คํานํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 ขอ 28 และขอ 29 กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลตามแผนพัฒนาทองถิ่น โดยใหมีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความ
คิดเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่น สภาทองถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยทั่วกันอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป
ดังนั้น เทศบาลนครนครศรีธรรมราชโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครศรีธ รรมราช จึงจั ดทํา รายงานผลการติ ดตามและประเมิ น ผลแผนพัฒ นาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 ทั้งนี้ผลจากการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลการติดตาม
และประเมินผลที่ได สามารถใชเปนขอมูลเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาทองถิ่นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ตอไป
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สวนที่ ๑
บทนํา
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 โดย
ผูบริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนา เพื่อทํา
หน า ที่ ใ นการกํ า หนดแนวทางวิ ธี ก ารในการติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช เพื่อใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติและจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส
โดยมีงานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน ทําหนาที่รวบรวมและจัดทํารายงานสรุปผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประจําปเสนอตอ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นตอผูบริหารเทศบาล สภา
เทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประกาศใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป
ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ขอ 29 (3) เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงจัดทํารายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 โดยไดสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 – 2557) เพื่อเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานของปที่ผานมาวามีความ
สอดคลองกับแผนงานที่ไดวางเอาไวหรือไม การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพียงใด และสามารถ
ใชเปนขอมูลยอนกลับเพื่อนําไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงและตัดสินใจในการกําหนดแนวทางการพัฒนา
ทองถิ่นในปตอไป
1.1 ความหมายของการติดตามและประเมินผล
1.1.1 การติดตาม
เปนขั้นตอนในการตรวจสอบผลการดําเนินการของแผนงานโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปวา ได
ปฏิบัติตามขั้นตอนกิจกรรมที่กําหนดไวในแผนงานโครงการหรือไมมี การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
หรือไม และอยูในระยะเวลา งบประมาณที่ใชในการดําเนินการตามที่กําหนดไวหรือไม เพื่อเปนขอมูลยอนกลับ
ใหตนเอง ผูบังคับบัญชา ตลอดจนผูรับผิดชอบแผนงานโครงการทุกระดับ เพื่อใหคําแนะนํา ชวยเหลือ แกไข
อํานวยความสะดวก ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ บรรลุเปาหมายที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพ
1.1.2 การประเมินผล
เปนขั้นตอนการตรวจสอบความกาวหนาของแผนงานโครงการ ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์
ของแผนงานโครงการวามีมากนอยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดขึ้น การประเมินผลจึงเปน
กระบวนการบงชี้ถึงคุณคาของแผนงานโครงการ วาไดผลตามวัตถุประสงคของแผนงานโครงการนั้นหรือไม
เพียงใด
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1.2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผลแผน
1.2.1 เพื่อใหการติดตามและการประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
1.2.2 เพื่อใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนําไปสูการปรับปรุงการ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.2.3 เพื่อใหทราบสัมฤทธิผลโดยรวมของแผนพัฒนาเทศบาล และนําขอมูลที่ไดไปเปน
ขอชี้แนะแกผูบริหารในการจัดทําแผนพัฒนาปตอไป
1.3. กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลแผน
1.3.1 ความสําคัญของการติดตาม
การติดตามเปนเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดําเนินการอยู หาก
ไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง คาใชจาย โครงการ
สูงเกินกวาที่กําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน เกิด
ปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน
เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงาน
ภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการ ในทางตรงกันขาม
หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแลวจะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน (Cost–effective) ดําเนินงาน
ตางๆ ยกตัวอยางเชนการระบุปญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนวทางแกปญหาการติดตามความ
สามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย การติดตามประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนตางๆ
ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงาน
1.3.2 ความสําคัญของการประเมินผล
การประเมินผลนั้น เปนสิ่งหนึ่งที่จําเปนสําหรับการดําเนินการ เชนเดียวกับการติดตามเพราะผล
ที่ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการ ซึ่งขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งที่จะบงชี้วาแผนงานที่กําหนดไว ไดมีการ
ปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการที่ไดดําเนินการไปแลวนั้น ใหผลเปนอยางไร นําไปสู
ความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไวหรือไม อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบ วามีความ
สอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผล ถือเปนขอมูล
ยอนกลับ (Feedback) ที่สามารถนําไปใชในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากนี้ การประเมินผลยัง
ถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคา
และการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวมอยางเปน
ระบบมีความเที่ยงตรง เชื่อถือได
1.4. วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป
1.4.1 การติดตาม (Monitoring) เปนการติดตามเพื่อใหทราบความกาวหนาในการดําเนินงาน
ตามโครงการตางๆ ทีไ่ ดรับงบประมาณและไดบรรจุไวในแผนดําเนินการประจําป พ.ศ.2555 และในกรณีที่
พบปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน จะไดพิจารณาแนวทางในการแกไขปรับปรุงใหโครงการตางๆ ใหสําเร็จ
ลุลวงไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
วิธีการติดตามการดําเนินงาน โดยใหทุกหนวยงานในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ติดตาม
การดําเนินงานโครงการกิจกรรมในความรับผิดชอบ
และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานพรอมทั้งจํานวน
งบประมาณที่ใชจริงเปนรายไตรมาส ดังนี้
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ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554) รายงานภายในเดือน มกราคม 2555
ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2555 ถึง 31 มีนาคม 2555) รายงานภายในเดือน เมษายน 2555
ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน 2555 ถึง 30 มิถุนายน 2555) รายงานภายในเดือน กรกฎาคม 2555
ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2555) รายงานภายในเดือน ตุลาคม 2555
1.4.2 การประเมินผล (Evaluation) เปนการรวบรวมผลการติดตามความกาวหนาของ
โครงการและการประเมินผลโครงการของทุกสวนราชการ เพื่อวิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อใช
เปนขอมูลประกอบการพิจารณาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานโครงการนั้นๆ
และเปนขอมูลประกอบการ
จัดทําแผน พัฒนาและตั้งงบประมาณในปตอไป โดยมีการประเมินผลเปน 2 ประเภท ไดแก
1. การประเมินผลเชิงปริมาณ เปนการประเมินผลความสําเร็จในการดําเนินงานและ
การใชงบประมาณในแตละโครงการ โดยพิจารณาจากเปาหมายของโครงการที่ไดกําหนดไวในแผนดําเนินการ
และจํานวนงบประมาณที่ไดใชจายจริง
2. การประเมินผลเชิงคุณภาพ เปนการประเมินผลสําเร็จของโครงการที่มีลักษณะเปน
การประเมินผลความสําเร็จของเปาหมายเชิงคุณภาพที่ไดกําหนดไวในแผนพัฒนาสามป
1.5. การกําหนดหนวยงานรับผิดชอบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๘ กําหนดให ผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น เทศบาลนครนครศรีธรรมราชไดมีคําสั่งเทศบาลที่ 01160/2554 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2554
แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังนี้
1. นายสรพงษ
คงสําราญ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ประธานกรรมการ
2. นายโอภาส
ฉิวพันธ
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
3. นายสุธรรม
ทองมี
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
กรรมการ
4. นางศิราณี
จันทรัตน
ผูแทนประชาคมเมือง
กรรมการ
5. นายเฉลย
กราพงศ
ผูแทนประชาคมเมือง
กรรมการ
6. นายสุทธิ
ศิลมัย
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีฯ
กรรมการ
7. นายชุมพล
นสยะวิชัย
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีฯ
กรรมการ
8. นางวชิรา
ยุพการนนท ผูอํานวยการสํานักการคลัง
กรรมการ
9. นายเวียง
ปราบปญจะ ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
10. นายสําเริง
ทองใหญ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
11. น.ส.ปทัฏฐาน เกตุขาว
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
กรรมการ
12. นางสุรีวรรณ สาสนานนท ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน กรรมการ/เลขาฯ
อํานาจหนาที่ของ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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(๓) รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอนายก
เทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เพื่อใหนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเสนอตอสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
1.6 วิสัยทัศนการพัฒนา (Vision) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
“เทศบาลนาอยูสูความเปนเลิศ เปดเทศบาลใหทุกคนยอมรับ
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพผลการศึกษา
พัฒนาสาธารณูปโภคและขนสง สรางอาชีพที่มั่นคงแกชุมชน
และดูแลทุกคนใหอยูดีมีสุข ตลอดป ๒๕๕๙”
1.7 พันธกิจ (Mission)
๑. ปรับปรุงภูมิทศั น ภูมิสถาปตยเมือง ใหเปนระเบียบ สะอาด สวยงาม ระบบบริหารจัดการ
สิ่งเเวดลอมดีประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลเพื่อลดมลพิษ
๒. ดูแลสงเสริมสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลใหทั่วถึง ใหความรูดา นการปองกัน และควบคุม
โรค สุขอนามัยในการบริโภคสินคา เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของโรงพยาบาลเทศบาล และมีโรงพยาบาล
บริการชุมชน 4 มุมเมือง
๓. การบริหารจัดการเทศบาลโดยยึดหลักหลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมของประชาชน
ควบคูกับการพัฒนาบุคลากรเทศบาลอยางตอเนื่อง
๔. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน สรางชุมชนเขมแข็งบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สราง
งาน สรางอาชีพ เพิ่มรายไดใหกับชุมชน มีศูนยชุมชน แมบาน อสม. และผูสูงอายุ แบบบูรณาการ สงเคราะห
ผูดอยโอกาสทางสังคมอยางทั่วถึงและเปนธรรม พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
และเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของประชาชน
๕. สนับสนุนอุปกรณกีฬา เพิ่มลานกีฬา พัฒนาและปรับปรุงสนามกีฬาใหไดมาตรฐานเพื่อ
สนับสนุนสงเสริมใหประชาชนไดออกกําลังกาย
๖. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการทองเที่ยว
สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยว
๗. การจัดการศึกษาใหเทาเทียบกันทุกระดับ เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน สงเสริมและ
สนับสนุนเด็กเปนคนดีมีความรูคูคุณธรรม
สงเสริมเด็กใชเวลาวางใหเปนประโยชนดวยดนตรีกีฬาและ
นันทนาการ จัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยใหกับเด็กและเยาวชนที่ไมสามารถเขารับการศึกษาใน
ระบบได
๘. พัฒนาระบบการขนสง การจราจร ไฟฟา น้าํ ประปา ใหทั่วถึง เพียงพอ และไดมาตรฐาน
สรางระบบปองกันน้ําทวมอยางยั่งยืน มีศูนยซอมและบริการประชาชน 24 ชั่วโมง
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1.8 จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)
๑. เทศบาลยึดหลักธรรมาภิบาล
เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมทุกขั้นตอนในการ
บริหารจัดการ ตั้งแตรวมคิดรวมทํารวมตรวจสอบและประเมินผล
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีชมุ ชนเขมแข็งบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. การศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยมีประสิทธิภาพไดมาตรฐานทั้งดานวิชาการ
กีฬาและกิจกรรมนันทนาการเด็ก เยาวชนและคนในชุมชนเปนคนดีมีความรูคูคุณธรรม สืบ
สานศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
๔. มีระบบโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่ไดมาตรฐานทั่วถึง เพียงพอ รองรับการพัฒนา
ทุกๆ ดาน
๕. ประชาชน ชุมชนมีงานมีอาชีพมีรายไดที่มั่นคง
๖. ประชาชน ชุมชนไดรับการบริการดานสาธารณสุขอยางทัว่ ถึง มีความรูดานการปองกัน
ควบคุมโรค และสุขอนามัยในการบริโภคสินคา
๗. เปน”เทศบาลที่นาอยู”มีระบบการกําจัดสิ่งปฏิกูลอยางเปนระเบียบและเปน“เทศบาลสีเขียว”
ที่มีพื้นที่สีเขียวครอบคลุมทั่วเขตเทศบาล
1.9. ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
๑ . ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
๑.๑ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเทศบาล ดวยหลักนิติธรรม คุณธรรม
ความคุมคา โปรงใส ตรวจสอบได ความรับผิดชอบ และการมีสวนรวมของ
ประชาชน
๑.๒ บริหารจัดการเทศบาลแบบระบบเปด โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนเขา
มาสวนรวมในการบริหารจัดการตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตรวจสอบ รวมทั้งสงเสริม
ใหมี ระบบการตรวจสอบความโปรงใส และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนอง
ความตองการของประชาชน
๑.๓ เสริมสรางศักยภาพบุคลากรของเทศบาลทุกระดับอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเทศบาล
๒. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
๒.๑ นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิต และ
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
๒.๒ จัดตั้งศูนยชุมชน แมบาน อสม. และผูสูงอายุแบบบูรณาการ
๒.๓ สนับสนุนการใหการสงเคราะหผูดอยโอกาสทางสังคมอยางทั่วถึง และเปนธรรม ไดแก
เด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ
๒.๔ สงเสริมและสนับสนุนการแกไขปญหาความยากจนอยางยั่งยืน โดยการสรางงาน สราง
อาชีพสรางรายได และลดรายจายของประชาชน
๒.๕ สรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กในชุมชน
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๒.๖ สนับสนุนใหประชาชนออกกําลังกายและเลนกีฬา เพือ่ สรางเสริมสุขภาพและ
พลานามัยที่ดี
๒.๗ เพิ่มลานกีฬา / ลานสุขภาพในชุมชน และสนับสนุนอุปกรณกีฬา
๒.๘ พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๒.๙ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
แนวทางการพัฒนา
๓.๑ จัดใหมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประจําเทศบาล และคืนโรงเรียนประถมศึกษาใหแก
ชุมชน
๓.๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และความเทาเทียมกันทางการศึกษาของ
นักเรียนทุกระดับ
๓.๓ พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๔ สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กเปนคนดีมีความรูคูคุณธรรม
๓.๕ สงเสริมและสนับสนุนใหเด็ก และเยาวชนใชเวลาวางใหเปนประโยชนดวยกีฬา ดนตรี
และกิจกรรมนันทนาการ
๓.๖ สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น
๔. ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
๔.๑ พัฒนาระบบคมนาคมขนสง ระบบการจราจร และไฟฟาสาธารณะ ใหทั่วถึงเพียงพอ
และไดมาตรฐาน
๔.๒ พัฒนาระบบการผลิต จําหนายน้าํ ประปา ใหทั่วถึงเพียงพอ และมีคุณภาพ
๔.๓ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้าํ และระบบการปองกันน้ําทวมอยางยั่งยืน
๔.๕ การจัดตั้งศูนยซอมและบริการประชาชน ๒๔ ชั่วโมง เรียกวา “หนวย BEST”
๕. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
๕.๑ จัดศูนยกลางการพัฒนาอาชีพสําหรับชุมชน จัดลานคาชุมชน พัฒนายานการคาเดิม
ของเมืองและจัดตลาดน้ําเมืองลิกอร เพื่อเสริมสรางรายไดและสงเสริมการทองเที่ยว
๕.๒ ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการทองเที่ยว และสนับสนุนการจัด
โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมการทองเที่ยวในรูปแบบตางๆ
๖. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
๖.๑ ปรับปรุงภูมิทัศน ภูมิสถาปตย และจัดระบบการกําจัดสิ่งปฏิกูลอยางเปนระเบียบ เพื่อ
เปน “เทศบาลนาอยู”
๖.๒ “เทศบาลสีเขียว” โดยจัดพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นครอบคลุมในเขตเทศบาลเพื่อลดมลพิษ
๖.๓ ยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลใหมีคุณภาพการบริการเทียบเทาโรงพยาบาลเอกชน
๖.๔ จัดใหมีโรงพยาบาลชุมชน ๔ มุมเมือง
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สวนที่ 2
การติดตามผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
2.1 สรุปผลการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ.2555-2559) และ
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557) ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การ
จัดเวทีประชาคมการประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนใน
พื้นที่ กอนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไวในแผนพัฒนาสามป
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557) เมื่อวันที่ 31
สิงหาคม 2554, แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2555-2557) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555,
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 และแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ.2555-2557) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555, ทั้งนี้ไดกําหนดโครงการที่จะ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557) และแผนเพิ่มเติม ดังนี้
ป 2555
ป 2556
ป 2557
ยุทธศาสตร
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
1. ยุทธศาสตรดาน
19
18,289,500 18
18,139,500 18
18,139,500
การเมืองการบริหาร
2. ยุทธศาสตรดาน
28
25,612,800 26
23,112,800 26
23,112,800
สวัสดิการสังคมและ
คุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตรดาน
58
135,085,400 51 103,576,000 51 103,576,000
การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี
4. ยุทธศาสตรดาน
18
767,422,650
9
554,327,900
9
554,327,900
สาธารณูปโภคและ
โครงสรางพื้นฐาน
5. ยุทธศาสตรดาน
5
11,600,000
3
6,300,000
3
6,300,000
เศรษฐกิจ
6. ยุทธศาสตรดาน
40
112,620,700 37 154,028,700 36 124,168,700
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
รวม
168 1,070,631,050 144 859,484,900 143 829,624,900
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2.2 สรุปผลการจัดทํางบประมาณป พ.ศ.2555
ผูบริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2555 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2553 และมีการโอนตั้งจายเปนรายการใหมเพิ่มเติม จาย
จากเงินสะสม และจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ฉบับที่ 1
รวมโครงการในปงบประมาณ พ.ศ.2555 ทั้งสิ้น 133 โครงการ งบประมาณ 398,963,618 บาท สามารถ
จําแนกตามยุทธศาสตรการพัฒนาไดดังนี้
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร
2. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
4. ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
6. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
รวม

จํานวน
โครงการ
12
26
49
14
3
29
133

งบประมาณ
(บาท)
95,629,918
24,822,800
110,971,700
101,215,200
4,800,000
61,244,000
398,963,618

แผนภูมิแสดงสัดสวนงบประมาณแยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม,
61,244,000, 15.36%

การเมืองการบริหาร,
95,629,918, 23.99%

เศรษฐกิจ,
4,800,000, 1.20%
สาธารณูปโภคและ
โครงสรางพื้นฐาน,
101,215,200, 25.39%

สวัสดิการสังคมและ
คุณภาพชีวิต,
24,822,800, 6.23%
การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี,
110,971,700, 27.83%
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สรุปผลการนําแผนพัฒนาสามป (เฉพาะป 2555) ไปจัดทํางบประมาณ
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร
2. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
4. ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
6. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
รวม

โครงการตามแผนสามป
เฉพาะป 2555
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
19
18,289,500
28
25,612,800
58
135,085,400
18
767,422,650
5
11,600,000
40
112,620,700
168 1,070,631,050

โครงการที่อนุมัติงบประมาณ
ในป 2555
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
12
95,629,918
26
24,822,800
49
110,971,700
14
101,215,200
3
4,800,000
29
61,244,000
133
398,963,618

รอยละของโครงการ
ในแผนป 2555
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
7.14
8.96
15.48
2.32
29.17
10.37
8.33
9.45
1.79
0.45
17.26
5.72
79.17
37.27
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แผนภูมแิ สดงจํานวนโครงการในป พ.ศ.2555

โครงการ
70

60

58

49

50

40
40

30

29

28
26

20

19

18
14
12

10
5
3
0
การเมืองการบริหาร

สวัสดิการสังคมฯ

การศึกษา ศาสนา ศิลปะฯ

สาธารณูปโภคฯ

เศรษฐกิจ

สาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตรการพัฒนา

โครงการทีต
่ ั้งไวในแผนสามป (เฉพาะป 2555)
โครงการทีอ
่ นุมัติในป 2555
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แผนภูมแิ สดงจํานวนงบประมาณในป พ.ศ.2555

งบประมาณ : บาท
900,000,000

767,422,650

800,000,000

700,000,000

600,000,000

500,000,000

400,000,000

300,000,000

200,000,000

100,000,000

95,909,918
95,629,918

135,085,400

112,620,700

110,971,700

18,289,500

101,215,200

61,244,000

25,612,800
24,822,800

11,600,000
4,800,000

0
การเมืองการบริหาร

สวัสดิการสังคมฯ

การศึกษา ศาสนา
ศิลปะฯ

สาธารณูปโภคฯ

เศรษฐกิจ

สาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตรการพัฒนา

งบประมาณที่ตั้งไวในแผนสามป (เฉพาะป 2555)
งบประมาณที่อนุมัติในป 2555
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2.3 สรุปผลการติดตาม (Monitoring) ผลการดําเนินงานป พ.ศ.2555
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชไดดําเนินการการติดตามผลการดําเนินงานในป 2555 เพื่อให
ทราบความกาวหนาในการดําเนินงานตามโครงการตางๆที่ไดรับงบประมาณในป พ.ศ.2555 และในกรณีที่พบ
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน จะไดพิจารณาแนวทางในการแกไขปรับปรุงใหโครงการตางๆ ใหสําเร็จลุลวง
ไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
วิธีการติดตามการดําเนินงาน โดยใหทุกหนวยงานในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ติดตาม
การดําเนินงานโครงการกิจกรรมในความรับผิดชอบ
และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานพรอมทั้งจํานวน
งบประมาณที่ใชจริงเปนรายไตรมาส ดังนี้
ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554) รายงานภายในเดือน มกราคม 2555
ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2555 ถึง 31 มีนาคม 2555) รายงานภายในเดือน เมษายน 2555
ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน 2555 ถึง 30 มิถุนายน 2555) รายงานภายในเดือน กรกฎาคม 2555
ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2555) รายงานภายในเดือน ตุลาคม 2555
งานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน ดําเนินการรวบรวมผลการดําเนินงานพรอมทั้ง
จํานวนงบประมาณที่ใชจริง
นํามาสรุปผลและนําเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาตรวจสอบ เสนอความเห็น ใหคําแนะนํา และไดนาํ ความคิดเห็น
ขอเสนอแนะและคําแนะนําของคณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ แจงผูบริหาร หนวนงานตางๆ ทราบและ
ใชเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุงการดําเนินงานโครงการตางๆ ใหสําเร็จลุลวงไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
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สรุปการติดตามผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554)
ยุทธศาสตรการพัฒนา

งบประมาณ
ตั้งไว

เบิกจายแลว

รอยละ

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

33,289,401.00 2,710,993.51 8.14
24,522,800.00 4,073,744.65 16.61
110,971,700.00 16,217,145.34 14.61
82,616,200.00 3,587,305.18 4.34
3,800,000.00
25,500 0.67
50,744,000.00 10,848,378.00 21.38

รวม

305,944,101.00 37,463,066.68 12.25
4,372,020.00
738,520.00 16.89

จายจากเงินสํารองจาย

ผลการดําเนินงาน (จํานวนโครงการ)
ดําเนินการ กําลัง
ยังไมได หมายเหตุ
ทั้งหมด
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ
12
10
2
25
13
12
49
24
25
14
12
2
2
1
1
27
25
2
129
11

4

85
7

44
-

รายการ
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สรุปการติดตามผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาสที่ 2 ( 1 มกราคม 2555 ถึง 31 มีนาคม 2555 )
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร
2. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
4. ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
6. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
รวม
จายจากเงินสํารองจาย

งบประมาณ
ตั้งไว

เบิกจายแลว

รอยละ

43,105,029.00
24,822,800.00
110,971,700.00
82,616,200.00
3,800,000.00
50,744,000.00

10,839,681.51
10,842,882.40
30,388,797.13
6,396,157.49
2,464,703.75
22,489,918.69

25.15
43.68
27.38
7.74
64.86
44.32

316,059,729.00 83,422,140.97 26.39
4,327,020.00 4,272,170.00 98.73

ผลการดําเนินงาน (จํานวนโครงการ)
ดําเนินการ กําลัง
ยังไมได หมายเหตุ
ทั้งหมด
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ
12
10
2
26
3
17
6
49
3
23
23
14
13
1
2
2
27
1
26
130
11

7
11

91
-

32
-

รายการ
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สรุปการติดตามผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน 2555 ถึง 30 มิถุนายน 2555)
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร
2. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
4. ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
6. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
รวม
จายจากเงินสํารองจาย

งบประมาณ
ตั้งไว

เบิกจายแลว

รอยละ

53,440,929.00
24,822,800.00
110,971,700.00
83,846,200.00
3,800,000.00
50,744,000.00

16,582,462.87
12,409,598.65
59,347,712.13
14,796,646.84
3,256,053.66
27,771,517.69

31.03
49.99
53.48
17.65
85.69
54.73

327,625,629.00 134,163,991.84 40.95
4,327,020.00
4,272,170.00 98.73

ผลการดําเนินงาน (จํานวนโครงการ)
ดําเนินการ กําลัง
ยังไมได หมายเหตุ
ทั้งหมด
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ
12
2
10
26
1
19
6
49
5
32
12
14
2
11
1
2
1
1
27
1
26
130
11

11
11

99
-

20
-

รายการ
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สรุปการติดตามผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2555)
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร
2. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
4. ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
6. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
รวม
จายจากเงินสํารองจาย

งบประมาณ
ตั้งไว

เบิกจายแลว

รอยละ

95,629,918.00
24,822,800.00
110,971,700.00
101,215,200.00
4,800,000.00
61,244,000.00

34,973,388.11
19,916,311.77
81,277,167.88
56,388,372.56
2,592,509.00
49,253,743.76

36.57
80.23
73.24
55.71
54.01
80.42

398,683,618.00 244,401,493.08 61.30
4,327,020.00
4,272,170.00 98.73

ผลการดําเนินงาน (จํานวนโครงการ)
ดําเนินการ กําลัง
ยังไมได หมายเหตุ
ทั้งหมด
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ
12
9
3
26
20
1
5
49
36
13
14
10
4
3
2
1
29
26
3
133
11

