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สวนที่ ๑
บทนํา
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
โดยผูบริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนา เพื่อทํา
หน า ที่ ใ นการกํ า หนดแนวทางวิ ธี ก ารในการติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช เพื่อใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติและจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส
โดยมีงานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน ทํา หนา ที่รวบรวมและจั ดทํารายงานสรุ ปผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประจําปเสนอตอ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นตอผูบริหารเทศบาล สภา
เทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประกาศใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละ
สองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนธันวาคมของทุกป
ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ 29 (3) เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงจัดทํา
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยไดสรุปผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561) เพื่อเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานของปที่ผาน
มาวามีความสอดคลองกับแผนงานที่ไดวางเอาไวหรือไม การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพียงใด
และสามารถใชเปนขอมูลยอนกลับเพื่อนําไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงและตัดสินใจในการกําหนดแนว
ทางการพัฒนาทองถิ่นในปตอไป
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 การประเมินผลจึงเปน
กระบวนการบงชี้ถึงคุณคาของแผนงานโครงการ วาไดผลตามวัตถุประสงคของแผนงานโครงการนั้นหรือไม
เพียงใด
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1.2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผลแผน
1.2.1 เพื่อใหการติดตามและการประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สามารถตอบสนองความตองการ และปญหาของประชาชนได
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 กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรบั ประโยชนหรือไดรบั นอยกวาที่ควรจะเปน 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. วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1.4.1 การติดตาม (Monitoring) เปนการติดตามตรวจสอบความกาวหนาในการดําเนินงาน
การจัดสรรทรัพยากร (input) เปนการพิจารณาความสัมพันธระหวางการใชทรัพยากรในโครงการ (input) กับ
ผลผลิต (output) ของโครงการรวมกับปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานการติดตามผลเปน
เครื่องมือในชวงการปฏิบัติงานของโครงการ เพื่อใหทราบความกาวหนาในการดําเนินงานตามโครงการตางๆ
ที่ไดรับงบประมาณและไดบรรจุไวในแผนดําเนินการประจําป พ.ศ.2559 และในกรณีที่พบปญหาอุปสรรคใน
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การดําเนินงาน จะไดพิจารณาแนวทางในการแกไขปรับปรุงใหโครงการตางๆ ใหสําเร็จลุลว งไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
วิธีการติดตามการดําเนินงาน โดยใหทุกหนวยงานในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ติดตาม
การดําเนินงานโครงการกิจกรรมในความรับผิดชอบ
และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานพร อมทั้งจํานวน
งบประมาณที่ใชจริงเปนรายไตรมาส ดังนี้
ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558) รายงานภายในเดือน มกราคม 2559
ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2559) รายงานภายในเดือน เมษายน 2559
ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559) รายงานภายในเดือน กรกฎาคม 2559
ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2559) รายงานภายในเดือน ตุลาคม 2559
1.4.2 การประเมินผล (Performance evaluation) เปนการศึกษาและวิเคราะหขอมูลที่ได
จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินความกาวหนาของโครงการหรือแผนงานวามีการใชทรัพยากร/
ปจจัยตางๆ อยางไร มีการดํา เนินงานเปนไปตามแผน ตามขั้นตอน ตามกฎเกณฑ และตามเวลาที่กําหนด
หรือไม ตลอดจนมีผลงานเปนไปตามแผน วัตถุประสงค และเปาหมายหรือไม โดยพิจารณาถึงองคประกอบที่
สําคัญ ๓ ประการ คือ ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) และผลกระทบ (Impact)
ประสิทธิภาพ (Efficiency) เพื่อใหทราบวาการดําเนินงานนั้นไดผลคุมคากับตนทุนหรือไม
และมี แ นวทางอื่ น ที่ ดี ก ว า ที่ จ ะทํ า ให บ รรลุ เ ป า หมายที่ กํ า หนดไว ห รื อ ไม เพี ย งใด เป น การพิ จ ารณาถึ ง
ความสามารถในการผลิต/ผลงานที่ใชปจจัยหรือตนทุนการดําเนินงาน (Input) โดยเทียบกับผลผลิตหรือ
ผลลัพธ (output) ของโครงการ/แผนงาน
ประสิท ธิผล (Effectiveness) เพื่อใหทราบวา การดําเนินงานไดผลตามวัตถุป ระสงค
เปาหมายที่กําหนดไวหรือไม เพียงใด มีเหตุผลอะไรที่ทําใหการปฏิบัติงานนั้นประสบความสําเร็จหรือความ
ลมเหลว
ผลกระทบ (Impact) เพื่อใหทราบวาผลผลิตหรือผลลัพธจากการดําเนินงานตามเปาหมายที่
ไดกําหนดไวนั้นมีผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยสวนรวมและกลุมเปาหมายตาง ๆ
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายเวียง
ปราบปญจะ ผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
นายวิฑูร
หัสภาคย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
กรรมการ
นายจักรพันธุ จันทรเขียว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
กรรมการ
นายสวาท
อรุณจิตร
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
กรรมการ
นายสุเมธ
รัตนวรรณ
ประธานคณะกรรมการชุมชนทามอญ
กรรมการ
นายนฤทธิ์
เชษฐวรรณสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการชุมชนการเคหะฯ กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช
กรรมการ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
กรรมการ
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9. นายสําเริง
10. นางวชิรา
11. นางสุรีวรรณ
12. นางจิตรา
13. นายพลวัต

ทองใหญ
ยุพการนนท
สาสนานนท
มะโนสงค
รุจิระยรรยง

ผูทรงคุณวุฒิ
ผูอ ํานวยการสํานักการคลัง
ผูอํานวยการกองวิชาการฯ
ผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสรางฯ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

อํานาจหนาที่ของ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(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 ๒๕63”
1.7 พันธกิจ (Mission) และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)
๑. ยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาโดยมีจุดมุงหมายเพื่อการ
พัฒนา ดังนี้
๑.๑ ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารที่รวดเร็ว ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
๑.๒ เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ ตั้งแตรวมคิด รวมทํารวม
ตรวจสอบ และประเมินผล
๑.๓ บุคลากรทุกระดับมีศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และสังคมสูชุมชนเขมแข็ง โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาดังนี้
๒.๑ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเขมแข็ง บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. การจัดการศึกษาของเทศบาลทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา ดังนี้
๓.๑ การศึกษาระดับประถมศึกษา มีประสิทธิภาพไดมาตรฐานและเปนที่พึงพอใจของ
ผูปกครองนักเรียน
๓.๒ การศึกษาระดับมัธยมศึกษามีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน และเปนที่พึงพอใจของผูปกครองนักเรียน
๓.๓ การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย มีประสิทธิภาพ เปนที่พึงพอใจของผูปกครอง
ชุมชน และสังคม
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๓.๔ สนับสนุนการสงเสริม และอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
๔. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานใหทั่วถึงเพียงพอ และไดมาตรฐาน โดยมีจุมุงหมายเพื่อการ
พัฒนาดังนี้
๔.๑ มีระบบโครงสรางพื้นฐาน และสาธารณูปโภคที่ไดมาตรฐาน ทั่วถึง เพียงพอรองรับการ
พัฒนาทุกๆดาน
๕. สนับสนุนการสงเสริมใหประชาชนมีความรูในการประกอบอาชีพ และสงเสริมการทองเที่ยว
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา ดังนี้
๕.๑ ประชาชน ชุมชน มีงานอาชีพ มีรายไดเพิ่มขึ้น
๕.๒ ประชาชนรูจีกแหลงทองเที่ยว และมีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลายมากขึ้น
๖. สภาพแวดลอมของเมืองสวยงามนาอยู และการดูแลสงเสริมสุขภาพ การพัฒนาบริการ
สาธารณสุขไดครอบคลุม ทั่วถึงประชาชนทุกกลุม ทุกวัย โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา ดังนี้
๖.๑ สภาพแวดลอมและภูมิทัศนสวยงาม เปนเมืองนาอยู
๖.๒ การบริการจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
๖.๓ ประชาชนไดรับบริการดานสาธารณสุขอยางทั่วถึง และมีความรูดานการปองกัน
ควบคุมโรค สุขอนามัยในการบริโภค
1.8. ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
๑ . ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
๑.๑ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเทศบาล ดวยหลักนิติธรรม คุณธรรม ความ
คุมคา โปรงใส ตรวจสอบได ความรับผิดชอบ และการมีสว นรวมของประชาชน
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
๒.๖ สนับสนุนใหประชาชนออกกําลังกายและเลนกีฬา เพื่อสรางเสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดี
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๒.๗ เพิ่มลานกีฬา / ลานสุขภาพในชุมชน และสนับสนุนอุปกรณกีฬา
๒.๘ พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๒.๙ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
แนวทางการพัฒนา
๓.๑ พัฒนาการจัดการเรียนการสอน แหลงเรียนรูและสนับสนุนการมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาของทุกภาคสวน
๓.2 พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยี
๓.3 สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กเปนคนดีมีความรูคูคุณธรรม
๓.4 สงเสริมและสนับสนุนใหเด็ก และเยาวชนใชเวลาวางใหเปนประโยชนดวยกีฬา ดนตรี
และกิจกรรมนันทนาการ
3.5 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสูมาตรฐานสากล
3.6 พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยใหมีประสิทธิภาพ
๓.7 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
๔. ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
๔.๑ พัฒนาระบบคมนาคมขนสง ระบบการจราจร และไฟฟาสาธารณะ ใหทั่วถึงเพียงพอ
และไดมาตรฐาน
๔.๒ พัฒนาระบบการผลิต จําหนายน้าํ ประปา ใหทั่วถึงเพียงพอและมีคุณภาพ
๔.๓ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้าํ และระบบการปองกันน้ําทวมอยางยั่งยืน
๔.๕ การจัดตั้งศูนยซอมและบริการประชาชน ๒๔ ชั่วโมง เรียกวา “หนวย BEST”
๕. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
๕.๑ จัดศูนยกลางการพัฒนาอาชีพสําหรับชุมชน จัดลานคาชุมชน พัฒนายานการคาเดิม
ของเมืองและจัดตลาดน้ําเมืองลิกอร เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
๕.๒ ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการทองเที่ยว และสนับสนุนการจัดโครงการ/
กิจกรรมที่สงเสริมการทองเที่ยว
๖. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
๖.๑ ปรับปรุงภูมิทัศน ภูมิสถาปตย และจัดระบบการกําจัดสิ่งปฏิกูลอยางเปนระเบียบ
เพื่อเปน “เทศบาลนาอยู”
๖.๒ “เทศบาลสีเขียว” โดยจัดพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นครอบคลุมในเขตเทศบาลเพื่อลดมลพิษ
๖.๓ ยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลใหมีคุณภาพการบริการเทียบเทาโรงพยาบาลเอกชน
๖.๔ จัดใหมีโรงพยาบาลชุมชน ๔ มุมเมือง
6.5 สงเสริมและสนับสนุนใหภาคสวนตางๆ ตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลรักษา
อนามัยสิ่งแวดลอม
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สวนที่ 2
การติดตามผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
2.1 สรุปผลการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ.2559-2563) และ
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การ
จัดเวทีประชาคมการประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนใน
พื้นที่ กอนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไวในแผนพัฒนาสามป
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) เมื่อวันที่ 29
มิถุนายน 2558, แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน
2558 และแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2559 แผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติมฉบับที่ 4 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)
เพิ่มเติมฉบับที่ 5 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติมฉบับที่ 6
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติมฉบับที่ 7 เมื่อวันที่ 9
กันยายน 2559 ทั้งนี้ไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) และ
แผนเพิ่มเติม ดังนี้
ป 2559
ป 2560
ป 2561
ยุทธศาสตร
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
1. การเมืองการบริหาร 39
162,057,410 20 329,577,000 19
59,577,000
2. สวัสดิการสังคม
39
163,346,000 37 150,410,000 37 15,0410,000
และคุณภาพชีวิต
3. การศึกษาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและ
60
223,029,500 51 159,805,400 52 156,015,400
ประเพณี
4. สาธารณูปโภคและ
26
414,516,940 11
31,737,600
9
29,237,600
โครงสรางพื้นฐาน
5. เศรษฐกิจ
6
13,662,400
3
4,400,000
3
4,400,000
6. สาธารณสุขและ
44
120,843,500 38 123,593,500 38 125,003,500
สิ่งแวดลอม
รวม

214 1,097,455,750

160

799,523,500

158

524,643,500
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2.2 สรุปผลการจัดทํางบประมาณป พ.ศ.2559
ผูบริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 รวมโครงการในปงบประมาณ พ.ศ.2559 ทั้งสิ้น
144 โครงการ งบประมาณ 479,073,740 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตรการพัฒนาไดดังนี้
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร
2. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
4. ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
6. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
รวม

จํานวน
โครงการ
17
32
47
13
2
33
144

งบประมาณ
(บาท)
50,563,680.00
38,169,800.00
173,760,100.00
146,059,100.00
5,070,000.00
65,451,060.00
479,073,740.00

แผนภูมิแสดงสัดสวนงบประมาณแยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา
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สรุปผลการนําแผนพัฒนาสามป (เฉพาะป 2559) ไปจัดทํางบประมาณ

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

โครงการตามแผนสามป
โครงการทีอ่ นุมัติงบประมาณ
เฉพาะป 2559
ในป 2559
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
39
162,057,410 17
50,563,680.00
39
163,346,000 32
38,169,800.00
60
223,029,500 47
173,760,100.00
26
414,516,940 13
146,059,100.00
6
13,662,400
2
5,070,000.00
44
120,843,500 33
65,451,060.00
214 1,097,455,750 144
479,073,740.00

รอยละของโครงการ
ในแผนป 2559
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
43.59
31.20
82.05
23.37
78.33
77.91
50.00
35.24
33.33
37.11
75.00
54.16
67.29
43.65

9

10

แผนภูมิแสดงสัดสวนโครงการในป 2559 แยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา

10

11
2.3 สรุปผลการติดตาม (Monitoring) ผลการดําเนินงานป พ.ศ.2559
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชไดดําเนินการการติดตามผลการดําเนินงานในป 2559 เพื่อให
ทราบความกาวหนาในการดําเนินงานตามโครงการตางๆที่ไดรับงบประมาณในป พ.ศ.2558 และในกรณีที่พบ
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน จะไดพิจารณาแนวทางในการแกไขปรับปรุงใหโครงการตางๆ ใหสําเร็จลุลวง
ไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
วิธีการติดตามการดําเนินงาน โดยใหทุกหนวยงานในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ติดตาม
การดําเนินงานโครงการกิจกรรมในความรับผิดชอบ
และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานพรอมทั้งจํานวน
งบประมาณที่ใชจริงเปนรายไตรมาส ดังนี้
ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558) รายงานภายในเดือน มกราคม 2559
ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2559) รายงานภายในเดือน เมษายน 2559
ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559) รายงานภายในเดือน กรกฎาคม 2559
ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2559) รายงานภายในเดือน ตุลาคม 2559
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. 2559 ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558)

ยุทธศาสตรการพัฒนา

งบประมาณ
ตั้งไว

เบิกจายแลว

รอยละ

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

18,826,300
38,129,800
169,876,100
86,012,100
5,070,000
62,821,060

1,717,348 9.12
2,585,734 6.78
34,937,586 20.57
1,942,533 2.26

รวม

380,735,360

42,391,129 11.13

1,207,929

-

1.92

ผลการดําเนินงาน (จํานวนโครงการ)
ดําเนินการ กําลัง
ยังไมได หมายเหตุ
ทั้งหมด
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ
15
6
9
32
12
20
45
5
21
19
12
9
3
2
1
1
31
15
16
137

5

64

68

12
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สรุปการติดตามผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 2 ( 1 มกราคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2559 )

ยุทธศาสตรการพัฒนา

งบประมาณ
ตั้งไว

เบิกจายแลว

รอยละ

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

23,717,800
38,169,800
173,760,100
98,987,100
5,070,000
65,451,060

5,511,948.85
8,606,152.83
35,955,174.50
8,150,683.00
1,649,820.87
13,717,683.34

23.24
22.55
20.69
8.23
32.54
20.96

รวม

405,155,860

73,591,463.39 18.16

ผลการดําเนินงาน (จํานวนโครงการ)
ดําเนินการ กําลัง
ยังไมได หมายเหตุ
ทั้งหมด
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ
17
2
10
5
32
12
15
5
47
6
28
13
12
1
9
2
2
2
33
24
5
4
143

18

85

40

13
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สรุปการติดตามผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559)

ยุทธศาสตรการพัฒนา

งบประมาณ
ตั้งไว

เบิกจายแลว

รอยละ

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

23,717,800
38,169,800
173,760,100
98,987,100
5,070,000
65,451,060

6,892,876.85
15,848,146.70
113,996,581.11
31,765,897.00
4,228,177.96
23,151,728.39

29.06
41.52
65.60
32.09
83.39
35.37

รวม

405,155,860

195,883,408.01 48.34

ผลการดําเนินงาน (จํานวนโครงการ)
ดําเนินการ กําลัง
ยังไมได หมายเหตุ
ทั้งหมด
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ
17
6
7
4
32
7
13
12
47
16
25
6
12
1
5
6
2
2
33
8
15
10
143

