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สวนที่ ๑ 
บทนํา 

 
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดดําเนินการตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  โดย
ผูบริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนา เพื่อทํา
หนาที่ ในการกําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช เพื่อใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติและจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส 
โดยมีงานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน ทําหนาที่รวบรวมและจัดทํารายงานสรุปผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประจําปเสนอตอ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นตอผูบริหารเทศบาล สภา
เทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ขอ 29 (3) เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงจัดทํารายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557  โดยไดสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557 – 2559) เพื่อเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานของปที่ผานมาวามีความ
สอดคลองกับแผนงานท่ีไดวางเอาไวหรือไม การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพียงใด  และสามารถ
ใชเปนขอมูลยอนกลับเพื่อนําไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงและตัดสินใจในการกําหนดแนวทางการพัฒนา
ทองถ่ินในปตอไป 
 

1.1 ความหมายของการติดตามและประเมินผล 
1.1.1 การติดตาม 
เปนขั้นตอนในการตรวจสอบผลการดาํเนินการของแผนงานโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปวาได

ปฏิบัติตามขั้นตอนกิจกรรมที่กําหนดไวในแผนงานโครงการหรือไมมี การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
หรือไม และอยูในระยะเวลา งบประมาณที่ใชในการดําเนินการตามท่ีกําหนดไวหรือไม เพื่อเปนขอมูลยอนกลับ
ใหตนเอง ผูบังคับบัญชา ตลอดจนผูรับผิดชอบแผนงานโครงการทุกระดับ เพื่อใหคาํแนะนํา ชวยเหลือ แกไข 
อํานวยความสะดวก ทั้งน้ีเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ บรรลุเปาหมายที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพ  

 
1.1.2 การประเมินผล 
เปนข้ันตอนการตรวจสอบความกาวหนาของแผนงานโครงการ ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธ์ิ

ของแผนงานโครงการวามีมากนอยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดข้ึน การประเมินผลจึงเปน
กระบวนการบงชี้ถึงคณุคาของแผนงานโครงการ วาไดผลตามวัตถุประสงคของแผนงานโครงการนั้นหรือไม
เพียงใด 
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1.2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผลแผน  
1.2.1   เพื่อใหการติดตามและการประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
1.2.2   เพื่อใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนําไปสูการปรับปรุงการ

ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
1.2.3   เพื่อใหทราบสัมฤทธิผลโดยรวมของแผนพัฒนาเทศบาล และนําขอมูลที่ไดไปเปน

ขอชี้แนะแกผูบริหารในการจัดทาํแผนพัฒนาปตอไป 
 
1.3. กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลแผน  
1.3.1 ความสําคัญของการติดตาม  
การติดตามเปนเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดําเนินการอยู หาก

ไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดาํเนินงานใหลุลวง คาใชจาย โครงการ
สูงเกินกวาที่กําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน เกิด
ปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงาน
ภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการ ในทางตรงกันขาม
หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแลวจะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน (Cost–effective) ดําเนินงาน
ตางๆ ยกตัวอยางเชนการระบุปญหาที่เกิดข้ึนในโครงการและการเสนอแนวทางแกปญหาการติดตามความ 
สามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย   การติดตามประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนตางๆ 
ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรงุการดาํเนินงาน  
 

1.3.2 ความสําคัญของการประเมินผล  
การประเมินผลน้ัน เปนสิ่งหนึ่งที่จําเปนสําหรับการดาํเนินการ เชนเดียวกับการติดตามเพราะผล  

ที่ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการ ซึ่งข้ึนอยูกับ
วัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจงึเปนสิ่งที่จะบงชี้วาแผนงานที่กําหนดไว ไดมีการ 
ปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการท่ีไดดําเนินการไปแลวนั้น ใหผลเปนอยางไร นําไปสู
ความสาํเร็จตามแผนงานที่กําหนดไวหรือไม อีกทั้งการตดิตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบ วามีความ
สอดคลองกับการใชทรพัยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผล ถือเปนขอมูล
ยอนกลบั (Feedback) ที่สามารถนําไปใชในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากนี้ การประเมินผลยัง
ถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคา และการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวมอยางเปน
ระบบมีความเที่ยงตรง เชื่อถือได  
 

1.4. วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป 
1.4.1 การติดตาม (Monitoring) เปนการติดตามเพ่ือใหทราบความกาวหนาในการดาํเนินงาน

ตามโครงการตางๆ ทีไ่ดรับงบประมาณและไดบรรจไุวในแผนดําเนินการประจาํป พ.ศ.2555 และในกรณทีี่
พบปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน จะไดพิจารณาแนวทางในการแกไขปรับปรุงใหโครงการตางๆ ใหสําเรจ็
ลุลวงไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  

วิธีการติดตามการดําเนินงาน โดยใหทุกหนวยงานในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ติดตาม
การดําเนินงานโครงการกิจกรรมในความรับผิดชอบ และจัดทํารายงานผลการดาํเนนิงานพรอมท้ังจํานวน
งบประมาณที่ใชจริงเปนรายไตรมาส ดังนี้ 
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ไตรมาสท่ี 1 (1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556) รายงานภายในเดือน มกราคม 2557 
ไตรมาสท่ี 2 (1 มกราคม 2557 ถึง 31 มีนาคม 2557) รายงานภายในเดือน เมษายน 2557 
ไตรมาสท่ี 3 (1 เมษายน 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2557) รายงานภายในเดือน กรกฎาคม 2557 
ไตรมาสท่ี 4 (1 กรกฎาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2557) รายงานภายในเดือน ตุลาคม 2557 

1.4.2 การประเมินผล (Evaluation) เปนการรวบรวมผลการติดตามความกาวหนาของ
โครงการและการประเมินผลโครงการของทุกสวนราชการ เพื่อวิเคราะหและประเมินผลการดาํเนินงานเพื่อใช
เปนขอมูลประกอบการพิจารณาพัฒนาปรับปรุงการดาํเนินงานโครงการนั้นๆ และเปนขอมูลประกอบการ
จัดทําแผน พัฒนาและตั้งงบประมาณในปตอไป โดยมีการประเมินผลเปน 2 ประเภท ไดแก 

1. การประเมินผลเชิงปริมาณ เปนการประเมินผลความสําเร็จในการดาํเนนิงานและ 
การใชงบประมาณในแตละโครงการ โดยพิจารณาจากเปาหมายของโครงการที่ไดกําหนดไวในแผนดําเนินการ 
และจํานวนงบประมาณที่ไดใชจายจริง 

2. การประเมินผลเชิงคณุภาพ เปนการประเมินผลสําเร็จของโครงการที่มีลักษณะเปน 
การประเมินผลความสําเร็จของเปาหมายเชิงคณุภาพที่ไดกําหนดไวในแผนพัฒนาสามป  
 

1.5. การกําหนดหนวยงานรับผดิชอบ  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๘ กําหนดให ผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน เทศบาลนครนครศรีธรรมราชไดมคีําส่ังเทศบาลท่ี  01729/2556 ลงวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2556 
แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดงันี้ 

1. นายสําเริง   ทองใหญ ผูทรงคุณวุฒิ       ประธานกรรมการ 
2. นายเวียง    ปราบปญจะ ผูทรงคุณวุฒิ            รองประธานกรรมการ 
3. นายประสิทธิ ์ วงศพิศาล สมาชิกสภาเทศบาลฯ   กรรมการ 
4. นายคํานวน โสมนิล  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   กรรมการ 
5. นายสวาท อรุณจิตร สมาชิกสภาเทศบาลฯ   กรรมการ 
6. นางสธิน ี    ชาติสวัสด์ิ ประธานคณะกรรมการชุมชนเศรษฐีศรีนคร กรรมการ 
7. ด.ต.เจริญ   มาถนอม ประธานคณะกรรมการชุมชนตลาดยาว กรรมการ 
8. ผูอํานวยการสาํนักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  กรรมการ 
9. โยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดนครศรธีรรมราช    กรรมการ 
10. นางวชิรา ยุพการนนท ผูอํานวยการสาํนักการคลัง  กรรมการ 
11. นายอรุณศักดิ์   วงศวิวัฒน ผูอํานวยการสาํนักการชาง  กรรมการ 
12. นางสุรีวรรณ สาสนานนท ผูอํานวยการกองวิชาการฯ          กรรมการ/เลขานุการ 

อํานาจหนาที่ของ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ 
(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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(๓) รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอนายก 
เทศมนตรนีครนครศรีธรรมราช เพื่อใหนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเสนอตอสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปทั้งน้ีใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

(๔) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

1.6 วิสัยทัศนการพัฒนา (Vision) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

“เทศบาลนาอยูสูความเปนเลศิ  เปดเทศบาลใหทุกคนยอมรับ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน  เพิ่มประสิทธิภาพผลการศกึษา 
พัฒนาสาธารณูปโภคและขนสง  สรางอาชีพที่มั่นคงแกชุมชน 

และดูแลทุกคนใหอยูดีมีสุข ตลอดป ๒๕๕๙” 
 

1.7 พนัธกิจ (Mission) 
 

๑. ปรับปรุงภูมิทัศน ภูมิสถาปตยเมือง ใหเปนระเบียบ สะอาด สวยงาม ระบบบริหารจดัการ  
สิ่งเเวดลอมดีประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลเพื่อลดมลพิษ  

๒. ดูแลสงเสริมสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลใหทั่วถึง ใหความรูดานการปองกัน และควบคุม 
โรค  สุขอนามัยในการบริโภคสินคา เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของโรงพยาบาลเทศบาล  และมีโรงพยาบาล
บริการชุมชน 4 มุมเมือง 

๓. การบริหารจัดการเทศบาลโดยยึดหลักหลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมของประชาชน  
ควบคูกับการพัฒนาบุคลากรเทศบาลอยางตอเนื่อง   

๔.  ยกระดับคณุภาพชีวิตประชาชน   สรางชุมชนเขมแข็งบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สราง
งาน สรางอาชีพ เพิ่มรายไดใหกับชุมชน   มีศูนยชุมชน แมบาน อสม. และผูสูงอายุ แบบบูรณาการ สงเคราะห
ผูดอยโอกาสทางสังคมอยางทั่วถึงและเปนธรรม พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
และเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของประชาชน 

๕. สนับสนุนอุปกรณกีฬา เพิ่มลานกีฬา พัฒนาและปรับปรงุสนามกีฬาใหไดมาตรฐานเพื่อ 
สนับสนุนสงเสริมใหประชาชนไดออกกําลังกาย 

๖. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการทองเท่ียว    สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมการทองเท่ียว 

๗.  การจัดการศึกษาใหเทาเทียบกันทุกระดับ เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน  สงเสรมิและ
สนับสนุนเด็กเปนคนดีมีความรูคูคุณธรรม สงเสริมเด็กใชเวลาวางใหเปนประโยชนดวยดนตรีกีฬาและ
นันทนาการ จัดการศกึษานอกระบบและตามอัธยาศัยใหกับเด็กและเยาวชนที่ไมสามารถเขารับการศึกษาใน
ระบบได 

๘.  พัฒนาระบบการขนสง การจราจร ไฟฟา นํ้าประปา  ใหทั่วถึง เพียงพอ และไดมาตรฐาน
สรางระบบปองกันน้ําทวมอยางยั่งยืน มีศูนยซอมและบริการประชาชน 24  ชั่วโมง                       
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1.8 จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา (Goals) 
 

๑. เทศบาลยึดหลักธรรมาภิบาล  เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมทุกขั้นตอนในการ
บริหารจัดการ ตั้งแตรวมคดิรวมทาํรวมตรวจสอบและประเมนิผล 

๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีชมุชนเขมแข็งบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. การศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยมีประสิทธิภาพไดมาตรฐานทั้งดานวิชาการ 

กีฬาและกิจกรรมนันทนาการเด็ก เยาวชนและคนในชุมชนเปนคนดีมีความรูคูคุณธรรม สืบ
สานศาสนาศลิปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

๔. มีระบบโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่ไดมาตรฐานทั่วถึง  เพียงพอ รองรับการพัฒนา
ทุกๆ ดาน 

๕. ประชาชน ชุมชนมีงานมีอาชีพมีรายไดที่มั่นคง 
๖. ประชาชน ชุมชนไดรับการบริการดานสาธารณสุขอยางทัว่ถึง มีความรูดานการปองกัน 

ควบคุมโรค  และสุขอนามัยในการบริโภคสินคา  
๗. เปน”เทศบาลที่นาอยู”มีระบบการกําจัดสิ่งปฏิกูลอยางเปนระเบียบและเปน“เทศบาลสีเขียว”  

ที่มีพื้นที่สีเขียวครอบคลุมทั่วเขตเทศบาล 
 

1.9.  ยุทธศาสตรและแนวทางการพฒันา 
๑ . ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร 

แนวทางการพัฒนา 
๑.๑  ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเทศบาล   ดวยหลักนิติธรรม  คุณธรรม  

ความคุมคา โปรงใส ตรวจสอบได  ความรับผิดชอบ  และการมีสวนรวมของ
ประชาชน 

๑.๒  บรหิารจัดการเทศบาลแบบระบบเปด  โดยการสงเสรมิและสนับสนุนใหประชาชนเขา
มาสวนรวมในการบริหารจัดการตั้งแตรวมคิด  รวมทํา  รวมตรวจสอบ รวมทั้งสงเสริม
ใหมี   ระบบการตรวจสอบความโปรงใส และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนอง
ความตองการของประชาชน 

๑.๓   เสรมิสรางศกัยภาพบุคลากรของเทศบาลทุกระดับอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเทศบาล 

 

๒.  ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคณุภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา 
๒.๑  นอมนําหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการยกระดับคณุภาพชีวิต และ 

เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 
๒.๒  จัดตั้งศูนยชุมชน  แมบาน อสม. และผูสูงอายุแบบบูรณาการ 
๒.๓  สนับสนุนการใหการสงเคราะหผูดอยโอกาสทางสังคมอยางทั่วถึง และเปนธรรม ไดแก

เด็ก สตร ี ผูสูงอายุ คนพิการ 
๒.๔  สงเสริมและสนับสนุนการแกไขปญหาความยากจนอยางย่ังยืน  โดยการสรางงาน สราง

อาชีพสรางรายได  และลดรายจายของประชาชน 
๒.๕  สรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กในชุมชน 
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๒.๖  สนับสนุนใหประชาชนออกกําลังกายและเลนกีฬา  เพื่อสรางเสริมสุขภาพและ
พลานามัยที่ดี 

๒.๗  เพิ่มลานกีฬา / ลานสุขภาพในชุมชน  และสนับสนุนอุปกรณกีฬา 
๒.๘  พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
๒.๙  เพิ่มประสิทธิภาพระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

๓.  ยุทธศาสตรดานการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
แนวทางการพัฒนา 
๓.๑  จัดใหมีโรงเรียนระดับมัธยมศกึษาประจําเทศบาล  และคืนโรงเรยีนประถมศึกษาใหแก

ชุมชน 
๓.๒  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  และความเทาเทยีมกันทางการศึกษาของ

นักเรียนทุกระดับ 
๓.๓  พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓.๔  สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กเปนคนดีมีความรูคูคุณธรรม 
๓.๕  สงเสริมและสนับสนุนใหเด็ก และเยาวชนใชเวลาวางใหเปนประโยชนดวยกีฬา ดนตรี 

และกิจกรรมนันทนาการ 
๓.๖  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปญญา

ทองถ่ิน 
 

๔.  ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
๔.๑   พัฒนาระบบคมนาคมขนสง  ระบบการจราจร  และไฟฟาสาธารณะ ใหท่ัวถึงเพียงพอ  

และไดมาตรฐาน 
๔.๒   พัฒนาระบบการผลิต  จําหนายน้าํประปา ใหทั่วถึงเพียงพอ  และมีคุณภาพ 
๔.๓   เพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้าํ  และระบบการปองกันนํ้าทวมอยางย่ังยืน 
๔.๕   การจัดตั้งศูนยซอมและบริการประชาชน  ๒๔ ชั่วโมง  เรียกวา  “หนวย  BEST” 

 

๕.  ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 
๕.๑  จัดศูนยกลางการพัฒนาอาชีพสาํหรับชุมชน  จัดลานคาชุมชน  พัฒนายานการคาเดิม

ของเมืองและจัดตลาดน้ําเมืองลิกอร เพื่อเสริมสรางรายไดและสงเสริมการทองเที่ยว 
๕.๒  ปรบัปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการทองเท่ียว  และสนับสนุนการจัด

โครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมการทองเท่ียวในรูปแบบตางๆ 
 

๖. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา 
๖.๑  ปรบัปรุงภูมิทัศน ภูมสิถาปตย และจัดระบบการกําจัดสิ่งปฏิกูลอยางเปนระเบียบ เพื่อ

เปน “เทศบาลนาอยู” 
๖.๒  “เทศบาลสีเขียว”  โดยจัดพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นครอบคลุมในเขตเทศบาลเพื่อลดมลพิษ 
๖.๓  ยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลใหมีคุณภาพการบริการเทียบเทาโรงพยาบาลเอกชน 
๖.๔  จัดใหมีโรงพยาบาลชุมชน ๔ มุมเมือง 
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สวนที่ 2 
การติดตามผลการดําเนินงานประจําป ีงบประมาณ พ.ศ.2557 

 
2.1 สรุปผลการจัดทําแผนพฒันาสามป (พ.ศ.2557-2559) 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ.2555-2559) และ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การ
จัดเวทีประชาคมการประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนใน
พื้นที ่กอนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไวในแผนพัฒนาสามป 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) เมื่อวันที่ 28 
มิถนุายน 2556, แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559)  เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556, 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559)  เพิ่มเติมฉบับที่ 2  เมื่อวันที่  17 กันยายน 2556, แผนพัฒนาสามป 
(พ.ศ.2557-2559) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 เมื่อวันท่ี  23 กันยายน 2556, แผนพัฒนาสาม (พ.ศ.2557-2559)   
เพิ่มเตมิฉบับที่ 4 เมื่อวันท่ี  19 พฤศจิกายน 2556, แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) เพ่ิมเติมฉบับที่ 
5 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2557 และแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559)  เพิ่มเติมฉบับที่ 6 เม่ือวันที่ 9 
เมษายน 2557  ทั้งนี้ไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) และแผน
เพิ่มเตมิ ดังน้ี 

 

ยุทธศาสตร 
ป 2557 ป 2558 ป 2559 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การเมืองการบริหาร 22 376,674,500 19 71,615,500 19 71,615,500 
2. สวัสดิการสังคม
และคุณภาพชีวิต 37 47,480,580 34 46,380,580 34 46,380,580 
3. การศึกษาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี 61 146,719,990 58 133,355,390 59 123,966,090 
4. สาธารณูปโภคและ
โครงสรางพื้นฐาน 21 166,710,100 6 22,194,200 6 22,194,200 
5. เศรษฐกิจ 5 9,990,000 4 4,500,000 4 4,500,000 
6. สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 33 139,445,500 30 81,300,700 30 91,613,900 

รวม 179 887,020,670 151 359,346,370 152 360,270,270 
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สาธารณสุขและส่ิงแวดลอม
61,744,100

13.19%
เศรษฐกิจ

1,600,000
0.34%

สาธารณูปโภค
และโครงสราง

พื้นฐาน
109,026,700

การศึกษา  ศาสนา  
ศลิปวัฒนธรรมและประเพณี

122,270,900
26.13%

สวัสดิการ
สังคมและ

คณุภาพชีวิต
126,404,000

การเมอืงการบริหาร
46,975,190

10.04%

2.2 สรุปผลการจัดทํางบประมาณป พ.ศ.2557 
ผูบรหิารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2557 เมื่อวันท่ี 16 กันยายน 2556 และจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 ฉบับท่ี 1 รวมโครงการในปงบประมาณ พ.ศ.2557 ทั้งสิ้น 144 โครงการ 
งบประมาณ 468,020,890 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตรการพัฒนาไดดงันี ้

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร 17   46,975,190.00  
2. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 31 126,404,000.00 
3. ยุทธศาสตรดานการศกึษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 49 122,270,900.00 
4. ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน 15 109,026,700.00 
5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 2 1,600,000.00 
6. ยุทธศาสตรดานสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม 31 61,744,100.00 

รวม 145 468,020,890.00 
 

 

แผนภูมิแสดงสัดสวนงบประมาณแยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
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สรุปผลการนําแผนพัฒนาสามป (เฉพาะป 2557) ไปจัดทํางบประมาณ 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

โครงการตามแผนสามป 
เฉพาะป 2557 

โครงการทีอ่นุมัติงบประมาณ 
ในป 2557 

รอยละของโครงการ 
ในแผนป 2556 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
 

1. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร 22 376,674,500 17   46,975,190.00    
2. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 37 47,480,580 31 126,404,000.00   
3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณ ี 61 146,719,990 49 122,270,900.00   
4. ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน 21 166,710,100 15 109,026,700.00   
5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 5 9,990,000 2 1,600,000.00   
6. ยุทธศาสตรดานสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม 33 139,445,500 31 61,744,100.00   

รวม 179 887,020,670 145 468,020,890.00   
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งบประมาณท่ีตั้งไวในแผนสามป(เฉพาะป 2557) งบประมาณท่ีอนุมตัิในป 2557

แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนงบประมาณในป พ.ศ.2557 
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2.3 สรุปผลการติดตาม (Monitoring) ผลการดาํเนินงานป พ.ศ.2557 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชไดดําเนินการการติดตามผลการดาํเนินงานในป 2557 เพื่อให

ทราบความกาวหนาในการดาํเนินงานตามโครงการตางๆที่ไดรับงบประมาณในป พ.ศ.2557 และในกรณีท่ีพบ
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน จะไดพิจารณาแนวทางในการแกไขปรับปรุงใหโครงการตางๆ ใหสําเรจ็ลุลวง
ไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  

วิธีการติดตามการดําเนินงาน โดยใหทุกหนวยงานในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ติดตาม
การดําเนินงานโครงการกิจกรรมในความรับผิดชอบ และจัดทํารายงานผลการดาํเนนิงานพรอมท้ังจํานวน
งบประมาณที่ใชจริงเปนรายไตรมาส ดังนี้ 

ไตรมาสท่ี 1 (1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556) รายงานภายในเดือน มกราคม 2557 
ไตรมาสท่ี 2 (1 มกราคม 2557 ถึง 31 มีนาคม 2557) รายงานภายในเดือน เมษายน 2557 
ไตรมาสท่ี 3 (1 เมษายน 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2557) รายงานภายในเดือน กรกฎาคม 2557 
ไตรมาสท่ี 4 (1 กรกฎาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2557) รายงานภายในเดือน ตุลาคม 2557 

งานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน ดาํเนินการรวบรวมผลการดําเนินงานพรอมท้ัง
จํานวนงบประมาณที่ใชจริง นํามาสรุปผลและนําเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาตรวจสอบ  เสนอความเห็น  ใหคําแนะนํา  และไดนาํความคดิเห็น
ขอเสนอแนะ และคําแนะนาํของคณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ แจงผูบริหาร หนวยงานตางๆ ทราบและ
ใชเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุงการดําเนินงานโครงการตางๆ ใหสําเร็จลุลวงไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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สรุปการติดตามผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557   ไตรมาสที่ 1  (1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556) 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน (จํานวนโครงการ) 

หมายเหต ุ
ตั้งไว เบิกจายแลว รอยละ ทั้งหมด 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

กําลัง 
ดําเนินการ 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

1. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร   21,172,900.00    4,069,321.00  19.22 16  - 9 7   

2. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 126,404,000.00 30,223,675.00 23.91 31 1 19 11   

3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณ ี 120,570,900.00 10,695,631.00 8.87 48 1 21 26   

4. ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน 98,687,500.00 4,366,641.00 4.42 11  - 5 6   