103
11

8
-

22
-

รายการ
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สวนที่ 3
การประเมินผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
3.1 สรุปผลการประเมินผลแผนพัฒนาในเชิงปริมาณ ตามยุทธศาสตรการพัฒนา
จากการติดตามการนําแผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสาม
ป (พ.ศ.๒๕๕5–๒๕๕7) และฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑–3 มีโครงการในแผนฯ จํานวนทัง้ สิ้น 168 โครงการ
งบประมาณ 1,070,631,050 บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔ เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ฉบับที่ 1 และขออนุมัติใช
จายเงินสะสม รวมจํานวนโครงการทั้งสิ้น 133 โครงการงบประมาณ 398,683,618 บาท โดยมีโครงการที่
สามารถดําเนินการไดแลวเสร็จจํานวนทั้งสิ้น 103 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ 8 โครงการ ยังไมได
ดําเนินการ 5 โครงการ ยกเลิก 17 โครงการ และเบิกจายงบประมาณแลวจํานวน 244,401,493.08 บาท
คิดเปนรอยละ 61.30 ของงบประมาณทั้งหมด (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) แยกเปนรายยุทธศาสตร
การพัฒนา ดังนี้
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป (พ.ศ.๒๕๕5-๒๕๕7) และแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป (พ.ศ.๒๕๕5-๒๕๕
7) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑–3 จํานวน 19 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 18,289,500 บาท บรรจุในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ฉบับที่ 1 และขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจําป พ.ศ.๒๕๕5 จํานวน 12 โครงการ
เปนเงินทั้งสิ้น 95,629,918.00 บาท ดําเนินการแลวเสร็จ 9 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 3
โครงการ และเบิกจายงบประมาณแลวจํานวน 34,973,388.11 บาท คิดเปนรอยละ 33.46 ของ
งบประมาณทั้งหมด
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล
นครนครศรีธรรมราชสามป (พ.ศ.๒๕๕5-๒๕๕7) และแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป(พ.ศ.
๒๕๕5-๒๕๕7) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑–3 จํานวน 28 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 25,612,800 บาท บรรจุใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 ฉบับที่ 1 และขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจําป พ.ศ.๒๕๕5 จํานวน 26
โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 24,822,800 บาท ดําเนินการแลวเสร็จ 20 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ
จํานวน ๑ โครงการ ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ ยกเลิกโครงการ จํานวน 3 โครงการ และเบิกจาย
งบประมาณแลวจํานวน 19,916,311.77 บาท คิดเปนรอยละ 80.23 ของงบประมาณทั้งหมด
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี บรรจุใน
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป
(พ.ศ.๒๕๕5-๒๕๕7)
และแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชสามป (พ.ศ.๒๕๕5-๒๕๕7) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑–3 จํานวน 58 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น
135,085,400 บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 ฉบับที่ 1 และขออนุมัติใชจายเงินสะสม
ประจําป พ.ศ.๒๕๕5 จํานวน 49 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 110,971,700 บาท ดําเนินการแลวเสร็จ 36
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โครงการ ยกเลิกโครงการ จํานวน 13 โครงการ และเบิกจายงบประมาณแลวจํานวน 81,277,167.88
บาท คิดเปนรอยละ 73.24 ของงบประมาณทั้งหมด
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน บรรจุในแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป (พ.ศ.๒๕๕5-๒๕๕7) และแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป
(พ.ศ.๒๕๕5-๒๕๕7) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑–3 จํานวน 18 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 767,422,650 บาท
บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 ฉบับที่ 1 และขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจําป พ.ศ.๒๕๕5
จํานวน 14 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 101,215,200 บาท ดําเนินการแลวเสร็จ 10 โครงการ อยูระหวาง
ดําเนินการ จํานวน 4 โครงการ และเบิกจายงบประมาณแลวจํานวน 56,388,372.56 บาท คิดเปนรอยละ
55.71 ของงบประมาณทั้งหมด
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป
(พ.ศ.๒๕๕5-๒๕๕7) และแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป(พ.ศ.๒๕๕5-๒๕๕7) ฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ ๑–3 จํานวน 5 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 11,600,000 บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
ฉบับที่ 1 และขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจําป พ.ศ.๒๕๕5 จํานวน 3 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น
4,800,000 บาท ดําเนินการแลวเสร็จ 2 โครงการ ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ และเบิกจาย
งบประมาณแลวจํานวน 2,592,509.00 บาท คิดเปนรอยละ 54.01 ของงบประมาณทั้งหมด
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชสามป (พ.ศ.๒๕๕5-๒๕๕7) และแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป(พ.ศ.๒๕๕5๒๕๕7) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑–3 จํานวน 40 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 112,620,700 บาท บรรจุในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2555 ฉบับที่ 1 และขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจําป พ.ศ.๒๕๕5 จํานวน 29 โครงการ
เปนเงินทั้งสิ้น 61,244,000 บาท ดําเนินการแลวเสร็จ 26 โครงการ ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ
ยกเลิกโครงการ จํานวน 1 โครงการ และเบิกจายงบประมาณแลวจํานวน 49,253,743.76 บาท คิดเปน
รอยละ 61.26 ของงบประมาณทั้งหมด
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สรุปผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ.2555 ตามยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงการทีไ่ ดรับอนุมัติ
ผลการดําเนินงาน
งบประมาณในป 2555
ยุทธศาสตรการพัฒนา
จํานวน งบประมาณ แลวเสร็จ ระหวาง
ยังไม ยกเลิก
โครงการ
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ
1. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร
12
95,629,918 9
3
2. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
26
24,822,800 20
1
2
3
3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
49 110,971,700 36
13
4. ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
14 101,215,200 10
4
5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
3
4,800,000 2
1
6. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
29
61,244,000 26
2
1
จายจากเงินสํารองจาย

รวม

133
11

398,683,618 103
4,327,020 11

8
-

5
-

17
-

งบประมาณที่
เบิกจาย
(บาท)

เบิกจาย
รอยละ

34,973,388.11
19,916,311.77
81,277,167.88
56,388,372.56
2,592,509.00
49,253,743.76

33.46
80.23
73.24
55.71
54.01
80.42

244,401,493.08 61.30
4,272,170 98.73

หมายเหตุ ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
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3.2 สรุปผลการประเมินผลแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ ตามยุทธศาสตรการพัฒนา
การดําเนินงานป 2555 ยึดกรอบแนวทางตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
คือ หลัดนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลัดการมีสวนรวม หลัดความรับผิดชอบ และหลักความ
คุมคา เพื่อใหการบริหารราชการบรรลุเปาหมาย เกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ
รัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาเชิงภารกิจของรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงภารกิจ
ของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรบั การตอบสนองความ
ตองการและมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งสามารถสรุปแยกเปนรายยุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร
1. ปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการแกประชาชน เชน การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ การนํา
เทคโนโลยีมาใชเพื่อการบริการประชาชนทําใหประชาชนไดรับบริการดวยความสะดวกรวดเร็วและประหยัด
คาใชจาย
2. ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานและเครื่องมือเครื่องใชในการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความสะดวกคลองตัวในการทํางาน
3. การจัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของสวนราชการตาง ๆ
4. จัดทําระบบเครือขายและอินเตอรเน็ต จัดทําเว็บไซตของเทศบาล www.nakhoncity.org
บริการขอมูลขาวสารของเทศบาล ขาวประชาสัมพันธ ขาวสอบราคา/ประกวดราคา และเว็บไซตของโรงเรียน
สังกัดเทศบาล
5. เพิ่มประสิทธิภาพดานการเงินการคลัง การจัดเก็บรายไดของเทศบาล โดยการปรับปรุงแผน
ทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพยสิน การประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี การจัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
6. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซือ้ จัดจางใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม โปรงใสตรวจสอบได
โดยการแตงตั้งประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดซื้อจัดจาง
7. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมตางๆ เชน การจัดซื้อจัดจาง การรับฟงการ
ประชุมสภาเทศบาล การจัดทําแผนชุมชน การจัดทําแผนพัฒนาสามป และการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
1. การใหบริการหองเย็นตลาดพืชผลหัวอิฐ
2. การชวยเหลือดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการตางๆแกประชาชน เชน การชวยเหลือการ
ฌาปนกิจศพผูยากไรอนาถา การสงเคราะหผูสูงอายุ ผูไรความสามารถ ผูพ ิการ และผูปวยโรคเอดส การ
ชวยเหลือคาใชจายในการนําผูปวยสงตอไปรักษาพยาบาลที่อื่น
3. การจัดตั้งศูนยสงเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุเพื่อใหบริการและดูแล
สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ไดจัดทํากิจกรรมในดานตางๆ
4. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต เชน จัด
กิจกรรมออกหนวยเทศบาลพบประชาชน
5. สนับสนุนสงเสริมความเขมเข็งในชุมชน เชนจัดอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพขององคกร
ชุมชน สนับสนุนการทํางานขององคกรชุมชน พัฒนาและฝกอบรมอาสาสมัครพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด
สงเสริมชุมชน องคกร ที่จัดกิจกรรมแกเยาวชน เพื่อแกไขปญหายาเสพติด
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6. พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อเปนแหลงเรียนรูและการศึกษาตามอัธยาศัย สงเสริมการเรียนรู
ของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และพัฒนาครูผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
7. สงเสริมสุขภาพและพัฒนาการกีฬาใหกับประชาชน โดยจัดซื้ออุปกรณกีฬาใหกับชุมชน จัด
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพแกประชาชน ดูแลและบํารุงรักษาสนามกีฬาจังหวัด กอสรางลานกีฬาในชุมชน
8. การแกไขปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การรักษาความสงบและความเปนระเบียบเรียบรอย
ในเขตเทศบาล โดยมีตํารวจชุมชนออกตรวจตราภายในเขตเทศบาล
9. การเฝาระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน โดยการเตรียมความพรอม
ดานการบรรเทาสาธารณภัย การอบรมอาสาสมัครปองกันสาธารณภัยในชุมชน
การตั้งจุดบริการความ
ปลอดภัยทางถนนชวงเทศกาลปใหมและเทศกาลสงกรานต การติดตั้งกลองวงจรปด CCTV การจัดจาง
เจาหนาที่ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
1. จัดการศึกษาตั้งแตเด็กกอนวัยเรียนและในวัยเรียน เด็กกอนวัยเรียนมีศูนยเด็กเล็กดูแลเด็กให
ไดรับการพัฒนาที่เหมาะสมตามวัย ไดเรียนรูปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมและผูอื่นได และการจัดการศึกษาชั้น
อนุบาล เด็กในวัยเรียน ไดพฒ
ั นาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จํานวน 9 โรงเรียนเพื่อใหนักเรียนมี
คุณภาพทางวิชาการ
2. พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและภาษาตางประเทศ โดยจัดจางครูชาวตางชาติสอน
ภาษาอังกฤษแกเด็กนักเรียน การจัดการเรียนการสอนโปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Program) สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 การเปดสอนโรงเรียนนานาชาติ ระดับ เกรด 7-8
3. พัฒนาครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษา
อบรมครูเพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการศึกษา
4. การจัดจางครูในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
5. จัดการศึกษาใหพระภิกษุ สามเณรและเยาวชน โดยใชหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม
6. จัดอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)ใหกับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก เพื่อเสริมสรางสุขภาพรางกายของเด็กนักเรียนใหสมบูรณแข็งแรง
7. การกอสรางปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบการเรียน
จัดหาวัสดุอุปกรณและ
ครุภัณฑตางๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน พัฒนาเทคโนโลยีระบบเครือขายและอินเตอรเน็ตของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
8. การใหความชวยเหลือดานการศึกษานอกระบบ เพื่อชวยเหลือเด็กที่ยากจนและดอยโอกาส
ไดมีโอกาสเรียนหนังสือและฝกทักษะวิชาชีพตามความสนใจและความถนัด
9. การจัดการศึกษาแกเด็กยากไรในชุมชนและเด็กเรรอน สงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนที่
จบชั้นประถมศึกษาทุกคน ไดเรียนตอระดับมัธยมศึกษา
10.การอบรมสงเสริมคุณภาพชีวติ เยาวชนเพื่ออบรมฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจ การปลูกฝง
วินัย ศีลธรรมและจริยธรรม ใหเยาวชนหางไกลจากยาเสพติด อบายมุข มีสุขภาพพลานามัยดี
11.สงเสริมกีฬาและนันทนาการแกนักเรียนและประชาชน เชนการจัดใหมีลานกีฬาในชุมชน
การสนับสนุนวัสดุอุปกรณกีฬาตางๆ สําหรับประชาชนไดออกกําลังกาย การจัดงานวันเด็กแหงชาติ
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12.สงเสริมและอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น โดยสงเสริม
และสนับสนุนการจัดงานประเพณีตางๆ เชน ประเพณีงานเดือนสิบ ประเพณีแหผาขึ้นธาตุนานาชาติ เทศกาล
มหาสงกรานต วันวิสาขบูชา งานประเพณีลอยกระทง ฯลฯ
13.มีอุทยานการเรียนรูนครศรีธรรมราชเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูดวยตนเองของ
เยาวชนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสที่ทันสมัยและหลากหลาย เยาวชนไดเรียนรูคนหาความชอบและความ
สามารถของตน เปนแหลงรวมเยาวชนที่สรางสรรคและเปนประโยชน หางไกลจากแหลงอบายมุข
14.มีพิพิธภัณฑเมืองเปนสถานที่เผยแพรความรูสงเสริมการเรียนรูศิลปวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตรของเมืองและสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพื่ออํานวยความสะดวกปลอดภัยแก
ประชาชน ความเปนระเบียบเรียบรอยและความสวยงามของเมือง เชน การปรับปรุงถนน สะพานทางเทา
การกอสรางและปรับปรุงทอ/รางระบายน้าํ การขยายเขตระบบไฟฟาสาธารณะ การติดตั้งไฟฟาแสงสวาง การ
เปลี่ยนโคมไฟฟาถนนราชดําเนิน การกอสรางที่พักผูโดยสาร การปรับปรุงขยายกิจการประปา การผลิตและ
จําหนายน้าํ ประปา การจัดหาแหลงน้ําดิบในการผลิตน้าํ ประปา การพัฒนาโรงกรองน้ําใหมีประสิทธิภาพ การ
บริการน้ําดื่มน้าํ ใชฟรีในชวงที่น้ําประปาขาดแคลน
2. เทศบาลใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ เชน โครงการดูแลรักษาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ จางเหมาเอกชน
ดําเนินการจดมาตรวัดน้าํ จางชุมชนเขามามีสวนรวมในการเก็บเงินคาน้ําประปา
3. เทศบาลไดจัดระบบการจราจร ติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลัง ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
เครื่องหมาย การตีเสนตางๆ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
4. การขุดลอกคลองสายหลัก 5 สาย ไดแก คลองคูพาย คลองสวนหลวง คลองปาหลา คลอง
หนาเมือง คลองทาวัง และคลองอื่นๆในเขตเทศบาล เพื่อใหการระบายน้าํ มีความคลองตัว ปองกันน้ําทวม
5. การใหบริการสถานีขนสงผูโดยสาร
ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
1. การอํานวยความสะดวกและจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว เทศบาลไดจัดตั้งศูนยบริการ
ขอมูลแกนักทองเที่ยว จัดทําเอกสารประชาสัมพันธการทองเที่ยว เผยแพรและประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว
ของดีเมืองนคร จัดกิจกรรมนั่งรถชมเมืองเลาเรื่องลิกอร จัดงานประเพณีเทศกาลมหาสงกรานตแหนางดาน
งานประเพณีเดือนสิบ ติดตั้งเสาไฟฟารูป 12 นักษัตรบนถนนราชดําเนินหนาวัดพระมหาธาตุวรวิหารเพื่อ
สรางทัศนียภาพที่สวยงามในยามค่ําคืน
2. การสนับสนุนและสงเสริมหนวยงานตางๆ ที่ดําเนินการสงเสริมการทองเที่ยว
3. ฝกอบรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหกับประชาชนในเขตเทศบาลเพื่อเพิ่มรายไดใหกับ
ประชาชน
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ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
1. เทศบาลดําเนินการสงเสริมสุขภาพ การปองกันและควบคุมโรค การชวยเหลือในการดูแล
รักษาพยาบาล โดยไดจัดตั้งโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการตลอด 24 ชั่วโมง บริการฟรี
สําหรับประชาชนที่มีบัตรทอง และไดเปดโรงพยาบาล 30,000 เตียง ติดตั้งศูนยฮอตไลนปรึกษาหมอได 24
ชั่วโมง มีบุคลากรทางการแพทยออกราวด (Round) เยี่ยมไขและทําการรักษาคนปวยที่บา นซึ่งเปนคนปวยที่
เปนอัมพาต อัมพฤกษ ทุพพลภาพ ผูส ูงอายุ ฯลฯ การใหบริการคลินิกเฉพาะ เชน คลินิกหญิงวัยทอง คลินิก
เบาหวาน คลินิกทันตกรรม
2. พัฒนาการใหบริการดานสาธารณสุข การปองกันและควบคุมโรคเอดสโรควัณโรค การอบรม
ใหความรูใหประชาชนไดตระหนักในการรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัว ใหชุมชนมีการเฝาระวังทาง
สาธารณสุข
3. คุมครองผูบริโภคใหมีความปลอดภัย
โดยการเก็บตัวอยางและทดสอบทางดานเคมีและ
แบคทีเรียเพื่อปองกันอันตรายและควบคุมสารพิษตกคางในอาหาร ตรวจและใหคําแนะนําทางดานสุขาภิบาล
ใหความรูแกสถานประกอบการตาง ๆ
4. การสรางจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอม การพัฒนาและพิทักษสิ่งแวดลอมในชุมชน จัดตั้ง
ชุมชนคนรักคลอง การรณรงคสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพื่ออํานวยความสะดวกแก
ประชาชน
5. และใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ เชน การรักษาความสะอาดโดยเอกชน
การเก็บขนขยะมูลฝอยโดยเอกชน การจางตัดหญาโดยเอกชน จัดหาวัสดุอุปกรณในการรักษาความสะอาด
6. การเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะ การดูแลรักษาสวนสาธารณะและสวนหยอมภายใน
เขตเทศบาล การปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเมือง
7. การลดปริมาณและการควบคุมมลพิษ การกอสรางระบบบําบัดน้าํ เสีย การลดมลภาวะดาน
กลิน่ โดยใชจุลินทรียธรรมชาติ การผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชที่ใชแลว

บัญชีโครงการ
ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการศูนยเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ (ศูนย ICT)
2 โครงการวิทยุชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)
จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงานประจําศูนย ICT

งบประมาณ

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

ตั้งไว

เทศบาล

กองวิชาการฯ

900,000

เบิกจาย
1,046,355.00

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพทที่ได

แลวเสร็จ

- มีเจาหนาที่ดูแลและปฏิบัติ

จํานวน 8 อัตรา
- จางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน จํานวน 11 อัตรา

งานดานระบบสารสนเทศ
เทศบาล

กองวิชาการฯ

1,000,000

1,083,492.00

แลวเสร็จ

- จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ ถายทอด

- เผยแพรประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารแกประชาชน

การกระจายเสียง สนับสนุนผูดําเนินรายการ
3 โครงการประชาสัมพันธ
กิจกรรมเทศบาล

- จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน จํานวน 5 อัตรา

เขตเทศบาล

กองวิชาการฯ

800,000

1,823,078.00

แลวเสร็จ

- ประชาชนไดรับทราบขอมูล

- จัดแถลงขาวเทศบาลพบสื่อมวลชน

ขาวสารกิจกรรมตางๆ ของ

- จัดทําเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรม

เทศบาล

ของเทศบาล
4 โครงการกอสราง/ปรับปรุงอาคารกอสราง/ปรับปรุงอาคาร บริเวณสํานักงาน

เขตเทศบาล

สํานัก/กอง

3,501,900

1,981,898

กําลังดําเนินการ - สถานที่ปฏิบัติงานเพียงพอ

บริเวณสํานักงานและอาคารอื่นๆ และอาคารอื่นๆ
4.1 ติดตั้งปายสํานักงานเทศบาลโดยทําการรื้อถอนแผนปายของเดิมออก
และติดตั้งปายดวยแผนแกรนิตสีดําไทยหรือ

สวยงาม อํานวยความสะดวก
สํานักงานเทศบาล

สํานักปลัดฯ

69,000

68,000.00

แลวเสร็จ

แกประชาชนที่มาใชบริการ

เทียบเทา พื้นหลังทําผิวหยาบดวยวิธียิงทราย
สวนตัวหนังสือใหเปนพื้นผิวเดิม
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม
4.2 กอสรางเสาธงชาติ

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)
โดยรื้อถอนฐานธงชาติและฐาน ค.ส.ล. ของเดิม

งบประมาณ

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

ตั้งไว

สํานักงานเทศบาล

สํานักปลัดฯ

35,000

อาคาร สนง. 2 ชั้น

สํานักปลัดฯ

844,000

349,000.00

แลวเสร็จ

สํานักงานเทศบาล

สํานักปลัดฯ

202,000

200,000.00

แลวเสร็จ

อาคารศิลปาชีพ

สํานักปลัดฯ

207,900

-

แลวเสร็จ

ผลการดําเนินงาน

เบิกจาย

ผลลัพทที่ได

- ยังไมไดดําเนินการ

ออก และกอสรางฐาน ค.ส.ล. (บริเวณตําแหนง
ฐาน ค.ส.ล. เดิม) พรอมติดตั้งเสาธงชาติใหม
โดยนําทอเหล็กอาบสังกะสี ขนาดเสนผาศูนย
กลาง 2 นิ้ว และบัวอลูมิเนียมของเดิมมา
เปนสวนประกอบ
4.3 ทาสีภายนอกอาคาร

จํานวน 5 หลัง พื้นที่รวมประมาณ 8,850

สํานักงาน

ตารางเมตร

อาคารศิลปาชีพ 2 ชั้น
อาคารปองกันฯ 3 ชั้น
อาคารจอดรถ 5 ชั้น
อาคารแฟลต 3 ชั้น

4.4 ปรับปรุงหองทํางานรองปลัด โดยทําการกั้นผนังกระจก-อลูมิเนียมหองทํางาน
เทศบาล และหองทํางาน

ณ พื้นที่ชั้น 2 อาคารสํานักงานเทศบาล

ผูอํานวยการสํานัก/กอง
4.5 ปรับปรุงหองทํางานสมาชิก โดยทําการปรับปรุงหองทํางาน กั้นผนังกระจกสภาเทศบาล

อลูมิเนียม กอสรางหองน้ํา ณ พื้นที่ชั้น 1
อาคารศิลปาชีพ
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

4.6 ปรับปรุงหองศูนยปฏิบัติการ โดยทําการปรับปรุงจากพื้นที่จอดรถ
แผนที่ภาษีและหองเก็บขอมูล

ขนาดประมาณ 5.00x12.00 เมตร

ทะเบียนทรัพยสิน

เปนหองทํางานศูนยปฏิบัติการแผนที่ภาษีและ

งบประมาณ

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

บริเวณที่จอดรถ

สํานักการคลัง

463,000

400,000.00

แลวเสร็จ

สํานักการคลัง

902,000

689,898.00

แลวเสร็จ

สํานักการคลัง

200,000

- ยังไมไดดําเนินการ

สํานักการชาง

150,000

- ยังไมไดดําเนินการ

ตั้งไว

ผลการดําเนินงาน

เบิกจาย

ผลลัพทที่ได

ชั้น 2
อาคารจอดรถ

เก็บขอมูลทะเบียนทรัพยสิน
4.7 ปรับปรุงรางระบายน้ํา

โดยทําการปรับปรุงรางระบายน้ําแบบเปด

อาคารตลาดสด

ภายในอาคารอาคารตลาดสด

ภายในอาคาร ความยาวรวมไมนอยกวา

เทศบาลฯ (คูขวาง)

เทศบาลฯ (คูขวาง)

1,770.00 เมตร

4.8 ปรับปรุงหองสุขาภายใน

ปรับปรุงหองสุขาภายในตลาดสดเทศบาลฯ

ตลาดสดเทศบาลฯ (คูขวาง)

อาคารตลาดสด
เทศบาลฯ (คูขวาง)

4.9 กอสรางอาคารคอนกรีต

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร

บริเวณบานพัก

เสริมเหล็ก หลังคาเหล็กมุง

หรือพื้นที่ประมาณ 24 ตารางเมตร 1 ชั้น

คลังจังหวัด

กระเบื้องลอน

จํานวน 1 หลัง เพื่อใชเปนที่จอดรถตู

4.10 ปรับปรุงสํานักงานสถาน โดยปูกระเบื้องพื้นขนาด 12x12 นิ้ว

สํานักงานสถาน กองสาธารณสุขฯ

พยาบาลสัตวเล็ก

พยาบาลสัตวเล็ก

พื้นที่ประมาณ 154 ตร.ม. ภายในและ
ภายนอกหองชั่งขยะ

4.11 กอสรางมานั่งมีหลังคา

โดยกอสรางมานั่งมีหลังคาชนิดโครงเหล็ก

ชนิดโครงเหล็กและปูพื้นทางเดิน พรอมฐาน ค.ส.ล. ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร

75,000

75,000.00

แลวเสร็จ

(ทุงทาลาด)
สถานีขนสงผูโดยสาร สถานีขนสง

154,000

- ยังไมไดดําเนินการ

ผูโดยสาร
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

จํานวน 10 ชุด และงานปูพื้นทางเดิน
ดวยแผนซีเมนตสําเร็จพิมพลายพัดโบกสีแดง
ขนาด 40 x 40 x 3.50 เซนติเมตร
ประมาณ 10.40 ตารางเมตร
4.12 กอสรางปรับปรุง
โดยทําการปรับปรุงพื้น ปูกระเบื้อง ผนัง ประตู อาคารศูนยศิลปาชีพ กองวิชาการฯ
ศูนยประชาสัมพันธและเทคโน ทางเขา ฝาเพดาน ระบบไฟฟาแสงสวาง
ชั้น 1
โลยีสารสนเทศ
เพื่อใชเปนสํานักงาน หองประชุม
ประชาสัมพันธขาวสารเทศบาล จํานวน 2 หอง
พื้นที่ประมาณ 130 ตารางเมตร
4.13 ปรับปรุงรางระบายน้ํา ปรับปรุงรางระบายน้ําแบบเปดภานในอาคาร
อาคารตลาดสด สํานักการคลัง
ภายในอาคารตลาดสดเทศบาล ความยาวไมนอยกวา 373 เมตร
เทศบาลฯ (คูขวาง)
นครนครศรีธรรมราช (คูขวาง)
ระยะที่ 2
5 โครงการจัดทําแผนพัฒนา
งบประมาณ และการติดตาม
ประเมินผล

- จัดทําเอกสารแผนพัฒนาเทศบาล
จํานวน 150 เลม
- จัดทําเอกสารพัฒนาชุมชน จํานวน 150 เลม
- จัดทําเอกสารงบประมาณ จํานวน 300 เลม
- ติดตามผลการดําเนินงานรายไตรมาส
และติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาล
- จัดจางเจาหนาที่ จํานวน 1 อัตรา

ฝายแผนงานและ
งบประมาณ

กองวิชาการฯ

งบประมาณ
ตั้งไว

200,000

280,000

150,000

ผลการดําเนินงาน

เบิกจาย

200,000.00

ผลลัพทที่ได

แลวเสร็จ

- กําลังดําเนินการ

392,454.00

แลวเสร็จ

- ประชาชนมีสวนรวมในการ
วางแผนพัฒนาทองถิ่นและ
การติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของเทศบาล
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

6 โครงการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่
7 โครงการประชาสัมพันธ
การจัดเก็บภาษี

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

- จัดเก็บภาษีถึงบานถึงพื้นที่ภายในเขตเทศบาล

เขตเทศบาล

สํานักการคลัง

งบประมาณ

ผลการดําเนินงาน

ตั้งไว

เบิกจาย

100,000

40,650.00

แลวเสร็จ

ผลลัพทที่ได
- ประชาชนไดรับบริการ

- เรงรัดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

จัดเก็บภาษีถึงบาน สะดวก

ภาษีปาย ที่ไมมาชําระภาษีภายในกําหนด

รวดเร็ว

ประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี ทั้ง 3 ประเภท

เขตเทศบาล

สํานักการคลัง

200,000

-

แลวเสร็จ

- ประชาชนมีความรูความ

คือภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่

เขาใจเกี่ยวกับการชําระภาษี

และภาษีปาย โดย

เทศบาลจัดเก็บภาษีไดตาม

- จัดทําคัทเอาท ขนาด 3.60 ม. X 4.80 ม.
จํานวน 1 จุด

กําหนด

- จัดทําแผนพับประชาสัมพันธ เพื่อแนะนํา
ขั้นตอนการชําระภาษี
- จัดหาของขวัญเพื่อใชในการจูงใจใหประชาชน
ชําระภาษีมากขึ้น
8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานคลัง

จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

สํานักการคลัง

สํานักการคลัง

1,550,500

1,780,961.43

แลวเสร็จ

งานพัสดุ งานธุรการ และงานตลาดสด

- การบริการประชาชนมีความ
สะดวก รวดเร็ว

จํานวน 20 อัตรา
9 โครงการสํารวจขอมูลงานแผนที่ ปรับปรุงงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและเปนปจจุบัน โดย

เขตเทศบาล

สํานักการคลัง

1,509,000

1,586,358.18

แลวเสร็จ

- มีเจาหนาที่ปฏิบัติงานและมี
ขอมูลแผนที่ภาษีที่ถูกตองและ
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

งบประมาณ
ตั้งไว

เบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

- ออกสํารวจขอมูลภาคสนามและตรวจสอบ

ผลลัพทที่ได
เปนปจจุบัน

ขอมูลจากสํานักงานที่ดินจังหวัด จัดทําทะเบียน
ทรัพยสิน และทะเบียนคุมผูชําระภาษี
- จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน 20 อัตรา
10 โครงการอบรมสัมมนาพนักงาน อบรมสัมมนาพนักงานและลูกจาง
และลูกจาง
11 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิว

พนักงานและลูกจาง สํานักปลัดฯ

100,000

76,412.50

แลวเสร็จ

เทศบาล
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณอื่นๆ

สํานัก/กอง

รูความเขาใจในการปฏิบัติงาน
สํานัก/กอง

4,891,451

888,607 กําลังดําเนินการ - มีอุปกรณคอมพิวเตอรใชใน

เตอรและอุปกรณอื่นๆ

การปฏิบัติงานและสามารถ

11.1 เครื่องคอมพิวเตอรพรอม จํานวน 1 ชุด มีคุณสมบัติดังนี้
อุปกรณ

- บุคลากรของเทศบาลมีความ

เครื่องคอมพิวเตอร

สมาชิกสภาฯ

สํานักปลัดฯ

28,000

28,000.00

แลวเสร็จ

ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา
Intel core i3
- มีหนวยความจํา (RAM) ไมนอยกวา 2 GB
- มี Hard Disk ความจุไมนอยกวา 1 TB
- มีจอภาพ LCD ขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว
เครื่องพิมพ
- ความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

งบประมาณ

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

ตั้งไว

เบิกจาย

หนาหองนายก

สํานักปลัดฯ

29,900

29,900.00

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพทที่ได

4,800 x 1,200 dpi
- ความละเอียดในการสแกนไมนอยกวา
1,200 x 2,400 dpi
- ความเร็วไมนอยกวา 8.4 lpm/4.8 lpm
เครื่องสํารองไฟ
- ขนาดไมนอยกวา 1,050 VA
- สํารองไฟไดไมนอยกวา 15 นาที
11.2 เครื่องคอมพิวเตอรพรอม จํานวน 1 ชุด มีคุณสมบัติดังนี้
อุปกรณ

แลวเสร็จ

เครื่องคอมพิวเตอร
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ความเร็ว
ไมนอยกวา 3.10 GHz ชนิด Core i3
หรือดีกวา
- มีหนวยความจํา (RAM) แบบ DDR3
ไมนอยกวา 2 GB
- มี Hard Disk ความจุไมนอยกวา 1 TB
แบบ SATA หรือดีกวา
- มีจอภาพ LCD ขนาดไมนอยกวา 20 นิ้ว

30

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

งบประมาณ

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

งานการเจาหนาที่

สํานักปลัดฯ

7,900

7,896.00

แลวเสร็จ

สํานักปลัดฯ

3,600

3,588.00

แลวเสร็จ

ตั้งไว

เบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพทที่ได

เครื่องพิมพเลเซอรขาวดํา
- ความเร็วในการพิมพไดไมนอยกวา 18 แผน/
นาที
- ความละเอียดไมนอยกวา 600 x 600 dpi
เครื่องสํารองไฟ
- ขนาดไมนอยกวา 850 VA
- สํารองไฟไดไมนอยกวา 15 นาที
11.3 เครื่องพิมพ

จํานวน 2 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้
- ความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 18 หนา

งานกิจการสภา

ตอนาที
- ความละเอียดไมนอยกวา 600 x 600 dpi
- มีหนวยความจําไมนอยกวา 2 MB
11.4 จอคอมพิวเตอร

จํานวน 1 จอ มีคุณสมบัติดังนี้

งานธุรการ

- ขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว
- ความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x768 dpi
- มี Port เชื่อมตอ แบบ DVI อยางนอย
1 Port
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม
11.5 เครื่องคอมพิวเตอร

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)
จํานวน 1 ชุด มีคุณสมบัติดังนี้

งบประมาณ

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

ตั้งไว

เบิกจาย

สถานีวิทยุชุมชน

กองวิชาการฯ

28,000

26,973.00

แลวเสร็จ

สถานีวิทยุชุมชน

กองวิชาการฯ

22,100

22,100.00

แลวเสร็จ

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพทที่ได

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ความเร็ว
ไมนอยกวา 2.5 GHz ชนิด Core i5
- มีหนวยความจํา (RAM) แบบ DDR3
ไมนอยกวา 4 GB
- มี Hard Disk ความจุไมนอยกวา 500 GB
- มีจอภาพ LCD ขนาดไมนอยกวา 20 นิ้ว
- มี DVD – RW
- มีการดจอแยก ไมนอยกวา 1 GB
11.6 เครื่องคอมพิวเตอร

จํานวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ความเร็ว
ไมนอยกวา 2.5 GHz ชนิด Core – i5
- มีหนวยความจํา (RAM) แบบ DDR3
ไมนอยกวา 4 GB
- มี Hard Disk ความจุไมนอยกวา 500 GB
- มี DVD – RW
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม
11.7 เครื่องพิมพ

งบประมาณ

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

ตั้งไว

เบิกจาย

แบบเลเซอรขาวดํา มีหนาจอแสดงผล LCD

กองวิชาการฯ

กองวิชาการฯ

15,600

15,600.00

แลวเสร็จ

ความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 18 หนา

พิพิธภัณฑเมือง
ฝายพัฒนารายได สํานักการคลัง

56,000

54,400.00

แลวเสร็จ

ฝายพัฒนารายได สํานักการคลัง

15,600

15,000.00

แลวเสร็จ

ฝายพัฒนารายได สํานักการคลัง

13,200

12,800.00

แลวเสร็จ

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพทที่ได

ตอนาที จํานวน 3 เครื่อง
11.8 เครื่องคอมพิวเตอร

จํานวน 2 ชุด มีคุณสมบัติดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ความเร็ว
ไมนอยกวา 2.5 GHz
- มีหนวยความจํา (RAM) ชนิด DDR3 หรือ
ดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk)
ขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB
- มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว
- มี DVD – RW หรือดีกวา

11.9 เครื่องพิมพ

แบบเลเซอรขาวดํา มีหนาจอแสดงผล LCD
ความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 18 หนาตอ
นาที จํานวน 3 เครื่อง

11.10 เครื่องสํารองไฟฟา

ขนาดไมนอยกวา 750 VA สามารถสํารองไฟ
ไดไมนอยกวา 15 นาที จํานวน 4 เครื่อง
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

11.11 เครื่องคอมพิวเตอร

จํานวน 1 ชุด มีคุณสมบัติดังนี้

พรอมอุปกรณ

เครื่องคอมพิวเตอร

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

โรงฆาสัตว

กองสาธารณสุขฯ

งบประมาณ
ตั้งไว

เบิกจาย

30,000

29,800.00

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพทที่ได

แลวเสร็จ

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ความเร็ว
ไมนอยกวา 2.5 GHz
- มีหนวยความจํา (RAM) แบบ DDR3
ไมนอยกวา 4 GB
- มี Hard Disk ความจุไมนอยกวา 500 GB
- มีจอภาพ LCD ขนาดไมนอยกวา 20 นิ้ว
- มี DVD – RW
- มีการดจอแยก ไมนอยกวา 1 GB
เครื่องพิมพ แบบเลเซอรขาวดํา
- มีหนาจอแสดงผล LCD
- ความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 18 หนาตอ
นาที
เครื่องสํารองไฟ
- ขนาดไมนอยกวา 750 VA
- สามารถสํารองไฟไดไมนอยกวา 15 นาที
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม
11.12 เครื่องสํารองไฟ

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)
ขนาดไมนอยกวา 500 VA พรอมแบตเตอรี่

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

งบประมาณ

ผลการดําเนินงาน

ตั้งไว

เบิกจาย

24,000

24,000.00

แลวเสร็จ

5,400

3,600.00

แลวเสร็จ

สํานักการประปา สํานักการประปา

56,000

5,200.00

แลวเสร็จ

สํานักการประปา สํานักการประปา

50,000

สํานักงานกําจัดขยะ กองสาธารณสุขฯ

ผลลัพทที่ได

ขนาด 12 V จํานวน 2 กอน สํารองไฟได
ไมนอยกวา 4 ชม. สามารถชารจแบตเตอรี่ได
ในตัว จํานวน 1 ชุด
11.13 เครื่องสํารองไฟ

ขนาดไมนอยกวา 850 VA พรอมจอแสดงผล

สถานีขนสงผูโดยสาร สถานีขนสง

แบบ LCD บนตัวเครื่อง จํานวน 2 เครื่อง

ผูโดยสาร

สําหรับใชงานบัญชี และชุดอุปกรณกลองวงจรปด
11.14 เครื่องคอมพิวเตอร

มีหนวยประมวลผลกลาง CPU

สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 CORE)
จํานวน 2 เครื่อง
11.15 เครื่องพิมพ

แบบ Dot Matrix Printer แครยาว มีจํานวน
หัวเข็มไมนอยกวา 24 เข็ม จํานวน 2 เครื่อง

11.16 เครื่องพิมพ

แบบเลเซอรขาวดํา มีหนาจอแสดงผล LCD

แลวเสร็จ
53,200.00

สํานักการประปา สํานักการประปา

10,400

สํานักการประปา สํานักการประปา

160,000

แลวเสร็จ

มีความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 18 หนา
ตอนาที จํานวน 2 เครื่อง
11.17 เครื่องจดมาตรวัดน้ํา

มีหนวยประมวลผลกลางความเร็วไมนอยกวา

ประปา

400 MHz จํานวน 2 เครื่อง

160,000.00

แลวเสร็จ
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

11.18 อุปกรณและคาติดตั้ง

อุปกรณและคาติดตั้งระบบคอมพิวเตอร และ

ระบบคอมพิวเตอร และ

คาตกแตงรถบริการจัดทําบัตร

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

งบประมาณ
ตั้งไว

งานทะเบียนราษฎร สํานักปลัดฯ

3,749,601

งานประชาสัมพันธ กองวิชาการฯ

155,000

ผลการดําเนินงาน

เบิกจาย

ผลลัพทที่ได

- ยังไมไดดําเนินการ

คาตกแตงรถบริการจัดทําบัตร ประชาชนเคลื่อนที่
ประชาชนเคลื่อนที่
11.19 เครื่องคอมพิวเตอร

จํานวน 5 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้

สําหรับประมวลผล

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา

62,400.00

แลวเสร็จ

6 แกนหลัก (6 Core) และมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไมนอยกวา 2.8 GHz และมีความเร็ว
ของหนวยความจํา หรือมี HTT ขนาดไมนอย
กวา 1,600 MHz จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลัก ที่มีหนวยความจําขนาดไมนอย
กวา 1 GB
- แผงวงจรหลัก ( Main Board) รองรับชอง
เชื่อมตอระบบเครือขายแบบ 10/100/1000
- หนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด แบบ DDR3
(1600) หรือดีกวา และขนาดไมนอยกวา 4 GB
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

งบประมาณ

ผลการดําเนินงาน

ตั้งไว

เบิกจาย

16,500

16,500.00

แลวเสร็จ

22,000

22,000.00

แลวเสร็จ

ผลลัพทที่ได

- หนวยบันทึกขอมูลหลัก (HARD DISK)
ชนิด SATA หรือดีกวา ที่ความเร็ว 7,200
RPM ขนาดไมนอยกวา 1 TB
- การดจอแยก ขนาดหนวยความจําไมนอยกวา
1 GB
- CASE พรอม Power Supply ขนาดไมนอย
กวา 550 Watt
- พรอม Mouse, keyboard, ลําโพง,
Headphone
- DVD-RW หรือดีกวา, Internal card reader
1 หนวย
- จอ Monitor LED ไมนอยกวา 20 นิ้ว
11.20 เครื่องสํารองไฟ

ขนาดไมนอยกวา 750 VA/ 450 W หรือดีกวา งานประชาสัมพันธ กองวิชาการฯ
สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
จํานวน 5 เครื่อง

11.21 เครื่องพิมพเลเซอร

ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง

งานประชาสัมพันธ กองวิชาการฯ

มีคุณสมบัติดังนี้
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

งบประมาณ
ตั้งไว

เบิกจาย

22,000

22,000.00

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพทที่ได

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200
x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 33 หนา
ตอนาที
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอย
กวา 64 MB
- มี Interface ไมนอยกวา 1 x Parallel
หรือ 1 x USB 2.0 และ 1 x Ethernet 10/
100 Base TX
- สามารถใชไดกับ A4, letter, legal และ
Custom
โดยมีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน
- รองรับการพิมพสองหนาอัตโนมัติ
11.22 เครื่องพิมพเลเซอร

ชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง งานประชาสัมพันธ กองวิชาการฯ

แลวเสร็จ

มีคุณสมบัติดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600
x 600 dpi
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โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

งบประมาณ

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

ตั้งไว

เบิกจาย

ฝายปองกันฯ

สํานักปลัดฯ

28,000

26,000.00

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพทที่ได

- มีความเร็วในการพิมพสีไมนอยกวา 20 หนา
ตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 20
หนาตอนาที
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา
64 MB
- มี Interface ไมนอยกวา 1 x Parallel
หรือ 1 x USB 2.0 และ1 x Ethernet 10/
100 Base TX
- สามารถใชไดกับ A4, letter, legal และ
Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา
250 แผน
- รองรับการพิมพสองหนาอัตโนมัติ
11.23 คอมพิวเตอรพรอม

จํานวน 1 ชุด มีคุณสมบัติดังนี้

อุปกรณ

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา

แลวเสร็จ

4 แกนหลัก ( 4 Core) และมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไมนอยกวา 2.6 GHz และมีความเร็ว
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โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

งบประมาณ
ตั้งไว

เบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพทที่ได

ของหนวยความจํา หรือมี HTT ขนาดไมนอย
กวา 1,600 MHz จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลัก ที่มีหนวยความจํา ขนาดไมนอย
กวา 1 GB
- แผงวงจรหลัก ( Main Board) รองรับชอง
เชื่อมตอระบบเครือขายแบบ 10/100/1000
- หนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด แบบ DDR3
(1,600) หรือดีกวา และขนาดไมนอยกวา 4
GB
- หนวยบันทึกขอมูลหลัก (HARD DISK)
ชนิด SATA หรือดีกวา ที่ความเร็ว 7,200
RPM ขนาดไมนอยกวา 1 TB
- การดจอแยก ขนาดหนวยความจําไมนอยกวา
1 GB
- CASE พรอม Power Supply ขนาดไมนอย
กวา 550 Watt
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โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

ฝายแผนที่ภาษีฯ

ฝายแผนที่ภาษีฯ

งบประมาณ

ผลการดําเนินงาน

ตั้งไว

เบิกจาย

สํานักการคลัง

28,000

28,000.00

แลวเสร็จ

สํานักการคลัง

5,200

5,200.00

แลวเสร็จ

ผลลัพทที่ได

- พรอม Mouse, keyboard, ลําโพง
- DVD-RW หรือดีกวา, Internal card reader
1 หนวย
- จอ Monitor LED ไมนอยกวา 18.5 นิ้ว
11.24 เครื่องคอมพิวเตอร

จํานวน 1 ชุด มีคุณสมบัติดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ความเร็ว
ไมนอยกวา 2.5 GHz
- มีหนวยความจํา (RAM) ชนิด DDR3 หรือ
ดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk)
ขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB
- มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว
- มี DVD – RW หรือดีกวา

11.25 เครื่องพิมพ

แบบเลเซอรขาวดํา มีหนาจอแสดงผล LCD
ความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 18 หนาตอ
นาที จํานวน 1 เครื่อง
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โครงการ/กิจกรรม
11.26 เครื่องสํารองไฟฟา

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)
ขนาดไมนอยกวา 750 VA สามารถสํารองไฟ

งบประมาณ

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

ฝายแผนที่ภาษีฯ

สํานักการคลัง

3,300

3,300.00

แลวเสร็จ

ตลาดสดเทศบาล

สํานักการคลัง

45,000

44,500.00

แลวเสร็จ

สํานักการชาง

สํานักการชาง

4,500

3,600.00

แลวเสร็จ

ตั้งไว

เบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพทที่ได

ไดไมนอยกวา 15 นาที จํานวน 1 เครื่อง
11.27 เครื่องสํารองไฟฟา

จํานวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 3 KVA/
2100 W หรือดีกวา
- มีแรงดัน Input (VAC) 220+/- 25 %
หรือดีกวา
- มีแรงดัน Output (VAC) 220+/- 5 %
หรือดีกวา
- สามารถสํารองไฟฟาที่ Full Load ไดไมนอย
กวา 5 นาที

11.28 เครื่องพิมพ

จํานวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้
- ความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 18 หนา

ตอนาที
- ความละเอียดไมนอยกวา 600 x 600 dpi
- มีหนวยความจําไมนอยกวา 2 MB
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งบประมาณ

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

11.29 เครื่องคอมพิวเตอร

จํานวน 1 ชุด มีคุณสมบัติดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU)ไมนอยกวา 2
แกนหลัก(2core)ความเร็วไมนอยกวา3.10GHz
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
มีหนวยความจํา ไมนอยกวา 512 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3
หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิดSATA
หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB
- มีDVD – RW หรือดีกวา
- มีจอภาพแบบLED ขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

24,000

24,000.00

แลวเสร็จ

11.30 เครื่องคอมพิวเตอร

จํานวน 1 ชุด มีคุณสมบัติดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU)ไมนอยกวา 2
แกนหลัก(2core)ความเร็วไมนอยกวา3.10GHz
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
มีหนวยความจํา ไมนอยกวา 512 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3
หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (HardDisk) ชนิดSATA
หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB
- มีDVD – RW หรือดีกวา
- มีจอภาพแบบLED ขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

28,000

28,000.00

แลวเสร็จ

โครงการ/กิจกรรม

ตั้งไว

เบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพทที่ได
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โครงการ/กิจกรรม
11.31 เครื่องพิมพ
multifunction แบบฉีดหมึก

11.32 เครื่องพิมพเลเซอร

11.33 เครื่องสํารองไฟฟา

11.34 เครื่องพิมพ
multifunction แบบฉีดหมึก

งบประมาณ

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

จํานวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้
- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer,
Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา
4,800 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสีไมนอยกวา 5 หนา
ตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําไมนอยกวา
10 หนาตอนาที
จํานวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้
- มีความเร็วในการพิมพไมนอยกวา18แผน/นาที
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา
600x600 dpi
จํานวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา
750 VA/450 W หรือดีกวา
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
จํานวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้
- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer,
Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา
4,800 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสีไมนอยกวา 5 หนา
ตอนาที

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

5,500

5,500.00

แลวเสร็จ

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

3,950

3,950.00

แลวเสร็จ

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

3,200

3,200.00

แลวเสร็จ

กองวิชาการฯ

กองวิชาการฯ

6,000

5,400.00

แลวเสร็จ

ตั้งไว

เบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพทที่ได
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โครงการ/กิจกรรม

11.35 เครื่องคอมพิวเตอร

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําไมนอยกวา
10 หนาตอนาที
จํานวน 3 ชุด มีคุณสมบัติดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4
แกนหลัก(4core)ความเร็วไมนอยกวา3.10GHz
หนวยความจํา Cache รวมไมต่ํากวา 6 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
มีหนวยความจํา ไมนอยกวา 1 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3
หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- Mainboard มีchipset แบบ Q65 หรือดีกวา
พรอม Security Chip ที่มีคุณสมบัติไมต่ํากวา
TPM 1.2พรอมซอฟทแวรที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองภาย
ใตเครื่องหมายการคาเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk)ชนิดSATA
หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB
- มีDVD – RW หรือดีกวา
- มีจอภาพแบบLED ขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว
- มีชองตอจอภาพชนิด VGA ไมนอยกวา 1 port
และชนิด Display Port ไมนอยกวา 1 port
- มีระบบ online support ซึ่งเปนเจาของ
ผลิตภัณฑที่ใหบริการ download driver ผาน
ทางระบบ internet

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

สํานักการชาง

สํานักการชาง

งบประมาณ
ตั้งไว

93,000

เบิกจาย

93,000.00

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพทที่ได

แลวเสร็จ
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งบประมาณ

หนวย
ดําเนินการ

ตั้งไว

สํานักปลัดฯ

26,000

- ยังไมไดดําเนินการ

11.37 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร จํานวน 1 เครื่อง

สํานักปลัดฯ

13,000

- ยังไมไดดําเนินการ

11.38 เครื่องคอมพิวเตอร

กองวิชาการ

15,000

- ยังไมไดดําเนินการ

สํานักการคลัง

39,000

- ยังไมไดดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม
11.36 เครื่องคอมพิวเตอร

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)
สําหรับประมวลผง แบบที่ 1 จํานวน 1 ชุด

จํานวน 1 ชุด

11.39 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร จํานวน 3 เครื่อง

พื้นที่/เปาหมาย

เบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพทที่ได
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โครงการ/กิจกรรม

12 โครงการจัดหาวัสดุและ

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)
จัดหาวัสดุและครุภัณฑตางๆ

งบประมาณ

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

ตั้งไว

สํานัก/กอง

สํานัก/กอง

80,927,067

เบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

24,273,122

ผลลัพทที่ได
- มีครุภัณฑเพียงพอในการ

ครุภัณฑตางๆ

ปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติ

12.1 โตะทํางานพรอมโตะขาง ประกอบดวยโตะทํางาน ขนาด 60x150x75

รองปลัดเทศบาล

สํานักปลัดฯ

11,900

11,900.00

แลวเสร็จ

รองปลัดเทศบาล

สํานักปลัดฯ

11,000

11,000.00

แลวเสร็จ

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

114,000

96,000.00

แลวเสร็จ

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

30,500

28,500.00

แลวเสร็จ

แบบโซฟา 1 ชุด ประกอบดวยตัวยาว 3 ที่นั่ง รองนายกเทศมนตรี สํานักปลัดฯ

40,000

40,000.00

แลวเสร็จ

งานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ซม. ทําดวยไมทาสีโอค พรอมโตะขาง ขนาด
30x90x60 ซม. จํานวน 1 ชุด
12.2 เกาอี้ทํางาน

ชนิดบุนวมมีพนักพิงหลังสูง ขนาด
54x53x126 ซม. มีลอเลื่อน จํานวน 2 ตัว

12.3 เครื่องปรับอากาศ

ขนาดไมนอยกวา 9,000 บีทียู
จํานวน 6 เครื่อง

12.4 เครื่องปรับอากาศ

ขนาดไมนอยกวา 18,000 บีทียู
จํานวน 1 เครื่อง

12.5 ชุดรับแขก

ขนาดไมนอยกวา 170x78x80 ซม.
จํานวน 1 ตัว
และตัวสั้น 1 ที่นั่ง ขนาดไมนอยกวา 86x78
x80 ซม. จํานวน 2 ตัว จํานวน 4 ชุด
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม
12.6 เกาอี้พักคอย 4 ที่นั่ง

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)
ขนาดไมนอยกวา 219x55x80 ซม.

