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สว นที่ ๑
บทนํา
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 โดยผูบริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการพัฒนา เพื่อทําหนาที่ในการกําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติและจัดทํารายงานการ
ติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส โดยมีงานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน ทําหนาที่รวบรวม
และจัดทํารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานประจํ าปเ สนอตอคณะกรรมการติด ตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็นตอผูบริหารเทศบาล สภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประกาศใหประชาชนใน
ทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนธันวาคมของทุกป
ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ขอ 29 (3) เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชจึงจัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
โดยไดสรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) เพื่อเปนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของปที่ผานมาวามีความสอดคลองกับแผนงานที่ไดวางเอาไวหรือไม การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลเพียงใด และสามารถใชเปนขอมูลยอนกลับเพื่อนําไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงและตัดสินใจ
ในการกําหนดแนวทางการพัฒนาทองถิ่นในปตอไป
1.1 ความหมายของการติดตามและประเมินผล
1.1.1 การติดตาม
เปนขั้นตอนในการตรวจสอบผลการดําเนินการของแผนงานโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปวาได
ปฏิบัติตามขั้นตอนกิจกรรมที่กําหนดไวในแผนงานโครงการหรือไมมี การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
หรือไม และอยูในระยะเวลา งบประมาณที่ใชในการดําเนินการตามที่กําหนดไวหรือไม เพื่อเปนขอมูลยอนกลับ
ใหตนเอง ผูบังคับบัญชา ตลอดจนผูรับผิดชอบแผนงานโครงการทุกระดับ เพื่อใหคําแนะนํา ชวยเหลือ แกไข
อํานวยความสะดวก ทั้งนีเ้ พื่อใหการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ บรรลุเปาหมายที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพ
1.1.2 การประเมินผล
เปนขั้นตอนการตรวจสอบความกาวหนาของแผนงานโครงการ ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์
ของแผนงานโครงการวามีมากนอยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดขึ้น การประเมินผลจึงเปน
กระบวนการบงชี้ถึงคุณคาของแผนงานโครงการ วาไดผลตามวัตถุประสงคของแผนงานโครงการนั้นหรือไม
เพียงใด
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1.2. วัตถุประสงคข องการติดตามและประเมินผลแผน
1.2.1 เพื่อใหการติดตามและการประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สามารถตอบสนองความตองการ และปญหาของประชาชนได
1.2.2 เพื่อใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนําไปสูการปรับปรุงการ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.2.3 เพื่อใหทราบสัมฤทธิผลโดยรวมของแผนพัฒนาเทศบาล และนําขอมูลที่ไดไปเปน
ขอชี้แนะแกผูบริหารในการจัดทําแผนพัฒนาปตอไป
1.3. กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลแผน
1.3.1 ความสําคัญ ของการติดตาม
การติดตามเปนเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดําเนินการอยู หาก
ไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง คาใชจาย โครงการ
สูงเกินกวาที่กําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน เกิด
ปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน
เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงาน
ภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการ ในทางตรงกันขาม
หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแลวจะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน (Cost–effective) ดําเนินงาน
ตางๆ ยกตัวอยางเชนการระบุปญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนวทางแกปญหาการติดตามความ
สามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย การติดตามประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนตางๆ
ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงาน
1.3.2 ความสําคัญ ของการประเมินผล
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.2560 และในกรณีที่พบปญหาอุปสรรคใน
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การดําเนินงาน จะไดพิจารณาแนวทางในการแกไขปรับปรุงใหโครงการตางๆ ใหสําเร็จลุลวงไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
วิธีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
โดยใหทุกหนวยงานในสังกัดเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ติดตามการดําเนินงานโครงการกิจกรรมในความรับผิดชอบ และจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานพรอมทั้งจํานวนงบประมาณที่ใชจริงเปนรายไตรมาส ดังนี้
ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559) รายงานภายในเดือน มกราคม 2560
ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560) รายงานภายในเดือน เมษายน 2560
ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560) รายงานภายในเดือน กรกฎาคม 2560
ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560) รายงานภายในเดือน ตุลาคม 2560
1.4.2 การประเมินผล (Performance evaluation) เปนการศึกษาและวิเคราะหขอมูลที่ได
จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินความกาวหนาของโครงการหรือแผนงานวามีการใชทรัพยากร/
ปจจัยตางๆ อยางไร มีการดําเนินงานเปนไปตามแผน 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
ประสิทธิผ ล (Effectiveness) เพื่อใหทราบวาการดําเนินงานไดผลตามวัตถุประสงค
เปาหมายที่กําหนดไวหรือไม เพียงใด มีเหตุผลอะไรที่ทําใหการปฏิบัติงานนั้นประสบความสําเร็จหรือความ
ลมเหลว
ผลกระทบ (Impact) เพื่อใหทราบวาผลผลิตหรือผลลัพธจากการดําเนินงานตามเปาหมายที่
ไดกําหนดไวนั้นมีผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยสวนรวมและกลุมเปาหมายตาง ๆ
1.5. การกําหนดหนว ยงานรับผิดชอบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๘ กําหนดให ผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น เทศบาลนครนครศรีธรรมราชไดมคี ําสั่งเทศบาลที่ 291/2559 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2559
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
ผูอํานวยการสํานักการคลัง
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 มีรายไดเพิม่ ขึ้น
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 และการมีสวนรวมของประชาชน
๑.๒ บริหารจัดการเทศบาลแบบระบบเปด โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนเขา
มาสวนรวมในการบริหารจัดการตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตรวจสอบ รวมทั้งสงเสริม
ใหมี ระบบการตรวจสอบความโปรงใส และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนอง
ความตองการของประชาชน
๑.๓ เสริมสรางศักยภาพบุคลากรของเทศบาลทุกระดับอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเทศบาล
๒. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณ ภาพชีว ิต
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 จําหนายน้ําประปา ใหทั่วถึงเพียงพอและมีคุณภาพ
๔.๓ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ํา 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. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม
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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สว นที่ 2
การติดตามผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
2.1 สรุปผลการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ.2559-2563) และ
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 โดย
ผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคมการประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและ
ความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่กอนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไวในแผนพัฒนา
สามป
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) เมื่อวันที่ 31
พฤษภาคม 2559, แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม
2559 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2560
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2560 แผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 4 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560, แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.25602562) เพิ่มเติมฉบับที่ 5 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 และแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 6 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้ไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2560-2562) และแผนเพิ่มเติม ดังนี้
ป 2560
ป 2561
ป 2562
งบประมาณ
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
138,271,190
15 12,597,450
15 12,597,450
157,683,400
36 137,653,400
36 137,653,400

ยุทธศาสตร

จํานวน
โครงการ
1. การเมืองการบริหาร
25
2. สวัสดิการสังคม
37
และคุณภาพชีวิต
3. การศึกษาศาสนา
75 273,495,761
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี
4. สาธารณูปโภคและ
46 1,232,598,245
โครงสรางพื้นฐาน
5. เศรษฐกิจ
3
3,150,000
6. สาธารณสุขและ
39 140,784,800
สิ่งแวดลอม
รวม

225 1,945,983,396

ขอมูล ณ 30 กันยายน 2560

68 194,471,591

68 194,471,591

33 890,917,895

33 890,917,895

3
3,150,000
35 107,784,800

3
3,150,000
35 107,784,800

190 1,346,575,136

190 1,346,575,136
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2.2 สรุปผลการจั
การจัดทํางบประมาณป
งบประมาณ พ.ศ.2560
ผูบริหารเทศบาลนครนครศรี
ารเทศบาลนคร
ธรรมราช ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณ
บประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 รวมโครงการในปงบประมาณ พ.ศ.2560 ทั้งสิ้น
127 โครงการ งบประมาณ 406,118,970
406
บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตรการพัฒนาไดดังนี้
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร
2. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
4. ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
6. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
รวม

จํานวน
โครงการ
14
30
40
14
3
26
127

งบประมาณ
(บาท)
26,510,710.00
125,893,600.00
161,262,400.00
61,247,260.00
5,350,000.00
25,855,000.00
406,118,970.00

ขอมูล ณ 30 กันยายน 2560

แผนภูมิแสดงสัดสว นงบประมาณแยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา

เศรษฐกิจ
5,350,000
000.00
1.32%
%
สาธารณูปโภคและ
โครงสรางพื้นฐาน
61,247,260.00
15.08%

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
25,855,000.00
6.37%

การเมืองการบริหาร
26,510,710.00
00
6.53%
สวัสดิการสังคมและ
คุณภาพชีวิต
125,893,600.00
31.00%

การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี
161,262,400.00
39.71%
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สรุปผลการนําแผนพัฒนาสามป (เฉพาะป 2560) ไปจัดทํางบประมาณ
โครงการตามแผนสามป
เฉพาะป 2560

โครงการทีอ่ นุมัติงบประมาณ
ในป 2560

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

จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ
(บาท)
โครงการ
25
138,271,190 14
37
157,683,400 30
75
273,495,761 40
46 1,232,598,245 14
3
3,150,000
3
39
140,784,800 26
225 1,945,983,396 127

งบประมาณ
(บาท)
26,510,710.00
125,893,600.00
161,262,400.00
61,247,260.00
5,350,000.00
25,855,000.00
406,118,970.00

รอยละของโครงการ
ในแผนป 2560
(ตามยุทธศาสตร)
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
56.00
19.17
81.08
79.84
53.33
58.96
30.43
4.97
100.00
169.84
66.67
18.36
56.44
20.87

ขอมูล ณ 30 กันยายน 2560
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10

แผนภูมิแสดงสัดสว นโครงการที่ไดรับงบประมาณ
งบประมาณแยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา
77
80
70
60

50

50
40
30
20

40

40

37
30

26

25
14

14

3

10
0
การเมืองฯ

สวัสดิโครงการที
การสังคมฯ
การศึกษา ศาสนาฯ
่ตั้งไวใ นแผนสามป
( เฉพาะป

สาธารณู ปโครงการที
โภคฯ ่อนุมัติใ นป
เศรษฐกิ
จ
2560)
2560

3

สาธารณสุขฯ
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2.3 สรุปผลการติดตาม (Monitoring) ผลการดําเนินงานป พ.ศ.2560
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชไดดําเนินการการติดตามผลการดําเนินงานในป 2560 เพื่อให
ทราบความกาวหนาในการดําเนินงานตามโครงการตางๆที่ไดรับงบประมาณในป พ.ศ.2560 และในกรณีที่พบ
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน จะไดพิจารณาแนวทางในการแกไขปรับปรุงใหโครงการตางๆ ใหสําเร็จลุลวง
ไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
วิธีการติดตามการดําเนินงาน โดยใหทุกหนวยงานในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ติดตาม
การดําเนินงานโครงการกิจกรรมในความรับผิดชอบ
และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานพรอมทั้งจํานวน
งบประมาณที่ใชจริงเปนรายไตรมาส ดังนี้
ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559) รายงานภายในเดือน มกราคม 2560
ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560) รายงานภายในเดือน เมษายน 2560
ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560) รายงานภายในเดือน กรกฎาคม 2560
ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560) รายงานภายในเดือน ตุลาคม 2560
งานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน ดําเนินการรวบรวมผลการดําเนินงานพรอมทั้ง
จํานวนงบประมาณที่ใชจริง
นํามาสรุปผลและนําเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาตรวจสอบ เสนอความเห็น ใหคําแนะนํา และไดนําความคิดเห็น
ขอเสนอแนะ และคําแนะนําของคณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ แจงผูบริหาร หนวยงานตางๆ ทราบและ
ใชเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุงการดําเนินงานโครงการตางๆ ใหสําเร็จลุลวงไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
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สรุปการติดตามผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559)

ยุทธศาสตรการพัฒนา

โครงการที่ไดรับอนุมัติ
งบประมาณในป 2560
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ผลการดําเนินงาน
แลว รอยละ
เสร็จ

กําลัง
ดําเนิน
การ
14.28
9

รอยละ

64.28

ยังไมได
ดําเนิน
การ
3

งบประมาณที่
เบิกจาย
(บาท)

21.42

2,706,738.00

11.03

รอยละ

รอยละ

1. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร

14

24,526,240.00

2

2. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี
4. ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
6. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
รวม

29

124,293,600.00

1

3.44

15

51.72

13

44.82

3,127,529.00

2.51

38

160,758,500.00

2

5.26

12

31.57

24

63.15 58,077,961.00

36.12

12
60,247,260.00
3
5,350,000.00
26
25,855,000.00
122 401,040,600.00

1
6

3.84
4.91

10
2
20
68

83.33
66.66
76.92
55.73

2
1
5
48

16.66
819,500.00
33.33
251,932.00
19.23 5,886,074.00
39.34 70,869,734.00

1.36
4.70
22.76
17.67

ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2559

12
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สรุปการติดตามผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 ( 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560 )

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

โครงการที่ไดรับอนุมัติ
งบประมาณในป 2560
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ผลการดําเนินงาน
แลว รอยละ
เสร็จ

14
30

25,865,210.00
125,893,600.00

2
7

กําลัง
ดําเนิน
การ
14.29
9
23.33 14

38

160,758,500.00

4

10.53

12
60,247,260.00 3
5,350,000.00 26
25,855,000.00 1 3.85
123 403,979,570.00 14 11.38

22
11
2
21
79

รอยละ
64.29
46.67

ยังไมได
ดําเนิน
การ
3
9

21.43
30.00

57.89

12

31.58

91.67
66.67
80.77
64.23

1
1
4
30

รอยละ

8.33
33.33
15.38
24.39

งบประมาณที่
เบิกจาย
(บาท)

รอยละ

11,141,432.00

43.07

64,692,537.71
62,619,663.43

51.39

38.95
4,077,300.00
6.77
2,720,000
50.84
6,528,815.90
25.25
151,779,749.04 37.57

หมายเหตุ ขอมูล ณ 31 มีนาคม 2560
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สรุปการติดตามผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 3 ( 1 เมษายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560 )

ยุทธศาสตรการพัฒนา

โครงการที่ไดรับอนุมัติ
งบประมาณในป 2560
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

1. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร
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2. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี
4. ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
6. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
รวม

30

26,510,710.00

ผลการดําเนินงาน
แลว รอยละ
เสร็จ

กําลัง
ดําเนิน
การ

รอยละ

ยังไมได
ดําเนิน
การ

รอยละ

งบประมาณที่
เบิกจาย
(บาท)

รอยละ

6

42.86

6

42.86

2

14.29

14,652,768.00 55.27

125,893,600.00 14

46.67

12

40.00

4

13.33

94,807,010.03 75.31

38 160,758,500.00 10 26.32
12
61,247,260.00 1 8.33
3
5,350,000.00 26
25,855,000.00 6 23.08
123 405,615,070.00 37 30.08

23
11
3
18
73

60.53
91.67
100.00
69.23
59.35

5
2
13

13.16 62,619,663.43
13,982,735.00
3,371,221.00
7.69
6,528,815.90
10.57 195,962,213.36

38.95
22.83
63.01
25.25
48.31

หมายเหตุ ขอมูล ณ 30 มิถุนายน 2560
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สรุปการติดตามผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 4 ( 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 )

ยุทธศาสตรการพัฒนา

โครงการที่ไดรับอนุมัติ
งบประมาณในป 2560
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ผลการดําเนินงาน
แลว รอยละ
เสร็จ

รอยละ

7.14

ไมได
ดําเนิน
การ
2

รอยละ

งบประมาณที่
เบิกจาย
(บาท)

รอยละ

1. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร
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26,510,710.00 11

78.57

กําลัง
ดําเนิน
การ
1

2. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี
4. ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
6. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
รวม

30

125,893,600.00 26

86.67

-

-

4

13.33 115,200,562.71 91.51

40

161,262,400.00 32

80.00

5

12.50

3

7.50 140,576,996.71 87.17

14
61,247,260.00 10 71.43
3
5,350,000.00 2 66.67
26
25,855,000.00 24 92.31
127 406,118,970.00 105 82.68

4
1
11

28.57
33.33
8.66

2
11

26,688,571.00
4,775,318.00
7.69 14,163,131.95
8.66 323,383,722.37

14.29

21,979,192.00 82.91

43.58
89.26
54.78
79.63

หมายเหตุ ขอมูล ณ 30 กันยายน 2560
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สว นที่ 3
การประเมินผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
3.1 สรุปผลการประเมินผลแผนพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนา จากการติดตามการนํา
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป (พ.ศ.๒๕60–๒๕62) และฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ ๑–6 มีโครงการในแผนฯ จํานวนทั้งสิ้น 225 โครงการ งบประมาณ 1,945,983,396 บาท บรรจุใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 รวมจํานวนโครงการทั้งสิ้น 127 โครงการ
งบประมาณ 406,118,970 บาท โดยมีโครงการที่สามารถดําเนินการไดแลวเสร็จ จํานวนทั้งสิ้น 105
โครงการ อยูระหวางดําเนินการ 11 โครงการ ยังไมไดดําเนินการ 11 โครงการ และเบิกจายงบประมาณแลว
จํานวน 323,383,722.37 บาท คิดเปนรอยละ 79.63 ของงบประมาณทั้งหมด (ณ วันที่ 30 กันยายน
2560) แยกเปนรายยุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี้
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป(พ.ศ.๒๕60-2562) และแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป (พ.ศ.๒๕60-2562)
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑–6 จํานวน 25 โครงการ งบประมาณ 138,271,190 บาท บรรจุในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 จํานวน 14 โครงการ งบประมาณ 26,510,710
บาท ดําเนินการแลวเสร็จ 11 โครงการ กําลังดําเนินการ 1 โครงการ ไมไดดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ
และเบิกจายงบประมาณแลวจํานวน 21,979,192.00 บาท คิดเปนรอยละ 82.91 ของงบประมาณตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนา
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสวัสดิการสังคมและคุณ ภาพชีว ิต บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล
นครนครศรีธรรมราชสามป (พ.ศ.๒๕60-2562) และแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป (พ.ศ.
๒๕60-2562) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑–6 จํานวน 37 โครงการ งบประมาณ 157,683,400 บาท บรรจุใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 จํานวน 30 โครงการ งบประมาณ
125,893,600 บาท ดําเนินการแลวเสร็จ 26 โครงการ ไมไดดําเนินการ จํานวน 4 โครงการ และเบิกจาย
งบประมาณแลวจํานวน 115,200,562.71 บาท คิดเปนรอยละ 91.51 ของงบประมาณตามยุทธศาสตร
การพัฒนา
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี บรรจุใน
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป
(พ.ศ.๒๕60-2562)
และแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชสามป (พ.ศ.๒๕60-2562) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑–6 จํานวน 75 โครงการ งบประมาณ
273,495,761 บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 จํานวน 40
โครงการ งบประมาณ 161,262,400 บาท ดําเนินการแลวเสร็จ 32 โครงการ กําลังดําเนินการ จํานวน 5
โครงการ ไมไดดําเนินการจํานวน 3 โครงการ และเบิกจายงบประมาณแลวจํานวน 140,576,996.71 บาท
คิดเปนรอยละ 87.17 ของงบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนา
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน บรรจุในแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป (พ.ศ.๒๕60-2562) และแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป
(พ.ศ.๒๕60-2562) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑–6 จํานวน 46 โครงการ งบประมาณ 1,232,598,245 บาท
บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 จํานวน 14 โครงการ งบประมาณ
61,247,260 บาท ดําเนินการแลวเสร็จ 10 โครงการ กําลังดําเนินการ จํานวน 4 โครงการ และเบิกจาย
งบประมาณแลวจํานวน 26,688,571.00 บาท คิดเปนรอยละ 43.58 ของงบประมาณตามยุทธศาสตร
การพัฒนา
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป
(พ.ศ.๒๕60-2562) และแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป (พ.ศ.๒๕60-2562) ฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ ๑–6 จํานวน 3 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 3,150,000 บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 จํานวน 3 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 5,350,000 บาท ดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวน 3 โครงการ และเบิกจายงบประมาณแลวจํานวน 4,735,318 บาท คิดเปนรอยละ 89.26 ของ
งบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนา
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชสามป(พ.ศ.๒๕60-2562) และแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป (พ.ศ.๒๕602562) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑–6 จํานวน 39 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 140,784,800 บาท บรรจุใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 จํานวน 26 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น
25,855,000 บาท ดําเนินการแลวเสร็จ 24 โครงการ ไมไดดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ และเบิกจาย
งบประมาณแลวจํานวน 14,163,131.95 บาท คิดเปนรอยละ 54.78 ของงบประมาณตามยุทธศาสตรการ
พัฒนา

