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    ส�วนท่ี ๑ 

บทนํา 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ได�กําหนดให�เทศบาลจัดทําแผนพัฒนาสามป-    เพ่ือนํามาเป/นกรอบในการจัดทํางบประมาณ 
 

ลักษณะของแผนพัฒนาสามป� 
 1. แผนพัฒนาสามป-    เป/นการแปลงแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาไปสู�การปฏิบัติ   โดยมีหลักคิด
ท่ีว�าภายใต�ยุทธศาสตร�การพัฒนาหนึ่งๆ  จะมีแนวทางการพัฒนาได�มากกว�าหนึ่งแนวทาง  และภายใต�แนวทางการ
พัฒนาหนึ่ง   จะมีโครงการ/กิจกรรมได�มากกว�าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม  ท่ีจะต�องนํามาดําเนินการเพ่ือให�บรรลุตาม
วัตถุประสงค�     และเป;าหมายท่ีต�องการในแต�ละยุทธศาสตร�การพัฒนา     ซ่ึงจะมีผลต�อวัตถุประสงค�   เป;าหมาย   
จุดมุ�งหมายการพัฒนาอย�างยั่งยืน   และวิสัยทัศน�ในท่ีสุด  
  2. แผนพัฒนาสามป-   เป/นแผนท่ีมีความสัมพันธ�ใกล�ชิดกับงบประมาณรายจ�ายประจําป-   
กล�าวคือ เทศบาลใช�การวางแผนพัฒนาเป/นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําป-   โดยนําโครงการ/
กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป-ในป-ท่ีจะจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําป-  ไปจัดทํางบประมาณ  เพ่ือให�
กระบวนการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําป-      เป/นไปด�วยความรอบคอบ  และผ�านกระบวนการมีส�วนร�วม
ของประชาชน 

  3.  แผนพัฒนาสามป�   เป/นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน        
ท่ีสอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา     อันจะมีลักษณะเป/นการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา 

  ท่ีจัดทําข้ึนสําหรับป-งบประมาณแต�ละป-     ซ่ึงมีความต�อเนื่องและเน�นแผนก�าวหน�า     ครอบคลุมระยะเวลาสาม
ป-โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป/นประจําทุกป- 

 

  ดังนั้นโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป-      โดยเฉพาะในแผนประจําป-แรกของห�วงระยะเวลา
สามป-นั้นควรมีสภาพความพร�อมอย�างน�อย  ๒  ประการ   คือ 
    ๑.  มีความแน�นอนของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ       โดยควรมีการประเมินถึงความเป/นไปได�
ของโครงการ/กิจกรรม    รวมท้ังผลประโยชน�จากสาธารณะท่ีจะได�รับจากโครงการ/กิจกรรม             
  ๒.  กิจกรรมท่ีอยู�ในแผนประจําป-แรกของห�วงระยะเวลาสามป-   ควรมีความพร�อมในเรื่อง
รูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร     เพ่ือให�สามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนา  ท่ีจะนําไปใช�ใน
การจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําป-ได�ต�อไป 
 
วัตถุประสงค"ของแผนพัฒนาสามป� 

๑. เป/นเอกสารท่ีแสดงความเชื่อมโยง  และสอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 
๒. เป/นเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพัฒนา     และวัตถุประสงค�ของแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน 

และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีจะดําเนินการ 
 ๓.   เป/นเอกสารท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะดําเนินการเป/นห�วงระยะเวลาสามป- 
  ๔.  เป/นเอกสารท่ีจะแสดงความเชื่อมโยงระหว�างแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา      กับงบประมาณ 
รายจ�ายประจําป- 
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ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป� 
  มีข้ันตอนในการจัดทํา 3  ข้ันตอน  ดังนี้ 

