เมษายน 2561 แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช ดังนี้ 

1. นายสมพุทธ ธุระเจน   ผูทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
2. นายคํานวน โสมนิล  สมาชกิสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  กรรมการ 
3. นายจักรพันธุ จันทรเขียว สมาชกิสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กรรมการ  
4. นายประยูร จิระพิบูลยพันธ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราช กรรมการ  
5. นายอํานวย อนนัทนุพงศ คณะกรรมการชุมชนนอกไร-สะพานยาว  กรรมการ 
6. ด.ต.เจริญ มาถนอม ประธานคณะกรรมการชุมชนตลาดยาว กรรมการ  
7. ผูอํานวยการสํานักศิลปากรท่ี  12  นครศรีธรรมราช    กรรมการ  
8. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช    กรรมการ  
9. นางสุรีวรรณ สาสนานนท ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน กรรมการ  
10. นางจิตรา มะโนสงค รรท. ผูอํานวยการสํานักการชาง  กรรมการ  
11. นางจงดี  โปณะทอง ผูอํานวยการสวนพัฒนารายได  กรรมการ  
12. นายสมพุทธ ธุระเจน   ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ  
13. นางอรชร ไชยพงศ  ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
14. นายพลวัต  รุจิระยรรยง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ เลขานุการ  

อํานาจหนาท่ีของ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ 
(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึง ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร

ทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน เสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยาง
นอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป  

 (๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร  
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สวนที ่๒ 
วิสัยทัศน  ยุทธสาสตรการพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 
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 รวม

ตรวจสอบและประเมินผล 
๓. บุคลากรทุกระดับมีศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
๔. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ชุมชนเขมแข็ง บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. การศึกษาระดับประถมศึกษามีประสิทธิภาพไดมาตรฐานและเปนท่ีพึงพอใจของผูปกครอง   

นักเรียน 
๖. การศึกษาระดับมัธยมศึกษามีประสิทธิภาพไดมาตรฐานและเปนท่ีพึงพอใจของผูปกครอง

นักเรียน 
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 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาสัมพันธเพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร 
2. จํานวนครั้งท่ีประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล/เทศบัญญัติ 

งบประมาณ/แผนการดําเนินงาน และการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาล  
3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี 
4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหประชาชนไดรวมแสดงความคิดเห็นตอการ 

ดําเนินงานกิจกรรมของเทศบาล 
5. รอยละของจํานวนประชากรในเขตเทศบาลท่ีมีสิทธิ์เลือกตั้งไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง 

นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ไมต่ํากวารอยละ 70 
6. รอยละของจํานวนผูบริหาร  พนักงาน ลูกจางเทศบาล  และบุคลากรท่ีเก่ียวของ 

เขารับการอบรมสัมมนา 
7. จํานวนวัสดุและครุภัณฑ ท่ีจัดซ้ือ 
8. จํานวนครั้งท่ีกอสราง/ปรับปรุงอาคารสํานักงาน และอาคารอ่ืนๆ  
9. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล  
10. รอยละของชุมชน/กลุมองคกรตางๆ ในเขตเทศบาล เขารวมอบรมสัมมนา 
11. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือสนับสนุนสงเคราะห เด็ก สตรี ผูสูงอายุคนพิการ  

ผูดอยโอกาสทางสังคม 
12. รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางเทาเทียม เปนธรรมและ

ท่ัวถึง 
13. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาความยากจนของประชาชนในเขต

เทศบาล  
14. รอยละของประชาชนผูประสบภัย ผูยากไร ผูดอยโอกาสทางสังคมท่ีขอรับความชวยเหลือจาก

เทศบาลและไดรับการชวยเหลือ 
15. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชนในเขตเทศบาล 
16. จํานวนกลุมองคกรตางๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือการพัฒนาศักยภาพคน ชุมชน สูสังคมเขมแข็ง  
17.  จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและบรรเทาสาธารณภัย 

ใหกับประชาน 
18. รอยละของผูดูแลเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเขารับการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนา

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
19. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือสนับสนุนสงเสริมใหนักเรียนระดับประถมศึกษา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ 
20. รอยละของผูบริหาร พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษาเขารับการอบรม  

สัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพการบริหาร/การจัดการเรียนการสอน 
21. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
22. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือสงเสริมสุขภาพและพลานามัยใหแกนักเรียน 

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
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23. รอยละความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนระดับ  
ประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

24. รอยละของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลผานเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
25. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือสนับสนุนใหเด็ก และเยาวชนไดใชเวลาวาง 

ใหเปนประโยชน 
26. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนไดศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม   

เพ่ือเสริมสรางการเรียนรูท่ีหลากหลาย 
27. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือสนับสนุนสงเสริมใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ 
28. รอยละของผูบริหาร พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษาเขารับการอบรม  

สัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน 
29. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของ  

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
30. รอยละความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนระดับ  

มัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
31. รอยละความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการจัดการศึกษานอกระบบ  

การศึกษา 
32. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนนอกระบบ  

และตามอัธยาศัยของเทศบาล 
33. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือสนับสนุนสงเสริม  อนุรักษไวซ่ึงวัฒนธรรม 

ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
34. รอยละความพึงพอใจของประชาชน/ชุมชนในเขตเทศบาล   ท่ีมีตอการจัดกิจกรรม/โครงการ  

เพ่ือสนับสนุนสงเสริม เพ่ืออนุรักษไวซ่ึงวัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ินของเทศบาล  
35. รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานและ  

ระบบสาธารณูปโภคของเทศบาล 
36. จํานวนครั้งท่ีจัดกิจกรรม/โครงการ เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนในเขตเทศบาล   

มีรายไดเพ่ิมข้ึน 
37. จํานวนครั้งท่ีจัดกิจกรรม/โครงการ เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการทองเท่ียว 
38. จํานวนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการพัฒนาเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว 
39. จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการปรับปรุงภูมิทัศนใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย  สวยงาม 
40. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือกําจัดขยะ และสิ่งปฏิกูลตางๆ ใหมีความสะอาด  

สวยงาม  
41. จํานวนคู คลองท่ีไดรับการพัฒนาหรือปรับปรุง 
42. รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอเทศบาลในการบริหารจัดการสภาพแวดลอมและ  

ภูมิทัศนในเขตเทศบาล 
43. รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอเทศบาลในการดําเนินการกําจัดขยะ  

และสิ่งปฏิกูลตางๆ ใหมีความสะอาด สวยงาม  
44. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือควบคุม ปองกันโรคตางๆ ใหกับประชาชน 
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45. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยของ  
โรงพยาบาลเทศบาลฯ และศูนยบริการสาธารณสุขของเทศบาล 

46. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลใหเปนโรงพยาบาล 
ท่ีผานรับรองคุณภาพ 

47. รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอเทศบาลในการใหบริการดานสาธารณสุขของเทศบาล  
48. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีรณรงคใหความรูแกประชาชนในการควบคุมปองกันโรคตางๆ 

65. จํานวนกลุมเปาหมายท่ีไดรับการอบรมเก่ียวกับการสุขาภิบาลอาหารและมีแนวทางการ 
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานการสุขาภิบาล 

66. จํานวนกลุมเปาหมายไดรับการตรวจประเมินสุขลักษณะทางดานกายภาพ และสุมตรวจ 
ตัวอยางเพ่ือวิเคราะหดานเคมีและชีวภาพ 
 

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 
  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 
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประจําป ีงบประมาณ พ.ศ.2561 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราชไดดําเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล นคร

นครศรีธรรมราช ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖ 1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖ 1 (ระหวางเดือน ตุลาคม 

พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕61) โดยเก็บขอมูลการดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ ของทุกสวน ราชการ 

ท้ังขอมูลในเซิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร และนํามาสรุปเปน ภาพรวมของ

การดําเนินงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชดังนี้ 

3.1 การกํากับการจัดทําแผนพัฒนาสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนแบบประเมินตนเอง

ในการจัดทํา แผนพัฒนาสี่ป ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   โดยจะทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง 

หลังจากท่ีองคประกอบสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนพัฒนาสี่ปแลว 

ประเด็นการประเมิน มีการ
ดําเนนิงาน 

ไมมีการ
ดําเนนิงาน 

สวนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
6.มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณาราง
แผนพัฒนาสี่ป 

  

สวนท่ี 2 การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล   
8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   
9.มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน(swot)เพ่ือประเมินสภาพการพัฒนา
ทองถ่ิน 

  

10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

  

11. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ียั่งยืน   
12. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน   
13. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
14. มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   
15. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสี่ป   
16. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนแผนพัฒนาสี่ป   
17. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสี่ป   
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3.2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  7แบบประเมินตนเอง 7โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสี่

ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ 6 เดือน  
 

สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 
   1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
   2. รายงานผลการดําเนินงาน ทุก 6 เดือน 
  ครั้งท่ี 1    (ตุลาคม 2560– มีนาคม 2561)  

ครั้งท่ี 2    (เมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
 

สวนท่ี  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ป 
   3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา สี่ป (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  39 154,340,400  39 166,134,800  39 176,579,200  158 642,348,400  

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  2      5,550,000  2     5,550,000  2     5,600,000  8    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   585  1,980,554,888     571  2,031,475,148    586  2,119,331,988  2,343  8,365,014,416  

13 



2 
 

4.  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป  2561  (ตุลาคม 2560– มีนาคม 2561) 
 

 
ยุทธศาสตร 

จํานวน
โครงการท่ี

เสร็จ 

จํานวน
โครงการท่ีอยู
ในระหวาง
ดําเนินการ 

จํานวน
โครงการท่ียัง

ไมได
ดําเนินการ 

จํานวน
โครงการท่ีมี
การยกเลิก 

จํานวน
โครงการ
ท้ังหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. การเมืองการ
บริหาร 

2 1.08 8 4.32 6 3.24 - - 16 8.65 

2. สวัสดิการสังคม
และคุณภาพชีวิต 

2 1.08 17 9.19 12 6.49 - - 31 16.76 

3. การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณี 

12 6.49 30 16.22 27 14.59  - 69 37.30 

4. สาธารณูปโภคและ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

4 2.16 28 15.14 11 5.95 1 0.54 44 23.78 

5. เศรษฐกิจ -  1 0.54 -  - - 1 0.54 
6. สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

1 0.54 21 11.35 2 1.08 - - 24 12.97 

รวม 21 11.35 105 56.76 58 31.35 1 0.54 185 100 
 
แผนภูมิแสดงผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป  2561  (ตุลาคม 2560– มีนาคม 2561) 
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5. การเบิกจายงบประมาณป 2561 
 

ยุทธศาสตร งบประมาณอนุมัติ 
(บาท) 

งบประมาณท่ีเบิกจายแลว 
จํานวนเงิน รอยละ 

1. การเมืองการบริหาร          17,527,400         3,332,313.00  19.01 
2. สวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต        126,886,000       58,033,266.96  45.74 
3. การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณี 

       178,348,600      69,786,485.07  39.13 

4. สาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐาน          77,514,400         1,118,149.00  1.44 
5. เศรษฐกิจ            4,700,000  -  
6. สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม          16,465,000        6,003,188.61  36.46 

รวม 421,441,400 138,273,402.64 32.81 
 

 
แผนภูมิแสดงงบประมาณท่ีอนุมัติในป 2561 

 

 
 
 
 
 

1. การเมอืงการ
บรหิาร, 17,527,400

2. สวัสดกิารสงัคม
และคณุภาพชวีติ

, 126,886,000

3. การศกึษา ศาสนา
ศลิปวัฒนธรรม และ

ประเพณี
, 178,348,600

4. สาธารณูปโภคและ
โครงสรา้งพืน้ฐาน

, 77,514,400

5. เศรษฐกจิ
, 4,700,000

6. สาธารณสขุและ
สิง่แวดลอ้ม
, 16,465,000
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3.3  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร  เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใช
ประเมินผลการดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว และมีกําหนด
ระยะเวลาในการรายงานปละ 2 ครั้ง  ในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม 
 
สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 
1. ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
2. วัน/เดือน/ปท่ีรายงาน  31  มีนาคม  2561 
สวนท่ี  2  ยุทธศาสตรและโครงการในป  2561 
3. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ 
 

 
ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการในป 2561 
จํานวนโครงการ 

ท่ีปรากฏอยูในแผน 
จํานวนโครงการ 

ท่ีไดปฏิบัต ิ
รอยละ 

1. การเมืองการบริหาร 35 16 2.66 
2. สวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 41 31 5.16 
3. การศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 190 69 11.48 
4. สาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐาน 269 44 7.32 
5. เศรษฐกิจ 2 1 0.17 
6. สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 64 24 3.99 

รวม 601 185 30.78 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนโครงการในป 2561 
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สวนท่ี  3  ผลการดําเนินการ 
4. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม (โดยสุมสํารวจ 

300 คน) 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 
(1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/
กิจกรรม 

85.67 11.33 3.00 

(2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

86.00 11.33 2.67 

(3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/ กิจกรรม 

80.30 18.37 1.33 

(4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให
ประชาชนทราบ 

88.63 9.33 2.04 

(5)  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

82.55 15.00 2.45 

(6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 83.33 15.00 1.67 
(7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
ของประชาชนในทองถ่ิน 

90.00 4.67 5.33 

(8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

89.33 7.67 3.00 

ภาพรวม 85.73 11.59 2.68 
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สวนท่ี 4 
ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาการติดตามและประเมินผล 

ในเชิงปริมาณตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาทองถิ่น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ขอ  13 และ  ขอ ๒๙ ประกอบกับหนังสือกระทรวง 
มหาดไทยท่ี มท ๐๘๑๐.3/ว 5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม ๒๕๕9 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอ ๗ แนวทางการพิจารณาการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559) เปนแบบท่ีกําหนดให
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว  ซ่ึงเปน
สวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันท่ี
ประกาศใชงบประมาณรายจาย ประกอบดวย ๑  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปและ 2 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนด
ไวตามนัยหนังสือดังกลาวขางตน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินสามารถนําเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช
เปนกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไดตามความเหมาะสม  เพ่ือรวบรวม
รายงานใหผูบริหารทราบและเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป  

ดังนั้น เพ่ือใหการประเมินเปนไปดวยความถูกตองและมีประสิทธิภาพตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังกลาว เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงไดดําเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพ
ของแผนพัฒนา โดยสรุปผลการประเมินมีรายละเอียด ดังนี้  

4.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  20 
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร ประกอบดดวย (10) 
    3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10) 
    3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด  (5) 
    3.4 วิสัยทัศน (5) 
    3.5 กลยุทธ (5) 
    3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่องโยงของยุทะศาสตรในภาพรวม (5) 
    3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและ
ขอมูลพ้ืนฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(1) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน  ท่ีตั้งของ
หมูบาน/ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอาการ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหลงน้ํา 
ลักษณะของปาไม/ ฯลฯ 

20 
(3) 

 
3 

 (2) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน 
ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร และชวงอายุและ
จํานวนประชากร ฯลฯ 

(2) 2 

 (3) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังเคราะห 
ฯลฯ 

(2) 2 

 (4) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เชน การ
คมนาคมขนสง การไฟฟา การประปา โทรศัพท 
ฯลฯ 

(2) 2 

 (5) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร 
การประมง การปศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 
และเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและ
แหลงน้ํา) 

(2) 1 

 (6) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนาธรรม 
เชน การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจําป 
ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมือง และ
ของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ  

(2) 2 

 (7) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปา
ไม ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

(2) 1 

 (8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทํา
แผนงานพัฒนาทองถ่ินหรือการใชขอมูล จปฐ. 