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร
1.1 แนวทางการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเทศบาล ดวยหลักนิติธรรม คุณธรรม ความคุมคา โปรงใส ตรวจสอบได ความรับผิดชอบ
และการมีสวนรวมของประชาชน
โครงการ
งบประมาณ
สถานที่
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หนว ยงาน
เบิกจาย
โอนเพิ่ม
(บาท)
ดําเนินการ
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
1 สถานีวิทยุกระจายเสียง - จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ
200,000 สถานีวิทยุกระจายเสียง กองวิชาการ 137,086.00
เทศบาลนคร
ถายทอดการกระจายเสียง
เทศบาลนคร
และแผนงาน
นครศรีธรรมราช
- จัดกิจกรรมดีเจนอยเมือง
นครศรีธรรมราช
ลิกอร
2 ประชาสัมพันธกิจกรรม - จัดแถลงขาวเทศบาล
4,000,000 เขตเทศบาลนคร
กองวิชาการ 3,358,504.00
ของเทศบาล
พบสื่อมวลชน
นครศรีธรรมราช
และแผนงาน
- จัดทําเอกสาร วารสาร
เว็บไซต ปายประชาสัมพันธ
เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ
กิจกรรมของเทศบาล
- ประชาสัมพันธกิจกรรม
เทศบาลโดยรถเคลื่อนที่

โอนลด
(บาท)
5,000

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

200,000

แลวเสร็จ

ผลที่ไดรับ
- เผยแพรประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารแกประชาชน

- ประชาชนไดรับทราบ
ขอมูลขาวสารกิจกรรมตางๆ
ของเทศบาล
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1. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร
1.2 แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการเทศบาลระบบเปด โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ ตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตรวจสอบ
รวมทั้งสงเสริมใหมีระบบการตรวจสอบความโปรงใส และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อสนองความตองการของประชาชน
โครงการ
งบประมาณ
สถานที่
ผลการ
ผลที่ไดรับ
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หนว ยงาน
เบิกจาย
โอนเพิ่ม โอนลด
(บาท)
ดําเนินการ
ดําเนินงาน
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 จัดทําแผนพัฒนา
- จัดประชุมประชาคมเทศบาล
600,000 - โรงแรมทวินโลตัส กองวิชาการ 821,196.00 240,000
แลวเสร็จ - ประชาชนมีสวนรวมใน
งบประมาณ และการ นครนครศรีธรรมราช
- ชุมชนเขตเทศบาล และแผนงาน
การวางแผนพัฒนาทองถิ่น
ติดตามประเมินผล
จัดทําแผนพัฒนา
นครนครศรีธรรมราช
และการติดตามประเมินผล
- จัดทําเอกสารแผนพัฒนา
- สํานักงานเทศบาล
การดําเนินงานของเทศบาล
เทศบาล จํานวน 200 เลม
นครนครศรีธรรมราช
- จัดทําเอกสารแผนพัฒนา
ชุมชน จํานวน 80 เลม
- จัดทําเอกสารแผนการ
ดําเนินงาน จํานวน 150 เลม
- จัดทําเอกสารเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
จํานวน 350 เลม
- ติดตามประเมินผลปละ
4 ครั้ง และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแตละโครงการ
ตามแผนพัฒนาประจําป
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โครงการ
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
2 จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ - ประชาสัมพันธและจัดเก็บ
ภาษีถึงบานถึงพื้นที่ ภายใน
เขตเทศบาล โดยมีกลุม
เปาหมาย ดังนี้
- ประชาสัมพันธการจัดเก็บ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษี
บํารุงทองที่ และภาษีปาย
กรณีไมยื่นแบบภายในระยะ
เวลาที่กําหนดของการชําระ
ภาษีของแตละประเภท
- ตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติม
ขอมูลใหม และขอมูลที่
เปลี่ยนแปลงของโรงเรือน
ปาย และที่ดิน
- เรงรัดจัดเก็บภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ภาษีปายที่ไมมา
ชําระภาษีภายในกําหนด
- ตรวจสอบสภาพที่เปนจริง
ของการใชประโยชนใน
อาคารการเปลี่ยนแปลงปาย

งบประมาณ
(บาท)
200,000

สถานที่
ดําเนินการ
เขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

หนว ยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการคลัง

เบิกจาย
(บาท)
86,380.00

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

ผลที่ไดรับ
- จัดเก็บคาภาษีไดเพิ่มขึ้น
จากปงบประมาณ
พ.ศ.2559
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ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
การใชประโยชนในที่ดิน และ
นําขอมูลมาปรับปรุง
ใหเปนปจจุบัน
3 ประชาสัมพันธการ
ประชาสัมพันธการจัดเก็บ
จัดเก็บภาษี
ภาษีทั้ง ๓ ประเภท ภายใน
เขตเทศบาลคือภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่
ภาษีปาย โดย
- จัดทําคัทเฮาท ขนาด
๓.๖๐ ม. x ๔.๘๐ ม.
จํานวน 2 จุด บริเวณหนา
สํานักงานเทศบาลฯ และ
บริเวณถนนพัฒนาการคูขวาง
- จัดทําแผนพับประชาสัมพันธ
เพื่อแนะนําขั้นตอนการชําระ
ภาษี
4 เลือกตั้งนายกเทศมนตรี จัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช นครนครศรีธรรมราช

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนว ยงาน
รับผิดชอบหลัก

เบิกจาย
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผลการ
ดําเนินงาน

200,000

เขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

สํานักการคลัง

12,455.00

-

-

แลวเสร็จ

200,000

เขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

สํานักปลัด
เทศบาล

-

199,500

-

ไมได
ดําเนินการ

ผลที่ไดรับ

- ประชาชนมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการชําระภาษี
- ประชาชนไมเสียเวลา
ประหยัดคาใชจาย
- เทศบาลจัดเก็บภาษีได
ตามกําหนด

-เนื่องจากไมมีการเลือกตั้ง
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1. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร
1.3 แนวทางการพัฒนา เสริมสรางศักยภาพบุคลากรของเทศบาลทุกระดับอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเทศบาล
โครงการ
งบประมาณ
สถานที่
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หนว ยงาน
เบิกจาย
โอนเพิ่ม โอนลด
(บาท)
ดําเนินการ
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 อบรมสัมมนาบุคลากร - จัดอบรมสัมมนาแกผูบริหาร
1,000,000 สํานักงานเทศบาล
สํานักปลัด
669,854.00 130,000 351,500
เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
นครนครศรีธรรมราช
เทศบาล
เทศบาลและลูกจาง
และสถานที่ภายนอก
- จัดประชุมหัวหนาสวน
ตามความเหมาะสม
ราชการ
2 ฝกอบรมพนักงาน
จัดประชุม อบรมสัมมนา
500,000 - หองประชุมชั้น 5 สํานักการคลัง 484,050.00
และลูกจาง
เกี่ยวกับระเบียบกฏหมายที่
สํานักงานเทศบาล
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
นครนครศรีธรรมราช
และศึกษาดูงาน
- ศึกษาดูงานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 พัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดอบรมสัมมนาและศึกษา
500,000 - หองประชุมชั้น 5 กองสาธารณสุข 448,637.00
50,000
ดานสุขาภิบาลและ
ดูงานใหแกพนักงานและ
สํานักงานเทศบาล และสิ่งแวดลอม
อนามัยสิ่งแวดลอม
ผูรับจางเหมาบริการที่ปฏิบัติ
นครนครศรีธรรมราช
งานเกี่ยวกับงานดาน
- ศึกษาดูงานภาคเหนือ
สุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดลอม จํานวน 40 คน

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

แลวเสร็จ

แลวเสร็จ

ผลที่ไดรับ
- บุคลากรของเทศบาลมี
ความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติงาน

- บุคลากรของสํานัก
การคลังมีความรูความเขาใจ
ในการปฏิบัติงาน และ
สามารถปฎิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
- บุคลากรมีความรูความ
เขาใจในการปฏิบัติงานและ
สามารถปฎิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
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โครงการ
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
4 อบรมสัมมนาบุคลากร จัดอบรมสัมมนาใหความรู
เพื่อยกระดับการบริการ แกบุคลากรทางการแพทย
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
และศึกษาดูงาน
5 ฝกอบรมใหความรู
จัดฝกอบรมสัมมนาบุคลากร
พัฒนาศักยภาพและ กองวิชาการและแผนงานและ
เพิ่มประสิทธิภาพ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ และ
บุคลากรกองวิชาการ ศึกษาดูงาน
และแผนงาน
6 อบรมสัมมนาบุคลากร จัดฝกอบรมสัมมนาบุคลากร
สํานักการชาง และเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของ และศึกษาดูงาน
7 จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ - รถบดลอเหล็กเครื่องยนต
ตางๆ
ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ กําลัง
แรงมาสูงสุดไมนอยกวา 40
แรงมา แรงบดอัดไมนอยกวา
3,000 กม.ขนาดเสนผาศูนย
กลางลอไมนอยกวา 700 มม.
จํานวน 1 คัน

งบประมาณ
(บาท)
500,000

500,000

สถานที่
หนว ยงาน
เบิกจาย
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
- กรุงเทพมหานคร กองการแพทย 329,990.00
- ศึกษาดูงานภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โอนลด
(บาท)
-

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

กองวิชาการ
และแผนงาน

95,033.00

-

-

แลวเสร็จ

- หองประชุมชั้น 5 สํานักการชาง
สํานักงานเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช
- ศึกษาดูงานภาคเหนือ
2,300,000 เขตเทศบาลนคร
สํานักการชาง
นครศรีธรรมราช

372,000.00

-

-

แลวเสร็จ

2,300,000.00

-

-

แลวเสร็จ

500,000

- หองประชุมชั้น 5
สํานักงานเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช
- ศึกษาดูงาน จ.ภูเก็ต

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

ผลที่ไดรับ
- บุคลากรมีความรูความ
เขาใจในการปฏิบัติงาน และ
สามารถปฎิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- บุคลากรมีความรูความ
เขาใจในการปฏิบัติงาน และ
สามารถปฎิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- บุคลากรมีความรูความ
เขาใจในการปฏิบัติงาน และ
สามารถปฎิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
สามารถปฎิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
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ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- รถสุขาเคลื่อนที่ ชนิด 8 หอง
ประกอบดวยหองสุขาหญิง 5
หอง หองสุขาชาย 3 หอง 4
ชุดโถปสสาวะ และ 2 ชุดอาง
ลางมือ จํานวน 1 คัน
- เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง
จํานวน 6 เครื่อง
- ตูเก็บเอกสาร ขนาด 914x
457x1829 มม.ชนิดบาน
เลื่อน จํานวน 4 ตู
- ตูไมสําหรับวางตั๋วรับจํานํา
ขนาด 1.00x1.80 ม. ขนาด
5 ชั้น จํานวน 1 ตู
- ตูนิรภัย น้ําหนักไมนอยกวา
150 กก. ไมนอยกวา
590x551x760
จํานวน 1 ตู
- เครื่องถายเอกสารระบบ
ดิจิตอล ชนิดขาว ดํา ความเร็ว
ไมนอยกวา 10 แผนตอนาที
จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณ
(บาท)
7,000,000

สถานที่
ดําเนินการ
เทศบาลนครนคร
ศรีธรรมราช

หนว ยงาน
เบิกจาย
โอนเพิ่ม
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
กองสาธารณสุข 4,350,000.00
และสิ่งแวดลอม

57,000

เขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

57,000.00

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

สถานธนานุบาล
เทศบาลนครนคร
ศรีธรรมราช

24,000

16,000

40,000

50,000

2,650,000

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

-

-

แลวเสร็จ

24,000.00

-

-

แลวเสร็จ

16,000.00

-

-

แลวเสร็จ

19,000.00

-

-

แลวเสร็จ

50,000.00

-

-

แลวเสร็จ

โอนลด
(บาท)

ผลที่ไดรับ
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ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโตะ
ระบบอิเล็กทรอนิกส ความเร็ว
ในการนับไมนอยกวา 100 ใบ
ตอ 4 วินาที จํานวน 1 เครื่อง
- ตูกระจกบานเลื่อน ขนาด
4 ฟุต จํานวน 4 ตัว
- เกาอี้มีพนักพิงแบบลอหมุน
จํานวน 4 ตัว
- เกาอี้พับ 3 พับ จํานวน
6 ตัว
- ตูเสริมขาง 3 ลิ้นชักมี
ลอเลื่อน จํานวน 1 ตัว
- โตะทํางาน ขนาด 60x
120 ซม. จํานวน 1 ตัว
- เกาอี้มีพนักพิงแบบขาตั้ง
2 ขาง จํานวน 1 ตัว
- เกาอี้สํานักงาน ชนิดบุนวม
หมุนไดแบบมีพนักพิงสูง มีที่
วางแขนที่นั่ง และพนักพิงสูง
มีขา 5 แฉก ปรับสูงต่ําได
จํานวน 1 ตัว

งบประมาณ
(บาท)
53,000

สถานที่
ดําเนินการ
สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

หนว ยงาน
รับผิดชอบหลัก
สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

เบิกจาย
(บาท)
52,000.00

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

22,000

สํานักการประปา

สํานักการประปา

22,000.00

-

-

แลวเสร็จ

7,200

สํานักการประปา

สํานักการประปา

7,200.00

-

-

แลวเสร็จ

4,140 โรงกรองน้ําประตูชัย สํานักการประปา

4,140.00

-

-

แลวเสร็จ

3,600

สํานักการประปา

สํานักการประปา

3,600.00

-

-

แลวเสร็จ

5,000

สํานักการประปา

สํานักการประปา

5,000.00

-

-

แลวเสร็จ

1,800

สํานักการประปา

สํานักการประปา

1,800.00

-

-

แลวเสร็จ

3,500

สํานักการประปา

สํานักการประปา

3,500.00

-

-

แลวเสร็จ

ผลที่ไดรับ

25

ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- เครื่องพิมพ Multifunction
ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี
จํานวน 1 เครื่อง
- มาตรวัดน้ําขนาดเสนผา
ศูนยกลาง 2 - 8 นิ้ว
- โลงศพแอร แบบบัวคว่ํา
บัวหงาย ประกอบดวยเครื่อง
ทําความเย็น ฐานเครื่องทํา
ความเย็น ฐานรองรับดานลาง
จํานวน 5 ลูก
- ไวโอลิน จํานวน 30 ชิ้น
- วีโอลา จํานวน 8 ชิ้น
- เซลโล จํานวน 6 ชิ้น
- ดับเบิลเบส จํานวน 2 ชิ้น
- กลองทิมปานี ขนาด 23 นิ้ว
จํานวน 1 ชิ้น
- กลองทิมปานี ขนาด 26 นิ้ว
จํานวน 1 ชิ้น
- กลองทิมปานี ขนาด 29 นิ้ว
จํานวน 1 ชิ้น

งบประมาณ
(บาท)
17,000

สถานที่
ดําเนินการ
สํานักการประปา

หนว ยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการประปา

เบิกจาย
(บาท)
17,000.00

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

142,000

เขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
เขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

สํานักการประปา

-

-

-

กองสาธารณสุข 390,000.00
และสิ่งแวดลอม

-

-

โรงเรียนนานาชาติ
เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

สํานักการศึกษา 4,765,000.00

-

-

400,000

5,000,000

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

ผลที่ไดรับ

ไมไดดําเนินการ - เนื่องจากมาตรวัดน้ําเดิม
มีเพียงพอในการใชงาน
แลวเสร็จ

แลวเสร็จ

26

ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- กลองทิมปานี ขนาด 32 นิ้ว
จํานวน 1 ชิ้น
- กลองใหญสําหรับวงดุริยางค
จํานวน 1 ชิ้น
- เปยโนไฟฟา จํานวน 1 ชิ้น
- ฟลูต จํานวน 1 ชิ้น
- คลาริเน็ท บีแฟล็ต
จํานวน 1 ชิ้น
- ซิงเกิลแฟรนซฮอรน
จํานวน 1 ชิ้น
- เทเนอร ทรอมโบน จํานวน
1 ชิ้น
- ทรัมเปต บีแฟล็ต จํานวน
1 ชิ้น
- ตูแอมปอคูสติก จํานวน
1 ชิ้น
- กลองชุด จํานวน 1 ชุด
- ตูลําโพงขนาดไมนอยกวา
5 นิ้ว จํานวน 10 คู
- ตัวขยายสัญญาณสําหรับงาน
กระจายเสียง จํานวน 1 เครอง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนว ยงาน
รับผิดชอบหลัก

เบิกจาย
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผลการ
ดําเนินงาน

28,000 สํานักงานเทศบาลฯ

สํานักปลัดฯ

2,600.00

-

-

แลวเสร็จ

15,500 สํานักงานเทศบาลฯ

สํานักปลัดฯ

15,500.00

-

-

แลวเสร็จ

ผลที่ไดรับ

27

ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- บอรดสําหรับโชวงานศิลปะ
จํานวน 2 บอรด
- เครื่อง Scanner แบบ
Flatbet จํานวน 1 เครื่อง
- โตะอเนกประสงค ขาพับ
จํานวน 10 ตัว
- โตะทํางาน จํานวน 1 ตัว
- เกาอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว
- เครื่องมิกเซอร ขนาด 16
ชองสัญญาณ จํานวน 1 ตัว
- ชุดตูลําดพงพรอมไมค
จํานวน 1 ชุด
- เครื่องโปรเจคเตอร
จํานวน 2 ชุด
- กลองถายรูประบบดิจิตอล
จํานวน 2 ตัว
- กลองถายรูประบบดิจิตอล
ความละเอียด 24.2 ลานพิคเซล
จํานวน 2 ตัว
- เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 2

งบประมาณ
(บาท)
28,000

สถานที่
ดําเนินการ
อุทยานการเรียนรู

หนว ยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองวิชาการฯ

เบิกจาย
(บาท)
28,000.00

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

7,790

พิพิธภัณฑเมือง

กองวิชาการฯ

7,790.00

-

-

แลวเสร็จ

17,000

พิพิธภัณฑเมือง

กองวิชาการฯ

17,000.00

-

-

แลวเสร็จ

4,200
1,500
19,500

กองวิชาการฯ
กองวิชาการฯ
วิทยุชุมชน

กองวิชาการฯ
กองวิชาการฯ
กองวิชาการฯ

4,200.00
1,500.00
19,500.00

-

-

แลวเสร็จ
แลวเสร็จ
แลวเสร็จ

5,800

พิพิธภัณฑเมือง

กองวิชาการฯ

5,800.00

-

-

แลวเสร็จ

36,180

พิพิธภัณฑเมือง

กองวิชาการฯ

36,180.00

-

-

แลวเสร็จ

70,000

กองวิชาการฯ

กองวิชาการฯ

70,000.00

-

-

แลวเสร็จ

58,500

พิพิธภัณฑเมือง

กองวิชาการฯ

58,500.00

-

-

แลวเสร็จ

29,000

กองวิชาการฯ

กองวิชาการฯ

29,000.00

-

-

แลวเสร็จ

ผลที่ไดรับ
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ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- โตะเกาอี้นักเรียนอนุบาล
จํานวน 100 ชุด
- โตะและเกาอี้นักเรียน
จํานวน 180 ชุด
- เครื่องสูบน้ําขนาก 10 แรงมา
จํานวน 2 ชุด
- โทรทัศนขนาด 40 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องตีน้ํา จํานวน 5 เครื่อง

