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สวนที่ ๑
บทนํา
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 โดย
ผูบริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนา เพื่อทํา
หน า ที่ ใ นการกํ า หนดแนวทางวิ ธี ก ารในการติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช เพื่อใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติและจัดทํา รายงานการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส
โดยมีงานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน ทํา หนา ที่รวบรวมและจั ดทํารายงานสรุ ปผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประจําปเสนอตอ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นตอผูบริหารเทศบาล สภา
เทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประกาศใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป
ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ขอ 29 (3) เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงจัดทํารายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยไดสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) เพื่อเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานของปที่ผานมาวามีความ
สอดคลองกับแผนงานที่ไดวางเอาไวหรือไม การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพียงใด และสามารถ
ใชเปนขอมูลยอนกลับเพื่อนําไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงและตัดสินใจในการกําหนดแนวทางการพัฒนา
ทองถิ่นในปตอไป
1.1 ความหมายของการติดตามและประเมินผล
1.1.1 การติดตาม
เปนขั้นตอนในการตรวจสอบผลการดําเนินการของแผนงานโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปวาได
ปฏิบัติตามขั้นตอนกิจกรรมที่กําหนดไวในแผนงานโครงการหรือไมมี การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
หรือไม และอยูในระยะเวลา งบประมาณที่ใชในการดําเนินการตามที่กําหนดไวหรือไม เพื่อเปนขอมูลยอนกลับ
ใหตนเอง ผูบังคับบัญชา ตลอดจนผูรับผิดชอบแผนงานโครงการทุกระดับ เพื่อใหคาํ แนะนํา ชวยเหลือ แกไข
อํานวยความสะดวก ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ บรรลุเปาหมายที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพ
1.1.2 การประเมินผล
เปนขั้นตอนการตรวจสอบความกาวหนาของแผนงานโครงการ ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์
ของแผนงานโครงการวามีมากนอยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดขึ้น การประเมินผลจึงเป น
กระบวนการบงชี้ถึงคุณคาของแผนงานโครงการ วาไดผลตามวัตถุประสงคของแผนงานโครงการนั้นหรือไม
เพียงใด
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1.2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผลแผน
1.2.1 เพื่อใหการติดตามและการประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
1.2.2 เพื่อใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนําไปสูการปรับปรุงการ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.2.3 เพื่อใหทราบสัมฤทธิผลโดยรวมของแผนพัฒนาเทศบาล และนําขอมูลที่ไดไปเปน
ขอชี้แนะแกผูบริหารในการจัดทําแผนพัฒนาปตอไป
1.3. กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลแผน
1.3.1 ความสําคัญของการติดตาม
การติดตามเปนเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดําเนินการอยู หาก
ไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง คาใชจาย โครงการ
สูงเกินกวาที่กําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน เกิด
ปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน
เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงาน
ภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการ ในทางตรงกันขาม
หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแลวจะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน (Cost–effective) ดําเนินงาน
ตางๆ ยกตัวอยางเชนการระบุปญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนวทางแกปญหาการติดตามความ
สามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย การติดตามประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนตางๆ
ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงาน
1.3.2 ความสําคัญของการประเมินผล
การประเมินผลนั้น เปนสิ่งหนึ่งที่จําเปนสําหรับการดําเนินการ เชนเดียวกับการติดตามเพราะผล
ที่ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการ ซึ่งขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งที่จะบงชี้วาแผนงานที่กําหนดไว ไดมีการ
ปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการที่ไดดําเนินการไปแลวนั้น ใหผลเปนอยางไร นําไปสู
ความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไวหรือไม อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบ วามีความ
สอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผล ถือเปนขอมูล
ยอนกลับ (Feedback) ที่สามารถนําไปใชในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากนี้ การประเมินผลยัง
ถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคา
และการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวมอยางเปน
ระบบมีความเที่ยงตรง เชื่อถือได
1.4. วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป
1.4.1 การติดตาม (Monitoring) เปนการติดตามเพื่อใหทราบความกาวหนาในการดําเนินงาน
ตามโครงการตางๆ ทีไ่ ดรับงบประมาณและไดบรรจุไวในแผนดําเนินการประจําป พ.ศ.2558 และในกรณีที่
พบปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน จะไดพิจารณาแนวทางในการแกไขปรับปรุงใหโครงการตางๆ ใหสําเร็จ
ลุลว งไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
วิธีการติดตามการดําเนินงาน โดยใหทุกหนวยงานในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ติดตาม
การดําเนินงานโครงการกิจกรรมในความรับผิดชอบ
และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานพร อมทั้งจํานวน
งบประมาณที่ใชจริงเปนรายไตรมาส ดังนี้
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ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557) รายงานภายในเดือน มกราคม 2558
ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2558) รายงานภายในเดือน เมษายน 2558
ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558) รายงานภายในเดือน กรกฎาคม 2558
ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2558) รายงานภายในเดือน ตุลาคม 2558
1.4.2 การประเมินผล (Evaluation) เปนการรวบรวมผลการติดตามความกาวหนาของ
โครงการและการประเมินผลโครงการของทุกสวนราชการ เพื่อวิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อใช
เปนขอมูลประกอบการพิจารณาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานโครงการนั้นๆ
และเปนขอมูลประกอบการ
จัดทําแผน พัฒนาและตั้งงบประมาณในปตอไป โดยมีการประเมินผลเปน 2 ประเภท ไดแก
1. การประเมินผลเชิงปริมาณ เปนการประเมินผลความสําเร็จในการดําเนินงานและ
การใชงบประมาณในแตละโครงการ โดยพิจารณาจากเปาหมายของโครงการที่ไดกําหนดไวในแผนดําเนินการ
และจํานวนงบประมาณที่ไดใชจายจริง
2. การประเมินผลเชิงคุณภาพ เปนการประเมินผลสําเร็จของโครงการที่มีลักษณะเปน
การประเมินผลความสําเร็จของเปาหมายเชิงคุณภาพที่ไดกําหนดไวในแผนพัฒนาสามป
1.5. การกําหนดหนวยงานรับผิดชอบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๘ กําหนดให ผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น เทศบาลนครนครศรีธรรมราชไดมคี ําสั่งเทศบาลที่ 01729/2556 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังนี้
1. นายสําเริง
ทองใหญ
ผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
2. นายเวียง
ปราบปญจะ ผูทรงคุณวุฒิ
รองประธานกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ วงศพิศาล
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
กรรมการ
4. นายคํานวน
โสมนิล
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
กรรมการ
5. นายสวาท
อรุณจิตร
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
กรรมการ
6. นางสธินี
ชาติสวัสดิ์
ประธานคณะกรรมการชุมชนเศรษฐีศรีนคร กรรมการ
7. ด.ต.เจริญ
มาถนอม
ประธานคณะกรรมการชุมชนตลาดยาว กรรมการ
8. ผูอํานวยการสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
กรรมการ
9. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
กรรมการ
10. นางวชิรา
ยุพการนนท ผูอํานวยการสํานักการคลัง
กรรมการ
11. นายอรุณศักดิ์ วงศวิวัฒน
ผูอํานวยการสํานักการชาง
กรรมการ
12. นางสุรีวรรณ สาสนานนท ผูอํานวยการกองวิชาการฯ
กรรมการ/เลขานุการ
อํานาจหนาที่ของ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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(๓) รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอนายก
เทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เพื่อใหนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเสนอตอสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
1.6 วิสัยทัศนการพัฒนา (Vision) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
“เทศบาลนาอยูสูความเปนเลิศ เปดเทศบาลใหทุกคนยอมรับ
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพผลการศึกษา
พัฒนาสาธารณูปโภคและขนสง สรางอาชีพที่มั่นคงแกชุมชน
และดูแลทุกคนใหอยูดีมีสุข ตลอดป ๒๕๕๙”
1.7 พันธกิจ (Mission)
๑. ปรับปรุงภูมิทัศน ภูมิสถาปตยเมือง ใหเปนระเบียบ สะอาด สวยงาม ระบบบริหารจัดการ
สิ่งเเวดลอมดีประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลเพื่อลดมลพิษ
๒. ดูแลสงเสริมสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลใหทั่วถึง ใหความรูดา นการปองกัน และควบคุม
โรค สุขอนามัยในการบริโภคสินคา เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของโรงพยาบาลเทศบาล และมีโรงพยาบาล
บริการชุมชน 4 มุมเมือง
๓. การบริหารจัดการเทศบาลโดยยึดหลักหลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมของประชาชน
ควบคูกับการพัฒนาบุคลากรเทศบาลอยางตอเนื่อง
๔. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน สรางชุมชนเขมแข็งบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สราง
งาน สรางอาชีพ เพิ่มรายไดใหกับชุมชน มีศูนยชุมชน แมบาน อสม. และผูสูงอายุ แบบบูรณาการ สงเคราะห
ผูดอยโอกาสทางสังคมอยางทั่วถึงและเปนธรรม พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
และเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของประชาชน
๕. สนับสนุนอุปกรณกีฬา เพิ่มลานกีฬา พัฒนาและปรับปรุงสนามกีฬาใหไดมาตรฐานเพื่อ
สนับสนุนสงเสริมใหประชาชนไดออกกําลังกาย
๖. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการทองเที่ยว
สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยว
๗. การจัดการศึกษาใหเทาเทียบกันทุกระดับ เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน สงเสริมและ
สนับสนุนเด็กเปนคนดีมีความรูคูคุณธรรม
สงเสริมเด็กใชเวลาวางใหเปนประโยชนดวยดนตรีกีฬาและ
นันทนาการ จัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยใหกับเด็กและเยาวชนที่ไมสามารถเขารับการศึกษาใน
ระบบได
๘. พัฒนาระบบการขนสง การจราจร ไฟฟา น้ําประปา ใหทั่วถึง เพียงพอ และไดมาตรฐาน
สรางระบบปองกันน้ําทวมอยางยั่งยืน มีศูนยซอมและบริการประชาชน 24 ชั่วโมง
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1.8 จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)
๑. เทศบาลยึดหลักธรรมาภิบาล
เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมทุกขั้นตอนในการ
บริหารจัดการ ตั้งแตรว มคิดรวมทํารวมตรวจสอบและประเมินผล
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีชมุ ชนเขมแข็งบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. การศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยมีประสิทธิภาพไดมาตรฐานทั้งดานวิชาการ
กีฬาและกิจกรรมนันทนาการเด็ก เยาวชนและคนในชุมชนเปนคนดีมีความรูคคู ุณธรรม สืบ
สานศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
๔. มีระบบโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่ไดมาตรฐานทั่วถึง เพียงพอ รองรับการพัฒนา
ทุกๆ ดาน
๕. ประชาชน ชุมชนมีงานมีอาชีพมีรายไดที่มั่นคง
๖. ประชาชน ชุมชนไดรับการบริการดานสาธารณสุขอยางทัว่ ถึง มีความรูดา นการปองกัน
ควบคุมโรค และสุขอนามัยในการบริโภคสินคา
๗. เปน”เทศบาลที่นาอยู”มีระบบการกําจัดสิ่งปฏิกูลอยางเปนระเบียบและเปน“เทศบาลสีเขียว”
ที่มีพื้นที่สีเขียวครอบคลุมทั่วเขตเทศบาล
1.9. ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
๑ . ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
๑.๑ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเทศบาล ดวยหลักนิติธรรม คุณธรรม
ความคุมคา โปรงใส ตรวจสอบได ความรับผิดชอบ และการมีสวนรวมของ
ประชาชน
๑.๒ บริหารจัดการเทศบาลแบบระบบเปด โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนเขา
มาสวนรวมในการบริหารจัดการตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตรวจสอบ รวมทั้งสงเสริม
ใหมี ระบบการตรวจสอบความโปรงใส และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนอง
ความตองการของประชาชน
๑.๓ เสริมสรางศักยภาพบุคลากรของเทศบาลทุกระดับอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเทศบาล
๒. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
๒.๑ นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิต และ
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
๒.๒ จัดตั้งศูนยชุมชน แมบาน อสม. และผูสูงอายุแบบบูรณาการ
๒.๓ สนับสนุนการใหการสงเคราะหผูดอยโอกาสทางสังคมอยางทั่วถึง และเปนธรรม ไดแก
เด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ
๒.๔ สงเสริมและสนับสนุนการแกไขปญหาความยากจนอยางยั่งยืน 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 จัดใหมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประจําเทศบาล และคืนโรงเรียนประถมศึกษาใหแก
ชุมชน
๓.๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และความเทาเทียมกันทางการศึกษาของ
นักเรียนทุกระดับ
๓.๓ พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๔ สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กเปนคนดีมีความรูคูคุณธรรม
๓.๕ สงเสริมและสนับสนุนใหเด็ก และเยาวชนใชเวลาวางใหเปนประโยชนดวยกีฬา ดนตรี
และกิจกรรมนันทนาการ
๓.๖ สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น
๔. ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
๔.๑ พัฒนาระบบคมนาคมขนสง ระบบการจราจร และไฟฟาสาธารณะ ใหทั่วถึงเพียงพอ
และไดมาตรฐาน
๔.๒ พัฒนาระบบการผลิต จําหนายน้าํ ประปา ใหทั่วถึงเพียงพอ และมีคุณภาพ
๔.๓ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้าํ และระบบการปองกันน้ําทวมอยางยั่งยืน
๔.๕ การจัดตั้งศูนยซอมและบริการประชาชน ๒๔ ชั่วโมง เรียกวา “หนวย BEST”
๕. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
๕.๑ จัดศูนยกลางการพัฒนาอาชีพสําหรับชุมชน จัดลานคาชุมชน พัฒนายานการคาเดิม
ของเมืองและจัดตลาดน้ําเมืองลิกอร เพื่อเสริมสรางรายไดและสงเสริมการทองเที่ยว
๕.๒ ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการทองเที่ยว และสนับสนุนการจัด
โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมการทองเที่ยวในรูปแบบตางๆ
๖. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
๖.๑ ปรับปรุงภูมิทัศน ภูมสิ ถาปตย และจัดระบบการกําจัดสิ่งปฏิกูลอยางเปนระเบียบ เพื่อ
เปน “เทศบาลนาอยู”
๖.๒ “เทศบาลสีเขียว” โดยจัดพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นครอบคลุมในเขตเทศบาลเพื่อลดมลพิษ
๖.๓ ยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลใหมีคุณภาพการบริการเทียบเทาโรงพยาบาลเอกชน
๖.๔ จัดใหมีโรงพยาบาลชุมชน ๔ มุมเมือง
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สวนที่ 2
การติดตามผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558
2.1 สรุปผลการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ.2555-2559) และ
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การ
จัดเวทีประชาคมการประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนใน
พื้นที่ กอนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไวในแผนพัฒนาสามป
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) เมื่อวันที่ 30
มิถนุ ายน 2557, แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557
และแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ทั้งนี้ไดกําหนด
โครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) และแผนเพิ่มเติม ดังนี้
ป 2558
ป 2559
ป 2560
ยุทธศาสตร
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
1. การเมืองการบริหาร 26
397,537,870 15
39,466,000 15
39,466,000
2. สวัสดิการสังคม
36
148,421,900 35 142,957,900 35 142,957,900
และคุณภาพชีวิต
3. การศึกษาศาสนา
68
199,826,600 58 143,106,100 58 143,975,400
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี
4. สาธารณูปโภคและ
25
246,088,200 17
82,976,000 17
82,976,000
โครงสรางพื้นฐาน
5. เศรษฐกิจ
6
24,204,400
4
14,400,000
4
14,400,000
6. สาธารณสุขและ
45
178,975,300 42
87,965,000 42
99,125,300
สิ่งแวดลอม
รวม

206 1,195,054,270

171

510,871,000 171

522,900,600
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2.2 สรุปผลการจัดทํางบประมาณป พ.ศ.2558
ผูบริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 และเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 รวมโครงการในปงบประมาณ พ.ศ.2558
ทั้งสิ้น 142 โครงการ งบประมาณ 496,822,610 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตรการพัฒนาไดดังนี้
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร
2. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
4. ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
6. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
รวม

จํานวน
โครงการ
17
27
51
13
2
32
142

แผนภูมิแสดงสัดสวนงบประมาณแยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา

งบประมาณ
(บาท)
64,943,400
126,184,900
155,038,400
79,774,000
2,580,000
68,301,910
496,822,610
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สรุปผลการนําแผนพัฒนาสามป (เฉพาะป 2558) ไปจัดทํางบประมาณ

ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร
2. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
4. ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
6. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
รวม

โครงการตามแผนสามป
โครงการทีอ่ นุมัติงบประมาณ
รอยละของโครงการ
เฉพาะป 2558
ในป 2558
ในแผนป 2558
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
26
397,537,870 17
64,943,400
8.25
5.43
36
148,421,900 27
126,184,900
13.11
10.56
68
199,826,600 51
155,038,400
24.76
12.97
25
246,088,200 13
79,774,000
6.31
6.68
6
24,204,400
2
2,580,000
0.97
0.21
45
178,975,300 32
68,301,910
15.53
5.72
206 1,195,054,270 142
496,822,610
68.93
41.57
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2.3 สรุปผลการติดตาม (Monitoring) ผลการดําเนินงานป พ.ศ.2558
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชไดดําเนินการการติดตามผลการดําเนินงานในป 2558 เพื่อให
ทราบความกาวหนาในการดําเนินงานตามโครงการตางๆที่ไดรับงบประมาณในป พ.ศ.2558 และในกรณีที่พบ
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน จะไดพิจารณาแนวทางในการแกไขปรับปรุงใหโครงการตางๆ ใหสําเร็จลุลวง
ไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
วิธีการติดตามการดําเนินงาน โดยใหทุกหนวยงานในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ติดตาม
การดําเนินงานโครงการกิจกรรมในความรับผิดชอบ
และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานพรอมทั้งจํานวน
งบประมาณที่ใชจริงเปนรายไตรมาส ดังนี้
ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557) รายงานภายในเดือน มกราคม 2558
ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2558) รายงานภายในเดือน เมษายน 2558
ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558) รายงานภายในเดือน กรกฎาคม 2558
ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2558) รายงานภายในเดือน ตุลาคม 2558
งานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน ดําเนินการรวบรวมผลการดําเนินงานพรอมทั้ง
จํานวนงบประมาณที่ใชจริง
นํามาสรุปผลและนําเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาตรวจสอบ เสนอความเห็น ใหคําแนะนํา และไดนาํ ความคิดเห็น
ขอเสนอแนะ และคําแนะนําของคณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ แจงผูบริหาร หนวยงานตางๆ ทราบและ
ใชเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุงการดําเนินงานโครงการตางๆ ใหสําเร็จลุลวงไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
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สรุปการติดตามผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557)

ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร
2. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
4. ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
6. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
รวม

งบประมาณ
ตั้งไว

เบิกจายแลว

รอยละ

28,042,300.00
116,184,900.00
150,543,400.00
46,441,000.00
2,200,000.00
66,872,410.00

