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ตอไป 
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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.2556  โดยไดสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558) 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 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555) รายงานภายในเดือน มกราคม 2556 
ไตรมาสท่ี 2 (1 มกราคม 2556 ถึง 31 มีนาคม 2556) รายงานภายในเดือน เมษายน 2556 
ไตรมาสท่ี 3 (1 เมษายน 2556 ถึง 30 มิถุนายน 2556) รายงานภายในเดือน กรกฎาคม 2556 
ไตรมาสท่ี 4 (1 กรกฎาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2556) รายงานภายในเดือน ตุลาคม 2556 

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. นายประสิทธิ ์ วงศพิศาล สมาชิกสภาเทศบาลฯ   กรรมการ 
2. นายคํานวน โสมนิล  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   กรรมการ 
3. นายสวาท อรุณจิตร สมาชิกสภาเทศบาลฯ   กรรมการ 
4. นางสธิน ี    ชาติสวัสด์ิ ประธานคณะกรรมการชุมชนเศรษฐีศรีนคร กรรมการ 
5. ด.ต.เจริญ   มาถนอม ประธานคณะกรรมการชุมชนตลาดยาว กรรมการ 
6. ผูอํานวยการสาํนักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  กรรมการ 
7. โยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดนครศรธีรรมราช    กรรมการ 
8. ผูอํานวยการสาํนักการคลัง      กรรมการ 
9. ผูอํานวยการสาํนักการชาง      กรรมการ 
10. นายเวียง    ปราบปญจะ ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
11. นายสําเริง   ทองใหญ ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
12. นางสุรีวรรณ สาสนานนท ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน กรรมการ 

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

(๔) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

1.6 วิสัยทัศนการพัฒนา (Vision) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

“เทศบาลนาอยูสูความเปนเลศิ  เปดเทศบาลใหทุกคนยอมรับ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน  เพิ่มประสิทธิภาพผลการศกึษา 
พัฒนาสาธารณูปโภคและขนสง  สรางอาชีพที่มั่นคงแกชุมชน 

และดูแลทุกคนใหอยูดีมีสุข ตลอดป ๒๕๕๙” 
 

1.7 พันธกิจ (Mission) 
 

๑. ปรับปรุงภูมิทัศน ภูมิสถาปตยเมือง ใหเปนระเบียบ สะอาด สวยงาม ระบบบริหารจัดการ  
สิ่งเเวดลอมดีประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลเพื่อลดมลพิษ  

๒. ดูแลสงเสริมสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลใหทั่วถึง ใหความรูดานการปองกัน และควบคุม 
โรค  สุขอนามัยในการบริโภคสินคา เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของโรงพยาบาลเทศบาล  และมีโรงพยาบาล
บริการชมุชน 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 จัดการศกึษานอกระบบและตามอัธยาศัยใหกับเด็กและเยาวชนที่ไมสามารถเขารับการศกึษาใน
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 ตั้งแตรวมคิดรวมทํารวมตรวจสอบและประเมินผล 

๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีชมุชนเขมแข็งบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. การศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยมีประสิทธิภาพไดมาตรฐานทั้งดานวิชาการ 

กีฬาและกิจกรรมนันทนาการเดก็ เยาวชนและคนในชุมชนเปนคนดีมคีวามรูคูคุณธรรม 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 ใหทั่วถึงเพียงพอ  

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.2556 

 
2.1 สรุปผลการจัดทําแผนพฒันาสามป (พ.ศ.2556-2558) 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ.2555-2559) และ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การ
จัดเวทีประชาคมการประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนใน
พื้นที ่กอนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไวในแผนพัฒนาสามป 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) เมื่อวันที่ 29 
มิถุนายน 2555, แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2555, 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558)  เพิ่มเติมฉบับที่ 2  เมื่อวันที่  17 กันยายน 2555, แผนพัฒนาสามป 
(พ.ศ.2556-2558) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 เมื่อวันท่ี  28 พฤศจิกายน 2555, แผนพัฒนาสาม (พ.ศ.2556-
2558)  เพิ่มเติมฉบับที่ 4 เมื่อวันที่  20 กุมภาพันธ 2556, แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) เพ่ิมเติม
ฉบับที่ 5 เมื่อวันท่ี 9 เมษายน 2556 และแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) เพิ่มเติมฉบับที่ 6 เมื่อวันที่ 
27 พฤษภาคม 2556  ทั้งนี้ไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) 
และแผนเพิ่มเติม ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร 
ป 2556 ป 2557 ป 2558 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การเมืองการ
บริหาร 25 63,878,600 19 

   
42,815,600  19 

   
42,815,600  

2. สวัสดิการสังคมและ
คุณภาพชีวิต 40 138,026,720 34 

 
132,405,800  34 

 
132,405,800  

3. การศึกษาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี 73 171,020,100 70 

 
153,110,400  70 

 
153,110,400  

4. สาธารณูปโภคและ
โครงสรางพื้นฐาน 13 104,924,028 9 

   
22,477,700  8 

   
20,540,200  

5. เศรษฐกิจ 
5 17,480,000 3 

     
5,800,000  3 

     
5,800,000  

6. สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 41 220,377,700 34 

 
118,527,700  33 

 
114,562,700  

รวม 197 715,707,148 169 
 

475,137,200  167 
 

469,234,700  
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สาธารณสุข
และส่ิงแวดลอม
68,595,600

20.51%

การเมืองการบริหาร
57,243,997

17.11%

สวัสดิการ
สังคมและ

คุณภาพชีวิต
26,831,020

การศึกษา  ศาสนา
  ศิลปวัฒนธรรม

และประเพณี
110,883,000

33.15%

สาธารณูปโภค
และ

โครงสราง
พื้นฐาน

เศรษฐกจิ
1,900,000

0.57%

 
2.2 สรุปผลการจัดทํางบประมาณป พ.ศ.2556 
ผูบรหิารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2556 เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2555 จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเตมิประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2556 ฉบับที่ 1 และจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2556 ฉบับที่ 2 รวมโครงการในปงบประมาณ พ.ศ.2556 ทั้งสิ้น 135 โครงการ งบประมาณ 
334,488,997 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตรการพัฒนาไดดังนี้ 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร 13 57,243,997  
2. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 28 26,831,020 
3. ยุทธศาสตรดานการศกึษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 51 110,883,000  
4. ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน 12 69,035,380  
5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 2 1,900,000  
6. ยุทธศาสตรดานสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม 29 68,595,600 

รวม 135 334,488,997 
 

 

แผนภูมิแสดงสัดสวนงบประมาณแยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
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สรุปผลการนําแผนพัฒนาสามป (เฉพาะป 2556) ไปจัดทํางบประมาณ 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

โครงการตามแผนสามป 
เฉพาะป 2556 

โครงการทีอ่นุมัติงบประมาณ 
ในป 2556 

รอยละของโครงการ 
ในแผนป 2556 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
 

1. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร 25 63,878,600 13 57,243,997  6.60 8.00 
2. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 40 138,026,720 28 26,831,020 14.21 3.75 
3. ยุทธศาสตรดานการศกึษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณ ี 73 171,020,100 51 110,883,000  25.89 15.49 
4. ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน 13 104,924,028 12 69,035,380  6.09 9.65 
5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 5 17,480,000 2 1,900,000  1.02 0.27 
6. ยุทธศาสตรดานสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม 41 220,377,700 29 68,595,600 14.72 9.58 

รวม 197 715,707,148 135 334,488,997 68.53 46.74 
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แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนงบประมาณในป พ.ศ.2556 
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2.3 สรุปผลการติดตาม (Monitoring) ผลการดาํเนินงานป พ.ศ.2556 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชไดดําเนินการการติดตามผลการดาํเนินงานในป 2556 เพื่อให

ทราบความกาวหนาในการดาํเนินงานตามโครงการตางๆที่ไดรับงบประมาณในป พ.ศ.2556 และในกรณีท่ีพบ
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน จะไดพิจารณาแนวทางในการแกไขปรับปรุงใหโครงการตางๆ ใหสําเรจ็ลุลวง
ไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  

วิธีการติดตามการดําเนินงาน โดยใหทุกหนวยงานในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ติดตาม
การดําเนินงานโครงการกิจกรรมในความรับผิดชอบ และจัดทํารายงานผลการดาํเนนิงานพรอมท้ังจํานวน
งบประมาณที่ใชจริงเปนรายไตรมาส ดังนี้ 

ไตรมาสท่ี 1 (1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555) รายงานภายในเดือน มกราคม 2556 
ไตรมาสท่ี 2 (1 มกราคม 2556 ถึง 31 มีนาคม 2556) รายงานภายในเดือน เมษายน 2556 
ไตรมาสท่ี 3 (1 เมษายน 2556 ถึง 30 มิถุนายน 2556) รายงานภายในเดือน กรกฎาคม 2556 
ไตรมาสท่ี 4 (1 กรกฎาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2556) รายงานภายในเดือน ตุลาคม 2556 

งานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน ดาํเนินการรวบรวมผลการดําเนินงานพรอมท้ัง
จํานวนงบประมาณที่ใชจริง นํามาสรุปผลและนําเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาตรวจสอบ  เสนอความเห็น  ใหคําแนะนํา  และไดนาํความคดิเห็น
ขอเสนอแนะ และคําแนะนาํของคณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ แจงผูบริหาร หนวยงานตางๆ ทราบและ
ใชเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุงการดําเนินงานโครงการตางๆ ใหสําเร็จลุลวงไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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สรุปการติดตามผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556   ไตรมาสที่ 1  (1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555) 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน (จํานวนโครงการ) 

หมายเหต ุ
ตั้งไว เบิกจายแลว รอยละ ทั้งหมด 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

กําลัง 
ดําเนินการ 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

1. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร 46,811,564.00    3,820,686.96  8.16 13  - 13  -   

2. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 25,386,100.00 10,010,014.96 39.43 27 3 16 8   

3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณ ี 110,883,000.00 20,936,217.00 18.88 51 1 24 26   

4. ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน 39,551,500.00 3,055,744.00 7.73 10  - 6 4   

5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 1,900,000.00  -  - 2  -  - 2   

6. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 68,595,600.00 19,243,728.00 28.05 27  - 23 4   

              

รวม 293,127,764.00 57,066,390.92 19.47 130 4 82 44   
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สรุปการติดตามผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555   ไตรมาสที่ 2  ( 1 มกราคม 2556 ถึง 31 มีนาคม 2556 ) 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน (จํานวนโครงการ) 

หมายเหต ุ
ตั้งไว เบิกจายแลว รอยละ ทั้งหมด 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

กําลัง 
ดําเนินการ 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

1. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร   48,804,097.00  6,558,972.22  13.44 13 1 10 2   

2. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 25,561,020.00 15,066,642.54 58.94 28 4 21 3   

3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณ ี 110,883,000.00 28,263,414.71 25.49 51 3 25 23   

4. ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน 41,529,380.00 4,736,759.00 11.41 12  - 12  -   

5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 1,900,000.00  -  - 2  - 1 1   

6. ยุทธศาสตรดานสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม 68,595,600.00 26,578,919.64 38.75 27  - 24 3   

           

รวม 297,273,097.00 81,204,708.11 27.32 133 8 93 32   
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สรุปการติดตามผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555   ไตรมาสที่ 3  (1 เมษายน 2556 ถึง 30 มิถุนายน 2556) 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน (จํานวนโครงการ) 

หมายเหต ุ
ตั้งไว เบิกจายแลว รอยละ ทั้งหมด 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

กําลัง 
ดําเนินการ 

ยังไมได 
ดาํเนนิการ 

1. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร 48,804,097.00  30,660,403.53  62.82 13 2 10 1   

2. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 25,561,020.00 19,053,815.70 74.54 28 4 22 2   

3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณ ี 110,883,000.00 78,478,677.22 70.78 51 5 33 13   

4. ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน 41,529,380.00 3,055,744.00 7.36 12 1 10 1   

5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 1,900,000.00 952,567.00 50.14 2 1  - 1   

6. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 68,595,600.00 34,866,621.51 50.83 27  - 24 3   

           

รวม 297,273,097.00 167,067,828.96 56.20 133 13 99 21  
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สรุปการติดตามผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555   ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2556) 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน (จํานวนโครงการ) 

หมายเหต ุ
ตั้งไว เบิกจายแลว รอยละ ทั้งหมด 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

กําลัง 
ดําเนินการ 

ไมได 
ดาํเนินการ 

1. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร 57,243,997       41,231,681.52  72.03 13 10 3 -   

2. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 26,831,020  26,171,068.48 97.54 28 25 - 3   

3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณ ี 110,883,000  89,367,688.97 80.60 51 47 - 4   

4. ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน 69,035,380  27,792,478.00 40.26 12 6 5 1   

5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 1,900,000  1,010,853.90 53.20 2 2 - -   

6. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 68,595,600 52,627,300.93 76.72 29 24 3 2   

           

รวม 334,488,997 238,201,071.80 71.21 135 114 11 10   
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สวนที่ 3 
การประเมินผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 

 
 3.1 สรุปผลการประเมินผลแผนพัฒนาในเชิงปริมาณ ตามยุทธศาสตรการพัฒนา 

จากการติดตามการนาํแผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป (พ.ศ.๒๕๕
6–๒๕๕8) และฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑–6 มีโครงการในแผนฯ จํานวนท้ังสิ้น 197 โครงการ งบประมาณ 
715,707,148 บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6  เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ฉบับที่ 1  และฉบับที่ 2 รวมจํานวนโครงการ
ทั้งสิ้น 135 โครงการงบประมาณ  334,488,997 บาท  โดยมีโครงการที่สามารถดําเนินการไดแลวเสร็จ
จํานวนทั้งสิ้น 114 โครงการ อยูระหวางดาํเนินการ 11 โครงการ ไมไดดําเนินการ 10 โครงการ และเบิกจาย
งบประมาณแลวจํานวน 238,201,071.80 บาท คิดเปนรอยละ  71.21 ของงบประมาณท้ังหมด (ณ วันที ่ 
30 กันยายน  2556) แยกเปนรายยุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี้ 

 
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรี-

ธรรมราชสามป(พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) และแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งท่ี ๑–6 จํานวน 25 โครงการ เปนเงนิทั้งสิ้น 63,878,600 บาท บรรจุในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6 เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเตมิประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 จํานวน 13 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 57,243,997.00 
บาท ดําเนินการแลวเสรจ็ 10 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ และเบิกจายงบประมาณ
แลวจํานวน 41,231,681.52 บาท คิดเปนรอยละ  72.03  ของงบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนา  
 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสวัสดิการสังคมและคณุภาพชีวิต บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล
นครนครศรีธรรมราชสามป (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) และแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป(พ.ศ.
๒๕๕6-๒๕๕8) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งท่ี ๑–6 จํานวน 40 โครงการ เปนเงนิทั้งสิ้น 138,026,720 บาท บรรจุ
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6 เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 จํานวน 28 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 
26,831,020 บาท ดําเนินการแลวเสร็จ 25 โครงการ ไมไดดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ และเบิกจาย
งบประมาณแลวจํานวน 26,171,068.48 บาท คิดเปนรอยละ 97.54 ของงบประมาณตามยุทธศาสตรการ
พัฒนา 
 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี บรรจุใน
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) และแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชสามป (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑–6 จํานวน 73 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 
171,020,100 บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6 เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2  จํานวน 51 โครงการ 
เปนเงนิทั้งสิ้น 110,883,000 บาท ดําเนินการแลวเสร็จ 47 โครงการ ไมไดดําเนินการ จํานวน 4 โครงการ 
และเบิกจายงบประมาณแลวจํานวน 89,367,688.97 บาท คิดเปนรอยละ 80.60 ของงบประมาณตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน บรรจุในแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) และแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป
(พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑–6 จํานวน 13 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 104,924,028 บาท 
บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6 เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพิ่มเตมิประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 ฉบับที่ 1 และ ฉบับท่ี 2  จํานวน 12 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 
69,035,380 บาท ดําเนินการแลวเสร็จ 6 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 5 โครงการ ไมได
ดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ และเบิกจายงบประมาณแลวจํานวน 27,792,478.00 บาท คิดเปนรอยละ 
40.26 ของงบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป 
(พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) และแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) ฉบับเพิ่มเติม 
ครั้งที่ ๑–6 จํานวน 5 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 17,480,000 บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6 เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 
ฉบับที่ 1 และฉบับท่ี 2   จํานวน 2 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 1,900,000 บาท ดําเนินการแลวเสร็จ 2 
โครงการ และเบิกจายงบประมาณแลวจํานวน 1,010,853.90 บาท คิดเปนรอยละ 53.20 ของ
งบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชสามป (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) และแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป(พ.ศ.๒๕๕6-
๒๕๕8) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑–6 จํานวน 41 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 220,377,700 บาท บรรจุในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6 เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจาํป
งบประมาณ พ.ศ.2556 ฉบับที่ 1 และฉบับท่ี 2  จํานวน 29 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 68,595,600 บาท 
ดําเนินการแลวเสร็จ 24 โครงการ กําลังดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ ไมไดดาํเนินการ จํานวน 2 โครงการ 
และเบิกจายงบประมาณแลวจํานวน 52,627,300.93 บาท คิดเปนรอยละ 76.72 ของงบประมาณตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
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สรุปผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ.2556 ตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

โครงการทีไ่ดรับอนุมัติ
งบประมาณในป 2556 

ผลการดําเนินงาน  
งบประมาณท่ีเบิกจาย 

(บาท) 
เบิกจาย
รอยละ จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
แลวเสร็จ ระหวาง

ดําเนินการ 
ไมได

ดําเนินการ 
1. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร 13 57,243,997  10 3 -      41,231,681.52  72.03 
2. ยุทธศาสตรดานสวสัดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 28 26,831,020  25 - 3 26,171,068.48 97.54 
3. ยุทธศาสตรดานการศกึษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณ ี 51 110,883,000  47 - 4 89,367,688.97 80.60 
4. ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน 12 69,035,380  6 5 1 27,792,478.00 40.26 
5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 2 1,900,000  2 - - 1,010,853.90 53.20 
6. ยุทธศาสตรดานสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม 29 68,595,600 24 3 2 52,627,300.93 76.72 

        
รวม 135 334,488,997 114 11 10 238,201,071.80 71.21 

 
หมายเหตุ  ขอมูล ณ วันที่  30  กันยายน  2556 
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3.2  สรุปผลการประเมินผลแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ  ตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
การดําเนินงานป 2556 ยึดกรอบแนวทางตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

คือ หลัดนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลัดการมีสวนรวม หลัดความรับผิดชอบ และหลักความ
คุมคา เพื่อใหการบริหารราชการบรรลุเปาหมาย เกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ
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 การจัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน  

6. เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและกิจกรรมของเทศบาล ผานสถานีวิทยุชุมชนของเทศบาล        
FM 88.5 MHz 

7. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมตางๆ เชน การจัดซื้อจัดจาง การรับฟงการ
ประชุมสภาเทศบาล การจัดทําแผนชุมชน การจัดทําแผนพัฒนาสามป และการติดตามประเมินผล 

 
ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 
1. การใหบริการหองเย็นตลาดพืชผลหัวอิฐ  
2. การชวยเหลือดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการตางๆแกประชาชน เชน การชวยเหลือการ

ฌาปนกิจศพผูยากไรอนาถา การสงเคราะหผูสูงอายุ ผูไรความสามารถ ผูพิการ และผูปวยโรคเอดส การ
ชวยเหลือคาใชจายในการนาํผูปวยสงตอไปรักษาพยาบาลท่ีอ่ืน     

3. ดําเนินงานศูนยสงเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุเพื่อใหบริการและดูแล
สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ไดจัดทํากิจกรรมในดานตางๆ    

4. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต เชน จัด
กิจกรรมออกหนวยเทศบาลพบประชาชน 

5. สนับสนุนสงเสริมความเขมเข็งในชุมชน เชนจัดอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพขององคกร
ชุมชน สนับสนุนการทํางานขององคกรชุมชน พัฒนาและฝกอบรมอาสาสมัครพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด 
สงเสริมชุมชน องคกร ที่จัดกิจกรรมแกเยาวชน เพื่อแกไขปญหายาเสพติด 
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6. พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อเปนแหลงเรียนรูและการศกึษาตามอัธยาศัย สงเสริมการเรียนรู
ของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และพัฒนาครูผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเดก็เล็ก 

7. สงเสริมสุขภาพและพัฒนาการกีฬาใหกับประชาชน โดยจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพแก
ประชาชน ดูแลและบาํรุงรักษาสนามกีฬาจังหวัด กอสรางลานกีฬาในชุมชน 

8. การปองกันปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การรักษาความสงบและความเปนระเบียบ
เรียบรอยในเขตเทศบาล โดยมีตํารวจชุมชนออกตรวจตราภายในเขตเทศบาล   

9. การเฝาระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน โดยการเตรียมความพรอม
ดานการบรรเทาสาธารณภัย การอบรมอาสาสมัครปองกันสาธารณภัยในชุมชน  การตั้งจุดบริการความ
ปลอดภัยทางถนนชวงเทศกาลปใหมและเทศกาลสงกรานต การติดตั้งกลองวงจรปด CCTV การจัดจาง
เจาหนาท่ีปฏิบัติงานเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ยุทธศาสตรดานการศกึษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
1. จัดการศึกษาต้ังแตเด็กกอนวัยเรียนและในวัยเรียน เด็กกอนวัยเรียนมีศนูยเด็กเล็กดูแลเด็กให

ไดรับการพัฒนาที่เหมาะสมตามวัย ไดเรียนรูปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมและผูอ่ืนได และการจัดการศกึษาชั้น
อนุบาล เด็กในวัยเรียน ไดพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จํานวน 9 โรงเรยีนเพื่อใหนักเรียนมี
คุณภาพทางวิชาการ  

2. พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและภาษาตางประเทศ  โดยจัดจางครชูาวตางชาติสอน
ภาษาอังกฤษแกเด็กนักเรียน การจัดการเรียนการสอนโปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Program) สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1-6  การเปดสอนโรงเรียนนานาชาติ ระดับ เกรด 7-9  

3. พัฒนาครูผูสอนและบุคลากรทางการศกึษา อบรมครูเพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการศึกษา 

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

พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเสริมสรางสุขภาพรางกายของเดก็นักเรียนใหสมบูรณแข็งแรง 
7. การกอสรางปรับปรุงอาคารเรยีนและอาคารประกอบการเรยีน จัดหาวัสดุอุปกรณและ

ครุภัณฑตางๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรยีนการสอน พัฒนาเทคโนโลยีระบบเครอืขายและอินเตอรเน็ตของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล 

8. การใหความชวยเหลือดานการศกึษานอกระบบ   เพื่อชวยเหลือเด็กที่ยากจนและดอยโอกาส
ไดมีโอกาสเรียนหนังสือและฝกทักษะวิชาชีพตามความสนใจและความถนัด  

9.  การจัดการศกึษาแกเด็กยากไรในชุมชนและเด็กเรรอน สงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนที่
จบชั้นประถมศึกษาทุกคน ไดเรียนตอระดับมัธยมศึกษา  

10. การอบรมสงเสริมคณุภาพชีวิตเยาวชนเพื่ออบรมฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจ การปลกูฝง
วินัย ศีลธรรมและจริยธรรม  ใหเยาวชนหางไกลจากยาเสพติด  อบายมุข  มีสุขภาพพลานามัยดี 

11. สงเสริมกีฬาและนันทนาการแกนักเรียนและประชาชน เชนการจัดใหมีลานกีฬาในชุมชน  
การสนับสนุนวัสดุอุปกรณกีฬาตางๆ สําหรับประชาชนไดออกกําลังกาย การจัดงานวันเดก็แหงชาติ 



 22

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

13. มีอุทยานการเรียนรูนครศรธีรรมราชเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูดวยตนเองของ
เยาวชนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสที่ทันสมัยและหลากหลาย เยาวชนไดเรียนรูคนหาความชอบและความ 
สามารถของตน เปนแหลงรวมเยาวชนที่สรางสรรคและเปนประโยชน  หางไกลจากแหลงอบายมุข 

14. มีพิพิธภัณฑเมืองเปนสถานที่เผยแพรความรูสงเสริมการเรียนรูศิลปวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตรของเมอืงและสงเสริมการทองเที่ยว      

 
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. การอํานวยความสะดวกและจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียว เทศบาลไดจัดตั้งศูนยบริการ

ขอมูลแกนักทองเที่ยว จัดทําเอกสารประชาสัมพันธการทองเที่ยว เผยแพรและประชาสมัพันธแหลงทองเที่ยว
ของดีเมืองนคร จัดกิจกรรมน่ังรถชมเมืองเลาเรื่องลิกอร จัดงานประเพณีเทศกาลมหาสงกรานตแหนางดาน 
งานประเพณีเดือนสิบ  ติดตั้งเสาไฟฟารูป 12 นักษัตรบนถนนราชดาํเนินเพื่อสรางทัศนียภาพที่สวยงามในยาม
ค่ําคืน 

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
แบคทีเรยีเพื่อปองกันอันตรายและควบคุมสารพิษตกคางในอาหาร  ตรวจและใหคําแนะนําทางดานสุขาภิบาล
ใหความรูแกสถานประกอบการตาง ๆ 

4. การสรางจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอม การพัฒนาและพิทักษสิ่งแวดลอมในชุมชน จัดตั้ง
ชุมชนคนรักคลอง  การรณรงคสรางจิตสาํนึกดานสิ่งแวดลอม 

4. เพิม่ประสิทธิภาพในการจัดการขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูลเพื่ออํานวยความสะดวกแก
ประชาชน 

5. และใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ เชน การรักษาความสะอาดโดยเอกชน 
การเก็บขนขยะมูลฝอยโดยเอกชน การจางตัดหญาโดยเอกชน จัดหาวัสดุอุปกรณในการรักษาความสะอาด 

6. การเพิม่พื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะ การดูแลรักษาสวนสาธารณะและสวนหยอมภายใน
เขตเทศบาล  การปรับปรงุภูมิทัศนในเขตเมือง 

7. การลดปริมาณและการควบคมุมลพิษ การกอสรางระบบบําบัดนํ้าเสีย การลดมลภาวะดาน
กลิน่โดยใชจุลินทรียธรรมชาติ การผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชที่ใชแลว 

8. บริหารจัดการโรงฆาสัตวเพื่อใหประชาชนบริโภคเนื้อสัตวที่มีคณุภาพและปลอดภัย 
9. ปรับปรุงภูมิทัศน สนามหนาเมือง ริมคลองหนาเมือง สวนสาธารณะคูขวาง และปรับปรุง

ตกแตงสะพานลอยทาวง (สถาปตยกรรมแบบจีน) สะพานลอยตลาดแขก (สถาปตยกรรมอิสลาม) เพื่อปรับปรุง
ภูมิทัศน ใหเปนเมืองนาอยู 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



1. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร

                      งบประมาณ

1 ดูแลศูนยเทคโนโลยีและ จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน สํานักงานเทศบาล กองวิชาการ 900,000         911,289.00         แลวเสร็จ  - มีเจาหนาที่ดูแลและปฏิบัติ

สารสนเทศของเทศบาล ประจําศูนย  ICT  จํานวน นครนครศรีธรรมราช และแผนงาน งานดานระบบสารสนเทศ

แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผลลัพทที่ไดหนวยดําเนินการ
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย

ตั้งไว  เบิกจายแลว
ผลการดําเนินงาน

สารสนเทศของเทศบาล ประจําศูนย  ICT  จํานวน นครนครศรีธรรมราช และแผนงาน งานดานระบบสารสนเทศ

(ศูนย ICT) 6 อัตรา

2 ดําเนินงานวิทยุชุมชน  - จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ สํานักงานเทศบาล กองวิชาการ 900,000         913,642.00         แลวเสร็จ  - เผยแพรประชาสัมพันธ

ถายทอดการกระจายเสียง นครนครศรีธรรมราช และแผนงาน ขอมูลขาวสารแกประชาชน

 - จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

 จํานวน 7 อัตรา

3 ประชาสัมพันธกิจกรรม  - จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน สํานักงานเทศบาล กองวิชาการ 2,000,000      3,678,494.00       แลวเสร็จ  - ประชาชนไดรับทราบขอมูล

เทศบาล จํานวน 16 อัตรา นครนครศรีธรรมราช และแผนงาน ขาวสารกิจกรรมตางๆ ของ

 - จัดเทศบาลพบสื่อมวลชน เทศบาล

 - จัดทําเอกสารเผยแพรรณรงค

ใหความรูประชาสัมพันธ

กิจกรรมของเทศบาล
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                      งบประมาณ

4 กอสราง / ปรับปรุงอาคาร  - สถานที่ปฏิบัติงานเพียงพอ

บริเวณสํานักงานและอาคาร สวยงาม อํานวยความสะดวก

ประกอบอื่นๆ แกประชาชนท่ีมาใชบริการ

1. ปรับปรุงซอมแซมพื้นหอง สถานีขนสงผูโดยสาร สถานีขนสง 75,600           35,000.00           แลวเสร็จ

ทํางานอาคารสถานีขนสง เทศบาลนคร ผูโดยสารเทศบาล

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ได

ตั้งไว  เบิกจายแลว
ผลการดําเนินงาน

ทํางานอาคารสถานีขนสง เทศบาลนคร ผูโดยสารเทศบาล

ผูโดยสาร    โดยทําการปู นครศรีธรรมราช นครนครศร-ี

กระเบื้อง 12x12 นิ้ว พ้ืนท่ี ธรรมราช

92.00 ตร.ม.  สวนที่เปน

สํานักงานและสวนพื้นที่เปน

หองขายตั๋ว

2. เปล่ียนโคมไฟภายใน สถานีขนสงผูโดยสาร สถานีขนสง 81,400           80,000.00           แลวเสร็จ

สถานีขนสงผูโดยสาร  โดย เทศบาลนคร ผูโดยสารเทศบาล

ทําการเปลี่ยนโคมไฟ  ขนาด นครศรีธรรมราช นครนครศร-ี

36 วัตต    จํานวน  80 ชุด ธรรมราช

แทนดวงโคมไฟเกาท่ีชํารุด
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                      งบประมาณ

3. ปรับปรุงหลังคาอาคารหอ สวนสมเด็จพระศรี สํานักปลัดเทศบาล 6,400,000       - กําลังดําเนินการ

ประชุมเมือง  โดยทําการรื้อ นครินทร 84

หลังคาเดิม ติดต้ังหลังคาเหล็ก

รีดลอนใหม พื้นท่ีประมาณ  

7,500.00  ตารางเมตร

ผลการดําเนินงานหนวยดําเนินการ
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย ผลลัพทที่ได

ตั้งไว  เบิกจายแลว

7,500.00  ตารางเมตร

4.ปรับปรุงหองศูนยปฏิบัติการ
สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักการคลัง
170,000          - กําลังดําเนินการ

แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย  

สิน ขนาดกวางประมาณ 5.50

เมตร ยาวประมาณ 13.50  

เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา  

74.00  ตารางเมตร   

5.กอสรางตอเติมกันสาด ตลาดสดเทศบาล กองสาธารณสุขฯ 940,000          - กําลังดําเนินการ

บริเวณดานหนาและดานหลัง   

อาคารตลาดสดเทศบาล 

กวางประมาณ 3.00 เมตร 

ยาวไมนอยกวา 206.00เมตร
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                      งบประมาณ

6. กอสรางหองน้ําชาย-หญิง 

บริเวณศูนยจักรกลเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช ขนาดกวาง

ประมาณ  3.20  เมตร ยาว

ประมาณ 2.60 เมตร

ศูนยจักรกลเทศบาล สํานักการชาง 190,000          - กําลังดําเนินการ

7. ตอเติมอาคารโรงงานชาง

เชื่อม บริเวณศนูยจักรกล

ศูนยจักรกลเทศบาล สํานักการชาง 380,000          - กําลังดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน
 เบิกจายแลว

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ได

ตั้งไว

เชื่อม บริเวณศนูยจักรกล

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

ขนาดกวางประมาณ  20.00

เมตร ยาวประมาณ 9.00เมตร
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                      งบประมาณ

5 จัดทําแผนพัฒนา  - จัดทําเอกสารแผนพัฒนา สํานักงานทศบาล กองวิชาการ 300,000         400,923.00         แลวเสร็จ  - ประชาชนมีสวนรวมในการ

งบประมาณและการ เทศบาล จํานวน 150 เลม นครนครศรีธรรมราช และแผนงาน วางแผนพัฒนาทองถิ่นและ

ติดตามประเมินผล  - จัดทําเอกสารแผนพัฒนา การติดตามประเมินผลการ

ชุมชน   จํานวน 150 เลม ดําเนินงานของเทศบาล

 - จัดทําเอกสารแผน

ผลการดําเนินงาน
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการ

ตั้งไว  เบิกจายแลว
ผลลัพทที่ได

 - จัดทําเอกสารแผน

การดําเนินงาน จํานวน  

150 เลม

 - จัดทําเอกสารเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย 

จํานวน 200 เลม

 - ติดตามประเมินผลปละ  

4 ครั้ง และประเมินผลการ

ปฏิบัติงานแตละโครงการ

ตามแผนพัฒนาประจําป

 - จัดจางเจาหนาที่

ปฏิบัติงาน จํานวน 3 อัตรา
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                      งบประมาณ

6 จัดเก็บภาษีถึงบานถึงพ้ืนที่  - ประชาสัมพันธและจัดเก็บ เขตเทศบาลนคร สํานักการคลัง 100,000         186,950.00         แลวเสร็จ  - ประชาชนไดรับบริการ

ภาษีถึงบานถึงพ้ืนท่ีภายในเขต นครศรีธรรมราช จัดเก็บภาษีถึงบาน สะดวก 

เทศบาล โดยมีกลุมเปาหมาย รวดเร็ว

ดังนี้

 -  ประชาสัมพันธการจัดเก็บ

ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย

 เบิกจายแลว
หนวยดําเนินการ

ตั้งไว

ลําดับ

ที่
ผลลัพทที่ได

 -  ประชาสัมพันธการจัดเก็บ

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษี

บํารุงทองที่และภาษีปาย

กรณีไมยื่นแบบภายในระยะ

เวลาที่กําหนดของการชําระ

ภาษีของแตละประเภท

 - ตรวจสอบขอมูลเพ่ิมเติม

ขอมูลใหม และขอมูลที่

เปลี่ยนแปลงของโรงเรือน ปาย

และที่ดิน
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 - เรงรัดจัดเก็บภาษีโรงเรือน

และที่ดิน   ภาษีปายที่ไมมา

ชําระภาษีภายในกําหนด

 - ตรวจสอบสภาพที่เปนจริง

ของการใชประโยชนใน

ผลการดําเนินงาน
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที/่เปาหมาย

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต) ตั้งไว  เบิกจายแลว
หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ได

ของการใชประโยชนใน

อาคารการเปลี่ยนแปลงปาย

การใชประโยชนในท่ีดิน และ

นําขอมูลมาปรับปรุงใน

ทะเบียนทรัพยสิน  (ผ.ท.4)

และในคอมพิวเตอรใหเปน

ปจจุบัน
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7 ปรับปรุงแผนท่ีภาษีและ  - ปรับปรุงแผนท่ีภาษีใหมี เขตเทศบาลนคร สํานักการคลัง 1,800,000      1,456,201.48       แลวเสร็จ  - ไดขอมูลแผนท่ีภาษีที่มีความ

ทะเบียนทรัพยสิน ประสิทธิภาพสมบูรณ นครศรีธรรมราช ถูกตองชัดเจนและสมบูรณ เพ่ิม

 - ปรับปรุงทะเบียนทรัพยสิน ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี

ใหถูกตองและครบถวน

 - จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

ผลการดําเนินงานหนวยดําเนินการ
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย ผลลัพทที่ได

ตั้งไว  เบิกจายแลว

 - จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

จํานวน 20 อัตรา

 - ออกสํารวจขอมูลภาคสนาม

และตรวจสอบขอมูลจาก

สํานักงานท่ีดินจังหวัด จัดทํา

ทะเบียนทรัพยสิน และ

ทะเบียนคุมผูชําระภาษี
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8 ประชาสัมพันธการจัดเก็บ ประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี เขตเทศบาลนคร สํานักการคลัง 100,000         19,110.99           แลวเสร็จ  -  ประชาชนมีความรูความ

ภาษี ท้ัง ๓ ประเภท คือภาษีโรงเรือน นครศรีธรรมราช เขาใจเก่ียวกับการชําระภาษี

และที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่  เทศบาลจัดเก็บภาษีไดตาม

ภาษีปาย โดย กําหนด

 - จัดทําคัทเฮาท ขนาด 

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการ

ตั้งไว  เบิกจายแลว
ผลการดําเนินงาน ผลลัพทท่ีได

 - จัดทําคัทเฮาท ขนาด 

 ๓.๖๐ ม. X ๔.๘๐ ม.  จํานวน

2 จุด บริเวณหนาสํานักงาน

เทศบาลฯ และบริเวณเชิง

สะพานราเมศวร

 - จัดทําแผนพับประชาสัมพันธ

เพ่ือแนะนําขั้นตอนการชําระภาษี

 - จัดซื้อใบประกาศหรือโลห

ประกาศเกียรติคุณฯลฯ เพ่ือเปน

เกียรติและยกยองผูใหความ

รวมมือในการชําระภาษี
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9 เพ่ิมประสิทธิภาพ จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน เขตเทศบาลนคร สํานักการคลัง 1,857,600      1,747,445.13       แลวเสร็จ  - การบริการประชาชนมีความ

การบริหารงานคลัง จํานวน 20 อัตรา นครศรีธรรมราช สะดวก  รวดเร็ว

10 เพ่ิมประสิทธิภาพ จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน สํานักงานเทศบาล สํานักปลัด 1,785,200      2,214,945.33       แลวเสร็จ  - การบริการประชาชนมีความ

การบริการประชาชน ดานการบริการประชาชน นครนครศรีธรรมราช เทศบาล สะดวก  รวดเร็ว

จํานวน  26  อัตรา

ผลการดําเนินงานหนวยดําเนินการ
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย ผลลัพทที่ได

ตั้งไว  เบิกจายแลว

จํานวน  26  อัตรา

11 อบรมสัมมนาบุคลากร จัดอบรมสัมมนาผูบริหาร สถานท่ีภายนอก สํานักปลัด 100,000         784,296.00         แลวเสร็จ  - บุคลากรของเทศบาลมีความ

ของเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ตามความเหมาะสม เทศบาล รูความเขาใจในการปฏิบัติงาน

และลูกจาง

12 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร  - มีอุปกรณคอมพิวเตอรใชใน

และอุปกรณอื่นๆ การปฏิบัติงานและสามารถ

1 เครื่องคอมพิวเตอร  พรอม สํานักงานเทศบาล สํานักการประปา 56,000           50,000.00           แลวเสร็จ ปฏิบัติงานไดอยางมี

อุปกรณ สําหรับงานประมวล นครนครศรีธรรมราช ประสิทธิภาพ

ผลแบบที่ 1 มีหนวยประมวล

ผลกลาง CPU ไมนอยกวา 2

แกนหลัก (2 CORE)  พรอม

อุปกรณครบชุด จํานวน 2 ชุด
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2. เครื่องพิมพ  แบบ Dot สํานักงานเทศบาล สํานักการประปา 50,000           50,000.00           แลวเสร็จ

Matrix Printer แครยาว มี นครนครศรีธรรมราช

จํานวนหัวเข็มไมนอยกวา

24 เข็ม   จํานวน 2 เครื่อง

3.เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 

สําหรับงานประมวลผล  จํานวน 

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักปลัดเทศบาล 27,000           27,000.00           แลวเสร็จ

ผลการดําเนินงาน
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ได

ตั้งไว  เบิกจายแลว

สําหรับงานประมวลผล  จํานวน 

 1  เครื่อง

นครศรีธรรมราช

4. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 

(Inkjet Printer)   จํานวน  1  

เครื่อง

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักปลัดเทศบาล 4,300             4,300.00              แลวเสร็จ

5. จอภาพแบบ LCD หรือ 

LED  ขนาดไมนอยกวา  18  

นิ้ว   จํานวน  1  จอ

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักปลัดเทศบาล 3,100             3,100.00              แลวเสร็จ

6. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 

750 VA จํานวน 1 เครื่อง

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักปลัดเทศบาล 1,800             1,800.00              แลวเสร็จ

7. เครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับ

งานประมวลผล แบบที่ 2  (จอ

ไมนอยกวา 18  นิ้ว)  จํานวน  

2  เครื่อง

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักการคลัง 62,000           62,000.00           แลวเสร็จ
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8. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด

 LED ขาวดํา (18 หนา/นาท)ี 

จํานวน 2 เครื่อง

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักการคลัง 7,200             7,200.00              แลวเสร็จ

9. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/

ชนิด LED ขาวดํา (18 หนา/

นาท)ี  จํานวน  2  เครื่อง

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักการชาง 9,000             7,200.00              แลวเสร็จ

ผลการดําเนินงาน ผลลัพทท่ีได
ตั้งไว  เบิกจายแลว

หนวยดําเนินการ
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย

10. เครื่องพิมพ

Multifunction แบบฉีดหมึก 

(Inkjet)  จํานวน  1  เครื่อง

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักการชาง 5,400             54,000.00           แลวเสร็จ

11. เครื่องคอมพิวเตอร  

สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาด

ไมนอยกวา  18  นิ้ว)จํานวน  1

  เครื่อง

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

กองสาธารณสุขฯ 15,000 15,000.00           แลวเสร็จ

12. เครื่องสํารองไฟ  ขนาด 

750 VA จํานวน 1 เครื่อง

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

กองสาธารณสุขฯ 1,800 1,800.00              แลวเสร็จ

13. เครื่องคอมพิวเตอร  

สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

  (จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว) 

 จํานวน  1  เครื่อง

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักปลัดเทศบาล 26,000 25,800.00           แลวเสร็จ
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14. เครื่องพิมพ เลเซอร/  ชนิด

 LED ขาวดํา (18 หนา/นาท)ี 

จํานวน  1  เครื่อง

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักปลัดเทศบาล 3,600 3,500.00              แลวเสร็จ

15. เครื่องพิมพ แบบฉีดหมึก 

(Inkjet Printer) จํานวน  1  

เครื่อง

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักปลัดเทศบาล 4,300 4,300.00              แลวเสร็จ

ผลการดําเนินงาน
 เบิกจายแลว

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ได

ตั้งไว

16. เครื่องพิมพ            

Multifunction แบบฉีดหมึก

(Inkjet)  จํานวน  1  เครื่อง

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักปลัดเทศบาล 5,400 4,200.00              แลวเสร็จ

17. เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 

750 VA จํานวน 1 เครื่อง

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักปลัดเทศบาล 1,800 1,700.00              แลวเสร็จ

18. เครื่องคอมพิวเตอร  

สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

 (จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว)  

จํานวน  1  เครื่อง

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

กองวิชาการฯ 31,000 30,000.00           แลวเสร็จ

19. เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 

750 VA จํานวน 1 เครื่อง

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

กองวิชาการฯ 1,800 1,800.00              แลวเสร็จ

20. จอภาพแบบ LCD หรือ 

LED ขนาดไมนอยกวา18 นิ้ว 

จํานวน  3  จอ

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

กองวิชาการฯ 9,300 9,300.00              แลวเสร็จ
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21. เครื่องคอมพิวเตอร  

สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

  (จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว) 

 จํานวน  3  เครื่อง

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักการคลัง 78,000 แลวเสร็จ

22. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร /

ชนิด LED  ขาวดํา  (18 หนา/

นาท)ี จํานวน 3  เครื่อง

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักการคลัง 10,800 93,600.00           แลวเสร็จ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ได

ตั้งไว  เบิกจายแลว
ผลการดําเนินงาน

23. เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 

750 VA จํานวน 3 เครื่อง

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักการคลัง 5,400 แลวเสร็จ

24. เครื่องพิมพMultifunction

 แบบฉีดหมึก (Inkjet)  จํานวน 

 1  เครื่อง

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักการชาง 5,400 54,000.00           แลวเสร็จ

25. เครื่องคอมพิวเตอร (จอ

ขนาดไมนอยกวา  18  นิ้ว)

จํานวน  1  เครื่อง

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

กองสาธารณสุขฯ 15,000 15,000.00           แลวเสร็จ

26.เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก

(Inkjet Printer)จํานวน 1เครื่อง

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

กองสาธารณสุขฯ 4,300 4,300.00              แลวเสร็จ

27. เครื่องคอมพิวเตอร  

สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

  (จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว) 

 จํานวน  1  เครื่อง

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักการศึกษา 26,000 26,000.00           แลวเสร็จ
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28. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร /

ชนิด LED  ขาวดํา  (18 หนา/

นาท)ี จํานวน  1  เครื่อง

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักการศึกษา 3,600 3,600.00              แลวเสร็จ

30. เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 

 750 VA จํานวน 1 เครื่อง

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักการศึกษา 1,800 1,800.00              แลวเสร็จ

31. เครื่องคอมพิวเตอร  

สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

กองวิชาการฯ 32,000 32,000.00           แลวเสร็จ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ได

ตั้งไว  เบิกจายแลว
ผลการดําเนินงาน

สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

 (จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว)  

จํานวน  1  เครื่อง

นครศรีธรรมราช

88.จอภาพชนิด LCD  หรือ

LED ขนาดไมนอยกวา 18นิ้ว 

 จํานวน  1  จอ

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักการชาง 3,100              - กําลังดําเนินการ

89.เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย

 แบบท่ี 2 จํานวน 1 เครื่อง

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

กองวิชาการฯ 320,000          - กําลังดําเนินการ
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13 จัดซื้อวัสดุและคุรุภัณฑตางๆ  - มีครุภัณฑเพียงพอในการ

1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด สํานักงานเทศบาล สํานักปลัด 900,000         784,500.00         แลวเสร็จ ปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติ

1 ตัน แบบดับเบ้ิลแค็บ 4 ประตู นครนครศรีธรรมราช เทศบาล งานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา

กวา 2,400 ซีซี จํานวน 1 คัน

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ได

ตั้งไว  เบิกจายแลว
ผลการดําเนินงาน

กวา 2,400 ซีซี จํานวน 1 คัน

2. รถยนตดับเพลิงถังน้ําในตัว สํานักงานเทศบาล สํานักปลัด 5,400,000      
 - กําลังดําเนินการ

ระบบฉีดโฟม ชนิด 6 ลอ ขนาด นครนครศรีธรรมราช เทศบาล

บรรจุนํ้า 4000 ลิตรเครื่องยนต

ดีเซลไมต่ํากวา 175 แรงมา  

จํานวน 1 คัน และขนาด 2000

 ลิตร เครื่องยนตดีเซลไมต่ํากวา 

130 แรงมา จํานวน 1 คัน

3. เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง เขตเทศบาลนครนคร สํานักการชาง 171,000         171,000.00         แลวเสร็จ

จํานวน 18 เครื่อง ศรีธรรมราช
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4. รถกระเชาซอมไฟฟา เขตเทศบาลนครนคร สํานักการชาง 2,450,000      1,987,000.00       แลวเสร็จ

แบบพับสองตอน ชนิด 6 ลอ ศรีธรรมราช

ขนาดยกไดสูงไมนอยกวา

12 ม.   เครื่องยนตดีเซล

ไมนอยกวา 4 สูบ 4 จังหวะ

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
ผลลัพทที่ไดผลการดําเนินงาน

ตั้งไว  เบิกจายแลว
หนวยดําเนินการ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที/่เปาหมาย

ไมนอยกวา 4 สูบ 4 จังหวะ

กําลังแรงมาไมนอยกวา

160  แรงมา  เครื่องยนต

ไดมาตรฐานอุตสาหกรรม

จํานวน 1 คัน

5. รถดูดสิ่งโสโครกและ เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข 17,500,000    
17,350,000.00    

แลวเสร็จ

ฉีดลางทอระบายน้ํา นครศรีธรรมราช และสิ่งแวดลอม

ตัวรถชนิด 10 ลอ   เครื่อง

ยนตดีเซล ขนาดไมนอยกวา

200 แรงมา จํานวน 1 คัน
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6. เครื่องโทรสาร สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล 12,000           

จํานวน 1 เครื่อง เทศบาลนครฯ เทศบาลนครฯ

7. ตูกระจกบานเลื่อน สํานักการประปา สํานักการประปา 33,000           29,000.00           แลวเสร็จ

ขนาด 5 ฟุต จํานวน 5 ตู

8. รถยนตบรรทุก (ดีเซล) สํานักการประปา สํานักการประปา 988,000         
 -

ไมไดดําเนินการ * สาเหตุท่ีไมไดดําเนินการ

ผลลัพทที่ไดผลการดําเนินงาน
 เบิกจายแลว

หนวยดําเนินการ
ตั้งไว

พ้ืนที/่เปาหมาย
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)

8. รถยนตบรรทุก (ดีเซล) สํานักการประปา สํานักการประปา 988,000         ไมไดดําเนินการ * สาเหตุท่ีไมไดดําเนินการ

ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบธรรมดา  - รายรับไมถึงตามงบประมาณ

มีนํ้าหนักบรรทุกไมต่ํากวา 1 ตัน ท่ีตั้งไว

ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา

กวา 2,400 ซีซี จํานวน 2 คัน

9. เครื่องวัดคาความขุน โรงกรองประตูชัย สํานักการประปา 200,000         
 -

ไมไดดําเนินการ * สาเหตุท่ีไมไดดําเนินการ

(Turbidity)    แบบตั้งโตะ  - รายรับไมถึงตามงบประมาณ

สามารถวัดคาไดในชวง ท่ีตั้งไว

0 - 1000   NTU สามารถ

ปรับชวงการวัดอัตโนมัติได

3 ชวง   จํานวน  2 เครื่อง
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10. มาตรวัดน้ําขนาดตางๆ เขตเทศบาลนคร สํานักการประปา 1,000,000      
 -

ไมไดดําเนินการ * สาเหตุท่ีไมไดดําเนินการ

ตั้งแตขนาดเสนผาศูนยกลาง นครศรีธรรมราช และ  - รายรับไมถึงตามงบประมาณ
1
/2    -  8 นิ้ว นอกเขตเทศบาลนครฯ ท่ีตั้งไว

บางสวน

11. เครื่องกรองน้ํามีอัตรา เขตเทศบาลนคร สํานักการประปา 100,000         
 -

ไมไดดําเนินการ * สาเหตุท่ีไมไดดําเนินการ

ลําดับ

ที่
ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
ผลลัพทที่ได

 เบิกจายแลว
หนวยดําเนินการ

ตั้งไว
พ้ืนที/่เปาหมาย

11. เครื่องกรองน้ํามีอัตรา เขตเทศบาลนคร สํานักการประปา 100,000         ไมไดดําเนินการ * สาเหตุท่ีไมไดดําเนินการ

การไหลไมนอยกวา 150  ลิตร นครศรีธรรมราช  - รายรับไมถึงตามงบประมาณ

ตอชั่วโมง มีอุปกรณครบชุด ที่ต้ังไว

พรอมตดิตั้งจํานวน  2  ชุด

12. ปมสูบน้ํา โรงกรองประตูชัย สํานักการประปา 850,000         
 -

ไมไดดําเนินการ * สาเหตุท่ีไมไดดําเนินการ

สามารถสูบน้ําไดไมนอยกวา  - รายรับไมถึงตามงบประมาณ

500 ม 
3
 / ชม. พรอมตดิตั้ง ที่ต้ังไว

ใชงานได  จํานวน  1  ชุด

13. ปมสูบน้ํา โรงกรองประตูชัย สํานักการประปา 600,000         
 -

ไมไดดําเนินการ * สาเหตุท่ีไมไดดําเนินการ

สามารถสูบน้ําไดไมนอยกวา  - รายรับไมถึงตามงบประมาณ

250 ม 
3
 / ชม. พรอมตดิตั้ง ที่ต้ังไว

ใชงานได   จํานวน  1  ชุด
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14. เครื่องปนไฟเครื่องยนต โรงกรองประตูชัย สํานักการประปา 65,000           
 -

ไมไดดําเนินการ * สาเหตุท่ีไมไดดําเนินการ

เบนซินขนาดไมนอยกวา  10  - รายรับไมถึงตามงบประมาณ

แรงมา จํานวน  1  เครื่อง ท่ีตั้งไว

15. เครื่องจดมาตรวัดน้ํา สํานักการประปา สํานักการประปา 160,000         125,000.00         แลวเสร็จ

ประปา  มีหนวยประมวลผล

ผลลัพทที่ไดผลการดําเนินงาน
ลําดับ

ที่
หนวยดําเนินการ

ตั้งไว  เบิกจายแลว

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมายโครงการ/กิจกรรม

ประปา  มีหนวยประมวลผล

กลาง   ความเร็วไมนอยกวา 

400 MHz  จํานวน 2 เครื่อง

16. เกาอี้สํานักงานลอเลื่อน  

มีพนักพิงสูงและมีที่วางแขน มี

ขนาดไมนอยกวา64x70 x 

117  ซม. จํานวน 1 ตัว  

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักปลัดเทศบาล 4,900             4,900.00              แลวเสร็จ

17.เกาอี้สํานักงานลอเลื่อน  มี

พนักพิงและมีท่ีวางแขน   มี

ขนาดไมนอยกวา58 x63 x 88

  ซม.  จํานวน 5 ตัว

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักปลัดเทศบาล 9,500             9,500.00              แลวเสร็จ

18. โตะวางเครื่องคอมพิว-

เตอร ขนาดไมนอยกวา 80 x 

60 x 75 ซม.  จํานวน 1 ตัว

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักปลัดเทศบาล 1,900             1,900.00              แลวเสร็จ
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19. โตะทํางานทําดวยไมปาติ

เคิลบอรดปดผิวดานบนดวยเม

ลามีนลายไมเรียบรอยสวยงาม 

มีขนาดไมนอยกวา120x 

60x75 ซม. จํานวน 2 ตัว

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักปลัดเทศบาล 7,800             7,800.00              แลวเสร็จ

20. โทรศัพทไรสาย   จํานวน 

 1  เครื่อง

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักปลัดเทศบาล 2,694             2,694.00              แลวเสร็จ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
ผลลัพทที่ได

ตั้งไว
พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการ

 เบิกจายแลว
ผลการดําเนินงาน

 1  เครื่อง นครศรีธรรมราช

21. ปมน้ําแบบธรรมดา   

ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักปลัดเทศบาล 7,500             7,500.00              แลวเสร็จ

22. ปมน้ําแบบความดันคงที่

ขนาด 1 นิ้ว  จํานวน 1 เครื่อง

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักปลัดเทศบาล 7,820             7,820.00              แลวเสร็จ

23. โตะทํางาน ไมอัดขนาดยาว

 5 ฟุต  กวาง 2.5 ฟุต  มีตู

ลิ้นชัก 1 ขาง  จํานวน 1 ตัว

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักปลัดเทศบาล 5,900             5,900.00              แลวเสร็จ

24. รถบรรทุกกระบะเททาย 

ชนิด 6 ลอ เครื่องยนตดีเซล

ขนาดไมต่ํากวา 130 แรงมา 

จํานวน 1 คัน

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักปลัดเทศบาล 1,700,000      1,697,000.00       แลวเสร็จ

25. ตูแอมปอเนกประสงค  

จํานวน  1  ชุด

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

กองวิชาการฯ 10,000           9,900.00              แลวเสร็จ
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26. ตูเก็บเอกสารเปนตูสูงบาน

เปด  ทําดวยไมปาติเคิลบอรด  

ปดผิวดานบนดวยไมเมลามีน

ขนาด 800x400 x1560 มม.

 จํานวน  1 ตัว

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

กองวิชาการฯ 4,500             4,500.00              แลวเสร็จ

27. ตูแอมปอเนกประสงค  

จํานวน  1  ชุด

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

กองวิชาการฯ 8,000             7,800.00              แลวเสร็จ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย ผลลัพทที่ได

 เบิกจายแลว
หนวยดําเนินการ

ตั้งไว
ผลการดําเนินงาน

จํานวน  1  ชุด นครศรีธรรมราช

28.ระบบเสียงไรสาย  จํานวน 

 1  ชุด

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

กองวิชาการฯ 4,090,000      3,990,900.00       แลวเสร็จ

29. กลองวีดีโอจํานวน 1 ตัว สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

กองวิชาการฯ 50,000           50,000.00           แลวเสร็จ

30. ชั้นวางเอกสาร จํานวน 12

 ชุด ขนาด 5 ชั้น กวางไมนอย

กวา 70 ซม. ยาวไมนอยกวา 

240 ซม. สูงไมนอยกวา 200 

ซม.  โดยจัดซื้อวัสดุมา

ดําเนินการเอง

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักการคลัง 99,000           88,790.00           แลวเสร็จ

31. เครื่องตัดแตงตนไม  

จํานวน  1  เครื่อง

สํานักการชาง สํานักการชาง 22,500           22,000.00           แลวเสร็จ

32. เครื่องตัดแตงตนไม  

จํานวน  1  เครื่อง

สํานักการชาง สํานักการชาง 25,000           24,500.00           แลวเสร็จ
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33. เครื่องเชื่อม  พรอมสาย

เชื่อมดํา 35  มล.  ยาว 95 

เมตร   จํานวน  1  เครื่อง

สํานักการชาง สํานักการชาง 21,400           21,000.00           แลวเสร็จ

34. โตะทํางาน   ทําดวยไมปาติ

เคิลบอรดปดผิวดานบนดวยเม

ลามีน มีขนาดไมนอยกวา 

150x75x75 ซม. จํานวน 1 ตัว

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

กองสาธารณสุขฯ 7,500             7,500.00              แลวเสร็จ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ผลลัพทที่ได

ตั้งไว  เบิกจายแลว

150x75x75 ซม. จํานวน 1 ตัว

35. โตะทํางาน  ทําดวยไมปาติ

เคิลบอรดปดผิวดานบนดวยเม

ลามีน  มีขนาดไมนอยกวา 

120x60x75  ซม.  จํานวน 1 

ตัว

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

กองสาธารณสุขฯ 3,900             3,900.00              แลวเสร็จ

36. ตูเก็บเอกสาร เปนตูเต้ีย

บานเปดทําดวยไมปาติเคิล

บอรดปดผิวดานบนดวยเมลามีน

ขนาด ไมนอยกวา 80x40x80

 ซม. จํานวน 1 ตัว

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

กองสาธารณสุขฯ 3,050             3,050.00              แลวเสร็จ
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37. เกาอี้สํานักงานลอเลื่อน มี

พนักพิงสงูและมีที่วางแขน มี

ขนาด ไมนอยกวา 64 x 70 x 

117  ซม.  จํานวน  1  ตัว

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

กองสาธารณสุขฯ 4,900             4,900.00              แลวเสร็จ

38. เกาอี้สํานักงานลอเลื่อน มี

พนักพิงและมีท่ีวางแขน มีขนาด

ไมนอยกวา 58 x63 x 88  ซม.

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

กองสาธารณสุขฯ 39,900           39,900.00           แลวเสร็จ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ได

ตั้งไว  เบิกจายแลว
ผลการดําเนินงาน

ไมนอยกวา 58 x63 x 88  ซม.

  จํานวน  21 ตัว

39. โตะวางเครื่อง

คอมพิวเตอร  ทําดวยไมปาติ

เคิลบอรด ปดผิวดานบนดวยเม

ลานินมีขนาดไมนอยกวา 80 x 

60 x 75 ซม.จํานวน 1 ตัว

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

กองสาธารณสุขฯ 2,500             2,500.00              แลวเสร็จ

40. โตะทํางาน ทําดวยไมปาติ

เคิลบอรด ปดผิวดานบนดวยเม

ลามีนมีขนาดไมนอยกวา 

1.60x0.80x0.75  เมตร

จํานวน  1  ตัว

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักปลัดเทศบาล 9,900             9,900.00              แลวเสร็จ
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41. โตะทํางาน ทําดวยไมปาติ

เคิลบอรด  มีขนาด ไมนอยกวา 

1.20x0.60x0.75  เมตร 

จํานวน  1  ตัว

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักปลัดเทศบาล 3,900             3,900.00              แลวเสร็จ

42. เกาอี้ทํางาน ลอเลื่อนมี

พนักพิงสงูและมีที่วางแขน   

ขนาดไมนอยกวา 64x70x 

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักปลัดเทศบาล 4,900             4,900.00              แลวเสร็จ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ได

ตั้งไว  เบิกจายแลว
ผลการดําเนินงาน

ขนาดไมนอยกวา 64x70x 

117  ซม. จํานวน  1  ตัว

43. เกาอี้ทํางาน ลอเลื่อนมี

พนักพิงสงูและมีที่วางแขน  

ขนาดไมนอยกวา60x70x 95 

ซม. จํานวน  2  ตัว

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักปลัดเทศบาล 6,000             6,000.00              แลวเสร็จ

54. เกาอี้ทํางาน ลอเลื่อน  มี

พนักพิงและมีท่ีวางแขน ขนาด

ไมนอยกวา 58x63x88 ซม. 

จํานวน  2  ตัว

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักปลัดเทศบาล 3,800             3,800.00              แลวเสร็จ

56. ตูเก็บเอกสาร  แบบบาน

เลื่อน ขนาดไมนอยกวา  

1188x410x879  มม. มีบาน

เลื่อนประตูเปด-ปด แบบบาน

เลื่อนกระจก จํานวน 1 ตู

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักปลัดเทศบาล 3,800             3,800.00              แลวเสร็จ
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60. เครื่องเลื่อยโซยนต  

ขนาดบารไมนอยกวา 25 นิ้ว  

จํานวน  1  เครื่อง

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักปลัดเทศบาล 30,500           30,500.00           แลวเสร็จ

61. เครื่องเลื่อยโซยนต  

ขนาดบารไมนอยกวา 32 นิ้ว  

จํานวน  2  เครื่อง

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักปลัดเทศบาล 102,000         101,600.00         แลวเสร็จ

62. เครื่องวิทยุสื่อสาร   สํานักงานเทศบาลนคร สํานักปลัดเทศบาล 56,000           50,000.00           แลวเสร็จ

พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ได
ตั้งไว  เบิกจายแลว

ผลการดําเนินงาน
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)

62. เครื่องวิทยุสื่อสาร   

ความถี่ไมต่ํากวา 10  วัตต   

จํานวน  2  เครื่อง

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักปลัดเทศบาล 56,000           50,000.00           แลวเสร็จ

63. หมอแปลงไฟฟา  สําหรับ

พวงตอเครื่องวิทยุสื่อสาร 

จํานวน  2  เครื่อง

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักปลัดเทศบาล 16,400           10,000.00           แลวเสร็จ

64. โตะทํางาน ทําดวยไมปาติ

เคิลบอรด  ปดผิวดานบนดวยเม

ลามีน ขนาดไมนอยกวา 

120x60x75 ซม.จํานวน 4 ตัว

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

กองวิชาการฯ 16,800           15,600.00           แลวเสร็จ

65. เกาอี้ทํางาน ลอเลื่อนมี

พนักพิงและมีท่ีวางแขน ขนาด

ไมนอยกวา58x63x88 ซม. 

จํานวน 4 ตัว

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

กองวิชาการฯ 6,000             6,000.00              แลวเสร็จ
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66. มอเตอรเกียรทด  พรอม

เบรก speed control  จํานวน

 1  ชุด

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

กองวิชาการฯ 29,000 28,997.00           แลวเสร็จ

67. โตะทํางาน ทําดวยไมปาติ

เคิลบอรด  ปดผิวดานบนดวยเม

ลามีน ขนาดไมนอยกวา 

1.50x0.80x0.75  เมตร  

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักการชาง 5,900             5,900.00              แลวเสร็จ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ได

ตั้งไว  เบิกจายแลว
ผลการดําเนินงาน

1.50x0.80x0.75  เมตร  

จํานวน  1  ตัว

68. ตูเหล็ก 3 ชั้น กวาง 15 

นิ้ว สูง 25 นิ้ว จํานวน 1 ตัว

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักการชาง 3,200             3,200.00              แลวเสร็จ

69. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 

1 ตัน  ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบ

ดับเบ้ิลแคบ จํานวน 1 คัน

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักการชาง 787,000         784,500.00         แลวเสร็จ

70. รถจักรยานยนต  ขนาดไม

นอยกวา 110 ซีซี จํานวน  3  

คัน

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักการชาง 120,000         120,000.00         แลวเสร็จ

71. หมอแปลงไฟฟา ขนาด  

160 เควเีอจํานวน 1รายการ

โรงเรียนเทศบาลวัด

ศาลามีชัย

สํานักการศึกษา 423,933         417,833.59         แลวเสร็จ
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72. เรือเพรียวขนาดความยาว

ไมนอยกวา 7 เมตร ความกวาง

ไมนอยกวา 80 ซม. จํานวน 4 

ลํา พรอมไมพาย  จํานวน  30 

 พาย

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

กองสวัสดิการฯ 130,000         130,000.00         แลวเสร็จ

73. เกาอี้ บุนวมชนิดมีลอเลื่อน

 จํานวน  1  ตัว

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักปลัดเทศบาล 4,800              - กําลังดําเนินการ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ได

ตั้งไว  เบิกจายแลว
ผลการดําเนินงาน

 จํานวน  1  ตัว นครศรีธรรมราช

74. เกาอี้ บุนวมชนิดมีลอเลื่อน 

  จํานวน  35  ตัว

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักปลัดเทศบาล 126,000          - กําลังดําเนินการ

75. เครื่อง COMPOSER   ตัว

ควบคุมสัญญาณการออกอากาศ 

 จํานวน  1  ตัว

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

กองวิชาการฯ 8,500 8,500.00              แลวเสร็จ

76.พัดลมโรงงาน แบบขาตั้ง

ขนาดไมนอยกวา  20  นิ้ว  

จํานวน  2  ตัว

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักการชาง 7,000             6,600.00              แลวเสร็จ

77. เครื่องกําเนิดไฟฟา  ขนาด

  4  KVA   เครื่องยนตเบนซิน 

จํานวน  1  เครื่อง

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักการชาง 34,000           33,600.00           แลวเสร็จ

78.แบบหลอปูน ทรงสี่เหลี่ยม 

(SLUMP TEST)  จํานวน  1  ชุด

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักการชาง 15,000            - กําลังดําเนินการ
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79.เครื่องเชื่อม ชนิด  Inverter

 ใชกําลังไฟ 5.3 KVA  จํานวน 

 1  เครื่อง

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักการชาง 12,000           11,500.00           แลวเสร็จ

80.หินเจียรมือ ขนาด 5 นิ้ว

จํานวน  1  ตัว

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักการชาง 5,100             4,900.00              แลวเสร็จ

81.ถังอัดจารบีแบบใชลม  

ความจุถังไมนอยกวา 18 ลิตร 

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักการชาง 29,000           28,500.00           แลวเสร็จ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ได

ตั้งไว  เบิกจายแลว
ผลการดําเนินงาน

ความจุถังไมนอยกวา 18 ลิตร 

จํานวน  1  ถัง

นครศรีธรรมราช

82.ชุดตัดแกส ความยาวดาม

ไมนอยกวา 460 มม. จํานวน  

1  ชุด

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักการชาง 6,800             6,300.00              แลวเสร็จ

83.ถังอัดน้ํามันเกียร  แบบมือ

โยก ความจุถังไมนอยกวา  18

 ลิตร  จํานวน  1  ถัง

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักการชาง 17,000           17,000.00           แลวเสร็จ

84.บล็อกลม  ขนาด 4 หุน

แบบดามปน จํานวน  1  ตัว

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักการชาง 8,000             7,000.00              แลวเสร็จ

85.กลองระดับอัตโนมัติ    

จํานวน  1 ชุด

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักการชาง 38,000            - กําลังดําเนินการ

86.เครื่องแฟกซ   แบบใช

กระดาษธรรมดา จํานวน  1   

เครื่อง

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักการชาง 30,000            - กําลังดําเนินการ
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87. เครื่องรับ-สงวิทยุ   กําลัง

สง ขนาด 10 วัตต     จํานวน  

1  เครื่อง

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักการชาง 28,000            - กําลังดําเนินการ

89.เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง

 จํานวน 5 เครื่อง

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

กองสาธารณสุขฯ 47,500            - กําลังดําเนินการ

90.เครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ

จํานวน   1  เครื่อง

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักปลัดเทศบาล 130,000          - กําลังดําเนินการ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ได

ตั้งไว  เบิกจายแลว
ผลการดําเนินงาน

จํานวน   1  เครื่อง นครศรีธรรมราช

91.โตะประชุม ขนาด 0.60 x

 1.50  ม.  จํานวน  8  ตัว

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักการคลัง 28,000            - กําลังดําเนินการ

92.โตะเขามุม ขนาด 0.60 ม.