5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 1,600,000.00  -  - 2  - 1 1   

6. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 52,461,100.00 16,123,844.00 30.73 25  - 23 2   

           

รวม 420,896,400.00 65,479,112.00 15.56 133 2 78 53   
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สรุปการติดตามผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556   ไตรมาสที่ 2  ( 1 มกราคม 2557 ถึง 31 มีนาคม 2557 ) 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน (จํานวนโครงการ) 

หมายเหต ุ
ตั้งไว เบิกจายแลว รอยละ ทั้งหมด 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

กําลัง 
ดําเนินการ 

ยังไมได 
ดาํเนนิการ 

1. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร 22,379,890.00 7,582,614.00 33.88 16 - 11 5   

2. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 126,404,000.00 39,270,106.21 31.07 31 2 24 5   

3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณ ี 120,570,900.00 57,126,500.00 47.38 48 3 30 15   

4. ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน 98,687,500.00 9,245,994.00 9.37 11 - 11 -   

5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 1,600,000.00 - - 2 - 1 1   

6. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 52,461,100.00 25,088,098.00 47.82 25 1 23 1   

           

รวม 422,103,390.00 138,313,312.21 32.77 133 6 100 27   
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สรุปการติดตามผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555   ไตรมาสที่ 3  (1 เมษายน 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2557) 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน (จํานวนโครงการ) 

หมายเหต ุ
ตั้งไว เบิกจายแลว รอยละ ทั้งหมด 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

กําลัง 
ดําเนินการ 

ยังไมได 
ดาํเนนิการ 

1. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร 
   
22,379,890.00  

    
12,575,563.67  

56.19 16 1 12 3 
  

2. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 126,404,000.00 105,485,000.90 83.45 31 9 18 4   

3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณ ี 120,570,900.00 61,907,120.41 51.34 48 6 31 11   

4. ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน 98,687,500.00 21,393,303.41 21.68 11  - 11  -   

5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกจิ 1,600,000.00     1,527,314.00   - 2 1 1  -   

6. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 52,461,100.00 35,679,403.12 68.01 25 1 24  -   

           

รวม 422,103,390.00 238,567,705.51 56.52 133 18 97 18  
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สรุปการติดตามผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555   ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2557) 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน (จํานวนโครงการ) 

หมายเหต ุ
ตั้งไว เบิกจายแลว รอยละ ทั้งหมด 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

กําลัง 
ดําเนินการ 

ไมได 
ดําเนินการ 

1. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร 46,975,190.00    18,402,108.77  39.17 17 10 4 3   

2. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 126,404,000.00 123,768,341.27 97.91 31 30  - 1   

3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณ ี 122,270,900.00 110,395,214.11 90.29 49 41 2 6   

4. ยทุธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน 109,026,700.00 34,248,039.69 31.41 15 7 8  -   

5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 1,600,000.00     1,580,314.00  98.77 2 2  -  -   

6. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 61,744,100.00 51,819,778.20 83.93 31 23 7 1   

           

รวม 468,020,890.00 340,213,796.04 72.69 145 113 21 11   
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สวนที่ 3 
การประเมินผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 

 
 3.1 สรุปผลการประเมินผลแผนพัฒนาในเชิงปริมาณ ตามยุทธศาสตรการพฒันา  จากการ

ติดตามการนําโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป (พ.ศ.๒๕๕7–๒๕๕9) และ
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑–6 มีโครงการในแผนฯ จํานวนท้ังสิน้ 197 โครงการ งบประมาณ 715,707,148 
บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7  เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ฉบับที่ 1  รวมจํานวนโครงการทั้งสิ้น 145 โครงการ
งบประมาณ  468,020,890 บาท  โดยมีโครงการทีส่ามารถดําเนินการไดแลวเสรจ็จํานวนท้ังสิ้น 113 
โครงการ อยูระหวางดําเนินการ 21 โครงการ ไมไดดาํเนนิการ 11 โครงการ และเบิกจายงบประมาณแลว
จํานวน 340,213,796.04 บาท คิดเปนรอยละ  72.69 ของงบประมาณท้ังหมด (ณ วันที่  30 กันยายน  
2557) แยกเปนรายยุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี้ 

 
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรี-

ธรรมราชสามป(พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) และแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งท่ี ๑–6 จํานวน 22 โครงการ งบประมาณ 376,674,500 บาท บรรจุในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเตมิประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ฉบับที่ 1 จํานวน 17 โครงการ งบประมาณ 46,975,190.00 บาท ดําเนินการ
แลวเสรจ็ 10 โครงการ อยูระหวางดาํเนินการ จํานวน 4 โครงการ ไมไดดาํเนินการ จํานวน 3 โครงการ และ
เบิกจายงบประมาณแลวจาํนวน 18,402,108.77 บาท คดิเปนรอยละ  39.17  ของงบประมาณตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนา  
 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสวัสดิการสังคมและคณุภาพชีวิต บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล
นครนครศรีธรรมราชสามป (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) และแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป(พ.ศ.
๒๕๕7-๒๕๕9) ฉบับเพ่ิมเตมิ ครั้งที่ ๑ จํานวน 37 โครงการ งบประมาณ 126,404,000 บาท บรรจุในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจาํป
งบประมาณ พ.ศ.2555 ฉบับที่ 1 จํานวน 31 โครงการ งบประมาณ  126,404,000 บาท ดําเนินการแลว
เสร็จ 30 โครงการ ไมไดดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ และเบิกจายงบประมาณแลวจํานวน 
123,768,341.27 บาท คิดเปนรอยละ 97.91 ของงบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี บรรจุใน
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) และแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชสามป (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) ฉบับเพิ่มเติม คร้ังที่ ๑–6 จํานวน 61 โครงการ งบประมาณ
122,270,900 บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ฉบับที่ 1 จํานวน 49 โครงการ งบประมาณ 
122,270,900 บาท ดําเนินการแลวเสร็จ 41 โครงการ กําลังดําเนินการ 2 โครงการ ไมไดดําเนินการ 
จํานวน 6 โครงการ และเบิกจายงบประมาณแลวจํานวน 110,395,214.11 บาท คดิเปนรอยละ 90.29 
ของงบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน บรรจุในแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) และแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป
(พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที ่๑ จํานวน 21 โครงการ งบประมาณ 166,710,100 บาท บรรจุ
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ฉบับที่ จํานวน 15 โครงการ งบประมาณ  109,026,700 บาท 
ดําเนินการแลวเสร็จ 7 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 8 โครงการ และเบิกจายงบประมาณแลว
จํานวน 34,248,039.69 บาท คิดเปนรอยละ 31.41 ของงบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป 
(พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) และแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) ฉบับเพิ่มเติม 
ครั้งที่ ๑ จํานวน 5 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 9,990,000 บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 
ฉบับที่ 1 จํานวน 2 โครงการ เปนเงนิทั้งสิ้น 1,600,000 บาท ดําเนินการแลวเสรจ็ 2 โครงการ และ
เบิกจายงบประมาณแลวจาํนวน 1,580,314.00 บาท คิดเปนรอยละ 98.77 ของงบประมาณตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชสามป (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) และแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป(พ.ศ.๒๕๕7-
๒๕๕9) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งท่ี ๑ จาํนวน 33 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 139,445,500 บาท บรรจุในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจาํป
งบประมาณ พ.ศ.2557 ฉบับที่ 1 จาํนวน 31 โครงการ เปนเงนิท้ังสิ้น 61,744,100 บาท ดําเนินการแลว
เสร็จ 23 โครงการ กําลังดําเนินการ จํานวน 7 โครงการ ไมไดดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ และเบิกจาย
งบประมาณแลวจํานวน 51,819,778.20 บาท คิดเปนรอยละ 83.93 ของงบประมาณตามยุทธศาสตรการ
พัฒนา 
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สรุปผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

โครงการทีไ่ดรับอนุมัติ
งบประมาณในป 2557 

ผลการดาํเนินงาน 
งบประมาณที่เบิกจาย 

(บาท) 
เบิกจาย
รอยละ จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
แลวเสร็จ ระหวาง

ดําเนินการ 
ไมได

ดําเนินการ 
1. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร 17    6,975,190.00  10 4 3     18,402,108.77  39.17 
2. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 31 126,404,000.00 30  - 1 123,768,341.27 97.91 
3. ยุทธศาสตรดานการศกึษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณ ี 49 122,270,900.00 41 2 6 110,395,214.11 90.29 
4. ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน 15 109,026,700.00 7 8  - 34,248,039.69 31.41 
5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 2 1,600,000.00 2  -  -      1,580,314.00  98.77 
6. ยุทธศาสตรดานสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม 31 61,744,100.00 23 7 1 51,819,778.20 83.93 

        
รวม 145 468,020,890.00 113 21 11 340,213,796.04 72.69 

 
หมายเหตุ  ขอมูล ณ วันที่  30  กันยายน  2557 
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3.2  สรุปผลการประเมินผลแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ  ตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
การดําเนินงานป 2557 ยึดกรอบแนวทางตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

คือ หลัดนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลัดการมีสวนรวม หลัดความรับผิดชอบ และหลักความ
คุมคา เพื่อใหการบริหารราชการบรรลุเปาหมาย เกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของ
รัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาเชิงภารกิจของรฐั การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงภารกิจ
ของสวนราชการใหทนัตอเหตุการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรบัการตอบสนองความ
ตองการและมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งสามารถสรุปแยกเปนรายยุทธศาสตรการพัฒนา ดังน้ี 

 

ยุทธศาสตรดานการเมืองการบรหิาร 
1. ปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการแกประชาชน เชน การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ การนํา

เทคโนโลยีมาใชเพื่อการบริการประชาชนทาํใหประชาชนไดรับบรกิารดวยความสะดวกรวดเร็วและประหยัด
คาใชจาย  

2. ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานและเครื่องมือเครื่องใชในการทํางาน เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพและ
ความสะดวกคลองตัวในการทํางาน  

3. การจัดจางเจาหนาท่ีปฏิบัติงานเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบรกิารของสวนราชการตาง ๆ  
4. จัดทําระบบเครอืขายและอินเตอรเน็ต จัดทําเว็บไซตของเทศบาล www.nakhoncity.org 

บริการขอมูลขาวสารของเทศบาล ขาวประชาสัมพันธ ขาวสอบราคา/ประกวดราคา และเว็บไซตของโรงเรยีน
สังกัดเทศบาล พัฒนาศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศของเทศบาล (ศูนย ICT) 

5. เพิ่มประสิทธิภาพดานการเงินการคลัง การจัดเก็บรายไดของเทศบาล  โดยการปรับปรุงแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน การประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี การจัดเก็บภาษีถึงบานถึงพื้นท่ี การจัดจาง
เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน  

6. เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและกิจกรรมของเทศบาล ผานสถานีวิทยุชุมชนของ
เทศบาล FM 88.5 MHz การจัดทําปายประชาสัมพันธ 

7. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมตางๆ เชน การจัดซื้อจัดจาง การรับฟงการ
ประชุมสภาเทศบาล การจัดทําแผนชุมชน การจัดทําแผนพัฒนาสามป และการติดตามประเมินผล 

8. จัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรแกผูบริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจาง 

 
ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 
1. การชวยเหลือดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการตางๆแกประชาชน เชน การชวยเหลือการ

ฌาปนกิจศพผูยากไรอนาถา การสงเคราะหผูสูงอายุ ผูไรความสามารถ ผูพิการ และผูปวยโรคเอดส การ
ชวยเหลือคาใชจายในการนาํผูปวยสงตอไปรักษาพยาบาลท่ีอ่ืน  สงเสริมอาชีพและการมีรายไดของผูดอยโอกาส
ประเภทผูตองขังที่ไดรับการปลอยตัว   

2. ดําเนินงานศูนยสงเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุเพื่อใหบริการและดูแล
สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ไดจัดทํากิจกรรมในดานตางๆ    

3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต เชน จัด
กิจกรรมออกหนวยเทศบาลพบประชาชน 
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4. สนับสนุนเงินทุนสําหรับเปนสวัสดิการประชาชนตามมติคณะรัฐมนตรี โดยสมทบงบประมาณ
เขากองทุนสวัสดิการชุมชน     

5. สนับสนุนสงเสริมความเขมเข็งในชุมชน เชนจัดอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพขององคกร
ชุมชน สนับสนุนการทํางานขององคกรชุมชน พัฒนาศกัยภาพองคกรสตรีในเขตเทศบาล พัฒนาและฝกอบรม
อาสาสมัครพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด สงเสริมชุมชน องคกร ท่ีจัดกิจกรรมแกเยาวชน เพื่อแกไขปญหายา
เสพติด 

6. พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อเปนแหลงเรียนรูและการศกึษาตามอัธยาศัย สงเสริมการเรียนรู
ของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และพัฒนาครูผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

7. สงเสริมสุขภาพและพัฒนาการกีฬาใหกับประชาชน โดยจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพแก
ประชาชน ดูแลและบาํรุงรักษาสนามกีฬาจังหวัด กอสรางลานกีฬาในชุมชน 

8. การปองกันปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การรักษาความสงบและความเปนระเบียบ
เรียบรอยในเขตเทศบาล โดยมีตํารวจชุมชนออกตรวจตราภายในเขตเทศบาล   

9. การเฝาระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน โดยการเตรียมความพรอม
ดานการบรรเทาสาธารณภัย การอบรมอาสาสมัครปองกันสาธารณภัยในชุมชน  การตั้งจุดบริการความ
ปลอดภัยทางถนนชวงเทศกาลตางๆ การติดตั้งกลองวงจรปด CCTV การจัดจางเจาหนาท่ีปฏิบัติงานเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ยุทธศาสตรดานการศกึษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
1. จัดการศึกษาต้ังแตเด็กกอนวัยเรียนและในวัยเรียน เด็กกอนวัยเรียนมีศนูยเด็กเล็กดูแลเด็กให

ไดรับการพัฒนาที่เหมาะสมตามวัย ไดเรียนรูปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมและผูอ่ืนได และการจัดการศกึษาชั้น
อนุบาล เด็กในวัยเรียน ไดพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จํานวน 11 โรงเรียนเพ่ือใหนักเรียน
มีคุณภาพทางวิชาการ  

2. พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและภาษาตางประเทศ  โดยจัดการเรียนการสอน
โปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Program) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  1-6  การเปดสอนโรงเรยีน
นานาชาต ิระดับ เกรด 7-12  

3. พัฒนาครูผูสอนและบุคลากรทางการศกึษา อบรมครูเพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการศึกษา 

4. การจัดจางครใูนสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล     
5. จัดการศึกษาใหพระภิกษุ สามเณรและเยาวชน  โดยใชหลักสูตรโรงเรยีนพระปริยัติธรรม 
6. จัดอาหารกลางวันและอาหารเสรมิ (นม) ใหกับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเสริมสรางสุขภาพรางกายของเดก็นักเรียนใหสมบูรณแข็งแรง 
7. การกอสรางปรับปรุงอาคารเรยีนและอาคารประกอบการเรยีน จัดหาวัสดุอุปกรณและ

ครุภัณฑตางๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรยีนการสอน พัฒนาเทคโนโลยีระบบเครอืขายและอินเตอรเน็ตของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล 

8. การใหความชวยเหลือดานการศกึษานอกระบบ   เพื่อชวยเหลือเด็กที่ยากจนและดอยโอกาส
ไดมีโอกาสเรียนหนังสือและฝกทักษะวิชาชีพตามความสนใจและความถนัด  

9.  การจัดการศึกษาแกเด็กยากไรในชุมชนและเด็กเรรอน สงเสรมิและสนับสนุนใหนักเรียนที่
จบชั้นประถมศึกษาทุกคน ไดเรียนตอระดับมัธยมศึกษา  
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10. การอบรมสงเสริมคณุภาพชีวิตเยาวชนเพื่ออบรมฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจ การปลกูฝง
วินัย ศีลธรรมและจริยธรรม  ใหเยาวชนหางไกลจากยาเสพติด  อบายมุข  มีสุขภาพพลานามัยดี 

11. สงเสริมกีฬาและนันทนาการแกนักเรียนและประชาชน เชนการจัดใหมีลานกีฬาในชุมชน  
การสนับสนุนวัสดุอุปกรณกีฬาตางๆ สําหรับประชาชนไดออกกําลังกาย การจัดงานวันเดก็แหงชาติ 

12. สงเสรมิและอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน   โดยสงเสริม
และสนับสนุนการจัดงานประเพณีตางๆ เชน ประเพณีงานเดอืนสิบ ประเพณีแหผาขึ้นธาตุนานาชาติ เทศกาล
มหาสงกรานต  วันวิสาขบูชา งานประเพณีลอยกระทง  ฯลฯ  

13. มีอุทยานการเรียนรูนครศรธีรรมราชเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูดวยตนเองของ
เยาวชนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสที่ทันสมัยและหลากหลาย เยาวชนไดเรียนรูคนหาความชอบและความ 
สามารถของตน เปนแหลงรวมเยาวชนที่สรางสรรคและเปนประโยชน  หางไกลจากแหลงอบายมุข 

14. มีพิพิธภัณฑเมืองเปนสถานที่เผยแพรความรูสงเสริมการเรียนรูศิลปวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตรของเมอืงและสงเสริมการทองเท่ียว      

 
ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน 
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพื่ออํานวยความสะดวกปลอดภัยแก

ประชาชน   ความเปนระเบียบเรียบรอยและความสวยงามของเมือง  เชน การปรับปรุงถนน  สะพาน ทางเทา 
การกอสรางและปรับปรุงทอ/รางระบายน้าํ การขยายเขตระบบไฟฟาสาธารณะ การติดตั้งไฟฟาแสงสวาง การ
เปลี่ยนโคมไฟฟาถนน การกอสรางที่พักผูโดยสาร การกอสรางท่ีพักของวินจักรยานยนตรับจาง   การปรับปรงุ
ขยายกิจการประปา การผลิตและจําหนายน้าํประปา การจัดหาแหลงน้ําดิบในการผลิตน้ําประปา การพัฒนา
โรงกรองน้ําใหมีประสิทธิภาพ การบริการน้าํดื่มนํ้าใชฟรีในชวงที่น้ําประปาขาดแคลน 

2. เทศบาลใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนอยางมปีระสิทธิภาพ เชน จางเหมาเอกชนดําเนินการจดมาตรวัดนํ้า  จางชุมชนเขามามี
สวนรวมในการเก็บเงินคาน้ําประปา  

3. เทศบาลไดจัดระบบการจราจร ติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลัง ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร 
เครื่องหมาย การตีเสนตางๆ  เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร  

4. การใหบริการสถานีขนสงผูโดยสาร 
 
ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 
1. การอํานวยความสะดวกและจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว เทศบาลไดจัดตั้งศูนยบริการ

ขอมูลแกนักทองเที่ยว จัดทําเอกสารประชาสัมพันธการทองเที่ยว เผยแพรและประชาสมัพันธแหลงทองเที่ยว
ของดีเมืองนคร จัดกิจกรรมนัง่รถชมเมืองเลาเรื่องลิกอร จัดงานประเพณีเทศกาลมหาสงกรานตแหนางดาน 
งานประเพณีเดือนสิบ  ติดตั้งไฟฟาแสงสวางบนถนนราชดาํเนินเพื่อสรางทัศนียภาพที่สวยงามในยามค่ําคืน 

2. การสนับสนุนและสงเสริมหนวยงานตางๆ  ที่ดําเนินการสงเสริมการทองเที่ยว 
3. ฝกอบรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหกับประชาชนในเขตเทศบาลเพื่อเพิ่มรายไดใหกับ

ประชาชน 
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ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
1. เทศบาลดําเนินการสงเสริมสุขภาพ การปองกันและควบคุมโรค การชวยเหลือในการดูแล

รักษาพยาบาล  โดยไดจัดต้ังโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรธีรรมราช  บริการตลอด 24 ชั่วโมง  บริการฟรี
สําหรับประชาชนที่มีบัตรทอง และไดเปดโรงพยาบาล 30,000 เตียง    ตดิตั้งศูนยฮอตไลนปรึกษาหมอได 
24 ชั่วโมง มีบุคลากรทางการแพทยออกราวด (Round) เยี่ยมไขและทําการรักษาคนปวยที่บานซึ่งเปนคนปวย
ที่เปนอัมพาต อัมพฤกษ ทุพพลภาพ ผูสูงอาย ุฯลฯ การใหบริการคลินิกเฉพาะ เชน คลินิกหญิงวัยทอง คลนิิก
เบาหวาน คลินิกทันตกรรม 

2. พัฒนาการใหบริการดานสาธารณสุข  การปองกันและควบคุมโรคเอดส โรควัณโรค โรคพิษ
สุนัขบา การอบรมใหความรูใหประชาชนไดตระหนักในการรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครวั ใหชุมชนมี
การเฝาระวังทางสาธารณสุข  

3. คุมครองผูบริโภคใหมีความปลอดภัย โดยการเก็บตัวอยางและทดสอบทางดานเคมแีละ
แบคทีเรียเพื่อปองกันอันตรายและควบคุมสารพิษตกคางในอาหาร  ตรวจและใหคําแนะนําทางดานสุขาภิบาล
ใหความรูแกสถานประกอบการตาง ๆ 

4. การสรางจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอม การพฒันาและพิทักษสิ่งแวดลอมในชุมชน  การ
รณรงคสรางจิตสาํนึกดานสิ่งแวดลอม 

4. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูลเพื่ออํานวยความสะดวกแก
ประชาชน 

5. และใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ เชน การรักษาความสะอาดโดยเอกชน 
การเก็บขนขยะมูลฝอยโดยเอกชน การจางตัดหญาโดยเอกชน จัดหาวัสดุอุปกรณในการรักษาความสะอาด 

6. การเพิม่พื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะ การดูแลรักษาสวนสาธารณะและสวนหยอมภายใน
เขตเทศบาล  การปรับปรงุภูมิทัศนในเขตเมือง 

7. การลดปริมาณและการควบคมุมลพิษ การกอสรางระบบบําบัดนํ้าเสีย การลดมลภาวะดาน
กลิน่โดยใชจุลินทรยีธรรมชาติ การผลติไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชที่ใชแลว 

8. บริหารจัดการโรงฆาสัตวเพื่อใหประชาชนบริโภคเนื้อสัตวที่มีคณุภาพและปลอดภัย 
9. ปรับปรุงภูมิทัศนเพื่อใหเปนเมืองนาอยู เชน กอสรางสวนสิบสองนักษัตร กอสรางทางเดิน

ริมน้ําและศาลาพักผอนบรเิวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร 84  กอสรางอนุสาวรียสมเด็จพระเจาตากสิน
บริเวณสามแยกวงเวียนหนาสถานีรถไฟ  กอสรางโดมอิสลามบนซุมสะพานลอยตลาดแขก  

 

 

 
 
 
 
 
 

 



1. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร

แนวทางการพัฒนา  1. ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเทศบาล ดวยหลักนิติธรรม คุณธรรม ความคุมคา โปรงใส ตรวจสอบได  ความรับผิดชอบ และการมีสวนรวมของประชาชน

    

1 บริหารจัดการศูนยเทคโน จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน สํานักงานเทศบาล กองวิชาการ 900,000 1,162,186.00 281,500  - แลวเสร็จ

โลยีและสารสนเทศของ ประจําศูนย  ICT  จํานวน นครนครศรีธรรมราช และแผนงาน

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

เบิกจาย

หนวย

ดําเนินการ
พื้นที่ดําเนินการ

การติดตามผลการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557

ตั้งไว โอนเพิ่ม โอนลด

เทศบาล (ศูนย ICT) 9 อัตรา

2 ดําเนินงานวิทยุชุมชน  - จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ สาํนักงานเทศบาล กองวิชาการ 1,000,000 887,123.00  - 111,000 แลวเสร็จ