38

67

38

14

15

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา

งบประมาณ
ตั้งไว

เบิกจาย

รอยละ

1. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร
50,563,680.00 24,197,980.85 47.85
2. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
38,169,800.00 24,925,146.24 65.30
3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 173,760,100.00 125,293,902.49 72.10
4. ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
146,059,100.00 77,940,009.00 53.36
5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
5,070,000.00
4,005,051.96 78.99
6. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
65,451,060.00 58,998,954.35 90.14
รวม

479,073,740.00 315,361,044.89 65.82

ผลการดําเนินงาน (จํานวนโครงการ)
ดําเนินการ กําลัง
ไมได หมายเหตุ
ทั้งหมด
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ
17
13
3
1
32
26
6
47
42
1
4
13
8
5
2
2
33
32
1
144

123

10

11

หมายเหตุ ขอมูล ณ 30 กันยายน 2559
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16
สวนที่ 3
การประเมินผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
3.1 สรุปผลการประเมินผลแผนพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนา จากการติดตามการนํา
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป (พ.ศ.๒๕๕9–๒๕61) และฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ ๑–7 มีโครงการในแผนฯ จํานวนทั้งสิ้น 214 โครงการ งบประมาณ 1,097,455,750 บาท บรรจุใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 รวมจํานวนโครงการทั้งสิ้น 144 โครงการ
งบประมาณ 479,073,740 บาท โดยมีโครงการทีส่ ามารถดําเนินการไดแลวเสร็จจํานวนทั้งสิ้น 123
โครงการ อยูระหวางดําเนินการ 10 โครงการ ไมไดดาํ เนินการ 11 โครงการ และเบิกจายงบประมาณแลว
จํานวน 315,361,044.89 บาท คิดเปนรอยละ 65.82 ของงบประมาณทั้งหมด (ณ วันที่ 30 กันยายน
2559) แยกเปนรายยุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี้
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป(พ.ศ.๒๕๕9-2561) และแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป (พ.ศ.๒๕๕9-๒๕61)
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑–7 จํานวน 39 โครงการ งบประมาณ 162,057,410 บาท บรรจุในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 จํานวน 17 โครงการ งบประมาณ 50,563,680
บาท ดําเนินการแลวเสร็จ 13 โครงการ กําลังดําเนินการ 3 โครงการ ไมไดดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ
และเบิกจายงบประมาณแลวจํานวน 24,197,980.85 บาท คิดเปนรอยละ 47.85 ของงบประมาณตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนา
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล
นครนครศรีธรรมราชสามป (พ.ศ.๒๕๕9-2561) และแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป (พ.ศ.
๒๕๕9-๒๕61) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑–7 จํานวน 39 โครงการ งบประมาณ 163,346}000 บาท บรรจุใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 จํานวน 32 โครงการ งบประมาณ
38,169,800 บาท ดําเนินการแลวเสร็จ 26 โครงการ ไมไดดําเนินการ จํานวน 6 โครงการ และเบิกจาย
งบประมาณแลวจํานวน 24,925,146.24 บาท คิดเปนรอยละ 65.30 ของงบประมาณตามยุทธศาสตรการ
พัฒนา
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี บรรจุใน
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป
(พ.ศ.๒๕๕9-2561)
และแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชสามป (พ.ศ.๒๕๕9-๒๕61) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑–7 จํานวน 60 โครงการ งบประมาณ
223,029,500 บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 จํานวน 47
โครงการ งบประมาณ 173,760,100 บาท ดําเนินการแลวเสร็จ 42 โครงการ กําลังดําเนินการ จํานวน 1
โครงการ ไมไดดําเนินการ จํานวน 4 โครงการ และเบิกจายงบประมาณแลวจํานวน 125,293,902.49
บาท คิดเปนรอยละ 72.10 ของงบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนา
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน บรรจุในแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป (พ.ศ.๒๕๕9-2561) และแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป
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(พ.ศ.๒๕๕9-๒๕61) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑–7 จํานวน 26 โครงการ งบประมาณ 414,516,940 บาท
บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 จํานวน 13 โครงการ งบประมาณ
146,059,100 บาท ดําเนินการแลวเสร็จ 8 โครงการ กําลังดําเนินการ จํานวน 5 โครงการ และเบิกจาย
งบประมาณแลวจํานวน 77,940,009.00 บาท คิดเปนรอยละ 53.36 ของงบประมาณตามยุทธศาสตรการ
พัฒนา
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป
(พ.ศ.๒๕๕9-๒๕61) และแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป (พ.ศ.๒๕๕9-2561) ฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ ๑–7 จํานวน 6 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 13,662,400 บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 จํานวน 2 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 5,070,000 บาท ดําเนินการแลวเสร็จ
2 โครงการ และเบิกจายงบประมาณแลวจํานวน 4,005,051.96 บาท คิดเปนรอยละ 78.99 ของ
งบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนา
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชสามป(พ.ศ.๒๕๕9-2561) และแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป (พ.ศ.๒๕๕9๒๕61) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑–7 จํานวน 44 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 120,843,500 บาท บรรจุในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 จํานวน 33 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น
65,451,060 บาท ดําเนินการแลวเสร็จ 32 โครงการ กําลังดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ และเบิกจาย
งบประมาณแลวจํานวน 58}998}954.35 บาท คิดเปนรอยละ 90.14 ของงบประมาณตามยุทธศาสตร
การพัฒนา
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สรุปผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามยุทธศาสตรการพัฒนา

ยุทธศาสตรการพัฒนา

โครงการทีไ่ ดรับอนุมัติ
งบประมาณในป 2559
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

1. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร

17

50,563,680.00

13

กําลัง รอยละ ไมได รอยละ
ดําเนิน
ดําเนิน
การ
การ
76.47 3 17.65 1
5.88

2. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

32

38,169,800.00

26

81.25

-

3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี

47 173,760,100.00

42

89.36

1

4. ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน

13 146,059,100.00

8

61.54

5

5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
6. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
รวม

แลวเสร็จ รอยละ

งบประมาณที่เบิกจาย
(บาท)

รอยละ

24,197,980.85

47.85

6

18.75

24,925,146.24

65.30

2.13

4

8.51

125,293,902.49

72.10

38.46

-

77,940,009.00

53.36

-

4,005,051.96

78.99

58,998,954.35

90.14

315,361,044.89

65.82

2

5,070,000.00

2

100

-

33

65,451,060.00

32

96.97

1

3.03

-

144 479,073,740.00 123 85.42

10

6.94

11

7.64

หมายเหตุ ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
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การติดตามผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

ที่
1 บริหารจัดการศูนย

จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

กองวิชาการ

เทคโนโลยีและ

ประจําศูนย ICT จํานวน

และแผนงาน

สารสนเทศ(ศูนย ICT)

10 อัตรา

2 สถานีวิทยุกระจายเสียง

งบประมาณ

เบิกจาย

1,300,000 1,350,000.00

โอนเพิ่ม
50,000

โอนลด
-

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

แลวเสร็จ

- มีเจาหนาที่ดูแลและ
ปฏิบัติงานดานระบบ
สารสนเทศ

- จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ

กองวิชาการ

เทศบาลนคร

ถายทอดการกระจายเสียง

และแผนงาน

นครศรีธรรมราช

- จัดจางเจาหนาที่

1,000,000

990,137.00

-

-

แลวเสร็จ

- เผยแพรประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารแกประชาชน

ปฏิบัติงาน จํานวน 7 อัตรา
3 ประชาสัมพันธกิจกรรม

ของเทศบาล

- จัดแถลงขาวเทศบาล

กองวิชาการ

พบสื่อมวลชน

และแผนงาน

- จัดทําเอกสาร วารสาร

5,000,000 6,150,000.00 1,285,000

แลวเสร็จ

- ประชาชนไดรับทราบ
ขอมูลขาวสารกิจกรรมตางๆ
ของเทศบาล

เว็บไซต ปายประชาสัมพันธ
กิจกรรมของเทศบาล
- จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
จํานวน 15 อัตรา
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

ที่
4 จัดทําแผนพัฒนา

งบประมาณ
730,000

เบิกจาย
368,459.00

โอนเพิ่ม
40,000

โอนลด
400,000

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

- จัดทําเอกสารแผนพัฒนา

กองวิชาการ

แลวเสร็จ

- ประชาชนมีสวนรวมใน

งบประมาณ และการ

เทศบาล จํานวน 250 เลม

และแผนงาน

ติดตามประเมินผล

- จัดทําเอกสารแผนพัฒนา

และการติดตามประเมินผล

ชุมชน จํานวน 150 เลม

การดําเนินงานของเทศบาล

การวางแผนพัฒนาทองถิ่น

- จัดทําเอกสารแผนการ
ดําเนินงาน จํานวน 150 เลม
- จัดทําเอกสารเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
จํานวน 200 เลม
- ติดตามประเมินผลปละ
4 ครั้ง และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแตละโครงการ
ตามแผนพัฒนาประจําป
- รับฟงความคิดเห็นและ
ประชาพิจารณ
- อบรมใหความรูและทัศน
ศึกษาดูงาน
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่
5 จัดเก็บภาษีนอกสถานที่

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

- ประชาสัมพันธและจัดเก็บ

สํานักการคลัง

งบประมาณ
200,000

เบิกจาย
199,430.00

โอนเพิ่ม
-

โอนลด
-

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

แลวเสร็จ

- จัดเก็บคาภาษีไดเพิ่มขึ้น

ภาษีถึงบานถึงพื้นที่ ภายใน

จากปงบประมาณ

เขตเทศบาล โดยมีกลุมเปาหมาย

พ.ศ.2558

ดังนี้
- ประชาสัมพันธการจัดเก็บ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษี
บํารุงทองที่ และภาษีปาย
กรณีไมยื่นแบบภายในระยะ
เวลาที่กําหนดของการชําระ
ภาษีของแตละประเภท
- ตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติมขอมูล
ใหมและขอมูลที่เปลี่ยนแปลง
ของโรงเรือน ปาย และที่ดิน
- เรงรัดจัดเก็บภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ภาษีปายที่ไมมาชําระ
ภาษีภายในกําหนด
- ตรวจสอบสภาพที่เปนจริง

21

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

งบประมาณ

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

แลวเสร็จ

- ประชาชนมีความรูความ

ของการใชประโยชนในอาคาร
การเปลี่ยนแปลงปาย การใช
ประโยชนในที่ดิน และนําขอมูล
มาปรับปรุงใหเปนปจจุบัน
6 ประชาสัมพันธการจัดเก็บ ประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี

ภาษี

สํานักการคลัง

200,000

30,326.85

-

50,000

ทั้ง ๓ ประเภท ภายในเขต

เขาใจเกี่ยวกับการชําระภาษี

เทศบาลคือภาษีโรงเรือนและ

- ประชาชนไมเสียเวลา

ที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย

ประหยัดคาใชจาย

โดย

- เทศบาลจัดเก็บภาษีได

- จัดทําคัทเฮาท ขนาด

ตามกําหนด

๓.๖๐ ม. x ๔.๘๐ ม. จํานวน
2 จุด บริเวณหนาสํานักงาน
เทศบาลฯ และบริเวณถนน
พัฒนาการคูขวาง
- จัดทําแผนพับประชาสัมพันธ
แนะนําขั้นตอนการชําระภาษี
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่
7 เพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารงานคลัง

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

2,121,600

เบิกจาย
2,121,600

โอนเพิ่ม
-

โอนลด
-

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

แลวเสร็จ

จํานวน 20 อัตรา

8 ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ - ปรับปรุงแผนที่ภาษีใหมี

ทะเบียนทรัพยสิน

สํานักการคลัง

งบประมาณ

ประชาชนไดรับการบริการ
ที่มีความสะดวก รวดเร็ว

สํานักการคลัง

1,612,300

1,612,300

-

-

แลวเสร็จ

- ทะเบียนแผนที่ภาษีมี

ประสิทธิภาพสมบูรณ

ความถูกตอง สมบูรณ เพิ่ม

- ปรับปรุงทะเบียนทรัพยสิน

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ

ใหถูกตองและครบถวน

ภาษี

- จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
จํานวน 20 อัตรา
- ออกสํารวจขอมูลภาคสนาม
และตรวจสอบขอมูลจาก
สํานักงานที่ดินจังหวัด
9 เพิ่มประสิทธิภาพการ

จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

บริการประชาชน

ดานการบริการประชาชน

เทศบาล

3,289,400 3,289,400.00

-

-

แลวเสร็จ

- การบริการประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว

จํานวน 33 อัตรา
10 เลือกตั้งนายกเทศมนตรี จัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

สํานักปลัด

และสมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล

เทศบาล

นครนครศรีธรรมราช

200,000

-

-

199,500 ไมไดดําเนินการ - เนื่องจากไมมีการเลือกตั้ง

นครนครศรีธรรมราช
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

ที่
11 อบรมสัมมนาบุคลากร

เทศบาล

- จัดอบรมสัมมนาแกผูบริหาร

สํานักปลัด

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน

เทศบาล

งบประมาณ
1,000,000

เบิกจาย
722,621.50

โอนเพิ่ม
-

โอนลด
277,000

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

แลวเสร็จ

- บุคลากรของเทศบาลมี
ความรูความเขาใจในการ

เทศบาลและลูกจาง

ปฏิบัติงาน

- จัดประชุมหัวหนาสวน
ราชการ
12 ฝกอบรมพนักงาน

จัดประชุม อบรมสัมมนา

สํานักการคลัง

500,000

490,226.50

-

-

แลวเสร็จ

- บุคลากรของสํานัก

และลูกจาง

เชิงปฏิบัติการและหรือจัด

การคลังมีความรูความเขาใจ

สงพนักงาน/เจาหนาที่ และ

ในการปฏิบัติงาน

ผูเกี่ยวของกับงานสํานัก
การคลังเขารวมประชุม
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
13 พัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดอบรมสัมมนาและศึกษา

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

500,000

500,000.00

-

-

แลวเสร็จ

- บุคลากรของกอง

ดานสุขาภิบาลและ

ดูงานใหแกพนักงานและ

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

อนามัยสิ่งแวดลอม

ผูรับจางเหมาบริการที่ปฏิบัติ

มีความรูความเขาใจใน

งานเกี่ยวกับงานดาน

การปฏิบัติงาน

สุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดลอม จํานวน 40 คน
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่
14 อบรมสัมมนาบุคลากร

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

จัดอบรมสัมมนาใหความรู

กองการแพทย

งบประมาณ
500,000

เบิกจาย
-

โอนเพิ่ม
-

โอนลด
499,000

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

แลวเสร็จ

- บุคลากรของกอง

แกบุคลากรทางการแพทย

การแพทยมีความรูความ

และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

เขาใจในการปฏิบัติงาน

และศึกษาดูงาน
15 จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ

ตางๆ

1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด

สํานักการประปา

523,000

-

-

-

ไมไดดําเนินการ - เนื่องจากงบประมาณ

1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ

ไมเพียงพอ

ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี ขับ
เคลื่อนสองลอ แบบธรรมดา
จํานวน 1 คัน
2. เครื่องทําน้ํารอน -น้ําเย็น

สํานักการประปา

8,000

5,250.00

-

-

แลวเสร็จ

- มีครุภัณฑในการ

พลาสติก ขนาด 2 กอก

ปฏิบัติงานไดอยางมี

จํานวน 1 เครื่อง

ประสิทธิภาพ

3. มาตรวัดน้ําขนาดตางๆ

สํานักการประปา

142,000

-

-

-

ไมไดดําเนินการ - เนื่องจากงบประมาณ

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 - 8

ไมเพียงพอ

นิ้ว
4.โตะคอมพิวเตอร จํานวน 1 ตัว

สํานักปลัดเทศบาล

4,900

1,900.00

-

-

แลวเสร็จ

5. ตูวางโตะหมูบูชา จํานวน 1 ตู

สํานักปลัดเทศบาล

15,800

15,800.00

-

-

แลวเสร็จ
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

6.ตูเก็บเอกสารแบบบานเปดปด

งบประมาณ

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

สํานักปลัดเทศบาล

3,050

3,050.00

-

-

แลวเสร็จ

สํานักปลัดเทศบาล

11,980

11,980.00

-

-

แลวเสร็จ

สํานักปลัดเทศบาล

12,000

12,000.00

-

-

แลวเสร็จ

สํานักปลัดเทศบาล

15,000

15,000.00

-

-

แลวเสร็จ

สํานักปลัดเทศบาล

25,200

25,200.00

-

-

แลวเสร็จ

11.ผามานพรอมอุปกรณขนาดไม สํานักปลัดเทศบาล

245,400

245,400.00

-

-

แลวเสร็จ

7,100

7,100.00

-

-

แลวเสร็จ

กองวิชาการฯ

27,500

27,500.00

-

-

แลวเสร็จ

กองวิชาการฯ

33,000

33,000.00

-

-

แลวเสร็จ

จํานวน 1 ตู
7.พาทิชั่นครึ่งกระจกขัดลาย
จํานวน 1 ชุด
8.ตูปายประชาสัมพันธ
อลูมิเนียม จํานวน 1 ตู
9.เครื่องปรับอากาศ ขนาด
9000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
10.ผามานพรอมอุปกรณ ขนาด
ไมนอยกวา 7.00x2.50 เมตร
นอยกวา 27.00x11.00 เมตร
12.เครื่องปมน้ําอัตโนมัติขนาดไม สํานักปลัดเทศบาล
นอยกวา 1 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
13.เครื่องขยายเสียง จํานวน
1 เครื่อง
14.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
จํานวน 1 เครื่อง
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม
15.เครื่องสูบน้ําดับเพลิงชนิด
หาบหาม จํานวน 1 เครื่อง
16.สวานแทนเจาะ ขนาดไม
นอยกวา 5/8 นิ้ว จํานวน 1 ตัว
17.สวานแทนเจาะ ขนาดไม
นอยกวา 1/2 นิ้ว จํานวน 1 ตัว
18.ดอกสวาน (ชุด 4 หุน)
ขนาด 1/16 นิ้ว จํานวน 1 ชุด
19.มอเตอรหินไฟ ขนาดไมนอย
กวา 6 นิ้ว จํานวน 2 ตัว
20.เครื่องเลื่อยฉลุไฟฟาขนาดไม
นอยกวา 16 นิ้ว จํานวน 1 ตัว
21.ชุดเจียรไฟฟาอเนกประสงค
พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด
22.โครงเลื่อยฉลุมือชนิดโครง
เหล็กจํานวน 6 คัน
23. เกาอี้จัดเลี้ยง จํานวน 70 ตัว
24. พาทิชั่นครึ่งกระจกขัดลาย
จํานวน 1 ชุด
25. รถจักรยานยนตขนาดไมนอย
กวา 110 ซีซี จํานวน 1 คัน
26. ชุดตูลําดพง จํานวน 1 ชุด