 จํานวน 4 ตัว

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักการคลัง 10,000            - กําลังดําเนินการ

93.เกาอี้ประชุม ลอเลื่อน   

จํานวน  20  ตัว

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักการคลัง 37,000            - กําลังดําเนินการ

94.ตูสูงบานเปด  2  บาน    

จํานวน  1  ตู

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักการคลัง 5,500              - กําลังดําเนินการ

95.ตูสูงบานเปด  4  บาน   

จํานวน  1  ตู

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักการคลัง 6,500              - กําลังดําเนินการ

96.เครื่องปรับอากาศ   แบบ

แขวน ขนาด 18,000 บีทียู  

พรอมตดิตั้ง จํานวน 1 เครื่อง

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักการคลัง 28,400            - กําลังดําเนินการ
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97.เครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ  

 จํานวน  1  เครื่อง

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักการคลัง 130,000          - กําลังดําเนินการ

98.ไมโครโฟนหองประชุม   

จํานวน  1  ชุด

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักการคลัง 48,000            - กําลังดําเนินการ

99.เครื่องโปรเจคเตอร    

จํานวน  1  เครื่อง

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักการคลัง 35,000            - กําลังดําเนินการ

100.เครื่องปรับอากาศ   ตลาดสดเทศบาล กองสาธารณสุขฯ 23,400           23,400.00           แลวเสร็จ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ได

ตั้งไว  เบิกจายแลว
ผลการดําเนินงาน

100.เครื่องปรับอากาศ   

หองควบคุมกลองวงจรปดตลาด

สดคูขวาง ขนาด 12,000 บีทียู

 จํานวน 1 ชุด

ตลาดสดเทศบาล กองสาธารณสุขฯ 23,400           23,400.00           แลวเสร็จ

101.รถกวาดดูดฝุน ชนิด 6ลอ

 ปริมาณความจุถังไมนอยกวา  

6  ลบ.ม. จํานวน 1 คัน

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

กองสาธารณสุขฯ 14,000,000     - กําลังดําเนินการ

102.แผนปูสนามฟุตซอล  

กลางแจงพรอมอุปกรณ 

ประกอบดวยแผนปูสนามโพ

ลีพร็อพไพลีนโคโพลีเมอร พ้ืนที่ 

722.00 ตารางเมตร เสาและ

ตาขายประตูฟุตซอล ปายบอก

คะแนน  ปายเปลี่ยนตัว ลูกฟุต

ซอล อุปกรณเทคนิคไฟฟาวล

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักการศึกษา 1,222,400      1,219,000.00       แลวเสร็จ
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103.ลูวิ่งไฟฟา            

จํานวน 4  เครื่อง

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักการศึกษา 222,000          - กําลังดําเนินการ

104.เดินวงรี                  

จํานวน 2เครื่อง

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักการศึกษา 31,600            - กําลังดําเนินการ

105.จักรยานนั่งตรง        

จํานวน  2 เครื่อง

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักการศึกษา 37,600            - กําลังดําเนินการ

106.จักรยานนั่งพิง  ระบบ  สํานักงานเทศบาลนคร สํานักการศึกษา 57,600            - กําลังดําเนินการ

หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ได
ตั้งไว  เบิกจายแลว

ผลการดําเนินงาน
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย

106.จักรยานนั่งพิง  ระบบ  

Magnetic จํานวน 2 เครื่อง

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักการศึกษา 57,600            - กําลังดําเนินการ

107.รถยนตโดยสาร   ขนาด

ไมนอยกวา  7  ที่น่ัง     จํานวน 

 1  คัน

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักปลัดเทศบาล 1,998,000  - กําลังดําเนินการ

108.ตูเหล็กเก็บเอกสาร  4  

ลิ้นชัก จํานวน  10  ตู

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักการคลัง 80,000            - กําลังดําเนินการ

109.ตูฟกไขไฟฟาขนาดบรรจ

ไขฟกไมนอยกวา  300  ฟอง   

  จํานวน  1  เครื่อง

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักการชาง 12,000            - กําลังดําเนินการ

110.เครื่องเด็กเลน  สนามเด็ก

เลน   สวนสมเด็จพระศรี

นครินทร 84 จํานวน 3รายการ

สวนสมเด็จพระศรี

นครินทร 84

สํานักการชาง 1,000,000       - กําลังดําเนินการ
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111.รถบรรทุกติดตั้งเครน

ไฮโดรลิค ชนิด  6  ลอ   

ตอนทายติดต้ังกระบะบรรทุก   

สามารถยกเทไดดวยระบบ

ไฮโดรลิค   จํานวน  1  คัน

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

กองสาธารณสุขฯ 2,500,000       - กําลังดําเนินการ

112.ถังเครน   ขนาด  

120x120x120  ซม.  จํานวน

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

กองสาธารณสุขฯ 250,000          - กําลังดําเนินการ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ได

ตั้งไว  เบิกจายแลว
ผลการดําเนินงาน

120x120x120  ซม.  จํานวน

  10  ใบ

นครศรีธรรมราช

113.รถยนตโดยสารปรับ

อากาศ   ขนาดไมนอยกวา  24 

 ที่น่ัง  จํานวน  1  คัน

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

กองสวัสดิการฯ 3,500,000       - กําลังดําเนินการ

114. เครื่องเสียง จํานวน 1 ชุด สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

กองสวัสดิการฯ 80,000            - กําลังดําเนินการ

115. ตาชั่งดิจิตอล เครื่องชั่ง

แบบวางพ้ืน 300 กิโลกรัม 

จํานวน 1 เครื่อง

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

กองสวัสดิการฯ 15,000            - กําลังดําเนินการ

รวม 57,243,997   41,231,681.52   
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1. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

                      งบประมาณ

1 สํารวจขอมูลความจําเปน จัดซื้อแบบสํารวจ จปฐ. จาง ชุมชนในเขตเทศบาลนคร กองสวสัดิการ 200,000         165,630.00          แลวเสร็จ  - มีขอมูลในการวางแผนพัฒนา

พ้ืนฐานของครัวเรือนในเขต เจาหนาที่สํารวจและบันทึก นครศรีธรรมราช สังคม คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน

ผลการดําเนินงานหนวยดําเนินการโครงการ/กิจกรรม พ้ืนที/่เปาหมายลําดับท่ี

แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผลลัพทที่ได
ตั้งไว  เบิกจายแลว

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)

พ้ืนฐานของครัวเรือนในเขต เจาหนาที่สํารวจและบันทึก นครศรีธรรมราช สังคม คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน

เทศบาล ประมวลผลขอมูลครัวเรือน ถูกตองตรงเปาหมาย

10,000  ครัวเรือน

2 โครงการพัฒนาและ  - จัดประชุมผูนําชุมชน เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ 2,200,000      2,379,464.52       แลวเสร็จ  - การประสานงานระหวางเทศบาล

สนับสนุนการทํางานของ  - จัดจางเจาหนาที่เพ่ือประสาน นครศรีธรรมราช สังคม กับชุมชนสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

องคกรชุมชน งานระหวางองคกรชุมชนกับ

เทศบาลจํานวน 15 อัตรา

3 สัมมนาและพัฒนาศักยภาพ  - จัดอบรมสัมมนากรรมการ เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ 250,000         1,033,731.45       แลวเสร็จ  - ผูนําชุมชนเขาใจบทบาทหนาที่

ชุมชน ชุมชน 61 ชุมชน  ตามหลัก นครศรีธรรมราช สังคม และเปาหมายในการพัฒนาชุมชน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทัศนศึกษาดูงาน

 - จัดตั้งคณะกรรมการ นอกสถานท่ี

กลุมตางๆ  ในชุมชน
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4 พัฒนาและฝกอบรมอาสา จัดฝกอบรมแกอาสาสมัคร เขตเทศบาลนคร กองสวสัดิการ 400,000         1,123,002.80       แลวเสร็จ  - ชุมชนมีสวนรวมในการปองกัน

สมัครพลังแผนดินเอาชนะ ในชุมชน 61 ชุมชน จํานวน นครศรีธรรมราช สังคม ปญหายาเสพติดและชุมชนปลอด

ยาเสพติด ปละ 1 รุน จํานวนประมาณ จากผูคาและผูเสพยาเสพติด

200 คน

5 สรางจิตสํานึกรักบานเกิด สงเสริมและสนับสนุนการ เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ 300,000         
 -

ไมไดดําเนินการ * สาเหตุท่ีไมไดดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ได

ตั้งไว
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม

 เบิกจายแลว

5 สรางจิตสํานึกรักบานเกิด สงเสริมและสนับสนุนการ เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ 300,000         ไมไดดําเนินการ * สาเหตุท่ีไมไดดําเนินการ

จัดกิจกรรมสรางจิตสํานึก นครศรีธรรมราช สังคม โอนลดไปใชดําเนินการดานอื่น

รักบานเกิด

6 ศูนยสงเสริมสขุภาพและ  - จัดกิจกรรมนันทนาการ ศูนยสงเสริมผูสูงอายุ กองสวัสดิการ 1,200,000      1,151,723.11       แลวเสร็จ  - ผูสูงอายุมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

พัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ พิธีกรรมทางศาสนา   การ (สวนศรีธรรมาโศกราช) สังคม ทั้งรางกายและจิตใจ

อบรมสัมมนา    ทัศนศึกษา

นอกสถานท่ี

 - จัดจางเจาหนาที่  จํานวน

3 อัตรา

7 สงเสริมกิจกรรม อสม. จัดประชุมใหความรูแก อสม. หองประชุมเทศบาล กองการแพทย 900,000         307,346.00          แลวเสร็จ  - มีแกนนําในการชวยสงเสริม

ในเขตเทศบาล    เดือนละ นครนครศรีธรรมราช สุขภาพ

1 ครั้ง (ชั้น 5)
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8 พัฒนาศักยภาพ อสม. สงเสริมดานกิจกรรมแก อสม. สถานที่ภายนอกตาม กองการแพทย 1,000,000      976,138.64          แลวเสร็จ  - อสม.มีความรูความสามารถ

ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ความเหมาะสม เปนผูนําในการสรางสุขภาพใหแก

ศึกษาดูงาน    และการให ประชาชน

ความรูแก อสม.

9 พัฒนาศักยภาพองคกร จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนา เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ 200,000         
 -

ไมไดดําเนินการ * สาเหตุท่ีไมไดดําเนินการ

ผลการดําเนินงานลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ได

ตั้งไว  เบิกจายแลว

9 พัฒนาศักยภาพองคกร จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนา เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ 200,000         ไมไดดําเนินการ * สาเหตุท่ีไมไดดําเนินการ

สตรีในเขตเทศบาล องคกรสตรี   การเสริมสราง นครศรีธรรมราช สังคม โอนลดไปใชดําเนินการดานอื่น

ความเขมแข็งของบทบาท

สตรี

10 ชวยเหลือสงเคราะห  - ชวยเหลือเบ้ียยังชีพแก เขตเทศบาลนคร กองสวสัดิการ 2,820,000      2,700,000.00       แลวเสร็จ  - สามารถชวยเหลือผูปวยเอดส

ผูปวยเอดส ผูปวยเอดสและครอบครัว นครศรีธรรมราช สังคม และครอบครัวใหมีคุณภาพชีวิต

จํานวน  470  คน ท่ีดีขึ้น
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11 ชวยเหลือประชาชนยากจน ชวยเหลือประชาชนที่ยากจน เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ 30,000           19,000.00            แลวเสร็จ  - ผูปวยไดรับการรักษาพยาบาล

ดานการรักษาพยาบาลและ ดานการรักษาพยาบาล และ นครศรีธรรมราช สังคม ทันทวงที ลดภาระคาใชจายของ

การนําผูปวยสงตอ การนําผูปวยสงตอไปรักษาที่ รัฐในการรักษาพยาบาล

โรงพยาบาลที่อื่น  และสนับ

สนุนคาใชจายอื่นๆ  เชน

ผลการดําเนินงานลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ได

ตั้งไว  เบิกจายแลว

สนุนคาใชจายอื่นๆ  เชน

คาเดินทาง   คาเฝาไข 

12 สงเคราะหผูประสบ ชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย เขตเทศบาลนคร กองสวสัดิการ 500,000         359,985.00          แลวเสร็จ  - ประชาชนผูประสบสาธารณภัย

สาธารณภัยและผูยากไร และครอบครัวผูยากไรในชุมชน นครศรีธรรมราช สังคม และผูยากไรไดรับการสงเคราะห

ในชุมชน โดยจายเปนสิ่งของ วัสดุกอสราง 

เครื่องอุปโภค  บริโภค  การ

สงเคราะหจัดการศพผูยากไร

และคาใชจายอื่นๆ  ที่จําเปน

13 จัดหากายอุปกรณสําหรับ จัดหากายอุปกรณที่จําเปน เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ 250,000         27,778.00            แลวเสร็จ  - สามารถชวยเหลือผูพิการท่ียากไร

ผูพิการท่ียากไร สําหรับผูพิการท่ียากไร  ให   นครศรีธรรมราช สังคม สามารถดําเนินชีวิตประจําวัน

สามารถดําเนินชีวิตประจําวัน ไดอยางคนปกติ

ไดสะดวก
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14 จัดลานกีฬาที่เอื้อตอผูพิการ จัดทําปายสัญลักษณคนพิการ เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ 50,000           34,500.00            แลวเสร็จ  - ผูพิการมีสถานที่ออกกําลังกายและ

ในชุมชน ตดิตั้งลานกีฬาของเทศบาลฯ นครศรธีรรมราช สังคม ทํากิจกรรมรวมกับบุคลอ่ืนๆในสังคม

ในชุมชนท้ัง  38 ลาน  และ

สวนสาธารณะสถานท่ี

พักผอนอีก 2 จุด

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ได

ตั้งไว  เบิกจายแลว
ผลการดําเนินงาน

พักผอนอีก 2 จุด

15 เทศบาลพบประชาชน จัดกิจกรรมออกหนวยให เขตเทศบาลนคร กองสวสัดิการ 400,000         440,625.66          แลวเสร็จ  - ประชาชนในเขตเทศบาลไดรับ

เพ่ือบริการและพัฒนา บริการดานตางๆ   แก นครศรีธรรมราช สังคม บริการดานตางๆอยางท่ัวถึง

ประชาชนในเขตเทศบาล

16 สนับสนุนการดําเนินงาน สนับสนุนเงินทุนสําหรับเปน เขตเทศบาลนคร กองสวสัดิการ 2,500,000      2,500,000.00       แลวเสร็จ  - กองทุนมีเงินสํารองสําหรับจัด

สวัสดิการชุมชน (กองทุน สวัสดิการประชาชนตามมติ นครศรีธรรมราช สังคม สวัสดิการใหกับสมาชิกกองทุน

สวัสดิการชุมชน) คณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 29

มิถุนายน 2553 โดยสมทบ

งบประมาณเขากองทุน

สวัสดิการชุมชน    อัตรา

1:1:1   (13,000 ราย)
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17 เพ่ิมประสิทธิภาพหองเย็น  - ชวยเหลือผูประกอบอาชีพการ หองเย็นเทศบาลนคร หองเย็นเทศบาล 537,200         465,300.00          แลวเสร็จ  - มีเจาหนาที่ปฏิบัติงานหองเย็น

เทศบาลนคร เกษตรกรรมใหเก็บผลผลิตไดนาน นครศรีธรรมราช นครนครศร-ี ทําใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นครศรีธรรมราช เพ่ือมิใหราคาตกต่ําและทยอย ธรรมราช

ออกจําหนายผลผลิตเม่ือราคาสูง

 - จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน 

ผลลัพทที่ได
ตั้งไว  เบิกจายแลว

หนวยดําเนินการ ผลการดําเนินงานลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย

 - จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน 

จํานวน 6 อัตรา

18 เสริมสรางการเรียนรูและ  - ดูแลเด็กดานการบริโภคและ ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ สํานักการศึกษา 800,000         885,608.00          แลวเสร็จ  - มีครูดูแลเด็กเล็กใหเด็กมีความ

พัฒนาเด็กในศนูยเด็กเล็ก สุขภาพใหพัฒนาการตามวัย เทศบาลนคร พรอมในการเขาสูการศกึษาภาค

และเตรียมความพรอมเขาสู นครศรีธรรมราช บังคบั

การศึกษาภาคบังคบั

 - จัดจางเจาหนาที่ดูแลรักษา

ความสะอาด จํานวน 9 อัตรา

 - จัดจางครูดูแลเด็กเล็ก

จํานวน  1  อัตรา

 - จัดจางพนักงานขับรถ

จํานวน  1  อัตรา
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19 พัฒนาครูผูดแูลเด็กของ จัดอบรมสมัมนาครูศูนย ตามท่ีกรมสงเสริม สํานักการศึกษา 42,000           83,804.00            แลวเสร็จ  - ครูศนูยพัฒนาเด็กเล็กนําความรู

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล การปกครองทองถิ่น ไปพัฒนาการเรียนการสอนใหดีขึ้น

จํานวน  42  ศูนย กําหนด

20 สงเสริมสุขภาพและการ  - จัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬาใหแก ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ 2,500,000      1,875,070.43       แลวเสร็จ  - ประชาชนมีการออกกําลังกาย

แขงขันกีฬาในชุมชน เด็ก เยาวชน และประชาชนใน นครนครศรีธรรมราช สังคม อยางท่ัวถึงและมีความรูความ

ผลการดําเนินงาน ผลลัพทท่ีไดลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการ

ตั้งไว  เบิกจายแลว

แขงขันกีฬาในชุมชน เด็ก เยาวชน และประชาชนใน นครนครศรีธรรมราช สังคม อยางท่ัวถึงและมีความรูความ

ชุมชน 61 ชุมชน เขาใจในการดแูลสุขภาพ ทําให

 - จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพแก มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง

ประชาชน 

 - สงเสริมชุมชน องคกรท่ีจัด 

กิจกรรมแกเยาวชนเพื่อแกไข

ปญหายาเสพติด

 - จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

จํานวน 2  อัตรา

21 ดูแลบํารุงรักษาสนามกีฬา จางเจาหนาที่ จํานวน 12 อัตรา สนามกีฬาจังหวัด สํานักการศกึษา 1,031,200      1,031,200.00       แลวเสร็จ  - สนามกีฬามีความพรอมในการ

จังหวัด ดูแลรักษาความสะอาดและทรัพย นครศรีธรรมราช ใหบริการประชาชน

สินภายในสนามกีฬาจังหวัด
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22 รักษาความสงบเรียบรอย  - ออกตรวจรักษาความสงบ เขตเทศบาลนคร สํานักปลัด 1,943,100      2,013,707.00       แลวเสร็จ  - ประชาชนมีความปลอดภัยใน

และความมั่นคงภายใน เรียบรอยตามชุมชน และทั่ว นครศรีธรรมราช เทศบาล ชีวิตและทรัพยสิน ลดปญหา

เขตเทศบาล เขตเทศบาล  และดูแลแกไข จราจรในเขตเมือง เมืองมีความ

ปญหายาเสพติด เปนระเบียบเรียบรอย

 - จัดระเบียบจราจรในจุดตางๆ 

ผลการดําเนินงานลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ได

ตั้งไว  เบิกจายแลว

 - จัดระเบียบจราจรในจุดตางๆ 

ภายในเขตเทศบาล

 - จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

จํานวน  23 อัตรา

23 ตั้งจุดบริการความปลอด ตั้งจุดบริการความปลอดภัย เขตเทศบาลนคร สํานักปลัด 200,000         183,437.00          แลวเสร็จ  - ลดคการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 

ภัยทางถนนชวงเทศกาล ทางถนน  ดังนี้ นครศรีธรรมราช เทศบาล ลดความสูญเสียตอรางกาย ชีวิต

ตางๆ  - ชวงปใหม 2 จุดๆ ละ 5 วัน และทรัพยสินของประชาชน

 - ชวงสงกรานต 2 จุดๆละ3วัน

24 เพ่ิมประสิทธิภาพการ เพ่ิมอัตรากําลังเจาหนาที่ เขตเทศบาลนคร สํานักปลัด 6,092,600      6,077,031.39       แลวเสร็จ  - งานปองกันและบรรเทา

ปองกันและบรรเทา มาปฏิบัติงานดานการปอง นครศรีธรรมราช เทศบาล สาธารณภัยมีศักยภาพมากขึ้น

สาธารณภัย กันและบรรเทาสาธารณภัย    ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต

 จํานวน  76  อัตรา และทรัพยสิน
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25 โครงการปองกันอัคคภียั  - จัดหาเครื่องดับเพลิงเคมี เขตเทศบาลนคร สํานักปลัด 100,000         92,705.00            
แลวเสร็จ

 - ประชาชนมีความปลอดภัย

ในชุมชน พรอมตูใสใหชุมชน นครศรีธรรมราช เทศบาล ในชีวิตและทรัพยสิน

 - อัดเครื่องดับเพลิงเคมีที่ใชแลว

ใหกับชุมชน

 - ประชาสัมพันธการปองกัน

ผลการดําเนินงานลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ได

ตั้งไว  เบิกจายแลว

 - ประชาสัมพันธการปองกัน

อัคคภียัโดยจัดทําสติกเกอร

หมายเลขโทรศัพทแจงเหตุ

เพลิงไหม

26 สงเสริมกิจกรรม อปพร.  - จัดฝกซอมทบทวนการใช เขตเทศบาลนคร สํานักปลัด 30,000           
 -