ถายทอดการกระจายเสียง นครนครศรีธรรมราช และแผนงาน

 - จัดจางเจาหนาที่

ปฏิบัติงาน จํานวน 7 อัตรา

3 ประชาสัมพันธกิจกรรม  - จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน เขตเทศบาลนคร กองวิชาการ 5,000,000 4,262,324.00  - 724,255 แลวเสร็จ

เทศบาล จํานวน  16 อัตรา นครศรีธรรมราช และแผนงาน

 - จัดแถลงขาวเทศบาล

พบสื่อมวลชน

 - จัดทําเอกสาร วารสาร

ปายประชาสัมพันธ   
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4 กอสราง / ปรับปรุง

อาคาร บริเวณสํานักงาน

และอาคารประกอบอื่นๆ

1. ติดตั้งปายทางเขาหนา สถานีขนสงผูโดยสาร สถานีขนสง 170,800  -  -  - ไมได สาเหตุ

สถานีขนสงผูโดยสาร  โดย เทศบาลนครนครศร-ี ผูโดยสาร ดําเนินการ  - นํางบประมาณ

ทําการติดตั้งปายอลูมิเนียม ธรรมราช เทศบาลนคร ไปใชปรับปรุงคิว

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)

หนวย

ดําเนินการ
พื้นที่ดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม โอนลดตั้งไว
โครงการ/กิจกรรม

เบิกจาย

ขนาด 8.50 x 2.00 ม. นครศร-ี รถตู 

เหล็กกรอบ (เหล็กฉากหนา) ธรรมราช

ครอบอลูมิเนียมคอมโพสิต

พรอมไฟสองสวาง

2. ติดตั้งปายบอกทางเขา - สถานีขนสงผูโดยสาร สถานีขนสง 43,100  -  -  - ไมได สาเหตุ

ออก    ภายในสถานีขนสง เทศบาลนครนครศรี- ผูโดยสาร ดําเนินการ  - นํางบประมาณ

ผูโดยสาร  โดยทําการติดต้ัง ธรรมราช เทศบาลนคร ไปใชปรับปรุงคิว

ตูไฟ  ขนาด 1.20 x 1.80 ม. นครศร-ี รถตู 

จํานวน 2 ตู ธรรมราช
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3. ติดตั้งปายบอกทางเขา สถานีขนสงผูโดยสาร สถานีขนสง 192,600  -  -  - ไมได สาเหตุ

สถานีขนสงผูโดยสาร  โดย เทศบาลนครนครศร-ี ผูโดยสาร ดําเนินการ  - นํางบประมาณ

ทําการติดตั้งปายอลูมิเนียมติด ธรรมราช เทศบาลนคร ไปใชปรับปรุงคิว

สติกเกอรสะทอนแสง นครศรี- รถตู 

จํานวน 12 ปาย ธรรมราช

4.ปรับปรุงหองพัสดุและซอม สํานักการคลัง สํานักการคลัง 97,000 96,500.00  -  - แลวเสร็จ

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

ตั้งไว เบิกจาย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ โอนเพิ่ม โอนลด

งบประมาณ (บาท)

แซมหลังคาดาดฟาอาคาร

สํานักงานเทศบาลโดยทําการ

ติดตั้งฝาเพดาน ผนังกระจก  

5 จัดประชุมสมาคม เปนเจาภาพในการจัดประชุม หอประชุมเมือง สํานัก 600,000  -  -  - ไมได สาเหตุ

สันนิบาตเทศบาลภาคใต สมาคมสันนิบาตเทศบาล เทศบาลนคร ปลัดเทศบาล ดําเนินการ  - ไมไดจัดประชุม

ภาคใต  จํานวน 1 คร้ัง นครศรีธรรมราช

6 อุดหนุนการจัดงาน จายเปนเงินอุดหนุนใหแก หอประชุมเมือง สํานัก 100,000  -  -  - ไมได สาเหตุ

วันเทศบาล จังหวัด สมาคมสันติบาต   จังหวัด เทศบาลนคร ปลัดเทศบาล ดําเนินการ  - สันนิบาตเทศบาล

นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ในการจัดงาน นครศรีธรรมราช ไมไดขอมา

วันเทศบาลประจําป 2557

(24 เมษายน 2557)
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แนวทางการพัฒนา  2. บริหารจัดการเทศบาลระบบเปด  โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ ตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตรวจสอบ

รวมทั้งสงเสรมิใหมีระบบการตรวจสอบความโปรงใส   และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อสนองความตองการของประชาชน

          

1 จัดทําแผนพัฒนา  - จัดทําเอกสารแผนพัฒนา สํานักงานเทศบาล กองวิชาการ 400,000 602,155.00 210,000  - แลวเสร็จ

งบประมาณ  และการ เทศบาล จํานวน 250 เลม นครนครศรีธรรมราช และแผนงาน

ติดตามประเมินผล  - จัดทําเอกสารแผนพัฒนา

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ ตั้งไว เบิกจาย

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม โอนลด

ชุมชน   จํานวน 150 เลม

 - จัดทําเอกสารแผนการ

ดําเนินงาน จํานวน  150 เลม

 - จัดทําเอกสารเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย จํานวน

 200 เลม

 - ติดตามประเมินผลปละ  

4 คร้ัง และประเมินผลการ

ปฏิบัติงานแตละโครงการ

 - จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

จํานวน 4 อัตรา
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2 ประชาสัมพันธและจัดเก็บ  - ประชาสัมพันธและจัดเก็บ เขตเทศบาลนคร สํานักการคลัง 100,000 155,660.00 75,000  - แลวเสร็จ

ภาษีถึงบานถึงพ้ืนที่ ภาษีถึงบานถึงพ้ืนที่  ภายใน นครศรีธรรมราช

เขตเทศบาล    โดยมีกลุม

เปาหมาย ดังนี้

 -  ประชาสัมพันธการจัดเก็บ

ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน  ภาษี

หมายเหตุ
ผลการ

ดําเนินงานโอนเพิ่ม โอนลด

ลําดับ

ที่

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)

หนวย

ดําเนินการ ตั้งไว เบิกจาย
โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)

บํารุงทองที่   และภาษีปาย

กรณีไมยื่นแบบภายในระยะ

เวลาที่กําหนดของการชําระ

ภาษีของแตละประเภท

 - ตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติม

ขอมูลใหม    และขอมูลที่

เปลี่ยนแปลงของโรงเรือน

ปาย และที่ดิน

 - เรงรดัจัดเก็บภาษีโรงเรอืน

และที่ดิน   ภาษีปายที่ไมมา

ชําระภาษีภายในกําหนด
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 - ตรวจสอบสภาพของการใช

ประโยชนในอาคารการเปลี่ยน

แปลงปายการใชประโยชน

ในที่ดินและนําขอมูลมา

ปรับปรุงในทะเบียนทรัพยสิน 

(ผ.ท.4)และในคอมพิวเตอร

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

งบประมาณ (บาท)

ตั้งไว เบิกจาย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ โอนเพิ่ม โอนลด

3 ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ  - ปรับปรุงแผนที่ภาษีใหมี เขตเทศบาลนคร สํานักการคลัง 1,800,000 1,599,527.62  - 190,000 แลวเสร็จ

ทะเบียนทรัพยสนิ ประสิทธิภาพสมบูรณ นครศรธีรรมราช

 - ปรับปรุงทะเบียนทรัพยสิน

ใหถูกตองและครบถวน

 - จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

จํานวน 20 อัตรา

 - ออกสํารวจขอมูลภาคสนาม

และตรวจสอบขอมูลจาก

สํานักงานที่ดินจังหวัด  จัดทํา

ทะเบียนทรัพยสนิและ

ทะเบียนคุมผูชําระภาษี
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4 ประชาสัมพันธการจัดเก็บ ประชาสัมพันธการจัดเก็บ เขตเทศบาลนคร สํานักการคลัง 100,000 18,789.20  - 80,000 แลวเสร็จ

ภาษี ภาษีทั้ง ๓ ประเภท  ภายใน นครศรธีรรมราช

เขตเทศบาลคือภาษีโรงเรือน

และที่ดิน   ภาษีบํารุงทองที่

ภาษีปาย  โดย

 - จัดทําคัทเฮาท   ขนาด 

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ ตั้งไว เบิกจาย

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม โอนลด

๓.๖๐ ม. x ๔.๘๐ ม. 

จํานวน  2 จุด  บริเวณหนา

สํานักงานเทศบาลฯ   และ

บริเวณถนนพัฒนาการคูขวาง

 - จัดทําแผนพับประชาสัมพันธ

เพ่ือแนะนําขั้นตอนการชําระ

ภาษี

 - จัดซื้อใบประกาศ  หรือโลห

ประกาศเกียรติคุณ ฯลฯ  เพ่ือ

เปนเกียรติและยกยองผูให

ความรวมมือในการชําระภาษี
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5 เพ่ิมประสิทธิภาพ จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน เขตเทศบาลนคร สํานักการคลัง 1,902,000 1,958,933.30 60,000  - แลวเสร็จ

การบริหารงานคลัง จํานวน 20 อัตรา นครศรีธรรมราช

6 เพ่ิมประสิทธิภาพการ จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน สํานักงานเทศบาล สํานักปลัด 2,493,200 2,818,613.15 529,970  - แลวเสร็จ

บริการประชาชน ดานการบริการประชาชน นครนครศรีธรรมราช เทศบาล

จํานวน  31  อัตรา

7 กอสรางปาย ขนาดกวาง 4.80 เมตร หนาสํานักงานเทศบาล กองวิชาการฯ 575,000 517,500.00  -  - แลวเสร็จ

ตั้งไว เบิกจาย

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม โอนลด

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

หนวย

ดําเนินการ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

ประชาสัมพันธ   สูง 5.00 เมตร โครงสราง สนามฟุตซอลประตูลอด

เหล็กเสริม  จํานวน  5  จุด สะพานราเมศวร

วงเวียนสะพานยาว 

ตรงขามโลตัส
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แนวทางการพัฒนา  3. เสริมสรางศักยภาพบุคลากรของเทศบาลทุกระดับอยางตอเนื่อง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเทศบาล

      

1 อบรมสัมมนาบุคลากร จัดอบรมสัมมนาแกผูบริหาร สถานที่ภายนอก สํานักปลัด 700,000 286,530.00  - 413,470 แลวเสร็จ

เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ตามความเหมาะสม เทศบาล

เทศบาลและลูกจาง

2 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ ตั้งไว เบิกจาย

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม โอนลด

และอุปกรณอ่ืนๆ

 1.  เชาเคร่ืองคอมพิวเตอร สํานักงานเทศบาล สถานธนานุบาล 185,000 185,000.00  -  - แลวเสร็จ

พรอมอุปกรณและโปรแกรม นครนครศรธีรรมราช เทศบาลนคร

ระบบงานสถานธนานุบาล นครศรีธรรมราช

รายป    ประกอบดวย

รายละเอียดและมีคุณสมบัติ

ดังนี้

1. เครื่องคอมพิวเตอรพรอม

อุปกรณ

1.1 เครื่อง File Server

ระบบงานบัญชี 1 เครื่อง
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 - Intel Core  i5 3.0 GHz.,

DDR 3 4096 MB, HD 2

TB  พรอม จอ LCD 19 "

1.2 เครื่อง PC WORKSTATION

(สําหรับพนักงานเขียนตั๋ว) 

2 เครื่อง 

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่มตั้งไว เบิกจาย โอนลด

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

หนวย

ดําเนินการ

 -  Intel Core i5 3.0 GHz. 

DDR3 4096 MB.,HD2 TB

พรอมจอ LCD 19"

1.3 อุปกรณ

 - เครื่องอานบารโคดชนิดมือถือ

2 เครื่อง 

 - HUB 8 PORT 10/100/

1000 พรอม PRINT  server

3 port 1 เครื่อง

 - เครื่องพิมพ Epson LQ-

2190    1 เครื่อง
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 - เครื่องพิมพ Epson

LQ-590 2 เครื่อง 

 - เครื่องพิมพ Laser Kyocera

FS-1370 DN 1 เครื่อง 

 - Modem wireless adsl 

router พรอม  switch 4 port

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

ตั้งไว เบิกจาย

หนวย

ดําเนินการ โอนลด

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม

10/100  MBPS 1 เครื่อง

2. ระบบปฏบิัติการและ

ฐานขอมูล

 - Microsoft window 7 

professional 1 ชุด

 - Microsoft office Home 

and Business 2010 หรือ

สูงกวา  1 ชุด

 - Microsoft window 7 

home premium หรือสูงกวา

2 ชุด 
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 - โปรแกรมฐานขอมูล

Microsolf sql server  1 ชุด

 - โปรแกรมติดตอฐานขอมูล 

Microsolf sql  server native

client 2 ชุด 

3. เครื่องอานลายนิ้วมือแบบ

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

ตั้งไว เบิกจาย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม โอนลด

หนวย

ดําเนินการ

ความเร็วสูง 2 เครื่อง

4. ระบบไฟฟา 

 - เครื่องสํารองกระแสไฟฟา 

(UPS 800 VA) 3 เครื่อง

5. ระบบสํารองขอมูล

 - Harddisk external usb 

3.0  500 GB  1  เครื่อง

6. โปรแกรมคอมพิวเตอร

ระบบงานสถานธนานุบาลและ

ระบบงานบัญชีแบบเต็มรูปแบบ

1 ระบบ
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2. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ สํานักปลัดเทศบาล สํานัก 50,000 5,000.00  -  - แลวเสร็จ

งานประมวลผลแบบที่ 1 ปลัดเทศบาล

จํานวน 2 เครื่อง

3. เครื่องพิมพชนิดเลเซอรสี สํานักปลัดเทศบาล สํานัก 18,000 18,000.00  -  - แลวเสร็จ

จํานวน 1 เครื่อง ปลัดเทศบาล

4. เครื่องพิมพชนิดฉีดหมึก สํานักปลัดเทศบาล สํานัก 4,300 4,300.00  -  - แลวเสร็จ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ ตั้งไว เบิกจาย

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม โอนลด

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

จํานวน 1 เครื่อง ปลัดเทศบาล

5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด สํานักปลัดเทศบาล สํานัก 3,400 3,400.00  -  - แลวเสร็จ

750 VA จํานวน 2 เครื่อง ปลัดเทศบาล

6. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ สํานักการคลัง สํานักการคลัง 75,000  -  - แลวเสร็จ

งานประมวลผลแบบที่ 1 

จํานวน 3 เครื่อง

3. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร สํานักการคลัง สํานักการคลัง 10,500 90,000.00  -  - แลวเสร็จ

ขาวดํา จํานวน 3 เครื่อง

5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด สํานักการคลัง สํานักการคลัง 5,100  -  - แลวเสร็จ

750 VA จํานวน 3 เครื่อง
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7.เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ กองสาธารณสุขฯ กอง 25,000 25,000.00  -  - แลวเสร็จ

งานประมวลผลแบบที่ 1 สาธารณสุขฯ

จํานวน 1 เครื่อง

8. เครื่องพิมพ Multifunction กองสาธารณสุขฯ กอง 4,200 4,200.00  -  - แลวเสร็จ

แบบฉีดหมึก จํานวน 1 เครื่อง สาธารณสุขฯ

9. เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย กองวิชาการฯ กองวิชาการฯ 320,000 310,000.00  -  - แลวเสร็จ

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ ตั้งไว เบิกจาย

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม โอนลด

แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง

10.เครื่องคอมพิวเตอร สํานักการชาง สํานักการชาง 90,000 90,000.00  -  - แลวเสร็จ

สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 

2 จํานวน 3 เครื่อง

11. เครื่องพิมพ Laser Led สํานักการชาง สํานักการชาง 3,500 3,500.00  -  - แลวเสร็จ

 ชนิดขาวดาํ จํานวน 1 เครื่อง

12.เครื่องคอมพิวเตอร สํานักปลัดเทศบาล สํานัก 44,000 44,000.00  -  - แลวเสร็จ

สําหรับงานประมวลผลแบบที่ ปลัดเทศบาล

1 จํานวน 2 เครื่อง

13. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค   อุทยานการเรียนรู กองวิชาการฯ 875,000  -  -  - กําลัง

จํานวน  35  เครื่อง  ดําเนินการ
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14. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ กองวิชาการฯ กองวิชาการฯ 3,500 3,500.00  -  - แลวเสร็จ

LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง

15.เครื่องคอมพิวเตอร  สํานักการคลัง สํานักการคลัง 210,000  -  -  - กําลัง

สําหรับงานประมวลผล ดําเนินการ

แบบที่ 2  จํานวน  7  เครื่อง

16.เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ สํานักการคลัง สํานักการคลัง 24,500  -  -  - กําลัง

โอนเพิ่ม โอนลดตั้งไว เบิกจาย

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)

LED ขาวดํา จํานวน 7 เครื่อง ดาํเนินการ

17.เครื่องสํารองไฟฟาขนาด สํานักการคลัง สํานักการคลัง 21,000  -  -  - กําลัง

800 VA จํานวน 7 เครื่อง ดําเนินการ

18.เครื่องพิมพ สํานักการคลัง สํานักการคลัง 23,000  -  -  - กําลัง

Multifunction เลเซอร/ ดําเนินการ

ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง

19.เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ สํานักปลัดเทศบาล สํานัก 22,000 22,000.00  -  - แลวเสร็จ

งานประมวลผลแบบที่ 1 ปลัดเทศบาล

จํานวน 1 เครื่อง

20.เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ สํานักปลัดเทศบาล สํานัก 3,500 3,500.00  -  - แลวเสร็จ

LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง ปลัดเทศบาล
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21.เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ โรงเรียนเทศบาล   สํานักการศึกษา 880,000  -  -  - กําลัง

งานประมวลผลแบบที่ 1 วัดศาลามีชัย ดําเนินการ

จํานวน 40 เครื่อง

22.เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ โรงเรียนเทศบาล สํานักการศึกษา 132,000  -  -  - กําลัง

งานประมวลผลแบบที่ 1 วัดทาวโคตร ดําเนินการ

จํานวน 6 เครื่อง

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)

ตั้งไว เบิกจาย โอนเพิ่ม โอนลด

23.เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ โรงเรียนเทศบาล   สํานักการศึกษา 770,000  -  -  - กําลัง

งานประมวลผลแบบที่ 1 วัดมเหยงคณ ดําเนินการ

จํานวน 35 เครื่อง

24.เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ โรงเรียนเทศบาล สํานักการศึกษา 682,000  -  -  - กําลัง

งานประมวลผลแบบที่ 1 วัดเสมาเมือง  ดําเนินการ

จํานวน 31 เครื่อง

25.เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ โรงเรียนสาธิต สํานักการศึกษา 880,000  -  -  - กําลัง

งานประมวลผลแบบที่ 1 เทศบาลวัดเพชรจริก ดําเนินการ

จํานวน 80 เครื่อง
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26.เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย 30,000  -  -  - กําลัง

งานประมวลผลแบบที่ 2 ดําเนินการ

จํานวน 1 เครื่อง

27.เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย 22,000  -  -  - กําลัง

งานประมวลผลแบบที่ 2 ดําเนินการ

จํานวน 1 เครื่อง

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

โอนเพิ่ม โอนลด

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)

ตั้งไว เบิกจาย

28.เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย 5,500  -  -  - กําลัง

LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง ดาํเนินการ

29.เครื่องสํารองไฟฟาขนาด โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย 6,000  -  -  - กําลัง

800 VA  จํานวน  2  เครื่อง ดําเนินการ

30.เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ สํานักการชาง สํานักการชาง 120,000  -  -  - กําลัง

งานประมวลผลแบบที่ 2 ดําเนินการ

จํานวน 4 เครื่อง

31. เครื่องพิมพ      สํานักการชาง สํานักการชาง 16,800  -  -  - กําลัง

Multifunction   (Inkjet) ดําเนินการ

จํานวน  1  เครื่อง  
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32.เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ กองสาธารณสุขฯ กอง 30,000  -  -  - กําลัง

งานประมวลผลแบบที่ 2 สาธารณสุขฯ ดําเนินการ

จํานวน 1 เครื่อง

33.เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ กองสาธารณสุขฯ กอง 3,500  -  -  - กําลัง

LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง สาธารณสุขฯ ดําเนินการ

34.เครื่องสํารองไฟฟาขนาด กองสาธารณสุขฯ กอง 3,000  -  -  - กําลัง

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

โอนเพิ่ม โอนลด

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)

ตั้งไว เบิกจาย

800 VA  จํานวน  1  เครื่อง สาธารณสุขฯ ดําเนินการ

35.เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ กองสวัสดิการฯ กองสวัสดิการฯ 44,000 44,000.00  -  - แลวเสร็จ

งานประมวลผลแบบที่ 1 

จํานวน 2 เครื่อง

36.เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ กองสวัสดกิารฯ กองสวัสดิการ 7,000 7,000.00  -  - แลวเสร็จ

LED ขาวดํา จํานวน 2 เครื่อง สังคม

37.เครื่องสํารองไฟฟาขนาด กองสวัสดิการฯ กองสวัสดิการ 6,000 6,000.00  -  - แลวเสร็จ

800 VA  จํานวน  2  เครื่อง สังคม

38.เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ โรงฆาสัตว กอง 30,000  -  -  - กําลัง

งานประมวลผลแบบที่ 2 สาธารณสุขฯ ดําเนินการ

จํานวน 1 เครื่อง
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39.เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ โรงฆาสัตว กอง 18,000  -  -  - กําลัง

LED สี  จํานวน 1 เครื่อง สาธารณสุขฯ ดําเนินการ

40.เครื่องสํารองไฟฟาขนาด โรงฆาสัตว กอง 3,000  -  -  - กําลัง

800 VA  จํานวน  1  เครื่อง สาธารณสุขฯ ดําเนินการ

โอนเพิ่ม โอนลด

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

หนวย

ดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)

ตั้งไว เบิกจาย
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3 จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ 1 โตะเอนกประสงค ขนาดสูง สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล 6,000 5,700.00  -  - แลวเสร็จ

ตางๆ 75 ซม.  กวาง 70 ซม.   ยาว เทศบาล เทศบาล

180 ซม.  จํานวน 3 ตัว

2. เกาอี้ทํางาน  มีพนักพิงและ สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล 15,000 11,400.00  -  - แลวเสร็จ

ที่วางแขน  ปรับระดับสูง - ต่ํา เทศบาล เทศบาล

ได   จํานวน 3 ตัว

หนวย

ดําเนินการ ตั้งไว เบิกจาย

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม โอนลด

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

3. ชุดรับแขก  ไมสักบุผาหลุยส สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล 22,000 20,000.00  -  - แลวเสร็จ

1 ชุด  ประกอบดวย โตะกลาง เทศบาล เทศบาล

(เลก็) 1 ตัว โซฟายาว 3 ที่นั่ง

1 ตัว  เกาอี้  1 ที่นั่ง  2 ตัว  

4. เครื่องปรับอากาศ  ขนาด สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล 15,000 15,000.00  -  - แลวเสร็จ

ไมนอยกวา   12,000 บีทียู เทศบาล เทศบาล

จํานวน 1 เครื่อง

5. เครื่องปมน้ํา  ขนาดความ สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล 5,000 5,000.00  -  - แลวเสร็จ

แรงไมนอยกวา  100  วัตต เทศบาล เทศบาล

จํานวน 1 เครื่อง
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6. ถังพลาสติกเก็บน้ํา  ขนาด สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล 10,000  -  -  - ไมได สาเหตุ

ความจุไมนอยกวา  2,000 เทศบาล เทศบาล ดําเนินการ  - ราคาสูงกวา

ลิตร   จํานวน 1 ถัง   พรอม งบประมาณที่ตั้งไว

อุปกรณสําหรับติดตั้ง

7. ตูเย็น  ขนาดไมนอยกวา สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล 7,000 6,990.00  -  - แลวเสร็จ