๑. ข้ันเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาสามป� 
        เก็บรวบรวมและจัดทําฐานข�อมูลข�าวสารให�ครบถ�วน  ทันสมัย   ซ่ึงได�แก�ข�อมูลเบ้ืองต�นใน
ด�านการเมืองการปกครอง   เศรษฐกิจ  สังคม  สาธารณสขุ  รวบรวมปHญหาสําคัญของเทศบาล   โดยจัดประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร�วมกับประชาคม  และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง  เพ่ือรับฟHงปHญหาและความต�องการ
ของประชาชน  และกําหนดประเด็นหลักในการพัฒนาให�สอดคล�องกับวิสัยทัศน�  พันธกิจ  และจุดมุ�งหมายเพ่ือ
การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา  ข�อมูลปHญหาสําคัญจะช�วยในการกําหนดยุทธศาสตร�  เพ่ือแก�ไขปHญหา
การวิเคราะห�ปHญหา  และนําข�อมูลจากแผนพัฒนาชุมชน  มาพิจารณาประกอบการจัดทําแผน  เพ่ือแผนท่ีได�
ตอบสนองปHญหาความต�องการของสาธารณชน   
  ๒.  จัดทําร�างแผนพัฒนาสามป� 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   จัดทําร�างแผน 
พัฒนาสามป- (พ.ศ.๒๕60 – ๒๕62)  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   ซ่ึงประกอบด�วย 4  ส�วน  ดังนี ้
   ส�วนท่ี  1   บทนํา 
   ส�วนท่ี  2   สรุปผลการพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชในป-ท่ีผ�านมา 
   ส�วนท่ี  3   การนําแผนพัฒนาสามป-ไปสู�การปฏิบัติ 
   ส�วนท่ี  4   แนวทางการติดตามและประเมินผล 
ก�อนนําเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาให�ความเห็นชอบ    

3.  การอนุมัติและประกาศใช/แผนพัฒนาสามป� 
            3.๑  จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือเสนอคณะกรรมการ

พัฒนาเทศบาลฯ พิจารณาร�างแผนพัฒนาสามป-  (พ.ศ.๒๕60 – ๒๕62)  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
  3.๒  ผู�บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราชอนุมัติร�างแผนพัฒนาสามป- (พ.ศ.๒๕60 –  

๒๕62)   และประกาศใช�แผนพัฒนาสามป-  และประกาศให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบโดยท่ัวกันภายใน  ๑๕  วัน   
นับแต�วันท่ีประกาศใช�  และติดประกาศอย�างเปRดเผยไม�น�อยกว�าสามสิบวัน 
 

ประโยชน"ของแผนพัฒนาสามป� 
     1.  แผนพัฒนาสามป-เป/นเครื่องมือในการบริหารจัดการ  การบริหารงบประมาณ  ชี้ให�เห็นถึง 
ความเชื่อมโยงระหว�างแนวทางการดําเนินงานต�อกัน 
                        2.  แผนพัฒนาสามป-เป/นเครื่องมือในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานว�ามีความเป/นไปได�  
เพียงใด  ตลอดจนการใช�ทรัพยากรของท�องถ่ินท่ีมีอยู�อย�างจํากัดให�เกิดประโยชน�และมีประสิทธิภาพสูงสุด       
                        3.  แผนพัฒนาสามป-เป/นเครื่องมืออย�างหนึ่งท่ีจะช�วยให�เทศบาลสามารถดําเนินการพัฒนาได� 
บรรลุวัตถุประสงค�  มีเป;าหมายชัดเจน  แน�นอนและมีประสิทธิภาพ  ประหยัดท้ังด�านระยะเวลา  บุคลากร   วัสดุ 
อุปกรณ�  และงบประมาณ   เพราะได�วางแผนแนวทางการใช�ทรัพยากรทุกๆ ด�านไว�ก�อนแล�ว  กล�าวคือ   เทศบาล 
ได�จัดลําดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร�การพัฒนา   เพ่ือนํามาคัดเลือกและจัดทํารายละเอียด  แผนงาน / 
โครงการให�ตอบสนองต�อปHญหาความต�องการของประชาชนในเขตเทศบาลอย�างแท�จริง 
                       4.  การนําแผนงาน / โครงการจากแผนพัฒนาสามป-    ในป-ท่ีจะจัดทํางบประมาณรายจ�าย
ประจําป-ไปจัดทํางบประมาณ  ทําให�การจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําป-เป/นไปอย�างรอบคอบ  และผ�าน  
กระบวนการมีส�วนร�วมของประชาชนในเขตเทศบาล 
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ส�วนท่ี 2 
สรุปผลการพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชในป�ท่ีผ�านมา 

 

ป�จจัยและสถานการณ$การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต�อการพัฒนา 
 

ศักยภาพเทศบาล 
การพัฒนารายสาขา ศักยภาพของเทศบาล 

 
� ด+านโครงสร+างพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� ด+านสังคม 
 

 
� มีโครงข�ายการคมนาคมถนนท่ีดี  สามารถติดต�อ

ได�ตลอดพ้ืนท่ีจังหวัดและมีเครือข�ายเป&น
ศูนย)กลางการคมนาคมในภาคใต�ตอนกลาง 

� การประปาเทศบาลซ่ึงสามารถให�บริการท่ัวเขต
เทศบาลและนอกเขตเทศบาล   โดยประชาชน
จ�ายค�าน้ําประปาราคาถูก  และใช�เทคโนโลยี
สมัยใหม�ควบคุม  (Scada)  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจ�ายน้ําประปา 