ไมไดดําเนินการ * สาเหตุท่ีไมไดดําเนินการ

ในสังกัดเทศบาล อุปกรณเครื่องมือใหกับ อปพร. นครศรีธรรมราช เทศบาล เน่ืองจากสมาชิก อปพร. มี

เดือนละ  ๑  ครั้ง จํานวนนอย

 - จัดให อปพร.รวมกิจกรรม

ของเทศบาลในงานเทศกาลตางๆ

เชน เทศกาลปใหม สงกรานต

งานเดือนสิบ เทศกาลลอยกระทง

 - จัดกิจกรรมวัน อปพร.
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27 ฝกอบรมอาสาสมัครปองกัน จัดฝกอบรมอาสาสมัครปองกัน เขตเทศบาลนคร สํานักปลัด 180,000         107,074.48          แลวเสร็จ  - ประชาชนมีความรูเกี่ยวกับ

สาธารณภัยในชุมชน สาธารณภัยในชุมชน  นครศรีธรรมราช เทศบาล การปองกนและบรรเทาสาธารณภัย

จํานวน 500  คน ในชุมชน

28 ปรับปรุงและติดตั้งเสา

อากาศวิทยุสื่อสาร

ชนิดโครงสรางสามเหลี่ยม ขนาด 

 12  นิ้ว สูง  100  ฟุต จํานวน 

 1  ชุด

อาคารปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

สํานัก

ปลัดเทศบาล

174,920         137,206.00          แลวเสร็จ  - การติดตอสื่อสารมีประสิทธิภาพ

สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

ผลลัพทที่ได
ตั้งไว  เบิกจายแลว

ผลการดําเนินงานลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการ

 1  ชุด

รวม 26,831,020   26,171,068.48    

66



1. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

                      งบประมาณ

1 แขงขันทักษะทางวิชาการ จัดสอบแขงขันนักเรียนคนเกง โรงเรียนสาธิตเทศบาล สํานักการศกึษา 300,000           97,000.00           แลวเสร็จ  - นักเรียนมีความรู มีทักษะ

ระดับมัธยมศึกษา ทางวชิาการระดับมัธยมศกึษา วัดเพชรจริก มีความกระตือรือรนในการ

หนวยดําเนินการโครงการ/กิจกรรม พ้ืนท่ี/เปาหมายลําดับท่ี
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
ผลลัพทที่ได

ตั้งไว  เบิกจายแลว

ผลการ

ดําเนินงาน

แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ระดับมัธยมศึกษา ทางวชิาการระดับมัธยมศกึษา วัดเพชรจริก มีความกระตือรือรนในการ

ปการศึกษาละ   ๑  ครั้ง เรียนและการศึกษาที่มีคณุภาพ

2 ฝกอบรมทักษะกระบวนการ จัดฝกอบรมทักษะกระบวน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สํานักการศกึษา 300,000           483,300.00         แลวเสร็จ  - นักเรียนไดเรียนรูสิ่งใหมๆ 

ทางวทิยาศาสตร การทางวิทยาศาสตรระดับ ทําใหสนใจและเขาใจวิชา

มัธยมศึกษา ณ มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตรมากยิ่งขึ้น

วลัยลักษณ จํานวน ๓๐ สัปดาห

3 สงเสริมความเปนเลิศ ฝกอบรมวิชาการและความรู โรงเรียนสาธิตเทศบาล สํานักการศึกษา 400,000           399,400.00         แลวเสร็จ  - นักเรียนไดรับการศึกษา

ทางวชิาการ แกนักเรียนระดับมัธยมศกึษา วัดเพชรจริก  และแหลง อยางมีคณุภาพและสนองตาม

และจัดอบรม   และประชุม เรียนรูอ่ืนๆ เกณฑมาตรฐานชาติ

สัมมนาพัฒนาทักษะแกครู
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4 จัดการศึกษาโรงเรียน  - จัดการศึกษาใหกับพระภิกษุ โรงเรียนสาธิตศึกษา สํานักการศึกษา 1,500,000        1,556,516.00       แลวเสร็จ  - พระภิกษุ สามเณรมีโอกาส

สาธิตศึกษาวิทยาลัยสงฆ สามเณร และเยาวชน โดยใช วิทยาลัยสงฆภาค ไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ

ภาคทักษิณ หลักสูตรโรงเรียนพระปริยัตธิรรม ทักษิณ ระดับท่ีสูงขึ้น

แผนกสามัญศึกษา  ระดับมัธยม

ศึกษาและการเขาคายภาค

ผลการ

ดําเนินงาน
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ได

ตั้งไว  เบิกจายแลว

ศึกษาและการเขาคายภาค

ฤดูรอน

 - จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

จํานวน 14  อัตรา

5 บริหารจัดการศกึษา จัดการเรียนการสอนโรงเรียน  - โรงเรียนนานาชาติ สํานักการศกึษา 500,000           111,295.00         แลวเสร็จ  - โรงเรียนสามารถจัดการเรียน

โรงเรียนนานาชาติ นานาชาติ จัดทําพัฒนาหลักสูตร เทศบาลนคร การสอนไดตามมาตรฐาน WASC

จัดประชุมสัมมนาอบรมพัฒนา นครศรีธรรมราช

บุคลากร  - แหลงเรียนรูอื่นๆ

6 รักษาความสะอาดความ จัดจางเจาหนาที่ดูแลทรัพยสิน สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศกึษา 2,700,000        2,699,444.64       แลวเสร็จ  - โรงเรียนมีสภาพภูมิทัศนที

ปลอดภัยและทรัพยสิน รักษาความสะอาดและรักษา ในสังกัดเทศบาล สวยงาม สะอาดและปลอดภัย

ในโรงเรียน ความปลอดภัยของโรงเรียนใน ในทรัพยสิน

สังกัดเทศบาล จํานวน 32 อัตรา
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7 พัฒนาการจัดการศกึษา พัฒนาการจัดการศึกษา โดยใช สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศกึษา 1,600,000        2,595,000.00       แลวเสร็จ  - โรงเรียนสามารถพัฒนา

โดยใชโรงเรียนเปนฐาน โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา ในสังกัดเทศบาล อัจฉริยภาพของนักเรียนตาม

ในการพัฒนาทองถิ่น ทองถิ่น โดยจัดสงโรงเรียนสมัคร โครงการ

(SBMLD) เขารวม และเขาประกวด 

โรงเรียน SBMLD  ดีเดน

ผลการ

ดําเนินงาน
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ได

ตั้งไว  เบิกจายแลว

โรงเรียน SBMLD  ดีเดน

8 เตรียมความพรอมเขาสู จัดอบรมบุคลากรท่ีเก่ียวของดาน สถานที่ภายนอกตาม สํานักการศกึษา 100,000           
 -

แลวเสร็จ  - สถานศึกษาในกลุมไดพัฒนา

ประชาคมอาเซยีน กลุม การศึกษากลุมการศกึษาทองถิ่น ความเหมาะสม ความรู เรียนรูประชาคม

การศึกษาทองถ่ินที่ 3 ที่ 3 จํานวน 1 ครั้ง (ชุมพร อาเซยีน

สุราษฎรธานี  สงขลา

นครศรีธรรมราช   พัทลุง)

9 แขงขันทักษะทางวิชาการ จัดสอบแขงขันทักษะทาง สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศกึษา 2,000,000        1,906,499.76       แลวเสร็จ  - นักเรียนไดรับการพัฒนา

ระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน วิชาการและประกวดกิจกรรม ในสังกัดเทศบาล ศักยภาพและความเปนเลิศ

ทุกกลุมสาระการเรียนรูใหกับ ดานวิชาการ

นักเรียนช้ันอนุบาล - ม.6 ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้น

พ้ืนฐาน ปการศึกษาละ ๑ ครั้ง
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10 จัดแขงขันทักษะทาง จัดการประกวดแขงขันทักษะ สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศกึษา 4,000,000        3,998,946.64       แลวเสร็จ  - นักเรียนไดรับการพัฒนา

วิชาการระดับภาค วิชาการระดับภาคใต   และ ในสังกัดเทศบาล อัจฉริยภาพดานวิชาการ 

คัดเลือกตัวแทนเขาแขงขัน สรางความเปนเลิศและชื่อ

ระดับประเทศ  โดยเทศบาล เสียงแกโรงเรียนและเทศบาล

นครนครศรีธรรมราชเปน

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ได

ตั้งไว  เบิกจายแลว

ผลการ

ดําเนินงาน

นครนครศรีธรรมราชเปน

เจาภาพ

11 แขงขันคนเกงเทศบาล จัดสอบแขงขันทางวชิาการ สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศกึษา 300,000           265,478.00         แลวเสร็จ  - นักเรียนไดรับการพัฒนา

ระดับประเทศ เพ่ือคัดเลือกนักเรียนจาก ในสังกัดเทศบาล การจัดการทางวิชาการ  

โรงเรียนในสังกัดในชั้น ป.๕ สรางความเปนเลิศและ

และ ม.๒ ระดับชั้นละ 1 คน ชื่อเสียงแกโรงเรียนและเทศบาล

เปนตัวแทนโรงเรียนเทศบาล

เขาแขงขันใน 5  กลุมสาระ

การเรียนรูเขาแขงขันระดับ

ประเทศ     หรือตามท่ีกรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่น

กําหนด 
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12 พัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียน  - จัดสงนักเรียนคนเกง ตามที่หนวยงาน สํานักการศึกษา 200,000           191,160.00         แลวเสร็จ  - นักเรียนไดรับการพัฒนา

คนเกงเทศบาล เทศบาลระดับประถมและ สถาบันการศกึษา อัจฉริยภาพดานวิชาการ 

มัธยมศึกษาเขาแขงขันความ กําหนด สรางความเปนเลิศและชื่อ

เปนอัจฉริยภาพทางวิชาการ เสียงแกโรงเรียนและเทศบาล

ของสถาบันตางๆ ที่มีชื่อเสียง

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ได

ตั้งไว  เบิกจายแลว

ผลการ

ดําเนินงาน

ของสถาบันตางๆ ที่มีชื่อเสียง

ระดับประเทศ

 - จัดซื้อสื่อสนับสนุนการพัฒนา

นักเรียนอัจฉริยภาพใหกับ

นักเรียนคนเกง

 - สนับสนุนการเดินทาง

ไปแขงขันวิชาการในระดับ

ประเทศใหกับนักเรียน และ

ครูผูควบคุม
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13 สอนพิเศษและสอนซอม จัดการเรียนการสอนเสริมพิเศษ สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศกึษา 2,000,000        
 -

แลวเสร็จ  - นักเรียนสามารถพัฒนาการ

เสริมวิชาการนักเรียน และจัดกิจกรรมสอนซอมเสริม ในสงักัดเทศบาล เรียนรู ทุกกลุมสาระการเรียน

วิชาการนอกเวลาเรียนปกติให ท่ีสูงขึ้น

กับนักเรียนระดับประถมศึกษา

และมัธยมศึกษา

ผลลัพทที่ได
ตั้งไว  เบิกจายแลว

ผลการ

ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมายลําดับท่ี หนวยดําเนินการ

และมัธยมศึกษา

14 พัฒนาวิชาการและ  - จัดจางบุคลากรในการ สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา 10,000,000      9,999,968.03       แลวเสร็จ  - มีครูตรงตามสาขาวิชาเอกทุก

บุคลากรทางการศกึษา ปฏิบัติการสอนสาขาวิชาเอก ในสังกัดเทศบาล ระดับชั้นและมาตรฐานวิชาการ

ในโรงเรียน ที่ขาดแคลนในโรงเรียน ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ

จํานวน  101  อัตรา

 - พัฒนางานวิชาการใหมี

คุณภาพ  และประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

 - สนับสนุนวัสดุอุปกรณ

การเรียนใหกับนักเรียนท่ียากจน

และขาดแคลน
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15 ฝกอบรมสัมมนา จัดฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศกึษา 1,200,000        235,615.00         แลวเสร็จ  - ครูผูสอนในโรงเรียนสามารถ

พนักงานครูเทศบาล ศกึษาดูงาน และจัดประชุมปฐม ในสังกัดเทศบาล จัดการเรียนการสอนไดบรรลุ

นิเทศพนักงานครูเทศบาล ตามเปาหมายของหลักสูตร

ครูอัตราจาง ครูสนับสนุน แกนกลาง

การสอนและบุคลากรในสายงาน

ผลลัพทที่ได
ตั้งไว  เบิกจายแลว

ผลการ

ดําเนินงาน
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการ

การสอนและบุคลากรในสายงาน

การศึกษา

16 จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  - สงเสริมสนับสนุนใหเจาหนาที่  - สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา 60,000             59,808.00           แลวเสร็จ  - จัดกิจกรรมเสริมสราง

และผูบังคบับัญชาลูกเสือ - ในสังกัดเทศบาล ประสบการณใหกับนักเรียน

เนตรนารี เขารวมงานชุมนุม  - องคกรปกครอง

ลูกเสือทองถิ่นไทยเทิดไทองค สวนทองถิ่นท่ีไดรับ

อาชัน ปละ ๑ รุน มอบหมายจากกรม

 - สงเสริมสนับสนุนกิจกรรม สงเสริมการปกครอง

การอยูคายพักแรม  และการ ทองถิ่น

เดินทางไกลของลูกเสือ เนตรนารี

ในสถานศึกษา ปการศึกษาละ

๑  ครั้ง
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17 พัฒนาพนักงานครู  - ฝกอบรมสัมมนาพนักงาน สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา 1,425,000        1,352,506.00       แลวเสร็จ  - พนักงานครูเทศบาลและ

เทศบาลของสถานศึกษา ครูเทศบาลและบุคลากรทาง ในสังกัดเทศบาล บุคลากรทางการศึกษามีความรู

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล การศกึษาใหมีความรู ในการ ความเขาใจในดานวิชาการและ

จัดการเรียนการสอนท้ัง 8 กลุม ทักษะตางๆที่เอื้อตอการจัด

สาระการเรียนรู และกิจกรรม การเรียนการสอนและการบริหาร

ผลลัพทที่ไดหนวยดําเนินการลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย

ตั้งไว  เบิกจายแลว

ผลการ

ดําเนินงาน

สาระการเรียนรู และกิจกรรม การเรียนการสอนและการบริหาร

พัฒนาผูเรียนตลอดจนความ การศึกษา

สามารถในดานตางๆ

  -จัดประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติ

การแกพนักงานครูเทศบาลและ

บุคลากรทางการศกึษาในการ

จัดทําผลงานทางวชิาการ

18 ทําอาหารกลางวัน จัดจางเจาหนาที่ จํานวน 10 โรงครัวเทศบาล สํานักการศกึษา 800,000           769,680.00         แลวเสร็จ  -นักเรียนไดรับประทานอาหาร

ของนักเรียน อัตรา ทําอาหารใหกับศูนยพัฒนา กลางวนั

เด็กเล็ก สถานศึกษาโรงรียน

ในสังกัดเทศบาลและหนวยงานที่

จัดการศึกษาสังกัดเทศบาล

74



                      งบประมาณ

19 อาหารกลางวัน จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณเครื่อง โรงเรียนหรือสถานศึกษา สํานักการศกึษา แลวเสร็จ  - นักเรียนทุกคนมีอาหารกลางวัน

บริโภคสําหรับประกอบอาหาร ท่ีไดรับจัดสรรเงินอุดหนุน รับประทาน  นักเรียนมีสุขภาพ

กลางวนัใหกับโรงเรียนดังน้ี   คาอาหารกลางวัน ซึ่ง อนามัยแข็งแรงและพัฒนาการ

 - โรงเรียนสังกัดเทศบาล เทศบาลฯ ไดรับการ 13,601,400      6,528,340.00       ทางสมองดี

จํานวน  8  โรงเรียน จัดสรรงบประมาณ

หนวยดําเนินการ
ผลการ

ดําเนินงาน
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย ผลลัพทที่ได

ตั้งไว  เบิกจายแลว

จํานวน  8  โรงเรียน จัดสรรงบประมาณ

 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3,181,400        
 -

  20  ศูนย

 - โรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 17,009,200      17,009,200.00    

  4  โรงเรียน

 - โรงเรียนสังกัดกองบัญชา 210,600           198,900.00         

การตํารวจตระเวณชายแดน

(อําเภอทุงสง)
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20 อาหารเสริมนม เพ่ือจายเปนคาอาหารเสริม(นม) โรงเรียนหรือสถานศึกษา สํานักการศกึษา แลวเสร็จ นักเรียนทุกคนมีอาหารเสริม

ดังนี้ ที่ไดรับการจัดสรรเงิน รับประทาน  นักเรียนมีสุขภาพ

 - โรงเรียนสังกัดเทศบาล อุดหนุนคาอาหารเสริม 15,248,000      8,581,664.00       แข็งแรงและพัฒนาการ

 - โรงเรียนสังกัด  สพฐ. จํานวน (นม) ซึ่งเทศบาลฯ ไดรับ 11,906,500      8,832,380.30       ทางสมองดี

  4  โรงเรียน การจัดสรรงบประมาณ

ลําดับท่ี หนวยดําเนินการโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย ผลลัพทที่ได

ตั้งไว  เบิกจายแลว

ผลการ

ดําเนินงาน

  4  โรงเรียน การจัดสรรงบประมาณ

 - ศูนยการศึกษาพิเศษประจํา 560,600           182,640.00         

จังหวัด

 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 1,713,100        752,711.00         

  20  ศูนย

21 ประกันคุณภาพการศึกษา จัดทําแบบทดสอบและเครื่องมือ สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศกึษา 50,000             35,360.00           แลวเสร็จ

การประกันคุณภาพการศกึษา ในสังกัดเทศบาล  และ

ตามมาตรฐานการศกึษาที่ อปท. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กําหนด จํานวน 24 มาตรฐาน เทศบาลฯ

22 อบรมสัมมนาการจัดทํา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ สถานศกึษาโรงเรียน สํานักการศึกษา 200,000            - แลวเสร็จ

และพัฒนาหลักสูตร จัดทําและพัฒนาหลักสูตร ในสังกัดเทศบาล

ทองถิ่น ทองถิ่นในโรงเรียนสงักัดเทศบาล
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23 ประชุมสัมมนาคณะ- จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ หอประชุมเมือง สํานักการศึกษา 100,000            - แลวเสร็จ  - พนักงานครูไดรับการพัฒนา

กรรมการสถานศึกษา สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน (ทุงทาลาด) หรือสถานท่ี ศักยภาพเอื้อตอการจัดการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ในสังกัดปการศกึษาละ  1  ครั้ง ภายนอกตามความ

เหมาะสม

24 ปรับปรุงหลักสูตร จัดประชุมสัมมนา สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา 220,000           220,000.00         แลวเสร็จ  - โรงเรียนมีหลักสูตรสถาน

หนวยดําเนินการ
ตั้งไว  เบิกจายแลว

ผลการ

ดําเนินงาน
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย ผลลัพทที่ได

24 ปรับปรุงหลักสูตร จัดประชุมสัมมนา สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา 220,000           220,000.00         แลวเสร็จ  - โรงเรียนมีหลักสูตรสถาน

สถานศึกษา เชิงปฏิบัติการพนักงานครู ในสังกัดเทศบาล ศึกษาสอดคลองกับหลักสูตร

เทศบาลเพ่ือพัฒนาหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

สถานศึกษาของโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาล 11 โรงเรียน

25 จัดทําแผนปฏิบัติการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  การ สถานศกึษาโรงเรียน สํานักการศึกษา 300,000           297,900.00         แลวเสร็จ  - สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการ

ประจําปของสถานศึกษา จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ในสังกัดเทศบาล ประจําปเพ่ือนําไปใชในการบริหาร

ใหกับครู   และบุคลากรทาง จัดการการจัดการศึกษาใน

การศึกษาในสถานศกึษา โรงเรียน

โรงเรียนในสังกัด
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26 การจัดตั้งศูนยการเรียนรู  - จัดตั้งศูนยการเรียนรูเกี่ยวกับ สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศกึษา 300,000           261,500.00         แลวเสร็จ  - พนักงานครู นักเรียนและ

เกี่ยวกับประชาคมอาเซยีน ประชาคมอาเซยีนประจํา ในสังกัดเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาไดเรียนรู

และประชาคมโลก โรงเรียน ดานประชาคมอาเซยีน

 - จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียน

รูดานประชาคมอาเซยีนใหกับ

ผลลัพทที่ไดลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการ

ตั้งไว  เบิกจายแลว

ผลการ

ดําเนินงาน

รูดานประชาคมอาเซยีนใหกับ

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด

27 ปรับปรุงภูมิทัศนภายใน ตกแตงภายในโรงเรียนดวย สถานศกึษาโรงเรียน สํานักการศึกษา 550,000           555,555.00         แลวเสร็จ  - ภูมิทัศนภายในโรงเรียน

โรงเรียน ไมดอกไมประดับ สวนหยอม ในสังกัดเทศบาล เปนระเบียบ สวยงามนาอยู

และอื่นๆ ใหสวยงาม เพ่ือสราง สรางบรรยากาสที่ดีตอการจัด

บรรยากาศเอื้ออํานวยในการ การเรียนการสอน

เรียนการสอนของโรงเรียนใน

สังกัด 11 โรง

28 แสดงมุทิตาจิตผูเกษียณ  - จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศกึษา 250,000           300,000.00         แลวเสร็จ  - เห็นความสําคัญของครูและ

อายุราชการและกิจกรรม พนักงานครูและบุคลากรท่ี ในสังกัดเทศบาล สรางขวัญและกําลังใจใหกับ

วันครู เกษียณอายุราชการ ครูท่ีเกษียณอายุราชการ

 - จัดกิจกรรมวันครู
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29 ฝกอบรมวิชาชีพและ  - จัดการศึกษานอกระบบและ อาคารศิลปชีพเทศบาล สํานักการศึกษา 300,000           263,579.10         แลวเสร็จ  - เยาวชนที่ดอยโอกาสหรือ

การศึกษานอกโรงเรียน ตามอัธยาศัย ระดับการศกึษาขั้น นครนครศรีธรรมราช บกพรองทางสติปญญาไดรับ