6 คิวบิกฟุต  มีฉลากประหยัด เทศบาล เทศบาล

โอนเพิ่ม

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ ตั้งไว เบิกจาย

งบประมาณ (บาท)

โอนลด

ไฟเบอร 5   จํานวน 1 ตู

8. ตูนิรภยั ขนาดใหญ ชนิด สํานักงานเทศบาลนคร สํานัก 22,800 22,500.00  -  - แลวเสร็จ

1 บานประตู   รุน 110 กก. นครศรีธรรมราช การประปา

รหัสดิจิตอล  ขนาด 530 x

522 x 675 มม. จํานวน 1 ตู

9. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด เทศบาลนครนคร สํานัก 494,000 493,000.00  -  - แลวเสร็จ

1 ตัน  ขนาดปริมาตรกระบอก ศรธีรรมราช การประปา

สูบไมต่ํากวา   2,400   ซีซี

ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบธรรมดา

จํานวน 1 คัน
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10. เครื่องวัดคาความขุน โรงกรองประตูชัย สํานัก 200,000  -  -  - ไมได สาเหตุ

(Turbidity)    แบบต้ังโตะ การประปา ดําเนินการ  - ไมมีความจําเปน

สามารถวัดคาไดในชวง ตองใชงาน

0-1000 NTU  สามารถปรับ

ชวงการวัดอัตโนมัติได 3 ชวง

จํานวน 2 เครื่อง

โอนเพิ่ม โอนลด

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

หนวย

ดําเนินการ ตั้งไว เบิกจาย

งบประมาณ (บาท)

11. ปมสูบน้ํา โรงกรองประตูชัย สํานัก 850,000  -  -  - ไมได สาเหตุ

สามารถสูบน้ําไดไมนอยกวา การประปา ดําเนินการ  - ไมมีความจําเปน

500 ม 
3
 / ชม. พรอมติดตั้ง ตองใชงาน

ใชงานได   จํานวน  1  ชุด

12. ปมสูบน้ํา โรงกรองประตูชัย สํานัก 600,000  -  -  - ไมได สาเหตุ

สามารถสูบน้ําไดไมนอยกวา การประปา ดําเนินการ  - ไมมีความจําเปน

250 ม 
3
 / ชม. พรอมติดตั้ง ตองใชงาน

ใชงานได   จํานวน  1  ชุด

13. มาตรวัดน้ําขนาดตางๆ เขตเทศบาลนครนคร สํานัก 100,000 91,485.00  -  - แลวเสร็จ

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 - 8 ศรีธรรมราชและนอก การประปา

นิ้ว เขตบางสวน
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14. อุปกรณเคร่ืองบันทึกภาพ สถานีขนสงผูโดยสาร สถานีขนสง 140,600  -  -  - สาเหตุ

กลองวงจรปด จํานวน 8 ชุด เทศบาลฯ ผูโดยสารฯ  -รายไดไมเพียงพอ

15. รถบรรทุกดีเซลขนาด 1 สํานักการประปา สํานัก 787,000 785,500.00  -  - แลวเสร็จ

ตัน แบบดับเบิลแค็ป ขนาด การประปา

2400 ซีซี จํานวน 1 คัน

16. เครื่องปรับอากาศขนาด สํานักการประปา สํานัก 99,900 99,242.50  -  - แลวเสร็จ

โอนเพิ่ม โอนลดเบิกจาย

งบประมาณ (บาท)
ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ ตั้งไว

17400 บีทียู จํานวน 3 เครื่อง การประปา

17. เครื่องโปรเจคเตอร สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ 40,000 340,000.00 แลวเสร็จ

จํานวน 1 เครื่อง

18. เครื่องขยายเสียง กองวิชาการฯ กองวิชาการฯ 48,420 42,380.00  -  - แลวเสร็จ

 จํานวน 1 ชุด

19. Mixer เครื่อวรวมเสียง กองวิชาการฯ กองวิชาการฯ 29,000 2,900.00  -  - แลวเสร็จ

จํานวน 1 เครื่อง

20. โทรทัศน ขนาด 32 นิ้ว กองวิชาการฯ กองวิชาการฯ 13520 13,518.00  -  - แลวเสร็จ

จํานวน 1 เครื่อง

20. โทรทัศน ขนาด 24 นิ้ว กองวิชาการฯ กองวิชาการฯ 11100 9,828.00  -  - แลวเสร็จ

จํานวน 1 เครื่อง
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21. กลองวงจรปด จํานวน กองวิชาการฯ กองวิชาการฯ 34,450 34,450.00  -  - แลวเสร็จ

1 ชุด

22. เครื่องพนหมอกควัน กองสาธารณสุขฯ กอง 80,000 59,000.00  -  - แลวเสร็จ

จํานวน 1 เครื่อง สาธารณสุขฯ

23. เครื่องขัดพ้ืนแบบดูด กองสาธารณสุขฯ กอง 802,500 719,000.00  -  - แลวเสร็จ

กลับอัตโนมัติจํานวน 1 เครื่อง สาธารณสุขฯ

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

หนวย

ดําเนินการ ตั้งไว เบิกจาย

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม โอนลด

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

24. รถจักรยานยนตพรอม กองสาธารณสุขฯ กอง 520,000 675,000.00  -  - แลวเสร็จ

ติดตั้งพวงขาง จํานวน 10 คัน สาธารณสุขฯ

26. เครื่องตัดหญาแบบขอ สํานักการศึกษา สํานัก 19,000 19,000  -  - แลวเสร็จ

แข็ง จํานวน 2 เครื่อง การศึกษา

27. เครื่องตัดแตงพุมไม สํานักการศึกษา สํานัก 18,500 18,500  -  - แลวเสร็จ

จํานวน 1 เครื่อง การศึกษา

28. เคานเตอรทํางาน สํานักปลัด สํานักปลัด 30,000 30,000.00  -  - แลวเสร็จ

จํานวน 1 ชุด เทศบาล เทศบาล

29. รถตักหนาขุดหลัง สํานักการชาง สํานักการชาง 4,000,000 3,990,000.00  -  - แลวเสร็จ

จํานวน 1 คัน
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30. กลองวงจรปด สํานักปลัดเทศบาล สํานัก 13,000 12,974.00  -  - แลวเสร็จ

จํานวน 2 ชุด ปลัดเทศบาล

31. เครื่องโปรเจคเตอร กองวิชาการฯ กองวิชาการฯ 31,500 31,500.00  -  - แลวเสร็จ

จํานวน 1 เครื่อง

32. ปมน้ําขนาด 1 นิ้ว กองวิชาการฯ กองวิชาการฯ 4,500 4,500.00  -  - แลวเสร็จ

จํานวน 1 เครื่อง

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)

ตั้งไว เบิกจาย โอนเพิ่ม โอนลด

33. รูปปนนกกินปรีหางยาว สํานักการศึกษา สํานัก 360,000  -  -  - กําลัง

เขียว(Mascot) จํานวน 3 ตัว การศึกษา ดําเนินการ

34.เครื่องปรับอากาศ สํานักงานเทศบาลฯ สํานัก 880,000  -  -  - กําลัง

จํานวน  20  เครื่อง ปลัดเทศบาล ดําเนินการ

35.รถยนต(ดีเซล)ขนาด 1ตัน สํานักปลัดเทศบาล สํานัก 787,000  -  -  - กําลัง

แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1คัน ปลัดเทศบาล ดําเนินการ

36. ตูเก็บเอกสารและโตะ สํานักการคลัง สํานักการคลัง 430,000  -  -  - กําลัง

อเนกประสงค จํานวน 8 ตู ดําเนินการ

37.เครื่องปรับอากาศ สํานักการคลัง สํานักการคลัง 23,000 22,000.00  -  - แลวเสร็จ

จํานวน  1  เครื่อง   

38.ตูบานเลื่อนทึบ จํานวน 3 ตู สํานักการคลัง สํานักการคลัง 17,400 17,400.00  -  - แลวเสร็จ
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39.ตูบานเลื่อนกระจกสูง  สํานักการคลัง สํานักการคลัง 15,000 15,000.00  -  - แลวเสร็จ

จํานวน  2  ตู

40. คูลเลอรไฟฟา สํานักการคลัง สํานักการคลัง 19,000 19,000.00  -  - แลวเสร็จ

จํานวน  2  ใบ

41.โตะนักเรียนไมขาเหล็ก โรงเรียนสาธิตศึกษา สํานัก 136,000 88,000.00  -  - แลวเสร็จ

แบบ A4 จํานวน  80  ชุด วิทยาลัยสงฆภาค การศึกษา

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)

ตั้งไว เบิกจาย โอนเพิ่ม โอนลด

ทักษิณ

42.ชั้นวางของ จํานวน 3 ชุด    โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย 20,700  -  -  - กําลัง

ดําเนินการ

43.เกาอี้พักคอย      โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย 14,400  -  -  - กําลัง

จํานวน  6  ชุด ดําเนินการ

44.โตะเกาอี้ทํางาน  โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย 12,800  -  -  - กําลัง

จํานวน  2  ชุด   ดําเนินการ

45.ชั้นวางของ 2 หนา โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย 14,700 14,700.00  -  - แลวเสร็จ

จํานวน  3  ชุด

46.เครื่องปรับอากาศ   โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย 33,000  -  -  - กําลัง

 จํานวน  1  เครื่อง ดําเนินการ
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47.โทรทัศน LED ขนาด โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย 18,000 16,490.00  -  - แลวเสร็จ

32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

48.อางน้ําควบคุมอุณหภูมิ    โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย 50,000 50,000.00  -  - แลวเสร็จ

ขนาด 22 ลิตร จํานวน 1 ชุด

49.เครื่องหมุนสาย Rotator โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย 35,000 35,000.00  -  - แลวเสร็จ

จํานวน  1  เครื่อง   

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

โอนเพิ่ม โอนลด

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)

ตั้งไว เบิกจาย

50.เครื่องพนฝอยละออง กองสาธารณสุขฯ กอง 170,000 169,000.00  -  - แลวเสร็จ

(ULV) แบบสะพายหลัง  สาธารณสุขฯ

จํานวน  2  เครื่อง

51.โลงศพ(แอร)จํานวน 5 ใบ กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ 390,000 340,000.00  -  - แลวเสร็จ

52.ชั้นวางของสําหรับเก็บ ศูนยบรกิาร กองการแพทย 13,500  -  -  - กําลัง

เวชระเบียนครอบครัว สาธารณสุขศรีทวี   ดําเนินการ

จํานวน  1 ชุด   

53.เครื่องปรับอากาศ    ศูนยบริการ กองการแพทย 15,900 15,900.00  -  - แลวเสร็จ

จํานวน  1  เครื่อง สาธารณสุขศรีทวี   

54. ตูเหล็ก 2 บาน        ศูนยบริการ กองการแพทย 7,000 7,000.00  -  - แลวเสร็จ

จํานวน 1 ตู สาธารณสุขคูขวาง 
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55.เครื่องปรับอากาศ        ศูนยบริการ กองการแพทย 46,000 44,000.00  -  - แลวเสร็จ

จํานวน  2  เครื่อง สาธารณสุขคูขวาง 

56.ตูเก็บ OPD Card        ศูนยบริการ กองการแพทย 20,000  -  -  - กําลัง

จํานวน  1  ตู สาธารณสุขโพธิ์เสด็จ ดําเนินการ

57.เครื่องปรับอากาศ    ศูนยบริการ กองการแพทย 28,000  -  -  - กําลัง

จํานวน  1  เครื่อง สาธารณสุขโพธิ์เสด็จ ดําเนินการ

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

โอนเพิ่ม โอนลด

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)

ตั้งไว เบิกจาย

58.ตูบานเลื่อนทึบ 5 ฟุต  สํานักการชาง สํานักการชาง 11,600  -  - แลวเสร็จ

จํานวน  2  ตู 88,891.00 

59.ตูรางเลื่อน ระบบ สํานักการชาง สํานักการชาง 140,000  -  - แลวเสร็จ

พวงมาลัยหมุน  จํานวน  1  ตู

60.รถยนต (ดีเซล)ขนาด 2 สํานักการชาง สํานักการชาง 1,017,000 1,017,000.00  -  - แลวเสร็จ

ตัน 6 ลอ จํานวน 1 คัน

61.รถกระเชาไฟฟา 12เมตร สํานักการชาง สํานักการชาง 3,400,000 3,400,000.00  -  - แลวเสร็จ

จํานวน 1 คัน

62.รถบรรทุก(ดีเซล)  สํานักการชาง สํานักการชาง 523,000  -  - แลวเสร็จ

ขนาด 1 ตัน จํานวน 1 คัน
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63.ตูชารจแบตเตอรี่      สํานักการชาง สํานักการชาง 22,500  -  - แลวเสร็จ

 จํานวน  1  ตู

64.ปมลม ความจุไมนอยกวา สํานักการชาง สํานักการชาง 24,500  -  - แลวเสร็จ

90 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง

65.เครื่องกําเนิดไฟฟา   สํานักการชาง สํานักการชาง 69,000 180,100.00  -  - แลวเสร็จ

 จํานวน  1 เครื่อง

หนวย

ดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)

ตั้งไว เบิกจาย โอนเพิ่ม โอนลด

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

66.เครื่องตัดพลาสมา  สํานักการชาง สํานักการชาง 32,000  -  - แลวเสร็จ

 จํานวน  1 เครื่อง

67.ถังอัดน้ํามันเกียร สํานักการชาง สํานักการชาง 32,500  -  - แลวเสร็จ

จํานวน 1 ถัง

68. เครื่องตบดิน สํานักการชาง สํานักการชาง 39,000 38,500.00  -  - แลวเสร็จ

 จํานวน  1 เครื่อง

69.เครื่องตัดหญาแบบเข็น สํานักการชาง สํานักการชาง 52,000  -  -  - กําลัง

จํานวน  4  คัน ดําเนินการ

70.คร่ืองตัดหญาแบบขอแข็ง สํานักการชาง สํานักการชาง 95,000  -  -  - กําลัง

จํานวน  10  เครื่อง ดําเนินการ
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71.เครื่องออกกําลังกาย ลานขางกําแพงเมืองเกา สํานักการชาง 856,800 853,000.00  -  - แลวเสร็จ

เพ่ือสุขภาพ  18  รายการ  ซอยทวดทอง    

จํานวน  4  ชุด ซอยชุมแสง    

ซอยแมพะยอม 2   

72.เครื่องเด็กเลนหรรษา ทุงทาลาด   สํานักการชาง 110,900  -  -  - กําลัง

จํานวน  12  รายการ   ดําเนินการ

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)

ตั้งไว เบิกจาย โอนเพิ่ม โอนลด

73.รถบรรทุก 6 ลอ ติดตั้ง สํานักการชาง กองสาธารณสุข 4,500,000  -  -  - กําลัง

เครนไฮโดรลิค จํานวน 1 คัน ดําเนินการ

74.เครื่องชั่งรถบรรทุกระบบ สํานักการชาง กองสาธารณสุข 481,500  -  -  - กําลัง

อิเล็คทรอนิคส จํานวน 1 ชุด ดําเนินการ

76.เครื่องเจาะกระแทก สํานักการชาง กองสาธารณสุข 99,000  -  -  - กําลัง

จํานวน 1 เครื่อง ดําเนินการ

77.เครื่องปนไฟ   สํานักการชาง กองสาธารณสุข 65,000  -  -  - กําลัง

จํานวน  1  เครื่อง ดําเนินการ

78. เครื่องตัดเหล็กแบบแทน สํานักการชาง กองสาธารณสุข 8,500  -  -  - กําลัง

ตัดไฟเบอร จํานวน 1 เครื่อง ดําเนินการ
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79.เครื่องเชื่อมไฟฟาแบบ สํานักการชาง กองสาธารณสุข 12,000  -  -  - กําลัง

พกพา  จํานวน 1 เครื่อง ดําเนินการ

80. เครื่องเสียง  กองสวัสดิการฯ กองสวัสดิการ 75,000 70,950.00  -  - แลวเสร็จ

จํานวน 3 ชุด สังคม

81.กลองถายวีดีโอ กองสวัสดิการฯ กองสวัสดิการ 25,000 24,445.00  -  - แลวเสร็จ

จํานวน  1  ตัว สังคม

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

โอนเพิ่ม โอนลด

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)

ตั้งไว เบิกจาย

82.กลองถายรูป    กองสวัสดิการฯ กองสวัสดิการฯ 25,000 24,445.00  -  - แลวเสร็จ

จํานวน 1 ตัว

83.เครื่องตัดหญาแบบ สํานักการศึกษา สํานัก 19,000 19,000.00  -  - แลวเสร็จ

ขอแข็ง จํานวน  2  เครื่อง การศึกษา

84.เครื่องทําน้ํารอนระบบ โรงฆาสัตว กอง 385,200 376,000.00  -  - แลวเสร็จ

ใชไฟฟา จํานวน 2 ชุด   สาธารณสุขฯ

85. ชุดไมคประชุมชนิด สํานัก สํานัก 45,000 45,000.00  -  - แลวเสร็จ

ไรสาย จํานวน 2 ชุด ปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาล
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4 ทุนการศึกษา จายเปนทุนการศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยที่ผูสนใจ สํานัก 300,000 299,500.00  -  - แลวเสร็จ

และปริญญาตรีแกผูบริหาร เขารับการศึกษา ปลัดเทศบาล

เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล

พนักงานและลูกจางที่สนใจ

รวม 46,975,190 30,082,929.77 

โอนเพิ่ม โอนลด

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

หนวย

ดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)

ตั้งไว เบิกจาย
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1. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา  1. นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน

      

1 สํารวจขอมูลและจัดเก็บ จัดซื้อแบบสํารวจฯ จาง ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ 200,000       115,196.71   - 84,600   แลวเสร็จ

ขอมูลพ้ืนฐานเพื่อการ เจาหนาที่สํารวจและบันทึก นครนครศรธีรรมราช สังคม

การติดตามผลการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

หนวย

ดําเนินการ ตั้งไว เบิกจาย

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม โอนลด

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต ประมวลผลขอมูลครัวเรือน

ประชาชนในเขตเทศบาล 12,000  ครัวเรือน

2 พัฒนาและสนับสนุน  - จัดประชุมผูนําชุมชน เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ 2,500,000    2,116,905.22  - 375,000 แลวเสร็จ

การทํางานขององคกร  - จัดจางเจาหนาที่ประสาน นครศรีธรรมราช สังคม

ชุมชน งานระหวางองคกรชุมชนกับ

เทศบาล จํานวน 17 อัตรา

3 สัมมนาและพัฒนา  - จัดอบรมสัมมนากรรมการ เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ 2,500,000    2,159,070.90  - 340,000 แลวเสร็จ

ศักยภาพชุมชน ชุมชน 61 ชุมชน  ตามหลัก นครศรีธรรมราช สังคม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทัศนศึกษาดูงาน

 - จัดตั้งคณะกรรมการ นอกสถานที่

กลุมตางๆ  ในชุมชน
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4 พัฒนาและฝกอบรมอาสา จัดฝกอบรมแกอาสาสมัคร เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ 500,000       759,398.00  300,000  - แลวเสร็จ

สมัครพลังแผนดินเอาชนะ ในชุมชน 61 ชุมชน  จํานวน นครศรธีรรมราช สังคม

ยาเสพติด ปละ 1 รุน   จํานวนประมาณ 

200 คน

5 สรางจิตสํานึกรักบานเกิด สงเสริมและสนับสนุนการจัด เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ 50,000         69,600.30    20,000   - แลวเสร็จ

กิจกรรมสรางจิตสํานึกรัก นครศรีธรรมราช สังคม

หมายเหตุ
ผลการ

ดําเนินงาน

หนวย

ดําเนินการ
พื้นที่ดําเนินการ

เบิกจาย

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม โอนลดตั้งไว

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)

บานเกิด
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แนวทางการพัฒนา   2. จัดตั้งศูนยชุมชน แมบาน อสม. และผูสูงอายุแบบบูรณาการ

     

1 ศูนยสงเสรมิสุขภาพและ  - จัดกิจกรรมนันทนาการ ศูนยสงเสริมผูสูงอายุ กองสวัสดิการ 1,100,000    1,070,439.00 65,000  50,000   แลวเสร็จ

พัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ พิธีกรรมทางศาสนา   การ สวนศรีธรรมาโศกราช สังคม

อบรมสัมมนา    ทัศนศึกษา

นอกสถานที่

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

เบิกจาย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม โอนลด
พื้นที่ดําเนินการ

ตั้งไว

หนวย

ดําเนินการ

 - จัดจางเจาหนาที่   จํานวน

3 อัตรา

2 สงเสริมและพัฒนา  - จัดประชุมใหความรูแก อสม. หองประชุมเทศบาล กองการแพทย 1,000,000    514,132.00   - 485,868 แลวเสร็จ

ศักยภาพของ อสม. ในเขตเทศบาลเดือนละ1 คร้ัง นครนครศรีธรรมราช

 - จัดอบรมฟนฟูประจําป (ชั้น 5)

การแลกเปลี่ยนเรยีนรู    การ

ศึกษาดูงานและการใหความรู

แก อสม.