3,394,095.42
26,236,920.00
23,630,574.55
5,438,619.16
25,665,707.14

12.10
22.58
15.70
11.71
38.38

410,284,010.00 84,365,916.27 20.56

ผลการดําเนินงาน (จํานวนโครงการ)
ดําเนินการ กําลัง
ยังไมได หมายเหตุ
ทั้งหมด
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ
16
1
9
6
26
1
17
8
49
3
26
20
11
11
2
1
1
32
29
3
136

5

93

38

11
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สรุปการติดตามผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 2 ( 1 มกราคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2558 )

ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร
2. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
4. ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
6. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
รวม

งบประมาณ
ตั้งไว

เบิกจายแลว

รอยละ

28,042,300.00
116,184,900.00
150,543,400.00
46,441,000.00
2,200,000.00
66,872,410.00

6,919,305.39
52,980,922.00
84,688,296.33
34,453,409.82
305,030.00
24,871,421.44

24.67
45.60
56.26
74.19
37.19

410,284,010.00 204,218,384.98 49.77

ผลการดําเนินงาน (จํานวนโครงการ)
ดําเนินการ กําลัง
ยังไมได หมายเหตุ
ทั้งหมด
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ
16
2
10
4
26
2
17
7
49
13
20
16
11
11
2
2
32
2
27
3
136

19

87

30

12
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สรุปการติดตามผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558)

ยุทธศาสตรการพัฒนา

งบประมาณ
ตั้งไว

เบิกจายแลว

รอยละ

1. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร
2. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
4. ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
6. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

28,377,300.00 22,606,937.72 79.67
116,184,900.00 90,804,360.00 78.16
150,553,400.00 120,804,739.46 80.24
46,441,000.00 19,601,342.83 42.21
2,580,000.00
2,203,577.00 85.41
66,872,410.00 37,199,634.96 55.63

รวม

411,009,010.00 293,220,591.97 71.34

ผลการดําเนินงาน (จํานวนโครงการ)
ดําเนินการ กําลัง
ยังไมได หมายเหตุ
ทั้งหมด
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ
16
2
12
2
26
4
15
7
49
14
22
13
11
11
2
1
1
32
6
24
2
136

27

85

24

13
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สรุปการติดตามผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2558)

ยุทธศาสตรการพัฒนา

งบประมาณ
ตั้งไว

เบิกจาย

รอยละ

1. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร
2. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
4. ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
6. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

64,943,400 37,499,291.75 57.74
126,184,900 54,049,644.37 42.83
155,038,400 126,503,095.27 81.59
79,774,000 41,731,137.88 52.31
2,580,000
2,328,077.00 90.24
68,301,910 64,189,013.67 93.98

รวม

496,822,610 326,300,259.94 65.68

ผลการดําเนินงาน (จํานวนโครงการ)
ดําเนินการ กําลัง
ไมได หมายเหตุ
ทั้งหมด
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ
17
12
2
3
27
25
1
1
51
41
10
13
7
6
2
2
32
30
2
142

117

9

16

หมายเหตุ ขอมูล ณ 31 พฤษภาคม 2559 (เนื่องจากมีการกันเงินและเบิกจายในป 2559)
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15
สวนที่ 3
การประเมินผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
3.1 สรุปผลการประเมินผลแผนพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนา จากการติดตามการนํา
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป (พ.ศ.๒๕๕8–๒๕60) และฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ ๑–2 มีโครงการในแผนฯ จํานวนทั้งสิ้น 206 โครงการ งบประมาณ 1,195,054,270 บาท บรรจุใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ฉบับที่ 1 รวมจํานวนโครงการทั้งสิ้น 142 โครงการงบประมาณ
496,822,610 บาท โดยมีโครงการที่สามารถดําเนินการไดแลวเสร็จจํานวนทั้งสิ้น 117 โครงการ อยุ
ระหวางดําเนินการ 9 โครงการ ไมไดดําเนินการ 16 โครงการ และเบิกจายงบประมาณแลวจํานวน
326,300,259.94 บาท คิดเปนรอยละ 65.68 ของงบประมาณทั้งหมด (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม
2559) แยกเปนรายยุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี้
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป(พ.ศ.๒๕๕8-2560) และแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60)
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑–2 จํานวน 26 โครงการ งบประมาณ 397,537,870 บาท บรรจุในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ฉบับที่ 1 จํานวน 17 โครงการ งบประมาณ 64,943,400 บาท ดําเนินการแลว
เสร็จ 12 โครงการ กําลังดําเนินการ 2 โครงการ ไมไดดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ และเบิกจาย
งบประมาณแลวจํานวน 37,499,291.74 บาท คิดเปนรอยละ 57.74 ของงบประมาณตามยุทธศาสตร
การพัฒนา
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล
นครนครศรีธรรมราชสามป (พ.ศ.๒๕๕8-2560) และแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป (พ.ศ.
๒๕๕8-๒๕60) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑–2 จํานวน 36 โครงการ งบประมาณ 148,421,900 บาท บรรจุใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบับที่ 1 จํานวน 27 โครงการ งบประมาณ 126,184,900 บาท
ดําเนินการแลวเสร็จ 25 โครงการ กําลังดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ ไมไดดาํ เนินการ จํานวน 1 โครงการ
และเบิกจายงบประมาณแลวจํานวน 54,049,644.37 บาท คิดเปนรอยละ 42.83 ของงบประมาณตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนา
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี บรรจุใน
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป
(พ.ศ.๒๕๕8-2560)
และแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑–2 จํานวน 68 โครงการ งบประมาณ
199,826,600 บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบับที่ 1 จํานวน 51 โครงการ งบประมาณ
155,038,400 บาท ดําเนินการแลวเสร็จ 41 โครงการ ไมไดดําเนินการ จํานวน 10 โครงการ และเบิกจาย
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งบประมาณแลวจํานวน 126,503,095.27 บาท คิดเปนรอยละ 81.59 ของงบประมาณตามยุทธศาสตร
การพัฒนา
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน บรรจุในแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป (พ.ศ.๒๕๕8-2560) และแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป
(พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑–2 จํานวน 25 โครงการ งบประมาณ 246,088,200 บาท
บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบับที่ 1 จํานวน 13 โครงการ งบประมาณ 79,774,000 บาท
ดําเนินการแลวเสร็จ 7 โครงการ กําลังดําเนินการ จํานวน 6 โครงการ และเบิกจายงบประมาณแลวจํานวน
41,731,137.88 บาท คิดเปนรอยละ 52.31 ของงบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนา
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป
(พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) และแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป (พ.ศ.๒๕๕8-2560) ฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ ๑–2 จํานวน 6 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 24,204,400 บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
ฉบับที่ 1 จํานวน 2 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 2,580,000 บาท ดําเนินการแลวเสร็จ 2 โครงการ และ
เบิกจายงบประมาณแลวจํานวน 2,328,077 บาท คิดเปนรอยละ 90.24 ของงบประมาณตามยุทธศาสตร
การพัฒนา
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชสามป(พ.ศ.๒๕๕8-2560) และแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป (พ.ศ.๒๕๕8๒๕60) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑–2 จํานวน 45 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 178,975,300 บาท บรรจุในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบับที่ 1 จํานวน 2 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 68,301,910 บาท ดําเนินการ
แลวเสร็จ 30 โครงการ ไมไดดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ และเบิกจายงบประมาณแลวจํานวน
64,189,031.67 บาท คิดเปนรอยละ 93.98 ของงบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนา
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สรุปผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามยุทธศาสตรการพัฒนา

ยุทธศาสตรการพัฒนา

โครงการทีไ่ ดรับอนุมัติ
งบประมาณในป 2558
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ผลการดําเนินงาน
แลว รอยละ กําลัง
เสร็จ
ดําเนิน
การ
12 70.59 2
25 92.59 1
41 80.39 7 53.85 6
2
100 30 93.75 -

1. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร
2. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
4. ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
6. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

17
27
51
13
2
32

64,943,400
126,184,900
155,038,400
79,774,000
2,580,000
68,301,910

รวม

142

496,822,610 117 82.39

9

รอยละ ไมได
ดําเนิน
การ
11.76 3
3.70 1
10
46.15 2
6.34

รอยละ
17.65
3.70
19.61
6.25

งบประมาณที่เบิกจาย
รอยละ
(บาท)
37,499,291.75
54,049,644.37
126,503,095.27
41,731,137.88
2,328,077.00
64,189,013.67

57.74
42.83
81.59
52.31
90.24
93.98

16 11.27 326,300,259.94 65.68

หมายเหตุ ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559
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การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)

หนวย
ดําเนินการ

1 บริหารจัดการศูนยเทค

จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

กองวิชาการ

โนโลยีและสารสนเทศ

ประจําศูนย ICT จํานวน

และแผนงาน

(ศูนย ICT)

9 อัตรา

โครงการ/กิจกรรม

2 ดําเนินงานวิทยุชุมชน

- จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ

กองวิชาการ

ถายทอดการกระจายเสียง

และแผนงาน

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

1,300,000 1,403,089.00 129,000

โอนลด

ผลการ
ดําเนินงาน

ผลลัพธที่ได

-

แลวเสร็จ

- มีเจาหนาที่ดูแลและปฏิบัติงาน
ดานระบบสารสนเทศ

1,000,000

965,490.00

30,000

50,000

แลวเสร็จ

- เผยแพรประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารแกประชาชน

- จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
จํานวน 7 อัตรา
3 ประชาสัมพันธกิจกรรม
เทศบาล

- จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

กองวิชาการ

จํานวน 16 อัตรา

และแผนงาน

- จัดแถลงขาวเทศบาลพบสื่อ

3,000,000 3,795,988.00 947,000

-

แลวเสร็จ

- ประชาชนไดรับทราบขอมูล
ขาวสารกิจกรรมตางๆ ของ
เทศบาล

มวลชน
- จัดทําเอกสาร วารสาร
เว็บไซต ปายประชาสัมพันธ
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)

หนวย
ดําเนินการ

4.1 ปรับปรุงหองน้ําชั้น 2

สํานักปลัด

อาคารสํานักงานเทศบาล โดย

เทศบาล

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการ
ดําเนินงาน

ผลลัพธที่ได

-

กําลังดําเนินการ

กันเงิน

4 กอสราง / ปรับปรุง
อาคารบริเวณสํานักงาน
และอาคารประกอบอื่นๆ
250,000

-

-

เบิกจายในป 2559

ทําการรื้อถอนของเดิมแยกเปน
หองน้ําชาย 1 หอง หองน้ําหญิง
1 หอง พรอมทําผิวพื้นและ
ผนังใหม และสุขภัณฑครบชุด
4.2 ปรับปรุงหองน้ําชั้น 1

สํานักปลัด

สํานักการคลัง โดยทําการรื้อถอน

เทศบาล

100,000

-

-

-

กําลังดําเนินการ

กันเงิน
เบิกจายในป 2559

โถปสสาวะ แผงกั้นโถสวมพรอม
วัสดุผิวพื้นและผนัง เพื่อปรับปรุง
เปนสวนของอางลางจานและตู
เก็บของพรอมทําผิวพื้นและผนัง
ใหมและติดตั้งสุขภัณฑครบชุด
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)

หนวย
ดําเนินการ

ตั้งไว

4.3 ปรับปรุงหองน้ําชาย-หญิง

สํานักปลัด

520,000

ชั้น 1 อาคารสํานักงานเทศบาล

เทศบาล

เบิกจาย
-

โอนเพิ่ม
-

โอนลด

ผลการ
ดําเนินงาน

ผลลัพธที่ได

-

กําลังดําเนินการ

กันเงิน
เบิกจายในป 2559

โดยทําการรื้อถอนของเดิม
เพื่อปรับปรุงเปนหองสุขาชาย 2
หอง หองสุขาหญิง 4 หอง พรอม
ทําผิวและผนังใหมและติดตั้ง
สุขภัณฑครบชุด
4.4 กอสรางทางลาดเขาสู

สํานักปลัด

อาคารสําหรับผูพิการบริเวณดาน

เทศบาล

230,000

-

-

-

กําลังดําเนินการ

กันเงิน
เบิกจายในป 2559

หนาอาคารสํานักงานเทศบาล
โดยกอสรางทางลาดผูพิการชนิด
ค.ส.ล. กวางไมนอยกวา 1.50
เมตร จํานวน 1 จุด, ติดตั้งประตู
กระจกบานเลื่อนอัตโนมัติ
จํานวน 1 ชุด
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

5 จัดประชุมสมาคม

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)

หนวย
ดําเนินการ

เปนเจาภาพในการจัดประชุม

สํานักปลัด

สันนิบาตเทศบาลภาคใต สมาคมสันนิบาตเทศบาล

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว
600,000

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการ
ดําเนินงาน

201,890.00

-

-

แลวเสร็จ

เทศบาล

- เกิดการบูรณาการความรวมมือ
ระหวางองคกรปกครอง

ภาคใต จํานวน 1 ครั้ง
6 จัดทําแผนพัฒนา

ผลลัพธที่ได

สวนทองถิ่น

- จัดทําเอกสารแผนพัฒนา

กองวิชาการ

650,000

741,908.00 126,000

-

แลวเสร็จ

- ประชาชนมีสวนรวมในการ

งบประมาณและการ

เทศบาล จํานวน 250 เลม

และแผนงาน

ติดตามประเมินผล

- จัดทําเอกสารแผนพัฒนา

การติดตามประเมินผลการ

ชุมชน จํานวน 150 เลม

ดําเนินงานของเทศบาล

วางแผนพัฒนาทองถิ่นและ

- จัดทําเอกสารแผนการ
ดําเนินงาน จํานวน 150 เลม
- จัดทําเอกสารเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย จํานวน
200 เลม
- ติดตามประเมินผลปละ 4
ครั้ง และประเมินผลโครงการ
- จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
จํานวน 4 อัตรา
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

7 จัดเก็บภาษีนอกสถานที่

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)
- ประชาสัมพันธและจัดเก็บ

หนวย
ดําเนินการ
สํานักการคลัง

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว
200,000

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการ
ดําเนินงาน

192,770.00

26,000

-

แลวเสร็จ

ผลลัพธที่ได
- จัดเก็บคาภาษีไดเพิ่มขึ้นจาก

ภาษีถึงบานถึงพื้นที่โดยมีกลุม

ปงบประมาณ พ.ศ.2557

เปาหมาย ดังนี้

1,883,498.30 บาท

- ประชาสัมพันธการจัดเก็บ

= 2.63 %

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษี
บํารุงทองที่ และภาษีปาย
กรณีไมยื่นแบบภายในระยะ
เวลาที่กําหนดของการชําระ
ภาษีของแตละประเภท
- ตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติมขอ
มูลใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลง
ของโรงเรือนปายและที่ดิน
- เรงรัดจัดเก็บภาษีโรงเรือน
และที่ดิน

ภาษีปายที่ไมมา

ชําระภาษีภายในกําหนด
- ตรวจสอบสภาพที่เปนจริง
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)

หนวย
ดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการ
ดําเนินงาน

-

79,000

แลวเสร็จ

ผลลัพธที่ได

ของการใชประโยชนใน
อาคารการเปลี่ยนแปลงปาย
การใชประโยชนในที่ดิน และ
นําขอมูลมาปรับปรุง
ใหเปนปจจุบัน
8 ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

- ปรับปรุงแผนที่ภาษีใหมี

สํานักการคลัง 1,768,400 1,688,725.36

- ทะเบียนแผนที่ภาษีมีความ

ประสิทธิภาพสมบูรณ

ถูกตอง สมบูรณ เพิ่มประสิทธิ

- ปรับปรุงทะเบียนทรัพยสิน

ภาพในการจัดเก็บภาษี

ใหถูกตองและครบถวน
- จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
จํานวน 20 อัตรา
- สํารวจขอมูลภาคสนามและ
ตรวจสอบขอมูลจากสํานักงาน
ที่ดินจังหวัดจัดทําทะเบียน
ทรัพยสินและทะเบียนคุม
ผูชําระภาษี
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)

หนวย
ดําเนินการ
สํานักการคลัง

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว
200,000

เบิกจาย
83,666.04

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการ
ดําเนินงาน

-

-

แลวเสร็จ

ผลลัพธที่ได

9 ประชาสัมพันธการ

ประชาสัมพันธการจัดเก็บ

- ประชาชนมีความรูความ

จัดเก็บภาษี

ภาษีทั้ง ๓ ประเภท ภายใน

เขาใจเกี่ยวกับการชําระภาษี

เขตเทศบาลคือภาษีโรงเรือน

- ประชาชนไมเสียเวลา

และที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่

ประหยัดคาใชจาย

ภาษีปาย โดยจัดทําคัทเฮาท

- เทศบาลจัดเก็บภาษีไดตาม

ขนาด ๓.๖๐ ม. x ๔.๘๐ ม.