งบประมาณ
(บาท)
490,000

สถานที่
ดําเนินการ
โรงเรียนเทศบาล
วัดทาโพธิ์
โรงเรียนเทศบาล
วัดทาโพธิ์
สระวายน้ํา
เทศบาลฯ
อุทยานการเรียนรู

หนว ยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการศึกษา

เบิกจาย
(บาท)
-

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

สํานักการศึกษา

-

-

-

สํานักการศึกษา

-

-

-

กองวิชาการฯ

15,000.00

-

-

ผลการ
ดําเนินงาน
กําลัง
ดําเนินการ
กําลัง
ดําเนินการ
กําลัง
ดําเนินการ
แลวเสร็จ

สํานักการชาง

80,000.00

-

-

แลวเสร็จ

กองสวัสดิการฯ 272,000.00

-

-

แลวเสร็จ

กองสวัสดิการฯ

7,200.00

-

-

แลวเสร็จ

กองสวัสดิการฯ

9,800.00

-

-

แลวเสร็จ

21,000
10,000

สวนสมเด็จพระศรี
นคริทร 84
อาคาร
ศูนย OTOP
อาคาร
ศูนย OTOP
กองสวัสดิการ
สังคม
สํานักการคลัง
สํานักการคลัง

- เครื่องปรับอากาศขนาด
60000 บีทียู จํานวน 4 เครื่อง
- พัดลมดูดอากาศ จํานวน
6 ชุด
- ตูเก็บเอกสารอเนกประสงค
จํานวน 2 ตู
- โตะทํางาน จํานวน 5 ตัว
- โตะเขามุมอเนกประสงค
จํานวน 5 ตัว
- เกาอี้สํานักงานลอเลื่อน
จํานวน 5 ตัว

280,000

สํานักการคลัง
สํานักการคลัง

21,000.00
10,000.00

-

-

แลวเสร็จ
แลวเสร็จ

19,500

สํานักการคลัง

สํานักการคลัง

19,500.00

-

-

แลวเสร็จ

288,000
240,000
15,000
80,000

7,200
12,000

ผลที่ไดรับ

29

ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- ตูเหล็กเก็บเอกสาร ขนาด
4 ลิ้นชัก จํานวน 10 ตู
- ตูเหล็กเก็บเอกสาร ขนาด
2 ลิ้นชัก จํานวน 5 ตู
- ตูเก็บเอกสารอเนกประสงค
จํานวน 4 ตู
- โตะวางคอมพิวเตอร
จํานวน 3 ตู
- เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 2
จํานวน 2 ชุด
- เครื่องพิมพชนิดเลเซอน
ขาวดํา จํานวน 2 เครอง
- เครื่องสํารองไฟฟาขนาด
800 VA จํานวน 3 เครื่อง
- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน
ขนาด 36,000 BTU
จํานวน 6 เครื่อง
- เคาทเตอรเขามุมรูปตัวยู
ขนาด 310x200x75 ซม.
จํานวน 1 ชุด

งบประมาณ
(บาท)
80,000

สถานที่
ดําเนินการ
สํานักการคลัง

หนว ยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการคลัง

เบิกจาย
(บาท)
97,500.00

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

17,500

สํานักการคลัง

สํานักการคลัง

17,500.00

-

-

แลวเสร็จ

19,600

สํานักการคลัง

สํานักการคลัง

19,600.00

-

-

แลวเสร็จ

8,700

สํานักการคลัง

สํานักการคลัง

8,700.00

-

-

แลวเสร็จ

60,000

สํานักการคลัง

สํานักการคลัง

60,000.00

-

-

แลวเสร็จ

6,600

สํานักการคลัง

สํานักการคลัง

6,600.00

-

-

แลวเสร็จ

8,400

สํานักการคลัง

สํานักการคลัง

8,400.00

-

-

แลวเสร็จ

264,000

สํานักปลัด
เทศบาล

สํานักปลัด
เทศบาล

-

-

-

กําลัง
ดําเนินการ

45,500

สํานักปลัด
เทศบาล

สํานักปลัด
เทศบาล

-

-

-

กําลัง
ดําเนินการ

ผลที่ไดรับ

30

ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- เกาอี้มีพนักพิงทรงเตี้ยมี
ลอเลื่อน ปรับระดับสูงต่ําได
จํานวน 5 ตัว
- เกาอี้พักคอย 4 ที่นั่ง
จํานวน 5 ตัว
- เกาอี้หนาเคาทเตอรรับ
บริการงานบัตรประชาชน
จํานวน 6 ตัว
- ตูเอกสารเหล็ก 6 ลิ้นชัก
จํานวน 2 ตู
- ตูเอกสารเหล็ก 10 ลิ้นชัก
จํานวน 4 ตู
- ตูเอกสารเตี้ย 2 บาน
จํานวน 6 ตู
- โตะประชุมขนาด 200x
100x75 cm. จํานวน 1 ตัว
- เกาอี้ประชุม
จํานวน 6 ตัว
- ตูเอกสารสูง 2 บาน
เปดลาง-บน ชั้นโลง
จํานวน 1 ตัว

งบประมาณ
(บาท)
18,950

สถานที่
ดําเนินการ
สํานักปลัด
เทศบาล

หนว ยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด
เทศบาล

เบิกจาย
(บาท)
-

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

ผลการ
ดําเนินงาน
กําลัง
ดําเนินการ

42,250

สํานักปลัด
เทศบาล
สํานักปลัด
เทศบาล

สํานักปลัด
เทศบาล
สํานักปลัด
เทศบาล

-

-

-

-

-

-

กําลัง
ดําเนินการ
กําลัง
ดําเนินการ

สํานักปลัด
เทศบาล
สํานักปลัด
เทศบาล
สํานักปลัด
เทศบาล
กองวิชาการฯ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17,600

สํานักปลัด
เทศบาล
สํานักปลัด
เทศบาล
สํานักปลัด
เทศบาล
หองรองนายกฯ

17,600.00

-

-

กําลัง
ดําเนินการ
กําลัง
ดําเนินการ
กําลัง
ดําเนินการ
แลวเสร็จ

17,100

หองรองนายกฯ

กองวิชาการฯ

17,100.00

-

-

แลวเสร็จ

5,900

หองรองนายกฯ

กองวิชาการฯ

5,900.00

-

-

แลวเสร็จ

26,100

7,000
13,840
28,200

ผลที่ไดรับ
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ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- กลองโทรทัศนวงจรปดชนิด
เครือขายแบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
แบบที่ 3 จํานวน 10 ตัว
- โตะวางคอมพิวเตอร
จํานวน 5 ตัว
- ตูเก็บแผนที่ภาษี (เหล็ก)
จํานวน 1 ตู
- เครื่องถายเอกสารระบบ
ดิจิตอล (ขาว-ดํา)ความเร็ว 20
แผนตอนาทีจํานวน 1 เครื่อง
- ตูเก็บเอกสารแบบเตี้ย ขนาด
(W)150x(D)35x(H)85 cm.
จํานวน 2 ตู
- ตูเก็บเอกสารแบบเตี้ย ขนาด
(W)160x(D)35x(H)85 cm.
จํานวน 4 ตู
- ตูเก็บเอกสารทรงสูง ขนาด
(W)56x(D)35x(H)315 cm.
จํานวน 1 ตู

งบประมาณ
(บาท)
430,000

สถานที่
ดําเนินการ
ศูนยคอมพิวเตอร

หนว ยงาน
เบิกจาย
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
กองวิชาการฯ 430,000.00

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

14,500

สํานักการคลัง

สํานักการคลัง

14,500.00

-

-

แลวเสร็จ

16,800

สํานักการคลัง

สํานักการคลัง

16,800.00

-

-

แลวเสร็จ

100,000

สํานักการคลัง

สํานักการคลัง

99,000.00

-

-

แลวเสร็จ

27,400

สํานักการคลัง

สํานักการคลัง

27,400.00

-

-

แลวเสร็จ

58,800

สํานักการคลัง

สํานักการคลัง

58,800.00

-

-

แลวเสร็จ

10,400

สํานักการคลัง

สํานักการคลัง

10,400.00

-

-

แลวเสร็จ

ผลที่ไดรับ
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ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- ตูเก็บเอกสารทรงสูง ขนาด
(W)70x(D)35x(H)315 cm.
จํานวน 1 ตู
- ตูเก็บเอกสารทรงสูง ขนาด
(W)130x(D)35x(H)315cm.
จํานวน 1 ตู
- ตูเก็บเอกสารทรงสูง ขนาด
(W)158x(D)35x(H)315cm.
จํานวน 5 ตู
- ตูเก็บเอกสารทรงสูง ขนาด
(W)170x(D)35x(H)315cm.
จํานวน 1 ตู
- โตะทํางาน 2 ลิ้นชักขวา
ขนาด(W)1500x(D)800x
(H)750 mm.จํานวน 1 ตัว
- เกาอี้อเนกประสงค หุมเบาะ
โครงขาชุบโครเมี่ยม
จํานวน 10 ตัว
- เกาอี้สํานักงาน ลอเลื่อน
มีที่วางแขนขนาด0.54x0.58
x0.90เมตร จํานวน 5 ตัว

งบประมาณ
(บาท)
13,100

สถานที่
ดําเนินการ
สํานักการคลัง

หนว ยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการคลัง

เบิกจาย
(บาท)
13,100.00

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

23,700

สํานักการคลัง

สํานักการคลัง

23,700.00

-

-

แลวเสร็จ

144,000

สํานักการคลัง

สํานักการคลัง

144,000.00

-

-

แลวเสร็จ

31,100

สํานักการคลัง

สํานักการคลัง

31,100.00

-

-

แลวเสร็จ

4,900

สํานักการคลัง

สํานักการคลัง

4,900.00

-

-

แลวเสร็จ

9,500

สํานักการคลัง

สํานักการคลัง

9,500.00

-

-

แลวเสร็จ

19,500

สํานักการคลัง

สํานักการคลัง

19,500.00

-

-

แลวเสร็จ

ผลที่ไดรับ
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ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)
จํานวน 5 เครื่อง
- เครื่องพิมพชนิดเลเซอร
หรือชนิด LED ขาวดํา
จํานวน 5 เครื่อง
- เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด
800 VA จํานวน 10 เครื่อง
- เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
จํานวน 1 เครื่อง
- รถจักรยานยนต ขนาด 110
ซีซี จํานวน 2 คัน
- กลองถายรูปดิจิตอล ความ
ละเอียด/ความคมชัด 20 MP
จํานวน 4 ตัว
- เครื่องถายเอกสารระบบ
ดิจิตอล (ขาว-ดํา)ความเร็ว 20
แผนตอนาที จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณ
(บาท)
150,000

สถานที่
ดําเนินการ
สํานักการคลัง

หนว ยงาน
เบิกจาย
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
สํานักการคลัง 150,000.00

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

16,500

สํานักการคลัง

สํานักการคลัง

16,500.00

-

-

แลวเสร็จ

28,000

สํานักการคลัง

สํานักการคลัง

28,000.00

-

-

แลวเสร็จ

4,300

สํานักการคลัง

สํานักการคลัง

43,000.00

-

-

แลวเสร็จ

88,000

สํานักการคลัง

สํานักการคลัง

88,000.00

-

-

แลวเสร็จ

14,000

สํานักการคลัง

สํานักการคลัง

13,160.00

-

-

แลวเสร็จ

100,000

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา 100,000.00

-

-

แลวเสร็จ

ผลที่ไดรับ
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ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- ชุดรับแขก
จํานวน 1 ชุด
- เครื่องปรับอากาศแบบแยก
สวนชนิดแขวนขนาด 24,000
บีทียู จํานวน 4 เครื่อง
- เครื่องพิมพชนิดเลเซอร
หรือชนิด LED ขาวดํา
จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องดูดฝุน ชนิดทรงถัง
21 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง
- โซฟาบุหนังขาทําดวยไม
จํานวน 1 ชุด
- เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
จํานวน 1 เครื่อง
- ตูกระจกบานเลื่อน ขนาด
914x457x1829 mm.
จํานวน 5 ใบ

งบประมาณ
(บาท)
22,000

สถานที่
ดําเนินการ
สํานักการศึกษา

หนว ยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการศึกษา

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

129,600

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา 180,000.00

-

-

แลวเสร็จ

3,300

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

3,300.00

-

-

แลวเสร็จ

4,300

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

4,300.00

-

-

แลวเสร็จ

5,650

ศูนยผูสูงอายุ

5,650.00

-

-

แลวเสร็จ

27,900

ศูนยผูสูงอายุ

27,900.00

-

-

แลวเสร็จ

21,000

ศูนยผูสูงอายุ

20,787.00

-

-

แลวเสร็จ

39,000

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

39,000.00

-

-

แลวเสร็จ

เบิกจาย
(บาท)
22,000.00

ผลที่ไดรับ
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ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)
จํานวน 2 เครื่อง
- เครื่องพิมพชนิดเลเซอร
หรือชนิด LED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที่ 1
จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องพิมพMultifunction
ชนิดเลเซอรหรือชนิด LED
ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด
800 VA จํานวน 2 เครื่อง
- เครื่องสูบน้ํา แบบทอสูบน้ํา
พญานาค จํานวน 2 เครื่อง
- เครื่องตีน้ํากังหัน ชนิดเติม
อากาศแบบ 4 ใบพัด ขับดวย
มอเตอรไฟฟาจํานวน 4 เครื่อง
- พัดลมติดฝาผนัง ขนาด 16
นิ้ว จํานวน 12 ตัว

งบประมาณ
(บาท)
44,000

สถานที่
ดําเนินการ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

หนว ยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

เบิกจาย
(บาท)
44,000.00

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

7,900

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

7,900.00

-

-

แลวเสร็จ

9,000

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

9,000.00

-

-

แลวเสร็จ

5,600

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

5,600.00

-

-

แลวเสร็จ

-

-

-

-

-

-

กําลัง
ดําเนินการ
ไมได
ดําเนินการ

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

18,000.00

-

-

170,000
60,000

18,000

ผลที่ไดรับ

ราคาทองตลาดสูงกวา
งบประมาณที่ตั้งไว

แลวเสร็จ
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ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว
จํานวน 3 ตัว
- ถังน้ําลายแกรนิตขนาดความ
จุ 1,500 ลิตร จํานวน 1 ใบ
- ปมน้ํา ขนาด 400 วัตต
จํานวน 1 เครื่อง
- กลองสํารวจแบบประมวลผล
รวม จํานวน 1 ชุด
- กลองระดับขนาดกําลังขยาย
30 เทา จํานวน 1 ชุด

งบประมาณ
(บาท)
4,500

สถานที่
ดําเนินการ
สํานักการศึกษา

หนว ยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการศึกษา

เบิกจาย
(บาท)
4,500.00

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

8,000

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

8,000.00

-

-

แลวเสร็จ

15,000

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

15,000.00

-

-

แลวเสร็จ

300,000

สํานักการชาง

สํานักการชาง

298,000.00

-

-

แลวเสร็จ

34,000

สํานักการชาง

สํานักการชาง

33,500.00

-

-

แลวเสร็จ

ผลที่ไดรับ
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โครงการ
ลําดับ
ที่
8 กอสราง/ปรับปรุง
อาคารปฏิบัติงาน
บริเวณสํานักงาน
อาคารอื่นๆ/หรือ
ระบบสาธารณูปโภค

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- ปรับปรุงอาคารสถานธนา
นุบาล เทศบาลนครนครศรี
ธรรมราช โดยทําการปรับปรุง
พื้น ผนัง ฝาเพดาน พื้นที่อาคาร
ที่ทําการปรับปรุงไมนอยกวา
130.00 ตร.ม.

งบประมาณ
(บาท)
480,000

สถานที่
ดําเนินการ
สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

หนว ยงาน
รับผิดชอบหลัก
สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

เบิกจาย
(บาท)
-

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

ผลการ
ผลที่ไดรับ
ดําเนินงาน
ไมไดดําเนินการ - สาเหตุ เนื่องจากยังไมไดรับ
การอนุมัติจาก จสท. จึงไม
สามารถดําเนินการกอสรางได
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รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 แนวทางการพัฒนา นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
โครงการ
งบประมาณ
สถานที่
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หนว ยงาน
เบิกจาย
โอนเพิ่ม
(บาท)
ดําเนินการ
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
1 สํารวจและจัดเก็บขอมูล จัดซื้อแบบสํารวจฯ จาง
120,000 ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ
พื้นฐานเพื่อการพัฒนา เจาหนาที่สํารวจและบันทึก
นครนครศรีธรรมราช
สังคม
(ไดงบประมาณ
คุณภาพชีวิตประชาชน ประมวลผลขอมูลครัวเรือน
จากกรมพัฒนา
ในเขตเทศบาล
ภายในเขตเทศบาล
ชุมชน)
2 พัฒนาและสนับสนุน จัดประชุมผูนําชุมชนในเขต
500,000 เขตเทศบาลนคร
กองสวัสดิการ 108,845.50
การทํางานขององคกร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
สังคม
ชุมชน
เดือนละ 1 ครั้ง
3 สัมมนาและพัฒนา
- จัดอบรมสัมมนากรรมการ
2,000,000 - เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ 1,819,264.50
ศักยภาพชุมชน
ชุมชน 62 ชุมชน ตามหลัก
นครศรีธรรมราช
สังคม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- สถานที่ภายนอก
และทัศนศึกษาดูงาน
ตามความเหมาะสม
- จัดตั้งคณะกรรมการ
กลุมตางๆ ในชุมชน

110,000

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

330,000

แลวเสร็จ

-

แลวเสร็จ

โอนลด
(บาท)

ผลที่ไดรับ
- มีขอมูลในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนถูกตอง
ตรงเปาหมาย
- การประสานงานระหวาง
เทศบาลกับชุมชนสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น
- ผูนําชุมชนเขาใจบทบาท
หนาที่และเปาหมายใน
การพัฒนาชุมชน
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โครงการ
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
4 พัฒนาและฝกอบรม จัดฝกอบรม และทัศนศึกษา
อาสาสมัครพลังแผนดิน ดูงานแกอาสาสมัครในชุมชน
เอาชนะยาเสพติดและ 62 ชุมชน ปละ 1 รุน จํานวน
สมัชชาชุมชนในเขต
ประมาณ 200 คน
เทศบาล
5 เสริมสรางความเข็มแข็ง จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ
ของสถาบันครอบครัว โดยมีตัวแทนครอบครัวจาก
ในเขตเทศบาล
ชุมชนเขารวมกิจกรรม
6 พัฒนาศักยภาพเครือขาย ฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพ
องคกรศาสนาในเขต องคกรศาสนาในเขตเทศบาล
เทศบาล
นครนครศรีธรรมราช และ
ทัศนศึกษาดูงาน

งบประมาณ
(บาท)
500,000

สถานที่
หนว ยงาน
เบิกจาย
โอนเพิ่ม โอนลด
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
105,000
- หองประชุมชั้น 5 กองสวัสดิการ 394,069.15
สํานักงานเทศบาล
สังคม
นครนครศรีธรรมราช
- สถานที่ภายนอก
ตามความเหมาะสม
300,000 เขตเทศบาลนคร
กองสวัสดิการ 414,517.00 140,000 18,000
นครศรีธรรมราช
สังคม