3 พัฒนาศักยภาพองคกร จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนา เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ 200,000       339,150.00  144,600  - แลวเสร็จ

สตรีในเขตเทศบาล องคกรสตรี การเสริมสราง นครศรีธรรมราช สังคม

ความเขมแข็งของบทบาทสตรี
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4 ฝกอบรมสมัชชาชุมชน จัดอบรมคณะกรรมการ เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ 200,000       200,000.00   -  - แลวเสร็จ

ในเขตเทศบาล สมัชชาชุมชน  ภายในชุมชน นครศรธีรรมราช สงัคม

ชุมชนละ  5  คน    รวม

305 คน

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

เบิกจายตั้งไว
พื้นที่ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม โอนลด

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
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แนวทางการพัฒนา   3. สนับสนุนการใหการสงเคราะหผูดอยโอกาสทางสังคมอยางทั่วถึง และเปนธรรม ไดแก เด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ

     

1 ชวยเหลือสงเคราะห  - ชวยเหลือเบี้ยยงัชีพแก เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ 87,133,200  85,168,900.00  -  - แลวเสร็จ

ผูสูงอาย/ุผูพิการ/ผูปวย ผูสูงอายุ จํานวน  9,624  คน นครศรีธรรมราช สังคม

เอดส  - ชวยเหลือเบี้ยยงัชีพแก

คนพิการ จํานวน 1,164 คน

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

เบิกจาย

ลําดับ

ที่

หนวย

ดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม โอนลดตั้งไว
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

 - ชวยเหลือเบี้ยยงัชีพแก

ผูปวยเอดสและครอบครัว

จํานวน    450   คน

2 ชวยเหลือประชาชน ชวยเหลือประชาชนที่ยากจน เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ 30,000         16,000.00    5,000     15,000   แลวเสร็จ

ยากจนดานการรักษา ดานการรักษาพยาบาล   และ นครศรีธรรมราช สังคม

พยาบาลและการนํา การนําผูปวยสงตอไปรักษาที่

ผูปวยสงตอ โรงพยาบาลที่อ่ืน   และสนับ

สนุนคาใชจายอ่ืนๆ    เชน

คาเดินทาง   คาเฝาไข 
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3 สงเคราะหผูประสบ ชวยเหลือผูประสบ เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ 500,000       303,289.00   - 165,000 แลวเสร็จ

สาธารณภยัและผูยากไร สาธารณภัย   และครอบครัว นครศรีธรรมราช สังคม

ในชุมชน ผูยากไรในชุมชน    โดยจาย

เปนสิ่งของ    วัสดุกอสราง 

เครื่องอุปโภค  บริโภค  การ

สงเคราะหจัดการศพผูยากไร

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

โอนลด

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
หนวย

ดําเนินการ

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

ตั้งไว เบิกจาย โอนเพิ่ม

และคาใชจายอ่ืนๆ  ที่จําเปน

4 จัดหากายอุปกรณสําหรับ จัดหากายอุปกรณที่จําเปน เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ 100,000       17,860.00     - 65,000   แลวเสร็จ

ผูพิการ/ผูสูงอายุที่ยากไร สําหรับผูพิการที่ยากไร  ให   นครศรีธรรมราช สังคม

สามารถดําเนินชีวิตประจําวัน

ไดสะดวก

5 อบรมอาสาสมัครดูแลผู จัดอบรม อผส. ชุมชนละ เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ 100,000       80,264.00     - 19,000   แลวเสร็จ

สูงอายุที่บาน (อผส.) 1 คน  เพื่อทราบบทบาท นครศรีธรรมราช สังคม

หนาที่ในการดูแลผูสูงอายุ

ที่บาน

61



6 จัดลานกีฬาที่เอื้อตอ จัดทําปายสัญลักษณคนพิการ เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ 50,000         25,680.00     - 24,000   แลวเสร็จ

ผูพิการในชุมชน ติดต้ังลานกีฬาของเทศบาลฯ นครศรีธรรมราช สังคม

ในชุมชน  และสวนสาธารณะ

สถานที่พักผอน

7 ติดตามเยี่ยมบานสงเสริม จัดอบรมสงเสริมอาชีพและ เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ 50,000          -  - 39,000   แลวเสร็จ

อาชีพและการมีรายไดของ การทํามาหากินผูดอยโอกาส นครศรีธรรมราช สังคม

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

ตั้งไว เบิกจาย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ โอนเพิ่ม โอนลด

งบประมาณ (บาท)

ผูดอยโอกาสประเภท ประเภทผูตองขังที่ไดรับการ

ผูตองขังที่ไดรับการปลอย ปลอยตัวที่มีภูมิลําเนาและ

ตัว อาศัยอยูในเขตเทศบาลฯ 

ยอนหลัง  2 ปถึงปจจุบัน

8 การเสรมิสรางพัฒนาสภาพ จัดสัมมนาผูประกอบการ เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ 50,000          -  - 42,870   แลวเสร็จ

แวดลอมเอ้ือตอการดํารง ภาคเอกชนเพื่อใหความรู นครศรีธรรมราช สังคม

ชีวิตผูสูงอาย/ุผูพิการใน และขอความรวมมือปรับ

สังคมของภาคเอกชน ปรุงสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอ

การดํารงชีวิตของผูสูงอายุ / 

ผูพิการ
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แนวทางการพัฒนา   4. สงเสริมและสนับสนุนการแกไขปญหาความยากจนอยางยั่งยืน โดยการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได  และลดรายจายของประชาชน

    

1 เทศบาลพบประชาชน จัดกิจกรรมออกหนวยให เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ 300,000       657,036.77  385,000  - แลวเสร็จ

เพ่ือบริการและพัฒนา บริการดานตางๆ   แก นครศรีธรรมราช สังคม

ประชาชนในเขตเทศบาล

2 สนับสนุนการดําเนินงาน สนับสนุนเงินทุนสําหรับเปน เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ 2,000,000    2,000,000.00  -  - แลวเสร็จ

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

ตั้งไว เบิกจาย โอนเพิ่ม โอนลด

หนวย

ดําเนินการ

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

สวัสดกิารชุมชน (กองทุน สวัสดิการประชาชนตามมติ นครศรีธรรมราช สังคม

สวัสดกิารชุมชน) คณะรัฐมนตรี    เมื่อวันที่ 29

มิถุนายน 2553   โดยสมทบ

งบประมาณเขากองทุน

สวัสดกิารชุมชน    
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แนวทางการพัฒนา    5. สรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กในชุมชน

  

1 เสริมสรางการเรียนรูและ  - เพ่ือใหเด็กไดรับการดูแล ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สํานักการศึกษา 800,000       789,022.00  -  - แลวเสร็จ

พัฒนาเด็กในศูนยเด็กเล็ก ดานการบริโภคและสุขภาพ เทศบาลนคร

สามารถมีพัฒนาการตามวัย นครศรีธรรมราช

และเตรยีมความพรอมเขาสู

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

โอนลด
พื้นที่ดําเนินการ

ตั้งไว เบิกจาย

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม

หนวย

ดําเนินการ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)

การศึกษาภาคบังคับ

 - จัดจางเจาหนาที่ดูแลรักษา

ความสะอาด จํานวน 11

อัตรา

 - จัดจางครูดูแลเดก็เล็ก

จํานวน   1  อัตรา

 - จัดจางพนักงานขับรถ

จํานวน  1  อัตรา

2 พัฒนาครูผูดูแลเด็กของ จัดอบรมสัมมนาครูศูนยพัฒนา ตามที่กรมสงเสรมิ สาํนักการศึกษา 84,000         80,950.00     -  - แลวเสร็จ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กของเทศบาล  จํานวน การปกครองทองถิ่น

42  คน กําหนด
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แนวทางการพัฒนา     6. สนับสนุนใหประชาชนออกกําลังกาย และเลนกีฬาเพื่อสรางเสริมสุขภาพและพลานามัยท่ีดี

   

1 พัฒนาบุคลากร จัดสงเจาหนาที่อบรม ตามที่กรมสงเสรมิ สํานักการศึกษา 12,000          -  -  - ไมดําเนินการ เหตุผล

ดานการกีฬา   ปละ 1 คร้ัง การปกครองทองถิ่น ไมมีหนังสือแจง

กําหนด ใหเขาอบรม

2 ดูแลและบํารุงรักษาสนาม จัดจางเจาหนาที่      จํานวน สนามกีฬาจังหวัด สํานักการศึกษา 1,054,700    1,071,593.87  -  - แลวเสร็จ

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุพื้นที่ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต) เบิกจาย

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม โอนลดตั้งไว

กีฬาจังหวัด 12 อัตรา    ดูแลรักษาความ นครศรีธรรมราช

สะอาด    และทรัพยสินภาย

ในสนามกีฬาจังหวัด
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แนวทางการพัฒนา    7. เพ่ิมลานกีฬา / ลานสุขภาพในชุมชน และสนับสนุนอุปกรณกีฬา

    

1 สงเสริมสุขภาพและการ  - จัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา ชุมชนในเขตเทศบาลนคร กองสวัสดกิาร 2,000,000    2,690,826.50 1,580,000 876,000 แลวเสร็จ

แขงขันกีฬาชุมชนและ ใหแกเด็ก    เยาวชน    และ นครศรีธรรมราช สังคม

เยาวชน ประชาชนในชุมชน   61

 ชุมชน

หนวย

ดําเนินการ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

ตั้งไว เบิกจาย โอนเพิ่ม โอนลด

งบประมาณ (บาท)
ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

 - จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ

แกประชาชน 

 - สงเสริมชุมชน องคกรที่จัด 

กิจกรรมแกเยาวชน    เพื่อ

แกไขปญหายาเสพติด

 - จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน 

จํานวน  3  อัตรา

 - จัดการแขงขันกีฬาใน

ชุมชน
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แนวทางการพัฒนา  8. พัฒนาระบบรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย

      

1 รักษาความสงบเรียบรอย  - ออกตรวจรักษาความสงบ เขตเทศบาลนคร สํานักปลัด 2,015,800    2,015,800     -  - แลวเสร็จ

และความมั่นคงภายใน เรียบรอยตามชุมชน และทั่ว นครศรีธรรมราช เทศบาล

เขตเทศบาล เขตเทศบาล  และดูแลแกไข

ปญหายาเสพติด

หมายเหตุ
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ ตั้งไว เบิกจาย

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม โอนลด

ผลการ

ดําเนินงาน

 - จัดระเบียบจราจรใน

จุดตางๆภายในเขตเทศบาล

 - จัดจางเจาหนาที่

ปฏิบัติงาน  จํานวน  23 อัตรา

2 ตั้งจุดบริการความปลอด ตั้งจุดบริการความปลอดภัย เขตเทศบาลนคร สํานักปลัด 200,000       160,827.00   -  - แลวเสร็จ

ภัยทางถนนชวงเทศกาล ทางถนน    ดังนี้ นครศรีธรรมราช เทศบาล

ตางๆ  - ชวงเทศกาลปใหม 

2  จุดๆ  ละ  5  วัน 

 - ชวงเทศกาลสงกรานต

2  จุดๆ  ละ 3 วัน
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3 ติดตั้งวงจรปด (CCTV) ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด เขตเทศบาลนคร กองวิชาการฯ 15,000,000  14,935,000.00  -  - แลวเสร็จ

ในเขตเทศบาล (CCTV) ภายในเขตเทศบาล นครศรีธรรมราช

จํานวน 24   จุด  50 กลอง

มีคุณสมบัติ   ดังนี้

 - เปนกลอง IP มีความละเอียด

ไมนอยกวา  2  ลานพิกเซล

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

ตั้งไว เบิกจาย

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม โอนลด

หนวย

ดําเนินการ

 - อุปกรณ Housing  ตองได

มาตรฐานIP 66

 - ติดตั้งเสาชนิด  Galvanize

ความสงูไมนอยกวา 5 ม. เพ่ือ

ใชยดึกลอง   จํานวน 24 จุด

 - ตองใชสาย   Fiber optic

ชนิด Single  Mode   ขนาด

ไมนอยกวา 12  core  รวม

ระยะทางไมนอยกวา 10 กม.

 - เพ่ิมกลองจุดละ 1 ตัว  ที่

แยกเจริญสุขและแยกทาโพธิ์
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แนวทางการพัฒนา  9. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

      

1 เพ่ิมประสิทธิภาพการ เพิ่มอัตรากําลังเจาหนาที่ เขตเทศบาลนคร สํานักปลัด 6,264,300    6,242,300.00 30,000   - แลวเสร็จ

ปองกันและบรรเทา มาปฏบิัติงานดานการปองกัน นครศรีธรรมราช เทศบาล

สาธารณภยั และบรรเทาสาธารณภัย    

 จํานวน  76 อัตรา

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ ตั้งไว เบิกจาย

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม โอนลด

2 ปองกันอัคคีภัยในชุมชน  - จัดหาเครื่องดับเพลิงเคมี เขตเทศบาลนคร สํานักปลัด 220,000       88,700.00  - 30,000   แลวเสร็จ

พรอมตูใสใหชุมชน นครศรีธรรมราช เทศบาล

 - อัดเครื่องดับเพลิงเคมีที่

ใชแลวใหกับชุมชน

 - ประชาสัมพันธการปองกัน

อัคคีภัยโดยจัดทําสติกเกอร

หมายเลขโทรศัพทแจงเหตุ

เพลิงไหม

3 ฝกอบรมอาสาสมัคร จัดฝกอบรมอาสาสมัคร เขตเทศบาลนคร สํานักปลัด 180,000       80,400.00     -  - แลวเสร็จ

ปองกันสาธารณภัย ปองกันสาธารณภัยในชุมชน  นครศรีธรรมราช เทศบาล

ในชุมชน จํานวน 500 คน

69



4 สงเสริมกิจกรรม อปพร.  - จัดให อปพร. รวมกิจกรรม เขตเทศบาลนคร สํานักปลัด 10,000          -  - 10,000 แลวเสร็จ

ในสังกัดเทศบาล ของเทศบาลในงานเทศกาล นครศรีธรรมราช เทศบาล

ตางๆ  เชน   เทศกาลปใหม

เทศกาลสงกรานต   เทศกาล

งานเดือนสิบ    เทศกาล

ลอยกระทง   ฯลฯ

เบิกจาย

หนวย

ดําเนินการ

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม โอนลดตั้งไว

 - จัดกิจกรรมวัน  อปพร.

รวม 126,404,000 123,768,341.27 
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1. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

แนวทางการพัฒนา  ๑  จัดใหมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประจําเทศบาล  และคืนโรงเรียนประถมศึกษาใหแกชุมชน

     

1 แขงขันทักษะทางวิชาการ จัดสอบแขงขันนักเรียนคนเกง โรงเรียนสาธิต สํานักการศึกษา 150,000        -  -  - ไมได

ระดับมัธยมศึกษา ทางวิชาการระดับมัธยมศึกษา เทศบาล ดําเนินการ

ตั้งไว เบิกจาย

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม หนวยดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม โอนลด

การติดตามผลการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557

ปการศึกษาละ   ๑  ครั้ง วัดเพชรจริก

2 ฝกอบรมทักษะ จัดฝกอบรมทักษะกระบวนการ มหาวิทยาลัย สํานักการศึกษา 300,000       565,200.00     266,000  - แลวเสร็จ

กระบวนการทาง ทางวิทยาศาสตรระดับ วลัยลักษณ

วิทยาศาสตร มัธยมศึกษา ณ มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ    จํานวน ๓๐ 

สัปดาห

3 สงเสริมความเปนเลิศ ฝกอบรมวิชาการและความรู โรงเรียนสาธิต สํานักการศึกษา 200,000       100,346.00      -  - แลวเสร็จ

ทางวิชาการ แกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เทศบาลวัดเพชร

และจัดอบรม   และประชุม   จริกและแหลง

สัมมนาพัฒนาทักษะแกครู เรียนรูอื่นๆ
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4 จัดการศึกษาโรงเรียน จัดการศึกษาใหกับพระภิกษุ โรงเรยีนสาธิต สํานักการศึกษา 1,500,000    1,188,621.29   -  - แลวเสร็จ

สาธิตศึกษาวิทยาลัยสงฆ สามเณร และเยาวชน โดยใช ศึกษาวิทยาลัย

ภาคทักษิณ หลักสูตรโรงเรยีนพระ- สงฆภาคทักษิณ

ปริยัติธรรม   แผนกสามัญ

ศึกษา   ระดับมัธยมศึกษา

และการเขาคายภาคฤดูรอน

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

โอนเพิ่ม โอนลด

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

ตั้งไว เบิกจาย
หนวยดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)

 - จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

จํานวน 14  อัตรา

5 บริหารจัดการศึกษา จัดการเรียนการสอนโรงเรียน  - โรงเรียนนานา สํานักการศึกษา 300,000       4,000.00          -  - ไมได

โรงเรียนนานาชาติ นานาชาติ     จัดทําพัฒนา ชาติเทศบาลนคร ดําเนินการ

หลักสูตร  จัดประชุมสัมมนา นครศรีธรรมราช

อบรมพัฒนาบุคลากร  - แหลงเรียนรูอื่นๆ

6 รักษาความสะอาดความ จัดจางเจาหนาที่ดูแล สถานศึกษา สาํนักการศึกษา 2,500,000    2,666,889.63  167,000  - แลวเสร็จ

ปลอดภัยและทรัพยสิน ทรัพยสิน รักษาความสะอาด โรงเรียนในสังกัด

ในโรงเรยีน และรักษาความปลอดภยัของ เทศบาล

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

จํานวน 31 อัตรา
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7 แสดงมุทิตาจิตผูเกษียณ  - จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก สถานศึกษา สํานักการศึกษา 200,000       276,100.00     76,100   - แลวเสร็จ

อายุราชการและกิจกรรม พนักงานครูและบุคลากรที่ โรงเรียนในสังกัด

วันครู เกษียณอายุราชการกอน เทศบาลและ

กําหนด    และตามปกติ สถานที่ภายนอก

 - จัดกิจกรรมวันครู ตามความเหมาะสม

8 ประกันคุณภาพการศึกษา จัดทําแบบทดสอบและ สถานศึกษา สํานักการศึกษา 50,000          -  - 50,000   ไมดําเนินการ เหตุผล

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

ตั้งไว เบิกจาย

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม โอนลด
หนวยดําเนินการ

เครื่องมือการประกัน โรงเรียนในสังกัด ไมสามารถทํา

คุณภาพการศึกษาตาม เทศบาลและ ตามเวลาที่

มาตรฐานการศึกษาที่ อปท. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กําหนดได

กําหนด   จํานวน  24 เทศบาลฯ

มาตรฐาน

9 การประชุมเชิง จัดการประชุมวิเคราะหขอมูล สถานที่ภายนอก สํานักการศึกษา        150,000 148,200.00      -  - แลวเสร็จ

ปฏิบัติการสรุป การประเมินคุณภาพภายใน ตามความ

วิเคราะหผลการ สถานศึกษาสังกัด อปท. ระดับ เหมาะสม

ประเมินคุณภาพ กลุมจังหวัด การศึกษาทองถ่ิน

ภายในสถานศึกษา ที่ 6 (ภาคใตฝงอาวไทย)

สังกัด อปท.
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แนวทางการพัฒนา   ๒  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  และความเทาเทียมกันทางการศึกษาของนักเรียนทุกระดับ

      

1 แขงขันทักษะทางวิชาการ จัดสอบแขงขันทักษะทาง สถานศึกษา สํานักการศึกษา 2,000,000    2,841,933.02  842,000  - แลวเสร็จ

วิชาการและประกวดกิจกรรม โรงเรียนในสังกัด

ทุกกลุมสาระการเรียนรูใหกับ เทศบาล

นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม โอนลด

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

ตั้งไว เบิกจาย
หนวยดําเนินการ

นักเรียนช้ันอนุบาล - ม.6 

การแขงขันคนเกง 

2 แขงขันคนเกงเทศบาล จัดสอบแขงขันทางวิชาการ สถานศึกษา สํานักการศึกษา 300,000       226,957.00      - 73,000   แลวเสร็จ

ระดับประเทศ เพื่อคัดเลือกนักเรียนจาก โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนในสังกัดในชั้น ป.๕ เทศบาล

และ ม.๒ ระดับชั้นละ 1 คน 

เปนตัวแทนโรงเรยีนเทศบาล

เขาแขงขันใน 5  กลุมสาระ

การเรียนรูเขาแขงขันระดับ

ประเทศหรือตามที่กรมสงเสรมิ

การปกครองทองถิ่นกําหนด 
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3 พัฒนาการจัดการศึกษา พัฒนาการจัดการศึกษา โดย สถานศึกษา สํานักการศึกษา 5,000,000     -  - 2,645,000 ไมดําเนินการ เหตุผล

โดยใชโรงเรียนเปนฐาน ใชโรงเรียนเปนฐานในการ โรงเรียนในสังกัด ยังไมไดรับ

ในการพัฒนาทองถ่ิน พัฒนาทองถิ่น    โดยจัดสง เทศบาล การจัดสรร

 (SBMLD) โรงเรียนสมัครเขารวม  และ งบประมาณ

เขาประกวดโรงเรียน SBMLD

4 พัฒนาอัจฉรยิภาพ  - จัดสงนักเรียนคนเกง สถานศึกษา สํานักการศึกษา 200,000       135,198.00      -  - แลวเสร็จ

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

โอนลด

งบประมาณ (บาท)

เบิกจาย โอนเพิ่มตั้งไว

นักเรียนคนเกงเทศบาล เทศบาลระดับประถมและ โรงเรยีนในสังกัด

มัธยมศึกษาเขาแขงขันความ เทศบาล

เปนอัจฉริยภาพทางวิชาการ

ของสถาบันตางๆ ที่มีชื่อเสียง

ระดับประเทศ

 - จัดซื้อสื่อสนับสนุนการ

พัฒนานักเรียนอัจฉริยภาพ

ใหกับนักเรียนคนเกง

 - สนับสนุนการเดินทาง

ไปแขงขันวิชาการในระดับ

ประเทศใหกับนักเรียน
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5 นํารองการจัดการศึกษา นํารองการจัดการศึกษา สถานศึกษา สาํนักการศึกษา 500,000        -  - 499,500 ไมดําเนินการ เหตุผล

ตามแผนการศึกษาตลอด ตามแผนการศึกษาตลอด โรงเรียนในสังกัด ไมไดรับการ

ชีวิตสูความเปนเลิศตาม ชีวิตสูความเปนเลิศตาม เทศบาล คัดเลือกเขารวม

อัจฉริยภาพของเด็ก อัจฉริยภาพของเด็กของ โครงการของ

โรงเรียนสังกัดเทศบาล กรมสงเสรมิฯ

6 พัฒนาการเรียน พัฒนาการเรียนการสอนภาษา สถานศึกษา สํานักการศึกษา 400,000        -  - 399,500 ไมดําเนินการ เหตุผล

เบิกจาย

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม โอนลด

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุหนวยดําเนินการ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

ตั้งไว

การสอนภาษา ตางประเทศ และจัดจางชาว โรงเรียนในสังกัด ไมสามารถจาง

ตางประเทศ ตางประเทศปฏิบัติหนาที่ เทศบาล ชาวตางประเทศ

การสอนใหกับนักเรยีน ในอัตราที่กําหนด

7 พัฒนาวิชาการและ  - จัดจางบุคลากรปฏิบัติการ สถานศึกษา สํานักการศึกษา 9,000,000    9,431,165.68  440,000  - แลวเสร็จ

บุคลากรทางการศึกษา สอนสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน โรงเรียนในสังกัด

ในโรงเรยีน ในโรงเรียนจํานวน 101 อัตรา เทศบาล

 - พัฒนางานวิชาการใหมี

คุณภาพ  และประสิทธิภาพ

 - สนับสนุนวัสดุอุปกรณ

การเรียนใหกับนักเรียนที่

ยากจนและขาดแคลน
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8 สงเสริม อปท.ที่จัดทํา โรงเรียนและสํานักการศึกษา สถานศึกษา สํานักการศึกษา 50,000         50,000.00        -  - แลวเสร็จ

แผนพัฒนาการศึกษา จัดสงแผนพัฒนาการศึกษาเขา โรงเรียนในสังกัด

ดีเดน ประกวดแขงขันแผนพัฒนา เทศบาล

การศึกษาดีเดนในระดับ

ประเทศ

9 จัดทําแผนพัฒนาของ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สถานศึกษา สํานักการศึกษา 500,000       391,200.00      -  - แลวเสร็จ

โอนลด

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

ตั้งไว เบิกจาย

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม
หนวยดําเนินการ

สถานศึกษา การจัดทําแผนปฏบิัติการ โรงเรียนในสังกัด

ประจําปใหกับครูและ เทศบาล

บุคลากรทางการศึกษา

ในสถานศึกษาโรงเรียน

ในสังกัด

10 ฝกอบรมสัมมนา จัดฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติ สถานศึกษา สาํนักการศึกษา 350,000       342,914.00      -  - แลวเสร็จ

พนักงานครูเทศบาล การ ศึกษาดูงาน และจัด โรงเรยีนในสังกัด

ประชุมปฐมนิเทศพนักงานครู เทศบาล

เทศบาล ครูอัตราจาง ครูสนับ

สนุนการสอนและบุคลากรใน

สายงานการศึกษา
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11 อาหารกลางวัน จายเปนคาอาหารใหกับ โรงเรียนหรือ สํานักการศึกษา 59,376,000  38,516,600.00  - 20,858,200 แลวเสร็จ

นักเรียน สถานศึกษา

 - โรงเรียนสังกัดเทศบาล ที่ไดรับการจัดสรร

จํานวน  8  โรงเรียน เงินอุดหนุนคา

  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อาหารกลางวัน

จํานวน  20  ศูนย

ผลการ

ดําเนินงานตั้งไว เบิกจาย
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม โอนลด
หนวยดําเนินการ

 - โรงเรียนสังกัด สพฐ.