(2) 2 

 (9) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ 
และการดําเนินการประชุมประชาคมทองถ่ิน โดยใช
กระบวนการรวมคิด รวมทํารวมตัดสินใจ รวม
ตรวจสอบ รวมรบัประโยชน รวมแกปญหา 
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกไขปญหา
สําหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองทองถ่ิน 

(3) 3 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ี
ได 

2. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะหท่ีครอบคลุมความเชื่องโยง ความสอดคลอง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทะศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเชื่องโยงแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และ Thailand 4.0  

15 
(2) 

 
2 

 (2) การวิเคราะหท่ีการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใชผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ันตอการพัฒนา
ทองถ่ิน 

(1) 1 

 (3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

(3) 2 

 (4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การ
สงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(2) 2 

 (5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(2) 1 

 (6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ในปจจุบันและโอการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค 
SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-
Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity 
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(2) 2 

 (7) สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิง
พ้ืนท่ี มีการนําเสนอปญหา คนหาสาเหตุของปญหาหรือวิธีการ
แกไขปญหา การกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือแกไขปญหา 

(2) 1 

 (8) ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในงบประมาณท่ีไดรับ และการ
เบิกจายงบประมาณ ในปงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ
การประเมินผลการนําแผน พัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
และกาประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาทองถ่ินในเชิงคุณภาพ 

(1) 1 

(9) ผลท่ีไดรับจาการดําเนินงานในงบประมาณ พ.ศ. 2557-
2560 เชน สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การ
เบิกจายงบประมาณการประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของพัฒนา
ทองถ่ินในเชิงคุณภาพ 

(1) 1 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ี
ได 

3. ยุทธศาสตร  
3.1 ยุทธศาสตรกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน 
ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ 
20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ Thailand 
4.0  

65 
(10) 
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3.2 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขต
จังหวัด 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม
ของทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจละสังคม
แหงชาติ และ Thailand 4.0 

(10) 9 

3.3 ยุทธศาสตร
จังหวัด 

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการ
บริหารราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบาย
รัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ 
Thailand 4.0 

(10) 10 

3.4 วิสัยทัศน วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน 
สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสัมพันธกับโครงการพัฒนา
ทองถ่ิน 

(10) 10 

3.5 กลยุทธ แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตามหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน 
หรือ  แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการใหบรรลุ
วิสัยทัศนนั้น 

(5) 5 

3.6 เปาประสงค
ของแตละประเด็น
กลยุทธ 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและ
สนับสนุนตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ัน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5) 4 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร 
(Positioning) 

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือให
บรรลุวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเกิดจาก
ศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร 

(5) 5 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนด
จุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจาก
เปาประสงคและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมี
ความชัดเจน นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินใน
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป โดยระบุแผนงานและความเชื่องโยง
ดังกลาว 

(5) 4 

20 21 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ี
ได 

3.9 ความเชื่องโยง
ของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม 

ความเชื่องโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม แหงชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนา
ภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(5) 4 

3.10 ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ เปนผลผลิตท่ีเปนชุดหรือเปนโครงการท่ีเปน
ชุด กลุมหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เปนตน เพ่ือ
นําไปสูการจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปอยางถูกตองและครบถวน 

(5) 4 

 รวมคะแนน 100 89 
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4.2 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 
 

แบบประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาสี่ป เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบดวย  60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 
    5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5) 
    5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 (5) 
    5.7 โรงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5) 
    5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติ ม่ันคง ม่ังค่ัง 
ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
    5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ (5) 
    5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (5) 
   รวมคะแนน 100 
 
  

23 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
1. การสรุปสถานการณ 
การพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน(ใชการวิเคราะห SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง
ประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, 
ดานสังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม) 

10 10 

2.การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใช
วัดผลในเชิงปริมาณเชน การวัดจํานวนโครงการ 
กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองวาเปนไป
ตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนท่ีดําเนินการ
จริงตามท่ีไดกําหนดไวเทาไหร จํานวนท่ีไมสามารถ
ดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหรสามารถอธิบายได
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนดไว 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) 
โครงการท่ีดําเนินการในเชิงปริมาณ (Guantitative)  

10 9 

3. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการนําเอาเทคนิคตางๆ มาใชเพ่ือวัดวา
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ท่ีดําเนินการ
ในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชน
หรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาท่ีหรือไม 
ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ 
การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง 
คงทน ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงค
หรือไม ซ่ึงเปนไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัสดุ
ประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการ
ตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) 
โครงการท่ีดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 9 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
4. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

1) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ มี
ความสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในมิติตางๆ จนนําไปสูการจัดทํา
โครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช SWOT 
Analysis/Dem 

10 10 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีกําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุง
ไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนา
อะไรในอนาคต  

60 
(5) 

 
5 

5.2 กําหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับโครงการ 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการ
ตองกําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมา
ของโครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มี
ความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 5 

5.3 เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสูการตั้ง
งบประมาณไดถูกตอง 

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ันในอนาคตเปนทิศทางท่ีตอง
ไปใหถึงเปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจํานวน
เทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไร 
กลุมเปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลา
ดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําท่ี
ไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเม่ือไร ใครคือ
กลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมี
หลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมาย
หลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(5) 5 

5.4 โครงการมีความ
สอดคลองกับแผน 
ยุทธศาสตร 20 ป 

โครงการสอดคลองกับ (1) ความม่ันคง (2) การ
สรางความสมารถในการแขงขัน (3) การพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน (4) การสรางโอกาสความ
เสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5) การสราง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความม่ังคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

(5) 4 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
5.5 เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาต ิ

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเปน
ศูนยกลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศนภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4) ยึดเปาหมายอนาคต
ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนําไปสูการ 
ปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปท่ีตอ
ยอดสูผลสัมฤทธิ์ท่ีเปนเปาหมายระยะยาว ภายใต
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการ
แขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสู
รายไดสูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย
และการปฏิบัติรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมี
คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม (4) 
การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 
(5) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (6) การบริหาร
ราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5) 5 

5.6 โครงการมีความ
สอดคลอง Thailand 
4.0 

โครงการท่ีมีลักษณะหรือสอดคลองกับการ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู Value-Based 
Economy หรือเศรษฐกิจขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 
ทํานอยไดมาก เชน (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา 
โภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจาก
การขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสู
การขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม (3)  เปลี่ยนจากการเนนภาคการ
ผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน รวมถึง
โครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
การวิจัยละพัฒนาแลวตอยอกความไดเปรียบเทียบ 
เชน ดานเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 4 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
5.7 โครงการสอดคลอง
กับยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัด 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ัน 
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไมสามารถแยก
สวนสวนใดสวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนี้
โครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกัน
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึนท่ีเปนปจจุบัน 

(5) 5 

5.8 โครงการแกไขปญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสรางใหเปนเทศชาติ
ม่ังคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใต
หลักประชารัฐ 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความ
พอเพียงท่ีประชาชนดําเนินการเองหรือรวม
ดําเนินการ เปนโครงการตอยอดขยายได เปน
โครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน 
เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) (LSEP) 

(5) 5 

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคลองกับเปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลัก
สําคัญ 5 ประการในการจัดทําโครงการไดแก (1) 
ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) 
ความโปงใส (Transparency) 

(5) 5 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกตองตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการาคาเพ่ือการพัฒนาตองสอดคลอง
กับโครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลัก
ของราคากลาง ราคากลางทองถ่ินมีความโปงใสใน
การกําหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิงประจักษมี
ความคลาดเคลื่อนไมมากมากกวาหรือไมต่ํากวา
รอยละหาของการนําไปตั้งงบประมาณรายจายใน
ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจาย
พัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอ่ืนๆ 

(5) 5 

5.11 มีการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคลองกับวัตถุประสงค
และผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

มีการกไหนตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance 
indicator : KPI ) ท่ีสามารถวัดได (efficiency) ได 
เชน การกําหนดความพ่ึงพอใจการกําหนดรอยละ 
การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ี
สิ่งท่ีไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

(5) 4 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
5.12 ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ันไดจริงจากการดําเนินการ
ตามโครงการพัฒนาซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงค
ท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลท่ีเกิดข้ันจะตองเทากับ
วัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซ่ึงการเขียน
วัตถุประสงคควรคํานึง (1) มีความเปนไปไดและมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินการงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของ
ความสําเร็จได (3) ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงาน
อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและ
สามารถปฏิบัติได (4) เปนเหตุผล สอดคลองกับ
ความเปนจริง (5) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

(5) 5 

 รวมคะแนน 100 95 
 
 
4.3 สรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
จากผลการดําเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได

ประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือน
มีนาคม 2561 ตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564) มีรายละเอียดดังนี้  

1. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร 
จํานวนโครงการท้ังหมด 35 โครงการ จํานวนโครงการตามเทศบัญญัติ 16 โครงการ ดําเนินการ

ไปแลว 4 โครงการ กําลังดําเนินการ 8 โครงการและยังไมไดดําเนินการ 6 โครงการ  
2. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 
จํานวนโครงการท้ังหมด 41 โครงการ จํานวนโครงการตามเทศบัญญัติ 31 โครงการ ดําเนินการ

ไปแลว 2 โครงการ กําลังดําเนินการ 17 โครงการและยังไมไดดําเนินการ 12 โครงการ  
3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี 
จํานวนโครงการท้ังหมด 190 โครงการ จํานวนโครงการตามเทศบัญญัติ 69 โครงการ 

ดําเนินการไปแลว 412 โครงการ กําลังดําเนินการ 30 โครงการและยังไมไดดําเนินการ 27 โครงการ  
4. ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐาน 
จํานวนโครงการท้ังหมด 269 โครงการ จํานวนโครงการตามเทศบัญญัติ 44 โครงการ 

ดําเนินการไปแลว 4 โครงการ กําลังดําเนินการ 28 โครงการและยังไมไดดําเนินการ 12 โครงการ  
5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 
จํานวนโครงการท้ังหมด 2 โครงการ จํานวนโครงการตามเทศบัญญัติ 1 โครงการ กําลัง

ดําเนินการ 1 โครงการ  
6. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
จํานวนโครงการท้ังหมด 64 โครงการ จํานวนโครงการตามเทศบัญญัติ 24 โครงการ ดําเนินการ

ไปแลว 1 โครงการ กําลังดําเนินการ 21 โครงการและยังไมไดดําเนินการ 2 โครงการ  
 

28 



17 
 

 
สรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาท้ัง 6 ยุทธศาสตร  

-โครงการตามแผนพัฒนาสี่ป (ป 2561) จํานวน 601 โครงการ  
-โครงการตามเทศบัญญัติ ประจาป 2561 จานวน 185 โครงการ  
-โครงการท่ีไดดําเนินการแลว จานวน 21 โครงการ คิดเปนรอยละ 11.35  
-งบประมาณตั้งไว 421,441,400 บาท  เบิกจายแลว 138,273,402.35  บาท         

คิดเปนรอยละ 32.81 
 

4.4 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  

4.5 ขอเสนอแนะ  
๑. การจัดทาแผนพัฒนาสี่ปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานการคลังในการพิจารณา

โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาสี่ป  

๒. ควรเรงรัดใหมีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายให

สามารถดาเนินการไดในปงบประมาณนั้น  

๓. เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานท่ี

จะตองดําเนินการ ซ่ึงจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด โอนตั้งจายรายการใหม  

จากขอเสนอแนะดังกลาว หากเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามารถสามารถดําเนินการไดจะ
สงผลใหการพัฒนาทองถ่ินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถตอบสนองความตองการ
ประชาชนและทําใหประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
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สวนที่ 5 
 

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ 
แผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561 –2564 (เฉพาะโครงการท่ีไดรับงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ.2561) 

 



1. ยุทธศาสตร์  ด้านการเมืองการบริหาร

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

1 สถานีวิทยุกระจายเสียง  - จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ 100,000         กองวิชาการ 21,544.00            -  -  50

เทศบาลนคร ถ่ายทอดการกระจายเสียง และแผนงาน

นครศรีธรรมราช  - จัดกิจกรรมดีเจน้อยเมืองลิกอร์

2 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  - จัดแถลงข่าวเทศบาลพบสื่อ 4,000,000      กองวิชาการ 2,177,469.00       -  -  50

ของเทศบาล มวลชน และแผนงาน

 - จัดทําเอกสาร วารสาร เว็บไซต์

ป้ายประชาสัมพันธ์  เพื่อเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล

 - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาล

โดยรถเคลื่อนที่

 - ออกอากาศทางสถานีวิทยุ

โทรทัศน์

3 เลือกตั้งนายกเทศมนตรี จัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 200,000         สํานักปลัด  -  -  -  0

และสมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาล

นครนครศรีธรรมราช นครนครศรีธรรมราช

30

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

โครงการ



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

4 อบรมสัมมนาบุคลากร จัดอบรมสัมมนาแก่ผู้บริหาร 500,000         สํานักปลัด  -  -  -  10

เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล

เทศบาลและลูกจ้าง เพื่อพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร  และส่งเสริม

ด้านคุณธรรมจริยธรรม

5 จัดเก็บภาษีนอกสถานที่  - ประชาสมัพันธ์และจัดเก็บ 100,000         สํานักการคลัง  -  -  -  0

ภาษีถึงบ้านถึงพื้นที่  ภายใน

เขตเทศบาล    โดยมีกลุ่ม

เป้าหมาย ดังนี้

 -  ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี

โรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบํารุง

ท้องที่   และภาษีป้าย กรณีไม่ยื่น

แบบภายในระยะเวลาที่กําหนด

ของการชําระภาษีของแต่ละ

ประเภท

 - ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมข้อมูล

ใหม่    และข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง

ของโรงเรือน ป้าย และที่ดิน

 - เร่งรัดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ

ที่ดิน ภาษีป้ายที่ไม่มาชําระภาษี

ภายในกําหนด
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

6 ประชาสัมพันธ์การ  - ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ 100,000         สํานักการคลัง 16,167.00            -  -  100

จัดเก็บภาษี ภาษีทั้ง ๓ ประเภท  ภายใน

เขตเทศบาล คือ  ภาษีโรงเรือน

และที่ดิน   ภาษีบํารุงท้องที่

ภาษีป้าย  โดย

 - จัดทําคัทเฮาท์   ขนาด 

๓.๖๐ ม. x ๔.๘๐ ม. 