กําหนด

จํานวน 2 จุด บริเวณหนา
สํานักงานเทศบาลฯ และ
บริเวณถนนพัฒนาการคูขวาง
- จัดทําแผนพับประชาสัมพันธ
เพื่อแนะนําขั้นตอนการชําระ
ภาษี
- จัดซื้อใบประกาศ หรือโลห
ประกาศเกียรติคุณ ฯลฯ เพื่อ
เปนเกียรติและยกยองผูให
ความรวมมือในการชําระภาษี
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

109 เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานคลัง

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)
จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

หนวย
ดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว

เบิกจาย

สํานักการคลัง 1,995,600 2,017,852.38

โอนเพิ่ม
26,000

โอนลด
2,900

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

จํานวน 20 อัตรา

ผลลัพธที่ได
ประชาชนไดรับการบริการที่มี
ความสะดวก รวดเร็ว

11 เพิ่มประสิทธิภาพการ

จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

บริการประชาชน

ดานการบริการประชาชน

เทศบาล

3,180,200 3,287,566.58 123,500

12,000

แลวเสร็จ

- การบริการประชาชนมีความ
สะดวก รวดเร็ว

จํานวน 33 อัตรา
12 ฝกอบรมสัมมนาพนักงาน จัดประชุม อบรมสัมมนา
และลูกจาง

สํานักการคลัง

150,000

-

-

-

เชิงปฏิบัติการและหรือจัด

ไมไดดําเนินการ - เนื่องจากไมพรอมในการ
ดําเนินการ

สงพนักงาน/เจาหนาที่ และ
ผูเกี่ยวของกับงานสํานัก
การคลังเขารวมประชุม
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
13 เลือกตั้งนายกเทศมนตรี

จัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

และสมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช

สํานักปลัด

500,000

-

-

-

ไมไดดําเนินการ - เนื่องจากไมมีการเลือกตั้ง

เทศบาล

นครนครศรีธรรมราช
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

14 อบรมสัมมนาบุคลากร
เทศบาล

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)

หนวย
ดําเนินการ

จัดอบรมสัมมนาแกผูบริหาร

สํานักปลัด

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน

เทศบาล

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

1,100,000 2,459,506.39 1,500,000 181,320

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

ผลลัพธที่ได
- บุคลากรของเทศบาลมีความ
รูความเขาใจในการปฏิบัติงาน

เทศบาลและลูกจาง
15 จัดซื้อคอมพิวเตอรและ
อุปกรณอื่นๆ

1. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ

กองวิชาการ

30,000

30,000.00

-

-

แลวเสร็จ

- มีอุปกรณคอมพิวเตอรใชใน

งานประมวลผล แบบที่ 2 โดย

การปฏิบัติงานและสามารถ

มีคุณสมบัติ ดังนี้

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

- มีหนวยประมวลผลกลาง
(CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก
(4 core) หรือ 8 แกนเสมือน
(8 Thread) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา
3.4 GHz และมีหนวยความจํา
แบบ L3 Cache Memon
ไมนอยกวา 8 MB จํานวน
1 หนวย
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดง
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)

หนวย
ดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการ
ดําเนินงาน

ผลลัพธที่ได

ภายแยกจากแผงวงจรหลัก ที่
มีหนวยความจําขนาดไมนอย
กวา 1 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM)
ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาด
ไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard
Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา
ขนาดความาจุไมนอยกวา2TB
จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา
จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย
(Network interface) แบบ
10/100/100 Base-T หรือ
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1ชอง
10

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

ตั้งไว

2. เครื่องพิมพบัตรพนักงาน/

สํานักปลัด

52,900

ลูกจาง โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

เทศบาล

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการ
ดําเนินงาน

-

-

แลวเสร็จ

ผลลัพธที่ได

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา
มี Contrast Rstio ไมนอยกวา
600:1 และมีขนาดไมนอยกวา
18 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
52,000.00

- ความละเอียดไมนอยกวา
300 dpi
- ความเร็วการพิมพไมนอยกวา
24 วินาทีตอใบ
- ความจุกลองใสบัตร 50 ใบ/
กลองรับบัตร 30 ใบ หรือดีกวา
- ซอฟตแวร มีโปรแกรมในการ
ทําบัตร
- สามารถรองรับระบบปฏิบัติ
การ Windows 7 ได
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)

หนวย
ดําเนินการ

3. เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร

สํานักปลัด

พรอมอุปกรณ จํานวน 2 ชุด

เทศบาล

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว
200,000

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการ
ดําเนินงาน

200,000.00

-

-

แลวเสร็จ

ผลลัพธที่ได

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
- มีความละเอียดไมนอยกวา
1080 p (1920x1080)
- ความสวาง 2200 ANSI
Lumens
- ขนาดของเลนส F=2.453.07 F = 15.78 - 25.12
mm หรือดีกวา
- ขนาดของจอภาพที่สามารถ
รองรับได 40 นิ้ว- 300 นิ้ว
- ขนาดเลนสซูมไดสูงสุด 1.6
เทาหรือดีกวา
- มีชองเชื่อมตออยางนอย ดังนี้
ชองสัญญาณเขา HDMI 2 ชอง
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

ตั้งไว

4. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ

สํานักปลัด

92,000

งานประมวลผล แบบที่ 1

เทศบาล

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการ
ดําเนินงาน

92,000.00

-

-

แลวเสร็จ

14,800

14,800.00

-

-

แลวเสร็จ

46,000

46,000.00

-

-

แลวเสร็จ

กองวิชาการฯ

400,000

400,000.00

-

-

แลวเสร็จ

สํานักการคลัง

270,000

270,000.00

-

-

แลวเสร็จ

เบิกจาย

ผลลัพธที่ได

VGA 1 ชอง AV Component
S-video Audio อยางละ 1ชอง
ชองสัญญาณออก Audio1 ชอง

จํานวน 4 ชุด
5. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร

สํานักปลัด

ขาว-ดํา จํานวน 4 เครื่อง

เทศบาล

6. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ

สํานักปลัด

งานประมวลผล แบบที่ 1

เทศบาล

จํานวน 2 เครื่อง
7. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานสํานักงานจํานวน 25 เครื่อง
8. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จํานวน 9 เครื่อง
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)
9. เครื่องพิมพชนิดเลเซอรชนิด

หนวย
ดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการ
ดําเนินงาน

สํานักการคลัง

7,400

7,400.00

-

-

แลวเสร็จ

สํานักการคลัง

27,900

27,900.00

-

-

แลวเสร็จ

4,200,000 4,188,000.00

-

-

แลวเสร็จ

ผลลัพธที่ได

LED ขาวดํา จํานวน 2 เครื่อง
10. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด
800 VA จํานวน 9 เครื่อง
16 จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ
ตางๆ

1. รถขุดตีนตะขาบ เปนรถขุด

กอง

ไฮโดรลิกตีนตะขาบ (Hydraulic

สาธารณสุขฯ

- มีครุภัณฑเพียงพอในการ
ปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติ

Excavator) หมุนไดรอบตัวขนาด

งานไดอยางมีประสิทธิภาพ

เครื่องยนตไมนอยกวา 150
แรงมา เครื่องยนต 4 จังหวะ
ความจุบุงกี๋ไมนอยกวา 0.9
ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 คัน
2. รถตักหนาขุดหลังชนิด
ขับเคลื่อน 4 ลอ เครื่องยนต

กอง

4,000,000 3,987,000.00

-

-

แลวเสร็จ

สาธารณสุขฯ

ดีเซล 4 จังหวะ กําลังเครื่อง
ยนตไมนอยกวา 90 แรงมา
จํานวน 1 คัน
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)

หนวย
ดําเนินการ

3. เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม

สถานธนานุบาล

ต่ํากวา 24,000 บีทียู จํานวน

เทศบาลนครนคร

1 เครื่อง
4. รถจักรยานยนต ขนาด
กระบอกสูบไมเกิน 110 ซีซี

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

45,000

45,000.00

-

-

216,000

-

-

-

ผลลัพธที่ได

ศรีธรรมราช
สํานัก

ไมไดดําเนินการ - เนื่องจากโอนไปซื้อเครื่อง

การประปา

เจาะกระแทก

4 จังหวะ จํานวน 6 คัน
5. เครื่องจายสารเคมี ขนาด

สํานัก

240 ลิตร/ชั่วโมง พรอมตู

การประปา

1,740,000

-

-

-

ไมไดดําเนินการ - เนื่องจากรายรับไมเพียงพอ

100,000

-

-

-

ไมไดดําเนินการ - เนื่องจากรายรับไมเพียงพอ

14,000

14,000.00

-

-

ควบคุม จํานวน 10 ชุด
6. มาตรวัดน้ํา ขนาดตางๆ

สํานัก

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2-8 นิ้ว

การประปา

7. ผามานเวทีดานขาง ทางเขา-

สํานักปลัด

ออก เวทีหอประชุมเมือง 2

เทศบาล

แลวเสร็จ

ดาน ขนาดกวาง 3.20 เมตร
สูง 3.70 เมตร พรอมอุปกรณ
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)

หนวย
ดําเนินการ

8. รถยนตบรรทุกกระบะดีเชล

สํานัก

ขนาด 1 ตัน แบบ standard

การประปา

งบประมาณ (บาท)
โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการ
ดําเนินงาน

-

-

แลวเสร็จ

19,800.00

-

-

แลวเสร็จ

190,000 164,000.00

-

-

แลวเสร็จ

ตั้งไว

เบิกจาย

1,500,000 1,395,000.00

ผลลัพธที่ได

cap จํานวน 3 คัน
9. โตะหมูไมสัก ลงสักทอง

สํานักปลัด

จํานวน 2 ชุด

เทศบาล

10. เครื่องเจาะกระแทก
จํานวน 2 เครื่อง
11. สวานไฟฟาเจาะกระแทก

สํานัก

20,000

การประปา
สํานัก

จํานวน 1 เครื่อง

การประปา

12. เครื่องถายเอกสาร ระบบ

สํานักปลัด

ดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง

เทศบาล

13. เกาอี้พักคอยแบบ 4 ที่นั่ง

สํานักปลัด

จํานวน 6 ชุด

เทศบาล

14. ชั้นวางเอกสาร

สํานักปลัด

จํานวน 3 รายการ

เทศบาล

26,000

23,750.00

-

-

แลวเสร็จ

30,000

30,000.00

-

-

แลวเสร็จ

41,400

41,400.00

-

-

แลวเสร็จ

27,800

27,800.00

แลวเสร็จ
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)

หนวย
ดําเนินการ

15. เครื่องปรับอากาศ ขนาด

สํานักปลัด

38,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

เทศบาล

16. เครื่องปรับอากาศ ขนาด

สํานักปลัด

36,000 บีทียูจํานวน 11เครื่อง

เทศบาล

17. เครื่องปรับอากาศ ขนาด

สํานักปลัด

24,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง

เทศบาล

18. เครื่องปรับอากาศ ขนาด

สํานักปลัด

18,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

เทศบาล

19. เครื่องฟอกอากาศ ชนิด

สํานักปลัด

ลอเลื่อน จํานวน 1 เครื่อง

เทศบาล

20. เกาอี้สํานักงาน

สํานักปลัด

จํานวน 2 ตัว

เทศบาล

21. มิกเซอรคอนโทรล 24 ไมค

สํานักปลัด

32 ไลนอินพุท จํานวน 1 ตัว

เทศบาล

22. มิกเซอรคอนโทรล 10 ไมค

สํานักปลัด

16 ไลนอินพุท จํานวน 1 ตัว

เทศบาล

งบประมาณ (บาท)
โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการ
ดําเนินงาน

84,500.00

-

-

แลวเสร็จ

484,000 484,000.00

-

-

แลวเสร็จ

ตั้งไว
84,500

เบิกจาย

66,000

66,000.00

-

-

แลวเสร็จ

28,000

28,000.00

-

-

แลวเสร็จ

15,800

15,800.00

-

-

แลวเสร็จ

27,800

27,800.00

-

-

แลวเสร็จ

74,000

74,000.00

-

-

แลวเสร็จ

25,500

25,500.00

-

-

แลวเสร็จ

ผลลัพธที่ได
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)

หนวย
ดําเนินการ

23. เครื่องปมน้ํา ขนาด 250

สํานักปลัด

วัตต จํานวน 1 เครื่อง

เทศบาล

24. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร กองวิชาการฯ

งบประมาณ (บาท)
โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการ
ดําเนินงาน

7,100.00

-

-

แลวเสร็จ

280,000 280,000.00

-

-

แลวเสร็จ

12,500

11,490.00

-

-

แลวเสร็จ

-

-

-

กําลังดําเนินการ

ตั้งไว
7,100

เบิกจาย

ผลลัพธที่ได

จํานวน 1 เครื่อง
25. กลองถายภาพนิ่งระบบ

สํานักการคลัง

ดิจิตอล จํานวน 1 ตัว
26. รถบรรทุกน้ําดับเพลิง

สํานักปลัด

อเนกประสงค ชนิด 10 ลอ

เทศบาล

5,500,000

กันเงิน
เบิกจายในป 2559

จํานวน 1 คัน
27. รถกระเชาไฟฟา

สํานักปลัด

ชนิด 6 ลอ จํานวน 1 คัน

เทศบาล

28. เครื่องเลื่อยโซยนต ขนาด

สํานักปลัด

18 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง

เทศบาล

28. เครื่องเลื่อยโซยนต ขนาด

สํานักปลัด

30 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง

เทศบาล

4,900,000

-

-

-

กําลังดําเนินการ

กันเงิน
เบิกจายในป 2559

35,000

35,000.00

-

-

แลวเสร็จ

64,800

64,800.00

-

-

แลวเสร็จ
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)
29. เครื่องพิมพบัตรแข็ง
จํานวน 1 เครื่อง

หนวย
ดําเนินการ
สํานัก

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว
52,000

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการ
ดําเนินงาน

-

-

-

กําลังดําเนินการ

การศึกษา

30. รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง

สํานัก

เครื่องยนตดีเซล 2,400 ซีซี

การศึกษา

ผลลัพธที่ได
กันเงิน
เบิกจายในป 2559

12,940,000

-

-

-

กําลังดําเนินการ

กันเงิน
เบิกจายในป 2559

จํานวน 10 คัน
31. รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด
1 ตัน จํานวน 3 คัน
32.เครื่องตีน้ํากังหันเติมอากาศ

สํานัก

1,569,000

-

-

-

กําลังดําเนินการ

การศึกษา

กันเงิน
เบิกจายในป 2559

สํานักการชาง

130,000

130,000

-

-

แลวเสร็จ

สํานักการชาง

147,000

147,000

-

-

แลวเสร็จ

กอง

250,000

249,000.00

-

-

แลวเสร็จ

40,000

39,000.00

-

-

แลวเสร็จ

จํานวน 5 ตัว
33.เครื่องตัดแตงตนไม
จํานวน 6 เครื่อง
34.ถังขยะเหล็ก แบบใชรถเครน
ยกเท จํานวน 10 ใบ

สาธารณสุขฯ

35.เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง

กอง

จํานวน 2 เครื่อง

สาธารณสุขฯ
35

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)
36.รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน

หนวย
ดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)
โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการ
ดําเนินงาน

2,488,000

-

-

แลวเสร็จ

787,000.00

-

-

แลวเสร็จ

4,500,000 4,471,000.00

-

-

แลวเสร็จ

-

-

แลวเสร็จ

-

-

แลวเสร็จ

-

-

-

แลวเสร็จ

-

-

-

แลวเสร็จ

ตั้งไว

สํานักการชาง 2,488,000

เบิกจาย

ผลลัพธที่ได

ชนิดเททาย จํานวน 4 คัน
37.รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน

กองวิชาการฯ

787,000

แบบดับเบิลแคป จํานวน 1 คัน
38.รถบรรทุก 6 ลอ ติดตั้งเครน
ไฮโดรลิค ชนิดเครนแขนตรง

กอง
สาธารณสุขฯ

จํานวน 1 คัน
39.ชุดโซฟาใหญ พรอมโตะกลาง

สํานักปลัด

จํานวน 1 ชุด

เทศบาล

40.ชุดโซฟาเล็ก พรอมโตะกลาง

สํานักปลัด

จํานวน 1 ชุด

เทศบาล

41.ชั้นวางเอกสาร จํานวน 2 ชุด

สํานักปลัด

บอรดติดประกาศพรอมวอล

เทศบาล

42.เปเปอรติดผนัง

สํานักปลัด

จํานวน 1 บอรด

เทศบาล

-

100,000

70,000.00
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

17 ทุนการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)

หนวย
ดําเนินการ

จายเปนทุนการศึกษาปริญญาโท

สํานักปลัด

และปริญญาตรีแกผูบริหาร

เทศบาล

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว
300,000

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

-

-

-

ผลการ
ดําเนินงาน

ผลลัพธที่ได

ไมไดดําเนินการ - เนื่องจากยกเลิกการใหทุน
การศึกษา

เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานและลูกจางที่สนใจ
รวม

64,943,400.00 37,499,291.75
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การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

ลําดับที่
1

โครงการ/กิจกรรม
ศูนยสงเสริมสุขภาพและ

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)
- จัดกิจกรรมนันทนาการ

พัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ พิธีกรรมทางศาสนา การอบรม

งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

ตั้งไว

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

กองสวัสดิการ

1,200,000

112,544.48

60,000

-

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพธที่ได

แลวเสร็จ

- ผูสูงอายุมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สังคม

ทั้งรางกายและจิตใจ

สัมมนา ทัศนศึกษานอกสถานที่
- จัดจางเจาหนาที่ จํานวน
4 อัตรา
2

พัฒนาศักยภาพองคกร

จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนา

กองสวัสดิการ

สตรีในเขตเทศบาล

องคกรสตรี การเสริมสราง

สังคม

250,000

168,587.10 25000

100,000

แลวเสร็จ

- องคกรสตรีมีความเขมแข็ง
และมีบทบาทในการพัฒนา

ความเขมแข็งของบทบาทสตรี

38

ลําดับที่
3

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)

หนวย
ดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

กองการแพทย 1,000,000 1,028,522.55 28522.55

โอนลด
-

ผลการดําเนินงาน
แลวเสร็จ

ผลลัพธที่ได

สงเสริมและพัฒนา

- จัดประชุมใหความรูแก อสม.

ศักยภาพของ อสม.

ในเขตเทศบาล เดือนละ 1 ครั้ง

เปนผูนําในการสรางสุขภาพให

- จัดอบรมฟนฟูประจําป การ

แกประชาชน

- อสม.มีความรูความสามารถ

แลกเปลี่ยนเรียนรู ศึกษาดูงาน
และการใหความรูแก อสม.
4

ประชุมวิชาการเนื่องใน

จัดกิจกรรมรณรงคใหความรู

กองการแพทย

100,000

119,040.00

90,000

-

แลวเสร็จ

วันอสม.

แกอาสาสมัครสาธารณสุขจาก

เปนผูนําในการสรางสุขภาพให

62 ชุมชน จํานวน 272

แกประชาชน

- อสม.มีความรูความสามารถ

คน เนื่องในวัน อสม.แหงชาติ
5

ชวยเหลือสงเคราะห

- ชวยเหลือเบี้ยยังชีพแก

กองสวัสดิการ 90,108,000 23,375,500.00

ผูสูงอายุ/ผูพิการ/ผูปวย

ผูสูงอายุ จํานวน 9,926 คน

เอดส

- ชวยเหลือเบี้ยยังชีพแก

สามารถดํารงชีพอยูได มีคณ
ุ ภาพ

คนพิการ จํานวน 1,263 คน

ชีวิตที่ดีขึ้น

สังคม

-

-

แลวเสร็จ

- ประชาชนผูดอยโอกาสไดรับ
การชวยเหลือลดภาระคาใชจาย

- ชวยเหลือเบี้ยยังชีพแก
ผูปวยเอดสและครอบครัว
จํานวน

455 คน
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ลําดับที่
6

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)

หนวย
ดําเนินการ

ชวยเหลือประชาชน

ชวยเหลือประชาชนที่ยากจน

กองสวัสดิการ

ยากจนดานการรักษา

ดานการรักษาพยาบาล และ

สังคม

พยาบาลและการนํา

การนําผูปวยสงตอไปรักษาที่

ผูปวยสงตอ

โรงพยาบาลที่อื่นและสนับสนุน

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว

เบิกจาย

30,000

4,000.00

โอนเพิ่ม

โอนลด

-

-

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพธที่ได

แลวเสร็จ

- ผูปวยไดรับการรักษาพยาบาล
ทันทวงที ลดภาระคาใชจายของ
รัฐในการรักษาพยาบาล

คาใชจายอื่นๆ เชนคาเดินทาง
คาเฝาไข
7

สงเคราะหผูประสบ

ชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย

สาธารณภัยและผูยากไร และครอบครัวผูยากไรในชุมชน
ในชุมชน

กองสวัสดิการ

300,000

29,052.00

60,000

-

แลวเสร็จ

สังคม

- ประชาชนผูประสบสาธารณภัย
และผูยากไรไดรับการสงเคราะห

โดยจายเปนสิ่งของวัสดุกอสราง
เครื่องอุปโภคบริโภค การ
สงเคราะหจัดการศพผูยากไร
และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน

8

จัดหากายอุปกรณ

จัดหากายอุปกรณที่จําเปน

สําหรับผูพิการ/ผูสูงอายุ สําหรับผูพิการที่ยากไร ให
ที่ยากไร

สามารถดําเนินชีวิตประจําวัน

กองสวัสดิการ
สังคม

70,000

70,000.00

3,372

-

แลวเสร็จ

- สามารถชวยเหลือผูพิการ
ที่ยากไรสามารถดําเนินชีวิต
ประจําวันไดอยางคนปกติ

ไดสะดวก
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ลําดับที่
9

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)

หนวย
ดําเนินการ

อบรมอาสาสมัครดูแลผู

จัดอบรม อผส. ชุมชนละ1 คน

กองสวัสดิการ

สูงอายุที่บาน (อผส.)