งบประมาณ

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

ตั้งไว

เบิกจาย

ลอบบี้

สํานักปลัดฯ

65,000

64,500.00

แลวเสร็จ

หองประชุมเล็ก

สํานักปลัดฯ

42,000

42,000.00

แลวเสร็จ

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

2,000,000

สวนกลาง

สํานักปลัดฯ

1,900,000

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพทที่ได

โครงขาทําดวยเหล็กชุบโครเมี่ยม ที่นั่งและ
พนักพิงทําดวย PVC มีปุมพลาสติกรองรับ
ปลายขาเพื่อปองกันรอยขีดขวนกับพื้น
จํานวน 10 ชุด
12.7 ระบบชุดไมโครโฟน

จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย

หองประชุม

- ชุดจายไฟและควบคุมการทํางาน

ชั้น 2

จํานวน 1 เครื่อง
- ลําโพงติดผนัง ขนาดไมนอยกวา 6 นิ้ว
จํานวน 2 ตู
- ไมโครโฟนประธานและผูเขารวมประชุม
จํานวน 7 ตัว
- รางไฟ บล็อก สายลําโพง จํานวน 1 ชุด
12.8 รถยนต จํานวน 1 คันและ รถยนตขนาดไมนอยกวา 2400 ซีซีจํานวน 1 คัน

- กําลังดําเนินการ

รถยนตตรวจการณ จํานวน 1 คันและรถยนตตรวจการณขนาด 2190 ซีซี 1 คัน
12.9 รถยนต

แบบ 4 ประตู (ดับเบิ้ลแค็บ) ขนาดปริมาตร

1,417,800.00

แลวเสร็จ

กระบอกสูบไมนอยกวา 2,400 ซีซี
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

งบประมาณ

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

5,000

5,000.00

แลวเสร็จ

พิพิธภัณฑเมือง

กองวิชาการฯ

19,600

19,600.00

แลวเสร็จ

พิพิธภัณฑเมือง

กองวิชาการฯ

7,500

7,500.00

แลวเสร็จ

หัวหนาฝายบริหาร กองวิชาการฯ

3,900

3,900.00

แลวเสร็จ

ตั้งไว

เบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพทที่ได

จํานวน 2 คัน
12.10 ตูเย็น

ขนาดไมนอยกวา 6.6 คิวบิกฟุต มีฉลากประหยัด
ไฟเบอร 5 จํานวน 1 เครื่อง

12.11 โตะทํางานเหล็ก

ขนาด 60x75x100 ซม. มี 4 ลิ้นชัก
จํานวน 4 ตัว

12.12 โตะทํางาน

ทําดวยเมลามีน ขนาด 60x75x150 ซม.
พรอมโตะลิ้นชัก ขนาด 50x75x50 ซม.
จํานวน 1 ชุด

12.13 โตะทํางาน

ขนาด 1,200x600x750 มม. มี 2 ลิ้นชัก
จํานวน 1 ตัว

12.14 โตะประชุม

ขนาด 75x60x120 ซม. ประกอบดวย

งานทั่วไป
พิพิธภัณฑเมือง

กองวิชาการฯ

30,000

30,000.00

แลวเสร็จ

ICT

กองวิชาการฯ

27,000

22,500.00

แลวเสร็จ

กองวิชาการฯ

11,600

11,600.00

แลวเสร็จ

6 ชิ้น ชนิดสี่เหลี่ยม 4 ชิ้น ครึ่งวงกลม 2 ชิ้น
พรอมเกาอี้ขาเหล็กเคลือบโครเมี่ยมเบาะหนัง
มีพนักพิง จํานวน 12 ตัว
12.15 เกาอี้ทํางาน
12.16 ตูกระจกบานเลื่อน

ขนาด 540x580x900 มม. มีลอเลื่อนบุนวม
มีพนักพิงและที่วางแขน จํานวน 15 ตัว

สถานีวิทยุชุมชน

ขนาด 5 ฟุต จํานวน 2 ตู

พิพิธภัณฑเมือง
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

12.17 ตูกระจกบานเลื่อน

ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 ตู

12.18 เครื่องโทรสาร

จํานวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

งานประชาสัมพันธ กองวิชาการฯ

งบประมาณ
ตั้งไว

เบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

7,200

7,200.00

แลวเสร็จ

พิพิธภัณฑเมือง

กองวิชาการฯ

6,500

6,500.00

แลวเสร็จ

สถานีวิทยุชุมชน

กองวิชาการฯ

250,000

249,520.00

แลวเสร็จ

ผลลัพทที่ได

- ใชกระดาษธรรมดา ระบบฟลม 70 เมตร
- ชุดปอนเอกสารอัตโนมัติ 10 แผน
- ความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 4 แผน/นาที
- สงเอกสารดวยความเร็วโมเด็ม 9.6 kbps
(ประมาณ 15 วินาที/แผน)
- ฟงกชั่น Caller ID แสดงหมายเลขเรียกเขา
- หนาจอแสดงผล LCD 2 บรรทัด
12.19 เครื่องสงวิทยุ

กําลังสงไมนอยกวา 1,200 W พรอมอุปกรณ
ครบชุดและติดตั้ง

12.20 ไมโครโฟน

สําหรับจัดรายการวิทยุ จํานวน 1 ตัว

สถานีวิทยุชุมชน

กองวิชาการฯ

8,000

8,000.00

แลวเสร็จ

12.21 กลองถายรูปดิจิตอล

จํานวน 1 ตัว มีคุณสมบัติดังนี้

สถานีวิทยุชุมชน

กองวิชาการฯ

28,700

28,600.00

แลวเสร็จ

- แบบ DSLR
- เลนส แบบ CMOS ความละเอียดไมนอย
กวา 18 ลานพิกเซล
- สามารถบันทึกภาพแบบ Full HD
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

หองผูอํานวยการ

งบประมาณ

ผลการดําเนินงาน

ตั้งไว

เบิกจาย

สํานักการคลัง

30,500

30,500.00

แลวเสร็จ

ฝายพัฒนารายได สํานักการคลัง

23,200

23,200.00

แลวเสร็จ

ผลลัพทที่ได

(1920 x 1080)
- มีชวงความไวแสง ISO 100 - 6400
- จอ LCD ขนาดไมนอยกวา 3 นิ้ว
ความละเอียดไมนอยกวา 1.04 ลานพิกเซล
- สามารถโฟกัสภาพพรอมกันไดไมนอยกวา 9จุด
- สามารถปรับชดเชยแสงไดถึงระดับ ± 5
Stops
- สามารถรองรับหนวยความจําแบบ SD-XD
Card ที่ความจุ 2 TB ได
- ตองมีฟงกชั่นที่สามารถเลือก Crop ภาพ
วิดีโอได
- ตองมีชองตอไมโครโฟนเสริมภายนอก
12.22 เครื่องปรับอากาศ

ขนาดไมนอยกวา 18,000 บีทียู
จํานวน 1 เครื่อง

12.23 ตูกระจกบานเลื่อน

ขนาด 5 ฟุต จํานวน 4 ตู

ฝายแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

51

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม
12.24 ตูเก็บเอกสาร

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)
ขนาด 4 ลิ้นชัก (มอก.) จํานวน 12 ตู

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

ฝายแผนที่ภาษีและ สํานักการคลัง

งบประมาณ

ผลการดําเนินงาน

ตั้งไว

เบิกจาย

96,000

96,000.00

แลวเสร็จ

11,400

11,400.00

แลวเสร็จ

ผลลัพทที่ได

ทะเบียนทรัพยสิน
12.25 เกาอี้อเนกประสงค

โครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ขนาด 480x595

ฝายพัฒนารายได สํานักการคลัง

x900 มม. จํานวน 12 ตัว
12.26 เกาอี้ทํางาน

ขนาด 540x580x900 มม. มีลอเลื่อน

สํานักการคลัง

สํานักการคลัง

3,600

36,000.00

แลวเสร็จ

ผูอํานวยการ

สํานักการคลัง

30,500

30,500.00

แลวเสร็จ

สํานักการคลัง

45,000

45,000.00

แลวเสร็จ

สํานักการชาง

34,000

34,000.00

แลวเสร็จ

สํานักการชาง

12,000

11,800.00

แลวเสร็จ

สํานักการชาง

5,200

5,100.00

แลวเสร็จ

บุนวม มีพนักพิงและที่วางแขน จํานวน 2 ตัว
12.27 โตะทํางานพรอมเกาอี้ ระดับ 9 จํานวน 1 ชุด

สํานักการคลัง
12.28 โตะทํางานพรอมเกาอี้ ระดับ 7-8 จํานวน 3 ชุด

ผูอํานวยการสวน
หัวหนาฝาย

12.29 เครื่องกําเนิดไฟฟา

ขนาด 4 KVA กําลังไฟฟา 4,800 วัตต แรงดัน

งานสถานที่และ

ไฟฟา 220 โวลต ใชเครื่องยนตเบนซิน

ไฟฟาสาธารณะ

ขนาด 5.5 แรงมา จํานวน 1 เครื่อง
12.30 เครื่องเชื่อม
12.31 เครื่องตัดไฟเบอร

ใชกําลังไฟ 5.3 KVA กระแสไฟเชื่อม 20-

งานสถานที่และ

160 Amp จํานวน 1 เครื่อง

ไฟฟาสาธารณะ

เบอร 14 นิ้ว กําลังขับ 2,000 วัตต ความเร็ว

งานสถานที่และ

รอบ 3,800 รอบ จํานวน 1 เครื่อง

ไฟฟาสาธารณะ
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม
12.32 หินเจียมือ
12.33 เครื่องฉีดน้ําแรง

งบประมาณ

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

ขนาด 4 นิ้ว กําลัง 650 วัตต ความเร็วรอบ

งานสถานที่และ

สํานักการชาง

2,100

2,100.00

แลวเสร็จ

12,000 รอบ จํานวน 1 เครื่อง

ไฟฟาสาธารณะ

ชนิด 3 สูบ ทอดูด-สง เสนผาศูนยกลาง ¾ นิ้ว

งานสถานที่และ

สํานักการชาง

24,000

23,800.00

แลวเสร็จ

ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตเบนซิน 5.5 แรงมา

ไฟฟาสาธารณะ
สํานักการชาง

15,000

15,000.00

แลวเสร็จ

สํานักการชาง

6,000

5,500.00

แลวเสร็จ

1,848,000.00

แลวเสร็จ

2,746,000.00

แลวเสร็จ

ตั้งไว

เบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพทที่ได

พรอมสายดูด-สง และหัวฉีด จํานวน 1 เครื่อง
12.34 ไมชักฟวส

แบบตอเกลียว 3 ทอน ขนาด 1 ¼ ยาว 8

งานสถานที่และ

ฟุต (2 ทอน) และ 1 ½ ยาว 8 ฟุต (1 ทอน) ไฟฟาสาธารณะ
12.35 เครื่องวัดแสง

สามารถวัดแสงได 0- 90,000 Lux

งานสถานที่และ

(Lux Meter)

ความคลาดเคลื่อน ± 3 % จํานวน 1 เครื่อง

ไฟฟาสาธารณะ

12.36 รถบรรทุกขยะแบบ

ชนิด 6 ลอ ขนาดบรรจุไมนอยกวา 5 ลบ.ม. งานรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขฯ 1,850,000

อัดทาย

เครื่องยนตดีเซลไมนอยกวา 4 สูบ 4 จังหวะ
กําลังแรงมาไมนอยกวา 130 แรงมา
จํานวน 1 คัน

12.37 รถบรรทุกขยะแบบ

ชนิด 6 ลอ ขนาดบรรจุไมนอยกวา 12 ลบ.ม. งานรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขฯ 2,750,000

อัดทาย

เครื่องยนตดีเซลไมนอยกวา 6 สูบ 4 จังหวะ
กําลังแรงมาไมนอยกวา 230 แรงมา 1 คัน
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

12.38 ชุดวัดสารประกอบโพลารจํานวน 1 ชุด มีคุณสมบัติดังนี้

ศูนยอบรมและ กองสาธารณสุขฯ

ในน้ํามัน (Food Oil Monitor) - เปนเครื่องวัดน้ํามันทอดอาหารที่ผานการปรุง

วิเคราะหสารเคมี

งบประมาณ
ตั้งไว

เบิกจาย

32,000

32,000.00

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพทที่ได

แลวเสร็จ

หรือการใชงาน ทําการวัดไดในชวง ตั้งแต 0.4%
ของสารโพลารในน้ํามันปรุงอาหารนั้น
- ใชหลักการตรวจวัดคาคงที่ไดอิเล็กทริคของ
น้ํามันที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะแปรผันโดยตรงกับ
คุณภาพของน้ํามัน
- หนาจอแสดงผล 2 บรรทัด ขนาดใหญชัดเจน
ประกอบดวยคาอุณหภูมิและเปอรเซ็นตโพลาร
- ขนาดตัวเครื่อง 54x125x22 มม.
- สามารถวัดอุณหภูมิไดตั้งแต 0 - 220 C
- ใชวัดในน้ํามันปรุงอาหารไดตั้งแตชวงอุณหภูมิ
50 - 200 องศาเซลเซียส
- แสดงคาโพลารในน้ํามันแจงเตือนดวย
ไฟกระพริบ (LED) สีเขียว สีเหลือง และสีแดง
ตามเกณฑการวัด
- ความถูกตองในการวัดของน้ํามันที่อานคาได
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

งบประมาณ
ตั้งไว

เบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพทที่ได

อยูในชวงไมเกิน ± 2 เปอรเซ็นต
- ความละเอียดที่ไดจากการวัดคาในน้ํามัน
ประมาณ 0.5 เปอรเซ็นต
- ความถูกตองในการวัดอุณหภูมิของน้ํามัน
ไมเกิน ± 1 องศาเซลเซียส
- ความละเอียดของอุณหภูมิที่อานได 1 องศา
เซลเซียส
- สามารถเลือกอานหนวยของอุณหภูมิไดทั้ง
หนวยองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต
- แบตเตอรี่ลิเทียม 3 โวลต อายุการใชงาน
ประมาณ 5 ป และสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่
เองได
- ตัวเครื่องมีระดับปองกันฝุนและน้ํา IP 67
โดยไมตองใชอุปกรณเสริม
- มีฟงกชั่น Calibration สําหรับการคาลิเบท
น้ํามัน
- น้ําหนักเครื่องโดยรวมประมาณ 200 กรัม
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

งบประมาณ
ตั้งไว

เบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพทที่ได

- มีระบบมาตรฐานความปลอดภัย CE
12.39 เครื่องวัดคาการดูดกลืน ใชสําหรับตรวจหาสารเคมีกําจัดแมลงในผัก
แสง

ในกลุมไพเรทรอยด และกลุมออรแกโนคลอรีน

ศูนยอบรมและ กองสาธารณสุขฯ

2,000

2,000.00

แลวเสร็จ

วิเคราะหสารเคมี

ซึ่งสารกลุมนี้ไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา
สามารถวัดคาการดูดกลืนแสงไดไมนอยกวา
254 นาโนเมตร
12.40 เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง จํานวน 2 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้

โรงฆาสัตว

กองสาธารณสุขฯ

16,000

16,000.00

แลวเสร็จ

โรงฆาสัตว

กองสาธารณสุขฯ

40,000

40,000.00

แลวเสร็จ

- ใหแรงดันน้ําสูงสุด 130 บาร พรอมปน
rotojet ที่ชวยใหระเบิดแรงน้ํากระจายกวาง
- ปริมาณน้ําไมนอยกวา 410 ลิตร/ชม.
- อุณหภูมิน้ําเขาสูงสุด 60 องศาเซลเซียส
- กําลังมอเตอรไมนอยกวา 1,700 วัตต
- ใชกระแสไฟฟา 220 โวลต/ 50 เฮิรช
12.41 รอกสลิงไฟฟา

จํานวน 2 ตัว มีคุณสมบัติดังนี้
- ขนาดกําลังยกไมนอยกวา 600 กก.
- รูปแบบของสลิงยกของ 2 เสน
- ระบบไฟฟา 220 โวลต
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

หองประชุม

งบประมาณ

ผลการดําเนินงาน

ตั้งไว

เบิกจาย

สํานักการศึกษา

42,000

42,000.00

แลวเสร็จ

กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ

38,000

32,000.00

แลวเสร็จ

12.44 โตะทํางานพรอมเกาอี้ ระดับ 8 จํานวน 1 ชุด

ผูอํานวยการ

กองสวัสดิการฯ

15,000

15,000.00

แลวเสร็จ

12.45 เกาอี้ทํางาน

ระดับ 7 จํานวน 1 ตัว

หัวหนาฝาย

กองสวัสดิการฯ

3,000

3,000.00

แลวเสร็จ

12.46 เกาอี้ผูมาติดตอ

ฐานขาเกาอี้สแตนเลส หุมดวยหนังทรงพนัก

กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ

24,000

23,600.00

แลวเสร็จ

กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ

45,000

39,000.00

แลวเสร็จ

12.42 ระบบชุดไมโครโฟน

จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย

หองประชุม

- ชุดจายไฟและควบคุมการทํางาน

ผลลัพทที่ได

จํานวน 1 เครื่อง
- ลําโพงติดผนัง ขนาดไมนอยกวา 6 นิ้ว
จํานวน 2 ตู
- ไมโครโฟนประธานและผูเขารวมประชุม
จํานวน 7 ตัว
- รางไฟ บล็อก สายลําโพง จํานวน 1 ชุด
12.43 เครื่องปรับอากาศ

- ขนาดไมนอยกวา 22,000 บีทียู
จํานวน 1 เครื่อง

พิงสูง จํานวน 20 ตัว
12.47 รถจักรยานยนต

ขนาดเครื่องยนตไมนอยกวา 110 ซีซี 4 จังหวะ
ระบบจายน้ํามันแบบหัวฉีด พรอมอุปกรณ
ความปลอดภัยความสวางครบชุด จํานวน 1 คัน
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม
12.48 เครื่องเสียง

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)
จํานวน 2 ชุด 1 ชุดประกอบดวย

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

งบประมาณ

ผลการดําเนินงาน

ตั้งไว

เบิกจาย

ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

30,000

29,000.00

แลวเสร็จ

ลานกีฬาในชุมชน กองสวัสดิการฯ

750,000

75,000.00

แลวเสร็จ

สํานักการประปา 1,000,000

992,960.00

แลวเสร็จ

ผลลัพทที่ได

- เครื่องขยายเสียง ขนาดไมนอยกวา 125
วัตต จํานวน 1 เครื่อง
- ตูลําโพง ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว จํานวน
2 ตู พรอมสายลําโพงยาว 20 เมตร
- เครื่องเลนดีวีดี จํานวน 1 เครื่อง
- ไมโครโฟน สายยาว 5 เมตร จํานวน 1 ตัว
12.49 อุปกรณเด็กเลน

จํานวน 7 รายการ ประกอบดวย
- ปนปาย 2 ชั้น
- ทอลอดกระดานลื่นสแตนเลส
- ชิงชาโซ 3 ที่นั่ง
- ชิงชาวงกลมขนาดกลาง
- ทอลอดคู
- มาหมุน 6 ที่นั่ง
- มากระดก (มาขวิด)

12.50 มาตรวัดน้ํา

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1/2 - 8 นิ้ว

เขตเทศบาล
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม
12.51 ปมสูบน้ํา

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)
สามารถสูบน้ําไดไมนอยกวา 750 ม3 / ชม.

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

สํานักการประปา สํานักการประปา

งบประมาณ
ตั้งไว
970,000

พรอมติดตั้งใชงานได จํานวน 1 ชุด
12.52 ปมสูบน้ํา

สามารถสูบน้ําไดไมนอยกวา 500 ม3 / ชม.

ผลการดําเนินงาน

เบิกจาย

ผลลัพทที่ได

แลวเสร็จ
1,790,000.00

สํานักการประปา สํานักการประปา

850,000

แลวเสร็จ

พรอมติดตั้งใชงานได จํานวน 1 ชุด
12.53 เครื่องสูบน้ํา

สามารถสูบน้ําไดไมนอยกวา 500 ม3 / ชม.

สํานักการประปา สํานักการประปา 1,600,000

1,598,500.00

แลวเสร็จ

ขับดวยมอเตอรไฟฟาขนาดไมนอยกวา 75
แรงมา พรอมติดตั้งใชงานได จํานวน 1 ชุด
12.54 เครื่องสูบน้ําเพิ่มความดันขนาดไมนอยกวา 3 แรงมา พรอมอุปกรณ

สํานักการประปา สํานักการประปา

650,000

- กําลังดําเนินการ

(Booster Pump)

ประกอบติดตั้งใชงานได จํานวน 2 ชุด

12.55 เครื่องปนไฟ

ใชเครื่องยนตเบนซินขนาดไมนอยกวา 10 แรงมา สํานักการประปา สํานักการประปา

65,000

63,000.00

แลวเสร็จ

สํานักการประปา สํานักการประปา

198,000

179,000.00

แลวเสร็จ

สํานักการประปา สํานักการประปา

660,000

จํานวน 1 เครื่อง
12.56 เครื่องเจาะกระแทก

ใชไฟฟา 220 V อัตรากระแทกไมนอยกวา
1,030 ครั้ง/นาที จํานวน 2 เครื่อง พรอม
หัวเจาะกระแทกชนิดแบน จํานวน 4 หัว

12.57 ปมสูบจายสารเคมี

สูบจายไดไมนอยกวา 500 ลิตร/ชม. พรอม

- กําลังดําเนินการ

ติดตั้งใชงานได จํานวน 5 ชุด

59

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม
12.58 หัวจายแกสคลอรีน

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

สามารถจายแกสคอลรีนไดไมนอยกวา 2 กก./ชม สํานักการประปา สํานักการประปา

งบประมาณ
ตั้งไว
300,000

ผลการดําเนินงาน

เบิกจาย
297,600.00

ผลลัพทที่ได

แลวเสร็จ

พรอมอุปกรณประกอบใชงานได จํานวน 2 ชุด
12.59 ตูนิรภัย

ขนาด 590 (W) x 551 (D) x 1275 (H) MM

สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล

41,000

- ยังไมไดดําเนินการ

12.60 เครื่องบันทึกภาพดิจิตอลพรอมเครื่องสํารองกระแสไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล

35,000

- ยังไมไดดําเนินการ

37,600

- ยังไมไดดําเนินการ

น้ําหนักประมาณ 250 กก. จํานวน 1 หลัง
และกลองโทรทัศนวงจรปด แบบติดตั้งคงที่
ชนิดใชไดทั้งกลางวันและกลางคืน พรอมเลนส
จํานวน 2 ชุด
12.61 เครื่องบันทึกภาพกลอง จํานวน 1 ชุด มีคุณสมบัติดังนี้
วงจรปด

สถานีขนสงผูโดยสาร สถานีขนสง

- เครื่องบันทึกภาพกลองวงจรปด ขนาด 4/8 CH

ผูโดยสาร

- ระบบการบันทึกภาพ H.264 Baseline
Profile
- การแสดงผลความละเอียด NTSC-720x480
,PAL 720x576
12.62 โตะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 1 ชุด

ประธานสภา

สํานักปลัดฯ

21,000

21,000.00

แลวเสร็จ

12.63 โตะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 1 ชุด

รองประธานสภา

สํานักปลัดฯ

9,000

9,000.00

แลวเสร็จ
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ลําดับ

งบประมาณ

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

ตั้งไว

เบิกจาย

12.64 โตะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 4 ชุด

สมาชิกสภา

สํานักปลัดฯ

22,000

22,000.00

แลวเสร็จ

12.65 ชุดรับแขกพรอมโตะกลางจํานวน 1 ชุด

สมาชิกสภา

สํานักปลัดฯ

22,000

21,300.00

แลวเสร็จ

12.66 ตูเก็บเอกสาร

จํานวน 1 ตู

สมาชิกสภา

สํานักปลัดฯ

3,900

3,900.00

แลวเสร็จ

12.67 เกาอี้

จํานวน 1 ตัว

เลขาสภา

สํานักปลัดฯ

1,900

1,900.00

แลวเสร็จ

สมาชิกสภา

สํานักปลัดฯ

3,900

3,900.00

แลวเสร็จ

สวนกลาง

สํานักปลัดฯ

600,000

600,000.00

แลวเสร็จ

เครื่องยนตดีเซล แบบ 4 สูบ ปริมาตรกระบอก งานทะเบียนราษฎร สํานักปลัดฯ

1,164,000

1,138,000.00

แลวเสร็จ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

12.68 ตูเก็บของอเนกประสงค จํานวน 1 ตู
12.69 รถยนตบรรทุกดีเซล

ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบมีชองวางดานหลังคนขับ

(รถกระบะ)

(CAB) ชนิดเปดได ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพทที่ได

กวา 2,400 ซีซี จํานวน 1 คัน
12.70 รถตูหลังคาสูง

สูบไมต่ํากวา 2,480 ซีซี จํานวน 1 คัน
12.71 โทรทัศนสี

ขนาดไมนอยกวา 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

สมาชิกสภา

สํานักปลัดฯ

13,900

13,900.00

แลวเสร็จ

12.72 เครื่องเสียง

ประกอบรถยนตพรอมคาติดตั้ง จํานวน 4 ชุด

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

66,100

66,000.00

แลวเสร็จ
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

งบประมาณ
ตั้งไว

เบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพทที่ได

ประกอบดวย
- เครื่องเลน CD/MP3 จํานวน 4 เครื่อง
- แอมปขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 V 150 W
จํานวน 4 เครื่อง
- ลําโพงชุดปากฮอรน ขยาย 8x15 นิ้ว
พรอม ยูนิตฮอรนอยางดี จํานวน 8 ชุด
- ไมโครโฟน จํานวน 4 ตัว
- ขาไมค ชนิดตั้งพื้น จํานวน 4 ตัว
- สายไฟแบตเตอรี่ จํานวน 4 ชุด
- สายลําโพง จํานวน 4 ชุด
- ตูลําโพง ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
จํานวน 4 ตู
12.73 ชั้นวางของอเนกประสงค จํานวน 1 ชุด
12.74 โตะทํางาน

ระดับ 6 จํานวน 1 ตัว

สํานักปลัดฯ

1,500

1,500.00

แลวเสร็จ

งานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดฯ

5,900

5,900.00

แลวเสร็จ
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

12.75 โตะทํางาน

ระดับ 8 จํานวน 1 ตัว

12.76 เกาอี้สํานักงาน

ขนาดกลาง พนักพิงมีโชคปรับสูง-ต่ํา

งบประมาณ

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

หัวหนาสํานักปลัด

สํานักปลัดฯ

9,900

9,900.00

แลวเสร็จ

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

7,000

7,000.00

แลวเสร็จ

ตั้งไว

เบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพทที่ได

จํานวน 2 ตัว
12.77 เกาอี้สํานักงาน

มีโชคปรับสูง-ต่ํา จํานวน 2 ตัว

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

3,800

3,800.00

แลวเสร็จ

12.78 เกาอี้สํานักงาน

ขนาดกลาง ขาตัวซี ชุบโครเมี่ยม จํานวน 4 ตัว

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

7,600

7,600.00

แลวเสร็จ

12.79 ตูอเนกประสงค

ตูไม บานเปด 2 บาน จํานวน 2 ตู

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

6,100

6,100.00

แลวเสร็จ

12.80 ถังเก็บน้ํา

ไฟเบอร ขนาดบรรจุไมนอยกวา 1,500 ลิตร

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

18,800

12,540.00

แลวเสร็จ

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

11,210

11,210.00

แลวเสร็จ

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

40,000

40,000.00

แลวเสร็จ

จํานวน 2 ใบ
12.81 โทรศัพท

จํานวน 9 เครื่อง ตามรายละเอียดที่เทศบาล
กําหนด

12.82 โทรทัศนสี

LCD ขนาดไมนอยกวา 42 นิ้ว
จํานวน 2 เครื่อง
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม
12.83 เครื่องเสียง

งบประมาณ

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

จํานวน 1 ชุด มีคุณสมบัติดังนี้

หองนายก

สํานักปลัดฯ

5,990

5,990.00

แลวเสร็จ

- เปนเครื่องเสียงขนาดเล็ก สามารถเคลื่อนยาย

เทศมนตรี

สํานักปลัดฯ

1,950,000

1,948,470.00

แลวเสร็จ

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

ตั้งไว

เบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพทที่ได

ไดสะดวก
- ใชกับกระแสไฟฟา ขนาด 220 V
- สามารถเลนแผน DVD, VCD, CD ได
- มีชองเสียบไมโครโฟน และชองตอ USB
12.84 เครื่องเสียงหอประชุม รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด
เมืองพรอมคาติดตั้ง

หอประชุมเมือง

มีคุณสมบัติดังนี้
- ไมโครโฟน สําหรับรองเพลง จํานวน 5 ชุด
- ไมโครโฟนไรสาย ชนิดมือถือพรอมอุปกรณ
จํานวน 3 ชุด
- เครื่อง DVD ชนิดบันทึกได จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องผสมสัญญาณเสียง ขนาด 32 ชอง
จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องแบงแยกความถี่เสียง จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องปรับแตงความถี่เสียง ขนาด 31 แบน
จํานวน 2 เครื่อง
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

งบประมาณ
ตั้งไว

เบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพทที่ได

- เครื่องปรับแตงความถี่เสียง ขนาด 31 แบน
มี Boost/cut จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องขยายเสียงแบบสเตอริโอ ขนาด 1500
W ที่ 4 โอหม จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องขยายเสียงแบบสเตอริโอ ขนาด 1100
W ที่ 4 โอหม จํานวน 4 เครื่อง
- เครื่องขยายเสียงแบบสเตอริโอ ขนาด 1000
W ที่ 4 โอหม จํานวน 2 เครื่อง
- ลําโพงเมน ขนาดไมนอยกวา 10 นิ้ว 8 ตู
- ลําโพงซับเบส ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว x 2
จํานวน 2 ตู
- ลําโพงมอนิเตอรเวที ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
จํานวน 4 ตู
- เครื่องฉายภาพ LCD ขนาดไมนอยกวา
4200 ansi
- จอรับภาพ ขนาดไมนอยกวา 150 นิ้ว
- ตู RACK ใสอุปกรณ จํานวน 1 ตู
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม
12.85 กลองวงจรปด

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)
จํานวน 8 จุด มีคุณสมบัติดังนี้
- ขนาดของฉากรับภาพอยูที่ 1/3 นิ้ว CCD

งบประมาณ

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

ตั้งไว

เบิกจาย

ติดตั้งภายใน

สํานักปลัดฯ

23,000

23,000.00

แลวเสร็จ

สํานักปลัดฯ

99,000

98,400.00

แลวเสร็จ

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพทที่ได

สํานักงานเทศบาล

หรือดีกวา
- มีความละเอียดของภาพ 300 TV LINES
หรือดีกวา
- มีองคประกอบภาพในแนวนอนไมนอยกวา
752x582 pixels
- มีระยะแสงอินฟาเรดอยูที่ 5 เมตร หรือดีกวา
- มีระบบตรวจจับความเคลื่อนไหว
- ใชแรงดันไฟฟาในการทํางานที่ 12 โวลต
แบบกระแสตรง
12.86 กลองวงจรปด