จํานวน  2 จุด  บริเวณหน้า

สํานักงานเทศบาลฯ   และ

บริเวณถนนพัฒนาการคูขวาง

 - จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์

เพื่อแนะนําขั้นตอนการชําระ

ภาษี

7 ฝึกอบรมพนักงาน จัดประชุม อบรมสัมมนาเกี่ยวกับ 500,000         สํานักการคลัง 544,674.00          -  -  100

และลูกจ้าง ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

8 จัดทําแผนพัฒนา  - จัดประชุมประชาคมระดับพื้นที่ 700,000         กองวิชาการ 448,249.00          -  -  50

งบประมาณ  และการ และระดับเทศบาลนคร  เพื่อนํา และแผนงาน

ติดตามประเมินผล ปัญหามาพิจารณาจัดทําแผนพัฒนา

เทศบาล

 - จัดทําเอกสารแผนพัฒนาเทศบาล

และแผนฯ เพิ่มเติม จํานวน 200 เล่ม

 - จัดทําเอกสารแผนพัฒนาชุมชน

จํานวน 200 เล่ม

 - จัดทําเอกสารแผนการดําเนินงาน

และเอกสารแผนการดําเนินงาน 

เพิ่มเติม จํานวนรวม 200 เล่ม

 - ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

ปีละ  4 ครั้ง

 - จัดทําเอกสารเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจําปี

จํานวน 350 เล่ม

9 ฝึกอบรมให้ความรู้ จัดฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้ 100,000         กองวิชาการ  -  - 90,000      0

พัฒนาศักยภาพและ เกี่ยวกับระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และแผนงาน

เพิ่มประสิทธิภาพ ให้กับบุคลากรกองวิชาการและ

บุคลากรกองวิชาการ แผนงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

และแผนงาน
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

10 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์ ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด 10,000,000    กองวิชาการ  -  -  -  10

วงจรปิด เครือข่ายแบบมุมมองคงที่สําหรับ และแผนงาน

ติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor

Fixed Network Camera)

แบบที่ 3 พร้อมเสากล้องโทรทัศน์

วงจรปิดสูงไม่น้อยกว่า 4 เมตร

อุปกรณ์สําหรับจัดเก็บข้อมูลภาพ

บันทึกกล้องวงจรปิดโปรแกรม

บริหารจัดการระบบบันทึกภาพและ

อุปกรณ์อื่นๆ จํานวนไม่น้อยกว่า 

74 กล้อง  ติดตั้ง 34 จุด 

11 ปรับปรุงอาคารเก็บ ปรับปรุงอาคารเก็บเอกสารทาง 153,000         สํานักการคลัง  -  -  -  10

เอกสารทางการเงินและ การเงินและบัญชี พร้อมชั้นวาง

บัญชี เอกสาร ขนาดอาคาร4.00x10.00

เมตร ชั้นวางเอกสาร ขนาดไม่น้อย

กว่า 0.75x2.40 เมตร จํานวน

5 ชุด

12 จัดทําป้ายเทศบาลนคร ป้ายอักษรโลหะยกกล่อง หน้า 94,400           สํานักปลัด  -  -  -  10

นครศรีธรรมราช อะคริลิคใส่ไฟ LED ขนาดไม่ เทศบาล

(Nakhon Si Thammaraน้อยกว่าความหนา 5 ซม.

Municipality) อักษรสูง 36 ซม. พร้อมติดตั้ง
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1.2 แผนงานการพาณิชย์ จํานวน 1 ชุด

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

1 ปรับปรุงอาคารสถาน ปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาล 480,000         สถานธนานุบาล  -  -  -  0

ธนานุบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาลนคร

โดยทําการปรับปรุงยกพื้นผิว ผนัง นครศรีธรรมราช

และห้องน้ํา พื้นที่อาคารที่ทําการ

ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 130.00

ตารางเมตร

1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

1 อบรมสัมมนาบุคลากร จัดฝึกอบรมสัมมนาเกี่ยวกับ 100,000         สํานักการช่าง  -  -  -  0

ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องให้กับ

บุคลากรสํานักการช่าง และเจ้าหน้าที่

ที่เกี่ยวข้อง
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1.4 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร การฝึกอบรมให้แก่พนักงานและ 100,000         กองสาธารณสุข  -  -  -  0

ด้านสุขาภิบาลและ ผู้รับจ้างเหมาบริการที่ปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล้อม

อนามัยสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับงานด้านสุขาภิบาลและ

อนามัยสิ่งแวดล้อม

2 อบรมสัมมนาบุคลากร จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ 300,000         กองการแพทย์ 124,210.00          -  -  50

เพื่อยกระดับการบริการ บุคลากรทางการแพทย์ และ

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและทัศนศีกษา

ดูงาน
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2. ยุทธศาสตร์  ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1  แผนงานงบกลาง

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 91,027,200    กองสวัสดิการ 44,466,300.00     -  -  50

คนละ 600-1,000 บาท/เดือน สังคม

จํานวน 11,303 คน

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ 21,868,800    กองสวัสดิการ 8,837,600.00       -  -  50

คนละ 800 บาท/เดือน จํานวน สังคม

2,278 คน

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 3,060,000      กองสวัสดิการ 1,327,000.00       -  -  50

คนละ 500 บาท/เดือน สังคม

จํานวน 510 คน
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2.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

1 ป้องกันอัคคีภัยในชุมชน  - จัดหาเครื่องดับเพลิงเคมี 200,000         สํานักปลัด  -  -  -  0

พร้อมตู้ใส่ให้ชุมชน เทศบาล

 - อัดเครื่องดับเพลิงเคมีที่ใช้แล้ว

ให้กับชุมชน

 - ประชาสมัพันธ์การป้องกัน

อัคคีภัยโดยจัดทําสติกเกอร์

หมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุ

เพลิงไหม้

2 ฝึกอบรมอาสาสมัคร จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน 200,000         สํานักปลัด 80,364.00            -  -  50

ป้องกันสาธารณภัย สาธารณภัยในชุมชน  จํานวน เทศบาล

ในชุมชน ปีละ 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วมอบรม

ครั้งละ 300 คน

3 ตั้งจุดบริการด้านความ ตั้งจุดบริการความปลอดภัย 200,000         สํานักปลัด 38,400.00            -  -  50

ปลอดภัยทางถนนช่วง ทางถนน    ดังนี้ เทศบาล

เทศกาลต่างๆ  - ช่วงเทศกาลปีใหม่ 

2  จุดๆ  ละ  5  วัน 

 - ช่วงเทศกาลสงกรานต์

2  จุดๆ  ละ 3 วัน
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2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

1 โรงเรียนวัยใสเทศบาล  - เปิดการเรียนการสอนหลักสูตร 400,000         กองสวัสดิการ 194,206.00          -  -  50

นครนครศรีธรรมราช สําหรับผู้สูงอายุ สังคม

 - จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ

ทางกายและจิตใจแก่ผู้สูงอายุ

2 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและ  - จัดกิจกรรมนันทนาการพิธีกรรม 1,000,000      กองสวัสดิการ 410,384.18          - 60,000      50

พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ทางศาสนา   การอบรมสัมมนา สังคม

ทัศนศึกษา  นอกสถานที่

3 เตรียมความพร้อมก่อน  - จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ 50,000           กองสวัสดิการ  -  -  -  50

เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้าน สังคม

ร่างกาย  อารมณ์ และสังคมก่อน

สู่วัยผู้สูงอายุ

 - ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

ผู้สูงอายุในการช่วยเหลือตนเอง

และสังคม

4 จัดหากายอุปกรณ์ จัดหากายอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับ 50,000           กองสวัสดิการ 2,650.00              -  -  50

สําหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่ยากไร้  ให้สามารถ   สังคม

ที่ยากไร้ ดําเนินชีวิตประจําวันได้สะดวก

5 อบรมอาสาสมัครดูแล จัดอบรม อผส.ชุมชนละ 1 คน 200,000         กองสวัสดิการ 166,098.24         60,000      -  50

ผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) เพื่อทราบบทบาทหน้าที่ในการ สังคม

ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

6 เสริมสร้างพัฒนาสภาพ จัดอบรมสัมมนาผู้ประกอบการ 50,000           กองสวัสดิการ 22,863.00            -  -  100

แวดล้อมเอื้อต่อการดํารง ภาคเอกชนเพื่อให้ความรู้และ สังคม

ชีวิตผู้สูงอายุ/ผู้พิการใน ขอความร่วมมือปรับปรุงอาคาร

สังคมของภาคเอกชน สถานที่ประกอบการสภาพ

แวดล้อมที่เอื้อต่อการดํารงชีวิต

ของผู้สูงอายุ / ผู้พิการ

7 ส่งเสริมและพัฒนาการ จัดอบรมให้ความรู้ด้านการ 100,000         กองสวัสดิการ  -  -  -  50

เรียนรู้ด้านการประกอบ ประกอบอาชีพกลุ่มแม่วัยใสในเขต สังคม

อาชีพกลุ่มแม่วัยใส เทศบาล   จํานวน 100  คน

(แม่มือใหม่)

8 อบรมและฟื้นฟูศักยภาพ อบรมให้ความรู้และฟื้นฟูศักยภาพ 50,000           กองสวัสดิการ  -  -  -  50

ในการประกอบอาชีพ ของคนพิการได้ประกอบอาชีพ สังคม

ของคนพิการในเขต ตามความถนัด และผู้ดูแลคนพิการ
เทศบาล จํานวน 100 คน

9 สงเคราะห์ครอบครัว ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 300,000         กองสวัสดิการ 15,475.00            -  -  50

ผู้ประสบสาธารณภัย และครอบครัวผู้ยากไร้ในชุมชน สังคม

และผู้ยากไร้ในชุมชน โดยจ่ายเป็นสิ่งของวัสดุก่อสร้าง

เครื่องอุปโภค  บริโภค  การ

สงเคราะห์จัดการศพผู้ยากไร้

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จําเป็น
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2.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

1 พัฒนาศักยภาพองค์กร จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา 300,000         กองสวัสดิการ  -  -  -  0

สตรีในเขตเทศบาล องค์กรสตรี   การเสริมสร้าง สังคม

ความเข้มแข็งของบทบาท

สตรี และทัศนศึกษาดูงาน

2 สัมมนาและพัฒนา  - จัดอบรมสัมมนากรรมการ 2,000,000      กองสวัสดิการ 1,669,544.50       -  -  100

ศักยภาพชุมชน ชุมชน 62 ชุมชน  ตามหลัก สังคม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และทัศนศึกษาดูงาน

 - จัดตั้งคณะกรรมการ

กลุ่มต่างๆ  ในชุมชน

3 สํารวจและจัดเก็บข้อมูล จัดซื้อแบบสํารวจฯ จ้าง 30,000           กองสวัสดิการ 10,000.00            -  -  50

ความจําเป็นพื้นฐานเพื่อ เจ้าหน้าที่สํารวจและบันทึก สังคม

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประมวลผลข้อมูลครัวเรือน

ประชาชนในเขตเทศบาล ภายในเขตเทศบาล

4 ฝึกอบรมส่งเสริมและ ส่งเสริมและฝึกอาชีพให้กับ 250,000         กองสวัสดิการ 75,498.42            -  -  50

พัฒนาอาชีพให้กับ ประชาชนในเขตเทศบาล สังคม

ประชาชนในเขตเทศบาล นครนครศรีธรรมราช
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

5 พัฒนาและฝึกอบรม จัดฝึกอบรม และทัศนศึกษา 300,000         กองสวัสดิการ  -  -  -  0

อาสาสมัครพลังแผ่นดิน ดูงานแก่อาสาสมัครในชุมชน  สังคม

เอาชนะยาเสพติดและ 62 ชุมชน ปีละ 1 รุ่น จํานวน

สมัชชาชุมชนในเขต ประมาณ  200 คน

เทศบาล

6 เสริมสร้างความเข็มแข็ง จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ 400,000         กองสวัสดิการ  -  -  -  0

ของสถาบันครอบครัว โดยมีตัวแทนครอบครัวจาก สังคม

ในเขตเทศบาล ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม

7 พัฒนาศักยภาพเครือข่าย ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ 500,000         กองสวัสดิการ  -  -  -  0

องค์กรศาสนาในเขต องค์กรศาสนาในเขตเทศบาล สังคม

เทศบาล นครนครศรีธรรมราช และ

ทัศนศึกษาดูงาน

8 พัฒนาและสนับสนุน จัดประชุมผู้นําชุมชนในเขต 150,000         กองสวัสดิการ 47,581.12            -  -  50

การทํางานขององค์กร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สังคม

ชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง

9 ป้องกันและแก้ไขปัญหา สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหา 50,000           กองสวัสดิการ  -  -  -  0

ยาเสพติด ยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนในเขต สังคม

ชุมชนนอกสถานศึกษาและใน

สถานศึกษา เด็กและเยาวชนทั้ง

ในสถานศึกษาและนอกสถาน

ศึกษาในชุมชนเขตเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

9 ป้องกันและแก้ไขปัญหา สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหา 50,000           กองสวัสดิการ  -  -  -  0

ยาเสพติด ยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนในเขต สังคม

ชุมชนนอกสถานศึกษาและใน

สถานศึกษา เด็กและเยาวชนทั้ง

ในสถานศึกษาและนอกสถาน

ศึกษาในชุมชนเขตเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

10 สภาเด็กและเยาวชน ดําเนินการฝึกอบรมและสนับ 200,000         กองสวัสดิการ  -  -  -  0

ในระดับเทศบาล สนุนการดําเนินงานของสภา สังคม

เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล

11 ส่งเสริมสุขภาพและ  - จัดการแข่งขันกีฬาชุมชน 2,800,000      กองสวัสดิการ 669,302.50          - 400,000    50

การแข่งขันกีฬาชุมชน และเยาวชนชุมชนในเขตเทศบาล สังคม

จํานวน 62 ชุมชน

 - สนับสนุนครูนําเต้นแอโรบิค

 - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา

12 ส่งเสริมแม่บ้านและ สนับสนุนให้ชุมชนในเขตเทศบาล 100,000         กองสวัสดิการ  -  -  -  0

เยาวชนจัดกิจกรรม 62  ชุมชน  จัดกิจกรรมการแสดง สังคม

งานประเพณีเดือนสิบ ที่อนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม

ประเพณีท้องถิ่น
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

13 การจัดกิจกรรมชุมชน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา 500,000         กองสวัสดิการ  -  - 200,000    0