ดําเนินการ
สํานักปลัดเทศบาล

งบประมาณ

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการ

ผลที่ไดรับ/
สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

490,000

490,000.00

-

-

ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล

17,550

17,200.00

-

-

แลวเสร็จ

9,500

9,300.00

-

-

แลวเสร็จ

2,300

2,100.00

-

-

แลวเสร็จ

3,400

3,200.00

-

-

แลวเสร็จ

6,000

5,800.00

-

-

แลวเสร็จ

5,200

4,900.00

-

-

แลวเสร็จ

4,320

4,200.00

-

-

แลวเสร็จ

87,500
16,300

87,500.00
16,300.00

-

-

แลวเสร็จ
แลวเสร็จ

สํานักปลัดเทศบาล

38,000

38,000.00

-

-

แลวเสร็จ

สํานักปลัดเทศบาล

117,000

117,000.00

-

-

แลวเสร็จ
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
27. ไมคประชุมพรอมฐาน
จํานวน 15 ชุด
28. ลูวิ่งไฟฟา จํานวน 2 เครื่อง
29. เครื่องเดินวงรี จํานวน 2
เครื่อง
30. จักรยานนั่งตรง จํานวน 2
เครื่อง
31. จักรยานนั่งพิง จํานวน 1
เครื่อง
32. ดัมเบลลชุบโครเมี่ยมพรอม
ชั้นวาง จํานวน 1 ชุด
33. มาราบฝกดัมเบลล จํานวน
1 ตัว
34. เครื่องฝกกลามเนื้อ จํานวน
1 เครื่อง
35. ตูเก็บเอกสารบานเลื่อน
กระจกทรงเตี้ย จํานวน 4 ตู
36. ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ
ทรงเตี้ย จํานวน 2 ตู
37. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิด
ไอพี จํานวน 72 กลอง
38. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิด
ไอพี จํานวน 8 กลอง

หนวย

งบประมาณ

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการ

ผลที่ไดรับ/
สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

-

ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

ดําเนินการ
สํานักปลัดเทศบาล

37,500

สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล

130,000
90,000

-

-

-

กําลังดําเนินการ - ขอกันเงิน
กําลังดําเนินการ - ขอกันเงิน

สํานักปลัดเทศบาล

95,600

-

-

-

กําลังดําเนินการ - ขอกันเงิน

สํานักปลัดเทศบาล

62,800

-

-

-

กําลังดําเนินการ - ขอกันเงิน

สํานักปลัดเทศบาล

46,800

-

-

-

กําลังดําเนินการ - ขอกันเงิน

สํานักปลัดเทศบาล

5,000

-

-

-

กําลังดําเนินการ - ขอกันเงิน

สํานักปลัดเทศบาล

48,800

-

-

-

กําลังดําเนินการ - ขอกันเงิน

กองวิชาการฯ

22,000

-

-

-

กําลังดําเนินการ - ขอกันเงิน

กองวิชาการฯ

10,180

-

-

-

กําลังดําเนินการ - ขอกันเงิน

กองวิชาการฯ

10,000,000

-

-

-

กําลังดําเนินการ - ขอกันเงิน

กองวิชาการฯ

800,000

-

-

-

กําลังดําเนินการ - ขอกันเงิน

37,500.00

-
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม
ดําเนินการ
39. โตะทํางาน จํานวน 3 ตัว
สํานักการคลัง
40. เกาอี้ลอเลื่อนแบบมีพนักพิง
สํานักการคลัง
จํานวน 3 ตัว
41. รถจักรยานยนตขนาดไมนอย
สํานักการคลัง
กวา 110 ซีซี แบบเกียรอัตโนมัติ
จํานวน 1 คัน
42. ตูชารจแบตเตอรี่รถยนต
สํานักปลัดเทศบาล
จํานวน 1 ตู
43. เครื่องสูบน้ําดับเพลิงชนิด
สํานักปลัดเทศบาล
หาบหาม จํานวน 1 เครื่อง
44. รถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน
กองการแพทย
แบบดับเบิลแคป จํานวน 1 คัน
45. เครื่องตบดิน จํานวน 1 เครื่อง สํานักการชาง
46. เครื่องเชื่อมไฟฟา จํานวน 1
สํานักการชาง
เครื่อง
47. เครื่องเชื่อมไฟฟาสแตนเลส
สํานักการชาง
จํานวน 1 เครื่อง
48. เครื่องตัดเหล็ก จํานวน 1
สํานักการชาง
เครื่อง
49. เครื่องเจาะไฟฟา จํานวน 1
สํานักการชาง
เครื่อง
50. เครื่องเจีย/ตัด จํานวน 3
สํานักการชาง
เครื่อง

งบประมาณ

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

12,600
5,400

-

-

-

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ
กําลังดําเนินการ - ขอกันเงิน
กําลังดําเนินการ - ขอกันเงิน

38,000

-

-

-

กําลังดําเนินการ - ขอกันเงิน

8,500

-

-

-

กําลังดําเนินการ - ขอกันเงิน

423,500

-

-

-

กําลังดําเนินการ - ขอกันเงิน

896,000

-

-

-

กําลังดําเนินการ - ขอกันเงิน

21,000
44,000

-

-

-

กําลังดําเนินการ - ขอกันเงิน
กําลังดําเนินการ - ขอกันเงิน

25,000

-

-

-

กําลังดําเนินการ - ขอกันเงิน

8,900

-

-

-

กําลังดําเนินการ - ขอกันเงิน

9,900

-

-

-

กําลังดําเนินการ - ขอกันเงิน

14,100

-

-

-

กําลังดําเนินการ - ขอกันเงิน

ดําเนินงาน
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
51. รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค
ขนาด 6 ลอ จํานวน 1 คัน
52. เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง
ชนิดสะพาย จํานวน 6 เครื่อง
53. รถบรรทุกขยะแบบอัดทาย
ขนาด 6 ลอ 6 ตัน จํานวน 2 คัน
54. รถขุดไฮโดรลิคตีนตะขาบ
จํานวน 1 คัน
55. พัดลมเพดาน จํานวน 2 ตัว
56. เครื่องถายเอกสาร จํานวน
1 เครื่อง
16 จัดซื้อคอมพิวเตอรและ 1.เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
อุปกรณอื่นๆ
ประมวลผล แบบที่ 1
จํานวน 2 เครื่อง
2.เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด
LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง
3.เครื่องพิมพ Multifunction
แบบฉีดหมึก จํานวน 3 เครื่อง
4.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด
800 VA จํานวน 8 เครื่อง
5. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1 จํานวน 2
เครื่อง

หนวย

งบประมาณ

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินการ
สํานักการชาง

3,500,000

-

-

-

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ
กําลังดําเนินการ - ขอกันเงิน

สํานักการชาง

57,000

-

-

-

กําลังดําเนินการ - ขอกันเงิน

4,800,000 4,800,000.00

-

-

สํานักการชาง

5,000,000

-

-

สํานักการคลัง
สํานักการคลัง

6,000
49,500

6,000.00
49,000.00

-

-

แลวเสร็จ
แลวเสร็จ

สํานักปลัดเทศบาล

46,000

46,000.00

-

-

แลวเสร็จ

สํานักปลัดเทศบาล

3,700

3,700.00

-

-

แลวเสร็จ

สํานักปลัดเทศบาล

22,800

22,800.00

-

-

แลวเสร็จ

สํานักปลัดเทศบาล

24,800

24,800.00

-

-

แลวเสร็จ

สํานักปลัดเทศบาล

44,000

-

-

กองสาธารณสุขฯ

ดําเนินงาน

-

-

แลวเสร็จ
กําลังดําเนินการ - ขอกันเงิน

- มีอุปกรณคอมพิวเตอรใน
การปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กําลังดําเนินการ - ขอกันเงิน
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

งบประมาณ

กิจกรรม
ดําเนินการ
6. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 สํานักปลัดเทศบาล
6,400
VA จํานวน 2 เครื่อง
7. เครื่องพิมพสีหนากวาง จํานวน
สํานักการชาง
160,000
1 เครื่อง
8. เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน
สํานักการคลัง
78,000
3 เครื่อง
9. เครื่องพิมพขาวดํา จํานวน
สํานักการคลัง
9,900
3 เครื่อง
10. เครื่องพิมพขาวดํา จํานวน
สํานักการคลัง
7,900
1 เครื่อง
11. เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน
สํานักการคลัง
12,800
4 เครื่อง
17 กอสรางหรือปรับปรุง 1.กอสรางอาคารศูนยบริการรวม สํานักปลัดเทศบาล
185,000
อาคารปฏิบัติงานบริเวณ ขนาดไมนอยกวา 3.00x4.50
สํานักงานหรืออาคาร เมตร พรอมติดตั้งระบบไฟฟา
ประกอบอื่นๆ
ในอาคาร
2.กอสรางปรับปรุงอาคาร
สํานักปลัดเทศบาล 3,670,000
สํานักงานเทศบาล โดยทําการ
ขยายพื้นที่อาคารสํานักงาน
ดานหนาชั้นที่ 1 ชนิดโครงสราง
ค.ส.ล. หลังคาเหล็กและหลังคา
ค.ส.ล. ขนาด 6.00 x 24.00
เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา
144 ตารางเมตร,

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

-

-

-

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ
กําลังดําเนินการ - ขอกันเงิน

-

-

-

กําลังดําเนินการ - ขอกันเงิน

-

-

-

กําลังดําเนินการ - ขอกันเงิน

-

-

-

กําลังดําเนินการ - ขอกันเงิน

-

-

-

กําลังดําเนินการ - ขอกันเงิน

-

-

-

กําลังดําเนินการ - ขอกันเงิน

185,000.00

-

-

-

-

-

ที่

ดําเนินงาน

แลวเสร็จ

- มีสถานที่บริการประชาชน

กําลังดําเนินการ - ขอกันเงิน

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
3. กอสรางอาคารสถานีดับเพลิง
ยอยบริเวณสี่แยกเบญจมราชูทิศ
โดยกอสรางอาคาร คสล.
โครงหลังคาเหลกขนาด 20.00
X 8.00 ม. หรือพื้นที่อาคารไม
นอยกวา 160.00 ตรม.

รวม

หนวย

งบประมาณ

ดําเนินการ
สํานักปลัดเทศบาล 2,000,000

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ
กําลังดําเนินการ - ขอกันเงิน
ดําเนินงาน

-

-

-

50,563,680 24,197,980.85
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การติดตามผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
2. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่
1 สํารวจและจัดเก็บขอมูล

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

จัดซื้อแบบสํารวจฯ จาง

พื้นฐานเพื่อการพัฒนา

เจาหนาที่สํารวจและบันทึก

คุณภาพชีวิตประชาชน

ประมวลผลขอมูลครัวเรือน

ในเขตเทศบาล

ภายในเขตเทศบาล

2 พัฒนาและสนับสนุน

- จัดประชุมผูนําชุมชน

การทํางานขององคกร

- จัดจางเจาหนาที่เพื่อประสาน

ชุมชน

งานระหวางองคกรชุมชนกับ

กองสวัสดิการ

งบประมาณ
120,000

เบิกจาย
101,250.00

โอนเพิ่ม
-

โอนลด
18,500

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

แลวเสร็จ

- มีขอมูลในการวางแผนพัฒนา

สังคม

คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
ถูกตองตรงเปาหมาย

กองสวัสดิการ

2,200,000 2,200,000.00

-

-

แลวเสร็จ

สังคม

- การประสานงานระหวางเทศบาล
กับชุมชนสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

เทศบาลจํานวน 16 อัตรา
3 สัมมนาและพัฒนา

- จัดอบรมสัมมนากรรมการ

กองสวัสดิการ

ศักยภาพชุมชน

ชุมชน 62 ชุมชน ตามหลัก

สังคม

2,500,000 1,918,849.00

-

580,000

แลวเสร็จ

- ผูนําชุมชนเขาใจบทบาทหนาที่
และเปาหมายในการพัฒนาชุมชน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และทัศนศึกษาดูงาน
- จัดตั้งคณะกรรมการในชุมชน
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

ที่

4 พัฒนาและฝกอบรมอาสา จัดฝกอบรม และทัศนศึกษา
สมัครพลังแผนดินเอาชนะ แกอาสาสมัครในชุมชน 62
ยาเสพติดและสมัชชา

ชุมชน ปละ 1 รุน จํานวน

ชุมชนในเขตเทศบาล

ประมาณ 200 คน

5 ฝกอบรมและพัฒนา

กองสวัสดิการ

งบประมาณ
900,000

เบิกจาย
119,000.00

โอนเพิ่ม
-

โอนลด
781,000

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

แลวเสร็จ

สังคม

- ชุมชนมีสวนรวมในการปองกัน
ปญหายาเสพติดและชุมชนปลอด
จากผูคาและผูเสพยาเสพติด

ฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพ

กองสวัสดิการ

ศักยภาพองคกรศาสนา

องคกรศาสนาในเขตเทศบาล

สังคม

ในเขตเทศบาล

นครนครศรีธรรมราช และ

1,000,000 1,108,660.00 350,000 240,000

แลวเสร็จ

- องคกรศาสนาในเขตเทศบาล
เกิดความเขมแข็งและสามารถขยาย
เครื่อขายในการจัดกิจกรรม

ทัศนศึกษาดูงาน
6 ศูนยสงเสริมสุขภาพและ
พัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ

- จัดกิจกรรมนันทนาการ
พิธีกรรมทางศาสนา การอบรม

กองสวัสดิการ

1,400,000 1,566,000.00 166,000

-

แลวเสร็จ

สังคม

- ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ทั้งรางกายและจิตใจ

สัมมนาทัศนศึกษานอกสถานที่
- จัดจางเจาหนาที่ จํานวน
4 อัตรา
7 พัฒนาศักยภาพองคกร

จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนา

กองสวัสดิการ

สตรีในเขตเทศบาล

องคกรสตรี การเสริมสราง

สังคม

400,000

69,000.00

-

331,000

แลวเสร็จ

- องคกรสตรีมีความเขมแข็ง
และมีบทบาทในการพัฒนา

ความเขมแข็งของบทบาท
สตรี และทัศนศึกษาดูงาน
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

ที่
8 พัฒนาศักยภาพของ
อสม.

- จัดประชุมใหความรูแก อสม. กองการแพทย

งบประมาณ

เบิกจาย

2,000,000 1,049,279.00

โอนเพิ่ม
-

โอนลด
-

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

แลวเสร็จ

- อสม.มีความรูความสามารถ

ในเขตเทศบาล เดือนละ 1 ครั้ง

เปนผูนําในการสรางสุขภาพให

- จัดอบรมฟนฟูประจําป

แกประชาชน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู ศึกษา
ดูงาน
9 ประชุมวิชาการเนื่องใน
วัน อสม.