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

แลวเสร็จ

- สถาบันครอบครังมีความ
เขมแข็ง

600,000

แลวเสร็จ

- องคกรศาสนาในเขต
เทศบาลเกิดความเขมแข็ง
และสามารถขยายเครื่อขาย
ในการจัดกิจกรรม

- หองประชุมชั้น 5
สํานักงานเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช
- สถานที่ภายนอก
ตามความเหมาะสม

กองสวัสดิการ
สังคม

247,499.50

-

-

ผลที่ไดรับ
- ชุมชนมีสวนรวมในการ
ปองกันปญหายาเสพติด
และชุมชนปลอดจากผูคา
และผูเสพยาเสพติด
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2. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
2.2 แนวทางการพัฒนา จัดตั้งศูนยชุมชน แมบาน อสม. และผูสูงอายุแบบบูรณาการ
โครงการ
งบประมาณ
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
(บาท)
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1 ศูนยสงเสริมสุขภาพและ - จัดกิจกรรมนันทนาการ
1,000,000
พัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ พิธีกรรมทางศาสนา การ
อบรมสัมมนา ทัศนศึกษา
นอกสถานที่
2 พัฒนาศักยภาพองคกร จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนา
300,000
สตรีในเขตเทศบาล
องคกรสตรี การเสริมสราง
ความเขมแข็งของบทบาท
สตรี และทัศนศึกษาดูงาน
3 พัฒนาศักยภาพของ
- จัดประชุมใหความรูแก อสม.
2,300,000
อสม.และการประชุม ในเขตเทศบาล
วิชาการเนื่องในวัน อสม. - จัดอบรมฟนฟูประจําป
การแลกเปลี่ยนเรียนรูสัมมนา
ศึกษาดูงาน
- จัดกิจกรรมวัน อสม.ประจําป
จัดนิทรรศการ การคัดเลือก
อสม.ดีเดน

สถานที่
หนว ยงาน
เบิกจาย
โอนเพิ่ม โอนลด
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ศูนยสงเสริมผูสูงอายุ กองสวัสดิการ 950,327.00 130,000 84,550
สวนศรีธรรมาโศกราช
สังคม

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

- เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ
นครศรีธรรมราช
สังคม
- สถานที่ภายนอก
ตามความเหมาะสม
- หองประชุมชั้น 5 กองการแพทย
สํานักงานเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช
- ศึกษาดูงานจังหวัด
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก

ผลที่ไดรับ
- ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นทั้งรางกายและจิตใจ

278,597.50

-

-

แลวเสร็จ

- องคกรสตรีมีความเขมแข็ง
และมีบทบาทในการพัฒนา

977,060.00

-

-

แลวเสร็จ

- อสม.มีความรูความสามารถ
เปนผูนําในการสรางสุขภาพ
ใหแกประชาชน
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โครงการ
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
4 โรงเรียนวัยใสเทศบาล - เปดการเรียนการสอนหลัก
นครนครศรีธรรมราช สูตรสําหรับผูสูงอายุ
- จัดกิจกรรมเสริมสราง
สุขภาพทางกายและจิตใจ
แกผูสูงอายุ
- รับผูสูงอายุเขาเรียนตาม
หลักสูตรปละ จํานวน 3 รุน
รุนละ 1 หองเรียนๆ ละ
30 คน รวม 90 คน/ป
5 เตรียมความพรอมกอน - จัดอบรมใหความรูความ
เขาสูวัยผูสูงอายุ
เขาใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ดานรางกาย อารมณ และ
สังคมกอนสูวัยผูสูงอายุ
- สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผูสูงอายุในการชวยเหลือตนเอง
และสังคม

งบประมาณ
(บาท)
500,000

100,000

สถานที่
หนว ยงาน
เบิกจาย
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
อาคารโอทอป
กองสวัสดิการ 364,696.00
สวนศรีธรรมาโศกราช
สังคม

เขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

กองสวัสดิการ
สังคม

49,800.00

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

130,000

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

-

45,000

แลวเสร็จ

โอนลด
(บาท)

ผลที่ไดรับ
- ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นทั้งรางกายและจิตใจ

- ผูสูงอายุมีความรูความเขาใจ
และสามารถชวยเหลือตนเอง
และสังคม
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3. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
2.3 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการใหการสงเคราะหผูดอยโอกาสทางสังคมอยางทั่วถึง และเปนธรรม ไดแก เด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ
โครงการ
งบประมาณ
สถานที่
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หนว ยงาน
เบิกจาย
โอนเพิ่ม โอนลด
(บาท)
ดําเนินการ
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ชวยเหลือเบี้ยยังชีพ
- ชวยเหลือเบี้ยยังชีพแก
108,321,600 เขตเทศบาลนคร
กองสวัสดิการ 102,744,100.00
ผูปวยเอดส ผูสูงอายุ ผูปวยเอดส จํานวน 560 คน
(งบอุดหนุน) นครศรีธรรมราช
สังคม
ผูพิการ
ผูสูงอายุ จํานวน 10,975 คน
และผูพิการ จํานวน 1,844
คน
2 ชวยเหลือประชาชน
ชวยเหลือประชาชนที่ยากจน
30,000 เขตเทศบาลนคร
กองสวัสดิการ
4,000.00
25,500
ยากจนดานการรักษา ดานการรักษาพยาบาล และ
นครศรีธรรมราช
สังคม
พยาบาลและการนํา การนําผูปวยสงตอไปรักษาที่
ผูปวยสงตอ
โรงพยาบาลที่อื่น และสนับ
สนุนคาใชจายอื่นๆ เชน
คาเดินทาง คาเฝาไข
3 สงเคราะหผูประสบ
ชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย
300,000 เขตเทศบาลนคร
กองสวัสดิการ 401,786.00 192,000
สาธารณภัยและผูยากไร และครอบครัวผูยากไรในชุมชน
นครศรีธรรมราช
สังคม
ในชุมชน
โดยจายเปนสิ่งของวัสดุกอสราง
เครื่องอุปโภค บริโภค การ
สงเคราะหจัดการศพผูยากไร
และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

ผลที่ไดรับ
- ผูปวยเอดสไดรับการ
ชวยเหลือลดภาระคาใชจาย
สามารถดํารงชีพอยูได
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แลวเสร็จ

- ผูปวยไดรับการรักษา
พยาบาลทันทวงที ลดภาระ
คาใชจายของรัฐในการรักษา
พยาบาล

แลวเสร็จ

- ประชาชนผูประสบ
สาธารณภัยและผูยากไร
ไดรับการสงเคราะห
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โครงการ
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
4 จัดหากายอุปกรณ
จัดหากายอุปกรณที่จําเปน
สําหรับผูพิการ/ผูสูงอายุ สําหรับผูพิการที่ยากไร ให
ที่ยากไร
สามารถดําเนินชีวิตประจําวัน
ไดสะดวก
5 อบรมอาสาสมัครดูแล จัดอบรม อผส.ชุมชนละ 1 คน
ผูสูงอายุที่บาน (อผส.) เพื่อทราบบทบาทหนาที่ในการ
ดูแลผูสูงอายุที่บาน
6 ติดตามเยี่ยมบานสงเสริม จัดอบรมสงเสริมอาชีพและ
อาชีพและการมีรายได การทํามาหากินผูดอยโอกาส
ของผูดอยโอกาส
ประเภทผูตองขังที่ไดรับการ
ปลอยตัวที่มีภูมิลําเนาและ
อาศัยอยูในเขตเทศบาลฯ
ยอนหลัง 2 ปถึงปจจุบัน
7 เสริมสรางพัฒนาสภาพ จัดอบรมสัมมนาผูประกอบการ
แวดลอมเอื้อตอการดํารง ภาคเอกชนเพื่อใหความรู
ชีวิตผูสูงอายุ/ผูพิการใน และขอความรวมมือปรับ
สังคมของภาคเอกชน ปรุงอาคาร สถานที่ประกอบการ
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
ดํารงชีวิตของผูสูงอายุ / ผูพิการ

งบประมาณ
(บาท)
50,000

สถานที่
ดําเนินการ
เขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

หนว ยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

เบิกจาย
(บาท)
29,750.00

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
20,000

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

350,000

เขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

กองสวัสดิการ
สังคม

106,271.50

-

240,000

แลวเสร็จ

50,000

เขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

กองสวัสดิการ
สังคม

29,023

-

-

แลวเสร็จ

50,000

เขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

กองสวัสดิการ
สังคม

26,337.00

-

23,000

แลวเสร็จ

ผลที่ไดรับ
- สามารถชวยเหลือผูพิการ
ที่ยากไรสามารถดําเนินชีวิต
ประจําวันไดอยางคนปกติ
- อสม. ไดรับทราบบทบาท
และหนาที่ในการดูแลผูสูง
อายุในชุมชน
- พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผูดอยโอกาสประเภทผูตอง
ขังที่ไดรับการปลอยตัวใหมี
ชีวิตในสังคมไดอยางมี
ศักดิ์ศรีและสังคมยอมรับ
- ภาคเอกชนใหความรวม
มือปรับปรุงสภาพแวดลอม
ที่เอื้อตอการดํารงชีวิตของ
ผูสูงอายุ /ผูพิการ
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โครงการ
ลําดับ
ที่
8 จัดลานกีฬาที่เอื้อตอ
ผูพิการในชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
จัดทําปายสัญลักษณอํานวย
ความสะดวกแกคนพิการ
ติดตั้งลานกีฬาของเทศบาลฯ
ในชุมชน สวนสาธารณะ และ
สถานที่พักผอน
9 อบรมและฟนฟูศักยภาพ อบรมใหความรูและฟนฟู
ในการประกอบอาชีพ ศักยภาพของคนพิการได
ของคนพิการในเขต
ประกอบอาชีพตามความ
เทศบาล
ถนัด และผูดูแลคนพิการ
จํานวน 100 คน

งบประมาณ
(บาท)
20,000

สถานที่
ดําเนินการ
เขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

หนว ยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

เบิกจาย
(บาท)
-

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
19,500

ผลการ
ผลที่ไดรับ
ดําเนินงาน
ไมได
- เนื่องจากไมมีลานกีฬาที่
ดําเนินการ เหมาะสมเพิ่มเติม

100,000

เขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

กองสวัสดิการ
สังคม

32,377.78

-

67,000

แลวเสร็จ

- ผูพิการสามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองได

45

2. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
2.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการแกไขปญหาความยากจนอยางยั่งยืน โดยการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได และลดรายจายของประชาชน
โครงการ
งบประมาณ
สถานที่
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หนว ยงาน
เบิกจาย
โอนเพิ่ม โอนลด
(บาท)
ดําเนินการ
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
137,500
1 เทศบาลพบประชาชน จัดกิจกรรมออกหนวยให
500,000 เขตเทศบาลนคร
กองสวัสดิการ 333,265.51
เพื่อบริการและพัฒนา บริการดานตางๆ แก
นครศรีธรรมราช
สังคม
ประชาชนในเขตเทศบาล
2 สงเสริมและพัฒนาการ จัดอบรมใหความรูดานการ
200,000 เขตเทศบาลนคร
กองสวัสดิการ
72,476.00
120,000
เรียนรูดานการประกอบ ประกอบอาชีพกลุมแมวัยใส
นครศรีธรรมราช
สังคม
อาชีพกลุมแมวัยใส
ในเขตเทศบาล จํานวน 100
(แมมือใหม)
คน

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

แลวเสร็จ

ผลที่ไดรับ
- ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับบริการดานตางๆอยาง
ทั่วถึง
- กลุมคุณแมวัยใส มีความรู
และสามารถประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองได
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2. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
2.5 แนวทางการพัฒนา สรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กในชุมชน
โครงการ
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1 เสริมสรางการเรียนรู
- ดูแลดานการบริโภคและ
และพัฒนาเด็กในศูนย สุขภาพเด็กในศูนยพัฒนาเด็ก
พัฒนาเด็กเล็ก
เล็กใหสามารถมีพัฒนาการ
ตามวัยและเตรียมความพรอม
เขาสูการศึกษาภาคบังคับ
- จัดจางเจาหนาที่ดูแลรักษา
ความสะอาด จํานวน 11
อัตรา
- จัดจางครูดูแลเด็กเล็ก
จํานวน 1 อัตรา
2 พัฒนาครูผูดูแลเด็กของ จัดอบรมสัมมนาครูศูนยพัฒนา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เด็กเล็กของเทศบาล จํานวน
40 คน

งบประมาณ
(บาท)
300,000

สถานที่
ดําเนินการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

หนว ยงาน
เบิกจาย
โอนเพิ่ม
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
สํานักการศึกษา 335,530.00 100,000

80,000 ตามที่กรมสงเสริม สํานักการศึกษา
(งบอุดหนุน) การปกครองทองถิ่น
กําหนด

-

-

โอนลด
(บาท)
-

-

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

ผลที่ไดรับ
- มีครูดูแลเด็กเล็กใหเด็กมี
ความพรอมในการเขาสูการ
ศึกษาภาคบังคับ

ไมไดดําเนินการ - เนื่องจากไมมีการอบรม
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2. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
2.6 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนใหประชาชนออกกําลังกาย และเลนกีฬาเพื่อสรางเสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดี
โครงการ
งบประมาณ
สถานที่
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หนว ยงาน
(บาท)
ดําเนินการ
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
รับผิดชอบหลัก
1 พัฒนาบุคลากร
จัดสงเจาหนาที่อบรม
12,000 กรุงเทพมหานคร สํานักการศึกษา
(เจาหนาที)่
ดานการกีฬา ปละ 1 ครั้ง
(งบอุดหนุน)

เบิกจาย
(บาท)
-

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

ผลการ
ผลที่ไดรับ
ดําเนินงาน
ไมไดดําเนินการ - เนื่องจากไมมีการอบรม
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2. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
2.8 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
โครงการ
งบประมาณ
สถานที่
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หนว ยงาน
เบิกจาย
โอนเพิ่ม
(บาท)
ดําเนินการ
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
1 ตั้งจุดบริการดานความ ตั้งจุดบริการความปลอดภัย
200,000 เขตเทศบาลนคร
สํานักปลัด
130,250.00
ปลอดภัยทางถนนชวง ทางถนน ดังนี้
นครศรีธรรมราช
เทศบาล
เทศกาลตางๆ
- ชวงเทศกาลปใหม
2 จุดๆ ละ 5 วัน
- ชวงเทศกาลสงกรานต
2 จุดๆ ละ 3 วัน
2 ติดตั้งกลองวงจรปด
ติดตั้งกลองวงจรปด จํานวน
5,000,000 - ชุมชนศาลามีชัย กองสวัสดิการ 4,980,000.00
ไมนอยกวา 32 กลอง เปน
- ชุมชนลูกแมอางทอง
สังคม
กลองวงจรปดชนิดไอพี แบบ
- ชุมชนดอนไพร
มุมมองคงที่ สําหรับติดตั้งภาย
- ชุมชนตลาดยาว
นอกอาคาร
3 ติดตั้งกลองโทรทัศน ติดตั้งกลองโทรทัศน
1,600,000
บอกําจัดขยะ
กองสาธารณสุขฯ
วงจรปด (CCTV)
วงจรปด (CCTV) บริเวณ
บริเวณบอกําจัดขยะ บอกําจัดขยะ (ทุงทาลาด)
(ทุงทาลาด)
2 จุด 2 กลอง

โอนลด
(บาท)
-

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

ผลที่ไดรับ

-

แลวเสร็จ

- สามารถปองกันปญหา
อาชญากรรม ประชาชนมี
ความปลอดภันในชีวิต
และทรัพยสิน

-

ไมได
ดําเนินการ

- เนื่องจาก สํานักงานตรวจเงิน
แผนดิน แจงใหพิจารณาทบทวน
โครงการ วาเปนการใชจายเงิน
งบประมาณผิดวัตถุประสงค
และเสี่ยงตอความเสียหาย
หรือเสียประโยชนที่พึงคาด
หมายได

- ลดคการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนลดความสูญเสียตอ
รางกาย ชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
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2. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
2.9 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการ
งบประมาณ
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
(บาท)
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1 ปองกันอัคคีภัยในชุมชน - จัดหาเครื่องดับเพลิงเคมี
260,000
พรอมตูใสใหชุมชน
- อัดเครื่องดับเพลิงเคมีที่
ใชแลวใหกับชุมชน
- ประชาสัมพันธการปองกัน
อัคคีภัยโดยจัดทําสติกเกอร
หมายเลขโทรศัพทแจงเหตุ
เพลิงไหม
2 ฝกอบรมอาสาสมัคร จัดฝกอบรมอาสาสมัครปองกัน
250,000
ปองกันสาธารณภัย
สาธารณภัยในชุมชน จํานวน
ในชุมชน
ปละ 2 ครั้ง ผูเขารวมอบรม
ครั้งละ 300 คน

สถานที่
ดําเนินการ
เขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

หนว ยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด
เทศบาล

เบิกจาย
(บาท)
90,650.00

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

167,500

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

สวนสมเด็จพระศรี
นครินทร 84
(ทุงทาลาด)

สํานักปลัด
เทศบาล

280,070.00

35,000

-

แลวเสร็จ

โอนลด
(บาท)

ผลที่ไดรับ
- ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน

- ประชาชนมีความรูเกี่ยวกับ
การปองกนและบรรเทา
สาธารณภัยในชุมชน
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รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
3.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาการจัดการเรียนการสอน แหลงเรียนรู และสนับสนุนการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของทุกภาคสวน
โครงการ
งบประมาณ
สถานที่
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หนว ยงาน
เบิกจาย
โอนเพิ่ม
(บาท)
ดําเนินการ
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
1 แขงขันทักษะทาง
- จัดสอบแขงขันทักษะทาง
2,000,000 สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา 1,089,234.00
วิชาการ
วิชาการ และประกวดกิจกรรม
ในสังกัดเทศบาล
ทุกกลุมสาระการเรียนรูใหกับ
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
นักเรียนชั้นอนุบาล - ม.6
- จัดสอบแขงขันคัดเลือก
โรงเรียนสาธิตเทศบาล
นักเรียนโรงเรียนในสังกัด ชั้น
วัดเพชรจริก
ป.5 ชั้น ม.2 และ ม.5 ใน 5
กลุมสาระ ประกอบดวย
คณิตศาสตร ภาษาไทย
วิทยาศาสตร สังคมศึกษา
แทนเทศบาล
- จัดสงนักเรียนตัวแทน
จังหวัดสุราษฎรธานี
เทศบาลพรอมครูฝกสอน
เขารวมการแขงขันในโครง
การการแขงขันคนเกงใน

โอนลด
(บาท)
909,000

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

ผลที่ไดรับ
- ไดตัวแทนเทศบาลเพื่อเขา
รวมแขงขันระดับภาคใตและ
ระดับประเทศ
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ลําดับ
ที่

โครงการ

2 วัดผลและประเมินผล
การศึกษา
3 จัดทําแผนพัฒนาของ
สถานศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
โรงเรียนทองถิ่นระดับภาค
และระดับประเทศ
- จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
นักเรียน ผูปกครองนักเรียน
ที่มีคะแนนเต็ม 100 จากการ
สอบโอเน็ต (O-NET) และ
บุคลากรที่เกี่ยวของ
จัดสอบวัดผลนักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลทุกคน ปการ
ศึกษาละ 2 ครั้ง
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ของสํานักการศึกษา การทบ
ทวนแผนพัฒนาการศึกษา
ของสํานักการศึกษา การจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

เบิกจาย
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผลการ
ดําเนินงาน

ผลที่ไดรับ

100,000 สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
ในสังกัดเทศบาล

89,100.00

-

-

แลวเสร็จ

- นักเรียนสามารถทราบระดับ
ผลการเรียนรูของตนเอง

200,000 สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
ในสังกัดเทศบาล

20,000.00

-

-

แลวเสร็จ

- มีแผนพัฒนาการศึษาของ
สถานศึกษาในสังกัดและ
อบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ใหกับบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด

หนว ยงาน
รับผิดชอบหลัก

โรงแรมทวินโลตัส
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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โครงการ
ลําดับ
ที่
4 ปรับปรุงภูมิทัศนใน
โรงเรียน

5 อาหารเสริมนม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ตกแตงภายในโรงเรียนดวย
ไมดอกไมประดับ สวนหยอม
และอื่นๆ ใหสวยงาม เพื่อ
สรางบรรยากาศเอื้ออํานวย
ในการเรียนการสอนของ
โรงเรียนในสังกัด 10 โรงเรียน
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
20 ศูนย
เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม
(นม) ดังนี้
- โรงเรียนสังกัดเทศบาล
- โรงเรียนสังกัด สพฐ.
จํานวน 4 โรงเรียน
- ศูนยการศึกษาพิเศษ
ประจําจังหวัด
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 20 ศูนย

งบประมาณ
สถานที่
หนว ยงาน
เบิกจาย
(บาท)
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
180,000 สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา 177,900.00
ในสังกัดเทศบาล และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
20 ศูนย

35,541,000
(งบอุดหนุน)

โรงเรียนหรือสถาน
ศึกษาที่ไดรับการ
จัดสรรเงินอุดหนุน
คาอาหารเสริม (นม)

สํานักการศึกษา 16,234,415.00

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

-

-

กําลังดําเนินการ

ผลที่ไดรับ
-โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีสภาพภูมิทัศที่สวยงาม
เอื้ออํานวยตอการเรียน
การสอน
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โครงการ
ลําดับ
ที่
6 จัดงานชุมนุมลูกเสือ
ทองถิ่นไทย ครั้งที่ 5
พ.ศ.2560 ภาคใต

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
จัดงานชุมนุมลูกเสือทองถิ่น
ไทย ระดับภาคใต ครั้งที่ 5

7 จัดตั้งศูนยการเรียนรู
ในสถานศึกษา

จัดซื้อหนังสือและแบบเรียน
ใหกับโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
จํานวน 10 โรงเรียน

8 สนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา
- การพัฒนาการจัดการ - จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัด
ศึกษาโดยใชโรงเรียนเปน การศึกษา เชน สงเสริม
ฐานในการพัฒนาทองถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่นเศรษฐกิจ
(SBMLD)
พอเพียงตามแนวพระราชดําริ
สงเสริมอาชีพระหวางเรียน
หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
สถานศึกษา
- จัดสงโรงเรียนสมัครเขารวม
และเขาประกวดโรงเรียน
SBMLD ดีเดน

งบประมาณ
(บาท)
3,000,000
(งบอุดหนุน)

สถานที่
หนว ยงาน
เบิกจาย
โอนเพิ่ม
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
- สนามกีฬาจังหวัด สํานักการศึกษา 2,518,226.00
นครศรีธรรมราช
- สวนสมเด็จพระศรี
นครินทร 84
10,000,000 สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
(งบอุดหนุน) ในสังกัดเทศบาล

3,500,000 สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
(งบอุดหนุน) ในสังกัดเทศบาล

2,410,000

-

200,000

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

-

กําลังดําเนินการ

-

แลวเสร็จ

โอนลด
(บาท)

ผลที่ไดรับ
- ลูกเสือเนตรนารีและผู
กํากับลูกเสือ ไดแลกเปลี่ยน
ประสบการณ และความรูไป
ไปพัฒนากิจการลูกเสือ

- เขารวมและเขาประกวด
โรงเรียน SBMLD ดีเดน
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ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- สงเสริม อปท.ที่จัดทํา โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
แผนพัฒนาการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และสํานัก
ดีเดน
การศึกษา จัดสงแผนพัฒนา
การศึกษาเขาประกวดแขงขัน
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดนใน
ระดับประเทศ
- อาหารกลางวัน
เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด
เทศบาล 8 โรงเรียน และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน
20 ศูนย
- ปรับปรุงหลักสูตร จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
สถานศึกษา
พนักงานครูเทศบาลเพื่อพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 10
โรงเรียน

งบประมาณ
สถานที่
หนว ยงาน
(บาท)
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก
100,000 สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
(งบอุดหนุน) ในสังกัดเทศบาล

เบิกจาย
(บาท)
7,500.00

47,409,600 สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา 47,241,600.00
(งบอุดหนุน) ในสังกัดเทศบาล และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

200,000 สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา 200,000.00
(งบอุดหนุน) ในสังกัดเทศบาล

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

4,400,000 11,100,000

-

-

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

ผลที่ไดรับ
- จัดสงแผนพัฒนาการศึกษา
เขาประกวดแขงขันแผนพัฒนา
การศึกษาดีเดนในระดับประเทศ

แลวเสร็จ

- นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลและศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีอาหารกลางวัน
รับประทาน

แลวเสร็จ

- โรงเรียนในสังกัดไดจัดประชุม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียน 11 โรงเรียน
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ลําดับ
ที่

โครงการ
- การพัฒนาพนักงาน
ครูของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล
- พัฒนาหองสมุด
โรงเรียน
- คาปจจัยพื้นฐาน
สําหรับนักเรียนยากจน
- จัดการเรียนการสอน
(รายหัว)

- หนังสือเรียน

- อุปกรณการเรียน
การสอน

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
จัดอบรมสัมมนาใหแกพนักงาน
ครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จํานวน 10 โรงเรียน
จัดซื้อหนังสือใหกับหองสมุด
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นักเรียนประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
นักเรียนระดับอนุบาล ประถม
ศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และ
เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล
สนับสนุนหนังสือเรียนใหกับ
นักเรียนระดับอนุบาล ประถม
ศึกษาและระดับ มัธยมศึกษา
สนับสนุนอุปกรณการเรียน
การสอนนักเรียนระดับอนุบาล
ประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษา

งบประมาณ
สถานที่
หนว ยงาน
(บาท)
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก
1,365,000 สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
(งบอุดหนุน) ในสังกัดเทศบาล

เบิกจาย
(บาท)
-

1,000,000 สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา 1,000,000.00
(งบอุดหนุน) ในสังกัดเทศบาล
3,247,000 สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา 3,624,880.00
(งบอุดหนุน) ในสังกัดเทศบาล
3,907,000 สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา 24,052,200.00
(งบอุดหนุน) ในสังกัดเทศบาล

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

ผลการ
ดําเนินงาน
ไมไดดําเนินการ

-

-

แลวเสร็จ

-

-

แลวเสร็จ

1,181,700 208,000

ผลที่ไดรับ
- เนื่องจากไมไดรับการ
จัดสรรงบประมาณ

แลวเสร็จ

6,799,770 สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา 6,872,224.00 188,980
(งบอุดหนุน) ในสังกัดเทศบาล

-

แลวเสร็จ

3,919,850 สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา 3,977,965.00 128,590
(งบอุดหนุน) ในสังกัดเทศบาล

-

แลวเสร็จ
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ลําดับ
ที่

โครงการ
- เครื่องแบบนักเรียน
- กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียน

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ระดับอนุบาลประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษา
นักเรียนระดับอนุบาล
ประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษา
จัดทําศูนยการเรียนรูสําหรับ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

- การจัดทําศูนยการ
เรียนรูสําหรับเด็ก
ปฐมวัย
- สงเสริมกิจกรรมรัก - พัฒนาบุคลากรในสังกัด
การอานในสถานศึกษา ใหมีความรูความสามารถใน
อปท.
ดานการจัดกิจกรรมสงเสริม
การอาน
- สรางเสริมประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนดวย
กิจกรรมสงเสริมการอาน
9 กอสรางปรับปรุงอาคาร กอสรางฐานเสาธงชาติโรงเรียน
เรียน/อาคารอื่นๆหรือ เทศบาลวัดทาวโคตร ฐานเสาธง
ระบบสาธารณูปโภค ขนาด 3.00x 4.00 เมตร

งบประมาณ
สถานที่
หนว ยงาน
เบิกจาย
โอนเพิ่ม
(บาท)
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
3,847,770 สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา 3,896,016.00 107,650
(งบอุดหนุน) ในสังกัดเทศบาล
5,485,710 สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา 5,587,590.00
(งบอุดหนุน) ในสังกัดเทศบาล

โอนลด
(บาท)
-

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

-

แลวเสร็จ

ผลที่ไดรับ

50,000 สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
(งบอุดหนุน) ในสังกัดเทศบาล

-

-

-

ไมไดดําเนินการ

- เนื่องจากไมไดรับการ
จัดสรรงบประมาณ

100,000 สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
(งบอุดหนุน) ในสังกัดเทศบาล

-

-

-

ไมไดดําเนินการ

- เนื่องจากไมไดรับการ
จัดสรรงบประมาณ

-

-

-

กําลังดําเนินการ

65,900

โรงเรียน
สํานักการศึกษา
เทศบาลวัดทาวโคตร
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3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
3.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการ
งบประมาณ
สถานที่
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หนว ยงาน
เบิกจาย
โอนเพิ่ม
(บาท)
ดําเนินการ
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
1 เชื่อมตอเครือขาย
- เชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็ว
1,186,800 สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา 1,131,445.48
อินเตอรเน็ต
สูงสําหรับสถานศึกษาโรงเรียน
(งบอุดหนุน) ในสังกัดเทศบาล
ในสังกัดเทศบาล
- จายคาอินเตอรเน็ตของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

โอนลด
(บาท)
55,000

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

ผลที่ไดรับ
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3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
3.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กเปนคนดี มีความรูคูคุณธรรม
โครงการ
งบประมาณ
สถานที่
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หนว ยงาน
เบิกจาย
(บาท)
ดําเนินการ
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
1 พัฒนาแหลงเรียนรูของ จัดทําขอมูลแหลงเรียนรูของ
500,000 สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
โรงเรียน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
(งบอุดหนุน) ในสังกัดเทศบาล
จํานวน 10 โรงเรียน
2 วันเด็กแหงชาติ
จัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็ก
400,000 สวนสมเด็จพระศรี สํานักการศึกษา 389,929.00
และเยาวชนไดมีประสบการณ
นครินทร 84
ทั้งดานทักษะ ความรู ความคิด
(ทุงทาลาด)
ความสามารถ การแสดงออก
และการบันเทิง

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

ผลการ
ดําเนินงาน
กําลังดําเนินการ

-

-

แลวเสร็จ

ผลที่ไดรับ

- เด็กเยาวชนไดเขารวม
กิจกรรมวันเด็กไดแสดงออก
และรวมกิจกรรมบันเทิง
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3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
3.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กและเยาวชน
โครงการ
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1 สงเสริมสุขภาพและ
- จัดการแขงขันกีฬาชุมชน
การแขงขันกีฬาชุมชน และเยาวชนชุมชนในเขต
เทศบาล จํานวน 62 ชุมชน
- สนับสนุนครูนําเตนแอโรบิค
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา
2 จัดการแขงขันกีฬา
จัดการแขงขันกีฬาประเภท
นักเรียนกลุมโรงเรียน กรีฑา ระหวางนักเรียนโรงเรียน
เทศบาล
สังกัดเทศบาล 8 โรงเรียน
ปการศึกษาละ 1 ครั้ง
3 บริหารจัดการอุทยาน จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
การเรียนรู
ตางๆ เชน โซนตะลอนเน็ต
หองสมาธิไอที หองเรียนขาลุย
หองสมุด หองเด็กเล็ก หองฉาย
ภาพยนตรวิกวิบวับ หองฉาย
ภาพยนตสามมิติ
4 บริหารจัดการพิพิธภัณฑ จัดนิทรรศการถาวรปละ
เมือง
1 เรื่อง และจัดนิทรรศการ
หมุนเวียนปละ 3 เรื่อง

ใชเวลาวางใหเปนประโยชนดวยกีฬา ดนตรี และกิจกรรมนันทนาการ
งบประมาณ
สถานที่
หนว ยงาน
เบิกจาย
โอนเพิ่ม
(บาท)
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
3,000,000 สนามกีฬาจังหวัด กองสวัสดิการ 2,801,465.19
นครศรีธรรมราช
สังคม

สํานักการศึกษา 642,246.00

โอนลด
(บาท)
-

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

-

-

แลวเสร็จ

- โรงเรียนไดมีกิจกรรม
แขงขันกีฬารวมกันและได
คัดเลือกตัวแทนนักกีฬา

-

-

แลวเสร็จ

- มีเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ประจําอุทยานการเรียนรู

-

แลวเสร็จ

- มีเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ประจําพิพิธภัณฑเมือง

700,000

สนามกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช

1,500,000

อุทยานการเรียนรู
เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

กองวิชาการ
และแผนงาน

1,380,513.00

1,000,000

พิพิธภัณฑเมือง
สวนสมเด็จพระ
ศรีนครินทร 84
(ทุงทาลาด)

กองวิชาการ
และแผนงาน

1,112,087.00 200,000

ผลที่ไดรับ
- ประชาชนมีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง
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โครงการ
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
5 จัดสงนักกีฬาเขารวม จัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
แขงขันกีฬากรมสงเสริม กับหนวยงานอื่นๆ ซึ่งจัดโดย
การปกครองสวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น ระดับภาค และระดับ
ประเทศ
6 สภาเด็กและเยาวชน ดําเนินการฝกอบรมและสนับ
ในระดับเทศบาล
สนุนการดําเนินงานของสภา
เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล
7 บริหารจัดการหอศิลป - ผลิตกิจกรรมสงเสริมการ
รวมสมัยเมืองคอน
เรียนรูทางดานศิลปะ
- จัดแสดงศิลปะและเผยแพร
ผลงานที่มีคุณคาตอสาธารณชน
- สรางเครือขายและพันธมิตร
ทางดานศิลปะ
8 จัดตั้งวงนคร
กอตั้งวงดนตรีนครออรเคสตรา
ออรเคสตรา
ที่เปนตัวแทนและมีอัตลักษณ
ทางวัฒนธรรมที่เปนความ
ภาคภูมิใจของชาวนครศรีฯ
จํานวน 1 วง

งบประมาณ
สถานที่
หนว ยงาน
เบิกจาย
โอนเพิ่ม
(บาท)
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
2,500,000 - จังหวัดสุราษฎรธานี สํานักการศึกษา 3,286,433.00 1,050,000
- จังหวัดรอยเอ็ด

300,000

- เขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
- สถานที่ภายนอก
ตามความเหมาะสม
500,000 อุทยานการเรียนรู
เทศบาลนครนครศรี
ธรรมราช

1,000,000

โรงเรียนนานาชาติ
เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

โอนลด
(บาท)
-

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

ผลที่ไดรับ
- ไดเขารวมแขงขันกีฬา
กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น

กองสวัสดิการ
สังคม

-

-

200,000

ไมได
ดําเนินการ

- เนื่องจากกฎหมายใหยุบ
สภาเด็กที่มีอยุเดิมและให
ดําเนินการจัดตั้งใหม

กองวิชาการ
และแผนงาน

268,926.00

-

180,000

แลวเสร็จ

- ประชาชนสามารถเรียนรู
ศิลปะและสามารถเผยแพร
ศิลปะตอสาธารณชน

สํานักการศึกษา 632,462.00

-

-

แลวเสร็จ

- โรงเรียนมีวงออเคสตรา
ที่มีอัตลักษณทางวัฒนธรรม
ของชาวนครศรีธรรมราช

61

โครงการ
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
9 โครงการปรับปรุงหอง ปรับปรุงอาคารอุทยานการเรียน
ชมภาพยนตรวิกวิบวับ รู หองโรงภาพยนตรโดยทําการ
ติดตั้งเกาอี้โรงภาพยนตร
พรอมกอสรางเวทีขนาดเล็ก

งบประมาณ
(บาท)
438,000

สถานที่
ดําเนินการ
อุทยานการเรียนรู

หนว ยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองวิชาการฯ

เบิกจาย
(บาท)
-

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

ผลการ
ดําเนินงาน
กําลัง
ดําเนินการ

ผลที่ไดรับ
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3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
3.5 แนวทางการพัฒนา พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสูมาตรฐานสากล
โครงการ
งบประมาณ
สถานที่
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1 ฝกอบรมทักษะกระบวน นํานักเรียนระดับมัธยมศึกษา
630,000
มหาวิทยาลัย
การทางวิทยาศาสตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัด
วลัยลักษณ
เพชรจริก ฝกอบรมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
จํานวน ๓๐ สัปดาห
2 สงเสริมความเปนเลิศ ฝกอบรมวิชาการเพื่อใหความรู
200,000
- โรงเรียนสาธิต
ทางวิชาการ
แกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
เทศบาลวัดเพชรจริก
โดยการจัดอบรม และประชุม
- โรงเรียนเทศบาล
สัมมนาพัฒนาทักษะแกครู
วัดทาโพธิ์
- แหลงเรียนรูอื่นๆ
3 กิจกรรมวันครู
จัดกิจกรรมวันครูในโรงเรียน
250,000 หอประชุมเมือง
สังกัดเทศบาล
สวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร84
4 ประชุมปฐมนิเทศ
จัดประชุมปฐมนิเทศพนักงาน
300,000 โรงแรมทวินโลตัส
พนักงานครูเทศบาล ครูเทศบาล ครูอัตราจาง และ
บุคลากรทางการศึกษา
ปการศึกษาละ 1 ครั้ง

หนว ยงาน
เบิกจาย
โอนเพิ่ม
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
สํานักการศึกษา 916,440.00 290,000

โอนลด
(บาท)
-

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

ผลที่ไดรับ
- นักเรียนไดรับการฝกอบรม
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร

สํานักการศึกษา

-

-

199,000

แลวเสร็จ

- ดําเนินการรวมกับโครงการ
แขงขันนักเรียนคนเกงระดับ
ประถมศึกษา

สํานักการศึกษา

54,600.00

-

150,000

แลวเสร็จ

- ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาดรวมเชิดชูบูชาครู

35,000

-

แลวเสร็จ

- ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไดทราบนโยบายการ
ศึกษาทองถิ่น

สํานักการศึกษา 312,253.85
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โครงการ
ลําดับ
ที่
5 ประกันคุณภาพการ
ศึกษา

6 นิเทศติดตาม
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา

7 ประชุมสัมมนา
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
8 ฝกอบรมสัมมนา
พนักงานครูเทศบาล

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
จัดทําแบบทดสอบและ
เครื่องมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการ
ศึกษาที่ อปท.กําหนด จํานวน
16 มาตรฐาน อนุบาล 4
มาตรฐาน
นิเทศติดตามประเมินผล
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ

จัดประชุมสัมมนาคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียนในสังกัด
จัดอบรมสัมมนาพนักงาน
ครูเทศบาลครูอัตราจางบุคลากร
สนับสนุนการสอน และบุคลาก
ทางการศึกษา

งบประมาณ
สถานที่
หนว ยงาน
(บาท)
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก
250,000 - สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
ในสังกัดเทศบาล
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

เบิกจาย
(บาท)
40,745.00

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

50,000 - สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
ในสังกัดเทศบาล
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
100,000 โรงแรมทวินโลตัส สํานักการศึกษา

42,509.00

-

-

แลวเสร็จ

-

-

-

1,700,000

-

2,000,000 - หองประชุมสํานักงาน สํานักการศึกษา 3,378,073.19
เทศบาลนครนครศรีฯ
- โรงแรมทวินโลตัส

ผลที่ไดรับ
- ดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการ
ศึกษาที่กรมสงเสริมฯ กําหนด