เพื่อทราบบทบาทหนาที่ในการ

สังคม

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว
100,000

เบิกจาย
1,290.00

โอนเพิ่ม

โอนลด

-

-

ผลการดําเนินงาน
แลวเสรจ

อาชีพและการมีรายไดของ การทํามาหากินผูดอยโอกาส
ผูดอยโอกาสประเภท

ในชุมชน
กองสวัสดิการ

20,000

-

-

19,000 ไมไดดําเนินการ - เนื่องจากผูมีประวัติตองขัง

สังคม

ไมเขารวมเพราะไมอยาก

ประเภทผูตองขังที่ไดรับการ

แสดงตนและไมเปดเผย

ผูตองขังที่ไดรับการปลอย ปลอยตัวที่มีภูมิลําเนาและ
ตัว

- อสม. ไดรับทราบบทบาท
และหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุ

ดูแลผูสูงอายุที่บาน
10 ติดตามเยี่ยมบานสงเสริม จัดอบรมสงเสริมอาชีพและ

ผลลัพธที่ได

ตนเอง

อาศัยอยูในเขตเทศบาลฯ
ยอนหลัง 2 ปถึงปจจุบัน

11 การเสริมสรางพัฒนา

จัดสัมมนาผูประกอบการ

กองสวัสดิการ

40,000

38,455.00

-

-

แลวเสร็จ

- ภาคเอกชนใหความรวม

สภาพแวดลอมเอื้อตอ

ภาคเอกชนเพื่อใหความรู

สังคม

การดํารงชีวิตผูสูงอายุ/

และขอความรวมมือปรับ

ตอการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ

ผูพิการในสังคมของ

ปรุงสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ

/ผูพิการ

ภาคเอกชน

การดํารงชีวิตของผูสูงอายุ /

มือปรุงสภาพแวดลอมที่เอื้อ

ผูพิการ
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ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

12 จัดลานกีฬาที่เอื้อตอ
ผูพิการในชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)

หนวย
ดําเนินการ

จัดทําปายสัญลักษณคนพิการ

กองสวัสดิการ

ติดตั้งลานกีฬาของเทศบาลฯ

สังคม

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว
30,000

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

-

-

-

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพธที่ได

ไมไดดําเนินการ - เนื่องจากไมมีลานกีฬา
เพิ่มเติม

ในชุมชน และสวนสาธารณะ
สถานที่พักผอน
13 เทศบาลพบประชาชน
เพื่อบริการและพัฒนา

จัดกิจกรรมออกหนวยให
บริการดานตางๆ แก

กองสวัสดิการ

500,000

187,879.00

-

311,000

แลวเสร็จ

สังคม

ไดรับบริการดานตางๆอยาง

ประชาชนในเขตเทศบาล
14 สนับสนุนการดําเนินงาน สนับสนุนเงินทุนสําหรับเปน
สวัสดิการชุมชน

สวัสดิการประชาชนตามมติ

(กองทุนสวัสดิการชุมชน) คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29

- ประชาชนในเขตเทศบาล
ทั่วถึง

กองสวัสดิการ 2,500,000 1,000,000.00
สังคม

-

-

แลวเสร็จ

- กองทุนมีเงินสํารองสําหรับ
จัดสวัสดิการใหกับสมาชิก
กองทุน

มิถุนายน 2553 โดยสมทบ
งบประมาณเขากองทุน
สวัสดิการชุมชน
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ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)

15 เสริมสรางการเรียนรูและ ดูแลดานการบริโภคและสุขภาพ

หนวย
ดําเนินการ
สํานักการศึกษา

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว
800,000

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

722,300.00

-

-

ผลการดําเนินงาน
แลวเสร็จ

พัฒนาเด็กในศูนยเด็กเล็ก เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กให

ผลลัพธที่ได
- มีครูดูแลเด็กเล็กใหเด็กมี
ความพรอมในการเขาสูการ

สามารถมีพัฒนาการตามวัย

ศึกษาภาคบังคับ

และเตรียมความพรอมเขาสู
การศึกษาภาคบังคับ
- จัดจางเจาหนาที่ดูแลรักษา
ความสะอาด จํานวน 11
อัตรา
- จัดจางครูดูแลเด็กเล็ก
จํานวน 1 อัตรา
16 พัฒนาครูผูดูแลเด็กของ

จัดอบรมสัมมนาครูศูนยพัฒนา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เด็กเล็กของเทศบาล จํานวน

ประสิทธิภาพในการเรียน

40 คน

การสอน

17 พัฒนาบุคลากร
(เจาหนาที)่

จัดสงเจาหนาที่อบรม
ดานการกีฬา ปละ 1 ครั้ง

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

80,000

12,000

31,540.00

-

-

-

-

-

แลวเสร็จ

ไมไดดําเนินการ

- ครูผูดูแลเด็กมีการพัฒนา

- เนื่องจากไมมีหนังสือแจง
จากกรมสงเสริมใหเขารวม
อบรม
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ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)

18 ดูแลและบํารุงรักษาสนาม จัดจางเจาหนาที่
กีฬาจังหวัด

จํานวน

หนวย
ดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว

เบิกจาย

สํานักการศึกษา 1,083,500 1,114,497.00

โอนเพิ่ม

โอนลด

31,300

-

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพธที่ได

แลวเสร็จ

- มีเจาหนาที่ดูแลรักษา

12 อัตรา ดูแลรักษาความ

สนามกีฬา

สะอาด และทรัพยสินภาย
ในสนามกีฬาจังหวัด
19 สงเสริมสุขภาพและการ
แขงขันกีฬาในชุมชน

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬาใหแก

กองสวัสดิการ

เด็ก เยาวชน และประชาชน

สังคม

2,000,000

290,862.00 110,000

-

แลวเสร็จ

- ประชาชนมีการออก
กําลังกายอยางทั่วถึงและมี

ในชุมชน 62 ชุมชน

ความรูความเขาใจในการ

- จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ

ดูแลสุขภาพ ทําใหมีสุขภาพ

แกประชาชน

รางกายที่แข็งแรง

- สงเสริมชุมชน องคกรที่จัด
กิจกรรมแกเยาวชน เพื่อแกไข
ปญหายาเสพติด
- จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
จํานวน 5 อัตรา
- จัดการแขงขันกีฬาในชุมชน
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ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)

20 รักษาความสงบเรียบรอย - ออกตรวจรักษาความสงบ

หนวย
ดําเนินการ
สํานักปลัด

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

2,071,000 2,187,679.24 118,700

โอนลด
-

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพธที่ได

แลวเสร็จ

- ประชาชนมีความปลอดภัย

และความมั่นคงภายใน

เรียบรอยตามชุมชน และทั่ว

เทศบาล

ในชีวิตและทรัพยสิน

เขตเทศบาล

เขตเทศบาล และดูแลแกไข

ลดปญหาจราจรในเขตเมือง

ปญหายาเสพติด

เมืองมีความเปนระเบียบ

- จัดระเบียบจราจรในจุดตางๆ

เรียบรอย

ภายในเขตเทศบาล
- จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
จํานวน 23 อัตรา
21 ตั้งจุดบริการความปลอด ตั้งจุดบริการความปลอดภัย
ภัยทางถนนชวงเทศกาล ทางถนน ดังนี้
ตางๆ

สํานักปลัด
เทศบาล

250,000

79,096.00

-

-

แลวเสร็จ

- ลดคการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน ลดความสูญเสียตอ

- ชวงเทศกาลปใหม

รางกาย ชีวิตและทรัพยสิน

2 จุดๆ ละ 5 วัน

ของประชาชน

- ชวงเทศกาลสงกรานต
2 จุดๆ ละ 3 วัน
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ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

22 ติดตั้งกลองวงจรปด

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)

หนวย
ดําเนินการ

1. ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด

กอง

ตลาดสดคูขวาง เปนกลองไอพี

สาธารณสุขฯ

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว

เบิกจาย

1,800,000 1,798,000.00

โอนเพิ่ม

โอนลด

-

-

ผลการดําเนินงาน
แลวเสร็จ

ผลลัพธที่ได
- สามารถปองกันปญหา
อาชญากรรม ประชาชนมี

แบบประจําที่ ความละเอียด

ความปลอดภันในชีวิตและ

ไมนอยกวา 2 ลานพิกเซล

ทรัพยสิน

จํานวนกลองไมนอยกวา 32 ตัว
2. ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด
สนามกีฬาเทศบาลนครนคร

สํานัก

4,936,000 4,917,000.00

-

-

แลวเสร็จ

การศึกษา

มีความเรียบรอยและ

ศรีธรรมราช จํานวน 14 จุด
3. ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด

- ควบคุมดูแลใหสนามกีฬา
ปลอดภัย

กองวิชาการฯ

5,000,000 5,000,000.00

-

-

แลวเสร็จ

- สามารถปองกันปญหา

บริเวณสวนสาธารณะสนาม

อาชญากรรม ประชาชนมี

หนาเมือง สวนศรีธรรมโศกราช

ความปลอดภันในชีวิตและ

จํานวนไมนอยกวา 32 กลอง

ทรัพยสิน

4. ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด

กองวิชาการฯ

5,000,000 5,000,000.00

-

-

แลวเสร็จ

- สามารถปองกันปญหา

บริเวณสถานีขนสงผูโดยสาร

อาชญากรรม ประชาชนมี

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ความปลอดภันในชีวิตและ

จํานวนไมนอยกวา 32 กลอง

ทรัพยสิน
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ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

23 ปองกันอัคคีภัยในชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)

หนวย
ดําเนินการ

- จัดหาเครื่องดับเพลิงเคมี

สํานักปลัด

พรอมตูใสใหชุมชน

เทศบาล

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว
220,000

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

220,000.00

-

-

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพธที่ได

แลวเสร็จ

- ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน

- อัดเครื่องดับเพลิงเคมีที่
ใชแลวใหกับชุมชน
- ประชาสัมพันธการปองกัน
อัคคีภัยโดยจัดทําสติกเกอร
หมายเลขโทรศัพทแจงเหตุ
เพลิงไหม
24 เพิ่มประสิทธิภาพการ

เพิ่มอัตรากําลังเจาหนาที่

สํานักปลัด

ปองกันและบรรเทา

มาปฏิบัติงานดานการปองกัน

เทศบาล

สาธารณภัย

และบรรเทาสาธารณภัย

ขึ้น ประชาชนมีความ

จํานวน 76 อัตรา

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

25 ฝกอบรมอาสาสมัคร

จัดฝกอบรมอาสาสมัครปองกัน

สํานักปลัด

ปองกันสาธารณภัย

สาธารณภัยในชุมชน จํานวน

เทศบาล

ในชุมชน

500 คน

6,394,400 6,394,400.00

-

-

แลวเสร็จ

- งานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยมีศักยภาพมาก

280,000

149,400.00

-

-

แลวเสร็จ

- ประชาชนมีความรูเกี่ยว
กับการปองกนและบรรเทา
สาธารณภัยในชุมชน
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ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

26 สงเสริมกิจกรรม อปพร.
ในสังกัดเทศบาล

งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)

หนวย
ดําเนินการ

ตั้งไว

เบิกจาย

- จัดให อปพร. รวมกิจกรรม

สํานักปลัด

10,000

10,000.00

ของเทศบาลในงานเทศกาล

เทศบาล

โอนเพิ่ม

โอนลด

-

-

ผลการดําเนินงาน
แลวเสร็จ

ผลลัพธที่ได
- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

ตางๆ เชน เทศกาลปใหม

ทรัพยสิน

เทศกาลสงกรานต เทศกาล
งานเดือนสิบ เทศกาล
ลอยกระทง ฯลฯ
- จัดกิจกรรมวัน อปพร.
27 กอสรางลานกีฬาชุมชน

1. กอสรางลาน ค.ส.ล. หนา

พรอมติดตั้งเครื่องออก

0.10 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา

กําลังกาย

150.00 ตารางเมตร และติดตั้ง

สํานักการชาง

5,464,000

-

-

-

กําลัง

กันเงิน

ดําเนินการ

เบิกจายในป 2559

กําลัง

กันเงิน

ดําเนินการ

เบิกจายในป 2559

เครื่องออกกําลังกาย จํานวน
16 ชิ้น จํานวน 8 ชุมชน
2. กอสรางลานกีฬาพรอมติดตั้ง

สํานักการชาง

683,000

-

เครื่องออกกําลังกายบริเวณ

-

-

ชุมชนหอไตร
รวม

126,184,900 54,049,644.37
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การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

ลําดับ
ที่

งบประมาณ (บาท)
โครงการ/กิจกรรม

1 ฝกอบรมทักษะกระบวน
การทางวิทยาศาสตร

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต) หนวยดําเนินการ
จัดฝกอบรมทักษะกระบวนการ

สํานักการศึกษา

ตั้งไว

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

300,000 567,060.00 510,000

โอนลด
-

ผลการดําเนินงาน

แลวเสร็จ

ผลลัพธที่ได
- นักเรียนไดรับการฝกอบรม

ทางวิทยาศาสตรระดับมัธยม

ทักษะกระบวนการทาง

ศึกษา ณ มหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตร

วลัยลักษณ จํานวน ๓๐
สัปดาห
2 สงเสริมความเปนเลิศ
ทางวิชาการ

ฝกอบรมวิชาการและความรู

สํานักการศึกษา

100,000 1,967,030.60 2,600,000

10,000

แกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

แลวเสร็จ

- โรงเรียนไดจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรที่กําหนดไว

และจัดอบรม และประชุม
สัมมนาพัฒนาทักษะแกครู
3 แขงขันทักษะทางวิชาการ จัดสอบแขงขันนักเรียนคนเกง
ระดับมัธยมศึกษา

สํานักการศึกษา

100,000

-

-

-

ไมไดดําเนินการ - เนื่องจากเทศบาลฯ เขารวม

ทางวิชาการระดับมัธยมศึกษา

การแขงขันระดับภาคใตแลว

ปการศึกษาละ ๑ ครั้ง

จึงไมดําเนินการ
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ลําดับ
ที่

งบประมาณ (บาท)
โครงการ/กิจกรรม

4 จัดการศึกษาโรงเรียน

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต) หนวยดําเนินการ
จัดการศึกษาใหกับพระภิกษุ

ตั้งไว

เบิกจาย

สํานักการศึกษา 1,500,000 765,952.00

โอนเพิ่ม

โอนลด

-

-

ผลการดําเนินงาน

แลวเสร็จ

ผลลัพธที่ได
- พระภิกษุสามเณรไดศึกษา

สาธิตศึกษาวิทยาลัยสงฆ

สามเณรและเยาวชน โดยใช

ตามหลักสูตรโรงเรียนพระ

ภาคทักษิณ

หลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม

ปริยตั ิธรรม

แผนกสามัญศึกษาระดับมัธยม
ศึกษา การเขาคายภาคฤดูรอน
- จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
จํานวน 14 อัตรา
5 ประกันคุณภาพการศึกษา จัดทําแบบทดสอบและเครื่องมือ

สํานักการศึกษา

50,000 153,806.00 160,000

-

แลวเสร็จ

- ดําเนินการประกันคุณภาพ

การประกันคุณภาพการศึกษา

การศึกษาตามมาตรฐานการ

ตามมาตรฐานการศึกษาที่ อปท.

ศึกษาที่กรมสงเสริมฯ กําหนด

กําหนด จํานวน 24 มาตรฐาน
6 แสดงมุทิตาจิตผูเกษียณ

- จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก

สํานักการศึกษา

200,000

-

-

-

ไมไดดําเนินการ - เนื่องจากไมสามารถเบิกจาย

อายุราชการและกิจกรรม

พนักงานครูและบุคลากรที่

ไดตามระเบียบ เพราะ สตง.