จัดกิจกรรมรณรงคใหความรู

กองการแพทย

100,000

115,272.00 50,000

-

แลวเสร็จ

- อสม.มีความรูความสามารถ

แกอาสาสมัครสาธารณสุขจาก

เปนผูนําในการสรางสุขภาพให

62 ชุมชน จํานวน 272

แกประชาชน

คน เนื่องในวัน อสม.แหงชาติ
10 ชวยเหลือเบี้ยยังชีพ
ผูปวยเอดส

- ชวยเหลือเบี้ยยังชีพแก

กองสวัสดิการ

ผูปวยเอดสและครอบครัว

สังคม

จํานวน
11 ชวยเหลือประชาชน

3,228,000 2,812,000.00

-

-

แลวเสร็จ

- ผูปวยเอดสไดรับการชวยเหลือ
ลดภาระคาใชจายสามารถดํารงชีพ

538 คน

อยูได มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ชวยเหลือประชาชนที่ยากจน

กองสวัสดิการ

ยากจนดานการรักษา

ดานการรักษาพยาบาล และ

สังคม

พยาบาลและการนํา

การนําผูปวยสงตอไปรักษาที่

ผูปวยสงตอ

โรงพยาบาลที่อื่นและสนับสนุน

30,000

18,000.00

-

12,000

แลวเสร็จ

- ผูปวยไดรับการรักษาพยาบาล
ทันทวงที ลดภาระคาใชจายของ
รัฐในการรักษาพยาบาล

คาใชจายอื่นๆ เชนคาเดินทาง
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ลําดับ

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

ชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย

กองสวัสดิการ

สาธารณภัยและผูยากไร

และครอบครัวผูยากไรในชุมชน

สังคม

ในชุมชน

โดยจายเปนสิ่งของ วัสดุกอสราง

โครงการ/กิจกรรม

ที่
12 สงเคราะหผูประสบ

งบประมาณ
300,000

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

294,000.00 144,000 150,000

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

แลวเสร็จ

- ประชาชนผูประสบสาธารณภัย
และผูยากไรไดรับการสงเคราะห

เครื่องอุปโภค บริโภค การ
สงเคราะหจัดการศพผูยากไร
และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
13 จัดหากายอุปกรณ

จัดหากายอุปกรณที่จําเปน

กองสวัสดิการ

สําหรับผูพิการ/ผูสูงอายุ

สําหรับผูพิการที่ยากไร ให

สังคม

ที่ยากไร

สามารถดําเนินชีวิตประจําวัน

50,000

29,250.00

-

20,000

แลวเสร็จ

- สามารถชวยเหลือผูพิการ
ที่ยากไรสามารถดําเนินชีวิต
ประจําวันไดอยางคนปกติ

ไดสะดวก
14 อบรมอาสาสมัครดูแล

จัดอบรม อผส.ชุมชนละ 1 คน

กองสวัสดิการ

ผูสูงอายุที่บาน (อผส.)

เพื่อทราบบทบาทหนาที่ในการ

สังคม

500,000

330,499.00

-

166,000

แลวเสร็จ

- อสม. ไดรับทราบบทบาทและ
หนาที่ในการดูแลผูสูงอายุในชุมชน

ดูแลผูสูงอายุที่บาน
15 ติดตามเยี่ยมบานสงเสริม จัดอบรมสงเสริมอาชีพใหแก

กองสวัสดิการ
สังคม

45,000

22,252.24

-

-

แลวเสร็จ

- พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูดอย

อาชีพและการมีรายได

ผูดอยโอกาสประเภทผูตองขังที่

โอกาสประเภทผูตองขังที่ไดรับการ

ของผูดอยโอกาส

ไดรับการปลอยตัวที่มีภูมิลําเนา

ปลอยตัวใหมีชีวิตในสังคมไดอยางมี

และอาศัยอยูในเขตเทศบาลฯ

ศักดิ์ศรีและสังคมยอมรับ
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่
16 เสริมสรางพัฒนาสภาพ

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

จัดสัมมนาผูประกอบการภาค

กองสวัสดิการ

แวดลอมเอื้อตอการดํารง เอกชนเพื่อใหความรูและขอ
ชีวิตผูสูงอายุ/ผูพิการใน

ความรวมมือปรับปรุงสภาพ

สังคมของภาคเอกชน

แวดลอมที่เอื้อตอการดํารงชีวิต

งบประมาณ
50,000

เบิกจาย
39,840.00

โอนเพิ่ม
-

สังคม

โอนลด
-

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

แลวเสร็จ

- ภาคเอกชนใหความรวมมือ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
การดํารงชีวิตของผูสูงอายุ /ผูพิการ

ของผูสูงอายุ / ผูพิการ
17 จัดลานกีฬาที่เอื้อตอ

จัดทําปายสัญลักษณคนพิการ

กองสวัสดิการ

ผูพิการในชุมชน

ติดตั้งลานกีฬาของเทศบาลฯ

สังคม

50,000

-

-

49,000 ไมไดดําเนินการ - ไมมีลานกีฬาเพิ่มเติม

100,000

-

-

95,000 ไมไดดําเนินการ - สํารวจกลุมเปาหมายที่เปนผูพิการ

ในชุมชน และสวนสาธารณะ
สถานที่พักผอน
18 อบรมและฟนฟูศักยภาพ

อบรมใหความรูและฟนฟู

ในการประกอบอาชีพ

ศักยภาพของคนพิการไดประกอบ

ของคนพิการในเขต

อาชีพตามความถนัด และผูดูแล

เทศบาล

คนพิการจํานวน 100 คน

19 อบรมใหความรูดาน
ฌาปนกิจสงเคราะห

กองสวัสดิการ
สังคม

และผูดูแลแลว มีความประสงคที่จะ
เขารับการอบรมนอย

จัดอบรมแกเจาหนาที่ของ

กองสวัสดิการ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

สังคม

70,000

-

-

67,000 ไมไดดําเนินการ - ไดประสานไปยังกระทรวงพัฒนา
สังคมฯ ปรากฏวาทางกระทรวงฯ

ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

อยูระหวางการปรับปรุงโครงสราง

สมาคมละ 2 คน

และภารกิจดานฌาปนกิจสงเคราะห
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่
20 เทศบาลพบประชาชน
เพื่อบริการและพัฒนา

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

จัดกิจกรรมออกหนวยให
บริการดานตางๆ แก

กองสวัสดิการ

งบประมาณ
500,000

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

177,351.00 30,000

โอนลด
-

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

แลวเสร็จ

สังคม

- ประชาชนในเขตเทศบาลไดรับ
บริการดานตางๆอยางทั่วถึง

ประชาชนในเขตเทศบาล
21 สนับสนุนการดําเนินงาน

สนับสนุนเงินทุนสําหรับเปน

สวัสดิการชุมชน (กองทุน สวัสดิการประชาชนตามมติ
สวัสดิการชุมชน)

กองสวัสดิการ

2,000,000

-

-

-

ไมไดดําเนินการ - ไดตรวจสอบสถานะทางการเงิน

สังคม

การคลังของกองทุนสวัสดิการชุมชน

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29

ณ วันที่ 31 ส.ค.2559 ปรากฏวา

มิ.ย.53โดยสมทบงบประมาณ

กองทุนมีสถานะทางการคลังเพียงพอ

เขากองทุนสวัสดิการชุมชน

เทศบาลไมตองสมทบ

22 เสริมสรางการเรียนรูและ ดูแลดานการบริโภคและสุขภาพ สํานักการศึกษา

1,000,000 1,196,872.00 200,000

-

แลวเสร็จ

- มีครูดูแลเด็กเล็กใหเด็กมี

พัฒนาเด็กในศูนยพัฒนา

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กให

ความพรอมในการเขาสูการศึกษา

เด็กเล็ก

สามารถมีพัฒนาการตามวัย

ภาคบังคับ

และเตรียมความพรอมเขาสู
การศึกษาภาคบังคับ
- จัดจางเจาหนาที่ดูแลรักษา
ความสะอาด จํานวน 11 อัตรา
- จัดจางครูดูแลเด็กเล็ก
จํานวน 1 อัตรา
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

ที่
23 พัฒนาครูผูดูแลเด็กของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
24 พัฒนาบุคลากร
(เจาหนาที)่
25 ดูแลและบํารุงรักษา

จัดอบรมสัมมนาครูศูนยพัฒนา สํานักการศึกษา

งบประมาณ
80,000

เบิกจาย
-

โอนเพิ่ม
-

โอนลด
-

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

แลวเสร็จ

- ครูผูดูแลเด็กมีการพัฒนา

เด็กเล็กของเทศบาล จํานวน

ประสิทธิภาพในการเรียน

40 คน

การสอน

จัดสงเจาหนาที่อบรม

สํานักการศึกษา

12,000

-

-

-

ไมไดดําเนินการ - ไมมีหนังสือจากกรมฯแจงใหเขา

ดานการกีฬา ปละ 1 ครั้ง
จัดจางเจาหนาที่ จํานวน 15

สนามกีฬาจังหวัดและ

อัตรา ดูแลรักษาความสะอาด

สนามฟุตซอล

และทรัพยสินภายใน

อบรม
สํานักการศึกษา

1,260,000 1,260,000.00

-

-

แลวเสร็จ

- มีเจาหนาที่ดูแลรักษาสนามกีฬา

สนามกีฬาจังหวัด
26 กอสรางปรับปรุงสนาม

- ปรับปรุงหลังคาโรงยิม

สํานักการศึกษา

959,000

-

-

-

ไมไดดําเนินการ - องคการบริหารสวนจังหวัดดูแล

- ปรับปรุงพื้นสนามกีฬาโรงยิม สํานักการศึกษา

1,555,000

-

-

-

ไมไดดําเนินการ - องคการบริหารสวนจังหวัดดูแล

กีฬาหรือลานกีฬาในเขต

โดยเปลี่ยนหลังคากระเบื้อง

เทศบาล

เปนหลังคาเหล็กรีดลอน หนา
0.40 มม. พื้นที่ไมนอยกวา
1,580.00 ตร.ม.
เนเชียม โดยทําการรื้อถอนพื้น
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

งบประมาณ

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

ไมปาเกเดิมและปรับปรุงพื้น
ตามกรรมวิธี (ขัดแตง ปรับ
ระดับ อุดรองผิวปูน ปรับ
ความรอน ทําผิวพื้น
ความหนารวมประมาณ
5.50 มม.) พื้นที่ไมนอยกวา
715.00 ตร.ม.
- กอสรางหองน้ํา ค.ส.ล. 1

สํานักการศึกษา

983,000

-

-

-

ไมไดดําเนินการ - องคการบริหารสวนจังหวัดดูแล

สํานักการศึกษา

4,480,000

-

-

-

ไมไดดําเนินการ - องคการบริหารสวนจังหวัดดูแล

ชั้น จํานวน 1 หลัง ขนาด
3.00x10.00 เมตร เปนหอง
สุขาชาย3 หอง สุขาหญิง 6
หอง หองสุขาคนพิการ 1 หอง
- ปรับปรุงพื้นสนามกีฬา
กลางแจง โดยทําการเทพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา
0.10 ม. ทับพื้นเดิม ปรับ
ความเรียบทําผิวยางสังเคราะห
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

งบประมาณ

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

โพลียูเรเทน ความหนารวม
5.50 มม. พื้นที่รวมไมนอย
กวา 1,782.00 ตร.ม.
- ปรับปรุงสนามฟุตซอล

สํานักการศึกษา

600,000 570,108.00

-

-

แลวเสร็จ

- สนามฟุตซอลไดมาตรฐาน

- ออกตรวจรักษาความสงบ

สํานักปลัด

2,162,000 2,616,000.00

-

-

แลวเสร็จ

- ประชาชนมีความปลอดภัย

และความมั่นคงภายใน

เรียบรอยตามชุมชน และทั่ว

เทศบาล

เขตเทศบาล

เขตเทศบาล และดูแลแกไข

- ลดปญหาจราจรในเขตเมือง

ปญหายาเสพติด

เมืองมีความเปนระเบียบเรียบรอย

โดยทําการติดตั้งรางระบายน้ํา
หลังคา กอสรางพื้น ค.ส.ล.
และทอระบายน้ํา
27 รักษาความสงบเรียบรอย

ในชีวิตและทรัพยสิน

- จัดระเบียบจราจรในจุด
ตางๆภายในเขตเทศบาล
- จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
จํานวน 23 อัตรา
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่
28 ตั้งจุดบริการดานความ

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

ตั้งจุดบริการความปลอดภัย

สํานักปลัด

ปลอดภัยทางถนนชวง

ทางถนน ดังนี้

เทศบาล

เทศกาลตางๆ

- เทศกาลปใหม

งบประมาณ
150,000

เบิกจาย
112,020.00

โอนเพิ่ม
-

โอนลด
-

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

แลวเสร็จ

- ลดคการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ลดความสูญเสียตอรางกาย ชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

- เทศกาลสงกรานต
29 ติดตั้งกลองวงจรปด

1. ติดตั้งกลองจรปด จํานวน

สถานธนานุบาล

4 กลอง มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้

เทศบาลนคร

- เปนกลองสีระบบอินฟาเรด นครศรีธรรมราช

95,000

95,000.00

-

-

แลวเสร็จ

- สามารถปองกันปญหา
อาชญากรรม ประชาชนมี
ความปลอดภันในชีวิตและทรัพยสิน

แบบกันน้ํากันฝุนความละเอียด
ภาพไมนอยกวา 700TVLine
- มีขนาด 1/3 นิ้ว CCD
HIGH RESOLUTION IR CAMERA

- มีระบบแสงอินฟาเรดทํางาน
อันโนมัติเมื่อปริมาณแสงสวาง
นอยกวา 0.05 Lux และ
สามารถฉายแสงอินฟาเรดได
เปนระยะ 20 ม.
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

ที่
30 เพิ่มประสิทธิภาพการ

งบประมาณ

เบิกจาย

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

ปองกันและบรรเทา

มาปฏิบัติงานดานการปองกัน

เทศบาล

สาธารณภัย

และบรรเทาสาธารณภัย

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต

จํานวน 76 อัตรา

และทรัพยสิน

ตูใสใหชุมชน

-

ผลการ

สํานักปลัด

- จัดหาเครื่องดับเพลิงเคมีพรอม สํานักปลัด

-

โอนลด

เพิ่มอัตรากําลังเจาหนาที่

31 ปองกันอัคคีภัยในชุมชน

6,820,800 6,820,800.00

โอนเพิ่ม

แลวเสร็จ

- การปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยมีศักยภาพมากขึ้น

220,000

135,260.00

-

-

แลวเสร็จ

เทศบาล

- ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน

- อัดเครื่องดับเพลิงเคมีที่
ใชแลวใหกับชุมชน
- ประชาสัมพันธการปองกัน
อัคคีภัยโดยจัดทําสติกเกอร
หมายเลขโทรศัพทแจงเหตุ
เพลิงไหม
32 ฝกอบรมอาสาสมัคร

จัดฝกอบรมอาสาสมัครปองกัน

สํานักปลัด

ปองกันสาธารณภัย

สาธารณภัยในชุมชน จํานวน

เทศบาล

ในชุมชน

ปละ 2 ครั้งๆ ละ 300 คน
รวม

250,000

249,834.00

-

-

แลวเสร็จ

- ประชาชนมีความรูเกี่ยวกับ
การปองกนและบรรเทา
สาธารณภัยในชุมชน

38,169,800 24,925,146.24
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การติดตามผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

ที่

1 แขงขันคนเกงเทศบาล จัดสอบแขงขันทางวิชาการ
ระดับประเทศ

สํานักการศึกษา

งบประมาณ
300,000

เบิกจาย
171,168.00

โอนเพิ่ม
-

โอนลด
-

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

แลวเสร็จ

- ไดตัวแทนเทศบาลเพื่อเขา

เพื่อคัดเลือกนักเรียนจาก

รวมแขงขันระดับประเทศ

โรงเรียนในสังกัดในชั้น ป.๕
และ ม.๒ ระดับชั้นละ 1 คน
เปนตัวแทนโรงเรียนเทศบาล
เขาแขงขันใน 5 กลุมสาระ
การเรียนรูเขาแขงขันระดับ
ประเทศ

หรือตามที่กรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่น
กําหนด
2 แขงขันทักษะทาง
วิชาการ

- จัดสอบแขงขันทักษะทาง

สํานักการศึกษา

1,800,000

2,123,923.65 623,000

-

แลวเสร็จ

- ไดตัวแทนเทศบาลเพื่อเขา

วิชาการ และประกวดกิจกรรม

รวมแขงขันระดับภาคใตและ

ทุกกลุมสาระการเรียนรูใหกับ

ระดับประเทศ

นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

งบประมาณ

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

นักเรียนชั้นอนุบาล - ม.6 การ
แขงขันคนเกง ปการศึกษาละ
- จัดสงนักเรียน / ครูเขารวม
ประกวด / แขงขันงานทักษะ
วิชาการระดับภาคใต และ
ระดับประเทศ
3 พัฒนาการจัดการศึกษา พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช

สํานักการศึกษา

7,750,000

817,500

-

6,932,500

แลวเสร็จ

โดยใชโรงเรียนเปนฐาน โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา
ในการพัฒนาทองถิ่น

ทองถิ่น โดยจัดสงโรงเรียน

(SBMLD)

สมัครเขารวมและเขาประกวด

- เขารวมและเขาประกวด
โรงเรียน SBMLD ดีเดน

โรงเรียน SBMLD ดีเดน
4 พัฒนาอัจฉริยภาพ

- จัดสงนักเรียนคนเกงเทศบาล

นักเรียนคนเกงเทศบาล ระดับประถมและมัธยมศึกษา

สํานักการศึกษา

200,000

54,500.00

-

-

แลวเสร็จ

- นักเรียนมีความรู มีทักษะ
มีความคิดริเริ่มในการเรียน

เขาแขงขันความเปนอัจฉริยภาพ
ทางวิชาการของสถาบันตางๆ
ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