เพื่อส่งเสริมประเพณี ประเพณี  วัฒนธรรมและการ สังคม

ศาสนา วัฒนธรรม ท่องเที่ยวต่างๆ ของชุมชน

และท่องเที่ยว

14 รักษาสิ่งแวดล้อมและ จัดกิจกรรมพัฒนา   อนุรักษ์ 100,000         กองสวัสดิการ  -  -  -  0

ทรัพยากรธรรมชาติ คูคลอง   และสิ่งแวดล้อมใน สังคม

เขตเทศบาล และการส่งเสริม

ชุมชน    องค์กรที่จัดกิจกรรม

พัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม

15 เทศบาลพบประชาชน จัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการ 400,000         กองสวัสดิการ  -  -  -  0

เพื่อบริการและพัฒนา ด้านต่างๆ   แก่ประชานในเขต สังคม

เทศบาล
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3. ยุทธศาสตร์  ด้านการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

1 บริหารจัดการหอศิลป์  - ผลิตกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 300,000         กองวิชาการ 39,740.00            - 90,000      50

ร่วมสมัยเมืองคอน ทางด้านศิลปะ และแผนงาน

 - จัดนิทรรศการผลงานด้านศิลปะ

และเผยแพร่ผลงานที่มีคุณค่าต่อ

สาธารณชน

 - สร้างเครือข่ายและพันธมิตร

ทางด้านศิลปะ

2 บริหารจัดการอุทยาน จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ 1,500,000      กองวิชาการ 948,856.00          -  -  50

การเรียนรู้ เช่น โซนตะลอนเน็ต ห้องสมาธิไอที และแผนงาน

ห้องเรียนขาลุย  ห้องสมุด ห้อง

เด็กเล็ก ห้องฉายภาพยนร์วิกวิบวับ

ห้องฉายภาพยนต์สามมิติ
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รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

3 บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์  - จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ 1,000,000      กองวิชาการ 1,047,501.00      280,000    -  50

เมือง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และแผนงาน

พิพิธภัณฑ์เมือง เช่น การจ้ดทํา

เอกสารเผยแพร่ฯ

 - จัดนิทรรศการถาวรและจัด

นิทรรศการหมุนเวียน
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3.2  แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

1 แข่งขันทักษะทาง  - จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 2,000,000      สํานักการศึกษา 159,684.00          -  -  10

วิชาการ และประกวดกิจกรรมในแต่ละกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ให้กับนักเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  นักเรียน

ชั้นอนุบาล - ม.6

 - จัดสอบแข่งขันคัดเลือกนักเรียน

โรงเรียนในสังกัด ชั้น ป.5 ชั้น ม.2

และ ม.5  ใน 5 กลุ่มสาระ   

ประกอบด้วย คณิตศาสตร์   

ภาษาไทย วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา   และภาษาอังกฤษ 

เป็นตัวแทนเทศบาล

 - จัดส่งนักเรียนตัวแทนเทศบาล

พร้อมครูฝึกสอนเข้าร่วมการแข่งขัน

ในโครงการการแข่งขันคนเก่งใน

โรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ

2 จัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนภาษาจีน 300,000         สํานักการศึกษา 42,500.00            -  -  15

ภาษาจีนระดับการ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
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โครงการ



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

3 จัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 500,000         สํานักการศึกษา  -  -  -  10

ภาษาอังกฤษ (English  (English  For Child) ระดับ

For Child) ชั้นอนุบาล

4 จัดทําแผนพัฒนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การ 150,000         สํานักการศึกษา  -  -  -  10

การศึกษา จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา

ของสํานักการศึกษา  การทบ

ทวนแผนพัฒนาการศึกษา

ของสํานักการศึกษา การจัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษาของสถาน

ศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

5 ประกันคุณภาพการ จัดทําแบบทดสอบและ 100,000         สํานักการศึกษา  -  -  -  10

ศึกษา เครื่องมือการประกันคุณภาพ

การศึกษาตามมาตรฐานการ

ศึกษาที่ อปท.กําหนด จํานวน

16 มาตรฐาน อนุบาล 4

มาตรฐาน

6 ประชุมปฐมนิเทศ จัดประชุมปฐมนิเทศพนักงาน 300,000         สํานักการศึกษา  -  -  -  0

พนักงานครูเทศบาล ครูเทศบาล ครูอัตราจ้าง และ

บุคลากรทางการศึกษา

ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
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โครงการ



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

7 ประชุมสัมมนา จัดประชุมสัมมนาคณะ 100,000         สํานักการศึกษา  -  -  -  0

คณะกรรมการ กรรมการสถานศึกษาขั้น

สถานศึกษาขั้น พื้นฐานโรงเรียนในสังกัด

พื้นฐาน

8 ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ 50,000           สํานักการศึกษา  -  -  -  0

ติดตามผลการสอบ นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนที่มี

O-NET คะแนนเต็มร้อยจากการสอบ

O-NET กับคณะครูผู้บริหารและ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อสะท้อน

กลยุทธ์สู่ความสําเร็จ

9 ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน ตกแต่งภายในโรงเรียนด้วย 180,000         สํานักการศึกษา 32,000                 -  -  20

โรงเรียน ไม้ดอกไม้ประดับ สวนหย่อม

และอื่นๆ ให้สวยงาม เพื่อสร้าง

บรรยากาศเอื้ออํานวยในการเรียน

การสอนของโรงเรียนในสังกัด

10 โรงเรียน  และศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก  20  ศูนย์

10 ฝึกอบรมสัมมนา จัดอบรมสัมมนาพนักงานครู 150,000         สํานักการศึกษา  -  -  -  0

พนักงานครูเทศบาลตาม เทศบาล ครูอัตราจ้าง บุคลากร

กลุ่มประสบการณ์เรียนรู้ สนับสนุนการสอน และบุคลากร

8 กลุ่มสาระ สายงานการศึกษา
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

11 พัฒนาการจัดการเรียน จัดการเรียนการสอนกิจกรรม 150,000         สํานักการศึกษา  -  -  -  10

การสอนกิจกรรมลด ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และจัด

เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ อบรมให้ความรู้แก่ครูและผู้บริหาร

สถานศึกษา

12 พัฒนาการจัดการเรียน การจัดการศึกษาโดยให้ผู้เรียน 150,000         สํานักการศึกษา  -  -  -  0

การสอน "สะเต็มศึกษา" เกิดการเรียนรู้ และสามารถ

(STEM Education) บูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี กระบวนการทาง

วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ไปใช้

ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหาใน

ชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนา

กระบวนการเพื่อผลผลิตใหม่

ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะ

แห่งศตวรรษที่ 21 และจัดอบรม

ให้ความรู้แก่ครูและผู้บริหาร

สถานศึกษา

13 ประชุมฝึกอบรมสัมมนา จัดอบรมสัมมนาพนักงานครู 500,000         สํานักการศึกษา  -  -  -  0

ศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้ เทศบาล ครูอัตราจ้าง บุคลากร

การศึกษาภายใน สนับสนุนการสอนและบุคลากร

ประเทศและต่างประเทศ สายงานการศึกษา และศึกษา

ดูงานภายในประเทศและต่าง

ประเทศ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

14 ประชุมสัมมนาและ จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 200,000         สํานักการศึกษา  -  -  -  0

ศึกษาดูงานคณะกรรมกา คณะกรรมการประสานงาน

ประสานงานวิชาการฯ วิชาการฯ ระดับท้องถิ่น

ระดับท้องถิ่น

15 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน 150,000         สํานักการศึกษา  -  -  -  0

ครูผู้สอนระดับก่อน ระดับก่อนประถมศึกษา

ประถมศึกษา ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

16 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน 150,000         สํานักการศึกษา  -  -  -  0

ครูผู้สอนศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล

เด็กเล็ก ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

17 พัฒนาการศึกษาส่งเสริม จัดอบรมครูชั้น ป.1 - ป.4 โรงเรียน 150,000         สํานักการศึกษา  -  -  -  0

การอ่านออกเขียนได้ ในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

18 Active Learning จัดอบรมครูผู้สนอนชั้นอนุบาลและ 200,000         สํานักการศึกษา  -  -  -  0

ตามศาสตรพระราชา ครูประถมศึกษาโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

19 พัฒนาการเรียนการ จัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น 200,000         สํานักการศึกษา  -  -  -  10

สอนภาษาญี่ปุ่น นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

นครนครศรีธรรมราช

20 วัดผลและประเมินผล จัดสอบวัดผลนักเรียนโรงเรียน 100,000         สํานักการศึกษา  -  -  -  10

การศึกษา ในสังกัดเทศบาลทุกคน ปีการ

ศึกษาละ 2 ครั้ง
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

21 พัฒนาการจัดการเรียน จัดการเรียนการสอนตามนโยบาย 200,000         สํานักการศึกษา  -  -  -  10

การสอน "โรงเรียน รัฐบาล "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น"

พอเพียงท้องถิ่น" (Local Sufficiency School)

การจัดอบรมให้ความรู้แก่ครู

และผู้บริหารสถานศึกษา

22 การพัฒนาการจัดการ  - จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัด 4,500,000      สํานักการศึกษา  -  -  -  0

ศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น การศึกษา เช่น ส่งเสริม

ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นเศรษฐกิจ

(SBMLD) พอเพียงตามแนวพระราชดําริ

ส่งเสริมอาชีพระหว่างเรียน

หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สถานศึกษา

 - จัดส่งโรงเรียนสมัครเข้าร่วมและ

เข้าประกวดโรงเรียน SBMLD ดีเด่น

23 พัฒนาห้องสมุด จัดซื้อหนังสือให้กับห้องสมุด 1,000,000      สํานักการศึกษา 1,000,000.00       -  -  100

โรงเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

24 กิจกรรมพัฒนา นักเรียนระดับอนุบาล 5,891,120      สํานักการศึกษา 2,937,950            -  -  50

คุณภาพผู้เรียน ประถมศึกษา  และระดับ

มัธยมศึกษา

25 เครื่องแบบนักเรียน ระดับอนุบาลประถมศึกษา 4,110,460      สํานักการศึกษา 4,098,916            -  -  99

และระดับมัธยมศึกษา
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

26 จัดการเรียนการสอน  นักเรียนระดับอนุบาล ประถม 24,129,700    สํานักการศึกษา 11,790,150.00     -  -  50

(รายหัว) ศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และ

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

27 ปรับปรุงหลักสูตร จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 200,000         สํานักการศึกษา 200,000.00          -  -  100

สถานศึกษาของโรงเรียน พนักงานครูเทศบาลเพื่อพัฒนา

สังกัดเทศบาล หลักสูตรสถานศึกษาของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 10

โรงเรียน

28 การพัฒนาประสิทธิภาพ พัฒนาประสิทธิภาพ 160,000         สํานักการศึกษา 117,135.00          -  -  70

ของครูและบุคลากร ของครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในระดับ ทางการศึกษาในระดับ

กลุ่มจังหวัดการศึกษา กลุ่มจังหวัดการศึกษา

ท้องถิ่นที่ 6 ภาคใต้ฝั่ง ท้องถิ่นที่ 6 ภาคใต้ฝั่ง

อ่าวไทย อ่าวไทย

29 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน จัดทําข้อมูลแหล่งเรียนรู้ของ 500,000         สํานักการศึกษา 500,000.00          -  -  100

โรงเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

 จํานวน  10  โรงเรียน

30 รณรงค์การป้องกัน จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน 283,000         สํานักการศึกษา  -  -  -  0

ยาเสพติดในสถานศึกษา ยาเสพติดโรงเรียนในสังกัด

เทศบาล  10  โรงเรียน
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

31 ส่งเสริมกิจกรรมรัก  - พัฒนาบุคลากรในสังกัด 100,000         สํานักการศึกษา 100,000.00          -  -  100

การอ่านในสถานศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถใน

อปท. ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริม

การอ่าน

 - สร้างเสริมประสิทธิภาพ

การเรียนการสอนด้วย

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

32 ส่งเสริม อปท.ที่จัดทํา โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 100,000         สํานักการศึกษา  -  -  -  0

แผนพัฒนาการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสํานัก

ดีเด่น การศึกษา   จัดส่งแผนพัฒนา

การศึกษาเข้าประกวดแข่งขัน

แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นใน

ระดับประเทศ

33 เชื่อมต่อเครือข่าย  - เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็ว 1,186,800      สํานักการศึกษา 1,131,445.46       -  -  100

อินเตอร์เน็ต สูงสําหรับสถานศึกษาโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาล 

 - จา่ยค่าอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาล

34 ค่าปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนประถมศึกษาและมัธยม 4,142,000      สํานักการศึกษา 745,000.00          -  -  20

สําหรับนักเรียนยากจน ศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

35 หนังสือเรียน สนับสนุนหนังสือเรียนให้กับ 7,326,190      สํานักการศึกษา 3,654,353.00       -  -  50

นักเรียนระดับอนุบาล ประถม

ศึกษาและระดับ  มัธยมศึกษา

36 อาหารกลางวัน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน 42,579,800      สํานักการศึกษา 18,581,500.00     -  -  40

เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล

8  โรงเรียน   และศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก   จํานวน 20 ศูนย์

37 อุปกรณ์การเรียน สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน 4,138,730      สํานักการศึกษา 2,064,570.00       -  -  50

การสอน การสอนนักเรียนระดับอนุบาล

ประถมศึกษา และระดับ

มัธยมศึกษา

38 อาหารเสริมนม เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) 33,653,800      สํานักการศึกษา 15,528,432.46     -  -  50

ดังนี้

 - โรงเรียนสังกัดเทศบาล จํานวน

8 โรงเรียน

 - โรงเรียนสังกัด  สพฐ. จํานวน

4  โรงเรียน

 - ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจําจังหวัด

 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 

20  ศูนย์
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

39 เสริมสร้างการเรียนรู้  - ดูแลด้านการบริโภคและ 100,000         สํานักการศึกษา 43,751.40            -  -  40

และพัฒนาเด็กในศูนย์ สุขภาพเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก

พัฒนาเด็กเล็ก เล็กให้สามารถมีพัฒนาการ

ตามวัยและเตรียมความพร้อม

เข้าสู่การศึกษาภาคบังคับ

 - ค่าเช่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 1 ศูนย์

40 ก่อสร้างอาคารเรียน ก่อสร้างอาคารชนิดคอนกรีต 25,000,000    สํานักการศึกษา  -  -  -  10

ระดับปฐมวัย โรงเรียน เสริมเหล็ก 3 ขั้น  พื้นที่อาคารไม่

เทศบาลวัดท้าวโคตร น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร

จํานวน 1 หลัง

41 บริหารจัดการศึกษา สนับสนุนการจัดการเรียน 600,000         สํานักการศึกษา 326,400.00          -  -  50

โรงเรียนเทศบาล การสอนของโรงเรียน

วัดท่าโพธิ์ เทศบาลวัดท่าโพธิ์ (ระดับมัธยม

ศึกษา)

42 ฝึกอบรมทักษะกระบวน นํานักเรียนระดับมัธยมศึกษา 630,000         สํานักการศึกษา 209,280.00          -  -  30

การทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัด

เพชรจริก ฝึกอบรมทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

จํานวน ๓๐ สัปดาห์
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

43 จัดการศึกษานอกระบบ จัดการศึกษานอกระบบ และ 500,000         สํานักการศึกษา 85,056.00            -  -  20

โรงเรียน ตามอัธยาศัย ระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (กศน.)  ให้แก่

เยาวชนที่พลาดโอกาสในการ

ศึกษาในระบบการศึกษา   

ขั้นพื้นฐาน

44 สงเคราะห์เด็กยากไร้ใน จัดการศึกษาและสนับสนุน 100,000         สํานักการศึกษา  -  -  -  0

ชุมชนและเด็กเร่ร่อน ค่าพาหนะ ค่าอาหารกลางวัน

และค่าเครื่องบริโภค ปัจจัย

ต่างๆ  สําหรับเด็กผู้ด้อย

โอกาส และเด็กเร่ร่อนภายใน

เขตเทศบาล จํานวน 25 คน

45 พัฒนาครูอาสา จัดส่งครูสอนเด็กเร่ร่อนเข้ารับ 6,000             สํานักการศึกษา  -  -  -  0

การอบรมสัมมนาตามที่

กรมส่งเสริมจัดอบรม  ปีการ

ศึกษาละ 1 ครั้ง

46 กิจกรรมวันครู จัดกิจกรรมวันครูในโรงเรียน 50,000           สํานักการศึกษา 50,000.00            -  -  100

สังกัดเทศบาล

47 ขยายเขตระบบจําหน่าย ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 419,000         สํานักการศึกษา  -  -  -  0

ไฟฟ้าและติดตั้งหม้อ และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า

แปลงไฟฟ้าโรงเรียน ขนาด 250 KVA 3 เฟส 

เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ระบบ 33 K จํานวน 1 ชุด
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3.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

1 จัดการแข่งขันกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาประเภท 700,000         สํานักการศึกษา  -  -  -  0

นักเรียนกลุ่มโรงเรียน กรีฑา ระหว่างนักเรียนโรงเรียน

เทศบาล สังกัดเทศบาล 8  โรงเรียน

ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

2 จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 2,500,000      สํานักการศึกษา 2,405,203.00      600,000   500,000    80

แข่งขันกีฬากรมส่งเสริม กับหน่วยงานอื่นๆ  ซึ่งจัดโดย

การปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วน

ท้องถิ่น  ระดับภาค และระดับ

ประเทศ

3 พัฒนาบุคลากร จัดส่งเจ้าหน้าที่อบรม 12,000           สํานักการศึกษา  -  -  -  0

(เจ้าหน้าที่) ด้านการกีฬา   ปีละ 1 ครั้ง

4 วงนครออร์เคสตร้า จัดฝึกซ้อมเด็กและเยาวชนที่สนใจ 1,500,000      สํานักการศึกษา 764,118.00          -  -  50

และสมัครเข้าร่วมวงดนตรีนคร

ออร์เคสตร้า  และการจัดแสดง

คอนเสิร์ต

5 จัดงานฉลองเทศกาล จัดกิจกรรมงานฉลองเทศกาล 100,000         สํานักการศึกษา  -  -  -  0

คริสต์มาส คริสต์มาส ประจําปี 2560
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

6 จัดงานฉลองเทศกาล จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี 200,000         สํานักการศึกษา 92,603.75            -  -  100

ตรุษจีนไชน่าทาวน์เมือง ตรุษจีนไชน่าทาวน์เมืองนคร

นคร ประจําปี 2561

7 จัดงานฉลองสมโภช จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม 500,000         สํานักการศึกษา  -  -  -  0

ศาลหลักเมืองนคร ทางพุทธศาสนาฉลองสมโภช

ศรีธรรมราช ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช

ประจําปี 2561

8 จัดงานถือศีลกินเจ จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี 100,000         สํานักการศึกษา 97,500.00            -  -  100

ถือศีลกินเจ  ประจําปี 2561

9 จัดงานเทศกาลมหา จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี 500,000         สํานักการศึกษา  -  -  -  0

สงกรานต์ มหาสงกรานต์  ประจําปี 2561

10 จัดงานประเพณี จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี 50,000           สํานักการศึกษา  -  -  -  0

บุญสารทเดือนสิบ บุญสารทเดือนสิบ ประจําปี 

2561

11 จัดงานประเพณีลอย จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี 500,000         สํานักการศึกษา 367,300.00          -  -  100

กระทง ลอยกระทง ประจําปี 2561

12 จัดงานมาฆบูชาแห่ผ้า จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี 300,000         สํานักการศึกษา 131,520.00          -  -  100

ขึ้นธาตุ แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจําปี 2561

13 จัดงานวันขึ้นปีใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี 100,000         สํานักการศึกษา 62,840.00            -  -  100

วันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2561
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

14 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็ก 400,000         สํานักการศึกษา 393,000.00          -  -  100

และเยาวชนได้มีประสบการณ์

ทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความคิด

ความสามารถ การแสดงออก

และการบันเทิง

15 จัดงานวันวิสาขบูชา จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี 100,000         สํานักการศึกษา  -  -  -  0

วันวิสาขบูชา ประจําปี 2561

16 จัดงานวันอาสาฬบูชา จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี 200,000         สํานักการศึกษา  -  -  -  0

และเข้าพรรษา วันอาสาบูชา และวันเข้าพรรษา 

ประจําปี 2561

17 จัดงานสานสัมพันธ์เดือน จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี 100,000         สํานักการศึกษา  -  -  -  0

รอมฎอน เดือนรอมฏอน ประจําปี 2561

18 เฉลิมฉลองวันตรุษ จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี 100,000         สํานักการศึกษา  -  -  -  0

อีดิ้ลอัฎฮา  วันตรุษอิดิ้ลอัฎฮา ประจําปี 

2561 (ฮ.ศ.1439)

19 พุทธภูมิ  - จัดกิจกรรมร่วมปฏิบัติธรรม 200,000         สํานักการศึกษา 38,180.00            -  -  20

ประจําเดือน

 - จัดเอกสารประชาสัมพันธ์

พุทธภูมิ
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4. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

1 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 5.00- 400,000         สํานักการช่าง  -  -  -  0

ซอยเก้าเจ็ด 5.50 เมตร หนา 0.15 เมตร (แต่งตั้ง

ยาว 88.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ คณะกรรมการ

น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร กําหนดราคากลาง)

และยกฝาบ่อพัก  จํานวน 1 สาย

2 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 3.00- 478,000         สํานักการช่าง 347,149.00          -  -  100

ซอยไกรพลดาน 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ยาว 130.00 เมตร หรือมีพื้นที่

ไม่น้อยกว่า 5770.00 ตารางเมตร

และยกฝาบ่อพัก  จํานวน 1 สาย

3 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 5.00 1,298,000      สํานักการช่าง  -  -  -  0

ซอยจันทพันธ์ เมตร หนา 0.15 เมตร ส่งเรื่องให้งานพัสดุ

ยาว 320.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ ดําเนินการ

น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร

และยกฝาบ่อพัก  จํานวน 1 สาย
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

4 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 4.00- 430,000         สํานักการช่าง 362,000.00          -  -  100

ซอยชลเฉนียน 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ยาว 117.00 เมตร หรือมีพื้นที่

ไม่น้อยกว่า 5050.00 ตารางเมตร

และยกฝาบ่อพัก  จํานวน 1 สาย

5 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 4.00- 399,000         สํานักการช่าง  -  -  -  0

ซอยตากล่ํา 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ส่งเรื่องให้งานพัสดุ

ยาว 92.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ดําเนินการ

ไม่น้อยกว่า 408.00 ตารางเมตร

และยกฝาบ่อพัก  จํานวน 1 สาย

6 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 2.50- 372,000         สํานักการช่าง  -  -  -  0

ซอยทวดจริกออก 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร (แต่งตั้ง

ยาว 150.00 เมตร หรือมีพื้นที่ คณะกรรมการ

ไม่น้อยกว่า 487.00 ตารางเมตร กําหนดราคากลาง)

และยกฝาบ่อพัก  จํานวน 1 สาย

7 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 5.00- 226,000         สํานักการช่าง  -  -  -  0

ซอยทวีทรัพย์ 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ส่งเรื่องให้งานพัสดุ

ยาว 46.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ดําเนินการ

ไม่น้อยกว่า 273.00 ตารางเมตร

และยกฝาบ่อพัก  จํานวน 1 สาย
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

8 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 5.50- 428,000         สํานักการช่าง  -  -  -  0

ซอยเบญจธารา 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ยกเลิกเนื่องจาก

ยาว 90.00 เมตร หรือมพีื้นที่ อบจ.ดําเนินการเอง)

ไม่น้อยกว่า 515.00 ตารางเมตร

และยกฝาบ่อพัก  จํานวน 1 สาย

9 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 2.50- 362,000         สํานักการช่าง  -  -  -  0

ซอยพระเสด็จ 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ส่งเรื่องให้งานพัสดุ

ยาว 135.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ดําเนินการ

ไม่น้อยกว่า 435.00 ตารางเมตร

และยกฝาบ่อพัก  จํานวน 1 สาย

10 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 2.00- 214,000         สํานักการช่าง  -  -  -  0

ซอยเพชรสงค์ 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (แต่งตั้ง

ยาว 88.00 เมตร หรือมีพื้นที่ คณะกรรมการ

ไม่น้อยกว่า 260.00 ตารางเมตร กําหนดราคากลาง)

และยกฝาบ่อพัก  จํานวน 1 สาย

11 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 6.00- 374,000         สํานักการช่าง  -  -  -  0

ซอยภูเขาดิน 11.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (แต่งตั้ง

ยาว 46.00 เมตร หรือมีพื้นที่ คณะกรรมการ

ไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร กําหนดราคากลาง)

และยกฝาบ่อพัก  จํานวน 1 สาย
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

12 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 3.00- 199,000         สํานักการช่าง 191,000.00          -  -  100

ซอยไม่มีชื่อ (เชื่อม 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ระหว่างถนนนครศรี- ยาว 65.00 เมตร หรือมีพื้นที่

ปากพนังไปซอยชายทุ่ง ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร

แยก 3) และยกฝาบ่อพัก  จํานวน 1 สาย

13 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 4.70- 1,826,700      สํานักการช่าง  -  -  -  0

ซอยรามราชท้ายน้ํา เมตร หนา 0.15 เมตร ส่งเรื่องให้งานพัสดุ

ยาว 513.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ดําเนินการ

ไม่น้อยกว่า 2,346.00 ตารางเมตร

และยกฝาบ่อพัก  จํานวน 1 สาย

14 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 2.70- 203,000         สํานักการช่าง  -  -  -  0

ซอยหนึ่งเก้าสี่ 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ส่งเรื่องให้งานพัสดุ

ยาว 73.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ดําเนินการ

ไม่น้อยกว่า 245.00 ตารางเมตร

และยกฝาบ่อพัก  จํานวน 1 สาย

15 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 4.00- 238,000         สํานักการช่าง 218,000.00          -  -  100

ซอยอาบาคัส ด้านข้าง หนา 0.15 เมตร

สวนสาธารณะคูขวาง ยาว 80.00 เมตร หรือมีพื้นที่

(แยกจากซอยอุดมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร

ไปทางทิศเหนือ) จํานวน 1 สาย
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

16 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 4.00- 1,890,000      สํานักการช่าง  -  -  -  0

พร้อมรางระบายน้ํา 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ค.ส.ล.ซอยประชาพัฒนา ยาว 225.00 เมตร หรือมีพื้นที่

 - โรงแรมชมดาว ไม่น้อยกว่า 1,030.00 ตารางเมตร

(ฝั่งทิศตะวันออก) และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ภายใน

กว้าง 0.40 เมตร ยาว 290.00

เมตร จํานวน 1 สาย

17 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 4.50- 1,907,800      สํานักการช่าง  -  -  -  0

และรางระบายน้ํา หนา 0.15 เมตร (รอลงนามสัญญา)

ค.ส.ล. ซอยอินทนิน ยาว 270.00 เมตร หรือมีพื้นที่

ไม่น้อยกว่า 1,215.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ภายใน

กว้าง 0.40 เมตร ยาว 540.00

เมตร จํานวน 1 สาย

18 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้างประมาณ 500,000         สํานักการช่าง  -  -  -  0

และรางระบายน้ํา 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว ส่งเรื่องให้งานพัสดุ

ค.ส.ล.ซอยข้างร้าน ประมาณ 93.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ดําเนินการ

อาหารจ่าหอยจากถนน ไม่น้อยกว่า 260.00 ตารางเมตร

เทวบุรีไปทางทิศ และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ภายใน

ตะวันตกจนสุดซอย กว้าง 0.40 เมตร ยาวประมาณ

93.00 เมตร  จํานวน 1 สาย
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

19 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 3.30 1,622,000      สํานักการช่าง  -  -  -  0

และรางระบายน้ํา เมตร หนา 0.15 เมตร

ค.ส.ล. ซอยต้นหว้า 7 ยาว 230.00 เมตร หรือมีพื้นที่

(ซอยลุงหั้ว) ไม่น้อยกว่า 759.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ภายใน

กว้าง 0.40 เมตร ยาว 230.00

เมตร จํานวน 1 สาย

20 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 4.00 910,000         สํานักการช่าง  -  -  -  50

และรางระบายน้ํา เมตร หนา 0.15 เมตร

ค.ส.ล. ซอยเหมทานนท์ ยาว 178.00 เมตร หรือมีพื้นที่

ไม่น้อยกว่า 712.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ภายใน

กว้าง 0.40 เมตร ยาว 135.00

เมตร จํานวน 1 สาย

21 ก่อสร้างถนนปูยาง ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต 2,910,000      สํานักการช่าง  -  -  -  0

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00-6.00 เมตร ยาว

พร้อมรางระบายน้ํา 983.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

ค.ส.ล. ซอยทวดทอง 1 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,403.00

จากถนนกะโรมถึงถนน ตารางเมตร และรางระบายน้ํา 

ชลประทาน 4 ขวา ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร 

ยาว 150.00 เมตร จํานวน 1 สาย
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

22 ก่อสร้างถนนผิว ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต 771,700         สํานักการช่าง  -  -  -  0

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 310.00 ส่งเรื่องให้งานพัสดุ

ซอยเอกมหาชัย เมตร หนา 0.05 เมตร ดําเนินการ

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

1,860.00 ตารางเมตร 

จํานวน 1 สาย

23 ก่อสร้างถนนผิว ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์คอนกรีต 293,000         สํานักการช่าง  -  -  -  0

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.40-5.90เมตร ยาว ส่งเรื่องให้งานพัสดุ

ถนนพระคลัง 149.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ดําเนินการ

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

729.00 ตารางเมตร 

จํานวน 1 สาย

24 ก่อสร้างถนนผิว ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์คอนกรีต 534,200         สํานักการช่าง  -  -  -  0