วันครู

เกษียณอายุราชการกอน

ทวงติงวาเปนเรื่องสวนบุคคล

กําหนด และตามปกติ
- จัดกิจกรรมวันครู
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ลําดับ
ที่

งบประมาณ (บาท)
โครงการ/กิจกรรม

7 รักษาความสะอาดความ

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต) หนวยดําเนินการ
จัดจางเจาหนาที่ดูแลทรัพยสิน

ปลอดภัยและทรัพยสิน

รักษาความสะอาด และรักษา

ในโรงเรียน

ความปลอดภัยของโรงเรียนใน

ตั้งไว

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

สํานักการศึกษา 2,752,400 2,940,049.97 188,000

โอนลด
-

ผลลัพธที่ได

ผลการดําเนินงาน

แลวเสร็จ

- ไดดูแลรักษาความสะอาด
และความปลอดภัยในโรงเรียน

สังกัดเทศบาล จํานวน 33อัตรา
8 บริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนนานาชาติ

จัดการเรียนการสอนโรงเรียน

สํานักการศึกษา

100,000

-

-

-

ไมไดดําเนินการ - เนื่องจากใชงบของสถาน

นานาชาติ จัดทําพัฒนา

ศึกษาเอง

หลักสูตร จัดประชุมสัมมนา
อบรมพัฒนาบุคลากร
9 แขงขันคนเกงเทศบาล
ระดับประเทศ

จัดสอบแขงขันทางวิชาการเพื่อ
คัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียน

สํานักการศึกษา

300,000 251,623.00

-

35,000

แลวเสร็จ

- ไดตัวแทนเทศบาลเพื่อเขา
รวมแขงขันระดับประเทศ

ในสังกัดในชั้น ป.๕และ ม.๒
ระดับชั้นละ 1 คน เปนตัวแทน
โรงเรียนเทศบาลเขาแขงขันใน
5 กลุมสาระ การเรียนรูเขา
แขงขันระดับประเทศ หรือตาม
ที่กรมสงเสริมฯ กําหนด
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ลําดับ
ที่

งบประมาณ (บาท)
โครงการ/กิจกรรม

10 แขงขันทักษะทางวิชาการ

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต) หนวยดําเนินการ
- จัดสอบแขงขันทักษะทาง

ตั้งไว

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

สํานักการศึกษา 1,000,000 1,502,610.92 579,800

โอนลด
-

ผลการดําเนินงาน

แลวเสร็จ

ผลลัพธที่ได
- ไดตัวแทนเทศบาลเพื่อเขา

วิชาการ และประกวดกิจกรรม

รวมแขงขันระดับภาคใตและ

ทุกกลุมสาระการเรียนรูใหกับ

ระดับประเทศ

นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
นักเรียนชั้นอนุบาล - ม.6 การ
แขงขันคนเกง ปการศึกษาละ
1 ครั้ง
- จัดสงนักเรียน / ครูเขารวม
ประกวด / แขงขันงานทักษะ
วิชาการระดับภาคใต
และระดับประเทศ
11 พัฒนาการจัดการศึกษา

พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช

โดยใชโรงเรียนเปนฐาน

โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา

ในการพัฒนาทองถิ่น

ทองถิ่น โดยจัดสงโรงเรียน

(SBMLD)

สมัครเขารวมและเขาประกวด

สํานักการศึกษา 3,000,000

1,750,000

-

1,250,000

แลวเสร็จ

- เขารวมและเขาประกวด
โรงเรียน SBMLD ดีเดน

โรงเรียน SBMLD ดีเดน
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ลําดับ
ที่

งบประมาณ (บาท)
โครงการ/กิจกรรม

12 พัฒนาอัจฉริยภาพ
นักเรียนคนเกงเทศบาล

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต) หนวยดําเนินการ
- จัดสงนักเรียนคนเกงเทศบาล

สํานักการศึกษา

ตั้งไว
100,000

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

26,716.00

-

73,000

ผลการดําเนินงาน

แลวเสร็จ

ระดับประถมและมัธยมศึกษา

ผลลัพธที่ได
- นักเรียนมีความรู มีทักษะ
มีความคิดริเริ่มในการเรียน

เขาแขงขันความเปนอัจฉริยภาพ
ทางวิชาการของสถาบันตางๆ
- จัดซื้อสื่อสนับสนุนการพัฒนา
นักเรียนอัจฉริยภาพใหกับ
นักเรียนคนเกง
- สนับสนุนการเดินทางไปแขง
ขันวิชาการในระดับประเทศให
กับนักเรียน และครูผูควบคุม
13 ฝกอบรมสัมมนาพนักงาน
ครูเทศบาล

จัดฝกอบรมสัมมนาเชิง

สํานักการศึกษา

200,000 1,588,120.00 1,700,000

-

แลวเสร็จ

- จัดอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน

ปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน และ

การจัดการศึกษาใหบุคลากร

จัดประชุมปฐมนิเทศพนักงาน

ทางการศึกษา

ครูเทศบาล ครูอัตราจาง
ครูสนับสนุนการสอน และ
บุคลากรในสายงานการศึกษา
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ลําดับ
ที่

งบประมาณ (บาท)
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต) หนวยดําเนินการ

โอนเพิ่ม

โอนลด

-

-

-

ผลลัพธที่ได

ผลการดําเนินงาน

พัฒนาการเรียนการสอนภาษา

ภาษาตางประเทศ

ตางประเทศและจัดจางชาวตาง

ชาวตางประเทศที่เปนเจาของ

ประเทศปฏิบัติหนาที่การสอน

ภาษาที่ใชภาษาอังกฤษเปน

ใหกับนักเรียนในสังกัดเทศบาล

ภาษาแม

- จัดจางบุคลากรในการ

400,000

เบิกจาย

14 พัฒนาการเรียนการสอน

15 พัฒนาวิชาการและ

สํานักการศึกษา

ตั้งไว

สํานักการศึกษา 9,562,000

10,099,544.14

538,000

-

ไมไดดําเนินการ - เนื่องจากไมสามรถจัดจาง

แลวเสร็จ

- มีบุคลากรครูสาขาที่

บุคลากรทางการศึกษา

ปฏิบัติการสอนสาขาวิชาเอก

ขาดแคลนปฏิบัติการสอน

ในโรงเรียน

ที่ขาดแคลนในโรงเรียน

ในโรงเรียน

จํานวน 100 อัตรา
- พัฒนางานวิชาการใหมี
คุณภาพ และประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
16 จัดทําแผนพัฒนาของ
สถานศึกษา

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

สํานักการศึกษา

300,000 157,150.00

-

-

แลวเสร็จ

- มีแผนพัฒนาการศึษาของ

การจัดทําแผนปฏิบัติการ

สถานศึกษาในสังกัดและอบรม

ประจําปใหกับครูและบุคลากร

เชิงปฏิบัติการการจัดทําแผน

ทางการศึกษาในสถานศึกษา

พัฒนาการศึกษาใหกับบุคลากร

โรงเรียนในสังกัด

ทางการศึกษาในสังกัด
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ลําดับ
ที่

งบประมาณ (บาท)
โครงการ/กิจกรรม

17 สงเสริม อปท.จัดทํา

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต) หนวยดําเนินการ
โรงเรียนและสํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

ตั้งไว
650,000

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

80,000.00

-

-

ผลการดําเนินงาน

แลวเสร็จ

ผลลัพธที่ได
- จัดสงแผนพัฒนาการศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษา

จัดสงแผนพัฒนาการศึกษาเขา

เขาประกวดแขงขันแผนพัฒนา

ดีเดน

ประกวดแขงขันแผนพัฒนา

การศึกษาดีเดนในระดับประเทศ

การศึกษาดีเดนในระดับประเทศ
18 อาหารกลางวัน

19 อาหารเสริมนม

เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน

สํานักการศึกษา 39,508,800

24,012,800.00

-

14,817,960

แลวเสร็จ

- นักเรียนในโรงเรียนสังกัด

นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล

เทศบาลและศูนยพัฒนาเด็ก

8 โรงเรียนและศูนยพัฒนา

เล็กมีอาหารกลางวัน

เด็กเล็ก จํานวน 20 ศูนย

รับประทาน

เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม)

สํานักการศึกษา 29,667,400

19,196,888.92

-

-

แลวเสร็จ

- นักเรียนในโรงเรียนสังกัด

- โรงเรียนสังกัดเทศบาล

เทศบาลและศูนยพัฒนาเด็ก

- โรงเรียนสังกัด สพฐ.

เล็กมีอาหารเสริมนม

จํานวน 4 โรงเรียน

รับประทาน

- ศูนยการศึกษาพิเศษประจํา
จังหวัด
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน
20 ศูนย
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ลําดับ
ที่

งบประมาณ (บาท)
โครงการ/กิจกรรม

20 ปรับปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต) หนวยดําเนินการ
จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

สํานักการศึกษา

ตั้งไว

เบิกจาย

220,000 220,000.00

โอนเพิ่ม

โอนลด

-

-

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพธที่ได

แลวเสร็จ

- โรงเรียนในสังกัดไดจัดประชุม

พนักงานครูเทศบาลเพื่อพัฒนา

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาของ

หลักสูตรสถานศึกษาของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 11

โรงเรียน 11 โรงเรียน

โรงเรียน
21 สงเสริมพัฒนาการจัด

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และ

สํานักการศึกษา

300,000 300,000.00

-

-

แลวเสร็จ

- บุคลากรดานการศึกษา

การเรียนการสอนรองรับ

จัดศึกษาดูงานใหแกครูผูบริหาร

มีความรูการจัดการเรียน

การเขาสูประชาคม

สถานศึกษา และบุคลากรสถาน

การสอนเพื่อเขาสูประชาคม

อาเซี่ยน

ศึกษาโรงเรียนในสังกัด

อาเซียน

22 ปรับปรุงภูมิทัศนภายใน
โรงเรียน

ตกแตงภายในโรงเรียนดวย

สํานักการศึกษา

200,000

12,710

-

187,200

แลวเสร็จ

- สภาพภูมิทัศนในโรงเรียน

ไมดอกไมประดับ สวนหยอม

สวยงามสรางบรรยากาศ

และอื่นๆใหสวยงาม เพื่อสราง

เอื้ออํานวยในการเรียน

บรรยากาศเอื้ออํานวยในการ

ขการสอนองโรงเรียน

เรียนการสอนของโรงเรียนใน
สังกัด 11 โรงเรียนและศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 20 ศูนย
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ลําดับ
ที่

งบประมาณ (บาท)
โครงการ/กิจกรรม

23 การพัฒนาการเรียนรู
สูประชาคมอาเชี่ยน
24 พัฒนาพนักงานครู

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต) หนวยดําเนินการ
พัฒนาการเรียนรูสูประชาคม

สํานักการศึกษา

ตั้งไว

เบิกจาย

880,000 880,000.00

โอนเพิ่ม

โอนลด

-

-

แลวเสร็จ

เตรียมพรอมเขาสูประชาคม

เทศบาล จํานวน 11 โรง

อาเซียน

จัดอบรมใหความรูแกพนักงาน

สํานักการศึกษา 1,365,000 1,362,500.00

-

-

แลวเสร็จ

- จัดการศึกษานอกระบบและ
ตามอัธยาศัย ระดับการศึกษา

- พนักงานครูไดอบรมเพื่อ
นําความรุมาใชในการเรียน

เทศบาล 11 โรงเรียน
การศึกษานอกโรงเรียน

- นักเรียนมีความรูเพื่อ

อาเชี่ยนของโรงเรียนในสังกัด

ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล ครูของโรงเรียนในสังกัด
25 ฝกอบรมวิชาชีพและ

ผลลัพธที่ได

ผลการดําเนินงาน

การสอน
สํานักการศึกษา

500,000 374,497.00

-

-

แลวเสร็จ

- เยาวชนไดรับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (กศน.)

ขั้นพื้นฐาน (กศน.) ใหแก
เยาวชนที่พลาดโอกาสในการ
ศึกษาในระบบ และชวยเหลือ
เด็กและเยาวชนที่บกพรองทาง
สติปญญาในการดําเนินชีวิตให
สูงขึ้น
- จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติ
การสอน จํานวน 2 อัตรา
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ลําดับ
ที่

งบประมาณ (บาท)
โครงการ/กิจกรรม

26 สงเคราะหเด็กยากไรใน
ชุมชนและเด็กเรรอน

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต) หนวยดําเนินการ
- จัดการศึกษา และสนับ

สํานักการศึกษา

ตั้งไว

เบิกจาย

400,000 369,264.00

โอนเพิ่ม

โอนลด

-

-

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพธที่ได

แลวเสร็จ

- เด็กดอยโอกาสไดรับการดูแล

สนุนคาพาหนะ คาอาหาร

เปนอยางดี มีอาหาร มีพาหนะ

กลางวัน และคาเครื่องบริโภค

ในแตละวัน มีเสื้อผาเครื่อง

ปจจัยตางๆ สําหรับเด็กผูดอย

แตงกายทุกวัน

โอกาส และเด็กเรรอนภายใน
เขตเทศบาล จํานวน 21 คน
- จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติ
การสอน จํานวน 2 อัตรา
27 สงเสริมกิจกรรมรักการ
อานในสถานศึกษา อปท.

- พัฒนาบุคลากรในสังกัด
ใหมีความรูความสามารถใน

สํานักการศึกษา

100,000

-

-

-

ไมไดดําเนินการ - เนื่องจากไมมีโรงเรียนใน
สังกัดสมัครเขารวมโครงการ

ดานการจัดกิจกรรมสงเสริม
การอาน
- สรางเสริมประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนดวยกิจกรรม
สงเสริมการอาน
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ลําดับ
ที่

งบประมาณ (บาท)
โครงการ/กิจกรรม

28 รณรงคเพื่อปองกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา
29 พัฒนาหองสมุดโรงเรียน

30 พัฒนาศูนยการเรียนรู
อาเชียนศึกษา
31 พัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนโดยการมีสวนรวม

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต) หนวยดําเนินการ
จัดกิจกรรมรณรงคปองกัน

ตั้งไว

สํานักการศึกษา 1,100,000

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

-

-

-

ผลการดําเนินงาน

แลวเสร็จ

ผลลัพธที่ได
- นักเรียนโรงเรียนเทศบาล

ยาเสพติดโรงเรียนในสังกัด

มีความรูเรื่องโทษของยาเสพติด

เทศบาล 11 โรงเรียน

และการปองกันรักษา

จัดซื้อหนังสือใหกับหองสมุด

สํานักการศึกษา 1,100,000 1,100,000.00

-

-

แลวเสร็จ

- โรงเรียนในสังกัดเทศบาลมี

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

หนังสือใหนักเรียนไดอาน

11 โรงเรียน

ในหองสมุดของดรงเรียน

พัฒนาศูนยการเรียนรูอาเชียน

สํานักการศึกษา

550,000 550,000.00

-

-

แลวเสร็จ

- โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

ศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

11 โรงเรียนมีศูนยการเรียนรู

เทศบาล 11 โรงเรียน

อาเชียนศึกษา

พัฒนาสื่อการเรียนการสอน

สํานักการศึกษา

385,000

-

-

385,000 ไมไดดําเนินการ

โดยการมีสวนรวมของครูชุมชน

- เนื่องจากกรมสงเสริมฯไมได
โอนงบประมาณมาให

ของครู ชุมชน และนักเรียน และนักเรียนของโรงเรียนสังกัด
เทศบาล 11 โรงเรียน
32 พัฒนาครูอาสา

จัดสงครูสอนเด็กเรรอ นเขารับ

สํานักการศึกษา

6,000

-

-

-

ไมไดดําเนินการ

- เนื่องจากไมไดเขารวมอบรม

การอบรมสัมมนาตามที่ กรมฯ
จัดอบรมปการศึกษาละ 1 ครั้ง
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ลําดับ
ที่

งบประมาณ (บาท)
โครงการ/กิจกรรม

33 อุดหนุนการเขารวม

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต) หนวยดําเนินการ
จายเปนเงินอุดหนุนใหการ

สํานักการศึกษา

ตั้งไว
40,000

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

-

-

-

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพธที่ได

ไมไดดําเนินการ เจาภาพจัดกิจกรรมฯ ไดรับ

กิจกรรมชุมนุมลูกเสือ

เขารวมกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ

การจัดสรรงบประมาณจาก

ทองถิ่นแหงชาติ

ทองถิ่นแหงชาติ

กรมสงเสริมฯแลวเทศบาล
จึงไมตองอุดหนุนให

34 อุดหนุนคาอาหารกลางวัน จายเปนเงินอุดหนุนคาอาหาร

สํานักการศึกษา 26,772,000

27,270,000.00

500,000

-

แลวเสร็จ

กลางวันใหกับโรงเรียนสังกัด

- นักเรียนมีอาหารกลางวัน
รับประทาน

สพฐ. จํานวน 4 โรงเรียน
และโรงเรียนสังกัดกองบัญชา
การตํารวจตระเวนชายแดน
35 เชื่อมตอเครือขาย
อินเตอรเน็ต

- เชื่อมตออินเตอรเน็ตความ

สํานักการศึกษา 1,184,800 1,131,443.46

-

-

แลวเสร็จ

-โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 11

เร็วสูงสําหรับโรงเรียนใน

โรงเรียนมีอินเตอรเน็ตความ

สังกัดเทศบาล 11 โรงเรียน

เร็วสูงใชงาน

- จายคาอินเตอรเน็ตของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จํานวน 11 โรงเรียน
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ลําดับ
ที่

งบประมาณ (บาท)
โครงการ/กิจกรรม

36 พัฒนาแหลงเรียนรูของ
โรงเรียน

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต) หนวยดําเนินการ
จัดทําขอมูลแหลงเรียนรูของ

เบิกจาย

550,000 550,000.00

โอนเพิ่ม

โอนลด

-

-

ผลการดําเนินงาน

แลวเสร็จ

ผลลัพธที่ได
- โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

จํานวน 11 โรงเรียนมี

จํานวน 11 โรงเรียน

ขอมูลแหลงเรียนรูของโรงเรียน

37 ศูนยการเรียนรูสําหรับเด็ก จัดศูนยการเรียนรูสําหรับเด็ก
ปฐมวัย

สํานักการศึกษา

ตั้งไว

สํานักการศึกษา

300,000

-

-

ไมไดดําเนินการ - เนื่องจากไมไดรับการจัดสรร

ปฐมวัยของสถานศึกษา

งบประมาณจากกรมสงเสริมฯ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
38 จัดงานวันเด็กแหงชาติ

- สนับสนุนใหนักเรียน และ

สํานักการศึกษา

400,000 397,408.00

-

-

แลวเสร็จ

- เด็กเยาวชนไดเขารวม

เด็กเยาวชนพัฒนาศักยภาพ

กิจกรรมวันเด็ก ไดแสดงออก

ของตนเอง

และรวมกิจกรรมบันเทิง

- จัดกิจกรรมสงเสริมการ
แสดงออกซึ่งความรูความคิด
และทักษะของเด็กและเยาวชน
- เด็กและเยาวชนไดมีความ
สนุกสนานบันเทิงใจในการ
เขารวมกิจกรรม
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งบประมาณ (บาท)

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต) หนวยดําเนินการ

39 จัดการแขงขันกีฬานักเรียน จัดใหมีการแขงขันกีฬาประเภท
กลุมโรงเรียนเทศบาล

สํานักการศึกษา

ตั้งไว

เบิกจาย

500,000 594,860.00

โอนเพิ่ม

โอนลด

-

-

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพธที่ได

แลวเสร็จ

- โรงเรียนไดมีกิจกรรมแขงขัน

กรีฑา ระหวางนักเรียน

กีฬารวมกันและไดคัดเลือก

โรงเรียนสังกัดเทศบาล 8

ตัวแทนนักกีฬา

โรงเรียน ปการศึกษาละ 1 ครั้ง
40 อบรมสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตเยาวชน

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา

สํานักการศึกษา

300,000 300,000.00

-

-

แลวเสร็จ

- เยาวชนกลุม กศน. ไดอบรม

คุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน ผูดอย

สรางความสามัคคีในหมูคณะ

โอกาสในเขตเทศบาล จํานวน

และไดเรียนรูนอกสถานที่

1 รุน ใชเวลาฝกอบรม 4 คืน
5 วัน
41 บริหารจัดการพิพิธภัณฑ
เมือง

- จัดนิทรรศการถาวรปละ

กองวิชาการ

1 เรื่อง และจัดนิทรรศการ

และแผนงาน

1,800,000 2,150,169.00 365,000

-

แลวเสร็จ

- มีเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ประจําพิพิธภัณฑเมือง

หมุนเวียนปละ 3 เรื่อง
- จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ประจําพิพิธภัณฑเมือง จํานวน
14 อัตรา
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ลําดับ
ที่

งบประมาณ (บาท)
โครงการ/กิจกรรม

42 บริหารจัดการอุทยาน
การเรียนรู

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต) หนวยดําเนินการ
จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

กองวิชาการ

ประจําอุทยานการเรียนรูและ

และแผนงาน

ตั้งไว

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

2,800,000 3,214,440.00 443,000

โอนลด
-

ผลลัพธที่ได

ผลการดําเนินงาน

แลวเสร็จ

- มีเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ประจําอุทยานการเรียนรู

จัดกิจกรรม จํานวน 9 อัตรา
43 จัดการแขงขันกีฬานักเรียน จัดใหมีการแขงขันกีฬา จํานวน