ที่

งบประมาณ

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

แลวเสร็จ

- นักเรียนสามารถทราบระดับ

- จัดซื้อสื่อสนับสนุนการ
พัฒนานักเรียนอัจฉริยภาพ
ใหกับนักเรียนคนเกง
5 วัดผลและประเมินผล จัดสอบวัดผลนักเรียนทุกคน
การศึกษา
6 พัฒนาวิชาการและ

สํานักการศึกษา

50,000

49,580

-

-

ปการศึกษาละ 2 ครั้ง
- จัดจางบุคลากรในการ

ผลการเรียนรูของตนเอง
สํานักการศึกษา

10,800,000

10,800,000

-

-

แลวเสร็จ

บุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติการสอนสาขาวิชาเอก
ในโรงเรียน

- มีบุคลากรครูสาขาที่ขาดแคลน

ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน

ที่ขาดแคลนในโรงเรียน
จํานวน 100 อัตรา
- พัฒนางานวิชาการใหมี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น

7 จัดทําแผนพัฒนาของ
สถานศึกษา

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การ

สํานักการศึกษา

400,000

13,500

-

386,500

แลวเสร็จ

- มีแผนพัฒนาการศึษาของ

จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป

สถานศึกษาในสังกัดและอบรม

ใหกับครูและบุคลากรทางการ

เชิงปฏิบัติการการจัดทําแผน

ศึกษาในสถานศึกษาโรงเรียน

พัฒนาการศึกษาใหกับบุคลากร

ในสังกัด

ทางการศึกษาในสังกัด
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่
8 จัดทําแผนพัฒนาการ

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การ

สํานักการศึกษา

งบประมาณ
90,000

เบิกจาย
89,100.00

โอนเพิ่ม
-

โอนลด
-

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

แลวเสร็จ

- มีแผนพัฒนาการศึษาของ

ศึกษาของศูนยพัฒนา จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
เด็กเล็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

ใหกับครูผูดูแลเด็ก และพนักงาน
จางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

9 สงเสริม อปท.ที่จัดทํา โรงเรียนและสํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

350,000

20,000

-

-

แลวเสร็จ

- จัดสงแผนพัฒนาการศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษา

จัดสงแผนพัฒนาการศึกษาเขา

เขาประกวดแขงขันแผนพัฒนา

ดีเดน

ประกวดแขงขันแผนพัฒนา

การศึกษาดีเดนในระดับประเทศ

การศึกษาดีเดนในระดับประเทศ
10 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ

1.โตะ-เกาอี้ครู จํานวน 10 ชุด

สํานักการศึกษา

80,000

78,000

-

-

แลวเสร็จ

สําหรับโรงเรียนและ

2.โตะ-เกาอี้นักเรียน

สํานักการศึกษา

192,000

192,000

-

-

แลวเสร็จ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 120 ชุด

- มีวัสดุครุภัณฑใชในการเรียน
การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

3.ชั้นวางวารสารไม จํานวน 5 ตัว

สํานักการศึกษา

35,500

35,500

-

-

แลวเสร็จ

4.ชั้นวางหนังสือไม จํานวน 5 ตัว

สํานักการศึกษา

32,500

32,500

-

-

แลวเสร็จ

5.เคานเตอรบริการยืมคืนหนังสือ

สํานักการศึกษา

16,000

16,000

-

-

แลวเสร็จ

สํานักการศึกษา

1,250

1,250

-

-

แลวเสร็จ

จํานวน 1 ตัว
6.เกาอี้บุนวมมีลอเลื่อน
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

7.ที่วางหนังสือพิมพชั้นวางทําจาก

สํานักการศึกษา

3,200

3,200

-

-

แลวเสร็จ

8.ที่วางทีวีทําดวยไมจํานวน 1 ตัว

สํานักการศึกษา

3,100

3,000

-

-

แลวเสร็จ

9.โตะกลมสําหรับอานหนังสือ

สํานักการศึกษา

31,200

31,200

-

-

แลวเสร็จ

สํานักการศึกษา

38,400

38,400

-

-

แลวเสร็จ

สํานักการศึกษา

15,000

15,000

-

-

แลวเสร็จ

สํานักการศึกษา

12,000

12,000

-

-

แลวเสร็จ

สํานักการศึกษา

16,000

16,000

-

-

แลวเสร็จ

14.ตูเก็บอุปกรณ จํานวน 2 ตู

สํานักการศึกษา

18,000

18,000

-

-

แลวเสร็จ

15. โตะเรียนวิทยาศาสตร

สํานักการศึกษา

27,000

27,000

-

-

แลวเสร็จ

วัสดุไม จํานวน 1 ตัว

จํานวน 8 ตัว
10.เกาอี้สําหรับโตะอานหนังสือ
จํานวน 32 ตัว
11.โตะสาธิตพรอมอางน้ําและ
กอกน้ํา จํานวน 1 ตัว
12.ตูใตระดับหนาตางพรอม
กอกน้ําและอางน้ํา จํานวน 1 ตู
13.ตูทึบระดับหนาตาง
จํานวน 2 ตู

จํานวน 10 ตัว
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

16.เกาอี้สําหรับโตะเรียน

งบประมาณ

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

สํานักการศึกษา

27,200

27,200

-

-

แลวเสร็จ

17.แทนยกพื้น จํานวน 1 ชุด

สํานักการศึกษา

6,000

6,000

-

-

แลวเสร็จ

ตูเก็บสารเคมี จํานวน 3 ตู

สํานักการศึกษา

28,800

28,800

-

-

แลวเสร็จ

18.ทีวี LED ขนาดไมนอยกวา

สํานักการศึกษา

25,000

25,000

-

-

แลวเสร็จ

19.เครื่องดีวีดี จํานวน 1 เครื่อง

สํานักการศึกษา

1,950

1,950

-

-

แลวเสร็จ

20.เครื่องฉายภาพทึบแสง

สํานักการศึกษา

25,000

24,000

-

-

แลวเสร็จ

สํานักการศึกษา

11,900

11,900

-

-

แลวเสร็จ

สํานักการศึกษา

25,000

23,000

-

-

แลวเสร็จ

สํานักการศึกษา

304,000

304,000

-

-

แลวเสร็จ

วิทยาศาสตร จํานวน 40 ตัว

50 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 1 เครื่อง
21.จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา
ขนาดไมนอยกวา 120 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
จํานวน 1 เครื่อง
22.เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 19 เครื่อง
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

23.โตะวางคอมพิวเตอร โตะไม

งบประมาณ

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

สํานักการศึกษา

27,000

27,000

-

-

แลวเสร็จ

สํานักการศึกษา

1,200

1,200

-

-

แลวเสร็จ

สํานักการศึกษา

11,000

11,000

-

-

แลวเสร็จ

สํานักการศึกษา

66,000

66,000

-

-

แลวเสร็จ

สํานักการศึกษา

23,000

23,000

-

-

แลวเสร็จ

สํานักการศึกษา

20,000

20,000

-

-

แลวเสร็จ

สํานักการศึกษา

3,100

3,100

-

-

แลวเสร็จ

จํานวน 20 ตัว
24.โตะวางเครื่องพิมพ โตะไม
จํานวน 1 ตัว
25.เกาอี้ผูใชเครื่องคอมพิวเตอร
จํานวน 20 ตัว
26.เครื่องปรับอากาศ ขนาด
24,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง
27.เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
จํานวน 1 เครื่อง
28.เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด
LED ขาวดํา แบบ Network
แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง
29.เครื่องสแกนเนอร สําหรับงาน
เก็บเอกสารทั่วไป
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

30.อุปกรณกระจายสัญญาณ

งบประมาณ

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

สํานักการศึกษา

5,900

5,900

-

-

แลวเสร็จ

สํานักการศึกษา

3,100

3,100

-

-

แลวเสร็จ

32.คาบริการติดตั้งระบบ network สํานักการศึกษา

35,700

35,700

-

-

แลวเสร็จ

1,794,000

1,352,740

-

-

แลวเสร็จ

ขนาด 24 ชอง จํานวน 1 เครื่อง
31.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด
800 VA จํานวน 1 เครื่อง
พรอมอุปกรณสําหรับติดตั้ง
11 กอสรางปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงอาคารโรงเรียนเทศบาล

สํานักการศึกษา

- โรงเรียนมีอาคารที่ใช

เรียนหรืออาคาร

วัดทาโพธิ์ โดยทําการปรับปรุง

ทําการเรียนการสอยอยางมี

ประกอบอื่นๆ

หลังคาปรับปรุงพื้นปรับปรุงประตู

ประสิทธิภาพ

หนาตาง ปรับปรุงงานไฟฟาและ
อุปกรณ ปรับปรุงทาสีอาคาร
กอสรางหองน้ําชาย-หญิงโรงเรียน

สํานักการศึกษา

918,000

-

-

-

กําลังดําเนินการ

เทศบาลวัดทาโพธิ์ โดยกอสราง
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหลังคา
โครงสรางเหล็กกระเบื้องลอนคู
พื้นที่อาคารไมนอยกวา 56 ตรม
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

ที่
12 อาหารกลางวัน

13 อาหารเสริมนม

เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน

สํานักการศึกษา

งบประมาณ

เบิกจาย

41,052,000 24,256,400.00

โอนเพิ่ม
-

โอนลด
-

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

แลวเสร็จ

- นักเรียนในโรงเรียนสังกัด

เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด

เทศบาลและศูนยพัฒนาเด็ก

เทศบาล 8 โรงเรียน และศูนย

เล็กมีอาหารกลางวัน

พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20 ศูนย

รับประทาน

เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม)

สํานักการศึกษา

32,408,500 12,410,640.34

-

-

แลวเสร็จ

- นักเรียนในโรงเรียนสังกัด

ดังนี้

เทศบาลและศูนยพัฒนาเด็ก

- โรงเรียนสังกัดเทศบาล

เล็กมีอาหารเสริมนม

- โรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน

รับประทาน

4 โรงเรียน
- ศูนยการศึกษาพิเศษประจํา
จังหวัด
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน
14 ปรับปรุงหลักสูตรสถาน จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ศึกษา

สํานักการศึกษา

200,000

-

-

-

แลวเสร็จ

- โรงเรียนในสังกัดไดจัดประชุม

พนักงานครูเทศบาลเพื่อพัฒนา

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน

หลักสูตรสถานศึกษาของ

ในสังกัดเทศบาล 10 โรงเรียน

โรงเรียน 11 โรงเรียน
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

15 ปรับปรุงภูมิทัศนภายใน ตกแตงภายในโรงเรียนดวยไมดอก
โรงเรียน

สํานักการศึกษา

งบประมาณ
180,000

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

179,885.00

-

โอนลด
-

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

แลวเสร็จ

- สภาพภูมิทัศนในโรงเรียน

ไมประดับ สวนหยอมและอื่นๆ

สวยงามสรางบรรยากาศ

ใหสวยงาม เพื่อสรางบรรยากาศ

เอื้ออํานวยในการเรียน

ในการเรียนการสอนของโรงเรียน

ขการสอนองโรงเรียน

ในสังกัด 10 โรงเรียนและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 20 ศูนย
16 การพัฒนาพนักงานครู จัดอบรมใหความรูแกพนักงาน

สํานักการศึกษา

1,365,000

1,323,000.00

-

-

แลวเสร็จ

- พนักงานครูไดอบรมเพื่อ

ของโรงเรียนสังกัด

ครูของโรงเรียนในสังกัด

นําความรุมาใชในการเรียน

เทศบาล

เทศบาล 10 โรงเรียน

การสอน

17 พัฒนาหองสมุด
โรงเรียน

จัดซื้อหนังสือใหกับหองสมุด

สํานักการศึกษา

1,000,000

1,000,000

-

-

แลวเสร็จ

- โรงเรียนในสังกัดเทศบาลมี

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

หนังสือใหนักเรียนไดอาน

11 โรงเรียน

ในหองสมุดของดรงเรียน

18 สงเสริมกิจกรรมรักการ - พัฒนาบุคลากรในสังกัดใหมี
อานในสถานศึกษา

ความรูความสามารถในดานการ

อปท.

จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน

สํานักการศึกษา

100,000

50,000.00

-

-

แลวเสร็จ

- เนื่องจากไมมีโรงเรียนใน
สังกัดสมัครเขารวมโครงการ

- เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการ
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่
19 สนับสนุนคาใชจาย

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

- ปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียน

การบริหารสถาน

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ศึกษา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
- จัดการเรียนการสอน(รายหัว)

สํานักการศึกษา

งบประมาณ
3,600,000

เบิกจาย
651,000.00

โอนเพิ่ม
96,000

โอนลด
-

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

แลวเสร็จ

- นักเรียนมีปจจัยพื้นฐานที่
ใชในการเรียน

สํานักการศึกษา

20,394,400 20,781,150.00 978,250

-

แลวเสร็จ

นักเรียนระดับอนุบาล ประถม
ศึกษา มัธยมศึกษา และเด็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
- คาหนังสือเรียนนักเรียน

สํานักการศึกษา

6,457,860

6,596,417.00 139,429

-

แลวเสร็จ

สํานักการศึกษา

3,707,580

3,761,230.00

53,650

-

แลวเสร็จ

สํานักการศึกษา

3,631,400

3,719,450.00

88,500

-

แลวเสร็จ

ระดับอนุบาล ประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษา
- คาอุปกรณการเรียนนักเรียน
ระดับอนุบาล ประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษา
- คาเครื่องแบบนักเรียน
ระดับอนุบาล ประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษา
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

ที่

- คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

งบประมาณ

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

สํานักการศึกษา

5,146,560

5,243,905.00

97,375

-

แลวเสร็จ

สํานักการศึกษา

1,186,800

1,131,445.46

-

-

แลวเสร็จ

ผูเรียน นักเรียนระดับอนุบาล
ประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษา
20 เชื่อมตอเครือขาย
อินเตอรเน็ต

- เชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็ว

-โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

สูงสําหรับสถานศึกษาโรงเรียน

11 โรงเรียนมีอินเตอรเน็ต

ในสังกัดเทศบาล 11 โรงเรียน

ความเร็วสูงใชงาน

- จายคาอินเตอรเน็ตของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จํานวน 11 โรงเรียน
21 พัฒนาแหลงเรียนรูของ จัดทําขอมูลแหลงเรียนรูของ
โรงเรียน

500,000

500,000.00

-

-

แลวเสร็จ

- โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

จํานวน 11 โรงเรียนมีขอมูล

จํานวน 11 โรงเรียน

แหลงเรียนรูของโรงเรียน

22 ศูนยการเรียนรูสําหรับ จัดศูนยการเรียนรูสําหรับเด็ก
เด็กปฐมวัย

สํานักการศึกษา

ปฐมวัยของสถานศึกษา

สํานักการศึกษา

50,000

-

-

49,000 ไมไดดําเนินการ - กรมสงเสริมฯ ไมไดโอน
งบประมาณมาให

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

ที่
23 วันเด็กแหงชาติ

จัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กและ

สํานักการศึกษา

งบประมาณ
400,000

เบิกจาย
398,964.70

โอนเพิ่ม
-

โอนลด
-

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

แลวเสร็จ

- เด็กเยาวชนไดเขารวม

เยาวชนไดมีประสบการณทั้งดาน

กิจกรรมวันเด็ก ไดแสดงออก

ทักษะ ความรู ความคิด

และรวมกิจกรรมบันเทิง

การแสดงออก และการบันเทิง
24 สงเสริมสุขภาพและ

- จัดการแขงขันกีฬาชุมชน

การแขงขันกีฬาชุมชน และเยาวชน จํานวน 62 ชุมชน

กองสวัสดิการ

2,800,000

2,621,866.96

-

-

แลวเสร็จ

สังคม

- ประชาชนไดออกกําลังกาย
โดยทั่วถึงและมีความรูความ

- สนับสนุนครูนําเตนแอโรบิค

เขาใจในการดูแลสุขภาพ

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา
25 จัดการแขงขันกีฬา

จัดใหมีการแขงขันกีฬาประเภท

สํานักการศึกษา

500,000

663,199 200,000

-

แลวเสร็จ

- โรงเรียนไดมีกิจกรรม

นักเรียนกลุมโรงเรียน

กรีฑา ระหวางนักเรียนโรงเรียน

แขงขันกีฬารวมกันและได

เทศบาล

สังกัดเทศบาล 8 โรงเรียน

คัดเลือกตัวแทนนักกีฬา

ปการศึกษาละ 1 ครั้ง
26 บริหารจัดการอุทยาน จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
การเรียนรู

ประจําอุทยานการเรียนรู

กองวิชาการ
และแผนงาน

3,000,000

2,900,000.00 200,000

-

แลวเสร็จ

- มีเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ประจําอุทยานการเรียนรู

และจัดกิจกรรม จํานวน
11 อัตรา
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

ที่
27 บริหารจัดการ
พิพิธภัณฑเมือง

- จัดนิทรรศการถาวรปละ

กองวิชาการ

1 เรื่อง และจัดนิทรรศการ

และแผนงาน

งบประมาณ
2,000,000

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

2,100,000.00 100,000

โอนลด
-

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

แลวเสร็จ

- มีเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ประจําพิพิธภัณฑเมือง

หมุนเวียนปละ 3 เรื่อง
- จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ประจําพิพิธภัณฑเมือง จํานวน
12 อัตรา
28 จัดสงนักกีฬาเขารวม

จัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน

สํานักการศึกษา

3,150,000

3,702,947

-

-

แลวเสร็จ

- ไดเขารวมแขงขันกีฬา

แขงขันกีฬากรมสงเสริม กับหนวยงานอื่นๆ ซึ่งจัดโดย

กรมสงเสริมการปกครอง

การปกครองสวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองสวน

ทองถิ่น

29 สภาเด็กและเยาวชน
ในระดับเทศบาล

ดําเนินการฝกอบรมและสนับ

กองสวัสดิการสังคม

200,000

130,966 120,000 189,000

แลวเสร็จ

- มีสภาเด็กและเยาวชนเพื่อ

สนุนการดําเนินงานของสภา

จัดกิจกรรมสงเสริม และสราง

เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล

ความเขมแข็งของสภาเด็ก
และเยาวชนในเขตเทศบาล

30 ฝกอบรมทักษะกระบวน จัดฝกอบรมทักษะกระบวนการ
การทางวิทยาศาสตร

สํานักการศึกษา

630,000

924,780.00 450,000 175,000

แลวเสร็จ

- นักเรียนไดรับการฝกอบรม

ทางวิทยาศาสตรระดับมัธยม

ทักษะกระบวนการทาง

ศึกษาจํานวน ๓๐ สัปดาห

วิทยาศาสตร
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่
31 สงเสริมความเปนเลิศ
ทางวิชาการ

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

ฝกอบรมวิชาการเพื่อใหความรู

สํานักการศึกษา

งบประมาณ
100,000

เบิกจาย
-

โอนเพิ่ม
-

โอนลด
-

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

ไมไดดําเนินการ - ดําเนินการรวมกับโครงการ

แกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

แขงขันนักเรียนคนเกงระดับ

โดยการจัดอบรม และประชุม

ประถมศึกษา

สัมมนาพัฒนาทักษะแกครู
32 แขงขันทักษะทาง

จัดสอบแขงขันนักเรียนคนเกง

สํานักการศึกษา

50,000

-

-

-

ไมไดดําเนินการ - ดําเนินการรวมกับโครงการ

วิชาการระดับมัธยม

ทางวิชาการระดับมัธยมศึกษา

แขงขันนักเรียนคนเกงระดับ

ศึกษา

ปการศึกษาละ ๑ ครั้ง

ประถมศึกษา

33 ประกันคุณภาพการ
ศึกษา

จัดทําแบบทดสอบและเครื่องมือ

สํานักการศึกษา

90,000

26,250.00

-

-

แลวเสร็จ

- ดําเนินการประกันคุณภาพ

การประกันคุณภาพการศึกษา

การศึกษาตามมาตรฐานการ

ตามมาตรฐานการศึกษาที่ อปท.

ศึกษาที่กรมสงเสริมฯ กําหนด

กําหนด จํานวน 24 มาตรฐาน
34 กิจกรรมวันครู

- จัดกิจกรรมวันครูในโรงเรียน

สํานักการศึกษา

200,000

192,215.00

-

-

แลวเสร็จ

สังกัดเทศบาล
35 ดูแลรักษาความสะอาด จัดจางเจาหนาที่ดูแลทรัพยสิน
ความปลอดภัยและ

รักษาความสะอาด และรักษา

ทรัพยสินในโรงเรียน

ความปลอดภัยของโรงเรียนใน

- ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาดรวมเชิดชูบูชาครู

สํานักการศึกษา

2,970,000

-

-

2,970,000

แลวเสร็จ

- ไดดูแลรักษาความสะอาด
และความปลอดภัยในโรงเรียน
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

ที่
36 ประชุมปฐมนิเทศ
พนักงานครูเทศบาล

จัดประชุมปฐมนิเทศพนักงานครู

สํานักการศึกษา

งบประมาณ
200,000

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

340,000 200,000

โอนลด
-

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

แลวเสร็จ

- ครูและบุคลากรทางการ

เทศบาล ครูอัตราจาง และ

ศึกษาไดทราบนโยบายการ

บุคลากรทางการศึกษา ปการ

ศึกษาทองถิ่น

ศึกษาละ 1 ครั้ง
37 บริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนนานาชาติ

จัดการเรียนการสอนโรงเรียน

สํานักการศึกษา

100,000

-

-

99,000 ไมไดดํานินการ - โรงเรียนมีงบประมาณของ

นานาชาติ จัดทําพัฒนาหลักสูตร

ตนเอง จึงไมตองใช

จัดประชุมสัมมนา อบรมพัฒนา

งบประมาณของเทศบาลฯ

บุคลากร
38 การประชุมเชิงปฏิบัติ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุป

สํานักการศึกษา

150,000

149,600

-

-

แลวเสร็จ

- สามารถสรุปวิเคราะหผล

การสรุปวิเคราะหผล

วิเคราะหผลการประเมินคุณภาพ

การประเมินคุณภาพภายใน

การประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาสังกัด อปท.

สถานศึกษา

ภายในสถานศึกษา

ระดับกลุมจังหวัดการศึกษา

สังกัด อปท.

ทองถิ่นที่ 6 (ภาคใตฝงอาวไทย)

39 จัดการศึกษานอกระบบ - จัดการศึกษานอกระบบ และ
โรงเรียน

สํานักการศึกษา

540,000

283,480

-

-

แลวเสร็จ

- เยาวชนไดรับการศึกษา

ตามอัธยาศัย ระดับการศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขั้นพื้นฐาน (กศน.) ใหแกเยาวชน

และมีดอกาสไดรับการศึกษา
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

งบประมาณ

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติ
การสอน จํานวน 2 อัตรา
40 สงเคราะหเด็กยากไรใน - จัดการศึกษาและสนับสนุน
ชุมชนและเด็กเรรอน

สํานักการศึกษา

450,000

124,680

-

-

แลวเสร็จ

- เด็กดอยโอกาสไดรับการ

คาพาหนะ คาอาหารกลางวัน

ดูแลเปนอยางดี มีอาหาร

และคาเครื่องบริโภค ปจจัยตางๆ

มีพาหนะในแตละวัน มีเสื้อผา

สําหรับเด็กผูดอยโอกาส และเด็ก

เครื่องแตงกายทุกวัน

เรรอนภายในเขตเทศบาล
- จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติ
การสอน จํานวน 2 อัตรา
41 รณรงคเพื่อปองกัน

จัดกิจกรรมรณรงคปองกัน

สํานักการศึกษา

1,100,000

695,200 517,000 122,700

แลวเสร็จ

ยาเสพติดในสถานศึกษา ยาเสพติดโรงเรียนในสังกัด

มีความรูเรื่องโทษของยา

เทศบาล 10 โรงเรียน
42 พัฒนาครูอาสา

จัดสงครูสอนเด็กเรรอนเขารับ
การอบรมสัมมนาตามที่

- นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
เสพติดและการปองกันรักษา

สํานักการศึกษา

6,000

-

-

-

แลวเสร็จ

- ครูอาสาที่ไดรับการอบรม
มีความรูความสามารถมากขึ้น

กรมสงเสริมจัดอบรม ปการ
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

ที่

43 อบรมสงเสริมคุณภาพ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ชีวิตเยาวชน

สํานักการศึกษา

งบประมาณ
270,000

เบิกจาย
256,600

โอนเพิ่ม
-

โอนลด
-

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

แลวเสร็จ

- เยาวชนกลุม กศน.ไดอบรม

คุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน ผูดอย

สรางความสามัคคีในหมูคณะ

โอกาสในเขตเทศบาล จํานวน

และไดเรียนรูนอกสถานที่

1 รุน
44 สงเสริมงานประเพณี

จัดกิจกรรมสงเสริมงานประเพณี

ศาสนา และวัฒนธรรม ศาสนา และวัฒนธรรม ดังนี้
- งานเทศกาลมหาสงกรานต

สํานักการศึกษา

5,400,000 10,053,351.00 5,500,000

-

แลวเสร็จ

- สืบสานวัฒนธรรมและ
ประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น
อันดีงาม

และแหนางดาน
- งานประเพณีลอยกระทง
- งานประเพณีแหผาขึ้นธาตุ
- กิจกรรมวันเขาพรรษา
- ประเพณีวันสารทเดือนสิบ
- จัดกิจกรรมวันขึ้นปใหม
- จัดกิจกรรมวันซักพระ
- จัดวียนเทียน และกิจกรรมของ
ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

ที่
45 สงเสริมแมบานและ
เยาวชนจัดกิจกรรม

สนับสนุนใหชุมชนในเขต
เทศบาล 62 ชุมชน จัด

กองสวัสดิการ

งบประมาณ
1,000,000

เบิกจาย
835,180.00

โอนเพิ่ม
-

โอนลด
-

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

แลวเสร็จ

- ชุมชนไดมีโอกาสแสดงออก

สังคม

และรวมอนุรักษประเพณีอัน

งานประเพณีเดือนสิบ กิจกรรมการแสดงที่อนุรักษ

ดีงามของทองถิ่น

ไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี
ทองถิ่น
46 บริหารจัดการพุทธภูมิ

- จัดกิจกรรมรวมปฏิบัติธรรม

สํานักการศึกษา

1,000,000

184,290

-

-

แลวเสร็จ

- มีเจาหนาที่ดูแลรักษาความ

ประจําเดือน

สะอาดและประชาสัมพันธ

- จัดจางเจาหนาที่รักษาความ

การดําเนินงานของพุทธภูมิ

สะอาดและประชาสัมพันธ
จํานวน 7 อัตรา
47 สงเสริมกิจกรรมทาง

สงเสริมการจัดกิจกรรมทาง

ศาสนา ประเพณี และ ศาสนา ประเพณี และ
วัฒนธรรมแกชุมชน

วัฒนธรรมทองถิ่นอันดีงามแก

องคกรตางๆ

ชุมชน องคกรตางๆ

รวม

กองสวัสดิการ

850,000

446,898.88

สังคม

-

382,200

แลวเสร็จ

- สืบสานวัฒนธรรมและ
ประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น
อันดีงาม

173,760,100 125,293,902.49
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การติดตามผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
4. ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่
1 กอสรางหรือปรับปรุง
ถนน

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

1. ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ถนนพัฒนา สํานักการชาง

งบประมาณ

เบิกจาย

1,861,000 17,292,000.00

โอนเพิ่ม

-

โอนลด
-

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

แลวเสร็จ

- ผิวจราจรไดมาตรฐาน ประชาชน

การคูขวางบริเวณสามแยกนาหลวง

ไดรับความสะดวกในการสัญจร

หนาปมน้ํามันเซลลไปจรดทางหลวง
แผนดินสายนครศรีธรรมราชปากพนัง ถนนกวาง 15.30 20.00 ม. ยาว 100.00 ม.
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 1,765,000
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร
2. กอสรางปูยางแอสฟลทติก
สุดซอยพัฒนา 1- สุดซอยพัฒนา 2

สํานักการชาง

846,000 506,456.00

-

-

แลวเสร็จ

- ผิวจราจรไดมาตรฐาน ประชาชน
ไดรับความสะดวกในการสัญจร

คอนกรีต ถนนกวาง 4.20 5.50 ม. ยาว 315.00 ม. หนา
0.05 ม.หรือพื้นที่ไมนอยกวา
1527.00 ตร.ม.
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

3. กอสรางถนนผิวแอสฟลทติก

สํานักการชาง

งบประมาณ

เบิกจาย

517,000 514,000.00

โอนเพิ่ม

-

โอนลด
-

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

แลวเสร็จ

- ผิวจราจรไดมาตรฐาน ประชาชน

คอนกรีตซอยอินทนิน ถนนกวาง

ไดรับความสะดวกในการสัญจร

5.00 ม. ยาว 275.00 ม. หนา
0.05 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา
1,375.00 ตร.ม.
4. กอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยเศรษฐี

สํานักการชาง

818,000 401,347.00

-

-

กําลังดําเนินการ - ขอกันเงิน

-

-

กําลังดําเนินการ - ขอกันเงิน

-

-

99 หนา 0.15 ม. กวาง 0.805.00 ม. ยาว 534.00 ม
5. กอสรางยกระดับปูยางแอสฟลท

สํานักการชาง

5,027,000

-

ติกคอนกรีต ถนนถนนสายปากนคร
บริเวณสี่แยกทาวังถึงสี่แยกคูขวาง
กวาง 9.00-18.00 ม. ยาว 650
ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 9,000.00 ตร.ม.
6. กอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยประดับ สํานักการชาง
ถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 ม.

330,000 329,000.00

แลวเสร็จ

- ผิวจราจรไดมาตรฐาน ประชาชน
ไดรับความสะดวกในการสัญจร

กวาง 2.80- 4.30 ม.ยาว
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

งบประมาณ

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

แลวเสร็จ

- ผิวจราจรไดมาตรฐาน ประชาชน

163.00 ม.หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 552.00 ตร.ม.
7. กอสรางขยายถนน ค.ส.ล. ถนน

สํานักการชาง

336,000 335,000.00

-

-

หนาโรงเรียนเบญจมฯ (ทั้ง 2 ฝง)

ไดรับความสะดวกในการสัญจร

ถนนกวาง 1.00 ม. ยาว 250 ม.
หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ไมนอยกวา
400.00 ตร.ม.
8. กอสรางปูยางแอสฟลทติก
คอนกรึตถนนเลียบคลองชลประทาน

สํานักการชาง

17,502,000 17,299,000.00

-

-

แลวเสร็จ

- ผิวจราจรไดมาตรฐาน ประชาชน
ไดรับความสะดวกในการสัญจร

4 ขวา ทั้งสองฝง กวาง 6.00 ม.
ไหลทางขางละ 1.00 ม. ยาว
3,000.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
(ฝงทิศเหนือ) ถนนกวาง 6.00 ม.
ไหลทางขางละ 1.00 ม.ยาว
3,000.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 48,000.00
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

9. ปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟลท

สํานักการชาง

งบประมาณ

เบิกจาย

11,650,000 9,300,000.00

โอนเพิ่ม

-

โอนลด
-

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

แลวเสร็จ

- ผิวจราจรไดมาตรฐาน ประชาชน

Pavement Recycling ถนนสาย

ไดรับความสะดวกในการสัญจร

สายนาพรุ-ปากพูน ฝงทิศตะวันออก
จากหนาบริษัทมิตซูชูเกียรติไปทาง
ทิศใตถึงหนาสํานักงานกองทุน
สงเคราะหสวนยางนครศรีธรรมราช
ถนนกวาง 9.30 - 14.80 ม
.ยาว 847.00 ม.หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 10,570.00 ตร.ม.
พรอมตีเสนจราจร
10.กอสรางปูยางแอสฟลทติกคอน- สํานักการชาง
กรีต ถนนสายจําเริญวิถี สามแยก

5,437,000 2,850,000.00

-

-

แลวเสร็จ

- ผิวจราจรไดมาตรฐาน ประชาชน
ไดรับความสะดวกในการสัญจร

ถนนเทวราช ถนนจําเริญวิถี ถนน
คลองทา ถนนวัดมเหยงคณ
กวาง 11.29-119.20 ม. ยาว
1,036.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
หรือพื้นที่ไมนอยกวา14,170ตรม.
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่

งบประมาณ

เบิกจาย

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

11.ปูยางผิวจราจรพาราแอสฟลท

สํานักการชาง

7,538,000

-

-

-

กําลังดําเนินการ - ขอกันเงิน

สํานักการชาง

665,000

-

-

-

กําลังดําเนินการ - ขอกันเงิน

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการ

รายละเอียดของโครงการ/

คอนกรีต ชวงที่ 1 บริเวณสี่แยก
ประตูชัยสิทธิ์ไปทางทิศเหนือจนถึง
ถนนศรีธามา และชวงที่ 2 บริเวณ
ถนนมังคุดไปทางทิศเหนือจนถึงหนา
วัดมเหยงคณขนาดกวาง 12.0028.00 ม. ยาว 2,200.00 ม.
หนาเฉลี่ย 0.05 ม.หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 49,732 ตรม.
2 กอสรางหรือปรับปรุงถนน 1. กอสรางถนน ค.ส.ล. และราง
และทอรางระบายน้ํา

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยผดุงทรัพย
จากถนนเดิมไปทางทิศตะวันออก
ถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. กวาง
6.50-7.00 ม.ยาว 104.00 ม.
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 702 ตรม.
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายใน
กวาง 0.40 ม.ยาว 104.00 ม.
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

2. กอสรางปูยางแอสฟลทติก

สํานักการชาง

งบประมาณ

เบิกจาย

820,000 609,000.00

โอนเพิ่ม

-

โอนลด
-

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

แลวเสร็จ

- ผิวจราจรและทอระบายน้ํา

คอนกรีตและรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

ไดมาตรฐาน ประชาชนไดรับ

ซอยพัฒนา 1 ถนนกวาง 3.30 -

ความสะดวกในการสัญจร

4.00 ม. ยาว 275.00 ม. หนา
0.05 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา
1,003.00ตร.ม. และรางระบายน้ํา
ค.ส.ล. ภายในกวาง 0.40 ม.
ยาว 143.00 ม.
3. กอสรางปูยางแอสฟลทติก