- สามารถทราบระดับ
ผลการเรียนรูของนักเรียน

ไมไดดําเนินการ - เนื่องจากจะดําเนินการ
ในป 2561

แลวเสร็จ

- ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของเทศบาลมีความรู
ความเขาใจในการปฏิบัติงาน
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โครงการ
ลําดับ
ที่
9 พัฒนาสถานศึกษา
สูมาตรฐานสากล

10 บริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล
วัดทาโพธิ์

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- จัดประกวดสถานศึกษา
ปละ 1 ครั้ง
- จัดอบรมใหความรูแก
ผูบริหารสถานศึกษา และ
พนักงานครู จํานวน 1 ครั้ง
สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียน
เทศบาลวัดทาโพธิ์ (ระดับมัธยม
ศึกษา)

งบประมาณ
สถานที่
หนว ยงาน
(บาท)
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก
500,000 - สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
ในสังกัดเทศบาล
- โรงแรมทวินโลตัส

300,000

เบิกจาย
(บาท)
-

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โรงเรียนเทศบาลวัด สํานักการศึกษา 797,655.00 498,000
ทาโพธิ์

โอนลด
(บาท)
-

ผลการ
ดําเนินงาน
ไมไดดําเนินการ

-

แลวเสร็จ

ผลที่ไดรับ
- เนื่องจากไมมีการจัดอบรม

- โรงเรียนสามารถจัดการเรียน
การสอนระดับมัธยมศึกษาได
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3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
3.6 แนวทางการพัฒนา พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย ใหมีประสิทธิภาพ
โครงการ
งบประมาณ
สถานที่
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1 จัดการศึกษานอกระบบ จัดการศึกษานอกระบบ และ
400,000
อาคารศิลปชีพ
โรงเรียน
ตามอัธยาศัย ระดับการศึกษา
เทศบาลนคร
ขั้นพื้นฐาน (กศน.) ใหแก
นครศรีธรรมราช
เยาวชนที่พลาดโอกาสในการ
ศึกษาในระบบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2 สงเคราะหเด็กยากไรใน จัดการศึกษาและสนับสนุน
300,000
อาคารศิลปชีพ
ชุมชนและเด็กเรรอน คาพาหนะ คาอาหารกลางวัน
เทศบาลนคร
และคาเครื่องบริโภค ปจจัย
นครศรีธรรมราช
ตางๆ สําหรับเด็กผูดอย
โอกาส และเด็กเรรอนภายใน
เขตเทศบาล จํานวน 25 คน
3 รณรงคเพื่อปองกัน
จัดกิจกรรมรณรงคปองกัน
283,000 สถานศึกษาโรงเรียน
ยาเสพติดในสถานศึกษา ยาเสพติดโรงเรียนในสังกัด
(งบอุดหนุน) ในสังกัดเทศบาล
เทศบาล 10 โรงเรียน

หนว ยงาน
เบิกจาย
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
สํานักการศึกษา 283,472.00

สํานักการศึกษา

28,140.00

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

-

-

แลวเสร็จ

- เด็กดอยโอกาสไดรับการ
ดูแลเปนอยางดี มีอาหาร
มีพาหนะในแตละวัน มีเสื้อผา
เครื่องแตงกายทุกวัน

-

แลวเสร็จ

- นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
มีความรูเรื่องโทษของยา
เสพติดและการปองกันรักษา

สํานักการศึกษา 661,000.00 417,000

ผลที่ไดรับ
- เยาวชนไดรับการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และมีดอกาสไดรับการศึกษา
ตอในระดับอุดมศึกษา

66

โครงการ
ลําดับ
ที่
4 พัฒนาครูอาสา

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
จัดสงครูสอนเด็กเรรอนเขารับ
การอบรมสัมมนาตามที่
กรมสงเสริมจัดอบรม ปการ
ศึกษาละ 1 ครั้ง
5 อบรมสงเสริมคุณภาพ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ชีวิตเยาวชน
คุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน ผูดอย
โอกาสในเขตเทศบาล จํานวน
1 รุน ใชเวลาฝกอบรม 4 คืน
5 วัน

งบประมาณ
(บาท)
6,000
(งบอุดหนุน)

300,000

สถานที่
ดําเนินการ
กรุงเทพมหานคร

หนว ยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการศึกษา

เบิกจาย
(บาท)
-

สถานที่ภายนอก สํานักการศึกษา 297,600.00
ตามความเหมาะสม

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

-

-

แลวเสร็จ

ผลที่ไดรับ
- ครูอาสาที่ไดรับการอบรม
มีความรูความสามารถมากขึ้น

- เยาวชนกลุม กศน.ไดอบรม
สรางความสามัคคีในหมูคณะ
และไดเรียนรูนอกสถานที่
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3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
3.7 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
โครงการ
งบประมาณ
สถานที่
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หนว ยงาน
เบิกจาย
โอนเพิ่ม
(บาท)
ดําเนินการ
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
1 สงเสริมงานประเพณี จัดกิจกรรมสงเสริมงานประเพณี
9,000,000 เขตเทศบาลนคร สํานักการศึกษา 2,171,619.00
ศาสนา และวัฒนธรรม ศาสนา และวัฒนธรรม ดังนี้
นครศรีธรรมราช
- งานเทศกาลมหาสงกรานต
และแหนางดาน
- งานประเพณีลอยกระทง
- งานประเพณีแหผาขึ้นธาตุ
- กิจกรรมวันเขาพรรษา
- ประเพณีวันสารทเดือนสิบ
- จัดกิจกรรมวันขึ้นปใหม
- จัดกิจกรรมวันลากพระ
- งานสานสัมพันธเดือน
รอมฎอน ฮ.ศ.1439
- งานเทศกาลคริสตมาส
- สมโภชศาลหลักเมือง
- จัดงานเฉลิมฉลองวันตรุษ
อีดิ้ลอัฎฮา ฮ.ศ.1438
- จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา
- จัดงานฉลองนตรุษจีน
ไซนาทาวน เมืองนคร

โอนลด
(บาท)
6,371,700

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

ผลที่ไดรับ
- สืบสานวัฒนธรรมและ
ประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น
อันดีงาม
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โครงการ
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
2 สงเสริมแมบานและ สนับสนุนใหชุมชนในเขต
เยาวชนจัดกิจกรรม เทศบาล 62 ชุมชน จัด
งานประเพณีเดือนสิบ กิจกรรมการแสดงที่อนุรักษ
ไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี
ทองถิ่น
3 บริหารจัดการพุทธภูมิ - จัดกิจกรรมรวมปฏิบัติธรรม
ประจําเดือน
- จัดเอกสารประชาสัมพันธ
พุทธภูมิ

งบประมาณ
(บาท)
600,000

สถานที่
ดําเนินการ
สวนสมเด็จพระศรี
นครินทร 84
(ทุงทาลาด)

หนว ยงาน
เบิกจาย
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
กองสวัสดิการ 286,371.00
สังคม

250,000

บริเวณพุทธภูมิ
สวนสมเด็จพระศรี
นครินทร 84
(ทุงทาลาด)

สํานักการศึกษา 312,207.00 100,000

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

-

แลวเสร็จ

ผลที่ไดรับ
- ชุมชนไดมีโอกาสแสดง
ออกและรวมอนุรักษ
ประเพณีอันดีงามของ
ทองถิ่น
- มีเจาหนาที่ดูแลรักษาความ
สะอาดและประชาสัมพันธ
การดําเนินงานของพุทธภูมิ
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โครงการ
ลําดับ
ที่
4 การจัดกิจกรรมชุมชน
เพื่อสงเสริมประเพณี
ศาสนา วัฒนธรรม
และทองเที่ยว

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
สงเสริมการจัดกิจกรรมทาง
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
และการทองเที่ยวตางๆ ของ
ชุมชน

งบประมาณ
สถานที่
หนว ยงาน
เบิกจาย
(บาท)
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
500,000 ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ 352,955.00
นครนครศรีธรรมราช
สังคม
จํานวน 62 ชุมชน

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

ผลที่ไดรับ
- สืบสานวัฒนธรรมและ
ประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น
อันดีงาม

70

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
4. ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
4.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบคมนาคมขนสง ระบบการจราจร และไฟฟาสาธารณะ ใหทั่วถึงเพียงพอ และไดมาตรฐาน
โครงการ
งบประมาณ
สถานที่
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หนว ยงาน
เบิกจาย
(บาท)
ดําเนินการ
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
1 กอสรางหรือปรับปรุง - กอสรางถนน ค.ส.ล. ถนน
230,000 ซอยประชานิมิตร
สํานักการชาง 227,000.00
ถนน
ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. กวาง
(ตอจากของเดิม)ชวงที่
5.00 ม. ยาว 12.00 ม.ชวง
1 และชวงที่ 2
ที่ 2 ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
กวาง 5.00 ม. หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 355.00 ตร.ม.
- กอสรางยกระดับปูยาง
1,596,000 ถนนปาโลง บริเวณ สํานักการชาง
แอสฟลทติกคอนกรีต
สะพานวัดศรีทวีไปทาง
ถนนกวาง 5.00-8.00 ม.
ทิศเหนือถึงสามแยกวัด
ยาว 200.00 ม.หนาเฉลี่ย
ใหญชัยมงคล
0.05 ม. หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 1,280.00 ตร.ม.
- กอสรางถนน ค.ส.ล ถนน
331,800
ซอยทานรม
สํานักการชาง 326,000.00
กวาง 2.80 - 6.00 ม.ยาว
123.00 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
415.00 ตร.ม.

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

-

-

กําลัง
ดําเนินการ

-

-

แลวเสร็จ

ผลที่ไดรับ
- ผิวจราจรไดมาตรฐาน
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

- ผิวจราจรไดมาตรฐาน
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
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ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- กอสรางปูยางแอสฟลติก
คอนกรีต ถนนกวาง 4.508.00 ม. ยาว 885.00 ม.
หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 5,037.00 ตร.ม.
- กอสรางถนน ค.ส.ล ถนน
กวาง 2.30-5.00 ม. ยาว
107.00 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
482.00 ตร.ม.
- กอสรางถนน ค.ส.ล.
ถนนกวาง 3.90-5.20 ม.
ยาว 115.00 ม. หนา
0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 545.00 ตร.ม.

งบประมาณ
(บาท)
1,969,800

สถานที่
ดําเนินการ
ซอยหัวหลาง

หนว ยงาน
เบิกจาย
โอนเพิ่ม
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
สํานักการชาง 1,378,623.00
-

โอนลด
(บาท)
-

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

389,550

ซอยตีนเปด

สํานักการชาง

363,000.00

438,900 ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก สํานักการชาง

404,000.00

ผลที่ไดรับ

-

-

แลวเสร็จ

- ผิวจราจรไดมาตรฐาน
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

-

-

แลวเสร็จ

- ผิวจราจรไดมาตรฐาน
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

- ผิวจราจรไดมาตรฐาน
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
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ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- กอสรางถนน ค.ส.ล.
ถนนกวาง 5.00-6.10 ม.
ยาว 127.00 ม. หนา
0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 688.00 ตร.ม.
- กอสรางถนน ค.ส.ล.
ถนนกวาง 4.10-6.10 ม.
ยาว 183.00 ม.หนา 0.15
ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
919.00 ตร.ม.
- กอสรางถนน ค.ส.ล. ถนน
ค.ส.ล.กวาง 4.00 ม. ยาว
37.00 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
148.00 ตร.ม.
- กอสรางถนน ค.ส.ล. ถนน
ค.ส.ล. กวาง 5.00 ม. ยาว
142.00 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
710.00 ตร.ม.

งบประมาณ
สถานที่
หนว ยงาน
เบิกจาย
(บาท)
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
544,950 ซอยโพธิ์ยายรถตะวันตก สํานักการชาง 500,000.00

712,950

ซอยสบเดิม

96,000 ทางเขาวัดบุญนารอบ

480,000

ซอยบุญพา 5

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

ผลที่ไดรับ
- ผิวจราจรไดมาตรฐาน
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

สํานักการชาง

653,884.72

-

-

แลวเสร็จ

- ผิวจราจรไดมาตรฐาน
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

สํานักการชาง

96,000.00

-

-

แลวเสร็จ

- ผิวจราจรไดมาตรฐาน
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

สํานักการชาง

479,000.00

-

-

แลวเสร็จ

- ผิวจราจรไดมาตรฐาน
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
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ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- กอสรางถนน ค.ส.ล. ถนน
ค.ส.ล. กวาง 5.00 ม. ยาว
123.00 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
615.00 ตร.ม.
- กอสรางถนน ค.ส.ล. ถนน
ค.ส.ล. กวาง 4.00 ม. ยาว
130.00 ม.หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
520.00 ตร.ม.
- กอสรางถนน ค.ส.ล. ถนน
ค.ส.ล. กวาง 5.00 ม. ยาว
98.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือ
มีพื้นที่ไมนอยกวา 490.00
ตร.ม.
- กอสรางถนน ค.ส.ล. ถนน
ค.ส.ล. กวาง 4.00 ม. ยาว
238.00 ม.หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
952.00 ตร.ม.

งบประมาณ
(บาท)
430,000

สถานที่
ดําเนินการ
ซอยบุญพา 7

หนว ยงาน
เบิกจาย
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
สํานักการชาง 429,000.00

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

ผลที่ไดรับ
- ผิวจราจรไดมาตรฐาน
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

400,000

ซอยเพชรไทยพงษ

สํานักการชาง

400,000.00

-

-

แลวเสร็จ

- ผิวจราจรไดมาตรฐาน
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

360,000

ซอยตาแบน

สํานักการชาง

346,000.00

-

-

แลวเสร็จ

- ผิวจราจรไดมาตรฐาน
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

สํานักการชาง

684,400.00

-

-

แลวเสร็จ

- ผิวจราจรไดมาตรฐาน
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

650,000 ซอยหมอจิ๋ว (ทวดทอง
1 แยก 1)
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ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- กอสรางถนน ค.ส.ล. ถนน
ค.ส.ล. กวาง 2.35-2.70 ม.
ยาว 80.00 ม.หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
205.00 ตร.ม.
- กอสรางถนน ค.ส.ล.ถนน
ค.ส.ล. กวาง 3.00-4.00 ม.
ยาว 167.00 ม.หนา 0.15
ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
555.00 ตร.ม.
- กอสรางถนน ค.ส.ล. ถนน
ค.ส.ล. กวาง 2.20 - 3.20 ม.
ยาว 54.00 ม.หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
156.00 ตร.ม.

งบประมาณ
(บาท)
133,000

สถานที่
ดําเนินการ
ซอยมีชัย

หนว ยงาน
เบิกจาย
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
สํานักการชาง 133,000.00

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

ผลที่ไดรับ
- ผิวจราจรไดมาตรฐาน
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

360,000 ซอยวัดหัวอิฐจากประตู สํานักการชาง
วัดหัวอิฐไปทางทิศใต
ถึงถนน ค.ส.ล.ของเดิม

360,000.00

-

-

แลวเสร็จ

- ผิวจราจรไดมาตรฐาน
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

101,000 ซอยหลังวัดชะเมา 4

101,000.00

-

-

แลวเสร็จ

- ผิวจราจรไดมาตรฐาน
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

สํานักการชาง
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ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- กอสรางถนน ค.ส.ล. ถนน
ค.ส.ล. กวาง 2.00-3.30 ม.
ยาว 47.00 ม.หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
134.00 ตร.ม.

งบประมาณ
สถานที่
หนว ยงาน
(บาท)
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก
87,000 ซอยหลังวัดชะมา 2 สํานักการชาง

เบิกจาย
(บาท)
87,000.00

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

ผลที่ไดรับ
- ผิวจราจรไดมาตรฐาน
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
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โครงการ
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
2 กอสราง/ปรับปรุงถนน - กอสรางถนน ค.ส.ล.และ
และทอ รางระบายน้ํา ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กวาง
6.00 ม. ยาว 90.00 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
540.00 ตร.ม. พรอมวาง
ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.60 ม.
ความยาว 10.00 ม. จํานวน
1 จุด
- กอสรางปูยางแอสฟลทติก
คอนกรีต และรางระบายน้ํา
ค.ส.ล. ถนนกวาง 9.30 11.80 ม. ยาว 100.00 ม.
หนา 0.05 ม.หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 992.00 ตร.ม.
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ภายในกวาง 0.40 ม.ยาว
100.00 ม. พรอมตีเสน
จราจร

งบประมาณ
(บาท)
378,000

สถานที่
ดําเนินการ
แยกจากถนนทาซัก
ซอย 3

937,650 ถนนมังคุด (ฝงทิศใต)

หนว ยงาน
เบิกจาย
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
สํานักการชาง 377,500.00

สํานักการชาง

642,500.00

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

-

-

แลวเสร็จ

ผลที่ไดรับ
- ผิวจราจรไดมาตรฐาน
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
- ทอระบายน้ําไดมาตรฐาน
การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ
ปองกันปญหาน้ําทวมขัง

- ผิวจราจรไดมาตรฐาน
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
- ทอระบายน้ําไดมาตรฐาน
การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ
ปองกันปญหาน้ําทวมขัง
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ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- กอสรางถนน ค.ส.ล. และ
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
ค.ส.ล. กวาง 3.30 ม. ยาว
49.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือ
มีพื้นที่ไมนอยกวา 161.00
ตร.ม.และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ภายในกวาง 0.40 ม.
ยาว 49.00 ม.
- กอสรางถนน ค.ส.ล.และ
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
ค.ส.ล. กวาง 2.30-3.40 ม.
ยาว 77.00 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
184.00 ตร.ม. และ
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายใน
กวาง 0.40 เมตร ยาว
77.00 ม.

งบประมาณ
(บาท)
260,000

327,000

สถานที่
หนว ยงาน
เบิกจาย
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
ซอยสนิทใจ แยก 1 สํานักการชาง 253,252.50
(ฝงทิศใต)

ซอยธรรมธารา

สํานักการชาง

300,000.00

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

-

-

แลวเสร็จ

ผลที่ไดรับ
- ผิวจราจรไดมาตรฐาน
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
- ทอระบายน้ําไดมาตรฐาน
การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ
ปองกันปญหาน้ําทวมขัง

- ผิวจราจรไดมาตรฐาน
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
- ทอระบายน้ําไดมาตรฐาน
การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ
ปองกันปญหาน้ําทวมขัง
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ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- กอสรางถนน ค.ส.ล. และ
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
ค.ส.ล. กวาง 2.70-3.70 ม.
ยาว 57.00 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
193.00 ตร.ม. และ
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายใน
กวาง 0.40 ม. ยาว
57.00 ม.
- กอสรางถนน ค.ส.ล. และ
ยกระดับฝารางระบายน้ํา
ค.ส.ล.เดิม ถนน ค.ส.ล. กวาง
2.40-3.60 ม.ยาว 50.00
ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 135.00 ตร.ม.
และยกฝารางระบายน้ํา ค.ส.ล.
เดิมยาว 50.00 ม.

งบประมาณ
สถานที่
หนว ยงาน
เบิกจาย
(บาท)
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
279,000 ซอยหลังวัดชะเมา 5 สํานักการชาง 259,000.00

138,000 ฝงทิศใตซอยหลังวัด
ชะเมา 3

สํานักการชาง

132,500.00

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

-

-

แลวเสร็จ

ผลที่ไดรับ
- ผิวจราจรไดมาตรฐาน
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
- ทอระบายน้ําไดมาตรฐาน
การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ
ปองกันปญหาน้ําทวมขัง

- ผิวจราจรไดมาตรฐาน
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
- ทอระบายน้ําไดมาตรฐาน
การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ
ปองกันปญหาน้ําทวมขัง
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ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- กอสรางถนน ค.ส.ล. และ
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
ค.ส.ล. กวาง 1.60-2.80 ม.
ยาว 49.00 ม.หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
105.00 ตร.ม. และ
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายใน
กวาง 0.40 ม.ยาว 49.00 ม.
- กอสรางถนน ค.ส.ล. และ
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
ค.ส.ล. กวาง 2.70-3.00 ม.
ยาว 33.00 ม.หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
93.00 ตร.ม.และรางระบาย
น้ํา ค.ส.ล.ภายในกวาง 0.40
ม. ยาว 66.00 ม.