สํานักการศึกษา 9,000,000

10,367,052.06 2,500,000

-

แลวเสร็จ

- เปนเจาภาพจัดการแขงขัน

องคกรปกครองสวน

11 ประเภท ดังนี้

กีฬานักเรียนองคกรปกครอง

ทองถิ่นแหงประเทศไทย

- กรีฑา

สวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

เจาภาพรอบคัดเลือกระดับ - ฟุตบอล

เจาภาพรอบคัดเลือกระดับ

ภาคใต ครั้งที่ 32

ภาคใต

- ฟุตซอล
- วอลเลยบอลในรม
- วอลเลยบอลชายหาด
- เปตอง
- เทเบิลเทนนิส
- เซปคตะกรอ
- แบดมินตัน
- หมากรุก
- หมากฮอส
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ลําดับ
ที่

งบประมาณ (บาท)
โครงการ/กิจกรรม

44 จัดสงนักกีฬาเขารวม

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต) หนวยดําเนินการ
จัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน

แขงขันกีฬากรมสงเสริม

กับหนวยงานอื่นๆ ซึ่งจัดโดย

การปกครองสวนทองถิ่น

กรมสงเสริมการปกครองสวน

ตั้งไว

เบิกจาย

สํานักการศึกษา 2,700,000 2,172,416.20

โอนเพิ่ม

โอนลด

-

-

ผลลัพธที่ได

ผลการดําเนินงาน

แลวเสร็จ

เขารวมแขงขันกีฬากรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น

ทองถิ่น
45 ดําเนินการของสภาเด็ก

จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน

กองสวัสดิการ

และเยาวชนในระดับ

เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริม และ

สังคม

เทศบาลฯ

สรางความเขมแข็งของสภา

ความเขมแข็งของสภาเด็ก

เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล

และเยาวชนในเขตเทศบาล

46 สงเสริมแมบานและ

สนับสนุนใหชุมชนในเขต

เยาวชนจัดกิจกรรม

เทศบาล 62 ชุมชน จัด

งานประเพณีเดือนสิบ

กิจกรรมการแสดงที่อนุรักษ

กองสวัสดิการ
สังคม

300,000 176,414.00

-

123500

แลวเสร็จ

มีสภาเด็กและเยาวชนเพื่อ
จัดกิจกรรมสงเสริม และสราง

300,000

-

-

-

ไมไดดําเนินการ - เนื่องจากงานประเพณี
เดือนสิบจัดในเดือนตุลาคม
2558

ไวซึ่งขนบธรรมเนียบประเพณี
ทองถิ่น
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ลําดับ
ที่

งบประมาณ (บาท)
โครงการ/กิจกรรม

47 สงเสริมงานประเพณี
ศาสนา และวัฒนธรรม

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต) หนวยดําเนินการ

ตั้งไว

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

จัดกิจกรรมสงเสริมงาน ประเพณี สํานักการศึกษา 5,000,000 7,645,000.00 2,745,000 787,000

ผลลัพธที่ได

ผลการดําเนินงาน

แลวเสร็จ

- สืบสานวัฒนธรรมและ

ศาสนา และวัฒนธรรม ดังนี้

ประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น

- งานเทศกาลมหาสงกรานต

อันดีงาม

และแหนางดาน
- งานประเพณีลอยกระทง
- งานประเพณีแหผาขึ้นธาตุ
- กิจกรรมวันเขาพรรษา
- ประเพณีวันสารทเดือนสิบ
- จัดทอดกฐินตกคาง
- จัดกิจกรรมวันขึ้นปใหม
- จัดกิจกรรมวันซักพระ
- จัดกิจกรรมเวียนเทียน
และกิจกรรมของศาสนา
อิสลาม ศาสนาคริสต
- สมโภชศาลหลักเมือง ฯลฯ
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ลําดับ
ที่

งบประมาณ (บาท)
โครงการ/กิจกรรม

48 บริหารจัดการพุทธภูมิ

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต) หนวยดําเนินการ
- จัดกิจกรรมรวมปฏิบัติธรรม

สํานักการศึกษา

ตั้งไว

เบิกจาย

900,000 188,570.00

โอนเพิ่ม

โอนลด

-

-

ผลลัพธที่ได

ผลการดําเนินงาน

แลวเสร็จ

- มีเจาหนาที่ดูแลรักษาความ

ประจําเดือน

สะอาดและประชาสัมพันธ

- จัดจางเจาหนาที่รักษาความ

การดําเนินงานของพุทธภูมิ

สะอาดและประชาสัมพันธ
จํานวน 7 อัตรา
49 สงเสริมกิจกรรมทาง

สงเสริมการจัดกิจกรรมทาง

กองสวัสดิการ

ศาสนา ประเพณี และ

ศาสนา ประเพณี และ

สังคม

วัฒนธรรม

วัฒนธรรมทองถิ่นอันดีงามแก

800,000 117,000.00

18,000

แลวเสร็จ

- สืบสานวัฒนธรรมและ
ประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น
อันดีงาม

ชุมชน องคกรตางๆ
50 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑสําหรับ 1. เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต
โรงเรียนและศูนยพัฒนา

จํานวน 1 ชุด (17 รายการ)

เด็กเล็ก

โรงเรียนสาธิตเทศบาล

สํานัก
การศึกษา

2,895,000

-

-

-

กําลังดําเนินการ

กันเงิน
เบิกจายในป 2559

วัดเพชรจริก
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ลําดับ
ที่

งบประมาณ (บาท)
โครงการ/กิจกรรม

51 กอสรางหรือปรับปรุง

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต) หนวยดําเนินการ
1. ติดตั้งหมอแปลงไฟฟา

สํานัก

อาคารเรียนหรืออาคาร

ขนาด 3 เฟส 250 KVA

การศึกษา

อื่นๆ โรงเรียนและศูนย

พรอมปกเสาพาดสายภายนอก

พัฒนาเด็กเล็ก

และภายในอาคาร โรงเรียน

ตั้งไว

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

1,000,000

-

-

-

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพธที่ได

กําลังดําเนินการ

กันเงิน
เบิกจายในป 2559

เทศบาลวัดเสาธงทอง
2. ขยายเขตระบบจําหนาย

สํานัก

ไฟฟาและติดตั้งหมอแปลง

การศึกษา

600,000

-

-

-

กําลังดําเนินการ

กันเงิน
เบิกจายในป 2559

โรงเรียนเทศบาลวัดทาวโคตร
รวม

155,038,400 126,503,095.27
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การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 กอสราง/ปรับปรุง/

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)
1. กอสรางปรับปรุงถนนแอสฟสทติก

หนวย
ดําเนินการ
สํานักการชาง

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว

เบิกจาย

7,830,000 7,603,320.00

โอนเพิ่ม

โอนลด

-

-

ซอมแซมถนน/สะพาน คอนกรีตฝงทิศเหนือถนนทางหลวงหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

ผลลัพธที่ได

แลวเสร็จ - ผิวจราจรไดมาตรฐาน
ประชาชนไดรับความสะดวก

เลข 403403 นครศรีฯ-ทุงสง และทาง

ในการสัญจร

หลวงหมายเลข 4013 นครศรีฯ-ปากพนัง
ถนนกวาง 10.50 - 16.80 เมตรยาว
1,244.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา 18,376.00 ตารางเมตร
2. กอสรางปูแอสฟลทติกคอนกรีตถนน

สํานักการชาง

286,000 283,000.00

-

-

แลวเสร็จ - ผิวจราจรไดมาตรฐาน

เพนียด จากถนนราชดําเนินไปทางทิศ

ประชาชนไดรับความสะดวก

ตะวันออกถึงถนนศรีปราชญถนนกวาง

ในการสัญจร

6.20-8.50 เมตร ยาว 104.50 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา
759.00 ตารางเมตร
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)
3. ปรับปรุงเกาะกลางถนนและขยาย

หนวย
ดําเนินการ
สํานักการชาง

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว

เบิกจาย

470,000 469,500.00

โอนเพิ่ม

โอนลด

-

-

ผลการ
ดําเนินงาน

ผลลัพธที่ได

แลวเสร็จ - ผิวจราจรไดมาตรฐาน

ผิวจราจรถนนกะโรม โดยทําการยาย

ประชาชนไดรับความสะดวก

ตําแหนงเสาไฟฟา ปายบอกทาง ตนไม

ในการสัญจร

รื้อถอนผิวเกาะกลางพื้นที่ไมนอยกวา
258.37 ตารางเมตร และกอสรางถนน
ค.ส.ล. พื้นที่ไมนอยกวา 258.37
ตารางเมตร
4. ปูยางแอสฟลทติกคอนกรีต ซอย

สํานักการชาง

1,109,000

-

-

-

แมอางทอง 2 ถนนกวาง 4.30 - 5.50 ม.

กําลัง

กันเงิน

ดําเนินการ

เบิกจายในป 2559

กําลัง

กันเงิน

ดําเนินการ

เบิกจายในป 2559

ยาว 600.00 ม.หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 2,940.00 ตร.ม.
5. ปูยางแอสฟลทติกคอนกรีตซอยหลาทวด สํานักการชาง
ถนนกวาง 1.75 - 5.30 ม. ยาว 258.00

966,000

-

-

-

ม.หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา
825.00 ตร.ม.และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ภายในกวาง 0.40 ม. ยาว 258.00 ม.
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)

หนวย
ดําเนินการ

6. ขยายผิวจราจร แอสฟลทติกคอนกรีต

สํานักการชาง

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว
1,080,000

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการ
ดําเนินงาน

-

-

-

กําลัง

กันเงิน

ดําเนินการ

เบิกจายในป 2559

กําลัง

กันเงิน

ดําเนินการ

เบิกจายในป 2559

กําลัง

กันเงิน

ดําเนินการ

เบิกจายในป 2559

ถนนราชนิคม (ฝงทิศเหนือ)จากถนนออมคาย

ผลลัพธที่ได

วชิราวุธถึงสี่แยกหลังวัดชะเมา ถนนกวาง
1.00 - 11.00 ม. ยาว 450.00 ม.
หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา
2,573.00 ตร.ม.
7. กอสรางปูยางแอสฟลทติกคอนกรีต ถนน สํานักการชาง

1,976,000

-

-

-

ปากนคร -ทาซักสุดเขตเทศบาลฝงทิศตะวัน
ออก ถนนกวาง 13.80 - 19.30 ม. ยาว
360.00 ม.หนา 0.05 ม.หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 5,247.00 ตร.ม.พรอมตีเสนจราจร
8. กอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยสิริสุข ถนน
ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.กวาง 4.00 ม. ยาว

สํานักการชาง

763,000

-

-

-

286.00 ม.หรือพื้นที่ไมนอยกวา
1144.00 ตร.ม.
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)
9. กอสรางยกระดับถนนแอสฟลทติก

หนวย
ดําเนินการ
สํานักการชาง

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว
534,000

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการ
ดําเนินงาน

-

-

-

กําลัง

กันเงิน

ดําเนินการ

เบิกจายในป 2559

คอนกรีต ซอยดํารงอุทิศ ถนนกวาง 3.30 -

ผลลัพธที่ได

4.50 ม.ยาว 400.00 ม. หนา 0.05 ม.
หรือพื้นที่ไม นอยกวา 1,420.00 ตร.ม.
10. กอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยทองมี

สํานักการชาง

220,000 219,000.00

-

-

แลวเสร็จ - ผิวจราจรไดมาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. กวาง 4.00 ม.

ประชาชนไดรับความสะดวก

ยาว 80.00 ม.หรือพื้นที่ไมนอยกวา

ในการสัญจร

320.00 ตร.ม.
11. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยนิชารัตน

สํานักการชาง

310,000 309,500.00

-

-

แลวเสร็จ - ผิวจราจรไดมาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.กวาง 4.50 ม.

ประชาชนไดรับความสะดวก

ยาว 101.00 ม.หรือพื้นที่ไมนอยกวา

ในการสัญจร

454.00 ตร.ม.
12. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยคลองหวย
เชื่อมกับถนนชลประทาน 3 ขวา ถนน ค.ส.ล.

สํานักการชาง

1,000,000

-

-

-

กําลัง

กันเงิน

ดําเนินการ

เบิกจายในป 2559

หนา 0.15 ม. กวาง 6.00 ม.ยาว 275 ม.
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 1,650 ตร.ม.
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)
13. กอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยตนหวา

หนวย
ดําเนินการ
สํานักการชาง

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว
2,722,000

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการ
ดําเนินงาน

-

-

-

กําลัง

กันเงิน

ดําเนินการ

เบิกจายในป 2559

กําลัง

กันเงิน

ดําเนินการ

เบิกจายในป 2559

กําลัง

กันเงิน

ดําเนินการ

เบิกจายในป 2559

(ตอจากถนน ค.ส.ล. เดิมไปทางทิศตะวันตก

ผลลัพธที่ได

ถึงสามแยกตัดกับซอยชุมแสง) ถนน ค.ส.ล.
หนา 0.15 ม. กวาง 5.80 - 6.80 ม.ยาว
650.00 ม.หรือพื้นที่ไมนอยกวา
4,120.00 ตร.ม.
14. กอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยหลังเบญจมฯ

สํานักการชาง

744,000

-

-

-

ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.กวาง 4.00 ม.
ยาว 324.00 ม.หรือพื้นที่ไมนอยกวา
1,240 ตร.ม.
15. กอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยตาแบน
จากซอยตนหวา 6 ไปทางทิศตะวันออก

สํานักการชาง

648,000

-

-

-

จนสุดซอย ถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. กวาง
6.00 ม.ยาว 180.00 ม.หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 1,080.00 ตร.ม.
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)

หนวย
ดําเนินการ

16. กอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยถินอุทิศ 2

สํานักการชาง

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว

เบิกจาย

242,000 241,500.00

โอนเพิ่ม

โอนลด

-

-

ผลการ
ดําเนินงาน

ผลลัพธที่ได

แลวเสร็จ - ผิวจราจรไดมาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. กวาง 4.00 ม.

ประชาชนไดรับความสะดวก

ยาว 101.00 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา

ในการสัญจร

404.00 ตร.ม.
2 กอสราง/ปรับปรุงถนน 1.กอสรางถนน ค.ส.ล.และทอระบายน้ํา
และทอ/รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ฝงทิศใต ซอยปาไม 4 เสนผาศูนย
กลาง 0.80 ม. ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.

สํานักการชาง

2,760,000

-

-

-

แลวเสร็จ - ผิวจราจรและทอระบายน้ํา
ไดมาตรฐาน ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

กวาง 0.40 - 2.80 ม. ยาว 114.00 ม.
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 134 ตร.ม.
พรอมรางระบายน้ําแบบรางตื้นกวาง 0.70ม.
หนา 0.15 ม. ยาว 118.00 ม. และทอ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. เสนผาศูนยกลาง 0.80 ม.
พรอมบอพัก ฝาเหล็กรังผึ้งทุกระยะ 10.0011.00 ม. ยาว 136.00 ม. พรอมบอดัก
ขยะขนาด 2.00 x 1.45 ม. จํานวน 1 ชุด
ขนาด 2.00 x 1.45 ม. จํานวน 1 ชุด
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)
2. กอสรางถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ํา

หนวย
ดําเนินการ
สํานักการชาง

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว
1,758,000

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

-

-

-

ผลการ
ดําเนินงาน

ผลลัพธที่ได

แลวเสร็จ - ผิวจราจรและทอระบายน้ํา

ค.ส.ล. ซอยหลังอนุบาล ถนน ค.ส.ล.หนา

ไดมาตรฐาน ประชาชนไดรับ

0.15 เมตร กวาง 2.50--3.90 เมตร

ความสะดวกในการสัญจร

ยาว 269.00 เมตรพื้นที่ไมนอยกวา
737.00 ตารางเมตรและรางระบายน้ํา
ค.ส.ล. ภายในกวาง 0.40 เมตร
ยาว 470.00 เมตร
3. กอสรางถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ํา

สํานักการชาง

479,000 339,000.00

-

-

แลวเสร็จ - ผิวจราจรและทอระบายน้ํา

ค.ส.ล. ซอยลํามาบ ถนน ค.ส.ล. หนา

ไดมาตรฐาน ประชาชนไดรับ

0.15 เมตร กวาง 2.50--4.00 เมตร

ความสะดวกในการสัญจร

ยาว 174.50เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา
635.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ํา
ค.ส.ล. ภายในกวาง 0.40 เมตร
ยาว 31.00 เมตร
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)
4. กอสรางถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ํา

หนวย
ดําเนินการ
สํานักการชาง

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว

เบิกจาย

2,650,000 2,640,000.00

โอนเพิ่ม

โอนลด

-

-

ผลการ
ดําเนินงาน

ผลลัพธที่ได

แลวเสร็จ - ผิวจราจรและทอระบายน้ํา

ค.ส.ล. ซอยซิลเวอร ถนน ค.ส.ล. หนา

ไดมาตรฐาน ประชาชนไดรับ

0.15 เมตร กวาง 5.00--6.00 เมตร

ความสะดวกในการสัญจร

ยาว 402.00 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา
2,373.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ํา
ค.ส.ล. ภายในกวาง 0.40 เมตร
ยาว 461.00 เมตร
5. กอสรางถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ํา

สํานักการชาง

752,000 684,500.00

-

-

แลวเสร็จ - ผิวจราจรและทอระบายน้ํา

ค.ส.ล. ซอยสวนหลวงแยก 1 (ตอจากถนน

ไดมาตรฐาน ประชาชนไดรับ

เดิม) ถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. กวาง

ความสะดวกในการสัญจร

1.80- 2.70 ม. ยาว 189.00 ม .
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 478.00 ตร.ม. และ
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายในกวาง 0.40 ม.
ยาว 160.00 ม. พรอมวางทอระบายน้ํา
ค.ส.ล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 ม.
ความยาว 30.00 ม.
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)
6. กอสรางปูยางแอสฟลทติกคอนกรีตและ

หนวย
ดําเนินการ
สํานักการชาง

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว
2,307,000

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการ
ดําเนินงาน

-

-

-

กําลัง

กันเงิน

ดําเนินการ

เบิกจายในป 2559

กําลัง

กันเงิน

ดําเนินการ

เบิกจายในป 2559

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยหลังพิพิธภัณฑ -

ผลลัพธที่ได

ซอยคอกวัว ถนนกวาง 2.35 - 5.30 ม.
ยาว 883.00 ม.หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 3,780.00 ตร.ม.และราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล .ภายในกวาง 0.40 ม. ยาว
887.00 ม.
7. กอสรางถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.ซอยสามัคคี ถนน ค.ส.ล.หนา0.15 ม.