สํานักการชาง

749,000 615,456.00

-

-

แลวเสร็จ

- ผิวจราจรและทอระบายน้ํา

คอนกรีตและยกระดับฝารางระบาย

ไดมาตรฐาน ประชาชนไดรับ

น้ํา ค.ส.ล. ซอยพัฒนา 3 ถนนกวาง

ความสะดวกในการสัญจร

2.10-4.30 ม. ยาว 359.00 ม.
หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา
1,148.00 ตร.ม.และยกระดับฝา
รางระบายน้ําค.ส.ล.ภายในกวาง
0.04 ม. ยาว 359.00 ม.
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

4. กอสรางถนน ค.ส.ล.และราง

งบประมาณ

เบิกจาย

สํานักการชาง

392,000

-

สํานักการชาง

355,000 345,000.00

โอนเพิ่ม

โอนลด

-

-

-

-

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

กําลังดําเนินการ - ขอกันเงิน

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยตาราด
ถนน ค.ส.ล หนา 0.15 ม.กวาง
1.00 - 2.50 ม. ยาว
106.00 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา
185.50 ตร.ม.และรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.ภายในกวาง 0.40 ม.
ยาว 97.50 ม.
5. กอสรางถนน ค.ส.ล.และ

แลวเสร็จ

- ผิวจราจรและทอระบายน้ํา

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยตาจิตต

ไดมาตรฐาน ประชาชนไดรับ

ถนน ค.ส.ล หนา 0.15 ม. กวาง

ความสะดวกในการสัญจร

1.80 - 2.30 ม.ยาว 84.00 ม.
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 173.00
ตร.ม. และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ภาย
ในกวาง 0.40 ม.ยาว 90.00 ม.
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

ที่

6. กอสรางถนน ค.ส.ล.และราง

งบประมาณ

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

สํานักการชาง

2,650,000

-

-

-

กําลังดําเนินการ - ขอกันเงิน

สํานักการชาง

765,000

-

-

-

กําลังดําเนินการ - ขอกันเงิน

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสุขสมบูรณ
(ฝงทิศใต)ถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 ม.
กวาง 3.85-5.35 ม.ยาว
518.00 ม. หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 2,473.00 ตร.ม
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ภายในกวาง 0.40 ม.ยาว
518.00 ม.
7. กอสรางถนน ค.ส.ล.และ
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยนพเกา
ถนน ค.ส.ล หนา 0.15 ม.กวาง
2.50 - 3.80 ม.ยาว
171.00 ม.หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 518.00 ตร.ม.และราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล.ภายในกวาง
0.40 ม.ยาว 171.00 ม.
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

8. กอสรางถนน ค.ส.ล.และ

งบประมาณ

เบิกจาย

สํานักการชาง

669,000

-

สํานักการชาง

197,000 157,000.00

โอนเพิ่ม

โอนลด

-

-

-

-

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

กําลังดําเนินการ - ขอกันเงิน

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยชุมแสง
แยก 2 ถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 ม.
กวาง 3.30 - 4.60 ม.ยาว
200.00 ม. หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 518.00 ตร.ม.และ
รางระบายน้ํา ค.ส.ล.ภายใน
กวาง 0.40 ม.ยาว 76.00 ม.
9. กอสรางถนนแอสฟลทติก

แลวเสร็จ

- ผิวจราจรและทอระบายน้ํา

คอนกรีตและรางระบายน้ํา

ไดมาตรฐาน ประชาชนไดรับ

ค.ส.ล.ซอยบานเจนจิตร

ความสะดวกในการสัญจร

ถนนกวาง 4.00 ม. ยาว
100.00 ม.หนา 0.05 ม.
หรือพื้นที่ไมนอยกวา
400.00 ตร.ม. และราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายในกวาง
0.40 ม.ยาว 8.00 ม.
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

10. กอสรางถนน ค.ส.ล.และ

งบประมาณ

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

สํานักการชาง

224,000

-

-

-

สํานักการชาง

662,000

660,000.00

-

-

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

กําลังดําเนินการ - ขอกันเงิน

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยชุมแสง
แยก 1 เชื่อมกับซอยชุมแสง แยก 2
ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กวาง
2.20 ม.ยาว 55.00 ม. หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 120.00 ตร.ม.และ
รางระบายน้ํา ค.ส.ล.ภายในกวาง
0.40 ม. ยาว 55.00 ม.
3 การจัดการระบบ
ไฟฟาสาธารณะ

- ติดตั้งเสาไฟไฮเมทถนนนาพรุ -

แลวเสร็จ

ปากพูน บริเวณสี่แยกตัดกับถนน

- ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน

ชลประทาน 4 ขวา ความสูง 20 ม.
เปนดวงโคมหลอดไฟ HPS 400 W
4 การจัดการระบบจราจร 1. กอสรางปรับปรุงเปลี่ยนโคมไฟ
จราจรบริเวณ วงเวียนน้ําพุเปนชนิด

สํานักการชาง

497,500 497,500.00

-

-

แลวเสร็จ

- ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการใชรถใชถนน

LED ขนาด 300 มม. ดวงโคมไฟ
จราจรสีเหลือง LED ขนาด400 มม
มีสัญญาณนับถอยหลังในตัว
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

2. กอสรางปรับปรุงเปลี่ยนโคมไฟ

สํานักการชาง

งบประมาณ

เบิกจาย

440,000 440,000.00

โอนเพิ่ม

-

โอนลด
-

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

แลวเสร็จ

- ประชาชนไดรับความปลอดภัย

จราจรบริเวณแยกบออาง เปนชนิด

ในการใชรถใชถนน

LED ขนาด 300 มม. ดวงโคมไฟ
จราจรสีเหลือง LED ขนาด400 มม.
มีสัญญาณนับถอยหลังในตัว พรอม
ทาสีสัญญาณไฟจราจร
3. ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรชนิด

สํานักการชาง

780,000 719,600.00

-

-

แลวเสร็จ

เสาไฟแปดเหลี่ยมถนนพัฒนาการ

- ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการใชรถใชถนน

คูขวางเชื่อมถนนศิรินครอุทิศ ความ
สูงไมนอยกวา 6.50 ม. แขนยาวไม
นอยกวา 6.50 ม. โคมไฟ LED
ขนาด 300 มม. ดวงโคมไฟจราจร
สีเหลือง LED ขนาด 400 มม.
มีสัญญาณนับถอยหลังในตัว
4.- ตีเสนจราจรถนนราชดําเนินจาก สํานักการชาง
สี่แยกตลาดแขกถึงสุดเขตเทศบาล

1,200,000 915,000.00

-

-

แลวเสร็จ

- ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการใชรถใชถนน

ดานทิศเหนือ ดดยตีเสนจราจรดวย
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

งบประมาณ

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

แลวเสร็จ

- ประชาชนไดรับความปลอดภัย

สีเทอรโมพลาสติก พื้นที่รวม
ประมาณ 2,500.00 ตร.ม.
5. ตีเสนจราจรถนนกะโรมและถนน สํานักการชาง

2,100,000 1,108,050.00

-

-

นาพรุ - ปากพูน (สวนที่อยูในเขต

ในการใชรถใชถนน

เทศบาล) โดยทําการตีเสนจราจ
รดวยสีเทอรโมพลาสติกพื้นที่รวม
ประมาณ 4,750 ตร.ม.
5 ติดตั้ง ปรับปรุงปายชื่อ

- ติดตั้งปายชื่อซอยและ

ถนน ตรอก ซอยและ

ปายชื่อถนน จํานวน 75 ปาย

ปายแสดงเสนทาง

ปายทําจากอลูมิเนียมอัลลอย

คมนาคมตางๆ

ขนาด 0.30x1.00 ม.เสาปาย

สํานักการชาง

1,500,000

-

-

-

กําลังดําเนินการ - ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

ขนาดเสนผาศูนยกลาง
4 นิ้ว x 3.00 ม. ฐานคอนกรีต
0.25x0.40 พรอมบัวครอบ
เสาเหล็กหลอ
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ลําดับ

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

6 กอสรางหรือปรับปรุง

1. กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

สํานักการชาง

193,000

ระบบระบายน้ํา

ฝงทิศใต ซอยชายทุงแยก 1 โดย

สํานักการชาง

136,000 136,000.00

โครงการ/กิจกรรม

ที่

งบประมาณ

เบิกจาย
-

โอนเพิ่ม

โอนลด

-

-

-

-

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

กําลังดําเนินการ - ขอกันเงิน

กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายใน
กวาง 0.40 ม. ยาว 75.00 ม.
2. กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

แลวเสร็จ

- ทอระบายน้ําไดมาตรฐาน แกไข

ซอยหนาทักษิณ 4 โดยกอรางราง

ปญหาน้ําทวมขัง ประชาชนไดรับ

ระบายน้ํา ค.ส.ล.กวาง 0.40 ม.

ความสะดวกในการสัญจร

ยาว 59.00 ม.
3. กอสรางบอพักพรอมติดตั้ง

สํานักการชาง

1,470,000

-

-

-

กําลังดําเนินการ - ขอกันเงิน

เครื่องสูบน้ําและทอสงน้ําซอย
นายแหยม โดยกอสรางบอพักน้ํา
ขนาด 1.20 ม. ยาว2.60 ม.สูง
2.00 ม. พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
และทอสงน้ําพีวีซีขนาดเสนผาศูนย
กลาง 6 นิ้ว ยาว 91.00 ม.
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

4.กอสรางสถานีสูบน้ําชุมชนทาโพธิ์ สํานักการชาง

งบประมาณ

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

7,750,000

-

-

-

กําลังดําเนินการ - ขอกันเงิน

47,072,000

-

-

-

กําลังดําเนินการ - ขอกันเงิน

โดยกอสรางบอรับน้ํา ค.ส.ล.ขนาด
กวาง 5.00 ม.ยาว 7.50 ม.
พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ําชนิดจุม
ใตน้ํา จํานวน 2 ชุด วางทอพีอี
เสนผาศูนยกลาง 800.00 มม.
ยาว 93.00 ม. บอพัก ค.ส.ล.
ขนาด 1.30x1.30 ม.จํานวน
4 บอ บอดักขยะ ค.ส.ล. ขนาด
1.45x2.00 ม. จํานวน 1 บอและ
กอสรางถนน ค.ส.ล.กวาง 2 ม.
ยาว 80.00 ม.พื้นที่ไมนอย
กวา 155.00 ตร.ม.
7 กอสรางทอน้ําดิบพรอม วางทอ HDPE ขนาด 135 มิลลิ้มตร สํานักการประปา
สถานีสูบน้ําจากฝาย

ระยะทางยาว 13,355 เมตร

ชลประทานทาดีถึงโรงกรองพรอมสถานีสูบน้ํา
น้ําประตูชัย
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่
8 เพิ่มประสิทธิภาพการ
อานมาตรวัดน้ํา
9 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตน้ําประปา
10 เพิ่มประสิทธิภาพใน
การซอมบํารุง
11 เพิ่มประสิทธิภาพการ
เก็บเงินคาน้ําประปา
12 เพิ่มประสิทธิภาพการ

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

- จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

สํานักการประปา

งบประมาณ

เบิกจาย

2,376,000 2,376,000.00

โอนเพิ่ม

-

โอนลด
-

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

แลวเสร็จ

จํานวน 22 อัตรา
จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

จดมาตรวัดน้ํา
สํานักการประปา

2,413,800 2,413,800.00

-

-

แลวเสร็จ

จํานวน 25 อัตรา
จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

สํานักการประปา

2,505,000 2,505,000.00

-

-

แลวเสร็จ

สํานักการประปา

1,876,800 1,876,800.00

-

-

แลวเสร็จ

บริการสถานีขนสง
ผูโดยสาร

จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
จํานวน ๑2 อัตรา

- สามารถบริการประชาชน
ไดอยางรวดเร็ว

สํานักการชาง

12,564,200 12,564,200.00

-

-

แลวเสร็จ

บริการของสํานักการชาง จํานวน 150 อัตรา
13 เพิ่มประสิทธิภาพการ

- เกิดประสิทธิภาพในการ
การซอมบํารุง

จํานวน 20 อัตรา
จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

- มีประสิทธิภาพในการผลิต
การซอมบํารุงและการบริการ

จํานวน 27 อัตรา
- จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

- เกิดประสิทธิภาพในการ

- การบริการประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว

สถานีขนสง

1,174,800 1,174,800.00

ผูโดยสารเทศบาล

-

-

แลวเสร็จ

- การบริการประชาชน
มีความสะดวกรวดเร็ว

นครนครศรีธรรมราช
รวม

146,059,100 77,940,009.00
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5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

ที่
1 ฝกอบรมสงเสริมและ

สงเสริมและฝกอาชีพใหกับ

กองสวัสดิการ

พัฒนาอาชีพใหกับ

ประชาชนในเขตเทศบาล

สังคม

งบประมาณ
150,000

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

177,351.96 30,000

โอนลด
-

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

แลวเสร็จ

- ทําใหประชาชนไดมีอาชีพเสริม
และเพิ่มรายไดแกครอบครัว

ประชาชนในเขตเทศบาล
2 พัฒนาและสงเสริมการ
ทองเที่ยว

และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
- จัดทําสื่อประชาสัมพันธสงเสริม

สํานักปลัด

การทองเที่ยว

เทศบาล

4,920,000 3,827,700.00

-

1,092,300

แลวเสร็จ

- ประชาสัมพันธการทองเที่ยว
ของเมืองนครศรีธรรมราช

- จัดประเพณีที่สําคัญเพื่อสงเสริม

อนุรักษและสงเสริมประเพณีที่

การทองเที่ยว

สําคัญ มีศูนยบริการการ

- เผยแพรและประชาสัมพันธ

ทองเที่ยว

แหลงทองเที่ยวของดีเมืองนคร
- จัดกิจกรรมนั่งรถชมเมือง
เลาเรื่องเมืองลิกอร
- จัดจางเจาหนาที่จํานวน
3 อัตรา
รวม

5,070,000 4,005,051.96
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6. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

1 ปรับปรุงภูมิทัศน

ปรับปรุงน้ําพุบถนนราชดําเนิน

ในเขตเมือง

โดยทําการปรัปปรุงสวนตกแตง

สํานักการชาง

งบประมาณ

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

600,000

599,000.00

-

-

แลวเสร็จ

- ภูมิทัศนสวยงาม

330,000

330,000.00

-

-

แลวเสร็จ

- ทางเขาสถานีขนสง

เดิม ติดตั้งระบบน้ําพุแบบหัว
cascade และอุปกรณใหม
2 กอสรางซุมทางเขาสถานี กอสรางซุมโครงสรางเหล็กขนาด สํานักปลัด
ขนสงผูโดยสารจังหวัด

ไมนอยกวา กวาง 8.00 เมตร x เทศบาล

นครศรีธรรมราช

สูง 7.00 เมตร

3 รักษาความสะอาด
ภายในเขตเทศบาล

จัดจางเจาหนาที่ จํานวน

กองสาธารณสุข

100 อัตรา ทําความสะอาด

และสิ่งแวดลอม

ผูโดยสารมีความสวยงาม
8,760,000 8,760,000.00

-

-

แลวเสร็จ

- เมืองมีความสะอาดเปน
ระเบียบเรียบรอยและสวยงาม

กวาดขยะทุกวัน ตามถนน
ตรอก ซอย ทางเทา และขอบ
รางระบายน้ํา
4 เก็บขนขยะมูลฝอย
โดยเอกชน

จางเหมาองคกรเอกชนเก็บขน

กองสาธารณสุข

ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล

และสิ่งแวดลอม

18,000,000 18,511,604.21 745,000

-

แลวเสร็จ

- เมืองมีความสะอาดเปน
ระเบียบเรียบรอยและสวยงาม
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่
5 จางตัดหญาโดยเอกชน

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

จางเหมาองคกรเอกชนตัดหญา

งบประมาณ

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

กองสาธารณสุข

2,340,000 2,069,580.00

-

269,000

แลวเสร็จ

- เมืองมีความสะอาดเปน

จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

กองสาธารณสุข

7,100,000 7,100,000.00

-

-

แลวเสร็จ

- มีเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

ดานการกําจัดสิ่งปฏิกูล และ

และสิ่งแวดลอม

ไหลถนน ภายในเขตเทศบาล
6 พัฒนาและแกไขปญหา
สิ่งแวดลอม

ดานการกําจัดขยะมูลฝอย

ขยะมูลฝอย การบํารุงรักษา

การบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา

ระบบระบายน้ํา การบําบัด

การบําบัดน้ําเสีย

น้ําเสีย ฯลฯ จํานวน 90 อัตรา
7 ดูแลความสะอาดและ

จัดจางเจาหนาที่ดําเนินการ

กองสาธารณสุข

รักษาความปลอดภัย

รักษาความสะอาดและเจาหนาที่ และสิ่งแวดลอม

ตลาดสดเทศบาล

รักษาความปลอดภัยตลาดสด

(ตลาดสดคูขวาง)