งบประมาณ
สถานที่
หนว ยงาน
เบิกจาย
(บาท)
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
200,000 ฝงทิศใตซอยหลังวัด สํานักการชาง 191,500.00
ชะเมา 1

238,000 ฝงทิศใตซอยแมพรอม สํานักการชาง

220,000.00

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

-

-

แลวเสร็จ

ผลที่ไดรับ
- ผิวจราจรไดมาตรฐาน
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
- ทอระบายน้ําไดมาตรฐาน
การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ
ปองกันปญหาน้ําทวมขัง

- ผิวจราจรไดมาตรฐาน
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
- ทอระบายน้ําไดมาตรฐาน
การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ
ปองกันปญหาน้ําทวมขัง
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ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- กอสรางยกระดับถนน ค.ส.ล.
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
ค.ส.ล. กวาง 2.80 ม.
ยาว 261.00 ม.หนา 0.15
ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
746.00 ตร.ม.และรางระบาย
น้ํา ค.ส.ล. ภายในกวาง 0.40
ม. ยาว 261.00 ม.
- กอสรางถนน ค.ส.ล. และ
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
ค.ส.ล. กวาง 4.00 ม.
ยาว 50.00 ม.หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
200.00 ตร.ม.และรางระบาย
น้ํา ค.ส.ล. ภายในกวาง 0.40
ม. ยาว 50.00 ม.

งบประมาณ
สถานที่
หนว ยงาน
เบิกจาย
(บาท)
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
1,189,000 ซอยศรีปราชญพัฒนา สํานักการชาง 929,900.00

265,000

ซอยสิริสงคราม

สํานักการชาง

264,000.00

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

-

-

แลวเสร็จ

ผลที่ไดรับ
- ผิวจราจรไดมาตรฐาน
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
- ทอระบายน้ําไดมาตรฐาน
การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ
ปองกันปญหาน้ําทวมขัง

- ผิวจราจรไดมาตรฐาน
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
- ทอระบายน้ําไดมาตรฐาน
การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ
ปองกันปญหาน้ําทวมขัง
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ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- กอสรางถนน ค.ส.ล. และ
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
ค.ส.ล. กวาง 2.00 ม.
ยาว 80.00 ม. หนา 0.15
ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
160.00 ตร.ม.
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ภายในกวาง 0.40 ม. ยาว
80.00 ม.
- กอสรางถนน ค.ส.ล. และ
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
ค.ส.ล. กวาง 4.00 ม.
ยาว 90.00 ม.หนา 0.15
ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
360.00 ตร.ม.
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ภายในกวาง 0.40 ม. ยาว
90.00 ม.

งบประมาณ
(บาท)
320,000

สถานที่
ดําเนินการ
ซอยตนหวา 1

หนว ยงาน
เบิกจาย
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
สํานักการชาง 319,000.00

477,000

ซอยแสนธรรม

สํานักการชาง

477,000.00

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

-

-

แลวเสร็จ

ผลที่ไดรับ
- ผิวจราจรไดมาตรฐาน
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
- ทอระบายน้ําไดมาตรฐาน
การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ
ปองกันปญหาน้ําทวมขัง

- ผิวจราจรไดมาตรฐาน
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
- ทอระบายน้ําไดมาตรฐาน
การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ
ปองกันปญหาน้ําทวมขัง
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ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- กอสรางถนน ค.ส.ล. และ
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
ค.ส.ล. กวาง 5.00 ม.
ยาว 80.00 ม.หนา 0.15
ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
400.00 ตร.ม.
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ภายในกวาง 0.40 ม. ยาว
80.00 ม.
- กอสรางถนน ค.ส.ล. และ
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
ค.ส.ล.กวาง 3.00 - 8.00 ม.
ยาว 80.00 ม. หนา
0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 380.00 ตร.ม.
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ภายในกวาง 0.40 ม. ยาว
80.00 ม.

งบประมาณ
สถานที่
หนว ยงาน
เบิกจาย
(บาท)
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
496,000 ซอยประชาอุทิศ แยก 1 สํานักการชาง 495,000.00

496,000

ซอยเทวบุรี 1

สํานักการชาง

496,000.00

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

-

-

แลวเสร็จ

ผลที่ไดรับ
- ผิวจราจรไดมาตรฐาน
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
- ทอระบายน้ําไดมาตรฐาน
การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ
ปองกันปญหาน้ําทวมขัง

- ผิวจราจรไดมาตรฐาน
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
- ทอระบายน้ําไดมาตรฐาน
การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ
ปองกันปญหาน้ําทวมขัง
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โครงการ
ลําดับ
ที่
3 การจัดการระบบ
ไฟฟาสาธารณะ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- ติดตั้งเสา High mast
ขนาดความสูง 20.00 ม.
เปนดวงโคมหลอดไฟ HPS
400 วัตต
- ติดตั้งไฟจํานวน 32 ตน
เปนไฟ LED 64 หลอด
ขนาดไมนอยกวา 80 วัตต
4 การจัดการระบบจราจร - เปลี่ยนโคมไฟจราจร เปน
ดวงโคม ขนาด 300 มม.
สีเหลือง มีเคาทดาวนในตัว
ขนาด 400 มม.
- เปลี่ยนโคมไฟจราจร เปน
ดวงโคม ขนาด 300 มม.
สีเหลืองมีเคาทดาวนในตัว
ขนาด 400 มม.

งบประมาณ
(บาท)
662,000

สถานที่
หนว ยงาน
เบิกจาย
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
ถนนสายพัฒนาการ สํานักการชาง 660,000.00
คูขวาง หนาโรงพยาบาล
นครินทร

2,000,000 ถนนสนามหนาเมือง

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

สํานักการชาง

1,230,500.00

-

-

แลวเสร็จ

440,000 สี่แยกประตูลอด ถนน สํานักการชาง
พัฒนาการคูขวาง

423,000.00

-

-

แลวเสร็จ

440,000

406,000.00

-

-

แลวเสร็จ

สี่แยกตลาดแขก

สํานักการชาง

ผลที่ไดรับ
- ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
- ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
- ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในการใชรถใชถนน

- ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในการใชรถใชถนน
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โครงการ
ลําดับ
ที่
5 กอสราง/ปรับปรุง
ทางเทา

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- กอสรางปรับปรุงทางเทา
คอนกรีตพิมพลาย พื้นที่
ไมนอยกวา 6,890.00 ตร.ม.
- ปรับปรุงพื้นที่ทางเทา
พรอมบอพัก พื้นที่ไมนอยกวา
2,253.00 ตร.ม.

6 ปรับปรุงปอมยามสวน กอสรางอาคารชนิด ค.ส.ล.
สมเด็จพระศรีนครินทร ชั้นเดียว พื้นที่อาคารไมนอย
84 (ทุงทาลาด)
กวา 10.00 ตารางเมตร
จํานวน 1 หลัง
7 ปรับปรุงน้ําพุในบริเวณ ปรับปรุงน้ําพุ พรอมติดตั้ง
ปมน้ําและอุปกรณ จํานวน
สวนสมเด็จพระศรี
นครินทร 84
2 ชุด
(ทุงทาลาด)

งบประมาณ
สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ
6,200,000 ถนนราชดําเนินจากสี่
แยกหัวถนนไปทางทิศ
เหนือถึงวัดพระมหาธาตุ
4,018,000 บริเวณถนนศรีธรรมราช
(จากถนนโรงชางไป
ทางทิศเหนือถึง
ถนนเสมาชัย)
160,000
สวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร 84

350,000

สวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร 84

โอนลด
(บาท)

ผลการ
ดําเนินงาน
กําลัง
ดําเนินการ

-

4,018,000

ไมได
ดําเนินการ

-

-

-

กําลัง
ดําเนินการ

350,000.00

-

-

แลวเสร็จ

หนว ยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการชาง

เบิกจาย
(บาท)
-

โอนเพิ่ม
(บาท)
4,018,000

สํานักการชาง

-

สํานักการชาง

สํานักการชาง

ผลที่ไดรับ

- สวนสาธารณะมีน้ําพุที่มี
ความสวยงามสําหรับเปนสถาน
ที่พักผอนหยอนใจของ
ประชาชน
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4.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการผลิต จําหนายน้ําประปาใหทั่วถึง เพียงพอ และไดมาตรฐาน
โครงการ
งบประมาณ
สถานที่
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หนว ยงาน
เบิกจาย
(บาท)
ดําเนินการ
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
1 ติดตั้งเครื่องจายแกส
- เครื่องจายแกสคลอรีน
301,460 - โรงกรองน้ําประตูชัย สํานักการประปา 280,000.00
คลอรีน
ขนาด 2 กก./ชม. จํานวน
2 ชุด
4 ชุด
- โรงกรองน้ําทวดทอง
2 ชุด
- ปมสูบจายสารเคมีแบบสูบอัด
790,000
สํานักการประปา
ขนาด 550 ลิตร/ชั่วโมง
จํานวน 4 เครื่อง

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)

-

-

-

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

ผลที่ไดรับ
- สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กําลังดําเนินการ
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4. ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
4.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ํา และระบบปองกันน้ําทวมอยางยั่งยืน
โครงการ
งบประมาณ
สถานที่
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หนว ยงาน
เบิกจาย
(บาท)
ดําเนินการ
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
1 กอสราง/ปรับปรุง
- กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
315,000
ซอยนิยมสุข 1
สํานักการชาง 304,000.00
ระบบระบายน้ํา
ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด
(ฝงทิศเหนือ)
เสนผาศูนยกลาง 0.80 ม.
ความยาว 90.00 ม.
พรอมบอพัก ค.ส.ล. ขนาด
1.30x1.45 ม. จํานวน
9 บอ
- กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
342,000 ซอยบุญนารอบ 2 สํานักการชาง 342,000.00
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายใน
ฝงทิศตะวันตก
กวาง 0.40 ม. ยาว 127.00
ม.
- กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
1,190,000 ซอยตาปูชีฝงทิศเหนือ สํานักการชาง
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายใน
กวาง 0.40 ม. ยาว
441.00 ม.
- กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
567,000 ถนนหลังวัดสวนปาน สํานักการชาง 567,000.00
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายใน
ฝงทิศตะวันตก
กวาง 0.40 ม. ยาว 210.00
ม.

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

-

-

-

-

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

-

แลวเสร็จ

โอนลด
(บาท)

-

ผลที่ไดรับ
- ทอระบายน้ําไดมาตรฐาน
แกไขปญหาน้ําทวมขัง
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

- ทอระบายน้ําไดมาตรฐาน
แกไขปญหาน้ําทวมขัง
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กําลัง
ดําเนินการ

-

แลวเสร็จ

- ทอระบายน้ําไดมาตรฐาน
แกไขปญหาน้ําทวมขัง
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
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ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เสนผา
ศูนยกลาง 0.60 ม. ฝาบอพัก
ตะแกรงเหล็ก ยาว 150.00
ม.
2 กอสรางประตูระบายน้ํา กอสรางประตูระบายน้ํา
และอาคารบังคับน้ํา ขนาดบานประตูกวาง 5.00 ม.
ลึก 4.00 ม. จํานวน 1 บาน
และกอสรางอาคารบังคับน้ํา
ขนาดบานประตูกวาง 2.00 ม.
ลึก 2.00 ม. จํานวน 2 บาน
พรอมกอสรางแนวกําแพงกัน
ตลิ่งความยาวรวมไมนอยกวา
149.00 ม.

งบประมาณ
(บาท)
485,000

สถานที่
ดําเนินการ
ซอยแยกจากซอย
ทวีสิทธิ์ ฝงทิศใต

หนว ยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการชาง

18,000,000 คลองปาเหลา บริเวณ สํานักการชาง
โรงกรองประตูไชย

เบิกจาย
(บาท)
-

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

ผลการ
ดําเนินงาน
กําลัง
ดําเนินการ

-

-

-

กําลัง
ดําเนินการ

ผลที่ไดรับ
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4. ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
4.4 แนวทางการพัฒนา การจัดตั้งศูนยซอมและบริการประชาชน 24 ชั่วโมง เรียกวา "หนวย BEST"
โครงการ
งบประมาณ
สถานที่
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หนว ยงาน
เบิกจาย
โอนเพิ่ม
(บาท)
ดําเนินการ
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
1 จางเหมาจัดเก็บคาน้ํา จางเหมาเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
2,028,000 - สํานักงานเทศบาล สํานักการประปา 1,954,711.23
ประปา
จัดเก็บคาน้ําประปา จํานวน
นครนครศรีธรรมราช
20 อัตรา
- โรงกรองน้ําประตูชัย
- โรงกรองน้ําทวดทอง
- โรงพยาบาลเทศบาล
นครศรีธรรมราช
- สถานีขนสงจังหวัด
นครศรีธรรมราช
- ศูนยบริการสาธารณสุข
คูขวาง
- ศูนยบริการสาธารณสุข
ศรีทวี
- ศูนยบริการสาธารณสุข
โพธิ์เสด็จ
- ศูนยบริการสาธารณสุข
ศาลามีชัย

โอนลด
(บาท)
-

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

ผลที่ไดรับ
- สามารถบริการประชาชน
ไดอยางรวดเร็ว
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โครงการ
ลําดับ
ที่
2 จางเหมาผลิตและ
สูบจายน้ําประปา

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
จางเหมาเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ผลิตและสูบจายน้ําประปา
จํานวน 21 อัตรา

3 จางเหมาซอมบํารุง
ระบบทอน้ําประปา

จางเหมาเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ซอมบํารุงระบบทอน้ําประปา
จํานวน 23 อัตรา

4 จางเหมางานมาตร
วัดน้ําประปา

จางเหมาเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
จดมาตรวัดน้ําประปา
จํานวน 30 อัตรา

งบประมาณ
สถานที่
หนว ยงาน
เบิกจาย
โอนเพิ่ม
(บาท)
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
2,192,400 - โรงกรองน้ําประตูชัย สํานักการประปา 2,136,200.00
- โรงกรองน้ําทวดทอง
- โรงสูบน้ําแรงต่ํา
ทาใหญ
- โรงสูบน้ําแรงต่ําหัวทา
2,422,800 - ภายในเขตเทศบาล สํานักการประปา 2,378,600.00
นครนครศรีธรรมราช
- นอกเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชบางสวน
3,342,000 - ภายในเขตเทศบาล สํานักการประปา 3,331,500.00
นครนครศรีธรรมราช
- นอกเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชบางสวน

โอนลด
(บาท)
-

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

ผลที่ไดรับ

-

แลวเสร็จ

- เกิดประสิทธิภาพในการ
ซอมบํารุงระบบประปา

-

แลวเสร็จ

- เกิดประสิทธิภาพใน
การจดมาตรวัดน้ําประปา

- เกิดประสิทธิภาพใน
การผลิตน้ําประปา
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รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม)
5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
5.1 แนวทางการพัฒนา จัดศูนยกลางการพัฒนาอาชีพสําหรับชุมชน ลานคาชุมชน พัฒนายานการคาเดิมของเมือง และจัดตลาดน้ําเมืองลิกอร เพื่อเสริมสรางรายได
และสงเสริมการทองเที่ยว
โครงการ
งบประมาณ
สถานที่
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หนว ยงาน
เบิกจาย
โอนเพิ่ม โอนลด
(บาท)
ดําเนินการ
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ฝกอบรมสงเสริมและ สงเสริมและฝกอาชีพใหกับ
150,000 ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ 208,820.00 60,000
พัฒนาอาชีพใหกับ
ประชาชนในเขตเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช
สังคม
ประชาชนในเขต
นครนครศรีธรรมราช
เทศบาล

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

ผลที่ไดรับ
- ทําใหประชาชนไดมีอาชีพ
เสริมและเพิ่มรายไดแก
ครอบครัวและใชเวลาวางให
เกิดประโยชน
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5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
5.2 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการทองเที่ยว สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมการทองเที่ยวในรูปแบบตางๆ
โครงการ
งบประมาณ
สถานที่
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หนว ยงาน
เบิกจาย
โอนเพิ่ม
(บาท)
ดําเนินการ
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
1 พัฒนาและสงเสริมการ - จัดทําสื่อประชาสัมพันธ
4,700,000 เขตเทศบาลนคร
สํานักปลัด 4,566,497.60
ทองเที่ยว
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
นครศรีธรรมราช
เทศบาล
- อบรมใหความรูแกบุคลากร
หองประชุมสํานักงาน
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
เทศบาลนครนครศรีฯ
ไดแก อบรมหลักสูตร "การทอง
เที่ยวยุค AEC เสริมทักษะภาษา
อังกฤษ อบรมอาสาสมัครยุว
มัคคุเทศกเลาเรื่องเมืองลิกอร
- ประชาสัมพันธและการตลาด
ตลาดริมน้ําเมืองลิกอร
เชิงรุกดานการทองเที่ยว ไดแก
และกรุงเทพมหานคร
จัดแถลงขาวมหาสงกรานต
แหนางดานฯ รวมกับ ททท.
จัดกิจกรรมแหนางดาน
ประกวดภาพถายกับการสง
เสริมการทองเที่ยว
- กิจกรรมตลาดริมน้ําเมือง
ตลาดริมน้ําเมืองลิกอร
ลิกอร โดยนําผลิตภัณฑใน
ชุมชนรวมจําหนายที่ตลาดริมน้ํา
กิจกรรมการเรียนรูตางๆ

โอนลด
(บาท)
983,250

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

ผลที่ไดรับ
- ประชาสัมพันธการทอง
เที่ยวของเมืองนครศรีธรรมราช อนุรักษและสงเสริม
ประเพณีที่สําคัญ
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ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- จัดกิจกรรมสงเสริมการ
ทองเที่ยว "นั่งรถชมเมือง
เลาเรื่องเมืองลิกอร
2 ปรับปรุงเวทีตลาดริมน้ํา กอสรางเวทีเปนโครงสราง
เมืองลิกอร
ค.ส.ล. ขนาด 4.80x9.60 ม.
พรอมฉากหลังเวที

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ
เขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

500,000 เวทีตลาดริมน้ําเมือง
เมืองลิกอร
สนามหนาเมือง

หนว ยงาน
รับผิดชอบหลัก

เบิกจาย
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผลการ
ดําเนินงาน

สํานักปลัด
เทศบาล

-

-

-

กําลัง
ดําเนินการ

ผลที่ไดรับ
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รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- แนวทางที่ 6.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเสีย
โครงการ
งบประมาณ
สถานที่
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1 เก็บขนขยะมูลฝอย
จางเหมาองคกรเอกชนเก็บขน
14,500,000 เขตเทศบาลนคร
โดยเอกชน
ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
นครศรีธรรมราช
2 จางตัดหญาโดยเอกชน จางเหมาองคกรเอกชนตัดหญา
2,340,000 เขตเทศบาลนคร
ตามถนน ตรอก ซอยตางๆ และ
นครศรีธรรมราช
ไหลถนน ภายในเขตเทศบาล
3 รักษาสิ่งแวดลอมและ จัดกิจกรรมพัฒนา อนุรักษ
150,000 เขตเทศบาลนคร
ทรัพยากรธรรมชาติ
คูคลอง และสิ่งแวดลอมใน
นครศรีธรรมราช
เขตเทศบาล และการสงเสริม
ชุมชน องคกรที่จัดกิจกรรม
พัฒนาชุมชนดานสิ่งแวดลอม
4 รณรงคการรักษาความ - รณรงคทําความสะอาดกวาด
300,000 ถนนสาธารณะทางเทา
สะอาดในที่สาธารณะ ขยะ ถางหญา ตามสวน
คลอง ลําเหมือง ใน
สาธารณะ สถานที่ตางๆ ใน
เขตเทศบาลฯ และ
โอกาสวันสําคัญ
สถานที่สาธารณะ
- ลอกผักตบชวา และกําจัด
วัชพืชคลองในเขตเทศบาล