จํานวน  4  โรงเรียน

 - โรงเรียนสังกัดกองบัญชา

การตํารวจตระเวณชายแดน

(อําเภอทุงสง)

32 ปรับปรุงหลักสูตร จัดประชุมสัมมนา สถานศึกษา สาํนักการศึกษา 220,000       139,604.00      - 80,000   แลวเสร็จ

สถานศึกษา เชิงปฏิบัติการพนักงานครู โรงเรียนในสังกัด

เทศบาลเพื่อพัฒนาหลักสูตร เทศบาล

สถานศึกษาของโรงเรยีนใน

สังกัดเทศบาล 11 โรงเรียน
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33 อาหารเสริมนม เพ่ือจายเปนคาอาหารเสริม โรงเรียนหรือ สํานักการศึกษา 26,638,100  26,805,864.42 230,000 62,000 แลวเสร็จ

(นม)  ดังนี้ สถานศึกษา

 - โรงเรียนสังกัดเทศบาล ที่ไดรับการจัดสรร

 - โรงเรียนสังกัด  สพฐ. เงินอุดหนุนคา

จํานวน  4  โรงเรียน อาหารเสริม(นม) 

 - ศูนยการศึกษาพิเศษ

โอนลด

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

ตั้งไว เบิกจาย

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

ประจําจังหวัด

 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน  20  ศูนย

14 สงเสริมพัฒนาการจัด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สถานที่ภายนอก สาํนักการศึกษา 300,000       841,514.00     576,000  - แลวเสร็จ

การเรียนการสอนรองรับ และจัดศึกษาดูงานใหแกครู ตามความ

การเขาสูประชาคม ผูบริหารสถานศึกษา  และ เหมาะสม

อาเซี่ยน บุคลากรสถานศึกษาโรงเรียน

ในสังกัด

15 การพัฒนาการเรียนรู พัฒนาการเรียนรูสูประชาคม สถานศึกษา สํานักการศึกษา 880,000        -  - 850,000 ไมดําเนินการ เหตุผล

สูประชาคมอาเช่ียน อาเชี่ยนของโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนในสังกัด ไมสามารถ

เทศบาล  จํานวน  11 โรง เทศบาล ดําเนินการไดทัน
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16 ปรับปรุงภมูิทัศนภายใน ตกแตงภายในโรงเรยีนดวย สถานศึกษา สํานักการศึกษา 200,000       97,390.00        - 100,000 แลวเสร็จ

โรงเรียน ไมดอกไมประดับ สวนหยอม โรงเรียนในสังกัด

และอื่นๆ  ใหสวยงาม   เพื่อ เทศบาล

สรางบรรยากาศเอื้ออํานวย

ในการเรียนการสอนของ

โรงเรียนในสังกัด 11 โรงและ

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม โอนลด

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

ตั้งไว เบิกจาย

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 20 ศูนย

37 ฝกอบรมวิชาชีพและ  - จัดการศึกษานอกระบบ อาคารศิลปชีพ สํานักการศึกษา 300,000       402,347.83     120,000 17,600   แลวเสร็จ

การศึกษานอกโรงเรียน และตามอัธยาศัย   ระดับ เทศบาลนคร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศน.) นครศรีธรรมราช

ใหแกเยาวชนที่พลาดโอกาส

ในการศึกษาในระบบ   และ

ชวยเหลือเด็กและเยาวชนที่

บกพรองทางสติปญญาใน

การดําเนินชีวิตใหสูงข้ึน

 - จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติการ

สอน จํานวน  2  อัตรา
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38 การพัฒนาพนักงานครู จัดอบรมใหความรูแก กรุงเทพมหานคร สํานักการศึกษา 1,425,000    657,760.00      - 400,000 แลวเสร็จ

ของโรงเรียนสังกัด พนักงานครูของโรงเรียน

เทศบาล ในสังกัดเทศบาล

19 สงเคราะหเด็กยากไรใน  - จัดการศึกษาและสนับสนุน อาคารศิลปชีพ สํานักการศึกษา 400,000       353,628.00      - 44,000   แลวเสร็จ

ชุมชนและเด็กเรรอน คาพาหนะ คาอาหารกลางวัน เทศบาลนคร

และคาเครื่องบริโภคสําหรับ นครศรีธรรมราช

หมายเหตุ
ผลการ

ดําเนินงาน

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

ตั้งไว เบิกจาย

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม โอนลด

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

เด็กผูดอยโอกาสและเด็ก

เรรอนภายในเขตเเทศบาล

 - จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติ

การสอน  จํานวน  2 อัตรา

20 รณรงคเพื่อปองกัน จัดกิจกรรมรณรงคปองกัน สถานศึกษา สํานักการศึกษา 201,000       114,920.00      - 80,000   แลวเสร็จ

ยาเสพติดในสถานศึกษา ยาเสพติดโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนในสังกัด

เทศบาล  11  โรงเรียน เทศบาล

21 พัฒนาครูอาสา จัดสงครูสอนเด็กเรรอนเขา กรุงเทพมหานคร สํานักการศึกษา 6,000            -  -  - ไมดําเนินการ เหตุผล

รับการอบรมสัมมนาตามที่ ไมมีหนังสือเชิญ

กรมสงเสรมิจัดอบรม ปการ อบรมสัมมนา

ศึกษาละ 1 คร้ัง
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22 พัฒนาหองสมุดโรงเรียน จัดซื้อหนังสือใหกับหองสมุด สถานศึกษา สาํนักการศึกษา 1,100,000    999,434.00      -  - แลวเสร็จ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล โรงเรียนในสังกัด

11  โรงเรียน เทศบาล

23 สงเสริมกิจกรรมรกัการ  - พัฒนาบุคลากรในสังกัด สถานศึกษา สํานักการศึกษา 250,000       100,000.00      - 150,000 แลวเสร็จ

อานในสถานศึกษา อปท. ใหมีความรูความสามารถใน โรงเรียนในสังกัด

ดานการจัดกิจกรรมสงเสริม เทศบาล

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม โอนลดเบิกจาย
หนวยดําเนินการ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

ตั้งไว

การอาน

 - สรางเสริมประสิทธิภาพ

การเรียนการสอนดวย

กิจกรรมสงเสริมการอาน

24 อุดหนุนการเขารวม จายเปนเงินอุดหนุนใหการ องคกรปกครอง สํานักการศึกษา 40,000         35,000             -  - แลวเสร็จ

กิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เขารวมกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ สวนทองถิ่นที่

ทองถิ่นแหงชาติ ทองถิ่นแหงชาติ ไดรับมอบหมาย

จากกรมสงเสริม

การปกครอง

ทองถิ่น
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แนวทางการพัฒนา  3. พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน  ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 เชื่อมตอเครือขาย  - เชื่อมตออินเตอรเน็ต สถานศึกษา สํานักการศึกษา 1,684,800    1,153,664.46   -  - แลวเสร็จ

อินเตอรเน็ต ความเร็วสูงสาํหรับสถาน โรงเรียนในสังกัด

ศึกษาโรงเรียนในสังกัด เทศบาล

เทศบาล  ๑1  โรงเรียน

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

โอนเพิ่ม โอนลดเบิกจาย

งบประมาณ (บาท)
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

ตั้งไว

 - จายคาอินเตอรเน็ตของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

จํานวน  11  โรงเรียน
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แนวทางการพัฒนา   4  สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กเปนคนดี  มีความรูคูคุณธรรม

     

1 พัฒนาแหลงเรียนรูของ จัดทําขอมูลแหลงเรียนรูของ สถานศึกษา สํานักการศึกษา 550,000       493,597.00      -  - แลวเสร็จ

โรงเรียน โรงเรยีนในสังกัดเทศบาล โรงเรียนในสังกัด

 จํานวน  11  โรงเรียน เทศบาล

2 ศูนยการเรยีนรูสําหรับ จัดศูนยการเรียนรูสําหรับ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สํานักการศึกษา 150,000       150,000.00      -  - แลวเสร็จ

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม โอนลดเบิกจาย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

ตั้งไว

เด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัยของสถานศึกษา เทศบาลนครนคร

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ศรีธรรมราช

3 จัดงานวันเด็กแหงชาติ  - สนับสนุนใหนักเรียน และ  - สถานศึกษา สํานักการศึกษา 400,000       398,000.00      -  - แลวเสร็จ

เด็กเยาวชนพัฒนาศักยภาพ โรงเรียนในสังกัด

ของตนเอง  - สวนสมเด็จพระ

 - จัดกิจกรรมสงเสริมการ ศรีนครินทร 84

แสดงออกซึ่งความรูความ  - สนามหนาเมือง

คิดและทักษะของเด็กและ  - สวนศรธีรรมา

เยาวชน โศกราช

 - เด็กและเยาวชนมีความสนุก

สนานบันเทิงในการรวมกิจกรรม
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แนวทางการพัฒนา  5  สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กและเยาวชน  ใชเวลาวางใหเปนประโยชนดวยกีฬา  ดนตรี  และกิจกรรมนันทนาการ

      

1 จัดการแขงขันกีฬา จัดการแขงขันกีฬา สนามกีฬาจังหวัด กองสวัสดิการ 1,500,000    1,837,164.00  1,490,000  - แลวเสร็จ

เยาวชนเทศบาล ประเภทตางๆ ดังนี้ นครศรีธรรมราช สังคม

๑.    ฟุตบอล / ฟุตซอล

๒.    เซปค-ตะกรอ

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

โอนเพิ่ม โอนลด

ลําดับ

ที่ ตั้งไว เบิกจาย
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)

3.    เปตองชาย - หญิง 

4.    แอโรบิค

5.    วายน้ํา

6.    ตะกรอลอดหวง

7.    การประกวดขวัญใจ

และประกวดขบวนพาเหรด

2 จัดการแขงขันกีฬา จัดใหมีการแขงขันกีฬา สนามกีฬาจังหวัด สํานักการศึกษา 500,000       482,666.78      -  - แลวเสร็จ

นักเรียนกลุมโรงเรียน ประเภทกรีฑา   ระหวาง นครศรีธรรมราช

เทศบาล นักเรียนกลุมโรงเรียน

เทศบาล   ปการศึกษาละ

๑ ครั้ง
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3 อบรมสงเสรมิคุณภาพ อบรมเชิงปฏิบัติการการ สถานที่ภายนอก สํานักการศึกษา 300,000       419,570.00     170,000 50,000 แลวเสร็จ

ชีวิตเยาวชน พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ตามความ

เยาวชน ผูดอยโอกาสในเขต เหมาะสม

เทศบาล    จํานวน  1  รุน

ใชเวลาฝกอบรม  4  คืน 

5 วัน

หมายเหตุ

งบประมาณ (บาท)

โอนลดเบิกจาย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

ตั้งไว โอนเพิ่ม

ผลการ

ดําเนินงาน

4 ฝกอบรมดนตรีศิลปะ ฝกอบรมดนตรี ศิลปะพื้นบาน ลานวัฒนธรรม กองสวัสดิการ 50,000          -  - 49,500   แลวเสร็จ

พื้นบานภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น  ใหกับเด็ก ถนนคนเดิน และ สังคม

ใหกับเด็กและเยาวชนใน และเยาวชนในชุมชน สวนศรีธรรมา-

ชุมชน โศกราช

5 บริหารจัดการ  - จัดนิทรรศการถาวรปละ พิพิธภัณฑเมือง กองวิชาการ 1,800,000    2,069,550.00  390,000 120,450  แลวเสร็จ

พิพิธภัณฑเมือง 1 เร่ือง  และจัดนิทรรศการ สวนสมเด็จพระ และแผนงาน

หมุนเวียนปละ  3  เร่ือง ศรีนครินทร 84

 - จัดจางเจาหนาที่ (ทุงทาลาด)

ปฏิบัติงานประจํา

พิพิธภัณฑเมือง   จํานวน

14   อัตรา
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6 บริหารจัดการอุทยาน จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน อุทยานการเรียนรู กองวิชาการ 2,800,000    3,020,581.00  230,000   - แลวเสร็จ

การเรียนรู ประจําอุทยานการเรียนรู เทศบาลนคร และแผนงาน

และจัดกิจกรรม   จํานวน นครศรีธรรมราช

9 อัตรา

7 จัดสงนักกีฬาเขารวม จัดสงนักกีฬาเขารวมแขง องคกรปกครอง สํานักการศึกษา 1,500,000    2,961,023.00  2,000,000  - แลวเสร็จ

แขงขันกีฬากรมสงเสรมิ ขันกับหนวยงานอื่นๆ    ซึ่ง สวนทองถิ่นที่ได

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

เบิกจาย

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
หนวยดําเนินการ

ตั้งไว โอนลด
พื้นที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่

การปกครองสวนทองถ่ิน จัดโดยกรมสงเสริมการ รับมอบหมาย

ปกครองสวนทองถิ่น 

8 กอสรางสนามเปตอง กอสรางสนามเปตอง เทศบาลนคร สํานักการศึกษา 1700000 1,670,000.00   -  - แลวเสร็จ

จํานวน 82 สนาม  - ขนาดใหญ 2 สนาม นครศรีธรรมราช

 - ขนาดเล็ก 80 สนาม

 - ติดตั้งขอบคันหิน
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แนวทางการพัฒนา    6  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน

    

1 สงเสริมงานประเพณี จัดกิจกรรมสงเสริมงาน เขตเทศบาลนคร สํานักการศึกษา 5,000,000    5,120,924.00  2,500,000 905,672 แลวเสร็จ

ศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณี   ศาสนา   และ นครศรีธรรมราช

วัฒนธรรม   ดังนี้

 - งานเทศกาลมหาสงกรานต

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

โอนเพิ่ม โอนลด

งบประมาณ (บาท)
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

เบิกจาย
หนวยดําเนินการ

ตั้งไว

และแหนางดาน

 - งานประเพณีลอยกระทง

 - งานประเพณีแหผาขึ้นธาตุ

 - กิจกรรมวันเขาพรรษา

 - ประเพณีวันสารทเดือนสิบ

 - จัดทอดกฐินตกคาง

 - จัดกิจกรรมวันขึ้นปใหม

 - จัดกิจกรรมวันซักพระ

 - จัดกิจกรรมเวียนเทียน 

และกิจกรรมของศาสนา

อิสลาม ศาสนาคริสต
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2 สงเสริมแมบานและ สนับสนุนใหชุมชนในเขต สวนสมเด็จพระศรี กองสวัสดิการ 800,000       1,408,250.00  744,770 100,000 แลวเสร็จ

เยาวชนจัดกิจกรรม เทศบาล  61  ชุมชน   จัด นครินทร 84 สังคม

งานประเพณีเดือนสิบ กิจกรรมการแสดงที่อนุรักษ (ทุงทาลาด)

ไวซึ่งขนบธรรมเนียบประเพณี

ทองถิ่น

3 บริหารจัดการพุทธภูมิ  - จัดกิจกรรมรวมปฏิบัติธรรม บริเวณพุทธภมูิ สํานักการศึกษา 600,000       909,933.00     300,000  - แลวเสร็จ

งบประมาณ (บาท)
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

โอนลด

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุหนวยดําเนินการ

ตั้งไว เบิกจาย โอนเพิ่ม

ประจําเดือน สวนสมเด็จพระศรี

 - จัดจางเจาหนาที่รักษา นครินทร 84

ความสะอาดและประชา- (ทุงทาลาด)

สัมพันธ   จํานวน 7 อัตรา

4 สงเสริมกิจกรรมทาง สงเสริมการจัดกิจกรรม เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ 800,000       867,504.00     100,000 30,000 แลวเสร็จ

ศาสนา ประเพณี และ ทางศาสนา  ประเพณี  และ นครศรีธรรมราช สังคม

วัฒนธรรม วัฒนธรรมทองถ่ินอันดีงาม

แกชุมชน   องคกรตางๆ  

รวม 122,270,900 110,395,214.11 
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ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา  ๑  พัฒนาระบบคมนาคมขนสง  ระบบการจราจร  และไฟฟาสาธารณะ  ใหทั่วถึงเพียงพอ  และไดมาตรฐาน

      

1 กอสราง/ปรับปรุง/ 1.กอสรางถนน ค.ส.ล. ถนน ซอยสวนหลวงออกและ สํานักการชาง 685,000       684,500.00    -  - แลวเสร็จ

ซอมแซมถนน/สะพาน ค.ส.ล.ซอยสวนหลวงออก ซอยสวนหลวงออก

การติดตามผลการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557

งบประมาณ (บาท)

ตั้งไว
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

เบิกจาย โอนเพิ่ม โอนลด

ผลการ

ดําเนินงาน

หนวย

ดําเนินการ

ถนนกวาง 2.50-5.00 ม. แยก 1

หนา 0.15 ม.ยาว 211.00 

ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

738.00 ตร.ม. กอสรางถนน 

ค.ส.ล. ซอยสวนหลวงออก 

แยก 1  ถนนหนา 0.15 ม. 

กวาง 3.00 ม.ยาว 97.00 ม.

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

291.00 ตร.ม.
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2. กอสรางถนน ค.ส.ล. บริเวณลําเหมืองสาธารณะ สํานักการชาง 330,000        -  -  - กําลัง

ถนน  ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. จากซอยหอไตร 2 ไป ดําเนินการ

กวาง 2.50 ม. ยาว 82.00 ม. ทางทิศเหนือจนถึงคลอง

หรือพื้นที่ไมนอยกวา ปาเหลา 

205.00 ตร.ม. ยกระดับถนน

ประมาณ 1.00 ม. ตลอดสาย

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

ตั้งไว

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม โอนลดเบิกจาย

หนวย

ดําเนินการ

3. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยธนกุมาร จากถนน สํานักการชาง           75,000 75,000.00      -  - แลวเสร็จ

ถนนกวาง  2.80 ม.  ยาว  ศรีธรรมราชไปทางทิศ

39.00 ม.   หนา 0.15 ม. เหนือ

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

109.00 ตร.ม.

4. กอสรางปูยางแอสฟลท  ถนนโรงชาง สํานักการชาง 600,000       589,000.00    -  - แลวเสร็จ

ติคคอนกรีต   ถนนกวาง

8.30 ม. ยาว  192.00 ม. 

หนา 0.05 ม.  หรือพื้นที่ไม

นอยกวา  1,593.00 ตร.ม.
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5. กอสรางปูยางแอสฟลท ถนนนางงาม สํานักการชาง 650,000       650,000.00    -  - แลวเสร็จ

ติคคอนกรีต   ถนนกวาง

7.30 ม. ยาว  211.00 ม. 

หนา 0.05 ม.  หรือพื้นที่ไม

นอยกวา 1,540.00 ตร.ม.

6. กอสรางปูยางแอสฟลท ถนนพระอิศวร สํานักการชาง 590,000       590,000.00    -  - กําลัง

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม โอนลดตั้งไว เบิกจาย
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

ติคคอนกรีต ถนนกวาง ดําเนินการ

5.70 - 8.60 ม.  ยาว  

227.00 ม.  หนา 0.05 ม.

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

1,514.00 ตร.ม.  พรอมยก

ระดับบอพัก

7. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยสนธิพร สํานักการชาง 550,000       548,000.00    -  - แลวเสร็จ

ถนน ค.ส.ล.  หนา  0.15 ม. 

กวาง 4.00 ม.ยาว 171.00 

ม.  หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

684.00 ตร.ม.
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8. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยรมบุญ  สํานักการชาง 1,920,000     510,590.00    -  - แลวเสร็จ

ถนน ค.ส.ล.  กวาง 7.70 - 

5.50 ม. ยาว 570.00 ม. 

หรือพื้นที่ไมนอยกวา

2,875.00 ตร.ม.

9. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยศรีธรรมโศก 3 สํานักการชาง 500,000       451,408.00    -  - แลวเสร็จ

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

หนวย

ดําเนินการ โอนลดตั้งไว เบิกจาย

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

ถนน ค.ส.ล.กวาง 2.50 - (จากถนนศรธีรรมโศก

4.30 ม. ยาว 232.00 ม. ถึงลําเหมือง)

หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม

นอยกวา 751.00 ตร.ม.

10. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยราชเดช สํานักการชาง 270,000       270,000.00    -  - แลวเสร็จ

ถนน ค.ส.ล. กวาง 2.70 - 

3.70 ม.  ยาว 131.00 ม. 

หนา  0.15 ม.  หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 404.00 ตร.ม.
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11. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยนุสุข สํานักการชาง 270,000       269,000.00    -  - แลวเสร็จ

ถนน ค.ส.ล.กวาง 3.00 - 

4.80 ม.  ยาว 110.00 ม. 

หนา 0.15 ม.  หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 403.00 ตร.ม.

12. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยมิ่งขวัญ สํานักการชาง 500,000       421,300.00    -  - แลวเสร็จ

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

หนวย

ดําเนินการ ตั้งไว เบิกจาย

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม โอนลด

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

ถนน  ค.ส.ล  หนา  0.15  ม. 

กวาง 5.00 - 6.10 ม. ยาว

135.00 ม. หรือพื้นที่ไมนอย

กวา 766.00 ตร.ม.

13. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย บ.ข.ส. แยก 1 สํานักการชาง 477,000       476,000.00    -  - แลวเสร็จ

ถนน  ค.ส.ล  หนา  0.15  ม. (ซอยโอวรารินทอุทิศ

กวาง  5.00 - 7.00 ม. ยาว แยก 1)

118.00 ม. หรือพื้นที่ไมนอย

กวา 796.00 ตร.ม.
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14. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยไทยสมุทร สํานักการชาง 240,000       239,000.00    -  - แลวเสร็จ

ถนน  ค.ส.ล  หนา  0.15  ม. แยก 2, 3  

กวาง 2.30 - 3.00 ม. ยาว

150.00 ม. หรือพื้นที่ไมนอย

กวา  398.00 ตร.ม

15. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยบุญพา 9 สํานักการชาง 160,000       159,000.00    -  - แลวเสร็จ

ตั้งไว เบิกจาย

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม โอนลด

หนวย

ดําเนินการ

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.

กวาง 3.00 ม. ยาว 89.00 ม. 

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

267.00 ตร.ม.

16. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยมิ่งมงคล สํานักการชาง 610,000       490,000.00    -  - แลวเสร็จ

ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.

กวาง 3.30 - 5.00 ม.  ยาว 

200.00 ม. หรือพื้นที่ไม

นอยกวา 1,015.00 ตร.ม.
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17. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยขุนรักษ สํานักการชาง 280,000       223,403.00    -  - แลวเสร็จ

ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.

กวาง 5.00 ม.ยาว 93.00 ม.

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

465.00 ตร.ม.

18. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยสวนแกว 2 สํานักการชาง 105,000       99,141.00      -  - แลวเสร็จ

หนวย

ดําเนินการ ตั้งไว เบิกจาย

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม โอนลด

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.

กวาง 3.00 ม.  ยาว 52.00

ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา

156.00 ตร.ม.

19. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยยายสวน สํานักการชาง 122,000       121,500.00    -  - แลวเสร็จ

ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.

กวาง 2.50 ม.ยาว 81.00 ม.

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

203.00 ตร.ม.
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20. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยตาคล้ิง สํานักการชาง 170,000       139,400.00    -  - แลวเสร็จ

ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.

กวาง 3.00 ม.ยาว 95.00 ม.

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

285.00 ตร.ม.

21. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยสันติ  แยก 2 สํานักการชาง 130,000       130,000.00    -  - แลวเสร็จ

เบิกจาย

งบประมาณ (บาท)

โอนลดตั้งไว โอนเพิ่ม

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

หนวย

ดําเนินการ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.

กวาง 4.00 ม.ยาว 54.00 ม.

หรือพื้นที่ไมนอยกวา

216.00 ตร.ม.

22. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยสันติ  แยก 3 สํานักการชาง 135,000       135,000.00    -  - แลวเสร็จ

ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.

กวาง 4.00 ม.ยาว 56.00 ม.

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

224.00 ตร.ม.
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23. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยสันติ แยก 4 สํานักการชาง 137,000       130,000.00    -  - แลวเสร็จ

ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.

กวาง 4.00 ม.ยาว 57.00 ม.

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

228.00 ตร.ม.

24. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยเขตสําราญ  สํานักการชาง 650,000       483,243.00    -  - แลวเสร็จ

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม โอนลดตั้งไว เบิกจาย

หนวย

ดําเนินการ

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.

กวาง 4.00 ม.ยาว 270.00 ม.

หรือพื้นที่ไมนอยกวา

1,080.00 ตร.ม.