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.05-7.6.00 เมตร ยาว ส่งเรื่องให้งานพัสดุ

ถนนเสมาชัย 234.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ดําเนินการ

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

1,295.00 ตารางเมตร 

จํานวน 1 สาย
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

25 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต 212,000         สํานักการช่าง  -  -  -  0

ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 92.00 ส่งเรื่องให้งานพัสดุ

ซอยเตาหม้อ เมตร หนา 0.05 เมตร ดําเนินการ

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

460.00 ตารางเมตร 

จํานวน 1 สาย

26 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต 280,000         สํานักการช่าง  -  -  -  0

ติกคอนกรีตซอยอินบํารุง กว้าง 5.00-7.00  เมตร ส่งเรื่องให้งานพัสดุ

ยาว 93.00เมตร หนา 0.05 เมตร ดําเนินการ

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

558.00 ตารางเมตร 

จํานวน 1 สาย

27 ก่อสร้างปรัปรุงขยาย ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 425,000         สํานักการช่าง  -  -  -  0

ถนน ค.ส.ล.ซอยปากพลี กว้างประมาณ 1.50-2.00 เมตร ส่งเรื่องให้งานพัสดุ

จากถนนสายนาพรุ- ยาวประมาณ 314.00 เมตร ดําเนินการ

ปากพูน ไปทางทิศ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 498.00

ตะวันตกจนสุดซอย ตารางเมตร  จํานวน 1 สาย
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

28 ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์คอนกรีต 2,515,000      สํานักการช่าง  -  -  -  0

ติกคอนกรีต กว้าง 4.00-7.00  เมตร

ซอยประชาพัฒนา จาก ยาว 1,117.00 เมตร หนา 

ถนนกะโรม - ถนน  0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน่้อยกว่า 

ชลประทาน 4 ขวา 5,421.00 ตารางเมตร 

จํานวน 1 สาย

29 ก่อสร้างฝาปิดท่อบล็อค ก่อสร้างฝาเหล็กบล็อค ค.ส.ล. 500,000         สํานักการช่าง  -  -  -  0

พร้อมถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.20-3.20  เมตร

ซอยลําเหมือง ยาว 79.00 เมตร หนา 0.25

(ระหว่างซอยแม่อ่างทอง เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

2-ซอยศรีธรรมโศก 1) 350.00 ตารางเมตร 

จํานวน 1 สาย

30 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 677,000         สํานักการช่าง  -  -  -  0

ค.ส.ล. ถนนยมราชฝั่ง ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว (แต่งตั้ง

ทิศตะวันตกตรงข้าม 216.00 เมตร จํานวน 1 สาย คณะกรรมการ

ธนาคารออมสิน กําหนดราคากลาง)

31 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 111,000         สํานักการช่าง  -  -  -  0

ค.ส.ล. ท้ายซอยมหรรนพภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว

30.00 เมตร จํานวน 1 สาย
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

32 ก่อสร้างอาคารศาลาที่ ก่อสร้างอาคาร ขนาด 2.00x 950,000         สํานักการช่าง  -  -  -  0

พักผู้โดยสาร 4.00 เมตร พื้นที่หลังละ 8.00

บริเวณริมทางเท้าสี่แยก ตารางเมตร ชนิดโครงสร้างเหล็ก

เบญจมราชูทิศ หลังคากระเบื้องลอนคู่ จํานวน 

4 หลัง

33 ปรับปรุงขยายผิวจราจร ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.หนา 0.25 500,000         สํานักการช่าง  -  -  -  0

ถนนกะโรม บริเวณถนน เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า (แต่งตั้ง

สะพานยาวเชื่อมกับถนน 275.00 ตารางเมตร และ คณะกรรมการ

เทวบุรี ก่อสร้างคันหินพร้อมตีเส้นจราจร กําหนดราคากลาง)

34 ปรับปรุงถนนผิวทาง ก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวทาง 12,676,000    สํานักการช่าง  -  -  -  0

พาราแอสฟัลท์ติก พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อม

คอนกรีตถนนศรีปราชญ์ งานตีเส้นจราจร จุดเริ่มต้น

จุดเริ่มต้นโครงการ โครงการเชิงสะพานราเมศวร์ถนน

เชิงสะพานราเมศวร์- ศรีปราชญ์ ถนนชมพูพล ถนน

เชิงสะพานคลองหน้า บูรณาราม ถนนพระเงิน จุดสิ้น

เมือง สุดโครงการเชิงสะพานคลอง

หน้าเมือง ถนนกว้าง 7.50 -

14.50 เมตร หนา 0.05 เมตร

ยาว 2,605.50 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,371.00

ตารางเมตร
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

35 ปรับปรุงยกระดับฝา ปรับปรุงยกระดับฝารางระบายน้ํา 387,000         สํานักการช่าง  -  -  -  0

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ค.ส.ล.ภายในกว้าง 0.40 เมตร (แต่งตั้ง

ถนนวัดคิด ยาว 319.00 เมตร จาํนวน คณะกรรมการ

1 สาย กําหนดราคากลาง)

36 เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่าง เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างจาก 644,000         สํานักการช่าง  -  -  -  0

ถนนบ่ออ่าง หลอดแอลอีดี ขนาด 150 วัตต์ ส่งเรื่องให้งานพัสดุ

จํานวน 22 หลอด ดําเนินการ

37 เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่าง เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างจาก 925,000         สํานักการช่าง  -  -  -  0

ถนนราชนิคม หลอดแอลอีดี ขนาด 150 วัตต์ ส่งเรื่องให้งานพัสดุ

จํานวน 32 หลอด ดําเนินการ

38 ยกระดับถนนผิวแอสฟัลทยกระดับถนนผิวแอสฟัลท์ 2,049,000      สํานักการช่าง  -  -  -  0

ติกคอนกรีต ติกคอนกรีต กว้าง 9.50- ส่งเรื่องให้งานพัสดุ

หน้าวัดศรีทวี - สะพาน 16.00 เมตร ยาว 209.00 ดําเนินการ

คลองทุ่งปรัง เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี

(สะพานยาว) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,601.00

ตารางเมตร  จํานวน 1 สาย
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

39 ก่อสร้างลานกีฬาชุมชน ก่อสร้างลานกีฬา ค.ส.ล. หนา 600,000         สํานักการช่าง  -  -  -  0

หัวท่าพร้อมติดตั้งเครื่อง 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย

ออกกําลังกาย กว่า 150.00 ตารางเมตร และ

ติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย จํานวน

18 รายการ เช่น เครื่องออก

กําลังกายข้อเข่า เครื่องออกกําลัง

กายแขนขา ลดหน้าท้อง เครื่อง

ซิทอัพหน้าท้อง เครื่องแก้ปวด

ข้อเข่า เครื่องบริหารข้อสะโพก

ลู่วิ่งเอนประสงค์ ฯลฯ

40 ติดตั้งบานระบายน้ํา ติดตั้งบานระบายน้ํา 200,000         สํานักการช่าง  -  -  -  0

คลองคูพาย ฝั่งทิศ กว้าง 1.50 เมตร สูง 1.50 เมตร
ตะวันออก

41 ก่อสร้างผนังกั้นน้ําท่วม ก่อสร้างผนังกั้นน้ําท่วม ค.ส.ล. 500,000         สํานักการช่าง  -  -  -  0

ค.ส.ล. คลองท่าวัง ขนาด สูง 1.00 เมตร ยาว 40.00  (แต่งตั้ง

บริเวณเชิงสะพาน เมตร หนา  0.30  เมตร คณะกรรมการ

วัดท่าโพธิ์  กําหนดราคากลาง)
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

42 ปรับปรุงผิวถนนพารา ปรับปรุงผิวถนนพาราแอสฟัลท์ 21,680,000    สํานักการช่าง  -  -  -  0

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ติกคอนกรีต กว้าง 12.20 - (แต่งตั้ง

ถนนราชดําเนินจุดเริ่มต้น33.30 เมตร ยาว 2,416.00 คณะกรรมการ

สี่แยกพระเงินถึงสนาม เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ กําหนดราคากลาง)

กีฬาฯ สุดเขตเทศบาล พื้นมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

43,680.00 ตารางเมตร

43 ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติก 12,797,000    สํานักการช่าง  -  -  -  0

ติกคอนกรีตถนน คอนกรีต กว้าง 12.60 - (แต่งตั้ง

ราชดําเนินจากบริเวณ 16.90 เมตร ยาว 2,639.00 คณะกรรมการ

วัดท้าวโคตรถึงสี่แยก เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ กําหนดราคากลาง)

ศาลามีชัย มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

35,608.00 ตารางเมตร

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

1 ก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ํา ก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ํา 100,000         สํานักการช่าง  -  -  -  0

บริเวณอาคารโรงอาหาร ขนาด 1.80x4.00 เมตร

ศูนย์จักรกล หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

7.00 ตารางเมตร พร้อม

อุปกรณ์
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5. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

1 พัฒนาและส่งเสริม  - จัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ 4,700,000      สํานักปลัด  -  -  -  10

การท่องเที่ยว และแห่นางดานเมืองนคร เทศบาล

 - จัดกิจกรรมตลามริมน้ําเมือง

ลิกอร์

 - จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์การ

ท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช เช่น

เอกสาร ป้าย ชุดนิทรรศการ

 - ประชาสัมพันธ์และการตลาด

เชิงรุกด้านการท่องเที่ยว เช่น 

จัดแถลงข่าว จ้างทํา Booth

Knock Down กิจกรรม "นั่งรถ

ชมเมืองเล่าเรื่องลิกอร์"

 - อบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริม

การท่องเที่ยว เช่น อบรมอาสา

สมัครยุวมัคคุเทศก์เล่าเรื่องเมือง

ลิกอร์
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.1 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

1 ป้องกันควบคุมดูแล  - ค้นหา  ดูแล  รักษา และ 200,000         กองการแพทย์ 70,000.00            - 100,000    70

รักษาผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อ ป้องกันควบคุมโรคในผู้ป่วย

เอชไอวี เอดส์

 - รณรงค์ควบคุมป้องกัน เพื่อ

ลดอัตราผู้ป่วยเอดส์

 - ให้ยาต้านไวรัสในผู้ป่วยเอดส์

2 ดูแลผู้ป่วยวัณโรคแบบ  - ดูแลรักษา ฟื้นฟูสภาพ 50,000           กองการแพทย์ 11,000.00            -  -  30

มีพี่เลี้ยง ของผู้ป่วยวัณโรค   และการ

ควบคุมป้องกัน

 - ติดตามผลการรักษาผู้ป่วย

วัณโรค

 - นัดผู้ป่วยตรวจหาเสมหะ

และพบแพทย์กินยาต่อหน้า

เจ้าหน้าที่ทุกวัน

75

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

โครงการ



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

3 รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ   - ป้องกันการระบาดของ 30,000           กองการแพทย์ 2,700.00              -  -  20

โรคติดต่อ

 - จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน

โรคติดต่อต่างๆ

4 ส่งเสริมทันตสุขภาพ  - ออกตรวจสุขภาพปากเด็ก 50,000           กองการแพทย์ 18,315.00            -  -  40

นักเรียนในเขตเทศบาลฯ

 - ส่งเสริมการป้องกันและ

รักษาสุขภาพในช่องปาก

5 โรงพยาบาล ออกเยี่ยมผู้ป่วยในโครงการ 20,000           กองการแพทย์  -  -  -  0

30,000 เตียง ถึงบ้าน   และบริการรักษา

ผู้ป่วยถึงบ้าน การส่งเสริมสุขภาพ

การควบคุมป้องกันโรคและการ

ฟื้นฟูสภาพฯ

6 ส่งเสริมสนับสนุน  - หน่วยงานภายในฯ สร้าง 100,000         กองการแพทย์  -  -  -  10

การสร้างนวัตกรรม นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างน้อย

อย่างเป็นระบบ หน่วยงานละ 1 นวัตกรรม

 - จัดประกวดนวัตกรรมของ

หน่วยงานภายในโรงพยาบาลฯ

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

7 ยกระดับโรงพยาบาลให้ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ต่างๆ 300,000         กองการแพทย์ 11,620.00            -  -  10

เป็นโรงพยาบาลที่ผ่าน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของ

รับรองคุณภาพฯ สถาบันรับรองคุณภาพสถาน

พยาบาลฯ

8 พัฒนางานสาธารณสุข จัดประชุมให้ความรู้แก่ชุมชน 465,000         กองการแพทย์  -  -  -  0

มูลฐานในเขตเทศบาล ด้านสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ

และจัดบริการสุขภาพ

เบื้องต้นในศูนย์ ศสมช.

9 ประชาสัมพันธ์  - จัดทําวารสารประชาสัมพันธ์ 100,000         กองการแพทย์ 16,500.00            -  -  20

โรงพยาบาลเทศบาล โรงพยาบาลฯ ปีละ 2 ครั้ง

นครนครศรีธรรมราช  - ออกบูทเนื่องในโอกาสต่างๆ

เพื่อประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล

10 การบริการแพทย์ พัฒนาบริการงานแพทย์แผน 100,000         กองการแพทย์  -  -  -  10

แผนไทยในสถาน ไทยในสถานพยาบาลไปสู่

พยาบาลสู่ชุมชน ชุมชน

11 การบริการกายภาพ จัดกิจกรรมบริการกายภาพ 100,000         กองการแพทย์  -  -  -  10

บําบัดในสถานพยาบาล บําบัดในสถานพยาบาลสู่

สู่ชุมชน ชุมชน โดยการออกเยี่ยมบ้าน

ผู้ป่วยร่วมกับโครงการ

30,000 เตียง
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

12 พัฒนาศักยภาพ อสม.  - จัดประชุมให้ความรู้แก่ อสม. 2,300,000      กองการแพทย์ 36,400.00            - 2,180,000  30

และการประชุม ในเขตเทศบาล   

วิชาการเนื่องในวัน อสม.  - จัดอบรมฟื้นฟูประจําปี

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัมมนา

 ศึกษาดูงาน 

 - จัดกิจกรรมวัน อสม.ประจําปี

จัดนิทรรศการ การคัดเลือก

อสม.ดีเด่น

13 เมืองนครอาหาร สุ่มเก็บและตรวจตัวอย่างอาหาร 300,000         กองสาธารณสุข 183,127.00          -  -  70

ปลอดภัย ด้วยชุดทดสอบอาหารเบื้องต้น และสิ่งแวดล้อม

จากกลุ่มเป้าหมาย คือ ตลาด

ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า แผงลอย

จําหน่ายอาหาร และสถานศึกษา

ภายในเขตเทศบาล

 - ตรวจสอบด้านสุขลักษณะ

ทางกายภาพของกลุ่มเป้าหมาย

รวมถึงการให้คําแนะนําตามหลัก

สุขาภิบาลอาหาร
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

14 ป้องกันควบคุมสัตว์  - กําจัดและทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ 800,000         กองสาธารณสุข 589,880.00          -  -  85