หนว ยงาน
เบิกจาย
โอนเพิ่ม
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
กองสาธารณสุข 8,726,646.40 320,000
และสิ่งแวดลอม
กองสาธารณสุข 2,002,792.00
และสิ่งแวดลอม
กองสวัสดิการ
สังคม

5,533,400

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

-

แลวเสร็จ

โอนลด
(บาท)

ผลที่ไดรับ
- เมืองมีความสะอาดเปน
ระเบียบเรียบรอยสวยงาม
- เมืองมีความสะอาดเปน
ระเบียบเรียบรอยสวยงาม

79,353.40

-

50,000

แลวเสร็จ

- ประชาชนในชุมชนมีสวน
รวมในการรักษาสิ่งแวดลอม

กองสาธารณสุข 297,700.00
และสิ่งแวดลอม

-

-

แลวเสร็จ

- เมืองมีความสะอาดเปน
ระเบียบเรียบรอยสวยงาม
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โครงการ
ลําดับ
ที่
5 บําบัดน้ําเสียและลด
ภาวะดานกลิ่นโดยใช
จุลินทรียธรรมชาติ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- บําบัดน้ําเสียคลองในเขต
เทศบาล ๕ สาย สถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย โรงฆาสัตว บริเวณ
ภายในสวนสัตว และชุมชน
ตางๆ
- ลดตัวออนของแมลงที่เกิด
จากแหลงน้ํา เชน ยุง โดยใช
จุลินทรียธรรมชาติเพื่อปองกัน
การเกิดโรคที่เกิดจากแมลง

งบประมาณ
สถานที่
หนว ยงาน
เบิกจาย
(บาท)
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
300,000 คลองในเขตเทศบาล ๕ กองสาธารณสุข 300,000.00
สาย สถานที่กําจัดขยะ และสิ่งแวดลอม
มูลฝอย โรงฆาสัตว
บริเวณภายในสวนสัตว
และชุมชนตางๆ

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

ผลที่ไดรับ
- ลดมลภาวะดานกลิ่นฟนฟู
และบําบัดคุณภาพน้ําใน
ลําคลอง
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6. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
6.3 แนวทางการพัฒนา ยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลใหมีคุณภาพการบริการเทียบเทาโรงพยาบาลเอกชน
โครงการ
งบประมาณ
สถานที่
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1 ควบคุมปองกันโรคเอดส - คนหา ดูแล รักษา และ
200,000 เขตเทศบาลนคร
ปองกันควบคุมโรคในผูปวย
นครศรีธรรมราช
เอดส
- รณรงคควบคุมปองกัน เพื่อ
ลดอัตราผูปวยเอดส
- ใหยาตานไวรัสในผูปวยเอดส
2 ควบคุมปองกันโรค
- ดูแลรักษา ฟนฟูสภาพ
500,000 เขตเทศบาลนคร
วัณโรค
ของผูปวยวัณโรค และการ
นครศรีธรรมราช
ควบคุมปองกัน
- ติดตามผลการรักษาผูปวย
วัณโรค
- นัดผูปาวยตรวจหาเสมหะ
และพบแพทยกินยาตอหนา
เจาหนาที่ทุกวัน
3 รณรงคปองกันโรคติดตอ - ปองกันการระบาดของ
30,000 เขตเทศบาลนคร
โรคติดตอ
นครศรีธรรมราช
- จัดกิจกรรมรณรงคปองกัน
โรคติดตอตางๆ

หนว ยงาน
เบิกจาย
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
กองการแพทย 168,000.00

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

ผลที่ไดรับ
- ผูปวยเอดสและผูติดเชื้อ
HIV ไดรับการดูแลทุกคน
อัตราการปวยและตายดวย
โรคเอดสลดลง

กองการแพทย

39,600.00

-

-

แลวเสร็จ

- ผูปวยเและผูติดเชื้อวัณโรค
ไดรับการดูแลทุกคน

กองการแพทย

9,900.00

-

-

แลวเสร็จ

- ประชาชนมีความรูสามารถ
ปองกันโรคติดตอได ไมมีการ
แพรระบาดของโรค
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โครงการ
ลําดับ
ที่
4 สงเสริมทันตสุขภาพ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- ออกตรวจสุขภาพปากเด็ก
นักเรียนในเขตเทศบาลฯ
- สงเสริมการปองกันและ
รักษาสุขภาพในชองปาก

5 พัฒนางานสาธารณสุข จัดประชุมใหความรูแกชุมชน
มูลฐานในเขตเทศบาล ดานสาธารณสุขในเรื่องตางๆ
และจัดบริการสุขภาพ
เบื้องตนในศูนย ศสมช.
6 กองทุนหลักประกัน
จายเปนเงินสมทบกองทุน
สุขภาพระดับทองถิ่น หลักประกันสุขภาพระดับ
เทศบาลนคร
ทองถิ่นเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช

งบประมาณ
สถานที่
หนว ยงาน
(บาท)
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก
50,000 - โรงพยาบาลเทศบาล กองการแพทย
นครนครศรีธรรมราช
- ศูนยบริการ
สาธารณสุข 5 ศูนย
- โรงเรียนในเขต
เทศบาล 13 โรง
- ศูนยสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุ
465,000 ชุมชนในเขตเทศบาล กองการแพทย
นครนครศรีธรรมราช

เบิกจาย
(บาท)
47,805.00

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

-

-

-

2,850,000 โรงพยาบาลเทศบาล กองการแพทย
นครนครศรีธรรมราช

200,000.00

-

-

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

ผลที่ไดรับ
- ประชาชนมีสุขภาพฟนที่ดี
การเจ็บปวยโรคชองปาก
ลดลง

ไมไดดําเนินการ - เนื่องจากชุมชนไมตองการ
เพราะมีความยุงยากในเรื่อง
การเบิกจายงบประมาณ
แลวเสร็จ

- สงเสริมสุขภาพและการ
รักษาพยาบาลแกประชาชน
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โครงการ
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
7 ยกระดับโรงพยาบาลให จัดกิจกรรมอบรมใหความรูตางๆ
เปนโรงพยาบาลที่ผาน เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานของ
รับรองคุณภาพฯการบริการสถาบันรับรองคุณภาพสถาน
เทียบเทาโรงพยาบาล พยาบาลฯ
เอกชนและไดรับความ
ไววางใจจากประชาชน
8 การบริการแพทย
พัฒนาบริการงานแพทยแผน
แผนไทยในสถาน
ไทยในสถานพยาบาลไปสู
พยาบาลและชุมชน
ชุมชน
9 การบริการกายภาพ
จัดกิจกรรมบริการกายภาพ
บําบัดในสถานพยาบาล บําบัดในสถานพยาบาลสู
สูชุมชน
ชุมชน โดยการออกเยี่ยมบาน
ผูปวยรวมกับโครงการ
30,000 เตียง
10 สงเสริมสนับสนุน
- หนวยงานภายในฯ สราง
การสรางนวัตกรรม
นวัตกรรมใหมๆ อยางนอย
อยางเปนระบบ
หนวยงานละ 1 นวัตกรรม
- จัดประกวดนวัตกรรมของ
หนวยงานภายในโรงพยาบาลฯ
อยางนอยปละ 1 ครั้ง

งบประมาณ
สถานที่
หนว ยงาน
เบิกจาย
(บาท)
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
300,000 โรงพยาบาลเทศบาล กองการแพทย 194,108.00
นครนครศรีธรรมราช

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

100,000 โรงพยาบาลเทศบาล กองการแพทย
นครนครศรีธรรมราช

91,495.00

-

-

แลวเสร็จ

100,000 โรงพยาบาลเทศบาล กองการแพทย
นครนครศรีธรรมราช

8,075.00

-

-

แลวเสร็จ

200,000 โรงพยาบาลเทศบาล กองการแพทย
นครนครศรีธรรมราช

4,105.65

-

-

แลวเสร็จ

ผลที่ไดรับ
- การบริการประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว และ
มีมาตรฐาน

- ผูปวยไดรับบริการอยาง
ทั่วถึง ลดภาระคาใชจาย
ในการรักษาพยาบาล
- ผูปวยไดรับบริการอยาง
ทั่วถึง ลดภาระคาใชจาย
ในการรักษาพยาบาล

- โรงพยาบาลมีนวัตกรรม
ใหมๆในการบริการประชาชน
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โครงการ
ลําดับ
ที่
11 ประชาสัมพันธ
โรงพยาบาลเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- จัดทําวารสารประชาสัมพันธ
โรงพยาบาลฯ ปละ 2 ครั้ง
- ออกบูทเนื่องในโอกาสตางๆ
เพื่อประชาสัมพันธโรงพยาบาล

งบประมาณ
สถานที่
หนว ยงาน
(บาท)
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก
200,000 - โรงพยาบาลเทศบาล กองการแพทย
นครนครศรีธรรมราช
- โรงแรมทวินโลตัส
นครนครศรีธรรมราช

เบิกจาย
(บาท)
-

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

ผลการ
ผลที่ไดรับ
ดําเนินงาน
ไมไดดําเนินการ - เนื่องจากดําเนินการไมทัน
เพราะไมมีเจาหนาที่เพียงพอ
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6. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
6.4 แนวทางการพัฒนา จัดใหมีโรงพยาบาลชุมชน 4 มุมเมือง
โครงการ
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1 ใหบริการผูปวย
ออกเยี่ยมผูปวยในโครงการ
30,000 เตียง
ถึงบาน และบริการรักษา
ผูปวยถึงบาน
2 ยกระดับศูนยบริการ ยกระดับมาตรฐานและเปน
สาธารณสุขใหมีคุณภาพ ตนแบบศูนยบริการสาธารณสุข
การบริการและเปน
และเจาหนาที่ประจําศูนย
ตนแบบ

งบประมาณ
(บาท)
50,000

สถานที่
ดําเนินการ
เขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

หนว ยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการแพทย

200,000 ศูนยบริการสาธารณสุข กองการแพทย
เทศบาล 5 ศูนย

เบิกจาย
(บาท)
10,700.00

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

-

-

-

แลวเสร็จ

ผลที่ไดรับ
- ผูปวยไดรับบริการทาง
การแพทยอยางทั่วถึง ลด
ภาระคาใชจายในการรักษา
พยาบาล
- การบริการประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว และ
มีมาตรฐาน
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6. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
6.5 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนใหภาคสวนตางๆ ตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดลอม
โครงการ
งบประมาณ
สถานที่
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หนว ยงาน
เบิกจาย
(บาท)
ดําเนินการ
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
1 เมืองนครอาหาร
สุมเก็บและตรวจตัวอยางอาหาร
500,000 ตลาด รานอาหาร แผง กองสาธารณสุข 208,642.50
ปลอดภัย
ดวยชุดทดสอบอาหารเบื้องตน
ลอยจําหนายอาหาร หาง และสิ่งแวดลอม
จากกลุมเปาหมาย คือ ตลาด
สรรพสินคา ภายในเขต
รานอาหาร แผงลอยจําหนาย
เทศบาลนครนคร
อาหาร และสถานศึกษาภายใน
ศรีธรรมราช
เขตเทศบาล
- ตรวจสอบดานสุขลักษณะ
ทางกายภาพของกลุมเปาหมาย
รวมถึงการสุขาภิบาลอาหาร
ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
2 ปองกันควบคุมสัตว
- กําจัดสัตวที่เปนพาหะนําโรค
1,000,000 พื้นที่เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข 728,572.00
และแมลงพาหะนําโรค เชน หนู ยุง ลูกน้ํา ยุงลาย
นครศรีธรรมราช ไดแก และสิ่งแวดลอม
เปนตน
ชุมชน 62 ชุมชน
- รณรงคปองกันและควบคุม
สถานศึกษา วัด สถานที่
โรคและใหความรูแกประชาชน
ราชการ หรือเอกชน
ในการกําจัดสัตวพาหะนําโรค
- ควบคุมทําลายตัวแกยุงโดย
การพนสารเคมีดวยหมอก
ควันหรือการพนฝอยละออง

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

-

-

แลวเสร็จ

ผลที่ไดรับ
- ประชาชนไดรับการ
คุมครองในการบริโภค
อาหารที่สะอาดและ
ปลอดภัย

- ลดและปองกันประชาชน
ที่ปวยจากโรคติดตอที่มาจาก
สัตวพาหะนําโรค
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ลําดับ
ที่

โครงการ

3 รานอาหารปลอดภัย
ใสใจสุขภาพ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- พนยาฆาเชื้อเพื่อปองกัน
ควบคุมโรคที่เกิดจากสัตว
และแมลงพาหะนําโรค
- พนเคมีกําจัดยุงตามคํารอง
ของประชาชนในเขตเทศบาล
- ตรวจประเมินสุขลักษณะ
ทางดานกายภาพและสุมตรวจ
ดานเคมีและชีวภาพ
- อบรมผูประกอบกิจการราน
อาหารในพื้นที่เขตเทศบาลฯ
เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร
- สถานประกอบกิจการ
รานอาหารที่ผานตามหลัก
เกณฑการรับรองมาตรฐานฯ
ไดรับปายรับรองมาตรฐาน
"อาหารสะอาดปลอดภัย
ใสใจผูบริโภค" (Clean Food
Good Health)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนว ยงาน
รับผิดชอบหลัก

เบิกจาย
(บาท)

250,000 - สถานประกอบกิจการ กองสาธารณสุข 250,000.00
รานอาหารในพื้นที่เขต และสิ่งแวดลอม
เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
- หองประชุมชั้น 5
สํานักงานเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผลการ
ดําเนินงาน

-

-

แลวเสร็จ

ผลที่ไดรับ

- ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในการบริโภค
อาหาร
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โครงการ
ลําดับ
ที่
4 สงเสริมและพัฒนา
ตลาดสดนาซื้อ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- เพื่อสงเสริมใหเกิดความรู
ความเขาใจถึงแนวทางการ
พัฒนาตลาดสดใหมีสถานที่ที่
สะอาดจําหนายอาหาร
ปลอดภัยใสใจผูบริโภค
- ตรวจประเมินตลาด
- จัดประชุมชี้แจงเจาของ
ตลาดและผูเกี่ยวของ
- อบรมสัมมนาและศึกษา
ดูงานแกผูประกอบการและผู
เกี่ยวของ

งบประมาณ
สถานที่
หนว ยงาน
(บาท)
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก
500,000 ตลาดในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
นครนครศรีธรรมราช และสิ่งแวดลอม
ที่มีโครงสรางอาคาร

เบิกจาย
(บาท)
27,500.00

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

ผลที่ไดรับ
- ผูบริโภคมีความปลอดภัย
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โครงการ
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
5 อบรมกลุมเสี่ยงจาก
จัดอบรมกิจการที่เปนอันตราย
สถานประกอบการ
ตอสุขภาพประเภทกิจการที่
และการสงเสริมสุขภาพ เกี่ยวกับรถยนต เครื่องจักรกล
หรือเครื่องกล อบรมสถาน
ประกอบการรานเสริมสวย
และแตงผม อบรมเกี่ยวกับ
สุขวิทยาสวนบุคคล การอบรม
ปองกันและควบคุมโรค
ติดตอ ฯลฯ
6 พัฒนามาตรฐานการ
- ตรวจประเมินสุขลักษณะ
สุขาภิบาลอาหารใน
ทางดานกายภาพและสุมตรวจ
สถานศึกษา
ตัวอยางอาหาร ภาชนะ
อุปกรณ และมือผูสัมผัสอาหาร
เพื่อตรวจวิเคราะหในดานเคมี
และชีวภาพ
- อบรมเกี่ยวกับการสุขาภิบาล
อาหาร จํานวน 1 ครั้งตอป
- สถานที่จําหนายอาหาร
ในสถานศึกษาที่ผานตาม
หลักเกณฑการรับรอง

งบประมาณ
(บาท)
120,000

สถานที่
หนว ยงาน
เบิกจาย
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
หองประชุมชั้น 5 กองสาธารณสุข 129,900.00
สํานักงานเทศบาลนคร และสิ่งแวดลอม
นครศรีธรรมราช

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

ผลการ
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

250,000

- โรงอาหารในสถาน กองสาธารณสุข 100,000.00
ศึกษาพื้นที่เขต
และสิ่งแวดลอม
เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
- หองประชุมชั้น 5
สํานักงานเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

-

-

แลวเสร็จ

ผลที่ไดรับ
- ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยและผูประกอบการ
ไดรับความรูดานสุขาภิบาล

- ผูประกอบการมีความรู
ความเขาใจสามารถปรับปรุง
สภาพการสุขาภิบาลอาหาร
ในโรงอาหารของสถานศึกษา
ใหดีขึ้น
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ลําดับ
ที่

โครงการ

7 พัฒนามาตรฐานการ
สุขาภิบาลอาหาร
ริมบาทวิถี

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
มาตรฐานฯ ของเทศบาล
ไดรับปายรับรองมาตรฐาน
"อาหารสะอาด ปลอดภัย
ใสใจผูบริโภค" (Clean
Food Good Health)
- ตรวจประเมินสุขลักษณะ
ทางดานกายภาพ และสุมตรวจ
ตัวอยางอาหาร ภาชนะ
อุปกรณ และมือสัมผัสอาหาร
เพื่อตรวจวิเคราะหในดานเคมี
และชีวภาพ
- อบรมเกี่ยวกับสุขาภิบาล
อาหารใหแกผูจําหนายอาหาร
ริมบาทวิถีในเขตเทศบาลฯ
จํานวน 1 ครั้งตอป
- สถานที่จําหนายอาหาร
ริมบาทวิถีที่ผานตามหลัก
เกณฑการรับรองมาตรฐานฯ
ไดรับปายรับรองมาตรฐาน
"อาหารสะอาด ปลอดภัย

งบประมาณ
(บาท)

250,000

สถานที่
ดําเนินการ

หนว ยงาน
รับผิดชอบหลัก

เบิกจาย
(บาท)

- สถานที่จําหนาย กองสาธารณสุข 248,000.00
อาหารริมบาทวิถีใน และสิ่งแวดลอม
พื้นที่เขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
- หองประชุมชั้น 5
สํานักงานเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผลการ
ดําเนินงาน

-

-

แลวเสร็จ

ผลที่ไดรับ

- ประชาชนไดบริโภคอาหาร
ที่สะอาดปลอดภัย
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ลําดับ
ที่

โครงการ

8 ปองกัน ควบคุมโรค
พิษสุนัขบา และลด
จํานวนประชากรสุนัข
จรจัด

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ใสใจผูบริโภค" (Clean
Food Good Health)
- ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบาในสุนัข และแมว
จํานวน 2,000 ตัว
- ฉีดยาคุมกําเนิดสุนัข และ
แมวเพศเมีย 1,000 ตัว
- ผาตัดทําหมันสุนัข และแมว
จํานวน 400 ตัว
- จัดทําทะเบียนประวัติสัตว
สุนัขในเขตเทศบาล
- สุมตรวจหัวสุนัขและแมว
- จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
จํานวน 4 อัตรา

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนว ยงาน
รับผิดชอบหลัก

เบิกจาย
(บาท)

150,000 ภายในเขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข 290,237.00
นครศรีธรรมราช และสิ่งแวดลอม

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผลการ
ดําเนินงาน

-

-

แลวเสร็จ

ผลที่ไดรับ

- ประชาชนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา ปองกันสัตว
พาหะนําโรคพิษสุนัขบา
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