จํานวน 3 จุด

ติดตั้งบริเวณสี่แยก

กลองวงจรปด มีคุณสมบัติดังนี้

ทาวัง ประตูขาว

- ขนาดของฉากรับภาพไมนอยกวา 1/3 นิ้ว

วงเวียนน้ําพุ

- อุปกรณรับภาพชนิด DS CCD
- มีองคประกอบของภาพขนาด 752 (H) x
582 (V)
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

งบประมาณ
ตั้งไว

เบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพทที่ได

- มีความละเอียดของภาพในแนวนอน
ไมนอยกวา 600 เสน
- มีชุดเลนสที่สามารถปรับความยาวโฟกัส
ไดตั้งแต 2.8 ถึง 12 มม.
- มีสัญญาณวีดีโอขาออกที่มีอัตราสัญญาณภาพ
ตอสัญญาณรบกวนไมนอยกวา 52 เดซิเบล
- สามารถปรับคา White Balance,
Electronics Shutter, BLC ไดในตัวกลอง
- สามารถทําการซูมภาพแบบดิจิตอล
ไดไมนอยกวา 6 เทาในกลอง
- มีชุดอุปกรณหุมกลองพรอมขายึดสําหรับ
ปองกันน้ําและฝุนสําหรับติดตั้งนอกอาคาร
ชุดรับ-สงสัญญาณภาพ 4 ชอง ผานสายเคเบิล
ใยแกวน้ําแสง มีคุณสมบัติดังนี้
- ใชกับสายใยแกวนําแสงชนิด Single Mode
จํานวน 1 Core
- ใชรับ-สงสัญญาณภาพในระบบ PAL, NTSC
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

งบประมาณ
ตั้งไว

ผลการดําเนินงาน

เบิกจาย

ผลลัพทที่ได

และ SECAM ได
- ใชรับ-สงสัญญาณควบคุมกลองได
- ความกวางของชองความถี่ภาพที่ใชไดสูงสุด
6.5 – 8 MHz หรือดีกวา
- ความแตกตางอัตราขยายสัญญาณภาพ
มีคาไมเกิน 1.3 เปอรเซ็นต
- ความแตกตางเฟสสัญญาณตอสัญญาณรบกวน
ไมนอยกวา 63 เดซิเบล
- ระยะการรับ-สง ไมนอยกวา 20 กิโลเมตร
- มีสัญญาณไฟบอกสภาวะการทํางาน
12.87 ปมน้ํา

ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

6,900

6,900.00

แลวเสร็จ

12.88 ปมน้ํา

ขนาด 6 หุน จํานวน 1 เครื่อง

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

4,680

4,680.00

แลวเสร็จ

12.89 รถยนตตรวจการณ

จํานวน 1 คัน มีคุณสมบัติดังนี้

ฝายปองกันฯ

สํานักปลัดฯ

1,013,500

- กําลังดําเนินการ

รถยนต แบบ 4 ประตู ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ
ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไมนอยกวา 2,900
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ลําดับ

งบประมาณ

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

ตั้งไว

เบิกจาย

12.90 Mix เครื่องปรับเสียง 16 ชอง จํานวน 1 เครื่อง

สถานีวิทยุชุมชน

กองวิชาการฯ

20,000

19,500.00

แลวเสร็จ

12.91 Mix เครื่องปรับเสียง 6 ชอง จํานวน 1 เครื่อง

สถานีวิทยุชุมชน

กองวิชาการฯ

10,000

10,000.00

แลวเสร็จ

12.92 เครื่องขยายเสียง

สถานีวิทยุชุมชน

กองวิชาการฯ

6,500

6,500.00

แลวเสร็จ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพทที่ได

ซีซี พรอมอุปกรณเสริมสําหรับรถฉุกเฉิน
ประกอบดวย
1. ติดตั้งไซเรน เครื่องขยายเสียง ไฟวาบวับ
(ไฟแวบ)
2. ติดตั้งวิทยุสื่อสาร ชนิดติดตั้งประจํารถ
3. ติดตั้ง Roll Bar สแตนเลส ขนาด 3 นิ้ว
4. ติดตั้งไฟสปอรตไลทที่ Roll Bar ขนาด 6 นิ้ว
จํานวน 2 ดวง
5. ติดตั้งกันชนลากจูง (ดานหลัง) ปากนกแกว
และหัวโบน

จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย
- เครื่องขยายเสียง ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
- ลําโพงฮอรน จํานวน 1 ตัว
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

งบประมาณ
ตั้งไว

เบิกจาย

30,900

30,800.00

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพทที่ได

- ไมโครโฟนพรอมสาย จํานวน 1 ชุด
12.93 กลองถายรูปดิจิตอล

จํานวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้

งานประชาสัมพันธ กองวิชาการฯ

แลวเสร็จ

- เซ็นเซอร CMOS ความละเอียดไมนอยกวา
18 ลานพิกเซล พรอมชิปประมวลผลภาพ
Digic 4
- ความไวแสง ISO 100-6400 (สามารถ
ขยายไดสูงสุด 12800)
- โหมดถายภาพเคลื่อนไหวระดับ Full HD
พรอมการควบคุมแสง แบบ Manual เพิ่มกําลัง
ซูมมากขึ้น 7 เทา สามารถปรับตั้งคาระดับเสียง
พรอมชองตอไมโครโฟนภายนอก
- จอ LCD ขนาดไมนอยกวา 3 นิ้ว
ความละเอียดไมนอยกวา 1.04 ลานพิกเซล
- สามารถถายภาพตอเนื่อง 5.3 ภาพตอวินาที
ติดตอกันได 58 ภาพ (Large/JPEGs) และ
16 ภาพ (RAW)
- ชองมองภาพครอบคลุม 96 %
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

งบประมาณ
ตั้งไว

เบิกจาย

31,100

31,100.00

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพทที่ได

- รองรับการใชงานรวมกับหนวยบันทึกความจํา
แบบ SD/SDHC/SDXC
12.94 กลองถายวีดีโอ

จํานวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้

งานประชาสัมพันธ กองวิชาการฯ

แลวเสร็จ

- HD CMOS Pro Sensor ขนาด 1/3 นิ้ว
ความละเอียดไมนอยกวา 2.37 ลานพิกเซล
- รูปแบบการบันทึกแบบ Full HD 1920 x
1080 ชนิดของสื่อบันทึก Flash Memory
- หนวยความจําในตัวเครื่อง ไมนอยกวา 32 GB
- บันทึกขอมูลลง SD/SDHC/SDXC card
ไดถึง 2 ชองเสียบการด
- จอ LCD แบบ Touch Screen
ขนาดไมนอยกวา 3 นิ้ว
- ชองมองภาพ View Finder
- ชองเสียบสัญญาณแบบ USB 2.0 Speed
- Optical Zoom 10x และ Digital Zoom

200x
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม
12.95 เครื่องโทรสาร

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)
จํานวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้
- แบบตั้งโตะ ระบบเลเซอร

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

ฝายพัสดุ

งบประมาณ

ผลการดําเนินงาน

ตั้งไว

เบิกจาย

สํานักการคลัง

30,000

30,000.00

แลวเสร็จ

สํานักการคลัง

76,000

64,000.00

แลวเสร็จ

ผลลัพทที่ได

และทรัพยสิน

- พรอมโทรศัพทที่สามารถตอพวงกับ
เครื่องโทรเลขได
- มีระบบแยกสัญญาณโทรสารหรือ
โทรศัพทอัตโนมัติได
- สามารถแยกความแตกตางระดับสีเทา
ไดไมนอยกวา 64 ระดับ
- พิมพขาวดําไดไมนอยกวา 28 หนา
ตอนาที
- ความละเอียดไมนอยกวา 600 x 600
dpi
- ถาดใสกระดาษไมนอยกวา 250 แผน,
ถาดปอนมือไมนอยกวา 50 แผน
- ถาดกระดาษออกไมนอยกวา 125 แผน
12.96 เครื่องปรับอากาศ

ขนาดไมนอยกวา 22,000 BTU

ฝายแผนที่ภาษีฯ

จํานวน 2 เครื่อง
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ลําดับ

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

12.97 โตะทํางานพรอมเกาอี้ ระดับ 7 จํานวน 1 ชุด

ฝายแผนที่ภาษีฯ

12.98 เกาอี้ทํางาน

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

ชนิดบุนวมมีพนักพิงหลังสูง ขนาด 54x53x

งบประมาณ

ผลการดําเนินงาน

ตั้งไว

เบิกจาย

สํานักการคลัง

15,000

15,000.00

แลวเสร็จ

ผอ.สํานักการชาง

สํานักการชาง

5,500

5,400.00

แลวเสร็จ

ผลลัพทที่ได

126 ซม. มีลอเลื่อน จํานวน 1 ตัว
12.99 เกาอี้สํานักงาน

มีโชคปรับสูง-ต่ํา จํานวน 25 ตัว

สํานักการชาง

สํานักการชาง

47,500

47,500.00

แลวเสร็จ

12.100 เกาอี้อเนกประสงค

โครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม จํานวน 6 ตัว

สํานักการชาง

สํานักการชาง

5,700

5,580.00

แลวเสร็จ

12.101 แมแรงตะเฆ

ขนาด 5 ตัน จํานวน 2 ตัว

งานสถานที่และ

สํานักการชาง

60,000

50,000.00

แลวเสร็จ

สํานักการชาง

30,000

22,000.00

แลวเสร็จ

สํานักการชาง

85,000

85,000.00

แลวเสร็จ

ไฟฟาสาธารณะ
12.102 แมแรงตะเฆ

ขนาด 2 ตัน จํานวน 2 ตัว

งานสถานที่และ
ไฟฟาสาธารณะ

12.103 เครื่องสกัดคอนกรีต จํานวน 1 ตัว มีคุณสมบัติดังนี้
- ใชกับไฟฟา 220 โวลต

งานสถานที่และ
ไฟฟาสาธารณะ

- กําลังไฟฟาไมนอยกวา 1,900 วัตต
- อัตรากระแทกที่ความเร็วไมนอยกวา 1,030
ครั้ง/นาที
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

12.104 สวานไฟฟากระแทก จํานวน 1 ตัว มีคุณสมบัติดังนี้
- ใชกับไฟฟา 220 โวลต

งบประมาณ

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

ตั้งไว

เบิกจาย

งานสถานที่และ

สํานักการชาง

12,000

11,700.00

แลวเสร็จ

577,000

576,000.00

แลวเสร็จ

งานรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขฯ 3,600,000

3,595,000.00

แลวเสร็จ

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพทที่ได

ไฟฟาสาธารณะ

- กําลังไฟฟาไมนอยกวา 700 วัตต
- ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปลาไมนอยกวา

3,000 รอบตอนาที
- อัตราการกระแทกที่ความเร็วขณะเดินเครื่อง
เปลาไมนอยกวา 4,800 ครั้ง/นาที
12.105 รถยนตบรรทุก 4 ลอ จํานวน 1 คัน มีคุณสมบัติดังนี้

งานรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขฯ

- รถยนตกระบะแบบมีชองวางดานหลังคนขับ
(CAB) 2 ประตู
- ขับเคลื่อน 2 ลอ ขนาดไมนอยกวา 1 ตัน
- เครื่องยนตดีเซลแบบ 4 สูบ 16 วาลว
ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 2,400 ซีซี
- แบบเกียรธรรมดา
12.106 รถบรรทุกขยะมูลฝอย จํานวน 1 คัน มีคุณสมบัติดังนี้
แบบเปดขางเททาย

- ชนิด 4 ลอ ขนาดไมนอยกวา 1 ตัน
- เครื่องยนตดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบ
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

โรงฆาสัตว

งบประมาณ

ผลการดําเนินงาน

ตั้งไว

เบิกจาย

กองสาธารณสุขฯ

19,600

19,600.00

แลวเสร็จ

สระวายน้ําสนามกีฬา สํานักการศึกษา

315,000

208,333.00

แลวเสร็จ

ผลลัพทที่ได

ไมนอยกวา 2,400 ซีซี
- ตูบรรทุกมูลฝอย ขนาดความจุไมนอยกวา
3.8 ลบ.เมตร (5 ลบ.หลา)
- สามารถยกเททายไดดวยระบบไฮโดรลิค
ชนิดดันใตทองรถ
12.107 กลองวงจรปด

(กลองอินฟาเรด 15 เมตร) ตามรายละเอียด
ที่เทศบาลกําหนด จํานวน 4 ตัว

12.108 เครื่องสูบน้ําสแตนเลส สามารถสูบน้ําไดไมนอยกวา 98 ลบ.ม./ชม.
จํานวน 3 เครื่อง
12.109 เครื่องปมน้ําอัตโนมัติ ขนาดไมนอยกวา 300 วัตต พรอมอุปกรณและ

พุทธภูมิ

สํานักการศึกษา

73,048

57,780.00

แลวเสร็จ

กองการแพทย

กองการแพทย

1,450,000

1,447,000.00

แลวเสร็จ

สถานีขนสงผูโดยสาร สถานีขนสงฯ

14,900

14,800.00

แลวเสร็จ

คาแรงติดตั้ง จํานวน 2 เครื่อง
12.110 รถบรรทุก (ดีเซล)

ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 2,190 ซีซี
ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด
จํานวน 2 คัน

12.111 โตะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 2 ชุด
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

งบประมาณ
ตั้งไว

เบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

12.112 ตูอเนกประสงค

จํานวน 3 ตู

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

9,150

9,150.00

แลวเสร็จ

12.113 ตูไม 2 ลิ้นชัก

จํานวน 1 ตู

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

2,900

2,900.00

แลวเสร็จ

12.114 โตะหมูบูชา

จํานวน 1 ชุด

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

4,500

4,500.00

แลวเสร็จ

12.115 โตะทํางาน

ขนาด 1.50 เมตร จํานวน 2 ตัว

ประชาสัมพันธ

กองวิชาการฯ

11,800

11,720.00

แลวเสร็จ

12.116 โตะทํางาน

ขนาด 1.20 เมตร จํานวน 5 ตัว

ประชาสัมพันธ

กองวิชาการฯ

21,000

21,000.00

แลวเสร็จ

12.117 เกาอี้สํานักงาน

จํานวน 6 ตัว

ประชาสัมพันธ

กองวิชาการฯ

9,000

9,000.00

แลวเสร็จ

12.118 เกาอี้สํานักงาน

จํานวน 1 ตัว

ประชาสัมพันธ

กองวิชาการฯ

3,500

3,500.00

แลวเสร็จ

12.119 ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 ตู
ทึบ
12.120 ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 ตู
กระจก
12.121 ชุดรับแขกไมสัก
จํานวน 1 ชุด

ประชาสัมพันธ

กองวิชาการฯ

3,800

3,800.00

แลวเสร็จ

ประชาสัมพันธ

กองวิชาการฯ

3,800

3,800.00

แลวเสร็จ

ประชาสัมพันธ

กองวิชาการฯ

16,900

16,900.00

แลวเสร็จ

12.122 โตะอเนกประสงค จํานวน 1 ตัว
ขาพับได
12.123 ชั้นวางของอเนกประสงคจํานวน 1 ตัว

ประชาสัมพันธ

กองวิชาการฯ

2,500

2,500.00

แลวเสร็จ

ประชาสัมพันธ

กองวิชาการฯ

8,900

8,900.00

แลวเสร็จ

ผลลัพทที่ได
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

งบประมาณ
ตั้งไว

ผลการดําเนินงาน

เบิกจาย

12.124 เกาอี้อเนกประสงค

จํานวน 4 ตัว

ประชาสัมพันธ

กองวิชาการฯ

2,400

2,400.00

แลวเสร็จ

12.125 บอรดอลูมิเนียม

ขนาด 120 x 200 ซม. จํานวน 1 บอรด

ประชาสัมพันธ

กองวิชาการฯ

3,200

1,200.00

แลวเสร็จ

12.126 อลูมิเนียม

ขนาด 120 x 180 ซม. จํานวน 2 บอรด

ประชาสัมพันธ

กองวิชาการฯ

8,800

8,800.00

แลวเสร็จ

12.127 โทรทัศนสี LED

ขนาดไมนอยกวา 40 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

ประชาสัมพันธ

กองวิชาการฯ

38,000

38,000.00

แลวเสร็จ

12.128 ตูเย็น

ขนาดไมนอยกวา 5 คิว จํานวน 1 ตู

กองวิชาการฯ

กองวิชาการฯ

7,000

6,500.00

แลวเสร็จ

12.129 ติดตั้งผามาน

จํานวน 1 ชุด

สถานีวิทยุชุมชน

กองวิชาการฯ

12,200

12,200.00

แลวเสร็จ

12.130 ตูเก็บเอกสารไม
แบบบานเปด
12.131 เกาอี้ระดับ 4

ขนาด 800 x 400 x 810 มม. จํานวน 1 ตู

สํานักการชาง

สํานักการชาง

2,900

2,900.00

แลวเสร็จ

จํานวน 1 ตัว

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

1,900

1,900.00

แลวเสร็จ

12.132 เกาอี้ระดับ 8

จํานวน 1 ตัว

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

4,900

4,900.00

แลวเสร็จ

12.133 เครื่องปรับอากาศ

ไมนอยกวา 9000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

9,600

9,600.00

แลวเสร็จ

12.134 ติดตั้งผามาน

จํานวน 1 ชุด

หองรองนายกฯ

สํานักปลัดฯ

4,000

4,000.00

แลวเสร็จ

12.135 แพ (ทุนลอยน้ํา)

ดําเนินการเอง พรอมเครื่องยนตเบนซินขนาดไม
สวนสาธารณะ
นอยกวา 13 แรงมา และชุดหางเสือจํานวน 1 ลํา
ทุงทาลาด

สํานักการชาง

100,000

.

ผลลัพทที่ได

- ยังไมไดดําเนินการ
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

12.136 เครื่องรับสัญญาณ จํานวน 1 ชุด
ดาวเทียม
12.137 กลอง cctv พรอมติดตั้งจํานวน 96 กลอง
12.138 ครุภัณฑประจํา
จํานวน 12 รายการ
หองวิทยาศาสตร
12.139 เกาอี้สํานักงานสําหรับ จํานวน 2 ตัว
ผูบริหาร
12.140 เกาอี้สํานักงานสําหรับ จํานวน 12 ตัว
พนักงาน
12.141 เกาอี้อเนกประสงค จํานวน 25 ตัว
โครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม
12.142 โทรศัพทตั้งโตะ
จํานวน 3 เครื่อง

งบประมาณ

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

กองวิชาการฯ

กองวิชาการฯ

ในเขตเทศบาล

กองวิชาการฯ 37,000,000

โรงเรียนเทศบาล สํานักการศึกษา

ตั้งไว
6,600

1,211,989

ผลการดําเนินงาน

เบิกจาย
6,600.00

แลวเสร็จ

- ยังไมไดดําเนินการ
1,211,989.00

แลวเสร็จ

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

9,800

- ยังไมไดดําเนินการ

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

22,800

- ยังไมไดดําเนินการ

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

23,800

- ยังไมไดดําเนินการ

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

2,400

- ยังไมไดดําเนินการ

จํานวน 1 เครื่อง

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

6,900

- ยังไมไดดําเนินการ

ชนิด 4 ลอ ไมนอยกวา 130 แรงมา ไมนอยกวา
40 ที่นั่ง จํานวน 1 คัน
12.145 เกาอี้ทํางานระดับ 6-7 จํานวน 6 ตัว

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

1,990,000

- ยังไมไดดําเนินการ

กองวิชาการฯ

กองวิชาการฯ

21,000

- ยังไมไดดําเนินการ

12.146 ถังเก็บน้ําพลาสติก

กองวิชาการฯ

กองวิชาการฯ

5,500

- ยังไมไดดําเนินการ

กองวิชาการฯ

กองวิชาการฯ

9,000

- ยังไมไดดําเนินการ

12.143 โทรทัศนสี 24 นิ้ว
12.144 รถชมเมือง

ขนาด 1000 ลิตร จํานวน 1 ใบ

12.147 ปมน้ําแบบอัตโนมัติ ไมนอยกวา 300 วัตต จํานวน 1 เครื่อง

ผลลัพทที่ได
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

งบประมาณ
ตั้งไว

12.148 รถบรรทุก(ดีเซล)

ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแคป
4 ประตู ไมต่ํากวา 2190 ซีซี จํานวน 1 คัน

สํานักการคลัง

สํานักการคลัง

725,000

12.149 รถตักหนาขุดหลัง

ชนิดลอยาง 4 ลอ เครื่องยนตดีเซล
ไมนอยกวา 70 แรงมา จํานวน 1 คัน

สํานักการชาง

สํานักการชาง

3,000,000

12.150 รถสุขาเคลื่อนที่

ชนิด 8 หอง เครื่องยนตดีเซล 6 สูบ ไมนอยกวา
240 แรงมา จํานวน 1 คัน

ผลการดําเนินงาน

เบิกจาย

- ยังไมไดดําเนินการ
-

กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ 6,500,000

- ยังไมไดดําเนินการ

12.151 ปมน้ําแบบอัตโนมัติ ไมนอยกวา 300 วัตต จํานวน 1 เครื่อง

กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ

9,000

- ยังไมไดดําเนินการ

12.152 เครื่องพิมพบัตรพลาสติกจอ LCD ไมนอยกวา 16 ตัวอักษร ความเร็ว
ไมนอยกวา 144 ใบตอชั่วโมง จํานวน 1 เครื่อง

สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา

72,800

12.153 เครื่องตัดหญาแบบเข็น จํานวน 1 เครื่อง

สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา

13,000

- กําลังดําเนินการ

12.154 รถตู

ขนาด 15 ที่นั่ง ไมนอยกวา 2494 ซีซี

กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ

1,256,000

- กําลังดําเนินการ

12.155 เรือพลาสติก

ขนาด 80*448*38 ซ.ม. จํานวน 25 พาย
จํานวน 5 ลํา

กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ

90,000

- กําลังดําเนินการ

รวม

ผลลัพทที่ได

72,800.00

แลวเสร็จ

######## 34,973,388.11
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บัญชีโครงการ
ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคม
และคุณภาพชีวิต

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการสํารวจขอมูลความ
จําเปนพื้นฐานของครัวเรือน
ในเขตเทศบาล (จปฐ.เขตเมือง)
2 โครงการพัฒนาและสนับสนุน
การทํางานขององคกรชุมชน
3 โครงการสัมมนาและพัฒนา
ศักยภาพชุมชน
4 โครงการพัฒนาและฝกอบรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)
จัดซื้อแบบสํารวจ จปฐ.จางเจาหนาที่

พื้นที่/เปาหมาย หนวยดําเนินการ
เขตเทศบาล

กองสวัสดิการฯ

งบประมาณ
ตั้งไว

เบิกจาย

200,000

307,400.00

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพทที่ได

แลวเสร็จ

- มีขอมูลในการวางแผนพัฒนา

สํารวจและบันทึกประมวลขอมูลครัวเรือน

คุณภาพชีวิตของประชาชน

10,000 ครัวเรือน
- จัดประชุมผูนําชุมชน

ในชุมชนถูกตองตรงเปาหมาย
เขตเทศบาล

กองสวัสดิการ

2,000,000

1,966,473.20

แลวเสร็จ

- การประสานงานระหวาง

- จัดจางเจาหนาที่ประสานงานระหวาง

เทศบาลกับชุมชนสะดวกรวดเร็ว

องคกรชุมชนกับเทศบาล จํานวน 15 อัตรา

มากขึ้น

- อบรมสัมมนากรรมการชุมชน

ชุมชนเขตเทศบาล

กองสวัสดิการฯ

2,000,000

1,854,892.41

แลวเสร็จ

- การจัดตั้งคณะกรรมการกลุมตางๆ
จัดฝกอบรมอาสาสมัครในชุมชน 54 ชุมชน

- ผูนําชุมชนเขาใจบทบาทหนาที่
และเปาหมายในการพัฒนาชุมชน

เขตเทศบาล

กองสวัสดิการฯ

400,000

407,794.24

แลวเสร็จ

- ชุมชนมีสวนรวมในการปองกัน

อาสาสมัครพลังแผนดิน

ปญหายาเสพติดและชุมชนปลอด

เอาชนะยาเสพติด

จากผูคาและผูเสพยาเสพติด

5 โครงการศูนยสงเสริมสุขภาพ

- จัดกิจกรรมนันทนาการ พิธีกรรมทาง

และพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุ ศาสนา การอบรมสัมมนา ทัศนศึกษา
นอกสถานที่

ศูนยสงเสริม

กองสวัสดิการฯ

1,200,000

1,404,966.36

แลวเสร็จ

ผูสูงอายุ

- ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ทั้งรางกายและจิตใจ

สวนศรีธรรมาโศกราช

- จัดจางเจาหนาที่ จํานวน 3 อัตรา
6 โครงการสงเสริมกิจกรรม
อสม.

การจัดกิจกรรมประชุม สัมมนา และศึกษา
ดูงานแก อสม.