� มีสวนสาธารณะเป&นสถานท่ีพักผ�อนสําหรับ
ประชาชนในเขตเทศบาลและประชาชนท่ัวไป 
เป&นแหล�งท�องเท่ียว  และเป&นสวนสาธารณะ
ระดับประเทศ 

� มีไฟฟ<าแสงสว�างครอบคลุมท่ัวเขตเทศบาล 
 
� มีการรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมแบบด้ังเดิม

โดยประชาชนเข�ามามีส�วนร�วม 
� เทศบาลสามารถจัดการศึกษาตอบสนอง

ประชาชนได�ทุกระดับ     โดยมีการจัดการศึกษา
ต้ังแต�เด็กก�อนวัยเรียน    การศึกษาในระบบและ
การศึกษานอกระบบตลอดจนสามารถรองรับการ
ขยายโอกาสทางการศึกษา        

� มีแหล�งเรียนรู�ของเมือง   คือ  พิพิธภัณฑ)เมือง 
   นครศรีธรรมราช    และอุทยานการเรียนรู�เมือง     
   นครศรีธรรมราช 

� เทศบาลได�ทําการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการ  
สอนให�ทันสมัยอยู�ตลอดเวลา 
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การพัฒนารายสาขา ศักยภาพของเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� ด+านการเมืองและการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม�เข�ามาช�วย  เช�น 

Internet  มาช�วยเสริมสร�างการเรียนรู� 
� มีโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนถึง 
     ๒  ม้ือ  คือ  เช�า  และกลางวัน 
� มีการส�งเสริมด�านสวัสดิการและนันทนาการ   
     โดยให�เยาวชนหันมาสนใจกีฬา 
� มีการจัดการทางด�านสาธารณสุข   ได�อย�างเพียงพอ   

โดยมีโรงพยาบาล  3๐,๐๐๐ เตียง  ให�บริการถึง
บ�านถึงพ้ืนท่ีตลอด  ๒๔  ชั่วโมง  มีศูนย)บริการ
สาธารณสุข  ๔  มุมเมือง  ๕ แห�ง  เป&นการป<องกัน
โรค และรักษาด�วยความเสมอภาค  ทุกกลุ�ม
รักษาพยาบาลโดยไม�เรียกเก็บค�าใช�จ�าย 

� มีการพัฒนาปรับปรุงแหล�งชุมชนแออัดให�น�าอยู�  
เพ่ือให�ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

� มีการจัดการดูแลเด็กเล็กเพ่ือลดภาระค�าใช�จ�ายของ
ผู�ปกครอง 

� มีการจัดการส�งเสริมคุณภาพของผู�สูงอายุ  เพ่ือ
ส�งเสริมด�านร�างกายและจิตใจเพ่ือให�ผู�ดูแลได�ไป
ประกอบอาชีพ  (ลดค�าใช�จ�ายในการจ�างคนดูแล) 

 
� ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเทศบาล 
� มีการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย)สิน 
     เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดหารายได� 
� ประชาชนมีส�วนร�วมในการพัฒนาเทศบาล 
� มีวินัยทางด�านการคลังท่ีดี 

มีการอบรมสัมมนาเพ่ือเสริมสร�างศักยภาพบุคลากร  
เทศบาลอยู�เสมอ 
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การพัฒนารายสาขา ศักยภาพของเทศบาล 
 
� ด+านส่ิงแวดล+อมและการบริหาร

ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
 
 
� ด+านเศรษฐกิจ 

 
� มีสถานท่ีกําจัดขยะอย�างเพียงพอ 
� มีการกําจัดขยะแบบฝOงกลบ  ให�บริการกําจัดขยะ

ได�ท่ัวเขตเทศบาลและพ้ืนท่ีใกล�เคียง 
� มีการจัดการให�ประชาชนในชุมชนร�วมกันเก็บขน

ขยะ  และดูแลรักษาสภาพแวดล�อม 
 
� มีการพัฒนาทางด�านสาธารณสุขและ

สาธารณูปโภค  ตลอดจนการสื่อสารคมนาคม  
ขนส�ง  เพ่ือท่ีจะสามารถรองรับการพัฒนาด�าน
อุตสาหกรรมได�ในอนาคต 

� มีการส�งเสริมพัฒนาการท�องเท่ียวในเขตเทศบาล 
ซ่ึงมีท้ังโบราณสถานท่ีสําคัญทางศาสนา   
ประวัติศาสตร)  และศูนย)รวมวัฒนธรรมของ
ภาคใต� 