25. กอสรางยกระดับถนน ซอยปากพลี สํานักการชาง 560,000       559,000.00    -  - แลวเสร็จ

ค.ส.ล. ถนน ค.ส.ล.หนา 0.15

ม. กวาง 3.00 ม. ยาว 

312.00 ม.   หรือพื้นที่ไม

นอยกวา 936.00 ตร.ม.
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26. กอสรางขยายผิวจราจร ถนนราชนิคมฝงทิศใต สํานักการชาง 1,100,000      -  -  - แลวเสร็จ

แอสฟลทติกคอนกรีต ถนน จากถนนออมคายวชิราวุธ

กวาง 2.00 - 3.60 ม. ยาว ถึงส่ีแยกถนนหลังวัด

677.00 ม. หรือพื้นที่ไมนอย ชะเมา  

กวา 1,559.00 ตร.ม.ผิวแอส

ฟลทติกคอนกรีต หนา0.05 ม.

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม โอนลด

หนวย

ดําเนินการ เบิกจาย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

ตั้งไว

27. กอสรางขยายผิวจราจร ถนนมะขามชุมฝงทิศใต สํานักการชาง 760,000        -  -  - ไมได สาเหตุ

แอสฟลทติกคอนกรีต จากถนนราชดําเนินถึง ดําเนินการ  - ไมสามารถ

ถนนกวาง 2.00 ม.   ยาว สามแยกถนนหลังสนาม ดําเนินการได

294.00 ม. หรือพื้นที่ไมนอย กีฬา เนื่องจากติด

กวา 588.00 ตร.ม. บานประชาชน

ผิวแอสฟลทติกคอนกรีต หนา

0.05 ม.

28. กอสรางถนน คสล. ซอยรมเย็น สํานักการชาง 157,000       112,000.00    -  - แลวเสร็จ

ถนน คสล. หนา 0.15 เมตร

กวาง 2.10 เมตร ยาว 118

เมตร พื้นที่ 247 ตารางเมตร
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2 กอสรางรั้วคอนกรีต กอสรางรั้วคอนกรีต สูง ซอยตนหวา สํานักการชาง 63,000          52,000.00      -  - แลวเสร็จ

(อิฐบล็อก) ซอยตนหวา 1.5 เมตร ยาว 12 เมตร

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

หนวย

ดําเนินการ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

ตั้งไว เบิกจาย

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม โอนลด
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3 กอสราง/ปรับปรุงถนน 1. กอสรางถนน ค.ส.ล. และ ซอยตาออน สํานักการชาง 170,000       170,000.00    -  - แลวเสร็จ

และทอ/รางระบายน้ํา รางระบายน้ํา ค.ส.ล. 

ถนน ค.ส.ล.  กวาง 1.30 ม.

ยาว 48.00 ม.หนา 0.15 ม.

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 62.00

ตร.ม.และรางระบายน้ํา ค.ส.ล 

หมายเหตุ
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ ตั้งไว เบิกจาย

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม โอนลด

ผลการ

ดําเนินงาน

ภายในกวาง 0.40 ม.  ยาว

48.00 ม.

2. กอสรางถนน ค.ส.ล. และ ฝงทิศเหนือซอย สํานักการชาง 3,245,000     ##########  -  - แลวเสร็จ

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ศรีธรรมโศก 2 แยก 1

ถนน ค.ส.ล. กวาง 3.50 - 

5.00 ม. ยาว 569.00 ม.

หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม

นอยกวา 2,554.00 ตร.ม.

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
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ภายในกวาง 0.40 ม. ยาว

569.00 ม. รื้อพื้นถนน

แอสฟลทของเดิมออก กวาง

4.00 ม. ยาว 569.00 ม.

3. กอสรางถนน ค.ส.ล. และ ซอยชายทุงแยก 3 ฝง สํานักการชาง 1,820,000     888,000.00    -  - แลวเสร็จ

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน ทิศใต

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ ตั้งไว เบิกจาย

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม โอนลด

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

ค.ส.ล. กวาง 3.00-4.50 ม.

ยาว 342.00 ม. หนา 0.15

 ม.  หรือพื้นที่ไมนอยกวา

1,305.00 ตร.ม. และ

กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 

ภายในกวาง 0.40 ม. 

ยาว 345.00 ม.รื้อพื้นถนน

แอสฟลทของเดิมออก 

กวาง  4.00 ม. ยาว 

342.00 ม.
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4. กอสรางถนน ค.ส.ล. และ ฝงทิศเหนือซอยนายพล สํานักการชาง 475,000       473,000.00    -  - แลวเสร็จ

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน 

ค.ส.ล. กวาง 3.00 ม.  ยาว

100.00 ม. หนา 0.15 ม.

หรือพื้นที่ไมนอยกวา300.00

ตร.ม. กอสรางรางระบายน้ํา

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ ตั้งไว เบิกจาย

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม โอนลด

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

ภายในกวาง 0.40 ม. ยาว 

100.00 ม. รื้อพื้นถนนเดิม

กวาง 3.00 ม.ยาว 100.00 ม.

5. กอสรางถนน ค.ส.ล. และ ซอยกาญจนะ จากถนน สํานักการชาง 730,000       650,000.00    -  - แลวเสร็จ

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. นครศรีฯ - ปากพนังไป

ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ทางทิศใตเลี้ยวซายไป

กวาง 3.50 ม. ยาว 150.00 ทางทิศตะวันออกจนสุด

ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา ซอย

525.00 ตร.ม. และกอสราง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายใน

กวาง 0.40 ม. ยาว 150.00 ม.
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6. กอสรางถนน ค.ส.ล. และ ซอยโพธิ์ยายรถ สํานักการชาง 1,435,000     ##########  -  - แลวเสร็จ

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล.Ø0.60 ตะวันออก จากทอ 

ม. พรอมบอพักฝาเหล็กรังผึ้ง ค.ส.ล. ของเดมิไปทาง

ทุกระยะ 10.00 ม. ยาว ทิศตะวันออกจนสุดซอย

216.00 ม. และถนน ค.ส.ล. 

หนา  0.15 ม. กวาง 4.00 -

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ ตั้งไว เบิกจาย

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม โอนลด

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

7.00 ม.  ยาว 216.00 ม.

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

1,025.00 ตร.ม.

7. กอสรางถนน ค.ส.ล.และ ซอยโพธิ์ยายรถ สํานักการชาง 720,000        -  -  - กําลัง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน ตะวันออก แยก 1 ดําเนินการ

 ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กวาง

 2.30 ม. ยาว 163.00 ม.

หรือพื้นที่ไมนอยกวา

375.00 ตร.ม.และรางระบาย

น้ํา ค.ส.ล. ภายในกวาง 0.40 ม.

ยาว 163.00 ม.  รื้อพื้นถนน

104



ของเดมิออก กวาง 3.00 ม.

ยาว 163.00 ม.  และยาย

ทอเมนประปา PVC เสนผา

ศูนยกลาง 4 นิ้ว ยาว 163.00 ม.

8. กอสรางถนน ค.ส.ล. และ ซอยหนาวัดทาวโคตร สํานักการชาง 3,300,000     ##########  -  - แลวเสร็จ

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ทอ จากถนนราชดําเนินไป

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

โอนเพิ่ม โอนลดตั้งไว เบิกจาย

หนวย

ดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

ระบายน้ํา ค.ส.ล.  Ø 0.60 ม. ทางทิศตะวันออกเลี้ยว

พรอมบอพักฝาเหล็กรังผึ้งทุก ซายไปตามถนนลาํเหมือง

10.00 ม. ยาว 467.00 ม. จนถึงซอยหัวหลาง

และถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 ม.

กวาง 2.00 - 6.50 ม. ยาว

463.00 ม. หรือพื้นที่ไมนอย

กวา 1,759.00 ตร.ม.  ยก

ระดับถนนประมาณ 0.50 ม.

จากวิทยาลัยศิลปะทางทิศ

ตะวันออกและรื้อพื้นถนน

แอสฟลทของเดิมออก
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1,599.00 ตร.ม.  และรื้อ

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ของเดมิ

ออกยาว 228.00 ม.

9. กอสรางถนน ค.ส.ล. และ ซอยคอกวัว (ถนนสาย สํานักการชาง 1,670,000      -  -  - กําลัง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ใหม) จากซอยคอกวัวไป ดําเนินการ

ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ทางทิศใตจนถึงคลอง

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

งบประมาณ (บาท)
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

โอนเพิ่ม โอนลด

หนวย

ดําเนินการ เบิกจายตั้งไว

กวาง 4.50 ม. ยาว 255.00 คูพาย

ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา

1,147.00 ตร.ม. และ

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายใน

กวาง 0.40 ม. ฝงทิศตะวันตก

ยาว 195.00 ม.  ยกระดับ

ถนนจาก STA 0+00-STA 

0+100 สูง 1.20 ม. จาก

STA 0+100 ถึงคลองคูพาย
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10. กอสรางถนน ค.ส.ล.และ ซอยพะเนียด 2 ฝงทิศใต สํานักการชาง 985,000        -  -  - กําลัง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ดําเนินการ

ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.

กวาง 3.00 ม. ยาว 204.00

ม.หรือพื้นที่ไมนอยกวา

612.00 ตร.ม. และราง

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

หนวย

ดําเนินการ ตั้งไว เบิกจาย

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม โอนลด

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายในกวาง

0.40 ม. ยาว 207.00 ม.

11. กอสรางถนน ค.ส.ล.และ ฝงทิศเหนือซอยปยบุตร สํานักการชาง 3,230,000      -  -  - กําลัง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ดําเนินการ

ถนน ค.ส.ล.กวาง  5.00 ม. 

ยาว 531.00 ม. หนา 0.15 ม. 

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

2,655.00 ตร.ม.  และราง

ระบายน้ํา ค.ส.ล.  ภายใน

กวาง 0.40 ม.  ยาว 

531.00 ม.
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12. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยหลังหางแมคโครถึง สํานักการชาง 935,000       588,864.00    -  - แลวเสร็จ

และทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  หมูบานไทยสมุทร

ถนน ค.ส.ล.กวาง  4.00 ม. 

ยาว150.00 ม. หนา 0.15 ม. 

หรือพื้นที่ไมนอยกวา636.00

ตร.ม. และทอระบายน้ํา ค.ส.ล.

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

หนวย

ดําเนินการ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

ตั้งไว เบิกจาย

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม โอนลด

เสนผาศูนยกลาง  0.60 ม. 

ยาว  150.00 ม.

13. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยปรางคเพชร สํานักการชาง 778,000       775,500.00    -  - แลวเสร็จ

 และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.  

ถนน ค.ส.ล. กวาง 3.00 ม.  

ยาว 171.00 ม. หนา 0.15

 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

513.00 ตร.ม.  และราง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายในกวาง

0.40 ม. ยาว 171.00 ม.
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14. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยทุงจีน 1 สํานักการชาง 2,135,000     ##########  -  - แลวเสร็จ

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 

ถนน ค.ส.ล.  กวาง 4.50 ม.

ยาว 392.00 ม.หนา 

0.15 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา

1,764.00 ตร.ม.และราง

หมายเหตุ
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ ตั้งไว เบิกจาย

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม โอนลด

ผลการ

ดําเนินงาน

ระบายน้ํา  ค.ส.ล.กวางภายใน

0.40 ม.ยาว 392.00 ม.

15. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยชุมแสงแยก 2 สํานักการชาง 1,285,000     1,285,000.00  -  - แลวเสร็จ

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

 ถนน ค.ส.ล. กวาง 4.00 ม.

ยาว  250.00 ม. หนา 0.15

ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

1,000.00 ตร.ม.  และราง

ระบายน้ํา  ค.ส.ล.  กวาง

ภายใน 0.40 ม.   ยาว

250.00 ม.
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16. กอสรางถนน ค.ส.ล. และ ซอยบุญพา แยก 12 สํานักการชาง 735,000       587,000.00    -  - แลวเสร็จ

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน

 ค.ส.ล. กวาง  5.00 ม.  ยาว

 128.00 ม. หนา 0.15 ม.

หรือพื้นที่ไมนอยกวา

640.00 ตร.ม.  และราง

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ ตั้งไว เบิกจาย

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม โอนลด

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

ระบายน้ํา ค.ส.ล.  ภายใน

กวาง 0.40 ม.  ยาว

128.00 ม. 

17. กอสรางถนน ค.ส.ล.และ ซอยทุงขา 2 สํานักการชาง 1,820,000     ##########  -  - แลวเสร็จ

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน

 ค.ส.ล. กวาง 4.00 ม. ยาว 

353.00 ม.หนา 0.15 ม. 

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 1,412

ตร.ม. และรางระบายน้ํา 

ค.ส.ล. ภายในกวาง  0.40 ม.

ยาว 353.00 ม. 

110



18. กอสรางถนน ค.ส.ล ซอยแยกหลังโรงเรียน สํานักการชาง 235,000       234,000.00    -  - แลวเสร็จ

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. สันติธรรม

ถนน ค.ส.ล.  กวาง 5.00 ม.

ยาว 41.00 ม.หนา 0.15 ม.

หรือพื้นที่ไมนอยกวา205.00

ตร.ม.และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

โอนลดตั้งไว เบิกจาย

หนวย

ดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

ภายในกวาง 0.40 ม. ยาว

41.00 ม.

19.กอสรางถนน ค.ส.ล.และ ซอยรวมพัฒนา ฝงทิศ สํานักการชาง 1,495,000      -  -  - กําลัง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. เหนือ ดําเนินการ

ถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 ม.

กวาง 4.80 ม. ยาว 250.00

ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

 1,200.00 ตร.ม. และ

รางระบายน้ํา ค.ส.ล.

ภายในกวาง 0.40 ม. ยาว

250.00 ม.
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20. กอสรางถนนแอสฟลท สายเชื่อมถนนพัฒนาการ สํานักการชาง 25,000,000    -  -  - กําลัง

ติกคอนกรีต ถนนหนาเฉลี่ย คูขวางกับถนนเฉลิม ดําเนินการ

0.05 ม. กวาง 12.00 ม. พระเกียรติ จากถนน

ยาวประมาณ 1,350.00 ม. พัฒนาการคูขวางไปถึง

หรือพื้นที่ไมนอยกวา ถนนเฉลิมพระเกียรติ

16,200 ตร.ม. และกอสราง

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

ตั้งไว

หนวย

ดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม โอนลดเบิกจาย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

ทอลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. บริเวณ

ลําเหมือง จํานวน 2 จุด ๆ ละ

1 แถว ขนาดเสนผาศูนยกลาง

2.10x2.10 ม. ยาว 22.00

ม. และกอสรางทอกลม ค.ส.ล.

จํานวน 1 แถว ขนาดเสน

ผาศูนยกลาง 1.50ม. ยาว

22.00 ม.

21. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยราชนิคม 7 สํานักการชาง 465,000       381,000.00    -  - แลวเสร็จ

เชื่อมตอทายซอยราชนิคม 7

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
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ถนนกวาง  3.00 ม.  ยาว

102.00 ม.  หนา 0.15  ม.

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

306.00 ตร.ม.  และราง

ระบายน้ํา ค.ส.ล.ภายในกวาง 

0.40 ม. ยาว 102.00 ม.

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

หนวย

ดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่มตั้งไว เบิกจาย โอนลด

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

22.กอสรางถนน ค.ส.ล.   ซอยรุงเรือง แยก 2 สํานักการชาง 1,380,000      -  -  - กําลัง

พรอมรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ดําเนินการ

ฝงทิศใต ซอยรุงเรอืง แยก 2

ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 

กวาง 6.00 เมตร ยาว 

220.00 เมตร หรือพื้นที่ไ

มนอยกวา 1,320.00 

ตารางเมตรและรางระบายน้ํา 

ค.ส.ล. กวางภายใน 0.40 ม. 

ยาว   260.00   เมตร 
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23.กอสรางยกระดับถนน ถนนเทวบุรี สํานักการชาง 850,000        -  -  - กําลัง

ค.ส.ล. ซอยตนหวา จากถนน ดําเนินการ

เทวบุรีไปทางทิศตะวันตก

ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร

กวาง 8.00-8.10 เมตร ยาว

150.00 เมตร หรือพื้นที่ไม

นอยกวา 1,179.00 ตรม.   

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)

ตั้งไว เบิกจาย โอนเพิ่ม โอนลด

นอยกวา 1,179.00 ตรม.   

และยกระดับรางระบายน้ํา 

ค.ส.ล. ภายในกวาง 0.40  

เมตร ยาว 150.00 เมตร  

24.กอสรางถนน ค.ส.ล. 

ซอยหลังวัดหัวอิฐ ถนน ค.ส.ล.

หนา 0.15 เมตร กวาง 3.50

- 4.00 เมตร ยาว 191.00

เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา  

724.00  ตารางเมตร  
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24.กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย ซอยทวดทอง 2 สํานักการชาง 585,000        -  -  - กําลัง

ทวดทอง 2 ถนน ค.ส.ล. หนา ดําเนินการ

0.15 เมตรกวาง 3.30-5.00

เมตร ยาว 249.00 เมตร     

หรือพื้นที่ไมนอยกวา  

975.00  ตารางเมตร

25.กอสรางปูยางแอสฟลทติก ถนนทางเขา บขส. สํานักการชาง 1,664,000      -  -  - กําลัง

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)

ตั้งไว เบิกจาย โอนเพิ่ม โอนลด

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

25.กอสรางปูยางแอสฟลทติก ถนนทางเขา บขส. สํานักการชาง 1,664,000      -  -  - กําลัง

คอนกรีตถนนทางเขา บขส.   ดําเนินการ

ถนนกวาง  9.60 - 17.00 

เมตร ยาว 436.00เมตรหนา

0.05 เมตร หรือพื้นที่ไมนอย

กวา 4,420.00 ตารางเมตร

26.กอสรางปูยางแอสฟลทติก ซอยศรีราชา สํานักการชาง 225,000        -  -  - กําลัง

คอนกรีตซอยศรีราชา ถนน ดําเนินการ

กวาง 3.60–4.50เมตร ยาว

134.00เมตร หนา 0.05 ม.

พื้นที่ไมนอยกวา534.00ตรม.
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4 ไฟฟาสาธารณะ 1 เปลี่ยนโคมไฟจากหลอดไฟ ถนนจําเริญวิถี ถนน สํานักการชาง 3,678,000     3,670,500.00  -  - แลวเสร็จ

โซเดียมขนาด 250 วัตต เปน ยมราช และถนนเนรมิต

หลอดประหยัดพลังงาน ชนิด

หลอด LED ขนาด 150  วัตต

แสง Nature white ประสิทธิ

ภาพดวงโคมไมนอยกวา 90

lumen/Watt จํานวน 70ชุด

หนวย

ดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)

ตั้งไว เบิกจาย โอนเพิ่ม โอนลด

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

lumen/Watt จํานวน 70ชุด

2. ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ บริเวณซอยบานโพธิ์ สํานักการชาง 27,000          26,988.05      -  - แลวเสร็จ

โดยปกเสาพาดสายติดตั้งดวง สุดซอย

โคม 2X36 วัตตจํานวน

 2 ชุด ระยะทาง 45 เมตร

3. ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ซอยตนหวา 3 ทะลุซอย สํานักการชาง 62,200          62,193.56      -  - แลวเสร็จ

ดดยปกเสาพาดสายติดตั้งดวง คลองหวย

โคม 2X36 วัตตจํานวน 

4 ชุด ระยะทาง 120 เมตร
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4. ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ซอยหนองควา-ซอย สํานักการชาง 47,000          46,955.21      -  - แลวเสร็จ

ดดยปกเสาพาดสายติดตั้งดวง สี่สกุลแยก 1

โคม 2X36 วัตต จํานวน 

3 ชุด ระยะทาง 88 เมตร

5. ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ซอยวรรณกุลแยกจาก สํานักการชาง 28,500          28,463.71      -  - แลวเสร็จ

ดดยปกเสาพาดสายติดตั้งดวง ซอยทวดทอง 3

โคม 2X36 วัตต จํานวน

หนวย

ดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)

ตั้งไว เบิกจาย โอนเพิ่ม โอนลด

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

โคม 2X36 วัตต จํานวน

 2 ชุด ระยะทาง 43 เมตร

6. ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ซอย 108-109 แยก1 สํานักการชาง 22,200          22,188.69      -  - แลวเสร็จ

ดดยปกเสาพาดสายติดตั้งดวง และซอยชายทุงแยก 2

โคม 2X36 วัตตจํานวน 

2 ชุด ระยะทาง 22 เมตร

7. ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ซอยรวมใจสามัคคี สํานักการชาง 31,800          31,796.16      -  - แลวเสร็จ

ดดยปกเสาพาดสายติดตั้งดวง

โคม 2X36วัตตจํานวน 2 ชุด

ระยะทาง 60 เมตร
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8.ติดตั้งเสาไฟประติมากรรม ถนนราชดําเนิน  สาํนักการชาง 800,000        -  -  - กําลัง

ชนิดกิ่งเด่ียวถนนราชดําเนิน ดําเนินการ

จากสี่แยกประตูไชยสิทธิ์ถึง

บานทานขุนฯ ความสูงไมนอย

กวา6.80เมตรจํานวน 10ตน

9.ติดตั้งเสาไฟประติมากรรม สี่แยกหัวถนน สํานักการชาง 490,000        -  -  - กําลัง

ชนิดกิ่งคูบริเวณสี่แยกหัวถนน ดําเนินการ

หมายเหตุ
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)

ตั้งไว เบิกจาย โอนเพิ่ม

ผลการ

ดําเนินงานโอนลด

ชนิดกิ่งคูบริเวณสี่แยกหัวถนน ดําเนินการ

 -ทุงสง จํานวน  5  ตน

10.ติดตั้งเสาไฟประติมา ถนนออมคายฯ สํานักการชาง 3,000,000      -  -  - กําลัง

กรรมชนิดกิ่งคูถนนออมคายฯ ดําเนินการ

จากคันทรโีฮมถึงโรงพยาบาล

นครินทร

11.ยายเสาไฮเมทพรอม  หนาสถานีรถไฟ  สํานักการชาง 127,000        -  -  - กําลัง

ติดตั้งใหม   จํานวน  1  ตน ดําเนินการ
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5 จัดการจราจร ตีเสนจราจร ทางขาม ติดตั้ง เขตเทศบาลนคร สํานักการชาง 2,600,000      -  -  - กําลัง

สัญญาณไฟ  จัดซื้อแผนปาย นครศรีธรรมราช ดําเนินการ

จราจร แผงกั้น  อุปกรณตางๆ

ฯลฯ ในเขตเทศบาล

6 กอสรางที่พักของวิน ชนิดโครงหลังคาเหล็ก ขนาด เขตเทศบาลนคร สํานักปลัด 540,200       540,000.00    -  - แลวเสร็จ

จักรยานยนตรับจาง 1.5 x 2.4 เมตร  จํานวน นครศรีธรรมราช เทศบาล

 7 ชุดและขนาด 1 x 1.2 

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)

ตั้งไว เบิกจาย โอนเพิ่ม โอนลด

 7 ชุดและขนาด 1 x 1.2 

เมตร  จํานวน  12  ชุด

7 ปรับปรุงศาลาที่พัก  ทําการเปลี่ยนหลังคาจาก เขตเทศบาลนคร สํานักการชาง 318,000        -  -  - กําลัง

ผูโดยสารบริเวณถนน กระเบื้องลอนเปนหลังคา นครศรีธรรมราช ดําเนินการ

ราชดําเนิน เมทัลชีทพรอมโครงยดึหลังคา

จํานวน 18 หลัง

8 ติดตั้งปายช้ีทางสี่แยก ทําการติดต้ังเสาปายแบบ  สี่แยกคูขวาง สํานักการชาง 360,000        -  -  - กําลัง

คูขวาง    ประติมากรรมความสูง  8.60 ดําเนินการ

เมตร พรอมปายชี้ทางทําจาก

อลูมิเนียมขนาด 1.80x2.40

เมตร จํานวน  4  ชุด   

119



แนวทางการพัฒนา   3 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการระบายน้ํา  และระบบปองกันน้ําทวมอยางยั่งยนื

     

9 กอสรางระบบระบายน้ํา 1. กอสรางรางระบายน้ํา ถนนพัฒนาการทุงปรัง สํานักการชาง 760,000        -  -  - กําลัง

ค.ส.ล. รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ฝงทิศตะวันออกจาก ดําเนินการ

ภายในกวาง 0.40 ม.   ยาว สะพานคลองปาเหลา

277.00 ม. ไปทางทิศใตถึงซอยสบเดิม 

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม โอนลดตั้งไว เบิกจาย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ

2. กอสรางรางระบายน้ํา ซอยเหมืองน้ํา 2 สํานักการชาง 520,000        -  -  - กําลัง

ค.ส.ล. รางระบายน้ํา  ค.ส.ล.  (ทั้ง 2 ฝง) ดําเนินการ

ภายในกวาง  0.40 ม. 