พ้ืนฐาน (กศน.)ใหแกเยาวชนที่ การศกึษาสูงขึ้นและสามารถนํา

พลาดโอกาสในการศึกษาในระบบ ความรูและทักษะไปประกอบ

และชวยเหลือเด็กและเยาวชนที่ อาชีพ

ผลการ

ดําเนินงาน
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย ผลลัพทที่ได

ตั้งไว
หนวยดําเนินการ

 เบิกจายแลว

และชวยเหลือเด็กและเยาวชนที่ อาชีพ

บกพรองทางสติปญญาในการ

ดําเนินชีวิตใหสูงขึ้น

 - จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติ

การสอน จํานวน  2  อัตรา

30 สงเคราะหเด็กยากไรใน  - จัดการศึกษาและสนับสนุน อาคารศลิปชีพเทศบาล สํานักการศึกษา 400,000           356,943.00         แลวเสร็จ  - เด็กและเยาวชนไดรับการ

ชุมชนและเด็กเรรอน คาพาหนะ คาอาหารกลางวัน นครนครศรีธรรมราช ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลดปญหาเด็ก

และคาเครื่องบริโภคปจจัยตางๆ และเยาวชนมั่วสุมอบายมุขและ

สําหรับเด็กผูดอยโอกาส และเด็ก ยาเสพติด ลดปญหาสังคม

เรรอนภายในเขตเทศบาล

 - จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติ

  การสอนจํานวน  2 อัตรา
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31 สนับสนุนการศกึษาทวิภาคี จัดใหเยาวชนผูดอยโอกาสทาง  - วิทยาลัยศลิป สํานักการศึกษา 50,000              - ไมไดดําเนินการ * สาเหตุท่ีไมไดดําเนินการ

การศึกษา ไดมีโอกาสศกึษาตอ หัตกรรมนครศร-ี  - ไมมีเยาวชนเขารวมโครงการ

ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ธรรมราช เพราะเนนเฉพาะเด็กในเขต

ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีว  - วิทยาลัยเทคนิค เทศบาล

ศึกษาและฝกปฏิบัติในสถาน นครศรีธรรมราช

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย

ตั้งไว  เบิกจายแลว

ผลการ

ดําเนินงาน
หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ได

ศึกษาและฝกปฏิบัติในสถาน นครศรีธรรมราช

ประกอบการ จํานวน 55 คน

32 รณรงคเพ่ือปองกัน จัดกิจกรรมรณรงคปองกัน สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศกึษา 165,000           152,920.00         แลวเสร็จ  - เด็กและเยาวชนมีความรู

ยาเสพติดในสถานศึกษา ยาเสพติดโรงเรียนในสังกัด ในสังกัดเทศบาล ความเขาใจและการปองกัน

เทศบาล  11  โรงเรียน ยาเสพติด 

33 พัฒนาครูอาสา จัดสงครูสอนเด็กเรรอนเขา กรุงเทพมหานคร สํานักการศึกษา 6,000               6,000.00              แลวเสร็จ  - ครูอาสาที่ไดรับการอบรม

รับการอบรมสัมมนาตามที่ มีความรูความสามารถมากขึ้น

กรมสงเสริมจัดอบรม ปการ

ศึกษาละ 1 ครั้ง

34 พัฒนาบุคลากร จัดสงครูอาสาพัฒนากีฬาอบรม ตามที่กรมสงเสริมการ สํานักการศึกษา 12,000              - ไมไดดําเนินการ * สาเหตุท่ีไมไดดําเนินการ

(ครูอาสาพัฒนากีฬา) สัมมนาตามที่กรมสงเสริมการ ปกครองทองถิ่นกําหนด กรมฯ ไมมีหนังสือเชิญเขาอบรม

ปกครองทองถิ่นกําหนด
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35 พัฒนาหองสมุดโรงเรียน จัดซื้อหนังสือใหกับหองสมุด สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศกึษา 825,000           675,450.00         แลวเสร็จ  - เด็กนักเรียนมีหนังสืออาน

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ในสังกัดเทศบาล มากขึ้นและเพ่ิมนิสัยรักการอาน

11  โรงเรียน

36 อุดหนุนชุมนุมลูกเสือ จายเปนเงินอุดหนุนการเขารวม องคกรปกครองสวน สํานักการศึกษา 40,000             40,000.00           แลวเสร็จ  - สงเสริมกิจการลูกเสือ

ทองถิ่นแหงชาติ กิจกรรมชุมนุมลูกเสือทองถ่ิน ทองถิ่นท่ีไดรับมอบ

ตั้งไว  เบิกจายแลว

ผลการ

ดําเนินงาน
พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ไดลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)

ทองถิ่นแหงชาติ กิจกรรมชุมนุมลูกเสือทองถ่ิน ทองถิ่นท่ีไดรับมอบ

แหงชาติ หมายจากกรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่นให

จัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ

ทองถิ่นแหงชาติ

37 เชื่อมตอเครือขาย  - เชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็ว สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศกึษา 1,500,000        แลวเสร็จ  - มีระบบเครือขายและ

อินเตอรเน็ต สูงสําหรับสถานศกึษาโรงเรียน ในสังกัดเทศบาล อินเตอรเน็ตที่มีประสิทธภิาพสูง

ในสังกัดเทศบาล  ๑0  โรงเรียน 1,131,445.00       สําหรับครูและนักเรียนในการ

 - จายคาอินเตอรเน็ตของ สถานศึกษาโรงเรียน 79,200             ศึกษาคนควาหาความรู

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ในสังกัดเทศบาล

จํานวน  11  โรงเรียน
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38 พัฒนาแหลงเรียนรูของ จัดทําขอมูลแหลงเรียนรูของ สถานศกึษาโรงเรียน สํานักการศึกษา 220,000            - แลวเสร็จ  - โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูของ

โรงเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ในสังกัดเทศบาล ประชาชนในทองถิ่นไดอยางมี

 จํานวน  11  โรงเรียน ประสิทธิภาพ

39 ศูนยการเรียนรูสําหรับ จัดศูนยการเรียนรูสําหรับ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สํานักการศกึษา 50,000             197,625.00         แลวเสร็จ  - เด็กปฐมวัยไดศึกษาและพัฒนา

เด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัยของสถานศึกษา เทศบาลนครนคร ความรู รางกายไดเหมาะสม

หนวยดําเนินการลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
ผลลัพทที่ได

ตั้งไว  เบิกจายแลว
พ้ืนที/่เปาหมาย

ผลการ

ดําเนินงาน

เด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัยของสถานศึกษา เทศบาลนครนคร ความรู รางกายไดเหมาะสม

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ศรีธรรมราช กับวัย

40 จัดงานวันเด็กแหงชาติ  - สนับสนุนใหนักเรียน และ  - สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา 400,000           376,700.00         แลวเสร็จ  - เด็กและเยาวชนไดมีประสบ-

เด็กเยาวชนพัฒนาศักยภาพ ในสังกัดเทศบาล การณ  ความรู  การแสดงออก 

ของตนเอง  - สวนสมเด็จพระศร-ี และภาคภูมิใจที่ผูใหญเห็น

 - จัดกิจกรรมสงเสริมการ นครินทร 84 ความสําคัญ

แสดงออกซึ่งความรูความ  - สนามหนาเมือง

คิดและทักษะของเด็กและ  - สวนศรีธรรมาโศกราช

เยาวชน

 - เด็กและเยาวชนไดมี

ความสนุกสนานบันเทิงใจ

ในการเขารวมกิจกรรม
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41 จัดการแขงขันกีฬาเยาวชน จัดการแขงขันกีฬาตางๆ ดังนี้ สนามกีฬาจังหวัด สํานักการศกึษา 1,500,000         - ไมไดดําเนินการ * สาเหตุท่ีไมไดดําเนินการ

เทศบาล ๑.  ฟุตบอล / ฟุตซอล นครศรีธรรมราช  - สภาพอากาศไมเอื้ออํานวย

๒.  เซปค-ตะกรอ ในการจัดการแขงขัน

3.  เปตองชาย - หญิง 

4.  แอโรบิค

 เบิกจายแลว
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ได

ตั้งไว

ผลการ

ดําเนินงาน

4.  แอโรบิค

5.  วายน้ํา

6.  ตะกรอลอดหวง

7.  การประกวดขวัญใจ

และประกวดขบวนพาเหรด

42 จัดการแขงขันกีฬานักเรียน จัดการแขงขันกรีฑาระหวาง สนามกีฬาจังหวัด สํานักการศึกษา 500,000           489,111.65         แลวเสร็จ  - เยาวชนไดเขารวมกิจกรรม

กลุมโรงเรียนเทศบาล นักเรียนกลุมโรงเรียนเทศบาล นครศรีธรรมราช อยางกวางขวาง รูจักวางแผน

ปการศึกษาละ ๑ ครั้ง สรางทีมงาน การประสานงาน

43 อบรมสงเสริมคุณภาพ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา สถานท่ีภายนอก สํานักการศกึษา 300,000           456,555.00         แลวเสร็จ  - เยาวชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

ชีวิตเยาวชน คุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน ผูดอย ตามความเหมาะสม สามารถอยูในสังคมไดอยาง

โอกาสในเขตเทศบาล จํานวน มีความสุข

 1 รุน
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44 ฝกอบรมดนตรีศลิปะ ฝกอบรมดนตรี ศิลปะพื้นบาน ลานวัฒนธรรมถนน กองสวัสดิการ 50,000              - ไมไดดําเนินการ * สาเหตุท่ีไมไดดําเนินการ

พ้ืนบานภูมิปญญาทองถิ่นให ภูมิปญญาทองถิ่น  ใหกับเด็ก คนเดิน และ สังคม  - โอนลดไปใชดานอื่น

กับเด็กและเยาวชนในชุมชน และเยาวชนในชุมชน สวนศรีธรรมาโศกราช

45 บริหารจัดการอุทยาน จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน อุทยานการเรียนรู กองวิชาการ 2,800,000        2,759,526.00       แลวเสร็จ  - สรางสังคมแหงการเรียนรู

การเรียนรู ประจําอุทยานการเรียนรู เทศบาลนคร และแผนงาน ปลูกฝงนิสัยรักการอาน

ผลการ

ดําเนินงานตั้งไว  เบิกจายแลว
ผลลัพทที่ไดหนวยดําเนินการลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย

การเรียนรู ประจําอุทยานการเรียนรู เทศบาลนคร และแผนงาน ปลูกฝงนิสัยรักการอาน

จํานวน 9 อัตรา นครศรีธรรมราช

46 บริหารจัดการพิพิธภัณฑ  - จัดนิทรรศการถาวรปละ พิพิธภัณฑเมือง กองวิชาการ 1,500,000        2,280,447.00       แลวเสร็จ  - มีแหลงเรียนรูทางประวัต-ิ

เมือง 1 เรื่อง  และจัดนิทรรศการ สวนสมเด็จพระ และแผนงาน ศาสตรสงเสริมการทองเที่ยว

หมุนเวยีนปละ  3  เรื่อง ศรีนครินทร 84

 - จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน (ทุงทาลาด)

ประจําพิพิธภัณฑเมือง จํานวน

14   อัตรา

47 จัดสงนักกีฬาเขารวม จัดสงนักกีฬาเขารวมแขง องคกรปกครองสวน สํานักการศึกษา 800,000           2,045,260.00       แลวเสร็จ  - สรางความรักความสามัคคี

แขงขันกีฬากรมสงเสริม ขันกับหนวยงานอ่ืนๆ    ซึ่ง ทองถิ่นท่ีไดรับมอบหมาย ในหมูคณะ

การปกครองสวนทองถ่ิน จัดโดยกรมสงเสริมการ จากกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น ปกครองสวนทองถิ่น
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48 สงเสริมงานประเพณี  - งานเทศกาลมหาสงกรานต เขตเทศบาลนคร สํานักการศึกษา 2,500,000        5,514,964.00       แลวเสร็จ  - สงเสริม เผยแพรมรดกทาง

ศาสนา และวัฒนธรรม และแหนางดาน นครศรีธรรมราช วฒันธรรมและสืบสานประเพณี

 - งานประเพณีลอยกระทง อันดีงามของจังหวัด

 - งานประเพณีแหผาขึ้นธาตุ นครศรีธรรมราช

 - กิจกรรมวันเขาพรรษา

ผลการ

ดําเนินงาน
ผลลัพทที่ได

ตั้งไว  เบิกจายแลว
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการ

 - กิจกรรมวันเขาพรรษา

 - ประเพณีวนัสารทเดือนสิบ

 - จัดทอดกฐินตกคาง

 - จัดกิจกรรมวันขึ้นปใหม

 - จัดกิจกรรมวันซักพระ

 - จัดกิจกรรมเวียนเทียน 

และกิจกรรมของศาสนา

อิสลาม ศาสนาคริสต

49 สงเสริมแมบานและ สนับสนุนใหชุมชนในเขตเทศบาล สวนสมเด็จพระศรี กองสวสัดิการ 700,000           689,142.85         แลวเสร็จ  - ชุมชนไดมีโอกาสแสดงออกและ

เยาวชนจัดกิจกรรม 60 ชุมชน จัดกิจกรรมการแสดง นครินทร 84 สังคม รวมอนุรักษประเพณีอันดีงาม

งานประเพณีเดือนสิบ ท่ีอนุรักษไวซึ่งขนบธรรมเนียบ (ทุงทาลาด) ของทองถิ่น

ประเพณีทองถิ่น
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50 บริหารจัดการพุทธภูมิ  - จัดกิจกรรมรวมปฏิบัติธรรม บริเวณพุทธภูมิ สํานักการศึกษา 600,000           678,277.00         แลวเสร็จ  - พุทธภูมิมีความรมรื่นสะอาด

ประจําเดือน สวนสมเด็จพระศรี สวยงามเหมาะสมเปนสถานที่

 - จัดจางเจาหนาที่รักษาความ นครินทร 84 ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน

สะอาดและประชาสัมพันธ (ทุงทาลาด)

จํานวน 6 อัตรา

ผลลัพทที่ได
ตั้งไว  เบิกจายแลว

ผลการ

ดําเนินงาน
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการ

จํานวน 6 อัตรา

51 สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา สงเสริมการจัดกิจกรรมทาง เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ 800,000           775,976.00         แลวเสร็จ  - สืบสานวัฒนธรรมและ

ประเพณีและวัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี และ นครศรีธรรมราช สังคม ประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น

วัฒนธรรมทองถิ่นอันดีงาม อันดีงาม

แกชุมชน องคกรตางๆ  

รวม 110,883,000   89,367,688.97   
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1. ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐาน

                      งบประมาณ

1 กอสราง/ปรับปรุง/ 1. กอสรางยกระดับถนน สุดซอยพัฒนา 2 เชื่อม สํานักการชาง 830,000         2,597,170.68      แลวเสร็จ  - ผิวจราจรถนน สะพาน 

ซอมแซมถนน/สะพาน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.  กวาง ซอยชายทุง ทางเทาไดมาตรฐาน 

ตั้งไว  เบิกจายแลว
ผลการดําเนินงาน

แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

ลําดับท่ี
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ได

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที/่เปาหมาย

ซอมแซมถนน/สะพาน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.  กวาง ซอยชายทุง ทางเทาไดมาตรฐาน 

4.00 ม. ยาว 319.00 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก

หรือพื้นท่ีไมนอยกวา ในการสัญจร

 1,275.00 ตรม.

2. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยหมอเหวียว สํานักการชาง 240,000         รวมอยูใน แลวเสร็จ

 หนา 0.15 ม. กวาง 3.00 ม. รายการที่หนึ่ง

ยาว 144.00 ม.  หรือพื้นท่ีไม

นอยกวา  432.00 ตร.ม.

3. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยฉลองกรุง สํานักการชาง 190,000         รวมอยูใน แลวเสร็จ

หนา 0.15 ม. กวาง 4.00 ม. รายการที่หนึ่ง

ยาว  86.00 ม. หรือพื้นท่ีไ

มนอยกวา 344.00 ตร.ม.
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4. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยหัวหลาง แยก 1 สํานักการชาง 210,000         รวมอยูใน แลวเสร็จ

ถนนกวาง  3.50 ม.   ยาว รายการท่ีหนึ่ง

108.00 ม.   หรือพื้นท่ีไม

นอยกวา  378.00  ตร.ม.

5. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยสุขแกว สํานักการชาง 410,000         รวมอยูใน แลวเสร็จ

พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการ ผลการดําเนินงานลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
ผลลัพทที่ได

ตั้งไว  เบิกจายแลว

5. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยสุขแกว สํานักการชาง 410,000         รวมอยูใน แลวเสร็จ

หนา 0.15 ม. กวาง 3.00 ม. รายการที่หนึ่ง

ยาว 105.00 ม.  หรือพื้นท่ีไม

นอยกวา  745.00 ตร.ม.

6. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยขางปม ปตท. สํานักการชาง 240,000         รวมอยูใน แลวเสร็จ

หนา 0.15 ม. กวาง 4.00 ม. (หัวถนน) รายการที่หนึ่ง

ยาว 110.00 ม. หรือพื้นท่ีไม

นอยกวา  440.00 ตร.ม.

7. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยสระเรียง สาํนักการชาง 600,000         รวมอยูใน แลวเสร็จ

หนา 0.15 ม. กวาง 6.00 ม. รายการที่หนึ่ง

ยาว 183.00 ม.   หรือพื้นท่ีไม

นอยกวา  1,098.00 ตร.ม.
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8. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยศรีธรรมโศก 2 สํานักการชาง 2,330,000      2,321,500.00      แลวเสร็จ

พ้ืนที่ไมนอยกวา 4,240.00

ตร.ม.

9. กอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนหลังวัดเสมาเมือง สํานักการชาง 705,000         2,739,735.00      แลวเสร็จ

พ้ืนที่ไมนอยกวา 1,280.00

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ได

ตั้งไว  เบิกจายแลว
ผลการดําเนินงาน

พ้ืนที่ไมนอยกวา 1,280.00

ตร.ม.

10. กอสรางปูแอสฟลทติค ถนนลําเหมือง (จากถนน สาํนักการชาง 416,000         416,000.00         แลวเสร็จ

คอนกรีต    ผิวแอสฟลทติค พะเนียดไปทางทิศใต - 

หนา 5 ซม. พ้ืนที่ไมนอยกวา ซอยสารีบุตร

1,512.00 ตร.ม.

11. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยเหมทานนท สํานักการชาง 159,000         รวมอยูใน แลวเสร็จ

ความหนา 0.15 ม.  กวาง รายการท่ีเกา

3.40 ม.   ยาว  85.00 ม.

หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 

289.00 ตร.ม.
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12. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยหมูบานปาไม 2 สํานักการชาง 140,000         รวมอยูใน แลวเสร็จ

ถนน ค.ส.ล.  หนา 0.15 ม. รายการที่เกา

กวาง 4.50 ม. ยาว 57.00 ม.

หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 

289.00 ตร.ม.

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ได

ตั้งไว  เบิกจายแลว
ผลการดําเนินงาน

289.00 ตร.ม.

13. ขยายผิวจราจร บริเวณปากทางเขา สํานักการชาง 250,000         รวมอยูใน แลวเสร็จ

โดยรื้อทางเทาเดิมออก และ หมูบานราชพฤกษ 2 รายการที่เกา

กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา

0.15 ม. กวาง 2.20 ม.ยาวรวม

 139.00 ม. หรือพื้นท่ีไมนอย

กวา305.00 ตร.ม.

14. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยโภคนิเวศน 1 สํานักการชาง 275,000         รวมอยูใน แลวเสร็จ

ความกวาง 2.00 - 3.00 ม. รายการที่เกา

ความยาว 200.00 ม. พ้ืนที่

ไมนอยกวา 500.00 ตร.ม.
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15. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยโภคนิเวศน 2 สํานักการชาง 432,000         รวมอยูใน แลวเสร็จ

ความกวาง 3.50 - 5.00 ม. รายการที่เกา

ความยาว 187.00 ม. พ้ืนที่

ไมนอยกวา  785.00 ตร.ม.

16. กอสรางถนน ค.ส.ล. ทางเขาวัดหัวอิฐ สํานักการชาง 126,000         รวมอยูใน แลวเสร็จ

พ้ืนที/่เปาหมาย ผลลัพทที่ได
ตั้งไว  เบิกจายแลว

ผลการดําเนินงานหนวยดําเนินการลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)

16. กอสรางถนน ค.ส.ล. ทางเขาวัดหัวอิฐ สํานักการชาง 126,000         รวมอยูใน แลวเสร็จ

หนา 0.15 ม. กวาง 3.10 ม. รายการที่เกา

ความยาว 74.00 ม. พ้ืนที่ไม

นอยกวา 229.00 ตร.ม.

17. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยทุงขา 5/1 สํานักการชาง 125,000         รวมอยูใน แลวเสร็จ

หนา 0.15 ม. กวาง 4.00 ม. รายการที่เกา

ความยาว 57.00 ม. พ้ืนที่ไม

นอยกวา 228.00 ตร.ม.

18. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยบอทรัพย สาํนักการชาง 60,000           รวมอยูใน แลวเสร็จ

หนา 0.15 ม. กวาง 4.50 ม. รายการที่เกา

ความยาว 25.00 ม. พ้ืนที่ไม

นอยกวา 110.00 ตร.ม.
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19. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยสันติธรรม 2 สํานักการชาง 235,000         รวมอยูใน แลวเสร็จ

ถนน ค.ส.ล.  หนา 0.15 ม. รายการที่เกา

กวาง 4.00 ม.  ความยาว

106.00 ม. พ้ืนที่ไมนอยกวา

424.00 ตร.ม.

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ได

ตั้งไว  เบิกจายแลว
ผลการดําเนินงาน

424.00 ตร.ม.

20. กอสรางถนน ค.ส.ล.ถนน 

ค.ส.ล.  หนา 0.15 ม.กวาง  

3.00  -  4.00 ม.ความยาว  

217.00 ม.พื้นที่ไมนอยกวา 

960.00 ตร.ม.

ซอยเสริมสุข สํานักการชาง 528,000          รวมอยูใน    รายการ

ที่เกา

แลวเสร็จ

21. กอสรางถนน ค.ส.ล. 