เขตเทศบาล

กองการแพทย

300,000

276,459.60

แลวเสร็จ

- มีแกนนําในการชวยสงเสริม
สุขภาพ
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

7 โครงการชวยเหลือสงเคราะห

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

พื้นที่/เปาหมาย หนวยดําเนินการ

งบประมาณ
ตั้งไว
6,012,000

เบิกจาย
2,456,000.00

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพทที่ได

แลวเสร็จ

- ประชาชนผูดอยโอกาสไดรับ

- ชวยเหลือเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ

จํานวน 416 คน กองสวัสดิการฯ

ผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูปวยเอดส

- ชวยเหลือเบี้ยยังชีพแกคนพิการ

จํานวน 160 คน

การชวยเหลือลดภาระคาใชจาย

(งบกลาง)

- ชวยเหลือเบี้ยยังชีพแกผูปวยเอดส

จํานวน 426 คน

สามารถดํารงชีพอยูได มีคุณภาพ

จํานวน 1,002 คนๆละ 500 บาท/เดือน
8 โครงการชวยเหลือประชาชน

ชวยเหลือประชาชนในการนําผูปวยที่

ชีวิตที่ดีขึ้น
เขตเทศบาล

กองสวัสดิการฯ

60,000

6,000.00

แลวเสร็จ

- ผูปวยไดรับการรักษาพยาบาล

ยากจนดานการรักษาพยาบาล

ยากจนสงตอไปรักษาพยาบาลที่อื่น

ทันทวงที ลดภาระคาใชจายของ

และการนําผูปวยสงตอ

เชนคาเดินทาง คาเผาไข

รัฐในการรักษาพยาบาล

9 โครงการสงเคราะหผูประสบ
สาธารณภัยและครอบครัว

สงเคราะหผูประสบสาธารณภัย และ

เขตเทศบาล

กองสวัสดิการฯ

600,000

370,592.55

แลวเสร็จ

ครอบครัวผูยากไรในชุมชน

- ประชาชนผูประสบสาธารณภัย
และผูยากไรไดรับการสงเคราะห

ผูยากไรในชุมชน
10 โครงการเทศบาลพบประชาชน จัดกิจกรรมออกหนวยเทศบาลพบ
เพื่อบริการและพัฒนา
11 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
หองเย็นเทศบาล ฯ
12 โครงการเสริมสรางการเรียนรู
และพัฒนาเด็กในศูนยเด็กเล็ก

เขตเทศบาล

กองสวัสดิการฯ

300,000

329155.47

แลวเสร็จ

ประชาชน
- จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

บริการดานตางๆอยางทั่วถึง
ตลาดหัวอิฐ

หองเย็นเทศบาลฯ

481,100

533,010.00

แลวเสร็จ

จํานวน 6 อัตรา

เจาหนาที่ดูแลความสะอาด จํานวน 6 อัตรา

- มีเจาหนาที่ปฏิบัติงานหองเย็น
ทําใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- จัดจางครูดูแลเด็กเล็ก จํานวน 1 อัตรา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สํานักการศึกษา
พนักงานขับรถ จํานวน 1 อัตรา

- ประชาชนในเขตเทศบาลไดรับ

ของเทศบาล

800,000

1,296,164.80

แลวเสร็จ

- มีครูดูแลเด็กเล็กใหเด็กมีความ
พรอมในการเขาสูการศึกษาภาค
บังคับ

81

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

พื้นที่/เปาหมาย หนวยดําเนินการ

งบประมาณ
ตั้งไว

เบิกจาย

126,000

28,592.00

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพทที่ได

แลวเสร็จ

- ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กนําความรู

- คาจางสวนที่เกิน
- คาวัสดุอุปกรณสื่อการเรียนการสอน
13 โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก
เล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
14 โครงการพัฒนาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเพื่อเปนแหลงเรียนรู

ฝกอบรมสัมมนาครูผูดูแลเด็กเล็กของ

จํานวน 20 ศูนย

สํานักการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อเปนแหลง

ไปพัฒนาการเรียนการสอนใหดีขึ้น
จํานวน 20 ศูนย

สํานักการศึกษา

200,000

-

เขตเทศบาล

กองสวัสดิการฯ

1,300,000

1,095,361.50

ยกเลิก

เรียนรูและการศึกษาตามอัธยาศัย

และการศึกษาตามอัธยาศัย
15 โครงการสงเสริมสุขภาพและ
ความเปนเลิศทางกีฬา

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา

แลวเสร็จ

- ประชาชนมีการออกกําลังกาย

- จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพแกประชาชน

อยางทั่วถึงและมีความรูความ

- คาตอบแทนครูนําเตนแอโรบิค

เขาใจในการดูแลสุขภาพ ทําให

- จัดจางเจาหนาที่ จํานวน 3 อัตรา

มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง

- สงเสริมชุมชน องคกร ที่จัดกิจกรรมแก
เยาวชน เพื่อแกไขปญหายาเสพติด
16 โครงการพัฒนาเจาหนาที่กีฬา

ฝกอบรมสัมมนาเจาหนาที่กีฬา

17 โครงการดูแลและบํารุงรักษา

จัดจางเจาหนาที่ดุแลความสะอาด ดูแล

สนามกีฬาจังหวัด

ทรัพยสิน และดูแลสนามกีฬาจังหวัด

เจาหนาที่สนามกีฬา สํานักการศึกษา
สนามกีฬาจังหวัด

สํานักการศึกษา

16,000

-

942,000

902,060.00

ยกเลิก
แลวเสร็จ

- สนามกีฬามีความพรอมในการ
ใหบริการประชาชน

จํานวน 12 อัตรา
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

18 โครงการลานกีฬาในชุมชน

ขนาดกวาง 12 เมตร ยาว 24 เมตร

พื้นที่/เปาหมาย หนวยดําเนินการ
ซอยบุญพาสันติ

กองสวัสดิการฯ

งบประมาณ
ตั้งไว
410,000

ผลการดําเนินงาน

เบิกจาย

ผลลัพทที่ได

- กําลังดําเนินการ - ชุมชนมีสนามกีฬาใหประชาชน

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไมนอย

ออกกําลังกาย

กวา 288 ตารางเมตร พรอมติดตั้งเสา
ประตูฟุตบอล 1 ชุด และเสาตะกรอแบบ
มีลอเลื่อน 1 ชุด
19 โครงการรักษาความสงบ

- จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน 24 อัตรา

เขตเทศบาล

สํานักปลัดฯ

1,943,100

1961700

แลวเสร็จ

- ประชาชนมีความปลอดภัยใน

เรียบรอยและความมั่นคง

- ออกตรวจรักษาความสงบตามชุมชน

ชีวิตและทรัพยสิน ลดปญหา

ภายในเขตเทศบาล

และทั่วเขตเทศบาลและดูแลแกไขปญหา

จราจรในเขตเมือง เมืองมีความ

ยาเสพติด

เปนระเบียบเรียบรอย

- จัดระเบียบจราจรในจุดตางๆ
20 โครงการตั้งจุดบริการดาน

ตั้งจุดบริการความปลอดภัยทางถนน ดังนี้

เขตเทศบาล

สํานักปลัดฯ

300,000

196,310.00

แลวเสร็จ

- ลดคการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ความปลอดภัยทางถนน

- ชวงเทศกาลปใหม บริเวณสี่แยกหัวถนน 30 ธ.ค. - 3 ม.ค.55

ลดความสูญเสียตอรางกาย ชีวิต

ชวงเทศกาลตาง ๆ

- ชวงเทศกาลสงกรานต

และทรัพยสินของประชาชน

21 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 60 อัตรา

เขตเทศบาล

สํานักปลัดฯ

2,482,600

4480487.14

แลวเสร็จ

- งานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยมีศักยภาพมากขึ้น
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

22 โครงการปองกันอัคคีภัย
ในชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)
- จัดหาเครื่องดับเพลิงเคมีแหง

พื้นที่/เปาหมาย หนวยดําเนินการ
เขตเทศบาล

สํานักปลัดฯ

งบประมาณ
ตั้งไว
200,000

ผลการดําเนินงาน

เบิกจาย
40392.5

แลวเสร็จ

- อัดเครื่องดับเพลิงเคมีที่ใชแลวใหกับ

ผลลัพทที่ได
- ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน

ชุมชน
- ประชาสัมพันธการปองกันอัคคีภัย
23 โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร
ปองกันสาธารณภัยในชุมชน
24 โครงการสงเสริมกิจกรรม

จัดฝกอบรมอาสาสมัครปองกันสาธารณภัย

เขตเทศบาล

สํานักปลัดฯ

200,000

เขตเทศบาล

สํานักปลัดฯ

50,000

- ยังไมไดดําเนินการ

ในชุมชน
สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของ อปพร.

2500

แลวเสร็จ

อปพร.ในสังกัดเทศบาล
25 โครงการจัดตั้งสถานีดับเพลิง

- ประชาชนมีสวนรวมในการ
ปองกันสาธารณภัย

กอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
หลังคากระเบื้องลอนชั้นเดียว ขนาดกวาง
8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือ

บริเวณสี่แยกหัวถนน

สํานักปลัดฯ

2,000,000

- ยังไมไดดําเนินการ

และบริเวณสี่แยก
เบญจมฯ

พื้นที่ไมนอยกวา 160.00 ตารางเมตร
จํานวน 2 หลัง เพื่อใชเปนสถานีดับเพลิง
ยอย ประกอบดวยที่จอดรถดับเพลิง 3 คัน
หองทํางาน หองพัก และหองน้ํา
พนักงานดับเพลิง
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

พื้นที่/เปาหมาย หนวยดําเนินการ

26 เงินอุดหนุนศูนยอํานวยการพลัง เพื่อดําเนินงานตามโครงการบําบัดรักษา

อุดหนุนสํานักงาน กองสวัสดิการสังคม

แผนดินเอาชนะยาเสพติด

ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด

งบประมาณ
ตั้งไว

ผลการดําเนินงาน

เบิกจาย

300,000

-

24,822,800

19,916,311.77

จังหวัดนครศรีฯ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

รวม

ยกเลิก

ผลลัพทที่ได

บัญชีโครงการ
ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการแขงขันทักษะ

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)
จัดสอบแขงขันนักเรียนคนเกงทาง

ทางวิชาการระดับมัธยมศึกษา วิชาการระดับมัธยมศึกษา ปการศึกษาละ

2 โครงการฝกอบรมทักษะ

รร.สาธิตเทศบาล สํานักการศึกษา

งบประมาณ
ตั้งไว

เบิกจาย

400,000

130,170.00

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพทที่ได

แลวเสร็จ

- นักเรียนมีความรู มีทักษะ

วัดเพชรจริก

มีความกระตือรือรนในการ
เรียนและการศึกษาที่มี

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา

คุณภาพ

นํานักเรียนระดับมัธยมศึกษา
กระบวนการทางวิทยาศาสตร

เลิศทางวิชาการ

หนวย
ดําเนินการ

1 ครั้ง 5 วิชา คือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

กระบวนการทางวิทยาศาสตร ร.ร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกเรียนทักษะ
3 โครงการสงเสริมความเปน

พื้นที่/เปาหมาย

- ฝกอบรมวิชาการและความรูการสอน
เสริมพิเศษแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ณ หอง Lab

สํานักการศึกษา

700,000

554,900.00

แลวเสร็จ

- นักเรียนไดเรียนรูสิ่งใหมๆ

มหาวิทยาลัย

ทําใหสนใจและเขาใจวิชา

วลัยลักษณ

วิทยาศาสตรมากยิ่งขึ้น

รร.สาธิตเทศบาล สํานักการศึกษา

1,000,000

232,649.00

แลวเสร็จ

วัดเพชรจริก

- นักเรียนไดรับการศึกษา
อยางมีคุณภาพและสนองตาม

- จัดฝกอบรมและประชุมสัมมนาพัฒนา

เกณฑมาตรฐานชาติ

ทักษะแกครู
4 โครงการจัดการศึกษา

- จัดการศึกษาใหพระภิกษุ สามเณร

ร.ร.สาธิตศึกษา

โรงเรียนสาธิตศึกษาวิทยาลัย

และเยาวชน โดยใชหลักสูตรโรงเรียนพระ

วิทยาลัยสงฆ

สงฆภาคทักษิณ

ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาระดับมัธยม

ภาคทักษิณ วัดแจง

สํานักการศึกษา

3,000,000

3,437,337.00

แลวเสร็จ

- พระภิกษุ สามเณรมีโอกาส
ไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ระดับที่สูงขึ้น

ศึกษา และการเขาคายภาคฤดูรอน
- จัดจางเจาหนาที่ จํานวน 14 อัตรา
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการบริหารจัดการ
โรงเรียนนานาชาติ
6 โครงการแขงขันทักษะทาง
วิชาการระดับประถมศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)
- จัดการเรียนการสอนโรงเรียนนานาชาติ

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

โรงเรียนนานาชาติ สํานักการศึกษา

งบประมาณ
ตั้งไว

เบิกจาย

200,000

71,300.00

ผลการดําเนินงาน
แลวเสร็จ

ผลลัพทที่ได
- โรงเรียนสามารถจัดการ

- คาวัสดุอุปกรณ

เรียนการสอนไดตาม

- การอบรมพัฒนาบุคลากร

มาตรฐาน WASC

จัดสอบแขงขันทักษะทางวิชาการนักเรียน

สถานศึกษา

สํานักการศึกษา

1,000,000

1,972,285.53

แลวเสร็จ

- นักเรียนไดรับการพัฒนา

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 ทุกคน ตามหลักสูตรโรงเรียนสังกัดเทศบาล

ศักยภาพและความเปนเลิศ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

ดานวิชาการ

ปการศึกษาละ 1 ครั้ง
7 โครงการแขงขันคนเกง
เทศบาลระดับประเทศ

จัดสอบแขงขันทางวิชาการเพื่อคัดเลือก

สถานศึกษา

นักเรียนคนเกงชั้น ป.5 และ ม.2 ระดับ

โรงเรียนสังกัดเทศบาล

สํานักการศึกษา

250,000

331,633.00

แลวเสร็จ

- นักเรียนไดรับการพัฒนา
การจัดการทางวิชาการ

ชั้นละ 1 คน 4 กลุมวิชาคือ คณิตศาสตร

สรางความเปนเลิศและ

วิทยาศาสตร ภาษาไทย และสังคมศึกษา

ชื่อเสียงแกโรงเรียนและ

หรือตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

เทศบาล

กําหนด เปนตัวแทนเขาแขงขันระดับประเทศ
8 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
นักเรียนคนเกงเทศบาล

จัดสงนักเรียนคนเกงระดับประถมศึกษาและ

สถานศึกษา

สํานักการศึกษา

200,000

462,252.00

แลวเสร็จ

- นักเรียนไดรับการพัฒนา

มัธยมศึกษาเขาแขงขันความเปนอัจฉริยภาพ โรงเรียนสังกัดเทศบาล

อัจฉริยภาพดานวิชาการ

วิชาการของสถาบันตางๆ ที่มีชื่อเสียง

สรางความเปนเลิศและชื่อ

ในระดับประเทศ

เสียงแกโรงเรียนและเทศบาล
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

งบประมาณ

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ
สํานักการศึกษา

820,000

-

สํานักการศึกษา

4,000,000

992,980.00

9 โครงการพัฒนาการเรียน

- ฝกทักษะภาษาอังกฤษแกนักเรียน

สถานศึกษา

การสอนภาษาอังกฤษ

พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนสังกัดเทศบาล

ตั้งไว

ผลการดําเนินงาน

เบิกจาย

ผลลัพทที่ได

ยกเลิก

- จางวิทยากรชาวตางประเทศ
จํานวน 3 อัตรา*
10 โครงการสอนพิเศษและ

จัดการเรียนการสอนพิเศษ และสอนซอม

สอนซอมเสริมวิชาการนักเรียน เสริมวิชาการระดับประถมศึกษาและมัธยม

สถานศึกษา

แลวเสร็จ

โรงเรียนสังกัดเทศบาล

เรียนรู ทุกกลุมสาระการเรียน

ศึกษา ในวันหยุดราชการแกนักเรียนทุกคน
11 โครงการสนับสนุนสงเสริม

จัดกระบวนการเรียนรูพัฒนาคุณภาพ

- นักเรียนสามารถพัฒนาการ
ที่สูงขึ้น

สถานศึกษา

กิจกรรมพัฒนาการเรียน

ผูเรียนกลุมออนทุกระดับชั้น โดยสนับสนุน โรงเรียนสังกัดเทศบาล

นักเรียนกลุมออน

คาพาหนะแกนักเรียนที่ยากจนและ

สํานักการศึกษา

10,000,000

สํานักการศึกษา

10,302,000

-

ยกเลิก

ขาดแคลน
12 โครงการพัฒนาวิชาการและ

จัดจางครูปฏิบัติการสอนอัตราจางชั่วคราว

สถานศึกษา

บุคลากรทางการศึกษาใน

จํานวน 109 อัตรา ปฏิบัติการสอนใน

โรงเรียนสังกัดเทศบาล

โรงเรียน

โรงเรียน สาขาวิชาที่ขาดแคลน

13 โครงการปฐมนิเทศพนักงาน
ครูเทศบาล

จัดประชุมปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล
ปการศึกษาละ 1 ครั้ง

8,980,994.90

แลวเสร็จ

- มีครูตรงตามสาขาวิชาเอกทุก
ระดับชั้นและมาตรฐานวิชาการ
ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ

สถานศึกษา
โรงเรียนสังกัดเทศบาล

สํานักการศึกษา

250,000

6,750.00

แลวเสร็จ

- ครูทราบนโยบายการศึกษา
ทองถิ่นและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสูงยิ่งขึ้น
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

14 โครงการฝกอบรมสัมมนา
พนักงานครูเทศบาล

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)
จัดอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ใหกับ

งบประมาณ

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

สถานศึกษา

สํานักการศึกษา

800,000

-

สํานักการศึกษา

60,000

28,074.00

ตั้งไว

ผลการดําเนินงาน

เบิกจาย

ผลลัพทที่ได

ยกเลิก

พนักงานครูเทศบาล และการพัฒนาวิชาชีพ โรงเรียนสังกัดเทศบาล
ใหกับบุคลากรในสายงานการศึกษา

15 โครงการจัดกิจกรรม
ลูกเสือ - เนตรนารี
16 โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

- สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนารี

สถานศึกษา

แลวเสร็จ

- จัดกิจกรรมเสริมสราง

แลวเสร็จ

ประสบการณใหกับนักเรียน
- เด็กและเยาวชนไดมีประสบ-

โรงเรียนสังกัดเทศบาล

จัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กและเยาวชน

สถานศึกษา

ไดมีประสบการณทั้งดานทักษะ ความรู

โรงเรียนสังกัดเทศบาล

ความคิด ความสามารถ การแสดงออก

14-Jan-55

สํานักการศึกษา

400,000

393,597.00

การณ ความรู การแสดงออก
และภาคภูมิใจที่ผูใหญเห็น

และการบันเทิง
17 โครงการทําอาหารนักเรียน

จัดจางเจาหนาที่ทําอาหาร 9 อัตรา

18 โครงการดูแลรักษาความสะอาด จัดจางเจาหนาที่รักษาความสะอาด
ความปลอดภัย และทรัพยสิน ความปลอดภัย และทรัพยสินในโรงเรียน
ในโรงเรียน
19 คาใชจายในการเชื่อมตอ
เครือขายอินเตอรเน็ต

ความสําคัญ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สํานักการศึกษา
สถานศึกษา

สํานักการศึกษา

409,800

661,628.70

แลวเสร็จ

-นักเรียนไดรับประทานอาหาร

2,622,800

2,472,871.75

แลวเสร็จ

- อาคารเรียนและบริเวณ

โรงเรียนสังกัดเทศบาล

โรงเรียนมีความสะอาดและ

สังกัด จํานวน 32 อัตรา
- พัฒนาเทคโนโลยีระบบเครือขายและ

เปนระเบียบเรียบรอย
โรเงรียนสังกัดเทศบาล สํานักการศึกษา

1,000,000

1,000,000.00

แลวเสร็จ

- มีระบบเครือขายและ

อินเตอรเน็ตของโรงเรียนสังกัดเทศบาล

อินเตอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพสูง

จํานวน 9 โรงเรียน

สําหรับครูและนักเรียนในการ
ศึกษาคนควาหาความรู
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

พื้นที่/เปาหมาย

- เชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูงของ

หนวย
ดําเนินการ

โรเงรียนสังกัดเทศบาล สํานักการศึกษา

งบประมาณ
ตั้งไว

ผลการดําเนินงาน

เบิกจาย

96,000

96,000.00

สํานักการศึกษา

50,000

-

จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ปการศึกษาละ 1 ครั้ง สํานักการศึกษา

100,000

96,900.00

ผลลัพทที่ได

แลวเสร็จ

โรงเรียนสังกัดเทศบาล 10 โรงเรียน
20 โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา
21 โครงการประชุมสัมมนา
คณะกรรมการสถานศึกษา

จัดทําแบบทดสอบและเครื่องมือ

สถานศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษา

ยกเลิก

โรงเรียนสังกัดเทศบาล
แลวเสร็จ

ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดเทศบาล

ศักยภาพเอื้อตอการจัดการ

ขั้นพื้นฐาน
22 โครงการแสดงมุทิตาจิต

ศึกษา
- สนับสนุนการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก

พนักงานครูและบุคลากรสํานักการศึกษา

ผูเกษียณอายุราชการและ

พนักงานครูและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ

กิจกรรมวันครู

กอนกําหนดและตามปกติ
- จัดกิจกรรมวันครู

23 โครงการปรับปรุงหลักสูตร

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของ

สถานศึกษา
24 โครงการพัฒนาครูเทศบาล

- พนักงานครูไดรับการพัฒนา

ฝกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล

250,000

155,560.00

แลวเสร็จ

ที่เกษียณ

- เห็นความสําคัญของครูและ
สรางขวัญและกําลังใจใหกับ
ครูที่เกษียณอายุราชการ

พนักงานครูเทศบาล
สถานศึกษา

สํานักการศึกษา

200,000

196,857.00

แลวเสร็จ

- โรงเรียนมีหลักสูตรสถาน

โรงเรียนสังกัดเทศบาล

ศึกษาสอดคลองกับหลักสูตร

10 โรงเรียน

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนสังกัดเทศบาล สํานักการศึกษา
10 โรงเรียน

2,526,000

248,300.00

แลวเสร็จ

- พัฒนาความรูความสามารถ
ของครูเทศบาล

90

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

25 โครงการจัดซื้อหนังสือ

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)
จัดซื้อหนังสือหองสมุด

หองสมุดโรงเรียน

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

สถานศึกษา

สํานักการศึกษา

งบประมาณ
ตั้งไว

เบิกจาย

600,000

720,637.00

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพทที่ได

แลวเสร็จ

- เด็กนักเรียนมีหนังสืออาน

โรงเรียนสังกัดเทศบาล

มากขึ้นและเพิ่มนิสัยรักการอาน

10 โรงเรียน
26 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู

พัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียนสําหรับ

สถานศึกษา

ของโรงเรียนสําหรับเปนฐาน

เปนฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

โรงเรียนสังกัดเทศบาล

ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
27 โครงการศูนยการเรียนรู

สํานักการศึกษา

300,000

-

ยกเลิก

สํานักการศึกษา

600,000

-

ยกเลิก

สํานักการศึกษา

600,000

476,048.00

10 โรงเรียน
ศูนยการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย

สถานศึกษา

สําหรับเด็กปฐมวัยของสถาน

โรงเรียนสังกัดเทศบาล

ศึกษาสังกัดองคกรปกครอง

10 โรงเรียน

สวนทองถิ่น
28 โครงการฝกอบรมวิชาชีพ
และการศึกษานอกโรงเรียน

- จัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

(อําเภอทุงสง)

แลวเสร็จ

- เยาวชนที่ดอยโอกาสหรือ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศน.) ให

บกพรองทางสติปญญาไดรับ

เยาวชนที่พลาดโอกาสการศึกษาในระบบ

การศึกษาสูงขึ้นและสามารถนํา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ความรูและทักษะไปประกอบ

- ชวยเหลือเด็กและเยาวชนที่บกพรอง

อาชีพ

ทางสติปญญาในการดําเนินชีวิตที่สูงขึ้น
- อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนใหกับ
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

เขตเทศบาล

สํานักการศึกษา

งบประมาณ
ตั้งไว

เบิกจาย

500,000

469,190.00

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพทที่ได

แลวเสร็จ

- เด็กและเยาวชนไดรับการ

ผูเรียน
- จัดจางครูปฏิบัติการสอน 2 อัตรา
29 โครงการสงเคราะหเด็กยากไร
ในชุมชนและเด็กเรรอน

30 โครงการสนับสนุนการศึกษา
ทวิภาคี

31 โครงการอบรมสงเสริม
คุณภาพชีวิตเยาวชน

- สนับสนุนคาพาหนะสําหรับเด็กดอยโอกาส
และเด็กเรรอน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน ลดปญหาเด็ก

- จัดจางครูอาสาเด็กเรรอน/ครูปฏิบัติการสอน

และเยาวชนมั่วสุมอบายมุขและ

จํานวน 2 อัตรา

ยาเสพติด ลดปญหาสังคม

จัดใหเยาวชนผูดอยโอกาสทางการศึกษา

เขตเทศบาล

สํานักการศึกษา

50,000

39,550.00

แลวเสร็จ

- เยาวชนไดรับการศึกษาสูงขึ้น

ไดศึกษาตอระดับ ปวช. ในสถานศึกษาสังกัด

เยาวชนสามารถนําความรูที่ได

กรมอาชีวศึกษา และฝกปฏิบัติในสถาน

ไปพัฒนาอาชีพหรือประกอบ

ประกอบการ จํานวน 60 คน

อาชีพ

อบรมเยาวชนการศึกษานอกโรงเรียน

เขตเทศบาล

สํานักการศึกษา

200,000

-

ยกเลิก

จํานวน 80 คน

สํานักการศึกษา

15,700

-

ยกเลิก

เจาหนาที่และครูแกนนํา สํานักการศึกษา

12,000

-

ยกเลิก

อายุระหวาง 13 -20 ป จํานวน 2 รุน
ใชเวลาฝกอบรมรุนละ 3 วัน 2 คืน

32 โครงการรณรงคเพื่อปองกัน
ยาเสพติด
33 โครงการพัฒนาเจาหนาที่
และครูแกนนํา

จัดอบรมใหความรูแกเยาวชนในเขตเทศบาล
เกี่ยวกับการปองกันและโทษของยาเสพติด
ฝกอบรมสัมมนาเจาหนาที่และครูแกนนํา
เพื่อปองกันยาเสพติด
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

34 โครงการพัฒนาครูอาสา

ฝกอบรมสัมมนาครูอาสา

35 เงินอุดหนุนชุมนุมลูกเสือ

เงินอุดหนุนการเขารวมกิจกรรมชุมนุม

ทองถิ่นแหงชาติ
36 เงินอุดหนุนชมรมลูกเสือ

จายเปนเงินอุดหนุน

ครูอาสา

สํานักการศึกษา

6,000

-

สํานักการศึกษา

40,000

20,000.00

แลวเสร็จ

- สงเสริมกิจการลูกเสือ

ชมรมลูกเสือชาวบาน สํานักการศึกษา

30,000

30,000.00

แลวเสร็จ

- สงเสริมกิจการลูกเสือชาว

ตั้งไว

ผลการดําเนินงาน

เบิกจาย

ผลลัพทที่ได

ยกเลิก

จังหวัด

ธรรมราช

บานจังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช
จายเปนเงินอุดหนุน

พระปริยัติธรรมสามัญ

โรงเรียน

สํานักการศึกษา

100,000

100,000.00

แลวเสร็จ

พระปริยัติธรรม

วัดสระเรียง
38 คาอาหารกลางวัน

หนวย
ดําเนินการ

ลูกเสือทองถิ่นแหงชาติ

ชาวบานจังหวัดนครศรี
37 เงินอุดหนุนโรงเรียน

งบประมาณ

พื้นที่/เปาหมาย

ไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ

สามัญวัดสระเรียง
โรงเรียนสังกัดเทศบาล

โรงเรียนสังกัดเทศบาล สํานักการศึกษา

ระดับที่สูงขึ้น
14,147,800

4,381,560.00

แลวเสร็จ

นักเรียนทุกคนมีอาหารกลางวัน

จํานวน 8 โรงเรียน

รับประทาน นักเรียนมีสุขภาพ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

อนามัยแข็งแรงและพัฒนาการ

จํานวน 20 ศูนย
เงินอุดหนุน

- พระภิกษุ สามเณรมีโอกาส

โรงเรียนสังกัด สพฐ. สํานักการศึกษา

ทางสมองดี
17,230,200

16,994,900.00

แลวเสร็จ

ร.ร.สังกัดกองบัญชา
การตํารวจตระเวน
ชายแดน(อําเภอทุงสง)
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

39 อาหารเสริม (นม)

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)
คาอาหารเสริม (นม)

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

โรงเรียนสังกัดเทศบาล สํานักการศึกษา

งบประมาณ
ตั้งไว
23,603,400

ผลการดําเนินงาน

เบิกจาย
23,981,107.00

แลวเสร็จ

จํานวน 8 โรงเรียน

ผลลัพทที่ได
นักเรียนทุกคนมีอาหารเสริม
รับประทาน นักเรียนมีสุขภาพ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

แข็งแรงและพัฒนาการ

จํานวน 20 ศูนย

ทางสมองดี

โรงเรียนสังกัด สพฐ.
4 โรงเรียน
ศูนยการศึกษาพิเศษ
ประจําจังหวัด
40 โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาเยาวชนเทศบาล

จัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ เชน ฟุตบอล เยาวชนในชุมชน
เซปค-ตะกรอ เปตอง ฯลฯ การประกวด

สํานักการศึกษา

2,000,000

-

โรงเรียนสังกัดเทศบาล สํานักการศึกษา

300,000

401,487.00

ยกเลิก

54 ชุมชน

ขวัญใจ และการประกวดขบวนพาเหรด
41 โครงการจัดการแขงขันกีฬา

การจัดการแขงขันกีฬา กรีฑา ระหวาง

แลวเสร็จ

นักเรียนกลุมโรงเรียนเทศบาล โรงเรียนสังกัดเทศบาล 8 โรงเรียน
42 โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวม จัดสงนักกีฬาเชื่อมความสัมพันธกับ
แขงขันกีฬากรมสงเสริม

หนวยงานอื่นๆ ภายนอก ซึ่งจัดโดย

การปกครองทองถิ่น

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

- เยาวชนใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนและมีสุขภาพแข็งแรง

อปท.