� มีสถานีขนส�งผู�โดยสารเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  และสถานธนานุบาลเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช 
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วิเคราะห$จุดอ�อน  จุดแข็ง  โอกาส  และอุปสรรคในการพัฒนาเทศบาล 
 

สาขาการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ�อน/อุปสรรค 
 
� ด+านสังคม 

• การศึกษา  ศาสนา 
     และวัฒนธรรม 

 
จุดแข็ง 

� ประชาชนส�วนใหญ�มีความรู� 
และการศึกษาดี 

� มีการขยายโอกาสทางการศึกษา 
� ใช�เทคโนโลยีสมัยใหม�ในการเรียน

การสอน 
� มีการบริการทางการศึกษาทุก

ระดับกระจายท่ัวเขตเทศบาล  ท้ัง
การศึกษาในระบบและนอกระบบ  
มีความพร�อมด�านทรัพยากร
การศึกษา  และความสามารถใน
การพัฒนาคุณภาพคน  การ
จัดการศึกษาอยู�ในเกณฑ)ดีและมี
ความพร�อมในการฝRกอบรม 

� มีความต่ืนตัวในการพัฒนา
วิชาการทางการศึกษา  ให�
สอดคล�องกับความต�องการของ
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 

� ประชาชนมีส�วนร�วมในการจัด
การศึกษา  เช�น  มีคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

� มีวัฒนธรรมประเพณีท�องถ่ินเป&น
เอกลักษณ)สืบทอดมานาน 

    -  เป&นแหล�งประวัติศาสตร) 
       ของชาติ 
    -  ชุมชนต่ืนตัว  และมีส�วน  
       ร�วมในการสืบสาน  
       วัฒนธรรมประเพณีท�องถ่ิน 

� มีแหล�งเรียนรู�ของเมือง คือ  
พิพิธภัณฑ)เมืองนครศรีธรรมราช  
และอุทยานการเรียนรู�เมือง
นครศรีธรรมราช 

 
 

 
จุดอ�อน 

� คนบางกลุ�มขาดจริยธรรม 
คุณธรรม  มีวิถีชีวิตแบบ
ต�างคนต�างอยู�  ไม�
เสียสละเพ่ือส�วนรวม  
และขาดระเบียบวินัย 

� กระแสบริโภคนิยมและ
วัตถุนิยมรุนแรง  ทําลาย
วิถีชีวิตของประชาชน 
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สาขาการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ�อน/อุปสรรค 
      

� มีประวัติศาสตร)ด�านศิลปะและ
วัฒนธรรมหลากหลาย  สื่อถึง
ความเป&นชุมชนและสังคมท่ีมี
พหุวัฒนธรรมโดยประชาชน
ต�างศาสนาและวัฒนธรรม  
สามารถอยู�ร�วมกันได�อย�างสันติ 

� ประชาชนในพ้ืนท่ีมีพ้ืนฐาน
ด�านจิตใจท่ีดีงาม  รักพวกพ�อง  
รักถ่ินฐาน  รักความยุติธรรม  
มีการรวมกลุ�มทางสังคม
ค�อนข�างเหนียวแน�น 

 
โอกาส 

� พ.ร.บ.การศึกษาแห�งชาติ  จะ
ทําให�มีการจัดการศึกษาท่ี
สอดคล�องกับความต�องการ
ของท�องถ่ิน 

� มีโครงสร�างทางสังคมท่ีเข�มแข็ง  
มีการรวมกลุ�มจัดต้ังองค)กร
ชุมชน 

� ประชาชนมีค�านิยม  ชอบ
การศึกษา แสวงหาความรู� 

� พ.ร.บ.กระจายอํานาจแก�
องค)กรปกครองท�องถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๒  ให�เทศบาลมีอํานาจ
หน�าท่ีจัดการศึกษา 

� มีการถ�ายโอนอํานาจให�แก�
องค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุปสรรค 
ค�านิยมยึดติดกับวัตถุสิ่งของและ
บริโภคฟุVมเฟWอยแพร�กระจายเพ่ิม
มากข้ึน 
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สาขาการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ�อน/อุปสรรค 
• สุขภาพอนามัย จุดแข็ง 

� คุณภาพชีวิตโดยรวมของ
ประชาชนดีข้ึนระดับหนึ่ง  
บริการสาธารณสุขมูลฐานอยู�ใน
ระดับค�อนข�างดี 

� บุคลากรทางด�านสาธารณสุข
ค�อนข�างท่ัวถึงครอบคลุมทุก
กลุ�ม ท้ังเด็กวัยเรียน  ผู�ใหญ� 
ผู�ใหญ�วัยทํางาน  ผู�สูงอายุ  
ผู�ด�อยโอกาส  และคนพิการ 