และแมลงพาหะนําโรค สัตว์และแมลงที่เป็นพาหะนําโรค และสิ่งแวดล้อม

เช่น  หนู ยุง ลูกน้ํายุงลาย  เป็นต้น

 - รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค

และให้ความรู้แก่ประชาชนในการ

กําจัดสัตว์และแมลงพาหะนําโรค

 - ควบคุมทําลายตัวแก่ยุงโดย

การพ่นสารเคมีด้วยหมอก

ควันหรือการพ่นฝอยละออง

 - สอบสวนรายผู้ป่วย และให้คํา

แนะนําในการควบคุมป้องกันโรค

 - พ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกัน

ควบคุมโรคที่เกิดจากสัตว์

และแมลงพาหะนําโรค

 - พ่นเคมีกําจัดยุงตามคําร้อง

ของประชาชนในเขตเทศบาล

15 ร้านอาหารปลอดภัย  - ตรวจประเมินสุขลักษณะทางด้าน 250,000         กองสาธารณสุข 87,000.00            -  -  100

ใส่ใจสุขภาพ กายภาพและสุ่มตรวจด้านเคมีและ และสิ่งแวดล้อม

ชีวภาพ

 - อบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร

ศูนย์อาหารในพื้นที่เขตเทศบาลฯ

 เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

 - สถานประกอบกิจการร้านอาหาร

ที่ผ่านตามหลักเกณฑ์การรับรอง

มาตรฐานฯ ของเทศบาลได้รับป้าย

รับรองมาตรฐาน "อาหารสะอาด

ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค" (Clean 

Food Good Health)

 - จัดตั้งชมรม และดําเนินการจัด

ประชุมคณะกรรมการชมรมฯ

16 ส่งเสริมและพัฒนา  - ตรวจประเมินตลาด 100,000         กองสาธารณสุข  -  - 50,000      50

ตลาดสดน่าซื้อ  - แต่งตั้งคณะทํางานและประกาศ และสิ่งแวดล้อม

แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมผู้

ประกอบการตลาด

 - จัดประชุมคณะทํางาน/คณะ

กรรมการชมรมฯ

 - ประชาสัมพันธ์โครงการฯ

 - จัดอบรม/สัมมนาแก่ผู้ประกอบ

กิจการตลาด/ตัวแทนผู้ขายของใน

ตลาด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 - ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงตลาด
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

17 พัฒนามาตรฐานการ  - ตรวจประเมินสุขลักษณะทางด้าน 200,000         กองสาธารณสุข  -  -  -  0

สุขาภิบาลอาหารใน กายภาพและสุ่มตรวจตัวอย่างอาหาร และสิ่งแวดล้อม

สถานศึกษา ภาชนะ อุปกรณ์ และมือผู้สัมผัส

อาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ในด้านเคมี

และชีวภาพ

 - อบรมเกี่ยวกับการสุขาภิบาล

อาหาร จํานวน 1 ครั้งต่อปี

 - สถานที่จําหน่ายอาหารใน

สถานศึกษาที่ผ่านตามหลักเกณฑ์

การรับรองมาตรฐานฯ ของเทศบาล

ได้รับป้ายรับรองมาตรฐาน

"อาหารสะอาด ปลอดภัย

ใส่ใจผู้บริโภค" (Clean Food

 Good Health)

18 พัฒนามาตรฐานการ  - ตรวจประเมินสุขลักษณะ 200,000         กองสาธารณสุข  -  -  -  0

สุขาภิบาลอาหาร ทางด้านกายภาพเคมีและชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม

ริมบาทวิถี และสุ่มตรวจตัวอย่างอาหารภาชนะ 

อุปกรณ์ และมือของผู้สัมผัสอาหาร

 - อบรมเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร

ให้แก่ผู้จําหน่ายอาหารริมบาทวิถี

ในเขตเทศบาลฯ จํานวน 1 ครั้ง/ปี
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

 - สถานที่จําหน่ายอาหารริมบาท

วิถีที่ผ่านตามหลักเกณฑ์การรับรอง

มาตรฐานฯ ของเทศบาลได้รับป้าย

รับรองมาตรฐาน "อาหารสะอาด 

ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค"(Clean 

Food Good Health)

19 ป้องกัน  ควบคุมโรค  - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ 300,000         กองสาธารณสุข 254,340.00          -  -  90

พิษสุนัขบ้า และลด สุนัขบ้าในสุนัข   และแมว และสิ่งแวดล้อม

จํานวนประชากรสุนัข จํานวน  2,000  ตัว

จรจัด  - ฉีดยาคุมกําเนิดสุนัข และ

แมวเพศเมีย  1,000  ตัว

 - ผ่าตัดทําหมันสุนัข  และแมว

จํานวน 400 ตัว

 - จัดทําทะเบียนประวัติสัตว์

สุนัขในเขตเทศบาล

 - สุ่มตรวจหัวสุนัขและแมว
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

20 เขียงจําหน่ายเนื้อสัตว์  - สํารวจข้อมูลผู้ค้า   หรือ 100,000        กองสาธารณสุข 57,600.00            -  -  90

อนามัย   และตลาดสด ผู้ประกอบการที่มีการจําหน่าย และสิ่งแวดล้อม

ถูกสุขลักษณะ เนื้อสัตว์ในตลาดทั้งหมดในเขต

เทศบาล

 - สุ่มเก็บตัวอย่าง  ปัสสาวะ 

และเนื้อสัตว์ เพื่อนํามาตรวจ

สารเร่งเนื้อแดง ยาปฏิชีวนะ

สัปดาห์ละ  1  ครั้ง

 - ตรวจให้คําแนะนําทางด้านสุขา

ภิบาล สถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์
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6.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

1 เก็บขนขยะมูลฝอย จ้างเหมาองค์กรเอกชนเก็บขน 8,000,000        กองสาธารณสุข 3,339,481.61      160,000    -  60

โดยเอกชน ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล และสิ่งแวดล้อม

2 จ้างตัดหญ้าโดยเอกชน จ้างเหมาองค์กรเอกชนตัดหญ้า 2,000,000      กองสาธารณสุข 982,000.00         357,300    -  70

ตามถนน ตรอก ซอยต่างๆ และ และสิ่งแวดล้อม

ไหล่ถนน ภายในเขตเทศบาล

3 บําบัดน้ําเสียและลด  - บําบัดน้ําเสียคลองในเขต 300,000         กองสาธารณสุข 293,625.00         60,000      -  95

ภาวะด้านกลิ่นโดยใช้ เทศบาล ๕ สาย สถานที่กําจัด และสิ่งแวดล้อม

จุลินทรีย์ธรรมชาติ ขยะมูลฝอย โรงฆ่าสัตว์ บริเวณ

ภายในสวนสัตว์ และชุมชน

ต่างๆ

 - ลดตัวอ่อนของแมลงที่เกิด

จากแหล่งน้ํา  เช่น  ยุง โดยใช้

จุลินทรีย์ธรรมชาติเพื่อป้องกัน

การเกิดโรคที่เกิดจากแมลง

4 รณรงค์การรักษาความ  - รณรงค์ทําความสะอาด กวาด 100,000         กองสาธารณสุข 49,600.00           60,000     100,000    100

สะอาดในที่สาธารณะ ขยะ ถางหญ้า ตามสวน และสิ่งแวดล้อม

สาธารณะ  สถานที่ต่างๆ  ใน

โอกาสวันสําคัญ

  - ลอกผักตบชวา และกําจัด

วัชพืชคลองในเขตเทศบาล
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1 ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

1 เก้าอี้ทํางาน บุหนัง จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน บุหนังทรงสูง 3,700             สํานักปลัด 3,700.00              -  -  100

ทรงสูง ปรับระดับสูงต่ําด้วยระดับไฮโดรลิค เทศบาล

ขนาด ไม่น้อยกว่า 64x70x116

ซม. จํานวน 1 ตัว

2 เก้าอี้ทํางาน บุหนัง จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน  บุหนังทรงสูง 19,000           สํานักปลัด 19,000.00            -  -  100

ทรงสูง ปรับระดับสูงต่ําด้วยระดับแกนแก๊ส เทศบาล

ขนาดไม่น้อยกว่า 65x72x114-

126 ซม. จํานวน 2 ตัว

3 โต๊ะทํางาน จัดซื้อโต๊ะทํางาน มีลิ้นชัก ขนาด 16,800           สํานักปลัด 16,800.00            -  -  100

ไม่น้อยกว่า 160x85x77  ซม. เทศบาล

จํานวน 1 ตัว 

4 โต๊ะทํางาน จัดซื้อโต๊ะทํางาน มีลิ้นชัก ขนาด 7,800             สํานักปลัด 7,800.00              -  -  100

ไม่น้อยกว่า 150x75x75  ซม. เทศบาล

จํานวน 1 ตัว 

5 โต๊ะทํางาน จัดซื้อโต๊ะทํางาน ขาเหล็กชุบ 11,900           กองวิชาการ 11,900.00            -  -  100

โครเมี่ยม  ขนาด W.210xD.70x และแผนงาน

H.75 CM  จํานวน  1  ตัว
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

6 โต๊ะทํางาน จัดซื้อโต๊ะทํางาน ขาเหล็กชุบ 6,950             กองวิชาการ 6,950.00              -  -  100

โครเมี่ยม  ขนาด W.100xD.70x และแผนงาน

H.75 CM  จํานวน  1  ตัว

7 โซฟาบุหนัง จัดซื้อโซฟาบุหนัง มีพนักพิงหลัง 8,540             กองวิชาการ 8,540.00              -  -  100

มีท้าวแขน ขนาด W.155xD.75x และแผนงาน

H.81 CM  จํานวน  2  ตัว

8 เก้าอี้แถวบุหนัง 3 ที่นั่ง จัดซื้อเก้าอี้แถวบุหนัง 3 ที่นั่ง  7,380             กองวิชาการ 7,380.00              -  -  100

ขนาด W.147xD.56xH.76 CM และแผนงาน

จํานวน  1  ชุด

9 เก้าอี้สํานักงาน จัดซื้อเก้าอี้สํานักงานทรงเตี้ย 13,160           กองวิชาการ 13,160.00            -  -  100

ปรับระดับสูง-ต่ําได้ ขนาด และแผนงาน

W.55xD.55xH.91-102 CM 

จํานวน  4  ตัว

10 เก้าอี้สํานักงาน จัดซื้อเก้าอี้สํานักงานทรงสูง 4,270             กองวิชาการ 4,270.00              -  -  100

ปรับระดับสูง-ต่ําได้ ขนาด และแผนงาน

W.64xD.61xH.113-123 CM  

จํานวน  1  ตัว  
11 โซฟาเบด จัดซื้อโซฟาเบดปรับระดับได้ 3  6,450             กองวิชาการ 6,450.00              -  -  100

ระดับ ขนาด W.180xD.104x และแผนงาน

H.80CM จํานวน  1  ตัว

12 เครื่องปรับอากาศ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 47,000           กองวิชาการ 47,000.00            -  -  100

36,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง และแผนงาน
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

13 เก้าอี้บุนวม จัดซื้อเก้าอี้บุนวมมีโช๊คปรับ 11,000          สํานักการคลัง 11,000.00            -  -  100

เอนหลัง มีโช๊คปรับสูง - ต่ํา

ขนาดไม่น้อยกว่า 70x65x

122 ซม. จํานวน 1 ตัว
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

1 ตู้เก็บทรัพย์รับจํานํา จัดซื้อตู้เก็บทรัพย์รับจํานํา ขนาด 40,000           สถานธนานุบาล  -  -  -  0

379x459x1,319 มม. จํานวน

5 ตู้

2 เครื่องโทรสาร จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้ 30,000           สถานธนานุบาล  -  -  -  0

กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้

ครั้งละไม่น้อยกว่า 30 แผ่น 

จํานวน 1 เครื่อง

3 โต๊ะทํางาน จัดซื้อโต๊ะทํางานหน้าเหล็ก PVC 7,900             สถานธนานุบาล  -  -  -  0

ขนาด 5 ฟุต  จํานวน 1 ตัว

4 เครื่องปรับอากาศ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 42,300           สถานธนานุบาล  -  -  -  0

32,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

5 ตู้เหล็กบานเลื่อน 2 บาน จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต 22,000           สํานักการ 20,800.00            -  -  100

จํานวน 4 ตัว ประปา

6 โต๊ะคอมพิวเตอร์ จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 3,000             สํานักการ 3,000.00              -  -  100

120x60x75 เซนติเมตร ประปา

จํานวน 1 ตัว

7 เก้าอี้ มีพนักพิง ชนิด จัดซื้อเก้าอี้มีพนักพิง ชนิดบุนวม 3,600             สํานักการ 3,600.00              -  -  100

บุนวม แบบขาตั้ง 2 ข้าง จํานวน 2 ตัว ประปา
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ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

8 โต๊ะทํางาน จัดซื้อโต๊ะทํางาน ขนาด 60x120 5,000             สํานักการ 3,900.00              -  -  100

x75 เซนติเมตร มีลิ้นชัก 2 ลิ้นซัก ประปา

ประตู 1 บาน   จํานวน 1 ตัว

9 เก้าอี้ มีพนักพิงชนิด จัดซื้อเก้าอี้มีพนักพิง ชนิดบุนวม 7,200             สํานักการ 7,200.00              -  -  100

บุนวม แบบล้อหมุน แบบล้อหมุน จํานวน 4 ตัว ประปา

1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

1 กระดานไวท์บอร์ด จัดซื้อกระดานไวท์บอร์ด มีขาตั้ง 3,500             กองสวัสดิการ 3,500.00              -  -  100

ล้อเลื่อนชนิดหน้าเดียว ขนาดไม่ สังคม

น้อยกว่า 80x120 เซนติเมตร

จํานวน 1 ตัว

2 เก้าอี้จัดเลี้ยง จัดซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยงขาเหล็กชุบ 62,800           กองสวัสดิการ 62,800.00            -  -  100

โครเมี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 480x สังคม

570x900 มม. จํานวน 50 ตัว
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ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

3 ตู้เก็บเอกสาร จัดซื้อตู้เก็บเอกสารอเนกประสงค์ 14,700           กองสวัสดิการ 14,700.00            -  -  100

ขนาดไม่น้อยกว่า 120x38x สังคม

203 ซม. จํานวน 3 ตู้

4 ตู้บานเลื่อนกระจก จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 36,000           กองสวัสดิการ 36,000.00            -  -  100

ไม่น้อยกว่า 1,185x407x888 สังคม

มม. จํานวน 6 ตู้

5 โต๊ะอเนกประสงค์ จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 40,000           กองสวัสดิการ 40,000.00            -  -  100

ไม่น้อยกว่า 1,830x600x750 สังคม

มม. จํานวน 20 ตัว

6 พัดลม จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาดไม่น้อย 10,500           กองสวัสดิการ 10,500.00            -  -  100

กว่า 22 นิ้ว จํานวน 3 ตัว สังคม

1.4 แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

1 ตู้เอกสารกระจก จัดซื้อตู้เอกสารกระจกบานเลื่อน 25,000          สํานัก  -  -  -  0

บานเลื่อน ขนาด  1185x407x880 มม. การศึกษา

จํานวน  5 ตู้

2 โต๊ะคอมพิวเตอร์ จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาด 6,000            สํานัก  -  -  -  0

50x80x75 ซม. จํานวน 3 ตัว การศึกษา
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โครงการ



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

1 โต๊ะทํางาน จัดซื้อโต๊ะทํางาน ทําด้วยไม้ 18,000           กองสาธารณสุข 18,000.00            -  -  100

ขนาดไม่น้อยกว่า  60x120x75 และสิ่งแวดล้อม

ซม. จํานวน 4 ตัว

2 เก้าอี้ทํางาน จัดซื้อเก้าอี้ทํางานบุนวม มีที่ 22,500           กองสาธารณสุข 22,500.00            -  -  100

วางแขน ขนาดไม่น้อยกว่า และสิ่งแวดล้อม

60x57x80-90  ซม. 