สํานักการศึกษา

800,000

-

ยกเลิก
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

43 โครงการฝกอบรม ดนตรี
ศิลปะพื้นบาน ภูมิปญญา

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

ฝกอบรมดนตรี ศิลปะพื้นบาน ภูมิปญญา

เด็กและเยาวชน

กองสวัสดิการฯ

ทองถิ่นใหกับเด็กและเยาวชนในชุมชน

งบประมาณ
ตั้งไว
500,000

เบิกจาย
76,700.00

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพทที่ได

แลวเสร็จ

- เด็กและเยาวชนไดใชเวลาวาง

ในชุมชน

ใหเปนประโยชน

ทองถิ่นใหกับเด็กและเยาวชน
ในชุมชน
44 โครงการดูแลและจัดกิจกรรม
อุทยานการเรียนรู

- จัดกิจกรรมตางๆ

อุทยานการเรียนรู

กองวิชาการฯ

2,800,000

2,923,649.00

แลวเสร็จ

- จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

- สรางสังคมแหงการเรียนรู
ปลูกฝงนิสัยรักการอาน

จํานวน 12 อัตรา
45 โครงการเผยแพรประชา
สัมพันธพิพิธภัณฑเมือง

- จัดทําเอกสารและจัดกิจกรรมเผยแพร

กองวิชาการฯ

1,500,000

1,853,245.00

แลวเสร็จ

- จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน 14 อัตรา

46 โครงการสงเสริมงานประเพณี จัดกิจกรรมงานประเพณี ศาสนา
ศาสนาและวัฒนธรรม

พิพิธภัณฑเมือง

- มีแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรสงเสริมการทองเที่ยว

เขตเทศบาล

สํานักการศึกษา

2,300,000

4,916,223.00

แลวเสร็จ

- สงเสริม เผยแพรมรดกทาง

และวัฒนธรรมดังนี้

วัฒนธรรมและสืบสาน

- ประเพณีเดือนสิบ

ประเพณีอันดีงามของจังหวัด

- จัดทอดกฐินตกคาง

นครศรีธรรมราช

- งานประเพณีลอยกระทง
- วันขึ้นปใหม
- วันตรุษจีน
- งานประเพณีแหผาขึ้นธาตุ
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

พุทธภูมิ

สํานักการศึกษา

งบประมาณ
ตั้งไว

เบิกจาย

800,000

573,032.00

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพทที่ได

แลวเสร็จ

- พุทธภูมิมีความรมรื่นสะอาด

- งานเทศกาลมหาสงกรานต
- วันวิสาขบูชา
- วันเขาพรรษา
- กิจกรรมของศาสนาอิสลาม คริสต
และอื่นๆ
47 โครงการบริหารจัดการพุทธภูมิ - จัดจางเจาหนาที่ดูแลรักษาความสะอาด
และประชาสัมพันธ จํานวน 6 อัตรา
- จัดกิจกรรมรวมปฏิบัติธรรมประจําเดือน
48 โครงการสงเสริมแมบาน

สนับสนุนกลุมสตรีจัดกิจกรรมการแสดง

และเยาวชนจัดกิจกรรม

ที่อนุรักษไวซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี

งานประเพณีเดือนสิบ

ทองถิ่น จํานวน 1 ครั้ง

49 โครงการสงเสริมกิจกรรมทาง

- สนับสนุนคาตอบแทนครูสอนศาสนา

สวนสมเด็จพระศรี

สวยงามเหมาะสมเปนสถานที่

นครินทร 84

ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน

ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

700,000

-

600,000

796,800.00

ยกเลิก

54 ชุมชน
เขตเทศบาล

กองสวัสดิการฯ

แลวเสร็จ

- สืบสานวัฒนธรรมและ

ศาสนา ประเพณี และ

- สงเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนาประเพณี

ประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น

วัฒนธรรม

และวัฒนธรรมทองถิ่นอันดีงามแกชุมชน

อันดีงาม

องคกรตาง ๆ
รวม

110,971,700 81,277,167.88
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บัญชีโครงการ
ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภค
และโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

1 โครงการกอสราง/ปรับปรุงถนน กอสราง ปรับปรุงถนน/รางระบายน้ํา/
สะพาน

หนวย
ดําเนินการ

ตั้งไว

เขตเทศบาล

สํานักการชาง

22,382,400

เบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพทที่ได

2,154,949.90 กําลังดําเนินการ - ผิวจราจรถนน สะพาน

ทอระบายน้ํา/สะพาน

1.1 กอสรางสะพานคอนกรีต โดยทําการรื้อสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กของ
เสริมเหล็ก

งบประมาณ

พื้นที่/เปาหมาย

ทางเทาไดมาตรฐาน
ขามคลองทาวัง

สํานักการชาง

9,000,000

- กําลังดําเนินการ ประชาชนไดรับความสะดวก

เดิมออก แลวทําการกอสรางสะพานคอนกรีต (สะพานราเมศวรเดิม)

ในการสัญจร

เสริมเหล็กใหม สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจรกวาง 12.00 เมตร ทางเทากวาง
ขางละ 1.50 เมตร
1.2 กอสรางรางตื้นและคันหิน โดยทําการรื้อรางตื้นและคันหินของเดิมออก

ถนนราชดําเนิน

สํานักการชาง

7,000,000

- กําลังดําเนินการ

ค.ส.ล. ทางเทา

แลวทําการ กอสรางรางตื้นและคันหิน ค.ส.ล.

จากสี่แยกหัวถนน

ใหม ที่รถยนตสามารถขึ้นได พรอมทําการ

ไปทางทิศเหนือ

ปรับปรุงบอพัก ค.ส.ล. ของเดิม และชองน้ํา

ถึงสี่แยกประตูชัยใต

ถนนชลวิถี ฝงทิศเหนือ สํานักการชาง

728,000

- กําลังดําเนินการ

ลงใหเขากับรางตื้นและคันหินที่กอสรางใหม
รวมความยาวรางตื้นและคันหิน ค.ส.ล.
ทั้งสองขางไมนอยกวา 5,250 เมตร
1.3 กอสรางปรับปรุงทางเทา พื้นที่กอสรางคันหินและทางเทา
ประมาณ 470.00 ตารางเมตร
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม
1.4 กอสรางถนน ค.ส.ล.

งบประมาณ

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

ตั้งไว

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กวาง 4.00 เมตร

ซอยตาปูนุช

สํานักการชาง

839,000

837,000.00

ยาวประมาณ 395.00 เมตร หรือพื้นที่

จากถนนลําเหมืองไป

ซอยพะเนียด 1

สํานักการชาง

500,000

-

กวาง 3.00 – 6.00 เมตร ยาวประมาณ

ซอยหลัง บ.ข.ส.

สํานักการชาง

1,335,400

1,317,949.90

549.00 เมตร หนาเฉลี่ยไมนอยกวา 0.15

จากถนนสะพานยาว

เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 2,428.00

ไปทางทิศตะวันออก
สํานักการชาง

650,000

- ยังไมไดดําเนินการ

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา

ซอยกรแกวจากซอย สํานักการชาง

2,330,000

- ยังไมไดดําเนินการ

4,240.00 ตารางเมตร

รามราชทายน้ําไปทาง

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

ไมนอยกวา 1,526 ตารางเมตร

ผลการดําเนินงาน

เบิกจาย

ผลลัพทที่ได

แลวเสร็จ

ทางทิศตะวันออกจนถึง
ถนน ค.ส.ล. ของเดิม

1.5 กอสรางถนนปูผิว

หนา 0.05 เมตร กวาง 2.60 เมตร ถึง

แอสฟลทติกคอนกรีต

4.50 เมตร ยาว 550.00 เมตร หรือพื้นที่

ยกเลิก

ไมนอยกวา 2,000 ตารางเมตร
1.6 กอสรางถนน ค.ส.ล.

แลวเสร็จ

ตารางเมตร
1.7 กอสรางถนน ค.ส.ล.

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กวาง 5.00 เมตร

ซอยหนองคลา

ยาวประมาณ 237.00 เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 1,185.00 ตารางเมตร
1.8 กอสรางถนน ค.ส.ล.

ทิศใตถึงถนนประตูลอด
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

2 โครงการกอสรางทอ/ราง

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)
กอสรางทอ/รางระบายน้ํา

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

เขตเทศบาล

สํานักการชาง

งบประมาณ
ตั้งไว

ผลการดําเนินงาน

เบิกจาย

26,326,600 11,248,618.00 กําลังดําเนินการ - ลดปญหาการระบายน้ําและ

ระบายน้ํา/ถนน
2.1 กอสรางทอระบายน้ํา

ผลลัพทที่ได

น้ําทวมขัง ประชาชนไดรับความ
ค.ส.ล. เสนผาศูนยกลาง 1.50 เมตร

ถนนสายนาพรุ–ปากพูน สํานักการชาง

ฝาบอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 15.00 เมตร

ฝงทิศตะวันออกจาก

ความยาวประมาณ 606.00 เมตร

ทอลอดคูไปทางทิศใต

2,940,000

2,940,000.00

แลวเสร็จ

1,145,000

1,137,703.00

แลวเสร็จ

สะดวกในการสัญจร

ถึงถนนชลประทาน
3ขวาสายใหญฝงซาย
2.2 กอสรางรางระบายน้ํา

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายในกวาง 0.40 เมตร ถนนพัฒนาการทุงปรัง สํานักการชาง
ยาว 545.00 เมตร

(ฝงทิศตะวันออก)จาก
ทอระบายน้ําเดิมไป
ทางทิศใตถึงซอยฉาง

2.3 กอสรางรางระบายน้ํา

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายในกวาง 0.40 เมตร ซอยชายทุง แยก 2 สํานักการชาง
ยาว 80.00 เมตร

170,000

- กําลังดําเนินการ

225,000

- กําลังดําเนินการ

(ฝงทิศใต)

2.4 กอสรางรางระบายน้ํา

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายในกวาง 0.40 เมตร ซอยโตะสู (หัวหลาง) สํานักการชาง

ถนน ค.ส.ล.

ยาว 67.00 เมตร และถนน ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 265.00
ตารางเมตร
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งบประมาณ

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายในกวาง 0.40 เมตร

ซอยรมบุญ

สํานักการชาง

1,190,000

1,189,000.00

แลวเสร็จ

ยาว 576.00 เมตร

(ฝงทิศเหนือ)

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายในกวาง 0.40 เมตร

ซอยรุงเรือง

สํานักการชาง

1,260,000

1,200,000.00

แลวเสร็จ

สํานักการชาง

325,000

สํานักการชาง

230,000

226,200.00

แลวเสร็จ

2.10 กอสรางรางระบายน้ํา

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายในกวาง 0.40 เมตร ซอยหมูบานปาไม 2 สํานักการชาง

235,000

234,000.00

แลวเสร็จ

ค.ส.ล.

ความยาวรวม 110.00 เมตร

2.11 กอสรางรางระบายน้ํา

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายในกวาง 0.40 เมตร ซอยตันภาษี ทั้ง 2 ฝง สํานักการชาง

860,000

551,401.00

แลวเสร็จ

ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล.

ความยาวรวม 238.00 เมตร และ

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม
2.6 กอสรางรางระบายน้ํา
2.7 กอสรางรางระบายน้ํา

ความยาวรวม 600.00 เมตร
2.8 กอสรางรางระบายน้ํา

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายในกวาง 0.40 เมตร
ความยาวรวม 153.00 เมตร

2.9 กอสรางรางระบายน้ําและ รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายในกวาง 0.40 เมตร
ถนน ค.ส.ล.

ตั้งไว

เบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพทที่ได

ทั้งสองฝง
ซอยคลองทาน
(ฝงทิศใต)
ซอยดิงดง

ยาว 73.00 เมตร และถนน ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 135.00
ตร.ม.
ทั้งสองฝง

กอสรางถนน ค.ส.ล. ความหนา 0.15 เมตร
พื้นที่ไมนอยกวา 658.00 ตารางเมตร
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งบประมาณ

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

ตั้งไว

2.12 กอสรางรางระบายน้ํา

ภายในกวาง 0.40 เมตร ความยาว 81.00

ซอยพานิช

สํานักการชาง

170,000

169,784.00

ค.ส.ล.

เมตร

(ฝงทิศตะวันออก)

2.13 กอสรางรางระบายน้ํา

ภายในกวาง 0.40 เมตร ความยาวรวม

ถนนบานบางงัน

สํานักการชาง

367,000

-

ค.ส.ล.

175.00 เมตร

ทั้ง 2 ฝง

2.14 กอสรางรางระบายน้ํา

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายในกวาง 0.40 เมตร

ซอยปากคู,

สํานักการชาง

1,590,000

ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล.

ความยาวรวม 360.00 เมตร และ

สํานักการชาง

830,000

729,832.00

แลวเสร็จ

1,110,000

1,110,000.00

แลวเสร็จ

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

เบิกจาย

ผลลัพทที่ได

แลวเสร็จ
ยกเลิก

315,000.00 กําลังดําเนินการ

ซอยปากคู 1-2

ถนน ค.ส.ล. ความหนา 0.15 เมตร
พื้นที่ไมนอยกวา 1,515.00 ตารางเมตร
2.15 กอสรางรางระบายน้ํา

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายในกวาง 0.40 เมตร

ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล.

ความยาวรวม 150.00 เมตร และ

ซอยดอนไพร
(ฝงทิศตะวันออก)

ถนน ค.ส.ล. ความหนา 0.15 เมตร
พื้นที่ไมนอยกวา 935.00 ตารางเมตร
2.16 กอสรางรางระบายน้ํา

ภายในกวาง 0.40 เมตร ความยาว

ถนนหลังวิทยาลัยเทค สํานักการชาง

ค.ส.ล.

529.00 เมตร

นิคฯ (ฝงทิศตะวันออก)

2.17 กอสรางรางระบายน้ํา

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. กวางภายใน 0.40 เมตร ซอยรวมญาติจากถนน สํานักการชาง

ค.ส.ล. และกอสรางถนน ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 105.00 เมตร และ
กอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง 1.60 เมตร

266,700

- กําลังดําเนินการ

สะพานยาวไปทาง
ทิศตะวันออกจนสุดซอย
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)
ยาวประมาณ 53.00 เมตร หนาเฉลี่ย

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

งบประมาณ
ตั้งไว

เบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพทที่ได

ทั้ง 2 ฝงถนน

ไมนอยกวา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 84.00 ตารางเมตร
2.18 กอสรางรางระบายน้ํา

- รื้อรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กวางภายใน 0.50 ซอยแมพยอม จาก สํานักการชาง

ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล.

เมตร (ของเอกชน) ของเดิมยาว 151.00
เมตร

1,620,750

- กําลังดําเนินการ

ปากซอยแมพยอม 2
ไปทางทิศเหนือ

- กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กวางภายใน เลี้ยวขวาซอยแมพยอม
0.40 เมตร เชื่อมรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

4ไปทางทิศตะวันออก

กวางภายใน 0.40 เมตร ของเดิมบริเวณ

ถึงคลองแดง

ปากซอยแมพยอม 2 ไปทางทิศเหนือ เลี้ยว
เลี้ยวขวาซอยแมพยอม 4 ไปทางทิศตะวันออก
ถึงคลองแดง ทั้ง 2 ฝงถนน ยาวประมาณ
468.00 เมตร
- กอสรางถนนค.ส.ล.จากปากซอยแมพยอม 2
ไปทางทิศเหนือเลี้ยวขวาซอยแมพยอม 4
ไปทางทิศตะวันออกถึงคลองแดง กวาง 3.00
- 6.00 เมตร ยาวประมาณ 226.00 ม.
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โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

งบประมาณ
ตั้งไว

เบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพทที่ได

หนาเฉลี่ยไมนอยกวา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 1,105 ตารางเมตร
2.19 กอสรางรางระบายน้ํา

- รื้อทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนย

ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล.

กลาง 0.40 เมตร ฝงทิศเหนือของเดิมออก จากซอยรวมแพทย
ยาวประมาณ 166.00 เมตร
- กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ฝงทิศเหนือ

ซอยรวมแพทย 1 สํานักการชาง

792,650

706,220.00

แลวเสร็จ

744,500

739,478.00

แลวเสร็จ

ไปทางทิศตะวันออกถึง
ซอยแมพะยอม

กวางภายใน 0.40 เมตร ยาว 166.00
เมตร
- กอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง 4.00 - 5.00
เมตร ยาวประมาณ 166.00 เมตร
หนาเฉลี่ยไมนอยกวา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 747.00 ตารางเมตร
2.20 กอสรางรางระบายน้ํา

- รื้อทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนย

ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล.

กลาง 0.40 เมตร ฝงทิศเหนือของเดิมออก จากซอยรวมแพทย
ยาวประมาณ 174.00 เมตร

ซอยรวมแพทย 2

สํานักการชาง

ไปทางทิศตะวันออก

- กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กวางภายใน ถึงปากซอยแมพยอม4
0.40 เมตร ฝงทิศเหนือ ความยาว 174.00
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โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

พื้นที่/เปาหมาย

งบประมาณ

หนวย
ดําเนินการ

ตั้งไว

สํานักการชาง

680,000

- กําลังดําเนินการ

สํานักการชาง

550,000

- กําลังดําเนินการ

เบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพทที่ได

เมตร
- กอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง 3.60 เมตร
ยาวประมาณ 174.00 เมตร หนาเฉลี่ย
ไมนอยกวา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา
626.00 ตารางเมตร
2.21 กอสรางถนนคอนกรีต

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กวาง 6.00 เมตร ซอยชุมแสงแยก 3

เสริมเหล็กและรางระบายน้ํา

ยาวประมาณ 122.00 เมตร หรือพื้นที่ไม จากซอยชุมแสงไปทาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก

นอยกวา 732.00 ตารางเมตร และกอสราง

ทิศตะวันตก

รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก กวางภายใน
0.40 เมตร ยาวประมาณ 122.00 เมตร
2.22 กอสรางถนนคอนกรีต

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรกวาง 3.00-4.00 เมตร

ซอยพันจินา

เสริมเหล็กและรางระบายน้ํา

ยาวประมาณ 130.00 เมตร หรือพื้นที่ไม จากซอยทวดทอง 1

คอนกรีตเสริมเหล็ก

นอยกวา 455.00 ตารางเมตร และกอสราง ไปทางทิศตะวันตก
รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก กวางภายใน
0.40 เมตร ยาวประมาณ 130.00 เมตร
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โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

2.23 กอสรางถนนคอนกรีต

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ซอยประสานมิตร สํานักการชาง

เสริมเหล็กและรางระบายน้ํา

กวาง 4.00 เมตร ยาวประมาณ 538.00

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 2,152.00 ตรม.

คูขวางไปทางทิศ

และกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก

ตะวันตกถึงถนน

(ฝงทิศใต)กวางภายใน 0.40 เมตร

งบประมาณ
ตั้งไว

เบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

2,520,000

- กําลังดําเนินการ

1,145,000

- กําลังดําเนินการ

1,690,000

- กําลังดําเนินการ

ผลลัพทที่ได

จากถนนพัฒนาการ

กรแกว

ยาวประมาณ 538.00 เมตร

2.24 กอสรางถนนคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 800 ซอยหนาแขวงสุดซอย สํานักการชาง
เสริมเหล็กและรางระบายน้ํา

ตารางเมตรและกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เสริมเหล็ก กวางภายใน 0.40 เมตร
ยาวประมาณ 282.00 เมตร

2.25 กอสรางถนนคอนกรีต

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

เสริมเหล็กและรางระบายน้ํา

พื้นที่ไมนอยกวา 800.00 ตารางเมตร

คอนกรีตเสริมเหล็ก

และกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยเนียนอุทิศ

สํานักการชาง

กวางภายใน 0.40 เมตร ยาวประมาณ
500.00 เมตร
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งบประมาณ

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

ซอยหอไตร 3

สํานักการชาง

2,600,000

- กําลังดําเนินการ

2.27 กอสรางถนนคอนกรีต

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ซอยทรัพยไพศาล สํานักการชาง

800,000

- กําลังดําเนินการ

เสริมเหล็กและรางระบายน้ํา

กวาง 5.00 เมตร ยาวประมาณ 146.00

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 730 ตารางเมตร

270,000

- กําลังดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม
2.26 กอสรางรางระบายน้ํา

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)
รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กกวางภายใน

ตั้งไว

เบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพทที่ได

คอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝงทิศใต) 0.40 เมตร ยาวประมาณ 534.00 เมตร
และปูผิวถนนแอสฟลติกคอนกรีตและปูผิวถนนแอสฟลติกคอนกรีต หนา 0.05
เมตร กวาง 6.30 เมตร ยาวประมาณ
534.00 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา
3,365.00 ตารางเมตร

และกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
กวางภายใน 0.40 เมตร ยาวประมาณ
144.00 เมตร
2.28 กอสรางรางระบายน้ํา

รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กกวางภายใน

ซอยเพชรรัตน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

0.40 เมตร ยาวประมาณ 105.00 เมตร

(ฝงทิศตะวันตก)

สํานักการชาง
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โครงการ/กิจกรรม

3 โครงการวางระบบจราจร

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)
ติดตั้ง/ปรับปรุงระบบควบคุมสัญญาณไฟ

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

เขตเทศบาล

สํานักการชาง

งบประมาณ
ตั้งไว
1,422,000

เบิกจาย
1,396,200.00

ผลการดําเนินงาน
แลวเสร็จ

จราจร

- ผูใชรถใชถนนไดัรับความ
สะดวกปลอดภัยในชีวิตและ

3.1 ติดตั้งเครื่องนับเวลา

ขนาด 70 x110 ซม. ตัวเลข 3 หลัก

ถอยหลัง

จํานวน 4 ชุด

3.2 ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร

ชนิดเสาสูง 2 ตน และเสาธรรมดา 2 ตน บริเวณสามแยกถนน สํานักการชาง
ใชหลอด LED

ผลลัพทที่ได

สี่แยกศาลามีชัย

สํานักการชาง

180,000

171,200.00

แลวเสร็จ

ทรัพยสิน ลดอัตราการเกิด
อุบัติเหตุ

580,000

570,000.00

แลวเสร็จ

662,000

655,000.00

แลวเสร็จ

พัฒนาการคูขวาง
ตัดถนนวัดโบสถ

3.3 ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร

ชนิดเสาสูง 4 ตน ใชหลอด LED

บริเวณสี่แยกกะโรมตัด สํานักการชาง
ถนนเทวบุรี และถนน
สะพานยาว

4 โครงการไฟฟาสาธารณะ
4.1 ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

4.2 เปลี่ยนโคมไฟฟา

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางและขยายเขตไฟฟา
เขตเทศบาล
สํานักการชาง
และไฟฟาสาธารณะ
โดยทําการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง
ถนน 4 ขวา
สํานักการชาง
โดยติดตั้งเสารีด ขนาด 9 เมตร จํานวน
คลองชลประทาน
152 ตน สวนดวงโคมเทศบาลเปนผูจัดหา
โดยเปลี่ยนจากหลอดโซเดี่ยม 400 วัตต
ถนนราชดําเนิน
สํานักการชาง
เปนโคมไฟใชหลอด LED ขนาดไมนอยกวา จากสนามกีฬาถึงสี่แยก

33,950,000 26,567,200.00 กําลังดําเนินการ - มีแสงสวางเพียงพอ ประชาชน
เกิดความปลอดภัยในชีวิตและ
5,200,000 5,198,000.00
แลวเสร็จ
ทรัพยสิน

22,300,000 21,369,200.00

แลวเสร็จ
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โครงการ/กิจกรรม

4.3 ขยายเขตระบบจําหนาย
ไฟฟาสาธารณะ

4.4 ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

150 วัตต จํานวน 446 ชุด
ศาลามีชัย
โดยทําการปกเสา – พาดสายดับ พรอมติดตั้ง ถนนราชดําเนินดาน สํานักการชาง
หมอแปลงไฟฟา ระยะทางประมาณ 1,000
ทิศตะวันออก
เมตร
จากหอนาฬิกาถึง
สะพานสวนหลวง
ติดตั้งเสาไฟรูป 12 นักษัตร ใชไฟแสงจันทร
หนาสวนศรีธรรมา สํานักการชาง
250 วัตต พรอมเสา จํานวน 48 ชุด
โศกราชทั้งสองฝง

4.5 ติดตั้งเสาไฟประติมากรรม ทอเหล็กอาบสังกะสีขนาดเสนผาศูนยกลาง 6
แบบกิ่งคู
นิ้ว และ 4 นิ้ว ชนิด BSM ความสูงรวม 6.80
เมตร ยอดเสาติดตั้งรูปนักษัตรอลูมิเนียมหลอ
จํานวน 22 ตน
5 โครงการวางทอ/ปรับปรุง
ทอเมนประปา
5.1 วางทอเมนประปา

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

วางทอ/ปรับปรุงทอเมนประปา
ระยะทางวางทอไมนอยกวา 1,050 เมตร
โดยใชทอ PVC ชั้น 8.5 ชนิดแหวนยาง
ขนาด
250 มม. (10 นิ้ว)

งบประมาณ
ตั้งไว
800,000

- กําลังดําเนินการ

3,600,000

- กําลังดําเนินการ

- กําลังดําเนินการ

ถนนราชดําเนิน

สํานักการชาง

2,050,000

เขตเทศบาล

สํานัก
การประปา
สํานัก
การประปา

2,909,900

ถนนราชดําเนินฝง
ตะวันตกจากซอย
หัวหวอง–
ซอยพระเวียง

ผลการดําเนินงาน

เบิกจาย

2,000,000

-

ผลลัพทที่ได

กําลังดําเนินการ - ประชาชนมีน้ําประปาใชในการ
อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ
- กําลังดําเนินการ

108

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม
5.2 วางทอเมนประปา

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

ระยะทางวางทอไมนอยกวา 1,400 เมตร ถนนเลียบคลองชล
โดยใชทอ PVC ชั้น 8.5 ชนิดแหวนยาง
ขนาด

6 กอสรางรั้วคอนกรีต
(อิฐบล็อก)
7 โครงการเก็บเงินคาน้ําประปา

พื้นที่/เปาหมาย

150 มม. (6 นิ้ว)