บริเวณทางเขาศาลาชุมชนตลาด

หัวอิฐ  พื้นท่ีไมนอยกวา 190 

ตารางเมตร

ชุมชนตลาดหัวอิฐ สํานักการชาง 99,900           88,000.00           แลวเสร็จ

22. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย

แมพยอม 3 หนา 0.15 เมตร 

กวาง 7.50 เมตรยาว18.00 

เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา  

135.00  ตารางเมตร

ซอยแมพยอม 3 สํานักการชาง 75,000           75,000.00           แลวเสร็จ
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23.กอสรางยกระดับถนนแอส

ฟลทติกคอนกรีต หนาวัดศรีทวี

ถึงสะพานคลองทุงปรัง (สะพาน

ยาว) ถนนกวาง  9.50-16.00

  เมตร ยาว 209.00 เมตร   

หนา 0.05  เมตร หรือพื้นที่ไม

นอยกวา 2,601.00  ตาราง

 หนาวัดศรีทวีถึงสะพาน

คลองทุงปรัง

สํานักการชาง 1,500,000      1,500,000.00      แลวเสร็จ

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ได

ตั้งไว  เบิกจายแลว
ผลการดําเนินงาน

นอยกวา 2,601.00  ตาราง

เมตร

2 กอสราง/ปรับปรุงถนน 1. กอสรางถนน ค.ส.ล. ทั้งสองฝง ซอยแมอางทอง สํานักการชาง 790,000         720,656.00         แลวเสร็จ  - ลดปญหาการระบายน้ําและ

และทอ/รางระบายน้ํา และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 2 น้ําทวมขัง  ประชาชนไดรับความ

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

กวาง 4.00ม.ยาว 107.00 ม.

หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 428.00 

ตร.ม. และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

ภายในกวาง 0.40 ม. ความ

ยาวรวม 222.00 ม.
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2. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยหนองหินฝงทิศเหนือ สาํนักการชาง 850,000         836,640.00         แลวเสร็จ

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

ถนน ค.ส.ล.  หนา 0.15 ม.

กวาง 4.50 ม. ยาว 170.00 ม.

หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 765.00 

ตร.ม. และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ได

ตั้งไว  เบิกจายแลว
ผลการดําเนินงาน

ตร.ม. และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

ภายในกวาง 0.40 ม.  ยาว

170.00 ม.

3. กอสรางถนน ค.ส.ล. และ ฝงทิศเหนือ ซอย สํานักการชาง 495,000         493,500.00         แลวเสร็จ

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ปอมเพชร

ถนน ค.ส.ล.  หนา 0.15 ม.

กวาง  3.50 ม. ยาว 

114.00 ม. และรางระบาย

น้ํา ค.ส.ล.   ภายในกวาง 

0.40 ม.  ยาว 110.00 ม.
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4. กอสรางถนน ค.ส.ล. ฝงทิศเหนือ ซอยหลัง สํานักการชาง 315,000         349,000.00         แลวเสร็จ

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. อนุบาล 2

ถนน ค.ส.ล.  หนา 0.15 ม.

กวาง  0.85 ม.   ยาว 

105.00 ม.  หรือพื้นท่ีไม

นอยกวา 90.00 ตร.ม.และ

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ได

ตั้งไว  เบิกจายแลว
ผลการดําเนินงาน

นอยกวา 90.00 ตร.ม.และ

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายใน

กวาง  0.40 ม.   ยาว

105.00 ม.

5. กอสรางถนน ค.ส.ล. ทั้งสองฝง ซอยแมพรอม สํานักการชาง 815,000         700,560.00         แลวเสร็จ

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

ถนน ค.ส.ล.  หนา 0.15 ม.

กวาง 5.00 ม. ยาว 105.00 ม.

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายใน

กวาง 0.40 ม.   ความยาวรวม 

210.00 ม.
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6. กอสรางถนน ค.ส.ล. และ ทั้งสองฝง ซอยรมเย็น สํานักการชาง 1,190,000      1,190,000.00      แลวเสร็จ

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน

 ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กวาง

1.70 ม. ยาว 200.00 ม. 

หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 340.00 

ตร.ม. และรางระบายน้ํา  ค.ส.ล.

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ได

ตั้งไว  เบิกจายแลว
ผลการดําเนินงาน

ตร.ม. และรางระบายน้ํา  ค.ส.ล.

ภายในกวาง 0.40 ม. ความ

ยาวรวม  400.00  ม.  

7. กอสรางถนน ค.ส.ล. และ ซอยรวมน้ําใจ สํานักการชาง 770,000         677,000.00         แลวเสร็จ

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน  (ฝงทิศเหนือ)

 ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กวาง

4.80 ม. ยาว 150.00 ม. หรือ

พ้ืนที่ไมนอยกวา 720.00 ตร.ม.

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 

ภายในกวาง 0.40 ม. ความ

ยาวรวม 150.00 ม.  
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8. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยรวมแพทย 3 สํานักการชาง 670,000         
 รวมอยูใน

แลวเสร็จ

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

กวาง  4.50 ม.   ยาว 

263.00 ม.  หรือพื้นท่ีไม

นอยกวา  1,165.00 ตร.ม.

และยกระดับฝาบอพักทอ

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ได

ตั้งไว  เบิกจายแลว
ผลการดําเนินงาน

และยกระดับฝาบอพักทอ

ระบายน้ําเดิมตลอดสาย

9. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยรวมแพทย สํานักการชาง 1,430,000      2,096,000.00      แลวเสร็จ

ถนน ค.ส.ล.  หนา 0.15 ม.

กวาง 4.00 - 5.50 ม. ยาว 

522.00 ม.   หรือพื้นท่ีไม

นอยกวา 2,350.00 ตร.ม.

และยกระดับฝาบอพักทอ

ระบายน้ําและรางระบายน้ํา

เดิมตลอดสาย
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10. กอสรางรางระบายน้ํา ซอยสุทธิวากัฟ ทั้ง 2 ฝง สํานักการชาง 550,000         550,000.00         แลวเสร็จ

รางระบายน้ําภายในกวาง

0.40 ม.   ความยาวรวม

146.00 ม.  และกอสราง

ถนน ค.ส.ล.  หนา 0.15 ม.

กวาง 4.20 ม. ยาว 73.00 ม.

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ได

ตั้งไว  เบิกจายแลว
ผลการดําเนินงาน

กวาง 4.20 ม. ยาว 73.00 ม.

หรือพื้นท่ีไมนอยกวา

305.00 ตร.ม.

11.ปรับปรุงรางระบายน้ํา คสล. ซอยรวมแพทย สํานักการชาง 230,000         230,000.00         แลวเสร็จ

ซอยรวมแพทย โดยรื้อฝารางร

ะบายน้ําเดิมออกและกอสรางฝ

าราระบายน้ํา ค.ส.ล. ใหม กวาง

0.64 เมตร ยาว 169.00 เมตร

หนา  0.15  เมตร  
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12.กอสรางถนน ค.ส.ล.  และ

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. (ไมมีชื่อ

ซอย  อยูในซอยเตาปูนฝงทิศ

ตะวันออก) ถนนกวาง 1.30  

เมตร ยาว 53.00 เมตร หนา

0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอย

กวา 69.00 ตารางเมตรและ

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายใน

กวาง 0.40 เมตร ยาว 53.00 

 ซอยเตาปูนฝงทิศ

ตะวันออก

สํานักการชาง          195,000          195,000.00 แลวเสร็จ

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ได

ตั้งไว  เบิกจายแลว
ผลการดําเนินงาน

กวาง 0.40 เมตร ยาว 53.00 

 เมตร

3 วางทอเมนประปา 1. วางทอเมนประปา ระยะ ถนนราชดําเนินฝง สํานักการประปา 2,000,000      
 -

ไมไดดําเนินการ * สาเหตุท่ีไมไดดําเนินการ

ทางไมนอยกวา 1,050 ม. โดยใช ตะวันตก จากถนนพระ  - รายรับไมถึงตามงบประมาณ

ทอ PVC ชั้น 8.5 ชนิดแหวนยาง เวยีงถึงซอยตรอกฉาง ท่ีตั้งไว

ขนาด Ø 250 มม.  (10 นิ้ว)

4 เก็บเงินคาน้ําประปา  - จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน เขตเทศบาลนคร สํานักการประปา 1,938,000      2,072,842.48      แลวเสร็จ  - มีเจาหนาที่ดําเนินการเก็บคา

นอกสถานท่ี จํานวน 17 อัตรา นครศรีธรรมราช และ น้ําประปาและสามารถบริการ

 - จัดจางชุมชนเขามามีสวน นอกเขตเทศบาลนครฯ ประชาชนไดอยางรวดเร็ว

รวมในการเก็บคาน้ําประปา บางสวน
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5 จดมาตรวัดน้ําประปา จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน เขตเทศบาลนคร สํานักการประปา 950,000         933,118.64         แลวเสร็จ  - เกิดประสิทธิภาพในการดาํเนิน

จดมาตรวัดน้ําประปา จํานวน นครศรีธรรมราช และ การจดมาตรวัดนํ้า

10 อัตรา นอกเขตเทศบาลบางสวน

6 กอสรางระบบระบายน้ํา 1. กอสรางทอระบายน้ํา ถนนพัฒนาการทุงปรัง สํานักการชาง 550,000         
 -

ไมไดดําเนินการ * สาเหตุท่ีไมไดดําเนินการ

ค.ส.ล.  ทอ ค.ส.ล.  เสนผา (จากบริเวณซอยบอโพง- ตั้งงบประมาณใหมในป 2557

ศูนยกลาง  0.60 ม.  ยาว คลองสวนหลวง)

หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ได
ตั้งไว  เบิกจายแลว

ผลการดําเนินงานลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย

ศูนยกลาง  0.60 ม.  ยาว คลองสวนหลวง)

272.00 ม. 

2. กอสรางทอระบายน้ํา สุดซอยสาวสวย (ตอจาก สาํนักการชาง 130,000         
 -

ไมไดดําเนินการ * สาเหตุท่ีไมไดดําเนินการ

ค.ส.ล.  ทอ ค.ส.ล.   เสนผา รางระบายน้ําเดิม-ซอย ตั้งงบประมาณใหมในป 2557

ศูนยกลาง  0.60 ม.  ยาว ชายทุง)

65.00 ม. 

3. กอสรางรางระบายน้ํา ซอยเหมืองนํ้า แยก 1 สํานักการชาง 535,000         521,072.00         แลวเสร็จ

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

ภายในกวาง 0.40 ม. ความ

ยาวรวม  214.00 ม.
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4. กอสรางรางระบายน้ํา ซอยเหมืองนํ้าแยก 2 สํานักการชาง 465,000         416,000.00         แลวเสร็จ

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

ภายในกวาง 0.40 ม. ความ

ยาวรวม  186.00  ม.

5. ปดฝารางระบายน้ํา ระหวางซอยพรมโชติชัย สํานักการชาง 50,000           
 -

ไมไดดําเนินการ * สาเหตุท่ีไมไดดําเนินการ

ค.ส.ล. รูปตัวยู ภายในกวาง กับซอยรมบุญ ตั้งงบประมาณใหมในป 2557

หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ได
ตั้งไว  เบิกจายแลว

ผลการดําเนินงานลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย

ค.ส.ล. รูปตัวยู ภายในกวาง กับซอยรมบุญ ตั้งงบประมาณใหมในป 2557

1.50 ม. ความยาว 70.00 ม.

6. กอสรางรางระบายน้ํา ซอยศรีธรรมโศก 1 ฝงทิศ สํานักการชาง 380,000         380,000              แลวเสร็จ

ค.ส.ล. รางระบายน้ํา ค.ส.ล. เหนือ จากลําเหมือง

ภายในกวาง  0.40 ม.  ยาว สาธารณะไปทางทิศ

152.00 ม. ตะวันตก

7. กอสรางรางระบายน้ํา ซอย 99 ทั้งสองฝง สํานักการชาง 1,100,000      1,100,000           แลวเสร็จ

ค.ส.ล. พรอมปดรางระบายน้ํา

เดิมกลางถนนรางระบายน้ํา 

ค.ส.ล. ภายในกวาง  0.40  ม.

ความยาวรวม 420.00 ม.
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8. กอสรางรางระบายน้ํา ซอยนิชารัตน (ชุมชน สํานักการชาง 250,000         250,000.00         แลวเสร็จ

ค.ส.ล. รางระบายน้ํา ค.ส.ล. นิยมสุข) ฝงทิศใต

ภายในกวาง 0.40 ม.  ยาว

100.00 ม.

9. กอสรางรางระบายน้ํา ซอยเศรษฐี 99 (ฝงทิศใต) สํานักการชาง 1,350,000      1,345,000.00      แลวเสร็จ

ค.ส.ล. รางระบายน้ํา ค.ส.ล.

หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ได
ตั้งไว  เบิกจายแลว

ผลการดําเนินงานลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย

ค.ส.ล. รางระบายน้ํา ค.ส.ล.

ภายในกวาง  0.40 ม.  ยาว

536.00 ม.

10.กอสรางทอลอดเหลี่ยมซอย

บางงัน กวาง 1.50 เมตร สูง  

1.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร

ซอยบางงัน สํานักการชาง 280,000         280,000              แลวเสร็จ

11.กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

 ถนนหลังวัดทาโพธิ์ จากซอย

ทรัพยเจริญถึงสะพานทาขนอน  

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายใน

กวาง  0.40  เมตร   ยาว  

212.00  เมตร

ถนนหลังวัดทาโพธิ์ สํานักการชาง 595,000         595,000              แลวเสร็จ
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7 กอสรางท่ีพักของวิน

จักรยานยนตรับจาง

1. ชนิดโครงหลังคาเหล็ก ขนาด 

 1.00 x 1.20 เมตร  จํานวน  

17  วิน  ตามรายการและแบบ

แปลนของเทศบาล

เขตเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักปลัด 

เทศบาล

418,200         418,200.00         แลวเสร็จ

2. ขนาดกวาง  1.50 เมตร ยาว

 2.40 เมตร หลังคาเหล็กรีดลอน

 จํานวน 10 ชุด

เขตเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

สํานักปลัด 

เทศบาล

350,000         350,000              แลวเสร็จ

8 ไฟฟาสาธารณะ 1. ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ถนนชลประทาน 3 ขวา สํานักการชาง          635,823  - กําลังดําเนินการ

หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ได
ตั้งไว  เบิกจายแลว

ผลการดําเนินงานลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย

8 ไฟฟาสาธารณะ 1. ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ

ถนนชลประทาน 3 ขวา   โดย

ทําการปกเสาแรงสูงพรอมติดตั้ง

หมอแปลง 1 เฟส  ขนาด 30 

เควเีอ จํานวน 1 เครื่อง  

ระยะทาง 558 เมตร ปกเสา

พาดสายแรงต่ํา  พรอมติดตั้งดวง

โคมและชุดควบคุม จํานวน 24 

 ชุด  ขนาด  2x36  วัตต 

ระยะทาง  1,042  เมตร

ถนนชลประทาน 3 ขวา สํานักการชาง          635,823  - กําลังดําเนินการ
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2.ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ

ซอยปากพลี โดยทําการปกเสา

พาดสายพรอมติดตั้งดวงโคม  

ขนาด  2x36 วัตต จํานวน 13 

ชุด ระยะทาง 600 เมตร

ซอยปากพลี สํานักการชาง          279,271  - กําลังดําเนินการ

3.ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ

ซอยกามาลุดดีน 3 โดยปกเสา

พาดสายพรอมติดตั้งดวงโคม 

ซอยกามาลุดดีน 3 สํานักการชาง     135,912.15  - กําลังดําเนินการ

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ได

 เบิกจายแลว
ผลการดําเนินงาน

ตั้งไว

พาดสายพรอมติดตั้งดวงโคม 

ขนาด 2x36 วัตต  จํานวน 8 

ชุด ระยะทาง 348  เมตร

4. ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ

ซอยขุนรักษ โดยทําการปกเสา

พาดสายพรอมติดตั้งดวงโคม

ขนาด  2x36 วัตต จํานวน 3  

ชุด ระยะทาง 102 เมตร

ซอยขุนรักษ สํานักการชาง       44,010.96  - กําลังดําเนินการ

5. ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ

ซอยทวดจริกออก 1  โดยปก

เสาพาดสายพรอมติดตั้งดวงโคม

ขนาด  2x36 วัตต  จํานวน 2 

ชุด ระยะทาง 53เมตร

ซอยทวดจริกออก 1 สํานักการชาง       26,472.04  - กําลังดําเนินการ
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6. ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ

ซอยมิ่งมงคล แยก 1  โดยทํา

การปกเสาพาดสายพรอมติดต้ัง

ดวงโคม  ขนาด  2x36  วัตต  

จํานวน  1  ชุด  ระยะทาง  66

เมตร

ซอยมิ่งมงคล แยก 1 สํานักการชาง            18,191  - กําลังดําเนินการ

7. ปรับปรุงไฟฟาบริเวณ

อนุสรณสถานสะพานยาว  โดย

อนุสรณสถานสะพานยาว  สํานักการชาง 430,000         299,000.00         แลวเสร็จ

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ได

ตั้งไว  เบิกจายแลว
ผลการดําเนินงาน

อนุสรณสถานสะพานยาว  โดย

ทําการติดตั้งเสาไฟประติมา- 

กรรมรูปหงส ชุดโคมไฟสองสวาง

 250 วัตต พรอมอุปกรณครบ

ชุด  จํานวน 8 ชุด

8. ติดต้ังเสาไฟประติมากรรม

แบบกิ่งคูถนนกะโรม โดยใชทอ

เหล็กเสนผาศูนยกลาง ขนาด 6

 นิ้ว และ 4 นิ้ว ชนิด BSM   

ความสูงไมนอยกวา 6.80 

เมตร ยอดเสาติดตั้ง

ประติมากรรมรูปนักษัตร  

อลูมิเนียม จํานวน 108  ตน

ถนนกะโรม สํานักการชาง 10,000,000    10,000,000         แลวเสร็จ
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9. เปล่ียนโคมไฟถนน

พัฒนาการคูขวาง   โดยติดตั้ง

โคมไฟประหยัดพลังงาน   ชนิด

หลอด LED ขนาด 150 วัตต  

จํานวน  296  ชุด

ถนนพัฒนาการคขูวาง สํานักการชาง 14,356,000     - กําลังดําเนินการ

9 เพ่ิมประสิทธิภาพการ จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน เขตเทศบาลนคร สํานักการประปา 1,920,000      2,091,931.14      แลวเสร็จ  - เกิดประสิทธิภาพในการผลิต

ผลิตนํ้าประปา จํานวน   24   อัตรา นครศรีธรรมราช การซอมบํารุงและการบริการ

หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ได
ตั้งไว  เบิกจายแลว

ผลการดําเนินงานลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
พ้ืนที/่เปาหมาย

ผลิตนํ้าประปา จํานวน   24   อัตรา นครศรีธรรมราช การซอมบํารุงและการบริการ

10 เพ่ิมประสิทธิภาพในการ จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน เขตเทศบาลนคร สํานักการประปา 2,250,000      2,353,731.55      แลวเสร็จ  - เกิดประสิทธิภาพในการ

ซอมบํารุง จํานวน   28  อัตรา นครศรีธรรมราช การซอมบํารุง

11 เพ่ิมประสิทธิภาพการ จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน เขตเทศบาลนคร สํานักการชาง 8,285,600      8,409,010.93      แลวเสร็จ  - การบริการประชาชนมีความ

บริการของสํานักการชาง จํานวน  106  อัตรา นครศรีธรรมราช สะดวกรวดเร็ว 

12 เพ่ิมประสิทธิภาพการ จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน สถานีขนสงผูโดยสาร สถานีขนสง 912,000         1,071,103.22      แลวเสร็จ  - การบริการประชาชนมีความ

บริการสถานีขนสง จํานวน  ๑2  อัตรา เทศบาลนคร ผูโดยสารเทศบาล สะดวกรวดเร็ว ประชาชนเกิด

ผูโดยสาร นครศรีธรรมราช นครนครศร-ี ความพึงพอใจ

ธรรมราช

รวม 69,035,380   50,661,771.64   
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1 ฝกอบรมสงเสริมและ สงเสริมและฝกอาชีพใหกับ ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ 400,000      58,286.90        แลวเสร็จ  - ทําใหประชาชนไดมีอาชีพเสริม

พัฒนาอาชีพใหกับ ประชาชนในเขตเทศบาล นครนครศรีธรรมราช สังคม และเพ่ิมรายไดแกครอบครัว

ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม พ้ืนที/่เปาหมายลําดับท่ี
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)

แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

หนวยดําเนินการ ผลลัพทท่ีได
ตั้งไว  เบิกจายแลว

พัฒนาอาชีพใหกับ ประชาชนในเขตเทศบาล นครนครศรีธรรมราช สังคม และเพ่ิมรายไดแกครอบครัว

ประชาชนในเขตเทศบาล และจัดใหมีลานคาในชุมชน ประชาชนไดใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน

2 พัฒนาและสงเสริมการ  - จัดทําสื่อประชาสัมพันธ เขตเทศบาลนคร สํานักปลัด 1,500,000   952,567.00      แลวเสร็จ  - ประชาสัมพันธการทองเท่ียว

ทองเที่ยว เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว นครศรีธรรมราช เทศบาล ของเมืองนครศรีธรรมราช  

 - จัดประเพณีท่ีสําคัญเพ่ือ อนุรักษและสงเสริมประเพณีท่ีสําคัญ

สงเสริมการทองเท่ียว มีศูนยบริการการทองเท่ียว

 - อบรมใหความรูแกบุคลากร

เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว

 - เผยแพรและประชาสัมพันธ

แหลงทองเท่ียวของดีเมืองนคร
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 - จัดกิจกรรมน่ังรถชมเมือง

เลาเรื่องเมืองลิกอร

 - จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

 จํานวน 1 อัตรา

 - กิจกรรมอื่นๆเพ่ือการพัฒนา

ลําดับท่ี
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต)
หนวยดําเนินการโครงการ/กิจกรรม พ้ืนที/่เปาหมาย ผลลัพทที่ได

ตั้งไว  เบิกจายแลว
ผลการดําเนินงาน

 - กิจกรรมอื่นๆเพ่ือการพัฒนา

   และสงเสริมการทองเท่ียว

รวม 1,900,000   1,010,853.90  
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1 ปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเมือง 1. ปรับปรุงสนามหนาเมือง สนามหนาเมือง สํานักการชาง 6,000,000      5,392,351.16       แลวเสร็จ  - พัฒนาใหเปนเมืองนาอยู

 - ปรับปรุงรางระบายน้ําเดมิ เกิดความสะอาด สวยงามเปนมิตร

ผลการ

ดําเนินงาน

แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที/่เปาหมายลําดับท่ี รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต) หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ได
ตั้งไว  เบิกจายแลว

 - ปรับปรุงรางระบายน้ําเดมิ เกิดความสะอาด สวยงามเปนมิตร

และกอสรางรางระบายน้ํา กับสิ่งแวดลอม และพัฒนาพ้ืนที่

ค.ส.ล. ตําแหนงใหม กวางภายใน สีเขียวในชุมชนมากขึ้น

0.40 ม.  ความยาวไมนอยกวา

 61.00  ม.