สํานักการชาง

553,000

-

-

-

กวาง 1.30 - 3.30 ม. ยาว 139.00 ม.
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 319.00 ตร.ม. และ
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายในกวาง 0.40 ม.
ยาว 139.00 ม.
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)
8. กอสรางถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ํา

หนวย
ดําเนินการ
สํานักการชาง

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว
325,000

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการ
ดําเนินงาน

-

-

-

กําลัง

กันเงิน

ดําเนินการ

เบิกจายในป 2559

กําลัง

กันเงิน

ดําเนินการ

เบิกจายในป 2559

ค.ส.ล.ซอยแมชู ถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 ม.

ผลลัพธที่ได

กวาง 2.70 - 3.30 ม. ยาว 67.00 ม.
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 201.00 ตร.ม. และ
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายในกวาง 0.40 ม.
ยาว 67.00 ม.พรอมวางทอระบายน้ํา
ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 ม.
ความยาว 32.00 ม.
9. กอสรางปูยางแอสฟลทติคคอนกรีตและ
รางระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยบิ๊กเต ถนนกวาง

สํานักการชาง

1,040,000

-

-

-

5.30 - 7.30 ม.ยาว 182.00 ม. หนา
0.05 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา 1,146.00
ตร.ม.และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ภายในกวาง
0.40 ม. ยาว 182.00 ม.
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)
10. กอสรางถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ํา

หนวย
ดําเนินการ
สํานักการชาง

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว
2,658,000

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการ
ดําเนินงาน

-

-

-

กําลัง

กันเงิน

ดําเนินการ

เบิกจายในป 2559

กําลัง

กันเงิน

ดําเนินการ

เบิกจายในป 2559

ค.ส.ล. ซอยปยชาติ (ฝงทิศใต) ถนน ค.ส.ล.

ผลลัพธที่ได

หนา 0.15 ม.กวาง 4.00 ม.ยาว 521.00
ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา 2,084.00 ตร.ม.
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายในกวาง
0.40 ม.ยาว 521.00 ม.
11. กอสรางถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ํา สํานักการชาง
ค.ส.ล. ซอยศรีรตั น (ฝงทิศใต) ถนน ค.ส.ล.

2,798,000

-

-

-

หนา 0.15 ม.กวาง 5.00 ม.ยาว 520.00
ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา 2,600.00 ตร.ม.
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ภายใน กวาง
0.40 ม. ยาว 520.00 ม.
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)
12. กอสรางถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ํา

หนวย
ดําเนินการ
สํานักการชาง

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว
1,377,000

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการ
ดําเนินงาน

-

-

-

กําลัง

กันเงิน

ดําเนินการ

เบิกจายในป 2559

กําลัง

กันเงิน

ดําเนินการ

เบิกจายในป 2559

ค.ส.ล. ซอยอินนิน (ฝงทิศใต) ถนน ค.ส.ล.

ผลลัพธที่ได

หนา 0.15 ม.กวาง 4.50 ม.ยาว 270.00
ม.หรือพื้นที่ไมนอยกวา 1,215.00 ตร.ม.
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ภายในกวาง 0.40
ม. ยาว 680.00 ม.
13. กอสรางฝาปดทอบล็อคพรอมถนน
ค.ส.ล.ซอยลําเหมือง (ระหวางซอยรมบุญ

สํานักการชาง

397,000

-

-

-

ถึงซอยพรหมโชติชัย) ถนนค.ส.ล.หนา
0.15 ม. กวาง 2.20 ม. ยาว 67.00 ม.
และฝา ค.ส.ล.กวาง 1.80 ม. หนา 0.15 ม.
ยาว 67.00 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา
281.00 ตร.ม.
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)
14. กอสรางถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ํา

หนวย
ดําเนินการ
สํานักการชาง

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว
767,000

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการ
ดําเนินงาน

-

-

-

กําลัง

กันเงิน

ดําเนินการ

เบิกจายในป 2559

กําลัง

กันเงิน

ดําเนินการ

เบิกจายในป 2559

ค.ส.ล. ซอยเพชรสุวรรณพร (ฝงทิศเหนือ)

ผลลัพธที่ได

ถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. กวาง 4.00 ม.
ยาว 145.00 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา
580.00 ตร.ม.และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ภายในกวาง 0.40 ม. ยาว 153.00 ม.
15. กอสรางถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.ซอยทุงขา 6 ถนน ค.ส.ล.หนา 0.15

สํานักการชาง

455,000

-

-

-

ม. กวาง 3.00 ม. ยาว 105.00 ม. หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา 315.00 ตร.ม. และราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายในกวาง 0.40 ม.
ยาว 105.00 ม.

80

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)
16. กอสรางถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ํา

หนวย
ดําเนินการ
สํานักการชาง

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว
530,000

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการ
ดําเนินงาน

-

-

-

กําลัง

กันเงิน

ดําเนินการ

เบิกจายในป 2559

กําลัง

กันเงิน

ดําเนินการ

เบิกจายในป 2559

ค.ส.ล.ซอยบุญพา 6 จากซอยบุญพาไปทาง

ผลลัพธที่ได

ทิศใตจนสุดซอย ถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 ม.
กวาง 2.20 - 3.20 ม. ยาว 124.00 ม.
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 335.00 ตร.ม. และ
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายในกวาง 0.40 ม.
ยาว 128.00 ม.
17. กอสรางถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ํา สํานักการชาง
ค.ส.ล.ซอยสวนแกว 1 เชื่อมซอยผลพฤกษ

1,645,000

-

-

-

เชื่อมซอยชุมแสงแยก 2 ถนน ค.ส.ล.หนา
0.15 ม. กวาง 3.00 - 4.80 ม. ยาว
347.00 ม.หรือพื้นที่ไมนอยกวา
1,139.00 ตร.ม. และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ภายในกวาง 0.40 ม. ยาว 370.00 ม.
81

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)

3 กอสรางหรือปรับปรุง

1. กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยนาย

ระบบระบายน้ํา

แหยม รางระบายน้ํา ค.ส.ล.ภายในกวาง

หนวย
ดําเนินการ
สํานักการชาง

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว
266,000

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการ
ดําเนินงาน

-

-

-

กําลัง

กันเงิน

ดําเนินการ

เบิกจายในป 2559

กําลัง

กันเงิน

ดําเนินการ

เบิกจายในป 2559

กําลัง

กันเงิน

ดําเนินการ

เบิกจายในป 2559

กําลัง

กันเงิน

ดําเนินการ

เบิกจายในป 2559

ผลลัพธที่ได

0.40 ม. ยาว109.00 ม.
2. ปรับปรุงฝารางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย

สํานักการชาง

204,000

-

-

-

อิสลามพัฒนา ฝารางระบายน้ํา ค.ส.ล. กวาง
0.64 ม. ยาว 204.00 ม. หนา 0.15 ม.
3. กอสรางทอลอดเหลี่ยมบริเวณคลองหวย สํานักการชาง

1,000,000

-

-

-

ถนนชลประทาน 3 ขวา ทอลอดเหลี่ยม
ภายในกวาง 2.10 x 2.10 x 1.00 ม.
ยาว 14.00 ม. จํานวน 2 แถว พรอมถม
ดินหลังทอลอดเหลี่ยม
4. กอสรางฝาปดทอระบายน้ําชนิดทอ
เหลี่ยม ค.ส.ล. จากถนนสะพานยาวไปทาง

สํานักการชาง

267,000

-

-

-

ทิศตะวันออกถึงซอยรวมแพทย ขนาดกวาง
1.30 - 2.00 ม. ยาว 290.00 ม.
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 กอสรางหรือปรับปรุง
ทางเทา

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)
1. ปรับปรุงพื้นที่ทางเทาถนนประตูขาวชวง

หนวย
ดําเนินการ
สํานักการชาง

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว
660,000

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการ
ดําเนินงาน

-

-

-

กําลัง

กันเงิน

ดําเนินการ

เบิกจายในป 2559

ระหวางถนนราชดําเนินถึงถนนศรีปราชญ

ผลลัพธที่ได

(หนาโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
และขางโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช)
พื้นที่ไมนอยกวา 440.00 ตร.ม.
5 ไฟฟาสาธารณะ

1. ติดตั้งเสาไฟประติมากรรม 12 นักษัตร

สํานักการชาง

2,500,000 2,498,000.00

-

-

แลวเสร็จ ประชาชนไดรับความปลอดภัย

ถนนราชดําเนินจากบริเวณโรงเรียนวัดพระ-

ในชีวิตและทรัพยสิน

ธาตุถึงบริเวณหอนาฬิกา ขนาดสูงไมนอย
กวา 6.80 เมตร พรอมติดตั้งโคมไฟ LED
ขนาดไมนอยกวา 140 วัตตจํานวน 24 ตน
6 จัดการจราจร

1. ติดตั้งเสาสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยก
หัวถนน สูง 6.50 เมตร แบบแปดเหลี่ยม

สํานักการชาง

1,200,000

-

-

-

กําลัง

กันเงิน

ดําเนินการ

เบิกจายในป 2559

กิ่งแขนยาว 6.50 เมตร จํานวน 4 ตน
พรอมติดตั้งโคมไฟขนาด 300 มิลลิเมตร
โดยสัญญาณไฟเหลืองมีระบบนับถอยหลัง
ในดวงโคม จํานวน 8 ชุด
83

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)

หนวย
ดําเนินการ

2. ตีเสนจราจร ทางขาม แผนปายจราจร

สํานักปลัด

แผงกั้นอุปกรณตางๆติดตั้งสัญญาณ

เทศบาล

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว

เบิกจาย

2,600,000 1,696,392.00

โอนเพิ่ม
-

โอนลด

ผลการ
ดําเนินงาน

ผลลัพธที่ได

381,000 แลวเสร็จ

ไฟจราจร
3. กอสรางสัญญาญไฟจราจรสี่แยกทาชี

สํานักการชาง

854,000

-

-

-

เปนชนิด LED ขนาด 300 มิลลิเมตร

กําลัง

กันเงิน

ดําเนินการ

เบิกจายในป 2559

ดวงโคมไฟจราจรสีเหลือง LED ขนาด 400
มิลลิเมตร มีสัญญาณเคาทดาวนในตัว
4. ปรับปรุงเปลี่ยนโคมไฟจราจรสี่แยก

สํานักการชาง

440,000 440,000.00

-

-

แลวเสร็จ

สํานักการชาง

440,000 440,000.00

-

-

แลวเสร็จ

กาชาดเปนชนิดLED ขนาด 300 มิลลิเมตร
ดวงโคมไฟจราจรสีเหลือง LED ขนาด 400
มิลลิเมตร มีสัญญาณนับถอยหลังในตัว
5. ปรับปรุงเปลี่ยนโคมไฟจราจรสี่แยก
สุเหรา เปนชนิดLED ขนาด 300 มิลลิเมตร
ดวงโคมไฟจราจรสีเหลือง LED ขนาด 400
มิลลิเมตร มีสัญญาณนับถอยหลังในตัว
84

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)

หนวย
ดําเนินการ

6. ปรับปรุงเปลี่ยนโคมไฟจราจรสี่แยกประตู สํานักการชาง

งบประมาณ (บาท)
โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการ
ดําเนินงาน

440,000 440,000.00

-

-

แลวเสร็จ

565,000

-

-

กําลัง

กันเงิน

ดําเนินการ

เบิกจายในป 2559

ตั้งไว

เบิกจาย

ผลลัพธที่ได

ลอด เปนชนิด LED ขนาด 300 มิลลิเมตร
ดวงโคมไฟจราจรสีเหลือง LED ขนาด 400
มิลลิเมตร มีสัญญาณนับถอยหลังในตัว
7. ปรับปรุงเปลี่ยนโคมไฟจราจรสี่แยกประตู สํานักการชาง

-

ไชยสิทธิ์ เปนชนิด LED ขนาด 300 มิลลิเมตร
ดวงโคมไฟจราจรสีเหลือง LED ขนาด 400
มิลลิเมตร มีสัญญาณนับถอยหลังในตัว
8. ปรับปรุงเปลี่ยนโคมไฟจราจรหนา

สํานักการชาง

279,000 279,000.00

-

-

แลวเสร็จ

โรงพยาบาลมหาราช เปนชนิด LED ขนาด
300 มิลลิเมตร ดวงโคมไฟจราจรสีเหลือง
LED ขนาด 400 มิลลิเมตร
มีสัญญาณนับถอยหลังในตัว
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

7 ติดตั้งปายชี้ทางและ

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)
1. ติดตั้งปายชี้ทางสี่แยกศาลามีชัย โดย

หนวย
ดําเนินการ
สํานักการชาง

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว

เบิกจาย

360,000 358,900.00

โอนเพิ่ม

โอนลด

-

-

ผลการ
ดําเนินงาน

ผลลัพธที่ได

แลวเสร็จ - ประชาชนไดรับ

ปายบอกสถานที่สําคัญ ทําการติดตั้งเสาปายแบบประติมากรรม

ความสะดวกในการสัญจร

ความสูง 8.60 เมตร พรอมปายชี้ทาง
ขนาด1.80x2.40 เมตร จํานวน 4 ชุด
2. ติดตั้งปายชี้ทางสี่แยกเบญจมฯ โดย

สํานักการชาง

360,000 350,000.00

-

-

แลวเสร็จ - ประชาชนไดรับ

ทําการติดตั้งเสาปายแบบประติมากรรม

ความสะดวกในการสัญจร

ความสูง 8.60 เมตร พรอมปายชี้ทาง
ขนาด1.80x2.40 เมตร จํานวน 4 ชุด
3. ติดตั้งปายชี้ทางสามแยกนาหลวง โดย

สํานักการชาง

270,000 220,000.00

-

-

แลวเสร็จ - ประชาชนไดรับ

ทําการติดตั้งเสาปายแบบประติมากรรม

ความสะดวกในการสัญจร

ความสูง 8.60 เมตร พรอมปายชี้ทาง
ขนาด1.80x2.40 เมตร จํานวน 4 ชุด
4. ติดตั้งปายบอกสถานที่สําคัญ
เสาประติมากรรมขนาดเสนผาศูนยกลาง

สํานักการชาง

1,600,000

-

-

-

กําลัง

กันเงิน

ดําเนินการ

เบิกจายในป 2559

4 นิ้ว ความสูง 3.00 เมตร พรอมแผนปาย
เหล็กซิงค จํานวน 40 ชุด
86

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

8 เพิ่มประสิทธิภาพ
การอานมาตรวัดน้ํา
79 เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตน้ําประปา
10 เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการซอมบํารุง
11 เก็บเงินคาน้ําประปา

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)
จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน จํานวน
23 อัตรา

หนวย
ดําเนินการ
สํานัก

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว

เบิกจาย

2,484,000 2,365,432.26

โอนเพิ่ม

โอนลด

-

-

การประปา

จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน จํานวน
24 อัตรา

สํานัก

28 อัตรา

สํานัก

2,052,600 2,036,334.82

-

-

สํานัก

และจัดจางชุมชนในการเก็บเงินคาน้ําประปา

การประปา

แลวเสร็จ - เกิดประสิทธิภาพในการ
แลวเสร็จ - มีประสิทธิภาพในการผลิต
การซอมบํารุงและการบริการ

2,601,000 2,551,614.19

-

-

การประปา

จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงานจํานวน 21 อัตรา

ผลลัพธที่ได

จดมาตรวัดน้ํา

การประปา

จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน จํานวน

ผลการ
ดําเนินงาน

แลวเสร็จ - เกิดประสิทธิภาพในการ
การซอมบํารุง

2,000,000 1,882,484.62 137,000 250,000 แลวเสร็จ มีเจาหนาที่ดําเนินการเก็บคา
น้ําประปาและสามารถบริการ
ประชาชนไดอยางรวดเร็ว

12 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริการสํานักการชาง
13 เพิ่มประสิทธิภาพการ

จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน จํานวน

สํานักการชาง 11,005,600

12,316,497.73 1,336,940

150 อัตรา

-

แลวเสร็จ - การบริการประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว

จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน จํานวน ๑2 อัตรา

บริการสถานีขนสง

สถานีขนสง

1,174,800 1,067,162.26

ผูโดยสารฯ

39,000

52,000 แลวเสร็จ - การบริการประชาชน
มีความสะดวกรวดเร็ว

ผูโดยสาร
รวม

79,774,000

41,731,137.88
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การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 ฝกอบรมสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพใหกับ

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต)

หนวย
ดําเนินการ

สงเสริมและฝกอาชีพใหกับ

กองสวัสดิการ

ประชาชนในเขตเทศบาล

สังคม

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว

เบิกจาย

200,000 105,010.00

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการ
ดําเนินงาน

-

-

แลวเสร็จ

ทองเที่ยว

- ทําใหประชาชนไดมีอาชีพเสริม
และเพิ่มรายไดแกครอบครัว

ประชาชนในเขตเทศบาล
2 พัฒนาและสงเสริมการ

ผลลัพธที่ได

และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
- จัดทําสื่อประชาสัมพันธ

สํานักปลัด

- จัดงานประเพณีที่สําคัญ

เทศบาล

2,380,000 2,223,067.00 380,000

90,000

แลวเสร็จ

- ประชาสัมพันธการทองเที่ยว
ของเมืองนครศรีธรรมราช

- อบรมใหความรูแกบุคลากร

อนุรักษและสงเสริมประเพณีที่

- เผยแพรและประชาสัมพันธ

สําคัญ มีศูนยบริการการ

แหลงทองเที่ยวของดีเมืองนคร

ทองเที่ยว

- จัดกิจกรรมนั่งรถชมเมือง
เลาเรื่องเมืองลิกอร
- จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
จํานวน 2 อัตรา
รวม

2,580,000

2,328,077
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การติดตามผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน)
ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)

1 ปรับปรุงภูมิทัศนในเขต 1. กอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ
เมือง

หนวย
ดําเนินการ
สํานักการชาง

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว

เบิกจาย

776,000

โอนเพิ่ม โอนลด

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพธที่ได

-

-

แลวเสร็จ

- ภูมิทัศนสวยงาม

-

-

แลวเสร็จ

- ภูมิทัศนสวยงาม

-

-

แลวเสร็จ

- ภูมิทัศนสวยงาม

บริเวณเกาะกลางถนนกะโรมและ
ถนนออมคายแบบตั้ง ขนาดกวาง
4.00 เมตรสูง 5.60 เมตร ชนิด 2

1,997,000.00

หนา จํานวน 2 ชุด
2. กอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ

สํานักการชาง

1,224,000

สํานักการชาง

1,429,500

บริเวณเกาะกลางสี่แยกเบญจมฯ
แบบตั้ง ขนาดกวาง 10.00 เมตร
สูง 9.00 เมตร ชนิด 2 หนา
จํานวน 1 ชุด
3. ปรับปรุงระบบจําหนายไฟฟาเปน

-

เคเบิลใตดินบริเวณถนนราชดําเนิน
(สี่แยกตลาดแขกถึงสี่แยกประตู
ไชยสิทธิ)์ ระยะที่ 2
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)