ความยาวรวม 188.00 ม.

3. กอสรางรางระบายน้ํา ถนนเสมาชัย (ขาง สํานักการชาง 680,000       678,750.00    -  - แลวเสร็จ

ค.ส.ล. รางระบายน้ํา ค.ส.ล. สวนศรธีรรมาโศกราช) 

ภายในกวาง  0.40 ม.  ยาว

222.00 ม.

4. กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล ซอยสุรินทรราชา  สํานักการชาง 420,000       419,350.00    -  - แลวเสร็จ

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายใน  ฝงทิศเหนือ

กวาง 0.40 ม. ยาว 151.00 ม.
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5. กอสรางรางระบายน้ํา ซอยบางงัน  (ทั้ง 2 ฝง) สํานักการชาง 1,765,000     882,000.00    -  - แลวเสร็จ

ค.ส.ล. รางระบายน้ํา ค.ส.ล.

ภายในกวาง  0.40 ม.  ยาว

642.00 ม.

6. กอสรางรางระบายน้ํา ซอย บ.ข.ส. แยก 1 สํานักการชาง 278,000       245,000.00    -  - แลวเสร็จ

ค.ส.ล. รางระบายน้ํา ค.ส.ล. (ซอยโอวรารินทอุทิศ

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

ตั้งไว เบิกจาย

หนวย

ดําเนินการ โอนเพิ่ม

งบประมาณ (บาท)

โอนลด

ภายในกวาง 0.40 ม. ยาว แยก 1)

109.00 ม.
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แนวทางการพัฒนา    4 การจัดตั้งศูนยซอมและบริการประชาชน 24 ชั่วโมง  เรียกวา "หนวย BEST"

1 เพ่ิมประสิทธิภาพ  - จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน เขตเทศบาลนคร สํานัก 2,750,000     1,848,685.28  - 60,000 แลวเสร็จ

การจัดเก็บคาน้ํา จํานวน  23 อัตรา นครศรีธรรมราช การประปา

ประปา  - จัดจางชุมชนเก็บคาน้ําประปา

2 เพ่ิมประสิทธิภาพการ จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน เขตเทศบาลนคร สํานัก 2,160,000     1,891,828.93  -  - แลวเสร็จ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ ตั้งไว เบิกจาย

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม โอนลด

ผลิตน้ําประปา จํานวน   24   อัตรา นครศรีธรรมราช การประปา

3 เพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน เขตเทศบาลนคร สํานัก 2,520,000     2,464,467.10  -  - แลวเสร็จ

การซอมบํารุง จํานวน   28  อัตรา นครศรีธรรมราช การประปา

4 จดมาตรวัดน้ําประปา จางเหมาเอกชนดําเนินการ เขตเทศบาลฯและนอก สํานัก 3,890,000     1,649,787.11  - 1,686,900 แลวเสร็จ

จดมาตรวัดน้ําประปา เขตเทศบาลฯบางสวน การประปา

5 เพ่ิมประสิทธิภาพการ จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน เขตเทศบาลนคร สํานักการชาง 9,889,600     10,517,408.52 700,000 60,000 แลวเสร็จ

บริการของสาํนักการชาง จํานวน  130  อัตรา นครศรีธรรมราช

6 เพ่ิมประสิทธิภาพการ จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน สถานีขนสงผูโดยสาร สถานีขนสง 1,099,200     937,967.75   30,000     50,000   แลวเสร็จ

บริการสถานีขนสง จํานวน  ๑2  อัตรา เทศบาลนคร ผูโดยสาร

ผูโดยสาร นครศรีธรรมราช

รวม 109,026,700 50,782,304.07 
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ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา  ๑  จัดศูนยกลางการพัฒนาอาชีพสําหรับชุมชน ลานคาชุมชน พัฒนายานการคาเดิมของเมือง และจัดตลาดน้ําเมืองลิกอร เพื่อเสริมสรางรายไดและสงเสริมการทองเที่ยว

       

1 ฝกอบรมสงเสรมิและ สงเสรมิและฝกอาชีพใหกับ ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ 100,000      92,402.00         -  - แลวเสร็จ

ลําดับ

ที่

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต) โอนเพิ่ม โอนลด
โครงการ/กิจกรรม

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุพื้นที่ดําเนินการ

การติดตามผลการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557

หนวย

ดําเนินการ ตั้งไว เบิกจาย

งบประมาณ (บาท)

พัฒนาอาชีพใหกับ ประชาชนในเขตเทศบาล นครนครศรีธรรมราช สังคม

ประชาชนในเขตเทศบาล และจัดใหมีลานคาในชุมชน
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แนวทางการพัฒนา   2  ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการทองเที่ยว  สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมการทองเที่ยวในรปูแบบตางๆ

      

1 พัฒนาและสงเสริมการ  - จัดทําสื่อประชาสัมพันธ เขตเทศบาลนคร สํานักปลัด 1,500,000   1,487,912.00 แลวเสร็จ

ทองเที่ยว เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว นครศรีธรรมราช เทศบาล

 - จัดประเพณีที่สําคัญเพื่อ

สงเสริมการทองเที่ยว

ลําดับ

ที่
พื้นที่ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

ตั้งไว เบิกจาย

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม โอนลด

 - อบรมใหความรูแกบุคลากร

เพ่ือสงเสรมิการทองเที่ยว

 - เผยแพรและประชาสัมพันธ

แหลงทองเที่ยวของดีเมืองนคร

 - จัดกิจกรรมนั่งรถชมเมือง

เลาเรื่องเมืองลกิอร

 - จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

จํานวน 1 อัตรา

 - กิจกรรมอื่นๆเพื่อการ

สงเสริมการทองเที่ยว

รวม 1,600,000  1,580,314.00 
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ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนา  ๑  ปรับปรุงภูมิทัศน  ภูมิสถาปตย  และจัดระบบการกําจัดสิ่งปฏิกูลอยางเปนระเบียบเพ่ือเปน  "เทศบาลนาอยู"

      

1 รักษาความสะอาด จัดจางเจาหนาที่   จํานวน เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข 7,300,000     8,233,910.19 978,200  - แลวเสร็จ

ภายในเขตเทศบาล 100 อัตรา  ทําความสะอาด นครศรีธรรมราช และสิ่งแวดลอม

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

ตั้งไว เบิกจาย

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม โอนลด

การติดตามผลการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557

กวาดขยะทุกวัน   ตามถนน 

ตรอก  ซอย  ทางเทา  ขอบ

รางระบายน้ํา

2 เก็บขนขยะมูลฝอย จางเหมาองคกรเอกชนเก็บ เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข 16,000,000   10,196,077.39 345,000 5,151,600 แลวเสร็จ

ขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล นครศรีธรรมราช และสิ่งแวดลอม

3 จางตัดหญา จางเหมาองคกรเอกชน เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข 1,950,000     6,374,427.90 313,600  - แลวเสร็จ

ตัดหญา  ตามถนน  ตรอก นครศรีธรรมราช และสิ่งแวดลอม

ซอยตางๆ    และไหลถนน

ภายในเขตเทศบาล
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4 พัฒนาและแกไขปญหา จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข 4,000,000     6,718,580.45 3,800,000 300,000 แลวเสร็จ

สิ่งแวดลอม ดานการกําจัดสิ่งปฏิกูล และ นครศรีธรรมราช และสิ่งแวดลอม

ขยะมูลฝอยการบํารุงรักษา  

ระบบระบายน้ํา  การบําบัด

น้ําเสีย ฯลฯ   จํานวน  90

อัตรา

โอนเพิ่ม โอนลด

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

ผลการ

ดําเนินงาน
หนวยดําเนินการ

ตั้งไว เบิกจาย

งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

5 ดูแลความสะอาดและ จัดจางเจาหนาที่ดําเนินการ ตลาดสดเทศบาล กองสาธารณสุข 950,000       1,096,821.50 244,650  - แลวเสร็จ

รักษาความปลอดภัย รักษาความสะอาด   และ นครนครศรีธรรมราช และสิ่งแวดลอม

ตลาดสดเทศบาล เจาหนาที่รักษาความ- (ตลาดสดคูขวาง)

(ตลาดสดคูขวาง) ปลอดภัยตลาดสดเทศบาล

จํานวนรวม  ๑5  อัตรา

6 พัฒนาและพิทักษ จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงานเก็บ เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข 67,200          72,000.00      4,800      - แลวเสร็จ

สิ่งแวดลอมในชุมชน ขยะในชุมชนที่รถเก็บขยะเขา นครศรีธรรมราช และสิ่งแวดลอม

ไมถึง  จํานวน 2 อัตรา
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7 บําบัดน้ําเสียและลด  - บําบัดน้ําเสียคลองในเขต เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข 350,000       431,720.00    85,000    - แลวเสร็จ

ภาวะดานกลิ่นโดยใช เทศบาล  ๕ สาย   สถานที่ นครศรีธรรมราช และสิ่งแวดลอม

จุลินทรียธรรมชาติ กําจัดขยะมูลฝอย โรงฆาสัตว 

บริเวณภายในสวนสัตว  และ

แหลงน้ําอื่นๆ

 - ลดตัวออนของแมลงที่เกิด

โอนเพิ่ม โอนลด
หนวยดําเนินการ

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

เบิกจาย

งบประมาณ (บาท)

ตั้งไว

จากแหลงน้ํา เชน ยุง โดยใช

จุลินทรียธรรมชาติพื่อปองกัน

เการเกิดโรคที่เกิดจากแมลง

และจัดจางเจาหนาที่

ปฏิบัติงานจํานวน  ๒ อัตรา

8 รักษาสิ่งแวดลอมและ จัดกิจกรรมพัฒนา   อนุรักษ เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ 200,000       170,704.40     - 20,000   แลวเสร็จ

ทรัพยากรธรรมชาติ คูคลอง   และสิ่งแวดลอมใน นครศรีธรรมราช สังคม

เขตเทศบาล     และการสง

เสริมชุมชน   องคกรที่จัด

กิจกรรมพัฒนาชุมชนดาน

สิ่งแวดลอม
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9 กอสรางฐานอนุสาวรีย ชนิดโครงสรางคอนกรีต สามแยกวงเวียน สํานักการชาง 400,000        -  -  - กําลัง

สมเด็จพระเจาตากสิน  เสรมิเหล็ก ขนาดฐานวงเวียน หนาสถานีรถไฟ  ดําเนินการ

เสนผาศูนยกลาง  9  เมตร  

ความสงูรวมไมนอยกวา 

5.75  เมตร

10 จัดสรางรปูหลอสมเด็จ หลอดวยเนื้อทองเหลืองขนาด สามแยกวงเวียน สํานักการชาง 1,000,000      -  -  - กําลัง

โอนลด

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

งบประมาณ (บาท)

ตั้งไว เบิกจาย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

โอนเพิ่ม
หนวยดําเนินการ

พระเจาตากสิน   ความหนาของทองเหลือง หนาสถานีรถไฟ  ดําเนินการ

ประมาณ 6 มิลลิเมตร มีขนาด

ความกวาง 1.10 เมตร ความ

ยาว 2.80 เมตร ความสูง

2.80 เมตร  สวนฐานรองรับ  

มีขนาดกวาง1.10  เมตร

ความยาว  2.00  เมตร    

11 กอสรางโดมอิสลามบน หลอไฟเบอร ขึ้นโมลรูปโดม สี่แยกตลาดแขก สํานักการชาง 100,000       99,700.00       -  - แลวเสร็จ

ซุมสะพานลอยตลาดแขก     แปดเหลี่ยมและโมลรปู

ดาวเดือน จํานวน 2 ชุด 
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12 กอสรางสวนสิบสอง  กอสรางพื้นทางเดิน ขางสวนศรีธรรมโศก สํานักการชาง 6,000,000      -  -  - กําลัง

นักษัตร  รางระบายน้ํา ศาลาที่พัก ติดกับโรงเรียน ดําเนินการ

งานประติมากรรม  งานไฟฟา เทศบาล

งานจัดสวน วัดเสมาเมือง  

13 กอสรางทางเดินริมน้ํา กอสรางทางเดิน ค.ส.ล. สวนสมเด็จ สํานักการชาง 1,577,000      -  -  - กําลัง

และศาลาพักผอน ค.ส.ล. กวาง 1.50 เมตร ความยาว พระศรีนครินทร 84 ดําเนินการ

หนวยดําเนินการ
ผลการ

ดําเนินงาน

ลําดับ

ที่
หมายเหตุโครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)

ตั้งไว เบิกจาย โอนเพิ่ม โอนลด

พรอมราวกันตกเหล็ก   รวม 201.00 เมตร, ศาลา

พักผอน ขนาด 1.80x1.80 

เมตร จํานวน 2 หลัง  

พรอมระเบียงริมน้ํา 

14 กอสรางหองน้ํา ค.ส.ล. ชนิด ค.ส.ล. หลังคาเหล็ก สวนสาธารณะ สํานักการชาง 206,000        -  -  - กําลัง

บริเวณสวนสาธารณะ ขนาด  2.80x3.80  เมตร คูขวาง  ดําเนินการ

คูขวาง  ประกอบดวยหองสุขา 3 หอง 

129



แนวทางการพัฒนา  3  ยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลใหมีคุณภาพการบริการเทียบเทาโรงพยาบาลเอกชน

1 ปองกันโรคเอดส  การ  - คนหา ดูแล รักษาและปอง เขตเทศบาลนคร กองการแพทย 200,000       16,800.00       - 14,186   แลวเสร็จ

ควบคุมผูติดเชื้อและผูได กันควบคุมโรคในผูปวยเอดส นครศรีธรรมราช

รับผลกระทบจากเอดส  - รณรงคควบคุมปองกัน 

เพ่ือลดอัตราผูปวยเอดส

 - ใหยาตานไวรัสผูปวยเอดส

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

โอนลดตั้งไว

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

เบิกจาย โอนเพิ่ม

งบประมาณ (บาท)

หนวยดําเนินการ

2 ควบคุมปองกันโรควัณโรค  - เพ่ือดูแลรักษา ฟนฟูสภาพ เขตเทศบาลนคร กองการแพทย 100,000       20,200.00       - 79,800   แลวเสร็จ

และดูแลผูปวยแบบมี ของผูปวยวณัโรค   และการ นครศรีธรรมราช

พี่เลี้ยง ควบคุมปองกัน

 - เพ่ือลดอัตราการปวย

การตายดวยโรควัณโรค

 - ติดตามผลการรักษาผูปวย

3 รณรงคปองกันโรคติดตอ   - ปองกันการระบาดของ เขตเทศบาลนคร กองการแพทย 30,000           -  -  - แลวเสร็จ

โรคติดตอ นครศรีธรรมราช

 - จัดกิจกรรมรณรงคปองกัน

โรคติดตอตางๆ
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4 สงเสริมทันตสุขภาพ ใหประชาชนไดรับการดูแล โรงพยาบาลเทศบาล กองการแพทย 100,000       2,140.00         - 97,860   แลวเสร็จ

สุขภาพชองปากในเรื่องการ ศูนยบริการ

สงเสริมการปองกันและรักษา สาธารณสุข 5 ศูนย

สุขภาพในชองปาก โรงเรียนในเขต

เทศบาล 13 โรง

ศูนยสงเสรมิสุขภาพ

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม โอนลดตั้งไว

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

เบิกจาย
หนวยดําเนินการ

ผูสูงอายุ

5 เพ่ิมประสิทธิภาพ จัดจางแพทย    พยาบาล  โรงพยาบาลเทศบาล กองการแพทย 13,852,400   14,010,021.00 182,000  - แลวเสร็จ

โรงพยาบาลและศูนย เจาหนาที่ปฏิบัติงานใน และศูนยบริการ

บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลเทศบาลฯ  และ สาธารณสุข

ศูนยบริการสาธารณสุข

จํานวน  113  อัตรา

6 อบรมสัมมนาบุคลากร จัดอบรมสัมมนาใหความรู โรงพยาบาลเทศบาล กองการแพทย 500,000       488,958.00     -  - แลวเสร็จ

แกบุคลากรทางการแพทย

และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

และศึกษาดูงาน
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7 พัฒนางานสาธารณสุข พัฒนาศักยภาพดาน ชุมชน กองการแพทย 610,000        -  -  - ไมดําเนินการ สาเหตุ

มูลฐานในเขตเทศบาล สาธารณสขุการแกไขปญหา ในเขตเทศบาล เนื่องจากชุมชน

สาธารณสุขในเรื่องตางๆ ไมไดเสนอขอ

และจัดบริการสุขภาพ งบประมาณมา

เบื้องตนในศูนย ศสมช.

8 กองทุนหลักประกัน จายเปนเงินสมทบกองทุน เขตเทศบาลนคร กองการแพทย 2,221,500      -  -  - กําลัง

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

โอนลด
หนวยดําเนินการ

ตั้งไว เบิกจาย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม

สุขภาพระดับทองถ่ิน หลักประกันสุขภาพระดับ นครศรีธรรมราช ดําเนินการ

เทศบาลนคร ทองถิ่นเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

9 คุมครองผูบริโภคและ  - สุมเก็บและตรวจตัวอยาง เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข 1,600,000     1,439,078.00  - 150,000 แลวเสร็จ

ตรวจใหคําแนะนําทาง อาหารดวยน้ํายาทดสอบเบื้อง นครศรีธรรมราช และสิ่งแวดลอม

ดานสุขาภิบาล  และ ตนที่ตลาดขายปลีก ขายสง 

อนามัยสิ่งแวดลอม สถานที่ผลิตอาหาร สถานที่

จําหนายอาหาร สถานศึกษา

ทุกแหงภายในเขตเทศบาล

 - ตรวจใหคําแนะนําทาง

ดานสุขาภิบาลและอนามัย
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สิ่งแวดลอมแกสถานที่

จําหนายอาหาร ผลิตอาหาร

สถานที่ประกอบกิจการคา 

และสถานศึกษาทั้งหมด

 - จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

จํานวน 12 อัตรา

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

ตั้งไว

งบประมาณ (บาท)

พื้นที่ดําเนินการ
โอนลดโอนเพิ่มเบิกจาย

หนวยดําเนินการ
ลําดับ

ที่

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
โครงการ/กิจกรรม

10 เขียงจําหนายเนื้อสัตว  - สํารวจขอมูลผูคาหรือผูประ เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข 200,000       199,843.32     -  - แลวเสร็จ

อนามัย   และตลาดสด กอบการที่มีการจําหนายเนื้อ นครศรธีรรมราช และสิ่งแวดลอม

ถูกสุขลักษณะ สัตวในตลาดในเขตเทศบาล

 - สุมเก็บตัวอยาง  ปสสาวะ 

และเนื้อสัตว เพื่อนํามาตรวจ

สารเรงเนื้อแดง ยาปฏิชีวนะ

สัปดาหละ  1  คร้ัง

 - ตรวจใหคําแนะนําทางดาน

สุขาภิบาลสถานที่จําหนาย

เนื้อสัตวและจัดจางเจาหนาที่

ปฏิบัติงานจํานวน 2 อัตรา
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11 โครงการปองกันและ  - กําจัดสัตวที่เปนพาหะนําโรค เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข 800,000       703,000.00     -  - แลวเสร็จ

ควบคุมสัตวพาหะนําโรค เชน หนู ยุง ลูกน้ําเปนตน นครศรีธรรมราช และสิ่งแวดลอม

 - ใหความรูแกประชาชน

ในการกําจัดสัตวพาหะนําโรค

 - พนเคมีกําจัดยุงและลูกน้ํา

ยุงดวยเครื่อง ULV  

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

เบิกจาย
หนวยดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)

ตั้งไว โอนเพิ่ม โอนลด
พื้นที่ดําเนินการ

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

 - พนยาฆาเชื้อไขหวัดนก

 - พนเคมีกําจัดยุงตามคํารอง

ของประชาชนในเขตเทศบาล

12 อบรมใหความรูทางดาน  - อบรมทางดานสุขาภิบาล เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข 200,000       93,735.05       - 100,000 แลวเสร็จ

สุขาภิบาลและอนามัย และอนามัยสิ่งแวดลอมแก นครศรีธรรมราช และสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอม ผูประกอบการจําหนายอาหาร

ผูประกอบการกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพนักเรียน 

นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 

 - จัดทําเอกสารประมาณ 

20,000 ฉบับ
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13 ปองกัน ควบคุมโรคพิษ  - ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษ เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข 600,000       574,740.00     -  - แลวเสร็จ

สุนัขบา และลดจํานวน สุนัขบาในสุนัขและแมว นครศรีธรรมราช และสิ่งแวดลอม

ประชากรสุนัขจรจัด จํานวน  2,000  ตัว

 - ฉีดยาคุมกําเนิดสุนัข

และแมวเพศเมีย  1,000  ตัว

 - ผาตัดทําหมันสุนัข

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม โอนลดตั้งไว เบิกจาย
หนวยดําเนินการ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

และแมว   จํานวน 400 ตัว

 - จัดทําทะเบียนประวัติ

สัตวสนุัขในเขตเทศบาล

 - สุมตรวจหัวสุนัขและแมว

 - จัดจางเจาหนาที่

ปฏิบัติงาน  จํานวน  4  

อัตรา

14 ผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามัน ดําเนินการผลิตน้ํามันไบโอ- เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข           50,000 19,411.00       - 47,500   แลวเสร็จ

พืชใชแลว ดีเซลที่มีมาตรฐานจากน้ํามัน นครศรีธรรมราช และสิ่งแวดลอม

ทอดซ้ํา
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15 สํารวจสถานประกอบการ  - ดําเนินการสํารวจสถาน เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข 360,000       369,600.00    9,600      - แลวเสร็จ

ประกอบการตาม  พ.ร.บ. นครศรีธรรมราช และสิ่งแวดลอม

สาธารณสุข  พ.ศ. 2535

 - จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

จํานวน 4 อัตรา

16 อบรมกลุมเส่ียงจาก จัดอบรมกิจการที่เปนอันตราย เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข 120,000       584,610.00    200,000  - แลวเสร็จ

หมายเหตุ
ผลการ

ดําเนินงาน

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่มตั้งไว เบิกจาย โอนลด

ลําดับ

ที่
หนวยดําเนินการโครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ

สถานประกอบการ ตอสุขภาพประเภทกิจการที่ นครศรธีรรมราช และสิ่งแวดลอม

และการสงเสริมสุขภาพ เกี่ยวกับรถยนต เคร่ืองจักรกล

หรือเครื่องกล อบรมสถาน

ประกอบการรานเสริมสวย

และแตงผม อบรมเกี่ยวกับ

สุขวิทยาสวนบุคคล ฯลฯ
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แนวทางการพัฒนา   4. จัดใหมีโรงพยาบาลชุมชน 4 มุมเมือง

     

1 ใหบริการผูปวย  - ออกเยี่ยมผูปวยในโครงการ เขตเทศบาลนคร กองการแพทย 100,000       3,400.00         - 96,590   แลวเสร็จ

30,000 เตียง ถึงบาน   และบริการรักษา นครศรีธรรมราช

ผูปายถึงบาน

 - จัดศูนยฮอตไลน  24 

ผลการ

ดําเนินงาน
หมายเหตุ

เบิกจาย

งบประมาณ (บาท)

โอนเพิ่ม โอนลด

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พื้นที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

ตั้งไว

 ชั่วโมง

รวม 61,744,100   51,919,478.20 
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