จํานวน 9 ตัว

3 โต๊ะทํางาน จัดซื้อโต๊ะทํางาน ทําด้วยไม้ 5,800             กองสาธารณสุข 5,800.00              -  -  100

ขนาดไม่น้อยกว่า  80x150x75 และสิ่งแวดล้อม

ซม. จํานวน 1 ตัว
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2.ครุภัณฑ์คอมพิเตอร์

โครงการ



2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ 22,000           สํานักปลัด 22,000.00            -  -  100

สําหรับงานประมวลผล งานประมวลผล  แบบที่ 1 จอ เทศบาล

แบบที่ 1 ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว

จํานวน 1 เครื่อง

2 เครื่องสํารองไฟ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2,800             สํานักปลัด 2,800.00              -  -  100

800 VA  จํานวน 1 เครื่อง เทศบาล

3 เครื่องคอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 650,000         กองวิชาการ  -  -  -  0

แม่ข่าย แบบที่ 1 แบบที่ 1 จํานวน 5 ชุด และแผนงาน

เครื่องพิมพ์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunctio 17,000           กองวิชาการ 17,000.00            -  -  100

 Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี  และแผนงาน

จํานวน  1  เครื่อง

2.2  แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ 48,000          สํานัก  -  -  -  0

งานสํานักงาน จํานวน 3 เครื่อง การศึกษา

2 เครื่องพิมพ์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 27,000          สํานัก  -  -  -  0

Multifunction ชนิดเลเซอร์ขาวดํา จํานวน 3 เครื่อง การศึกษา
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2.3 แผนงานการพาณิชย์

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์



ลําดับ งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

1 เครื่องจดหน่วยน้ําแบบ จัดซื้อเครื่องจดหน่วยน้ําแบบมือถือ 325,000         สํานักการ  -  -  -  0

มือถือ ซีพียูอย่างน้อย 600 MHz หน่วย ประปา

ความจําภายใน 1 GB  (Flash)

ภายนอก 256 MB (RAM) หน้าจอ

อย่างน้อย 2.8 นิ้ว  ความละเอียด

ไม่น้อยกว่า 320x240 แบบ 

QVGA จํานวน  5 เครื่อง

2 เครื่องพิมพ์แบบพกพา จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบพกพา แบบ 150,000         สํานักการ  -  -  -  0

ไร้สาย หน่วยความจําภายใน 128 ประปา

MB  (Flash) 128 MB (RAM)

หน้ากว้างในการพิมพ์  2.9 นิ้ว/

7.73 มม. พิมพ์ต่อเนื่อง จํานวน

5 เครื่อง

3 เครื่องคอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ 60,000           สํานักการ 56,074.77            -  -  100

งานประมวลผล แบบที่ 2 จอขนาด ประปา

ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว  จํานวน

2 เครื่อง
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2.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์



ลําดับ งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ 22,000            สํานักปลัด 22,000.00            -  -  100

สําหรับงานประมวลผล งานประมวลผล แบบที่ 1 จอ เทศบาล

แบบที่ 1 ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน

1 เครื่อง

2 เครื่องสํารองไฟ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2,800             สํานักปลัด 2,800.00              -  -  100

800 VA  จํานวน 1 เครื่อง เทศบาล

2.5 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

1 เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี 17,000          สํานักการช่าง 17,000.00            -  -  100

Multifunction จํานวน 1 เครื่อง
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3. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์



3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด 430,000         กองวิชาการ 330,000.00          -  -  100

เครือข่ายแบบมุมมองคงที่สําหรับ และแผนงาน

ติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor

Fixed Network Camera) แบบที่

3 จํานวน 10 กล้อง

67

3.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลําดับ งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

1 เครื่องขยายเสียง จัดซื้อเครื่องขยายเสียงมิกเซอร์ 30,000           กองสวัสดิการ 30,000.00            -  -  100

ขนาดไม่น้อยกว่า 250  วัตต์ สังคม

ลําโพงห้องประชุมชนิดแขวนผนัง

ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว พร้อม

อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 1 ชุด
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4. ครุภัณฑ์โรงงาน

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์



4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

1 เครื่องเชื่อมต่อสาย จัดซื้อเครื่องเชื่อมต่อสายไฟ 500,000         กองวิชาการ 480,000.00          -  -  100

ไฟเบอร์ออฟติก เบอร์ออฟติก มีคุณสมบัติ ดังนี้ และแผนงาน

 - อุปกรณ์จะต้องมีความทนทาน

เพียงพอต่อการใช้งานในสภาพ

ภูมิอากาศของประเทศไทย ซึ่งมี

ความชื้นสัมพัทธ์ 90 % และ

อุณหภูมิ 0-45 องศาเซลเซียส

 - ตัวเครื่องสามารถปรับระบบ

ทํางานได้ 3 แกน X,Y และ Z

 - สามาถใช้ระบบไฟฟ้า AC 220

V ต่อกับตัวเครื่องโดยตรง โดย

ไมมีอุปกรณ์ต่อพ่วง และทําการ

ซาร์จกับแบตเตอรี่ที่อยู่ในตัว

เครื่องโดยตรงได้ทันที

เครื่องเจีย/ตัด จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ 5,500             กองวิชาการ 5,500.00              -  -  100

ขนาด 5 นิ้ว  จํานวน  1  ตัว  และแผนงาน

ไขควงไร้สาย จัดซื้อไขควงไร้สาย ขนาด 12 V 3,800             กองวิชาการ 3,800.00              -  -  100

จํานวน  1  ตัว  และแผนงาน
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4.2 แผนงานการพาณิชย์

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์



ลําดับ งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

1 เครื่องเจาะกระแทก จัดซื้อเครื่องเจาะกระแทก ใช้ 164,000         สํานักการ  -  -  -  0

กําลังไฟ 2,000 W อัตรา ประปา

กระแทก 0-1,000 ครั้ง/นาที

จํานวน 2 เครี่อง

2 เครื่องปั่นไฟ จัดซื้อเครื่องปั่นไฟ ใช้เครื่องยนต์ 70,000           สํานักการ  -  -  -  0

เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ประปา

แรงม้า จํานวน 1 เคริ่อง

3 เครื่องสูบน้ํา จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา สูบน้ําได้ไม่ 1,998,000      สํานักการ  -  -  -  0

น้อยกว่า 750 ลบ.ม./ชม. สูบ ประปา

ส่งน้ําได้สูง 30 ม.ใช้มอเตอร์

ไฟฟ้าขับเคลื่อนสูบ จํานวน 1 ชุด

พร้อมติดตั้ง

4 เครื่องสูบน้ํา จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา สูบน้ําได้ไม่ 1,793,600      สํานักการ  -  -  -  0

น้อยกว่า 500 ลบ.ม./ชม. สูบ ประปา

ส่งน้ําได้สูง 45 ม.ใช้มอเตอร์

ไฟฟ้าขับเคลื่อนสูบ จํานวน 1 ชุด

พร้อมติดตั้ง
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5. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์



4.1 แผนงานการพาณิชย์

ลําดับ งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

1 ปั๊มสูบจ่ายสารเคมี จัดซื้อปั๊มสูบจ่ายสารเคมี สามารถ 1,185,000      สํานักการ  -  -  -  0

สูบจ่ายได้ไม่น้อยกว่า 500 ลิตร/ ประปา

ชั่วโมง จํานวน 6 เครื่อง

2 เครื่องวัดความขุ่น จัดซื้อเครื่องวัดความขุ่น แบบ 100,000         สํานักการ  -  -  -  0

ตั้งโต๊ะ มีช่วงการวัดตั้งแต่ ประปา

0-1,000 NTU จํานวน 2 

เครื่อง

3 เครื่องวัดความเป็นกรด- จัดซื้อเครื่อวัดความเป็นกรด-ด่าง 90,000           สํานักการ  -  -  -  0

ด่าง (PH) (PH) มีช่วงการวัดตั้งแต่ 0-14 ประปา

จํานวน 2 เครี่อง
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5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์



ลําดับ งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

1 เครื่องเจาะไฟฟ้า จัดซื้อเครื่องเจาะไฟฟ้า กําลัง 3,500             สํานักการช่าง 3,500.00              -  -  100

ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 800 วัตต์

จํานวน 1 เครื่อง

2 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า แรงดัน 20,400           สํานักการช่าง 20,400.00            -  -  100

ไฟฟ้า 220 โวลต์ จํานวน 1

เคริ่อง

3 เครื่องตัดพลาสม่า จัดซื้อเครื่องตัดพลาสม่า แรงดัน 60,000           สํานักการช่าง 60,000.00            -  -  100

ไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสตัด

10-80 แอมป์ จํานวน 1 เครื่อง

4 เครื่องตัดไฟเบอร์ จัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์ กําลัง 5,200             สํานักการช่าง 4,200.00              -  -  100

ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 2,100 วัตต์

เส้นผ่าศูนย์กลาง 355 มม.

จํานวน 1 เครื่อง
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6. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์



6.1 แผนงานการพาณิชย์

ลําดับ งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

1 รถบรรทุกดีเซล ขนาด จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 555,000         สํานักการ  -  -  -  0

1 ตัน 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ประปา

ไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี

ขับเครื่อง 2 ล้อแบบธรรมดา

จํานวน 1 คัน

2 รถจักรยานยนต์ จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 38,000           สํานักการ  -  -  -  0

110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา ประปา

จํานวน 1 คัน
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6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์



ลําดับ งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

1 รถตรวจการณ์ดับเพลิง จัดซื้อรถตรวจการณ์ดับเพลิง 4,000,000      สํานักปลัด  -  -  -  0

แบบธรรมดา แบบธรรมดา เครื่องยนต์ดีเซล เทศบาล

ขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400

ซีซี มีถังน้ําในตัว ไม่น้อยกว่า

800 ลิตร ตอนท้ายหลังเก๋งติด

ตั้งกระบะบรรทุก ภายในติดตั้ง

เครื่องสูบน้ําดับเพลิงชนิดหาบหาม

ขนาดไม่น้อยกว่า 15 แรงม้า

มีเบาะหนังพร้อมพนักพิงสามารถ

พับเก็บได้ จํานวน 2 คัน
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6.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์



ลําดับ งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

1 รถบรรทุกดีเซล จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1,075,000      สํานักการช่าง  -  -  -  0

3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอก

สูบไม่ต่ํากว่า 3,000 ซีซี หรือ

กําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า

80 กิโลวัตต์ จํานวน 1 คัน

2 รถบรรทุกขยะ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ล้อ ขนาด 2,000,000      กองสาธารณสุข  -  -  -  0

บรรจุไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม. แบบ และสิ่งแวดล้อม

อัดท้าย จํานวน 1 คัน
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7. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์



7.1 แผนงานการพาณิชย์

ลําดับ งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

1 กล้องดิจิตอล จัดซื้อกล้องดิจิตอล ขนาดหน้าจอ 35,000           สํานักการ 29,146.73            -  -  100

ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ความละเอียด ประปา

ไม่น้อยกว่า MP SD 256 GB

จํานวน 1 ตัว

7.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

1 กล้องดิจิตอล จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ ระดับ 58,000           กองวิชาการ 46,700.00            -  -  100

XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens และแผนงาน

จํานวน 1 เครื่อง

7.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลําดับ งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

1 เครื่องมัลดิมีเดีย จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ ระดับ 58,000           กองสวัสดิการ 58,000.00            -  -  100

โปรเจคเตอร์ XGA ขนาด 4,000 ANSI สังคม

Lumens จํานวน 1 เครื่อง
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8. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

รายละเอียดของครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์



8.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

1 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 52,800           สํานักการช่าง  -  -  -  0

ไม่น้อยกว่า 29.5 นิ้ว ชนิดใช้

เครื่องยนต์แบบมือถือ เครื่องยนต์

ขนาดไม่น้อยกว่า 0.9 แรงม้า

จํานวน 3 เครื่อง

2 เครื่องตัดหญ้า จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 142,500         สํานักการช่าง  -  -  -  0

จํานวน 15 เครื่อง

3 รถเข็นเก็บขยะ จัดซื้อรถเข็นเก็บขยะ ทําจาก 50,000           สํานักการช่าง  -  -  -  0

สแตนเลสทั้งคัน ขนาดไม่น้อย

กว่า 65 ลิตร เส้นผ่าศูนย์กลาง

15 นิ้ว ล้อเข็นระบบลูกปืน

360 องศา จํานวน 10 คัน

8.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลําดับ งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

1 เตียง จัดซื้อเตียงไม้เนื้อแข็ง ขนาดไม่ 175,000         กองสวัสดิการ  -  -  -  0

น้อยกว่า 114x229x90 ซม. สังคม

จํานวน 25 เตียง
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9. ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์



9.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

1 เครื่องเติมอากาศแบบ จัดซื้อเครื่องเติมอากาศแบบกังหัน 150,000         สํานักการช่าง  -  -  -  0

กังหันตีน้ํา 4 ใบพัด ตีน้ํา 4 ใบพัด ขับด้วยมอเตอร์

ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า 

จํานวน 10 เครื่อง

10. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

10.1 แผนงานการพาณิชย์

ลําดับ งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

1 รถตักหน้าขุดหลัง จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิด 2,800,000      สํานักการ  -  -  -  0

ขับเคลื่อน 2 ล้อ จํานวน 1 คัน ประปา
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11. ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์



10.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ หน่วยงาน เบิกจ่าย โอนเพิ่ม โอนลด แล้ว กําลัง ยังไม่ได้ ดําเนินการแล้ว

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (บาท) เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ (ร้อยละ)

1 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน 336,000        สํานัก 336,000               -  -  100

ขาเหล็ก แบบ A4 ขนาดโต๊ะ การศึกษา

60x42x81 ซม. จํานวน

200 ชุด
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ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
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