หนวย
ดําเนินการ

2 รักษาความสะอาด

จัดจางเจาหนาที่ จํานวน 100

กองสาธารณสุข

ภายในเขตเทศบาล

อัตรา ทําความสะอาดตามถนน

และสิ่งแวดลอม

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว
8,354,400

เบิกจาย
8,641,065.98

โอนเพิ่ม โอนลด
-

-

ผลการดําเนินงาน
แลวเสร็จ

ผลลัพธที่ได
- เมืองมีความสะอาดเปน
ระเบียบเรียบรอยและสวยงาม

ตรอก ซอย ทางเทา
3 จางตัดหญา

จางเหมาองคกรเอกชนตัดหญา

กองสาธารณสุข

ตามถนน ตรอก ซอยตางๆ และ

และสิ่งแวดลอม

2,340,000

2,299,209.00

-

-

แลวเสร็จ

- เมืองมีความสะอาดเปน
ระเบียบเรียบรอยและสวยงาม

ไหลถนน ภายในเขตเทศบาล
4 พัฒนาและแกไขปญหา
สิ่งแวดลอม

จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานการ

กองสาธารณสุข

กําจัดขยะมูลฝอย การบํารุงรักษา

และสิ่งแวดลอม

7,514,800

7,493,038.87

-

-

แลวเสร็จ

- เมืองสวยงามและเปน
ระเบียบเรียบรอย ระบบ

ระบบระบายน้ํา การบําบัดน้ําเสีย

ระบายน้ํามีความคลองตัว

ฯลฯ จํานวน 90 อัตรา
5 ดูแลความสะอาดและ

จัดจางเจาหนาที่รักษาความสะอาด

กองสาธารณสุข

รักษาความปลอดภัย

และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย

และสิ่งแวดลอม

ตลาดสดเทศบาล

ตลาดสดเทศบาล จํานวน 15 อัตรา

6 พัฒนาและพิทักษ
สิ่งแวดลอมในชุมชน

จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงานเก็บ

กองสาธารณสุข

ขยะในชุมชนที่รถเก็บขยะเขา

และสิ่งแวดลอม

1,022,200

1,159,167.08

-

-

แลวเสร็จ

- ตลาดสดเทศบาลมีความ
สะอาดและปลอดภัย

72,000

72,000.00

-

-

แลวเสร็จ

- ประชาชนในชุมชนมีสวน
รวมในการรักษาสิ่งแวดลอม

ไมถึง จํานวน 2 อัตรา
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

7 เก็บขนขยะมูลฝอย

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)

หนวย
ดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว

เบิกจาย

จางเหมาองคกรเอกชนเก็บขน

กองสาธารณสุข 16,000,000 18,596,868.25

ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล

และสิ่งแวดลอม

- บําบัดน้ําเสียคลองในเขต

กองสาธารณสุข

ภาวะดานกลิ่นโดยใช

เทศบาล ๕ สาย สถานที่กําจัด

และสิ่งแวดลอม

จุลินทรียธรรมชาติ

ขยะมูลฝอย โรงฆาสัตว บริเวณ

8 บําบัดน้ําเสียและลด

โอนเพิ่ม โอนลด
1,710,000

-

ผลการดําเนินงาน
แลวเสร็จ

ผลลัพธที่ได
- เมืองมีความสะอาดเปน
ระเบียบเรียบรอยและสวยงาม

350,000

602,300.00 95,100

-

แลวเสร็จ

- ลดมลภาวะดานกลิ่น ฟนฟู
และบําบัดคุณภาพน้ําใน
ลําคลอง

ภายในสวนสัตว และแหลงน้ํา
- ลดตัวออนของแมลงที่เกิด
จากแหลงน้ํา เชน ยุง โดยใช
จุลินทรียธรรมชาติ และจัดจาง
เจาหนาที่ปฏิบัติงาน จํานวน
๒ อัตรา
9 รักษาสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

จัดกิจกรรมพัฒนา อนุรักษ

กองสวัสดิการ

คูคลอง และสิ่งแวดลอมใน

สังคม

200,000

-

-

200,000

ไมไดดําเนินการ

- เนื่องจากสถานที่ไมพรอม
ชุมชนที่เขารวมไมพรอม

เขตเทศบาล และการสงเสริม
ชุมชน องคกรที่จัดกิจกรรม
พัฒนาชุมชนดานสิ่งแวดลอม
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

10 ปองกันโรคเอดส การ

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)
- คนหา ดูแล รักษาและปองกัน

หนวย
ดําเนินการ
กองการแพทย

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว
200,000

เบิกจาย
168,000.00

โอนเพิ่ม โอนลด
-

32,000

ผลการดําเนินงาน
แลวเสร็จ

ผลลัพธที่ได
- ผูปวยเอดสและผูติดเชื้อ

ควบคุมผูติดเชื้อและผูได ควบคุมโรคในผูปวยเอดส

HIV ไดรับการดูแลทุกคน

รับผลกระทบจากเอดส

- รณรงคควบคุมปองกัน เพื่อ

อัตราการปวยและตายดวย

ลดอัตราผูปวยเอดส

โรคเอดสลดลง

- ใหยาตานไวรัสในผูปวยเอดส
11 ควบคุมปองกันโรค

- เพื่อดูแลรักษา ฟนฟูสภาพ

วัณโรคและดูแลผูปวย

ของผูปวยวัณโรค และการ

แบบมีพี่เลี้ยง

ควบคุมปองกัน

กองการแพทย

50,000

28,700.00

-

21,300

แลวเสร็จ

- ผูปวยเและผูติดเชื้อวัณโรค
ไดรับการดูแลทุกคน

- เพื่อลดอัตราการปวยการตาย
ดวยโรควัณโรค
- ติดตามผลการรักษาผูปวย
วัณโรค
12 รณรงคปองกันโรคติดตอ

- ปองกันการระบาดของ

กองการแพทย

30,000

10,262.00

-

19,738

แลวเสร็จ

- ประชาชนมีความรูสามารถ

โรคติดตอ

ปองกันโรคติดตอได ไมมีการ

- จัดกิจกรรมรณรงคปองกัน

แพรระบาดของโรค

โรคติดตอตางๆ
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

13 สงเสริมทันตสุขภาพ

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)
ใหประชาชนไดรับการดูแลสุขภาพ

หนวย
ดําเนินการ
กองการแพทย

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว

เบิกจาย

100,000

54,995.00

โอนเพิ่ม โอนลด
-

45,005

ผลการดําเนินงาน
แลวเสร็จ

ชองปากในเรื่องการการปองกัน

ผลลัพธที่ได
- ประชาชนมีสุขภาพฟนที่ดี
การเจ็บปวยโรคชองปากลดลง

และรักษาสุขภาพในชองปากใหกับ
ประชาชนที่โรงพยาบาลเทศบาลฯ
ศูนยสาธารณสุข 5 ศูนย โรงเรียน
ในเขต 13 โรง และศูนยสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุ
14 เพิ่มประสิทธิภาพ

จัดจางแพทย พยาบาล

โรงพยาบาลและศูนย

เจาหนาที่ปฏิบัติงานใน

บริการสาธารณสุข

โรงพยาบาลเทศบาลฯ และ

กองการแพทย

18,000,000 16,665,900.97

-

1,334,099

แลวเสร็จ

- สงเสริมสุขภาพและการ
รักษาพยาบาลแกประชาชน

ศูนยบริการสาธารณสุข
จํานวน 134 อัตรา
15 อบรมสัมมนาบุคลากร

จัดอบรมสัมมนาใหความรู
แกบุคลากรทางการแพทย

กองการแพทย

500,000

455,200.00

-

20,000

แลวเสร็จ

- เจาหนาที่พนักงานมีความรู
ความเขาใจในการปฏิบัติงาน

และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
และศึกษาดูงาน
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

16 พัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานในเขตเทศบาล

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)
พัฒนาศักยภาพดาน

หนวย
ดําเนินการ
กองการแพทย

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว
930,000

เบิกจาย
390,000.00

โอนเพิ่ม โอนลด
-

ผลการดําเนินงาน
แลวเสร็จ

สาธารณสุข การแกไขปญหา

ผลลัพธที่ได
- ประชาชนมีสวนรวมใน
การสงเสริมสุขภาพในชุมชน

สาธารณสุขในเรื่องตางๆ
และจัดบริการสุขภาพ
เบื้องตนในศูนย ศสมช.
17 กองทุนหลักประกัน

จายเปนเงินสมทบกองทุน

สุขภาพระดับทองถิ่น

หลักประกันสุขภาพระดับ

เทศบาลนคร

ทองถิ่นเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

18 การบริการแพทยแผน

พัฒนาบริการงานแพทยแผน

กองการแพทย

2,825,010

-

-

แลวเสร็จ

- สงเสริมสุขภาพและการ
รักษาพยาบาลแกประชาชน

กองการแพทย

200,000

8,630.00

-

191,370

แลวเสร็จ

- ผูปวยไดรับบริการอยาง

ไทยในสถานพยาบาล

ไทยในสถานพยาบาลไปสู

ทั่วถึง ลดภาระคาใชจาย

และชุมชน

ชุมชน

ในการรักษาพยาบาล

19 การบริการกายภาพ

จัดกิจกรรมบริการกายภาพ

กองการแพทย

200,000

20,000.00

-

180,000

แลวเสร็จ

- ผูปวยไดรับบริการอยาง

บําบัดในสถานพยาบาล บําบัดในสถานพยาบาลสู

ทั่วถึง ลดภาระคาใชจาย

สูชุมชน

ในการรักษาพยาบาล

ชุมชน
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)

หนวย
ดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว
1,900,000

เบิกจาย
1,468,703.71

โอนเพิ่ม โอนลด

ผลการดําเนินงาน

20 คุมครองผูบริโภคและ

- สุมเก็บและตรวจตัวอยางอาหาร

กองสาธารณสุข

ตรวจใหคําแนะนําทาง

ดวยน้ํายาทดสอบเบื้องตนที่ตลาด

และสิ่งแวดลอม

ดานสุขาภิบาล และ

ขายปลีกขายสง สถานที่ผลิตอาหาร

สารเคมีที่มีพิษและแบคทีเรียที่

อนามัยสิ่งแวดลอม

สถานที่จําหนายอาหาร และ

ตกคาง สถานประกอบการ

สถานศึกษาทุกแหงภายในเขต

สะอาดถูกสุขลักษณะ

244,000

แลวเสร็จ

ผลลัพธที่ได
- ประชาชนไดบริโภคอาหาร
ปลอดจากการปนเปอนจาก

เทศบาล
- ตรวจใหคําแนะนําทางดาน
สุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดลอมแกสถานที่จําหนาย
อาหารผลิตอาหาร สถานที่
ประกอบกิจการคา และสถาน
ศึกษาทั้งหมดภายในเขตเทศบาล
- จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
จํานวน 13 อัตรา
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)

21 ยกระดับโรงพยาบาลให จัดกิจกรรมอบรมใหความรูตาๆ
เปนโรงพยาบาลที่ผาน

หนวย
ดําเนินการ
กองการแพทย

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว
200,000

เบิกจาย
278,092.60

โอนเพิ่ม โอนลด
78,092.60

-

ผลการดําเนินงาน
แลวเสร็จ

เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานของ

- การบริการประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว และ

รับรองคุณภาพการบริการ สถาบันรับรองคุณภาพสถาน
เทียบเทาโรงพยาบาล

ผลลัพธที่ได

มีมาตรฐาน

พยาบาลฯ

เอกชนและไดรับความ
ไววางใจจากประชาชน
22 เขียงจําหนายเนื้อสัตว

- สํารวจขอมูลผูคาหรือ

กองสาธารณสุข

อนามัยและตลาดสด

ผูประกอบการที่มีการจําหนาย

และสิ่งแวดลอม

ถูกสุขลักษณะ

เนื้อสัตวในตลาดในเขตเทศบาล

200,000

207,600.00 7,600

-

แลวเสร็จ

- ประชาชนปลอดภัยในการ
บริโภคเนื้อสัตว ตลาดสด
สะอาดถูกสุขลักษณะ

- สุมเก็บตัวอยาง ปสสาวะและ
เนื้อสัตว เพื่อนํามาตรวจสารเรง
เนื้อแดง ยาปฏิชีวนะ สัปดาหละ
1 ครั้ง
- ตรวจใหคําแนะนําทางดาน
สุขาภิบาล สถานที่จําหนาย
เนื้อสัตว
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

23 โครงการปองกันและ

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)

หนวย
ดําเนินการ

- กําจัดสัตวที่เปนพาหะนําโรค

กองสาธารณสุข

ควบคุมสัตวพาหะนําโรค เชน หนู ยุง ลูกน้ํา ยุงลาย

และสิ่งแวดลอม

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว
850,000

เบิกจาย
1,136,913.32

โอนเพิ่ม โอนลด
293,000

6,000

ผลการดําเนินงาน
แลวเสร็จ

ผลลัพธที่ได
- ลดและปองกันประชาชน
ที่ปวยจากโรคติดตอที่มาจาก

- ใหความรูแกประชาชนในการ

สัตวพาหะนําโรค

กําจัดสัตวพาหะนําโรค
- พนเคมีกําจัดยุงและลูกน้ํายุง
ดวยเครื่อง ULV
- พนยาฆาเชื้อเพื่อปองกัน
ไขหวัดนก
- พนเคมีกําจัดยุงตามคํารอง
ของประชาชนในเขตเทศบาล
24 อบรมใหความรูทางดาน - อบรมทางดานสุขาภิบาลและ
สุขาภิบาลและอนามัย

อนามัยสิ่งแวดลอมแกผูประกอบ

สิ่งแวดลอม

การจําหนายอาหารผูประกอบ

กองสาธารณสุข

400,000

290,600.55

-

109,300

แลวเสร็จ

- ผูบริโภคเกิดความปลอดภัย

และสิ่งแวดลอม

การกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพนักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)

หนวย
ดําเนินการ

25 ปองกัน ควบคุมโรคพิษ

- ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัข

กองสาธารณสุข

สุนัขบา และลดจํานวน

บาในสุนัขและแมว 2,000 ตัว

และสิ่งแวดลอม

ประชากรสุนัขจรจัด

- ฉีดยาคุมกําเนิดสุนัขและแมว

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว
600,000

เบิกจาย

โอนเพิ่ม โอนลด

625,250.00 35,400

-

ผลการดําเนินงาน
แลวเสร็จ

ผลลัพธที่ได
- ประชาชนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา ปองกันสัตว
พาหะนําโรคพิษสุนัขบา

เพศเมีย 1,000 ตัว
- ผาตัดทําหมันสุนัข และแมว
จํานวน 400 ตัว
- จัดทําทะเบียนประวัติสัตว
สุนัขในเขตเทศบาล
- สุมตรวจหัวสุนัขและแมว
- จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
จํานวน 4 อัตรา
26 สํารวจสถานประกอบการ - ดําเนินการสํารวจสถาน

กองสาธารณสุข

ประกอบการตาม พ.ร.บ.

และสิ่งแวดลอม

สาธารณสุข พ.ศ. 2535

384,000

455,532.25 72,000

-

แลวเสร็จ

- เรงรัดใบอนุญาตสถาน
ประกอบการตาม พรบ.
สาธารณสุข พ.ศ.2535

- จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
จํานวน 5 อัตรา
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

27 ผลิตไบโอดีเซลจาก
น้ํามันพืชใชแลว

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)

หนวย
ดําเนินการ

ดําเนินการผลิตน้ํามันไบโอดีเซล

กองสาธารณสุข

ที่มีมาตรฐานจากน้ํามันทอดซ้ํา

และสิ่งแวดลอม

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว
30,000

เบิกจาย
-

โอนเพิ่ม โอนลด
-

-

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพธที่ได

ไมไดดําเนินการ - เนื่องจากน้ํามันไบโอดีเซล
ทําใหเครื่องยนตมีปญหา
ไมคุมกับคาซอมบํารุง

28 อบรมกลุมเสี่ยงจาก
สถานประกอบการ

จัดอบรมกิจการที่เปนอันตราย

กองสาธารณสุข

ตอสุขภาพประเภทกิจการที่

และสิ่งแวดลอม

120,000

80,212.55

-

-

แลวเสร็จ

- ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยและผูประกอบการ

และการสงเสริมสุขภาพ เกี่ยวกับรถยนต เครื่องจักรกล

ไดรับความรูดานสุขาภิบาล

หรือเครื่องกล อบรมสถาน

อาหาร

ประกอบการรานเสริมสวย และ
แตงผม อบรมเกี่ยวกับสุขวิทยา
สวนบุคคล การอบรมปองกัน
และควบคุมโรคติดตอ ฯลฯ
29 พัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดอบรมสัมมนาและศึกษา
ดานสุขาภิบาลและ

ดูงานใหแกพนักงานและลูกจาง

อนามัยสิ่งแวดลอม

ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานดาน

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

500,000

500,000.00

-

-

แลวเสร็จ

- สามารถนําความรูที่ไดรับ
มาปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

สุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดลอม จํานวน 40 คน
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)

หนวย
ดําเนินการ

30 สงเสริมและพัฒนา

- เพื่อสงเสริมใหเกิดความรู

กองสาธารณสุข

ตลาดสดนาซื้อ

ความเขาใจถึงแนวทางการ

และสิ่งแวดลอม

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว

เบิกจาย

โอนเพิ่ม โอนลด

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพธที่ได

500,000

378,231.50

-

-

แลวเสร็จ

- ผูบริโภคเกิดความปลอดภัย

100,000

2,300.00

-

95,000

แลวเสร็จ

- ผูปวยไดรับบริการทาง

พัฒนาตลาดสดใหมีสถานที่ที่
สะอาดจําหนายอาหารปลอดภัย
ใสใจผูบริโภค
- ตรวจประเมินตลาด
- จัดประชุมชี้แจงเจาของ
ตลาดและผูเกี่ยวของ
- อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
แกผูประกอบการและผู
เกี่ยวของ
31 ใหบริการผูปวย

- ออกเยี่ยมผูปวยในโครงการ

กองการแพทย

30,000 เตียง

ถึงบาน และบริการรักษาผูปาย

การแพทยอยางทั่วถึง ลด

ถึงบาน

ภาระคาใชจายในการ

- จัดศูนยฮอตไลน 24 ชั่วโมง

รักษาพยาบาล
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

32 ศูนยบริการสาธารณสุข
ตนแบบ

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)
- ยกระดับมาตรฐาน ศูนยบริการ

หนวย
ดําเนินการ
กองการแพทย

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว
200,000

เบิกจาย
103,258.04

โอนเพิ่ม โอนลด
-

96,741.96

ผลการดําเนินงาน
แลวเสร็จ

ผลลัพธที่ได
- การบริการประชาชนมี

สาธารณสุขและเจาหนาที่

ความสะดวกรวดเร็ว และ

ประจําศูนย

มีมาตรฐาน

- จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
จํานวน 6 อัตรา
รวม

68,301,910 64,189,031.67
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