 - ปรับปรุงถนนทางเดินออก

กําลังกาย  ชนิดแอสฟลทติค

คอนกรีตดานทิศตะวันตก

พ้ืนที่ไมนอยกวา 300.00 ตร.ม.

 - ปรับปรุงพ้ืนทางเทาดวย

การปูแผนคอนกรีตพิมพลาย

พ้ืนที่ไมนอยกวา 425.00 ตร.ม.

109



                      งบประมาณ

 - ปรับปรุงลานสนามหญา

ดานทิศตะวันออก  เปนลาน

กิจกรรมนันทนาการและพักผอน

พ้ืนที่ไมนอยกวา 730.00 ตร.ม.

 - ปรับปรุงลานทางเขาและลาน

ผลการ

ดําเนินงาน
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต) พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ได

ตั้งไว  เบิกจายแลว

 - ปรับปรุงลานทางเขาและลาน

หนาปายโครงการดานทิศ

ตะวันออก พ้ืนที1่80.00 ตร.ม.

 - ปรับปรุงตนไมใหญดาน

ทิศตะวันตก   ดานทิศเหนือ

และดานทิศตะวันออก

 - ปรับปรุงสนามหญาเดิม

 - ปรับปรุงไฟฟาแสงสวาง

บริเวณทางเดินออกกําลังกาย
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2. ปรับปรุงภูมิทัศนพื้นที่ สนามหนาเมือง สํานักการชาง 3,900,000      3,575,000.00       แลวเสร็จ

ริมคลองหนาเมือง (เฟส 1)

ดานสวนศรีธรรมาโศกราช ชวง

ตั้งแตสะพานนครนอยถึงสะพาน

สุขสันต พ้ืนที่ประมาณ  1,000

ผลการ

ดําเนินงาน
หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ได

ตั้งไว  เบิกจายแลว
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต) พ้ืนที/่เปาหมาย

สุขสันต พ้ืนที่ประมาณ  1,000

ตร.ม. โดยทําการปรับปรุงพ้ืนท่ี

ทางเดิน  ลานกิจกรรม  จุดชม

ทิวทัศนและจัดสวน

3. ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ สวนสาธารณะคูขวาง สํานักการชาง 1,500,000      1,490,000.00       แลวเสร็จ

สวนสาธารณะคูขวาง พ้ืนที่

รวม 4,650.00 ตร.ม.  ดังนี้

 - ปรับปรุงทางเดินภายในสวน

 - กอสรางนํ้าพุ

 - ปรับปรุงไมยืนตนและไมพุม

 - ปรับปรุงสนามหญา

 - ติดต้ังไฟฟาแสงสวางภายในสวน
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2 ปรับปรุงและตกแตงสะพาน ปรับปรุงและตกแตง สะพานลอยทาวัง สํานักการชาง 1,500,000      1,499,000.00       แลวเสร็จ

ลอยทาวัง ( แบบสถาปตย สะพานลอย  พ้ืนที่สะพาน

กรรมจีน) กวาง 2.20 ม. ยาวประมาณ 

 12.00 ม. สี่ดาน

ผลการ

ดําเนินงาน
หนวยดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)ลําดับท่ี ผลลัพทที่ได

ตั้งไว  เบิกจายแลว
พ้ืนที/่เปาหมาย

3 ปรับปรุงและตกแตง ปรับปรุงและตกแตง สะพานลอยตลาดแขก สํานักการชาง 1,500,000      1,499,000.00       แลวเสร็จ

สะพานลอยตลาดแขก สะพานลอย  พื้นท่ีสะพาน

(แบบสถาปตยกรรม กวาง 2.30 ม. ยาวประมาณ 

อิสลาม) 12.00 ม. สี่ดาน

4 รักษาความสะอาดภายใน จัดจางเจาหนาที่   จํานวน เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข 6,300,000      7,164,940.63       แลวเสร็จ  - เมืองมีความสะอาดเปนระเบียบ

เขตเทศบาล 89 อัตรา  ทําความสะอาด นครศรีธรรมราช และสิ่งแวดลอม เรียบรอยและสวยงาม

กวาดขยะทุกวัน   ตามถนน 

ตรอก  ซอย  ทางเทา  ขอบ

รางระบายน้ํา
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5 เก็บขนขยะมูลฝอย จางเหมาองคกรเอกชนเก็บ เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข 15,000,000    14,193,151.46    แลวเสร็จ  - เมืองมีความสะอาดเปนระเบียบ

ขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล นครศรีธรรมราช และสิ่งแวดลอม เรียบรอยและสวยงาม

6 จางตัดหญา จางเหมาองคกรเอกชนตัดหญา เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข 1,950,000      1,920,000.00       แลวเสร็จ  - เมืองมีความสะอาดเปนระเบียบ

ตามถนน ตรอกซอยตางๆ นครศรีธรรมราช และสิ่งแวดลอม เรียบรอยและสวยงาม

และไหลถนนภายในเขตเทศบาล

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต) พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ได
ตั้งไว  เบิกจายแลว

ผลการ

ดําเนินงาน
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม

และไหลถนนภายในเขตเทศบาล

7 พัฒนาและแกไขปญหา จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข 2,901,300      2,642,000.00       แลวเสร็จ  - ระบบระบายน้ํามีความ

สิ่งแวดลอม ดานการกําจัดสิ่งปฏิกูล และ นครศรีธรรมราช และสิ่งแวดลอม คลองตัว เมืองสวยงามและ

ขยะมูลฝอยการบํารุงรักษา  เปนระเบียบเรียบรอย

ระบบระบายน้ํา  การบําบัด

น้ําเสีย ฯลฯ จํานวน  40 อัตรา

8 ดูแลความสะอาดและรักษา จัดจางเจาหนาที่ดําเนินการ ตลาดสดเทศบาล กองสาธารณสุข 893,700         778,345.44         แลวเสร็จ  - ตลาดสดเทศบาลมีความสะอาด

ความปลอดภัยตลาดสด รักษาความสะอาดและ นครนครศรีธรรมราช และสิ่งแวดลอม และปลอดภัยสําหรับประชาชน

เทศบาล(ตลาดสดคูขวาง) เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย (ตลาดสดคูขวาง)

ตลาดสดเทศบาล  จํานวนรวม 

 ๑2  อัตรา
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9 ปรับปรุงอาคารตลาดสด  - ปรับปรุงอาคารชั้น 2 ของ ตลาดสดคูขวาง สํานักการคลัง 5,900,000      
 -

ไมไดดําเนินการ * สาเหตุท่ีไมไดดําเนินการ

เทศบาลฯ (ตลาดสด ตลาดสดปรับปรุงฝาเพดานพรอม งบประมาณต่ํากวาราคากลาง

คูขวาง) กั้นหองกระจก และติดตั้งแอร 

 - ติดต้ังระบบฮูดดูดควันสังกะสี

พรอมทอดูดควนัสังกะสี มอเตอร

ผลลัพทที่ได
ผลการ

ดําเนินงานตั้งไว  เบิกจายแลว
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม หนวยดําเนินการพ้ืนที/่เปาหมายรายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

พรอมทอดูดควนัสังกะสี มอเตอร

แบบหอยโขงและอุปกรณ

ประกอบจํานวน 2 ชุด  บริเวณ

แผงขายของชั้นลาง ดานทิศ

ตะวันตกในตลาดสด

10 พัฒนาและพิทักษ จัดจางชุมชนเก็บขยะใน เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข 60,000           67,200.00           แลวเสร็จ  - ประชาชนในชุมชนมีสวนรวม

สิ่งแวดลอมในชุมชน ชุมชนท่ีรถเก็บขยะเขาไมถึง นครศรีธรรมราช และสิ่งแวดลอม ในการรักษาสิ่งแวดลอม

11 บําบัดนํ้าเสียและลดภาวะ  - บําบัดนํ้าเสียคลองในเขต เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข 350,000         440,200.00         แลวเสร็จ  - ลดมลภาวะดานกลิ่น  ฟนฟู

ดานกลิ่นโดยใชจุลินทรีย เทศบาล  ๕ สาย   สถานที่ นครศรีธรรมราช และสิ่งแวดลอม และบําบัดคุณภาพน้ําในลําคลอง

ธรรมชาติ กําจัดขยะมูลฝอย โรงฆาสัตว 

บริเวณภายในสวนสัตว  และ

แหลงนํ้าอื่นๆ
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 - ลดตัวออนของแมลงท่ีเกิดจาก

แหลงนํ้า เชน ยุง ดยใชจุลินทรีย

โธรรมชาติ เพ่ือปองกันการเกิด

โรคท่ีเกิดจากแมลง และจัดจาง

เจาหนาที่ปฏิบัติงาน จํานวน  

ผลการ

ดําเนินงาน
หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ได

ตั้งไว  เบิกจายแลว
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต) พ้ืนที/่เปาหมาย

เจาหนาที่ปฏิบัติงาน จํานวน  

๒ อัตรา

12 รักษาสิ่งแวดลอมและ จัดกิจกรรมพัฒนา   อนุรักษ เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ 400,000          - ไมไดดําเนินการ * สาเหตุท่ีไมไดดําเนินการ

ทรัพยากรธรรมชาติ คคูลอง และสิ่งแวดลอมในเขต นครศรีธรรมราช สังคม โอนลดไปใชกิจกรรมอื่น

เทศบาล และการสงเสริมชุมชน

องคกรท่ีจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน

ดานสิ่งแวดลอม

13 ปองกันโรคเอดส  การ  - คนหา ดูแล รักษาและปองกัน เขตเทศบาลนคร กองการแพทย 500,000         201,600.00         แลวเสร็จ  - ผูปวยเอดสและผูติดเชื้อ HIV

ควบคุมผูติดเชื้อและผูได ควบคุมโรคในผูปวยเอดส นครศรีธรรมราช ไดรับการดูแลทุกคน อัตราการปวย

รับผลกระทบจากเอดส  - รณรงคควบคุมปองกันเพ่ือลด และตายดวยโรคเอดสลดลง

อัตราผูปวยเอดส

 - ใหยาตานไวรัสในผูปวยเอดส
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 - จัดกิจกรรมประจําเดือน

เพ่ือใหผูปวยพบแพทยเดือน

ละ 1 ครั้ง

14 ควบคุมปองกันโรควัณโรค  - ดูแลรักษา ฟนฟูสภาพของผูปวย เขตเทศบาลนคร กองการแพทย 150,000         42,140.00           แลวเสร็จ  - ผูปวยเและผูติดเช้ือวัณโรค

และดูแลผูปวยแบบมี วัณโรค และการควบคมุปองกัน นครศรีธรรมราช ไดรับการดูแลทุกคน 

ผลการ

ดําเนินงาน เบิกจายแลว
หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ได

ตั้งไว
พ้ืนที/่เปาหมายลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

และดูแลผูปวยแบบมี วัณโรค และการควบคมุปองกัน นครศรีธรรมราช ไดรับการดูแลทุกคน 

พ่ีเลี้ยง  - ลดอัตราการปวยการตายดวย

โรควณัโรค

 - ติดตามผลการรักษาผูปวย

วัณโรค

 - จัดกิจกรรมพบผูปวยใน

โรงพยาบาลประจําเดือน

เดือนละ 1 ครั้ง

15 รณรงคปองกันโรคติดตอ   - ปองกันการระบาดของ เขตเทศบาลนคร กองการแพทย 30,000           ใชงบ สป.สช แลวเสร็จ  - ประชาชนมีความรูสามารถ

โรคติดตอ นครศรีธรรมราช ปองกันโรคติดตอได  ไมมีการ

 - จัดกิจกรรมรณรงคปองกัน แพรระบาดของโรค

โรคติดตอตางๆ
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16 สงเสริมทันตสุขภาพ ใหประชาชนไดรับการดูแล  - โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย 100,000         13,563.00           แลวเสร็จ  - ประชาชนมีสุขภาพฟนที่ดี

สุขภาพชองปากในเรื่องการ  - ศูนยบริการ การเจ็บปวยโรคชองปากลดลง

สงเสริมการปองกันและรักษา สาธารณสุขฯ 5 ศูนย

สุขภาพในชองปาก  - โรงเรียนในเขต

เทศบาล 13 โรง

ผลลัพทที่ไดหนวยดําเนินการ
ตั้งไว  เบิกจายแลว

ผลการ

ดําเนินงาน
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต) พ้ืนที/่เปาหมาย

เทศบาล 13 โรง

 - ศูนยสงเสริมสขุภาพ

ผูสูงอายุ

17 เพ่ิมประสิทธิภาพ จัดจางแพทย พยาบาล เจาหนาที่ โรงพยาบาลเทศบาล กองการแพทย 12,344,200    11,463,727.00    แลวเสร็จ  - สงเสริมสุขภาพและการรักษา

โรงพยาบาลและศูนย ปฏิบัติงานในรงพยาบาลเทศบาลฯ นครนครศีรธรรมราช พยาบาลแกประชาชน

บริการสาธารณะสุข โและศนูยบริการสาธารณะสุข และศูนยบริการ

จํานวน  108  อัตรา สาธารณสุขฯ

18 อบรมสัมมนาบุคลากร จัดอบรมสัมมนาใหความรู โรงพยาบาลเทศบาล กองการแพทย 200,000         401,775.00         แลวเสร็จ  - เจาหนาที่พนักงานมีความรู

แกบุคลากรทางการแพทย นครนครศรีธรรมราช ความเขาใจในการปฏิบัติงาน

และเจาหนาที่ท่ีเก่ียวของ

และศึกษาดูงาน
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19 พัฒนางานสาธารณสุข พัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข ชุมชนในเขตเทศบาล กองการแพทย 570,000         ใชงบ สป.สช แลวเสร็จ  - ประชาชนมีสวนรวมใน

มูลฐานในเขตเทศบาล การแกไขปญหาสาธารณสุขใน นครนครศรีธรรมราช การสงเสริมสุขภาพในชุมชน

เรื่องตางๆ และจัดบริการสุขภาพ

เบื้องตนในศูนย ศสมช.

20 คุมครองผูบริโภคและ  - สุมเก็บและตรวจตัวอยาง เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข 1,600,000      1,612,381.57       แลวเสร็จ  - ประชาชนไดบริโภคอาหารปลอด

ผลลัพทที่ได
ตั้งไว  เบิกจายแลว

ผลการ

ดําเนินงาน
หนวยดําเนินการลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต) พ้ืนที/่เปาหมาย

20 คุมครองผูบริโภคและ  - สุมเก็บและตรวจตัวอยาง เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข 1,600,000      1,612,381.57       แลวเสร็จ  - ประชาชนไดบริโภคอาหารปลอด

ตรวจใหคําแนะนําทาง อาหารดวยนํ้ายาทดสอบเบ้ืองตน นครศรีธรรมราช และสิ่งแวดลอม จากการปนเปอนจากสารเคมี

ดานสุขาภิบาล  และ ที่ตลาดขายปลีก ขายสง สถานท่ี ที่มีพิษและแบคทีเรียท่ีตกคาง 

อนามัยสิ่งแวดลอม ผลิตอาหารสถานที่จําหนายอาหาร สถานประกอบการสะอาดถูก

และสถานศึกษาทุกแหงภายใน สุขลักษณะ

เขตเทศบาล

 - ตรวจใหคําแนะนําทางดาน

สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม

แกสถานที่จําหนายอาหารผลิต

อาหารสถานที่ประกอบกิจการคา 

และสถานศึกษาทั้งหมดภายใน

เขตเทศบาล
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 - จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

   จํานวน 12 อัตรา

21 เขียงจําหนายเน้ือสัตว  - สํารวจขอมูลผูคาหรือ เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข 150,000         176,265.81         แลวเสร็จ  - ประชาชนปลอดภัยในการ

อนามัย   และตลาดสด ผูประกอบการท่ีมีการจําหนาย นครศรีธรรมราช และสิ่งแวดลอม บริโภคเน้ือสัตว ตลาดสดสะอาด

ถูกสุขลักษณะ เนื้อสัตวในตลาดท้ังหมดในเขต ถูกสุขลักษณะ

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต) พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ได
ตั้งไว  เบิกจายแลว

ผลการ

ดําเนินงาน

ถูกสุขลักษณะ เนื้อสัตวในตลาดท้ังหมดในเขต ถูกสุขลักษณะ

เทศบาล

 - สุมเก็บตัวอยาง  ปสสาวะ 

และเน้ือสัตว เพ่ือนํามาตรวจ

สารเรงเนื้อแดง ยาปฏิชีวนะ

สัปดาหละ  1  ครั้ง

 - ตรวจใหคําแนะนําทางดาน

สุขาภิบาลสถานท่ีจําหนาย

เนื้อสัตวและจัดจางเจาหนาที่

ปฏิบัติงานจํานวน 2 อัตรา
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22 โครงการปองกันและ  - กําจัดสัตวท่ีเปนพาหะนําโรค เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข 600,000         1,034,539.00       แลวเสร็จ  - ลดและปองกันประชาชนท่ีปวย

ควบคุมสัตวพาหะนําโรค เชน หนู ยุง ลูกน้ํายุงลาย เปนตน นครศรีธรรมราช และสิ่งแวดลอม จากโรคติดตอที่มาจากสัตวพาหะ

 - ใหความรูแกประชาชนในการ นําโรค

กําจัดสัตวพาหะนําโรค

 - พนเคมีกําจัดยุงและลูกน้ํายุง

ผลลัพทที่ไดรายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต) พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการโครงการ/กิจกรรมลําดับท่ี
ตั้งไว

ผลการ

ดําเนินงาน เบิกจายแลว

 - พนเคมีกําจัดยุงและลูกน้ํายุง

ดวยเครื่อง ULV ติดรถยนต 

ตามแผน  ปละ 12 ครั้ง 

 - พนยาฆาเชื้อเพ่ือปองกัน

ไขหวัดนกดวยเครื่อง ULV 

ติดรถยนตตามแผนปละ 4  ครั้ง 

 - พนเคมีกําจัดยุงตามคาํรอง

ของประชาชนในเขตเทศบาล
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23 อบรมใหความรูทางดาน  - อบรมทางดานสุขาภิบาลและ เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข 200,000         182,641.72         แลวเสร็จ  - ผูบริโภคเกิดความปลอดภัย

สุขาภิบาลและอนามัย อนามัยสิ่งแวดลอมแกผูประกอบ นครศรีธรรมราช และสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอม การจําหนายอาหารผูประกอบการ

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

นักเรียน นักศึกษาและ

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต) พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ได
ตั้งไว  เบิกจายแลว

ผลการ

ดําเนินงาน
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม

นักเรียน นักศึกษาและ

ประชาชนท่ัวไป จํานวน

ประมาณ  1,000 ราย

 - จัดทําเอกสารประมาณ 

2,000 ฉบับ

24 ปองกัน ควบคุมโรคพิษ  - ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัข เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข 400,000         493,463.51         แลวเสร็จ  - ประชาชนปลอดภัยจาก

สุนัขบา และลดจํานวน บาในสุนัขและแมว จํานวน นครศรีธรรมราช และสิ่งแวดลอม โรคพิษสุนัขบา ปองกันสัตวพาหะ

ประชากรสุนัขจรจัด   2,000  ตัว นําโรคพิษสุนัขบา

 - ฉีดยาคุมกําเนิดสุนัขและแมว

เพศเมีย  500  ตัว

 - ผาตัดทําหมันสนุัขและแมว 

  จํานวน 600 ตัว
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 - จัดทําทะเบียนประวัติสุนัข

ในเขตเทศบาล

 - สุมตรวจหัวสุนัขและแมว

 - จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน 

 จํานวน  4  อัตรา

ผลลัพทที่ได
ผลการ

ดําเนินงาน
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต) พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการ

 เบิกจายแลวตั้งไว

 จํานวน  4  อัตรา

25 ผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามัน ดําเนินการผลติน้ํามันไบโอดีเซล เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข            50,000 41,267.32           แลวเสร็จ  - ลดคาใชจายในการซื้อน้ํามัน

พืชใชแลว ท่ีมีมาตรฐานจากน้ํามันทอดซ้ํา นครศรีธรรมราช และสิ่งแวดลอม ดีเซลและชวยรักษาสิ่งแวดลอม

26 สํารวจสถานประกอบการ  - ดําเนินการสํารวจสถาน เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข 326,400         358,400.00         แลวเสร็จ  - เรงรัดใบอนุญาตสถานประกอบ

ประกอบการตาม  พ.ร.บ. นครศรีธรรมราช และสิ่งแวดลอม การตาม พรบ.สาธารณสุข 

สาธารณสุข  พ.ศ. 2535 พ.ศ.2535

 - จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน 

   จํานวน 4  อัตรา

27 อบรมกลุมเสี่ยงจาก  - จัดอบรมกิจการที่เปนอันตราย เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข 120,000         102,300.00         แลวเสร็จ  - ประชาชนไดรับความปลอดภัย

สถานประกอบการ ตอสุขภาพประเภทกิจการที่ นครศรีธรรมราช และสิ่งแวดลอม และผูประกอบการไดรับความรู

และการสงเสริมสุขภาพ เกี่ยวกับรถยนต เครื่องจักรกล ดานสุขาภิบาลอาหาร

หรือเครื่องกล
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 - อบรมสถานประกอบการราน

เสริมสวยและแตงผม  อบรม

เกี่ยวกับสุขวิทยาสวนบุคคล

การอบรมปองกันและควบคุม

โรคติดตอ ฯลฯ

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต) พ้ืนที/่เปาหมาย หนวยดําเนินการ ผลลัพทที่ได
ตั้งไว  เบิกจายแลว

ผลการ

ดําเนินงาน

โรคติดตอ ฯลฯ

28 บริหารจัดการโรงฆาสัตว จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน โรงฆาสัตวเทศบาล กองสาธารณสุข 2,800,000      1,944,523.31       แลวเสร็จ  - ผูบริโภคไดบริโภคเน้ือสัตวที่

จํานวน  25  อัตรา นครนครศรีธรรมราช และสิ่งแวดลอม ถูกสุขลักษณะสะอาดปลอดภัย

29 ใหบริการผูปวย  - ออกเยี่ยมผูปวยในโครงการ เขตเทศบาลนคร กองการแพทย 300,000         63,275.00           แลวเสร็จ  - ผูปวยไดรับบริการทางการแพทย

30,000 เตียง ถึงบาน และบริการรักษาผูปาย นครศรีธรรมราช อยางท่ัวถึง ลดภาระคาใชจาย

ถึงบาน ในการรักษาพยาบาล

 - จัดศูนยฮอตไลน  24  ชั่วโมง

รวม 68,595,600   58,793,050.93   
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