ขนาดความสูงประมาณ 1.70 เมตร

ประทานจากซอย

สํานัก

งบประมาณ
ตั้งไว

ผลการดําเนินงาน

เบิกจาย

โรงกรองน้ําทวดทอง

909,900

- กําลังดําเนินการ

816,000

- กําลังดําเนินการ - ปองกันทรัพยสินสูญหาย

การประปา
สํานัก
การประปา

เขตเทศบาล

- จางชุมชนเขามามีสวนรวมในการเก็บเงิน

สํานัก

1,400,000

1,750,423.20

แลวเสร็จ

การประปา

จางเหมาเอกชนดําเนินการจดมาตรวัดน้ํา

ประชาชนไดอยางรวดเร็ว
เขตเทศบาล

เอกชน
9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

เขตเทศบาล

การผลิตน้ําประปา
10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริการประชาชน

950,000

945,000.00

แลวเสร็จ

สํานัก

จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน จํานวน 23 อัตรา

เขตเทศบาล

สํานัก

1,485,000

1,922,038.38

แลวเสร็จ

ประชาชน จํานวน 23 อัตรา

เทศบาล

สํานักปลัดฯ

- เกิดประสิทธิภาพในการผลิต
การซอมบํารุงและการบริการ

1,800,000

2,265,190.30

แลวเสร็จ

การประปา
จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงานในการใหบริการ

- เกิดประสิทธิภาพในการดําเนิน
การจดมาตรวัดน้ํา

การประปา

ในการซอมบํารุง
11 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

สํานัก
การประปา

จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน จํานวน 17 อัตรา

- มีเจาหนาที่ดําเนินการเก็บคา
น้ําประปาและสามารถบริการ

คาน้ําประปา
8 โครงการจดมาตรวัดน้ําโดย

ผลลัพทที่ได

ทุงจีน-ซอยสันติธรรม

ยาวไมนอยกวา 204 เมตร
- จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน 11 อัตรา

หนวย
ดําเนินการ

- เกิดประสิทธิภาพในการ
การซอมบํารุง

1,492,500

1,874,876.50

แลวเสร็จ

- การบริการประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็ว ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจ
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โครงการ/กิจกรรม

12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

พื้นที่/เปาหมาย

หนวย
ดําเนินการ

จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน จํานวน 47 อัตรา

เทศบาล

สํานักการชาง

งบประมาณ
ตั้งไว
3,466,200

เบิกจาย
4,401,631.61

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพทที่ได

แลวเสร็จ

- การบริการประชาชนมีความ

การบริการของสํานักการชาง

สะดวกรวดเร็ว ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจ

13 โครงการดูแลรักษาซอมแซม
ไฟฟาสาธารณะ
14 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

จางเหมาเอกชนในการดูแลรักษาซอมแซม

เขตเทศบาล

สํานักการชาง

1,944,000

957,000.00

แลวเสร็จ

ไฟฟาสาธารณะ จํานวน 2 เขต
จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

การบริการสถานีขนสงผูโดยสาร จํานวน 10 อัตรา

- มีแสงสวางเพียงพอ เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

สถานีขนสง

สถานีขนสง

ผูโดยสาร

ผูโดยสาร

870,600

905,244.57

แลวเสร็จ

- การบริการประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็ว ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจ

รวม

######### 56,388,372.46
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บัญชีโครงการ
ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการพัฒนาและสงเสริม
การทองเที่ยว

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)
- จัดทําสื่อประชาสัมพันธเพื่อสงเสริม

พื้นที/่ เปาหมาย

หนวยดําเนินการ

เขตเทศบาล

สํานักปลัดฯ

งบประมาณ
ตั้งไว

เบิกจาย

3,300,000 2,520,000.00

ผลการดําเนินงาน
แลวเสร็จ

ผลลัพทที่ได
- ประชาสัมพันธการทองเที่ยว

การทองเที่ยว เชน เอกสาร แผนพับ

ของเมืองนครศรีธรรมราช

บอรดประชาสัมพันธ ฯลฯ

อนุรักษและสงเสริมประเพณีที่

- จัดกิจกรรมนั่งรถชมเมืองเลาเรื่องลิกอร

สําคัญ มีศูนยบริการการ

ตลาดน้ําเมืองลิกอร

ทองเที่ยว

- จัดงานประเพณีที่สําคัญ ๆ เพื่อสงเสริม
การทองเที่ยว เชน เทศกาลมหาสงกรานต
แหนางดาน แหผาขึ้นนานาชาติ
ประเพณีเดือนสิบ ฯลฯ
- อบรมใหความรูแกบุคลากร
- เผยแพรและประชาสัมพันธแหลง
ทองเที่ยวของดีเมืองนคร
- จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน 1 อัตรา
- จัดเลี้ยงรับรองหนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจในการสนับสนุนเทศบาล
ในการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
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โครงการ/กิจกรรม

2 โครงการฝกอบรมสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพใหกับประชาชน

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)
สงเสริมและฝกอาชีพใหกับประชาชน

พื้นที/่ เปาหมาย

หนวยดําเนินการ

เขตเทศบาล

กองสวัสดิการฯ

งบประมาณ
ตั้งไว
500,000

เบิกจาย
72,509.00

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพทที่ได

แลวเสร็จ

- ทําใหประชาชนไดมีอาชีพเสริม

และจัดใหมีลานคาในชุมชน

และเพิ่มรายไดแกครอบครัว

ในเขตเทศบาล

ประชาชนไดใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน

3 กอสรางทางเดินริมน้ําพรอม
ราวกันตก ค.ส.ล. บริเวณ

กวาง 3.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร

สวนสมเด็จ

สํานักการชาง

1,000,000

- ยังไมไดดําเนินการ

พระศรีนครินทร 84

ริมสระน้ําภายในสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร 84
รวม

####### 2,592,509.00
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บัญชีโครงการ
ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการรักษาความสะอาด
ภายในเขตเทศบาล
2 โครงการเก็บขนขยะมูลฝอย
โดยเอกชน
3 โครงการจางตัดหญา
โดยเอกชน
4 โครงการพัฒนาและแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)
จัดจางเจาหนาที่ จํานวน 85 อัตรา

พื้นที่/เปาหมาย หนวยดําเนินการ
เขตเทศบาล

กองสาธารณสุขฯ

งบประมาณ
ตั้งไว
6,240,000

เบิกจาย
6,577,968.85

ผลการดําเนินงาน
แลวเสร็จ

กวาดขยะมูลฝอยตามถนน ตรอก ซอยตางๆ
จางเหมาเอกชน ชุมชน หรือประชาชน

เขตเทศบาล

กองสาธารณสุขฯ 15,000,000

15,776,588.50

แลวเสร็จ

- เมืองมีความสะอาดเปน
ระเบียบเรียบรอยและสวยงาม

เขตเทศบาล

กองสาธารณสุขฯ

1,920,000

1,878,709.56

แลวเสร็จ

ตัดหญาตามถนน ตรอก ซอย และไหลถนน
จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานการกําจัด

- เมืองมีความสะอาดเปน
ระเบียบเรียบรอยและสวยงาม

ในการเก็บขยะมูลฝอย
จางเหมาเอกชน หรือชุมชน ในการจาง

ผลลัพทที่ได

- เมืองมีความสะอาดเปน
ระเบียบเรียบรอยและสวยงาม

เขตเทศบาล

กองสาธารณสุขฯ

2,667,600

2,642,398.94

แลวเสร็จ

- ระบบระบายน้ํามีความ

สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย การบํารุงและรักษา

คลองตัว เมืองสวยงามและ

ระบบระบายน้ํา การบําบัดน้ําเสีย ฯลฯ

เปนระเบียบเรียบรอย

จํานวน 32 อัตรา
5 โครงการดูแลความสะอาดและ จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน จํานวน 11 อัตรา

เขตเทศบาล

กองสาธารณสุขฯ

901,600

873,052.50

แลวเสร็จ

ความปลอดภัยตลาดสดเทศบาล
6 โครงการพัฒนาและพิทักษ
สิ่งแวดลอมในชุมชน

สะอาด
จัดจางเจาหนาที่เก็บขยะในชุมชนที่รถเก็บขยะ

เขตเทศบาล

กองสาธารณสุขฯ

60,000

55,000.00

แลวเสร็จ

เขาไมถึง จํานวน 2 อัตรา

7 โครงการรักษาสิ่งแวดลอมและ จัดกิจกรรมพัฒนา อนุรักษคูคลอง และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

- ตลาดสดเทศบาลมีความ

สิ่งแวดลอม และการสงเสริมชุมชน องคกร

- ประชาชนในชุมชนมีสวน
รวมในการรักษาสิ่งแวดลอม

เขตเทศบาล

กองสวัสดิการฯ

300,000

342,609.46

แลวเสร็จ

ประชาชนมีสวนรวมในการ
ดูแลรักษาความสะอาดคูคลอง

ที่จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดานสิ่งแวดลอม
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โครงการ/กิจกรรม

8 โครงการบําบัดน้ําเสียและ

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)
- บําบัดน้ําเสียลดปญหาน้ําเนาของลําคลอง

พื้นที่/เปาหมาย หนวยดําเนินการ
เขตเทศบาล

กองสาธารณสุขฯ

งบประมาณ
ตั้งไว

เบิกจาย

350,000

301,797.06

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพทที่ได

แลวเสร็จ

- ลดมลภาวะดานกลิ่น ฟนฟู

ลดภาวะดานกลิ่นโดยใช

5 สาย สถานที่กําจัดขยะ โรงฆาสัตว

และบําบัดคุณภาพน้ําใน

จุลินทรียธรรมชาติ

บริเวณภายในสวนสัตวและชุมชนตางๆ

ลําคลอง

- จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน 2 อัตรา
9 โครงการดูแลรักษาสวนสาธารณะจางเหมาเอกชนในการดูแลสวนสาธารณะ
และสวนหยอมภายในเขต

เขตเทศบาล

สํานักการชาง

4,630,000

4,208,664.87

แลวเสร็จ

และสวนหยอมตางๆ

- สวนสาธารณะและสวน
หยอมมีความสะอาดเปน

เทศบาล

ระเบียบเรียบรอย

10 โครงการควบคุมปองกันโรคเอดส - คนหา ดูแล รักษา และปองกันควบคุมโรค

เขตเทศบาล

กองการแพทย

300,000

292,400.00

แลวเสร็จ

- ผูปวยเอดสและผูติดเชื้อHIV

ในผูปวยเอดส

ไดรับการดูแลทุกคน อัตราการ

- รณรงคควบคุมปองกัน เพื่อลดอัตรา

ปวยและตายดวยโรคเอดส

ผูปวยเอดส

ลดลง

- เยี่ยมบานผูปวยเอดสและผูติดเชื้อ
11 โครงการควบคุมปองกัน
โรควัณโรค

- คนหา ดูแล รักษา และปองกัน ควบคุม

กองการแพทย

100,000

85,500.00

แลวเสร็จ

โรคในผูปวยวัณโรค จํานวน 100 คน

12 โครงการรณรงคควบคุมปองกัน จัดกิจกรรมรณรงคใหความรูแกประชาชน
โรคติดตอ

เขตเทศบาล

- ผูปวยเอดสและผูติดเชื้อ
วัณโรคไดรับการดูแลทุกคน

เขตเทศบาล

กองการแพทย

50,000

-

แลวเสร็จ

- ประชาชนมีความรูสามารถ

ดานการปองกันโรคตาง ๆ เชน โรคโปลิโอ

ปองกันโรคติดตอได ไมมีการ

ไขเลือดออก ไขหวัดนก ฯลฯ

แพรระบาดของโรค
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โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

13 โครงการเยี่ยมมารดาและ

ออกเยี่ยมบานมารดาหลังคลอดและทารก

ทารกแรกเกิด

พื้นที่/เปาหมาย หนวยดําเนินการ

งบประมาณ
ตั้งไว

ผลการดําเนินงาน

เบิกจาย

เขตเทศบาล

กองการแพทย

50,000

-

เขตเทศบาล

กองการแพทย

200,000

59,780.00

ผลลัพทที่ได

ยกเลิก

แรกเกิดที่ฝากครรภ โดยออกเยี่ยมที่บาน
อยางนอยคนละ 1 ครั้ง

14 โครงการสงเสริมทันตสุขภาพ

สงเสริมทันตสุขภาพ และทันตกรรมบําบัด

แลวเสร็จ

ในคลินิกทันตกรรมแกประชาชน
15 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
โรงพยาบาล
16 โครงการอบรมสัมมนา
บุคลากร
17 เงินอุดหนุนพัฒนางาน

จัดจางบุคลากรปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

การเจ็บปวยโรคชองปากลดลง
รพ.เทศบาลฯ

กองการแพทย

11,000,000

9,716,104.42

แลวเสร็จ

จํานวน 103 อัตรา
จัดประชุมใหความรูแกบุคลากรทางการ

สาธารณสุขมูลฐานใน

การแกไขปญหาสาธารณสุขในเรื่องตางๆ

เขตเทศบาล

และการจัดบริการสุขภาพเบื้องตนใน

- สงเสริมสุขภาพและการ
รักษาพยาบาลแกประชาชน

รพ.เทศบาลฯ

กองการแพทย

100,000

42,350.00

แลวเสร็จ

- เจาหนาที่พนักงานมีความรู

แลวเสร็จ

ความเขาใจในการปฏิบัติงาน
- ประชาชนมีสวนรวมใน

แพทย และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
พัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข

- ประชาชนมีสุขภาพฟนที่ดี

ศสมช.ในเขต

กองการแพทย

540,000

215,835.00

เทศบาล 54 ชุมชน

การสงเสริมสุขภาพในชุมชน

ศูนย ศสมช.
18 โครงการใหบริการ
ผูปวย 30,000 เตียง

- ออกเยี่ยมบานผูปวยในโครงการ

เขตเทศบาล

กองการแพทย

500,000

11,760.00

แลวเสร็จ

- ผูปวยไดรับบริการทางการ

บริการรักษาผูปวยที่บาน

แพทยอยางทั่วถึง ลดภาระ

- จัดศูนยฮอตไลน 24 ชม.

คาใชจายในการรักษาพยาบาล
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โครงการ/กิจกรรม

19 โครงการคุมครองผูบริโภค

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)
- สุมเก็บและตรวจตัวอยางอาหารดวยน้ํายา

พื้นที่/เปาหมาย หนวยดําเนินการ
เขตเทศบาล

กองสาธารณสุขฯ

งบประมาณ
ตั้งไว
1,800,000

เบิกจาย
1,507,334.28

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพทที่ได

แลวเสร็จ

- ประชาชนไดบริโภคอาหาร

ตรวจใหคําแนะนําทางดาน

ทดสอบเบื้องตนที่ตลาดขายปลีก/ขายสง

ปลอดจากการปนเปอนจาก

สุขาภิบาลและอนามัย

สถานที่ผลิตอาหาร/จําหนายอาหาร

สารเคมีที่มีพิษและแบคทีเรียที่

สิ่งแวดลอม

และสถานศึกษาทุกแหง

ตกคาง สถานประกอบการ

- ตรวจใหคําแนะนําทางดานสุขาภิบาลและ

สะอาดถูกสุขลักษณะ

อนามัยสิ่งแวดลอมแกสถานที่จําหนายอาหาร
/ผลิตอาหาร สถานศึกษา และสถานที่
ประกอบกิจการคาฯ
- จัดจางเจาหนาที่ จํานวน 12 อัตรา
20 โครงการเขียงจําหนายเนื้อสัตว - สุมเก็บตัวอยาง ปสสาวะ และเนื้อสัตว

เขตเทศบาล

กองสาธารณสุขฯ

200,000

96,000.00

แลวเสร็จ

- ประชาชนปลอดภัยในการ

อนามัยและตลาดสดถูกหลัก

จากโรงฆาสัตวของเทศบาล และเนื้อสัตว

บริโภคเนื้อสัตว ตลาดสด

สุขาภิบาล

จากตลาด ตรวจหาสารเรงเนื้อแดง

สะอาดถูกสุขลักษณะ

ยาปฏิชีวนะ และสารพิษที่เปนตอสุขภาพ
- การควบคุมใหตลาดสดสะอาดถูก
สุขลักษณะ
- จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน 1 อัตรา
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โครงการ/กิจกรรม

21 โครงการปองกันควบคุมและ
กําจัดสัตวพาหะนําโรค

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)
- พนเคมีกําจัดยุงตามแผนปละ 4 ครั้ง

พื้นที่/เปาหมาย หนวยดําเนินการ
เขตเทศบาล

กองสาธารณสุขฯ

งบประมาณ
ตั้งไว

เบิกจาย

600,000

697,704.00

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพทที่ได

แลวเสร็จ

- ลดและปองกันประชาชนที่

- พนเคมีกําจัดยุงตามคํารองของประชาชน

ปวยจากโรคติดตอที่มาจาก

- การใหความรูแกประชาชนในการกําจัด

สัตวพาหะนําโรค

สัตวพาหนะนําโรค
22 โครงการอบรมใหความรูทาง

จัดอบรมแกผูประกอบการจําหนายอาหาร

ดานสุขาภิบาลและอนามัย

ผูประกอบการกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

สิ่งแวดลอม

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

23 โครงการปองกันและ ควบคุม

- ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา

เขตเทศบาล

กองสาธารณสุขฯ

50,000

209,265.00

แลวเสร็จ

- ผูบริโภคเกิดความปลอดภัย

เขตเทศบาล

กองสาธารณสุขฯ

400,000

431,789.00

แลวเสร็จ

- ประชาชนปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัขบา และลดจํานวน ในสุนัขและแมว

โรคพิษสุนัขบา ปองกันสัตว

ประชากรสุนัขจรจัด

พาหะนําโรคพิษสุนัขบา

- ฉีดยาคุมกําเนิดสุนัขและแมว
- ผาตัดทําหมันสุนัขและแมว
- จัดทําทะเบียนประวัติสัตวสุนัขและแมว
- จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน 2 อัตรา

24 โครงการผลิตไบโอดีเซล
จากน้ํามันพืชที่ใชแลว
25 โครงการอบรมกลุมเสี่ยง
จากสถานประกอบการและ

รับซื้อน้ํามันพืชที่ใชแลวจากแมคานํามาผลิต

เขตเทศบาล

กองสาธารณสุขฯ

50,000

28,348.61

แลวเสร็จ

ไบโอดีเซล
- จัดอบรมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ประเภทกิจการที่เกี่ยวกับรถยนต เครื่องจักรกล

- ลดคาใชจายในการซื้อน้ํามัน
ดีเซลและชวยรักษาสิ่งแวดลอม

เขตเทศบาล

กองสาธารณสุขฯ

120,000

120,000.00

แลวเสร็จ

- ประชาชนมีความปลอดภัย
จากสถานประกอบการที่เปน
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โครงการ/กิจกรรม
การสงเสริมสุขภาพ

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

พื้นที่/เปาหมาย หนวยดําเนินการ

งบประมาณ
ตั้งไว

ผลการดําเนินงาน

เบิกจาย

ผลลัพทที่ได

หรือเครื่องกล อบรมสถานประกอบการ

อันตรายตอสุขภาพและโรค

สปาและการนวดเพื่อสุขภาพ รานเสริมสวย

ติดตอจากสถานประกอบการ

และแตงผม อบรมเกี่ยวกับสุขวิทยาสวนบุคคล
- การอบรมปองกันและควบคุมโรคติดตอ
26 โครงการสํารวจสถาน
ประกอบการ
27 โครงการบริหารจัดการ

- สํารวจสถานประกอบการตาม พ.ร.บ.

เขตเทศบาล

กองสาธารณสุขฯ

314,800

286,074.19

แลวเสร็จ

- ประชาชนไดรับความปลอด-

สาธารณสุข 2535

ภัยและผูประกอบการไดรับ

- จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน จํานวน 3 อัตรา

ความรูดานสุขาภิบาลอาหาร

- จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน จํานวน 25 อัตรา โรงฆาสัตว

โรงฆาสัตวเทศบาล

กองสาธารณสุขฯ

2,300,000

2,796,709.52

แลวเสร็จ

ทุงทาลาด

- ผูบริโภคไดบริโภคเนื้อสัตวที่
ถูกสุขลักษณะสะอาด
ปลอดภัย

28 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนในเขต 28.1. กอสรางซุมทางเขาเขตเมืองนครศรีเมืองนครศรีธรรมราช

ธรรมราช จํานวน 2 ซุม
28.1 ครอมถนนกะโรม บริเวณสี่แยกเบญจมฯ สี่แยกเบญจมฯ

สํานักการชาง

3,600,000

- ยังไมไดดําเนินการ

สํานักการชาง

3,300,000

- ยังไมไดดําเนินการ

ขนาด 36 เมตร สูงจากพื้นถนน 5.50 เมตร
28.2 ครอมถนนนครศรี-ทุงสงบริเวณสี่แยก

สี่แยกหัวถนน

หัวถนนขนาด 33 เมตร สูงจากพื้นถนน
5.50 เมตร
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โครงการ/กิจกรรม

29 กอสรางซุมทางเขาเขตเมือง
นครศรีธรรมราชซุมครอม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

พื้นที่/เปาหมาย หนวยดําเนินการ

ขนาด 36 เมตร (3 เสา) ความสูงจากพื้นถนนร ถนนออมคาย
วชิราวุธ
ถึงปายซุมไมนอยกวา 5.50 เมต

สํานักการชาง

งบประมาณ
ตั้งไว
3,600,000

ผลการดําเนินงาน

เบิกจาย

ผลลัพทที่ได

- ยังไมไดดําเนินการ

ถนนออมคายวชิราวุธ
รวม

61,244,000

49,253,743.76
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โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

1 จัดซื้อครุภัณฑสําหรับชวยเหลือ จํานวน 4 รายการ
ประชาชนผูประสบภัย
- เรือทองแบนไฟเบอรกลาส

พื้นที/่ เปาหมาย

หนวยงาน
ดําเนินการ

ฝายปองกันและบรรเทา

สํานักปลัดฯ

งบประมาณ
ขออนุมัติ
เบิกจาย
2,975,050

2,950,000.00

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพทที่ได

แลวเสร็จ

- มีครุภัณฑสําหรับใชชวยเหลือ
ประชาชนที่ประสบอุทกภัยทําให

สาธารณภัย
ขนาด 3.70x1.45x0.60 เมตร
จํานวน 15 ลํา

- เรือยางทองแบนไฟเบอรกลาส ขนาด 3.50x1.70x0.44 เมตร
พรอมเครื่องยนตติดทาย ขนาด

ฝายปองกันและบรรเทา

สํานักปลัดฯ

แลวเสร็จ

1,350,000

ประสิทธิภาพ

สาธารณภัย
ฝายปองกันและบรรเทา

การปฏิบัติงานไดอยางมี

สํานักปลัดฯ

1,043,250

แลวเสร็จ

สํานักปลัดฯ

526,800

แลวเสร็จ

สํานักปลัดฯ

55,000

แลวเสร็จ

สํานักการชาง

300,000

สาธารณภัย

15 แรงมา จํานวน 3 ลํา
- เรือพลาสติกทายตัด

ขนาด 300x 106x50 ซม.
จํานวน 60 ลํา

- เครื่องสูบน้ําไดโว

ขนาด 1 แรงมา ทางจายน้ํา 3 นิ้ว
พรอมอุปกรณประกอบ จํานวน

ฝายปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
ฝายปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

5 เครื่อง
2 ขุดลอกคลองภายในเขตเทศบาล จางเหมารถขุดตีนตะชาบ
ขนาด 120 แรงมา และ

คลองคูพาย

290,000.00

แลวเสร็จ

- ปองกันอุทกภัย

คลองพัฒนาการทุงปรัง

ขนาด 60 แรงมา พรอมโปะ
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โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

3 ขุดลอกคลองภายในเขตเทศบาล จางเหมารถขุดตีนตะชาบ

พื้นที/่ เปาหมาย

หนวยงาน
ดําเนินการ

คลองพัฒนาการทุงปรัง สํานักการชาง

งบประมาณ
ขออนุมัติ
เบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพทที่ได

95,000

95,000.00

แลวเสร็จ

- ปองกันอุทกภัย

ขนาด 60 แรงมา พรอมโปะ
4 ขุดลอกคลองภายในเขตเทศบาล จางเหมารถขุดตีนตะชาบ

คลองหนาเมือง

สํานักการชาง

180,000

175,000.00

แลวเสร็จ

- ปองกันอุทกภัย

คลองทาเรียน

สํานักการชาง

145,750

145,750.00

แลวเสร็จ

- ปองกันอุทกภัย

คลองสวนหลวง

สํานักการชาง

171,000

171,000.00

แลวเสร็จ

- ปองกันอุทกภัย

เจาหนาที่จากหมวด

สํานักการชาง

77,520

77,520.00

แลวเสร็จ

- ปองกันอุทกภัย

สํานักการชาง

36,000

36,000.00

แลวเสร็จ

- เตือนภัยน้ําทวมใหประชาชน

ขนาด 120 แรงมา พรอมโปะ
5 ขุดลอกคลองภายในเขตเทศบาล จางเหมารถขุดตีนตะชาบ
ขนาด 120 แรงมา พรอมโปะ
6 ขุดลอกคลองภายในเขตเทศบาล จางเหมารถขุดตีนตะชาบ
ขนาด 60 แรงมา พรอมโปะ
7 คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่สูบน้ํา
จํานวน 8 คน

- ตั้งแตวันที่ 21 - 31 ต.ค. 54
ระยะเวลา 11 วัน
- ตั้งแตวันที่ 1-30 พ.ย. 54

ปฏิบัติการเครื่องจักรกล
สูบน้ํา

ระยะเวลา 30 วัน
8 กอสรางโครงสรางเหล็กสําหรับ

จํานวน 1 ปาย

ติดตั้งปายเตือนภัยนาทวม

บริเวณรั้วขางประตู

ทราบ

ทางออกหนาสํานักงาน
เทศบาล

9 ปรับปรุงซอมแซมซุมเฉลิม
พระเกียรติ

จํานวน 2 ซุม
โดยทําการปรับปรุงซอมแซมโครง

สํานักการชาง

196,000

196,000.00

แลวเสร็จ

- เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว

เหล็กดานหลังและตกแตงสีใหมทั้งหมด
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

10 จัดซื้อเรือและเสื้อชูชีพ

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)
- เรือหัวแหลมทายตัด ขนาด

พื้นที/่ เปาหมาย

หนวยงาน
ดําเนินการ

สวนสมเด็จฯ

สํานักการชาง

งบประมาณ
ขออนุมัติ
เบิกจาย
50,900

37,000.00

ผลการดําเนินงาน
แลวเสร็จ

ผลลัพทที่ได
- ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

300x106x50 ซม. จํานวน 5 ลํา
- เสื้อชูชีพ จํานวน 10 ตัว
11 จัดซื้อเลื่อยโซยนต

ขนาด 6.5 แรงมา แผนบังคับ

ผายปองกันและบรรเทา

โซยาว 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

สาธารณภัย

สํานักปลัดฯ

99,800

98,900.00

แลวเสร็จ

- ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ขนาด 2.01 แรงมา แผนบังคับ
โซยาว 18 นิ้ว จํานวน 3 เครื่อง
รวม

4,327,020

4,272,170.00
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