เทศบาล จํานวนรวม 15 อัตรา

8 พัฒนาและพิทักษ

จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงานเก็บ

กองสาธารณสุข

ขยะในชุมชนที่รถเก็บขยะเขา

และสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอมในชุมชน

1,200,000 1,200,000.00

-

-

แลวเสร็จ

- ตลาดสดเทศบาลมีความ
สะอาดและปลอดภัย

72,000

72,000.00

-

-

แลวเสร็จ

- ประชาชนในชุมชนมีสวน
รวมในการรักษาสิ่งแวดลอม

ไมถึง จํานวน 2 อัตรา
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

ที่
9 รักษาสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

จัดกิจกรรมพัฒนา อนุรักษ

กองสวัสดิการ

คูคลอง และสิ่งแวดลอมใน

สังคม

งบประมาณ
150,000

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

70,962.14 50,000

โอนลด
-

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

แลวเสร็จ

- ประชาชนในชุมชนมีสวน
รวมในการรักษาสิ่งแวดลอม

เขตเทศบาล และการสงเสริม
ชุมชน องคกรที่จัดกิจกรรม
พัฒนาชุมชนดานสิ่งแวดลอม
10 บําบัดน้ําเสียและลด

- บําบัดน้ําเสียคลองในเขต

กองสาธารณสุข

ภาวะดานกลิ่นโดยใช

เทศบาล ๕ สาย สถานที่กําจัด

และสิ่งแวดลอม

จุลินทรียธรรมชาติ

ขยะมูลฝอย โรงฆาสัตว บริเวณ

200,000

442,100.00 250,000

-

แลวเสร็จ

- ลดมลภาวะดานกลิ่น ฟนฟู
และบําบัดคุณภาพน้ําใน
ลําคลอง

ภายในสวนสัตว และแหลงน้ํา
อื่นๆ
- ลดตัวออนของแมลงที่เกิด
จากแหลงน้ํา เชน ยุง โดยใช
จุลินทรียธรรมชาติเพื่อปองกัน
การเกิดโรคที่เกิดจากแมลง
และจัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
จํานวน ๒ อัตรา
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

ที่
11 กอสรางติดตั้งระบบ

กอสรางพรอมติดตั้งถังบําบัด

งบประมาณ

กองการแพทย

2,300,000

- คนหา ดูแล รักษาและปองกัน กองการแพทย

200,000

เบิกจาย
-

โอนเพิ่ม
-

โอนลด

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

18,000.00 กําลังดําเนินการ - ขอกันเงิน

บําบัดน้ําเสียโรงพยาบาล น้ําเสียชนิดเติมอากาศ ขนาด
เทศบาลนคร

100 ลบ.ม./วัน จํานวน 1 ชุด

นครศรีธรรมราช

ถังปรับสภาพน้ํา ขนาด 2
ลบ.ม./วัน จํานวน 1 ชุด และชุด
Feed chlorine จํานวน 1 ชุด

12 ปองกันโรคเอดส การ

180,000.00

-

20,000

แลวเสร็จ

- ผูปวยเอดสและผูติดเชื้อ

ควบคุมผูติดเชื้อและผูได ควบคุมโรคในผูปวยเอดส

HIV ไดรับการดูแลทุกคน

รับผลกระทบจากเอดส

- รณรงคควบคุมปองกัน เพื่อ

อัตราการปวยและตายดวย

ลดอัตราผูปวยเอดส

โรคเอดสลดลง

- ใหยาตานไวรัสในผูปวยเอดส
13 ควบคุมปองกันโรค

- เพื่อดูแลรักษาฟนฟูสภาพของ กองการแพทย

วัณโรคและดูแลผูปวย

ผูปวยวัณโรคและการควบคุม

แบบมีพี่เลี้ยง

ปองกัน

42,000

42,000.00

-

-

แลวเสร็จ

- ผูปวยเและผูติดเชื้อวัณโรค
ไดรับการดูแลทุกคน

-ติดตามผลการรักาและนัดผูปวย
ตรวจหาเสมหะและพบแพทย
กินยาตอหนาเจาหนาที่ทุกวัน
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

ที่
14 รณรงคปองกันโรคติดตอ

- ปองกันการระบาดของ

กองการแพทย

งบประมาณ
30,000

เบิกจาย
82,000.00

โอนเพิ่ม
-

โอนลด
-

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

แลวเสร็จ

- ประชาชนมีความรูสามารถ

โรคติดตอ

ปองกันโรคติดตอได ไมมีการ

- จัดกิจกรรมรณรงคปองกัน

แพรระบาดของโรค

โรคติดตอตางๆ
15 สงเสริมทันตสุขภาพ

- ออกตรวจสุขภาพปากเด็ก

กองการแพทย

100,000

-

-

99,990

แลวเสร็จ

นักเรียนในเขตเทศบาลฯ

- ประชาชนมีสุขภาพฟนที่ดี
การเจ็บปวยโรคชองปากลดลง

- สงเสริมการปองกันและ
รักษาสุขภาพในชองปาก
16 เพิ่มประสิทธิภาพ

จัดจางแพทย พยาบาล

กองการแพทย

14,383,000 14,383,000.00

-

-

แลวเสร็จ

- มีเจาหนาที่ใหบริการ

โรงพยาบาลและศูนย

เจาหนาที่ปฏิบัติงานใน

สงเสริมสุขภาพและการรักษา

บริการสาธารณสุข

โรงพยาบาลเทศบาลฯ และ

พยาบาลแกประชาชน

ศูนยบริการสาธารณสุข
จํานวน 134 อัตรา
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

ที่
17 พัฒนางานสาธารณสุข

จัดประชุมใหความรูแกชุมชน

มูลฐานในเขตเทศบาล

ดานสาธารณสุขในเรื่องตางๆ

กองการแพทย

งบประมาณ
465,000

เบิกจาย
-

โอนเพิ่ม
-

โอนลด
-

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

แลวเสร็จ

- ประชาชนมีสวนรวมใน
การสงเสริมสุขภาพในชุมชน

และจัดบริการสุขภาพ
เบื้องตนในศูนย ศสมช.
18 กองทุนหลักประกัน

จายเปนเงินสมทบกองทุน

สุขภาพระดับทองถิ่น

หลักประกันสุขภาพระดับ

เทศบาลนคร

ทองถิ่นเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

19 ยกระดับโรงพยาบาลให
เปนโรงพยาบาลที่ผาน

กองการแพทย

จัดกิจกรรมอบรมใหความรูตางๆ กองการแพทย

2,829,060

800,000.00

-

-

แลวเสร็จ

รักษาพยาบาลแกประชาชน

300,000

-

-

299,000

แลวเสร็จ

เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานของ

- การบริการประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว และ

รับรองคุณภาพฯการบริการสถาบันรับรองคุณภาพสถาน
เทียบเทาโรงพยาบาล

- สงเสริมสุขภาพและการ

มีมาตรฐาน

พยาบาลฯ

เอกชนและไดรับความ
ไววางใจจากประชาชน
20 การบริการแพทย
แผนไทยในสถาน
พยาบาลและชุมชน

พัฒนาบริการงานแพทยแผนไทย กองการแพทย
ในสถานพยาบาลไปสูชุมชน

100,000

23,120.00

-

76,880

แลวเสร็จ

- ผูปวยไดรับบริการอยาง
ทั่วถึง ลดภาระคาใชจาย
ในการรักษาพยาบาล
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

ที่
21 การบริการกายภาพ

จัดกิจกรรมบริการกายภาพ

กองการแพทย

งบประมาณ
100,000

เบิกจาย
30,260.00

โอนเพิ่ม
-

โอนลด
69,740

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

แลวเสร็จ

- ผูปวยไดรับบริการอยาง

บําบัดในสถานพยาบาล

บําบัดในสถานพยาบาลสูชุมชน

ทั่วถึง ลดภาระคาใชจาย

สูชุมชน

โดยการออกเยี่ยมบานผูปวยรวม

ในการรักษาพยาบาล

กับโครงการ 30,000 เตียง
22 ใหบริการผูปวย

- ออกเยี่ยมผูปวยในโครงการ

30,000 เตียง

ถึงบาน และบริการรักษาผูปวย

การแพทยอยางทั่วถึง ลด

ถึงบาน

ภาระคาใชจายในการรักษา

- จัดศูนยฮอตไลน 24 ชั่วโมง

พยาบาล

23 ยกระดับศูนยบริการ

กองการแพทย

- ยกระดับมาตรฐานศูนยบริการ กองการแพทย

100,000

200,000

3,000.00

200,000.00

-

-

97,000

-

แลวเสร็จ

แลวเสร็จ

- ผูปวยไดรับบริการทาง

- การบริการประชาชนมี

สาธารณสุขใหมีคุณภาพ สาธารณสุขและเจาหนาที่

ความสะดวกรวดเร็ว และ

การบริการและเปน

ประจําศูนย

มีมาตรฐาน

ตนแบบ

- จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
จํานวน 6 อัตรา

24 เมืองนครอาหารปลอดภัย - สุมเก็บและตรวจตัวอยาง
อาหารดวยชุดทดสอบอาหาร
เบื้องตนจากกลุมเปาหมาย

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

1,700,000 1,089,799.00

-

-

แลวเสร็จ

- ประชาชนไดรับการคุมครอง
ในการบริดภคอาหารที่สะอาด
และปลอดภัย

คือ ตลาด รานอาหาร แผงลอย
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

งบประมาณ

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

แลวเสร็จ

- ประชาชนปลอดภัยในการ

จําหนายอาหาร และสถานศึกษา
ภายในเขตเทศบาล
- ตรวจสอบดานสุขลักษณทาง
กายภาพรวมถึงการสุขาภิบาล
อาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
- จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
จํานวน 13 อัตรา
25 เขียงจําหนายเนื้อสัตว

- สํารวจขอมูลผูคาหรือผูประกอบ กองสาธารณสุข

อนามัย และตลาดสด

การที่มีการจําหนายเนื้อสัตวใน

ถูกสุขลักษณะ

ตลาดทั้งหมดในเขตเทศบาล

และสิ่งแวดลอม

400,000

28,780.00

-

370,000

บริโภคเนื้อสัตว ตลาดสด
สะอาดถูกสุขลักษณะ

- สุมเก็บตัวอยางปสสาวะ และ
เนื้อสัตว เพื่อนํามาตรวจสารเรง
เนื้อแดง สัปดาหละ 1 ครั้ง
- ตรวจใหคําแนะนําทางดาน
สุขาภิบาลสถานที่จําหนายเนื้อสัตว
- จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
จํานวน 2 อัตรา
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่
26 ปองกันควบคุมสัตว
และแมลงพาหะนําโรค

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

- กําจัดสัตวที่เปนพาหะนําโรค

กองสาธารณสุข

งบประมาณ
1,000,000

เบิกจาย
604,270.00

โอนเพิ่ม
-

โอนลด
135,000

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

แลวเสร็จ

- ลดและปองกันประชาชน

เชน หนู ยุง ลูกน้ํายุงลายเปนตน และสิ่งแวดลอม

ที่ปวยจากโรคติดตอที่มาจาก

- รณรงคปองกันและควบคุมโรค

สัตวพาหะนําโรค

และใหความรูแกประชาชนใน
การกําจัดสัตวพาหะนําโรค
- ควบคุมทําลายตัวแกยุงโดย
การพนสารเคมีดวยหมอกควัน
หรือการพนฝอยละออง
- พนยาฆาเชื้อเพื่อปองกัน
ควบคุมโรคที่เกิดจากสัตวและ
แมลงพาหะนําโรค
27 รานอาหารปลอดภัย
ใสใจสุขภาพ

-ตรวจประเมินสุขลักษณะทาง

กองสาธารณสุข

ดานกายภาพและสุมตรวจดาน

และสิ่งแวดลอม

250,000

216,500.00

-

33,000

แลวเสร็จ

- ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในการบริโภคอาหาร

เคมีและชีวภาพ
- อบรมผูประกอบกิจการราน
อาหารในพื้นที่เขตเทศบาลเกี่ยว
กับการสุขาภิบาลอาหาร
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

งบประมาณ

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

- สถานประกอบกิจการราน
อาหารที่ผานตามหลักเกณฑการ
รับรองมาตรฐานฯไดรบั ปาย
รับรองมาตรฐาน"อาหารสะอาด
ปลอดภัยใสใจผูบริโภค
(Clesn Food Good Health)
28 ปองกันควบคุมโรค

- ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัข

กองสาธารณสุข

พิษสุนัขบาและลดจํานวน บาในสุนัขและแมว 2,000 ตัว

และสิ่งแวดลอม

ประชากรสุนัขจรจัด

- ฉีดยาคุมกําเนิดสุนัข และแมว

600,000

597,775.00

-

-

แลวเสร็จ

- ประชาชนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา ปองกันสัตว
พาหะนําโรคพิษสุนัขบา

เพศเมีย 1,000 ตัว
- ผาตัดทําหมันสุนัขและแมว
จํานวน 400 ตัว
- จัดทําทะเบียนประวัติสัตว
สุนัขในเขตเทศบาล
- สุมตรวจหัวสุนัขและแมว
- จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
จํานวน 4 อัตรา
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

29 สํารวจสถานประกอบการ - ดําเนินการสํารวจสถาน

กองสาธารณสุข

ประกอบการตาม พ.ร.บ.

และสิ่งแวดลอม

งบประมาณ
480,000

เบิกจาย
480,000

โอนเพิ่ม
-

โอนลด
-

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

แลวเสร็จ

- เรงรัดใบอนุญาตสถาน
ประกอบการตาม พรบ.

สาธารณสุข พ.ศ. 2535

สาธารณสุข พ.ศ.2535

- จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
จํานวน 5 อัตรา
30 สงเสริมและพัฒนาตลาด - เพื่อสงเสริมใหเกิดความรูความ กองสาธารณสุข
สดนาซื้อ

500,000

500,000.00

-

-

แลวเสร็จ

- ผูบริโภคเกิดความปลอดภัย

120,000

83,850.00

-

36,000

แลวเสร็จ

- ประชาชนไดรับความ

เขาใจถึงแนวทางการพัฒนาตลาด และสิ่งแวดลอม
สดใหมีสถานที่ที่สะอาดจําหนาย
อาหารปลอดภัยใสใจผูบริโภค
- ตรวจประเมินตลาด
- จัดประชุมชี้แจงเจาของตลาด
และผูเกี่ยวของ
- อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
แกผูประกอบการและผูเกี่ยวของ

31 อบรมกลุมเสี่ยงจาก
สถานประกอบการ

จัดอบรมกิจการที่เปนอันตราย

กองสาธารณสุข

ตอสุขภาพประเภทกิจการที่

และสิ่งแวดลอม

และการสงเสริมสุขภาพ เกี่ยวกับรถยนตเครื่องจักรกล

ปลอดภัยและผูประกอบการ
ไดรับความรูดานสุขาภิบาล
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

งบประมาณ

เบิกจาย

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

หรือเครื่องกล อบรมสถาน

อาหาร

ประกอบการรานเสริมสวย
และแตงผม อบรมเกี่ยวกับ
สุขวิทยาสวนบุคคลการอบรม
ปองกันและควบคุมโรคติดตอ
32 พัฒนามาตรฐานการ

-ตรวจประเมินสุขลักษณะทาง

กองสาธารณสุข

250,000

250,000.00

-

-

แลวเสร็จ

- ผูประกอบการมีความรู

สุขาภิบาลอาหารใน

ดานกายภาพและสุมตรวจ

และสิ่งแวดลอม

สถานศึกษา

ตัวอยางอาหาร ภาชนะ อุปกรณ

สภาพการสุขาภิบาลอาหาร

และมือผูสัมผัสอาหารเพื่อตรวจ

ในโรงอาหารของสถานศึกษา

วิเคราะหดานเคมีและชีวภาพ

ใหดีขึ้น

ความเขาใจสามารถปรับปรุง

- อบรมเกี่ยวกับการสุขาภิบาล
อาหาร จํานวน 1 ครั้งตอป
- สถานที่จําหนายอาหารในสถาน
ศึกษาที่ผานตามหลักเกณฑการ
รับรองมาตรฐานฯ ของเทศบาล
ไดรับปายรับรองมาตรฐาน"อาหาร
สะอาด ปลอดภัยใสใจผูบริโภค"
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

หนวย

กิจกรรม

ดําเนินการ

ที่
33 พัฒนามาตรฐานการ

- ตรวจประเมินสุขลักษณะทาง กองสาธารณสุข

สุขาภิบาลอาหาร

ดานกายภาพ และสุมตรวจ

ริมบาทวิถี

ตัวอยางอาหาร ภาชนะ อุปกรณ

งบประมาณ
250,000

เบิกจาย
249,354.00

และสิ่งแวดลอม

โอนเพิ่ม
-

โอนลด
-

ผลการ

ผลที่ไดรับ/

ดําเนินงาน

สาเหตุที่ไมไดดําเนินการ

แลวเสร็จ

- ประชาชนไดบริโภคอาหาร
ที่สะอาดปลอดภัย

และมือสัมผัสอาหาร เพื่อตรวจ
วิเคราะหในดานเคมี และชีวภาพ
- อบรมเกี่ยวกับสุขาภิบาล
อาหารใหแกผูจําหนายอาหารริม
บาทวิถีในเขตเทศบาลฯจํานวน
1 ครั้งตอป
- สถานที่จําหนายอาหารริม
บาทวิถีที่ผานตามหลักเกณฑการ
รับรองมาตรฐานฯ ไดรับปาย
รับรองมาตรฐาน "อาหารสะอาด
ปลอดภัยใสใจผูบริโภค
(Clean Food Good Health)
รวม

65,451,060 58,998,954.35
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