� มีโรงพยาบาลเทศบาลบริการ
รักษาพยาบาลโดยไม�คิดมูลค�า 

� ประชาชนมีส�วนร�วมในการ 
พัฒนาระบบสาธารณสุข ชุมชน  
มีการรณรงค)ป<องกันโรคติดต�อ 

     และมีการรวมตัวเป&นองค)กร   
� ชุมชนท่ีเข�มแข็งเพ่ือพัฒนา

บริการสาธารณสุขมูลฐานของ
ชุมชนมีอาสาสมัครท่ีมีความรู� 

     ความสามารถ  อาสาพัฒนา   
     สาธารณสุขในชุมชน 
 

โอกาส 
� ได�รับความร�วมมือ  การ

รักษาพยาบาลท่ีเกินขีด
ความสามารถของเทศบาลจาก
โรงพยาบาล  จังหวัด  และ
สาธารณสุขจังหวัด 

� พ.ร.บ.การกระจายอํานาจแก�
องค)กรปกครองท�องถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๒  ได�ให�อํานาจหน�าท่ี
จัดการบริการสาธารณะ
ทางด�านสาธารณสุขได�มากข้ึน 

 
 
 

จุดอ�อน 
� การเกิดโรคอุบัติใหม�ๆ และยา

เสพติดเพ่ิมมากข้ึน  และทวี
ความรุนแรง 

� ประชาชนบางกลุ�มมีพฤติกรรม
ในการดูแลสุขภาพไม�ดีพอ  ขาด
การป<องกันตนเองจากโรคต�างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุปสรรค 
� การเคลื่อนย�ายแรงงานอพยพ

เข�ามาทํางานในเขตเทศบาล  
ส�งผลให�เกิดปOญหาชุมชนแออัด   
ขาดแคลนสาธารณสุขมูลฐาน 
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สาขาการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ�อน/อุปสรรค 
• การพัฒนาชุมชน  สวัสดิการ 
      สังคม และนันทนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• สวัสดิการนันทนาการ 
 
 
 
• ความปลอดภัยในชีวิตและ 
      ทรัพย)สิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง 
� มีองค)กรชุมชนท่ีเข�มแข็ง เช�น 

-  กรรมการชุมชน 
    -  อสม. 
    -  กลุ�มแม�บ�าน 

� บทบาทขององค)กรชุมชนมี
ส�วนร�วมการพัฒนาท�องถ่ินสูง
มาก 

� ทุกกลุ�มได�รับสวัสดิการสังคม
จากเทศบาลอย�างเท�าเทียมกัน 

 
โอกาส 

� พ.ร.บ.กระจายอํานาจองค)กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๒ ได�ให�อํานาจหน�าท่ี
เทศบาลในการจัดการบริการ
สาธารณะทางด�านสวัสดิการ
สังคมและพัฒนาชุมชน
กว�างขวางข้ึน 
มีการถ�ายโอนด�านส�งเสริม 
คุณภาพชีวิตให�แก�เทศบาล 
 

จุดแข็ง 
� ส�งเสริมเยาวชนโดยให�เยาวชน

หันมาสนใจกีฬา  จัดการ
แข�งขันกีฬาในชุมชน 
 

จุดแข็ง 
� การจัดการด�านความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย)สินอยู�ใน
เกณฑ)ดี  มีการประสานงาน
ร�วมมือกับฝVายปกครองอย�าง
ใกล�ชิด 

� มีระบบป<องกันภัยในชุมชน
อย�างท่ัวถึง 

 

จุดอ�อน 
� ปOญหาของชุมชนท่ีมีความ

รุนแรง 
-  ปOญหายาเสพติด 
-  ปOญหาความไม�ปลอดภัยใน 
   ชีวิตและทรัพย)สิน 

  -  ปOญหาการพนัน 
-  ขาดการประสานกับ   
   เจ�าหน�าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวข�อง 
   โดยตรง 

 
อุปสรรค 

- ระเบียบกฎหมายการปฏิบัติ
ราชการยังล�าหลัง 

- ขาดการแนะนําประชาชนใน
การติดต�อกับเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดอ�อน 
� ปOญหายาเสพติดท่ีเกิดข้ึนใน

ชุมชน 
� ปOญหาการพนัน 
   ปOญหาการว�างงาน 
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สาขาการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ�อน/อุปสรรค 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

� มีรถดับเพลิงเตรียมความพร�อม
ตลอดเวลา  นอกจากนั้น
พนักงานขับรถดับเพลิง  ซ่ึงมี
หน�าท่ีรับส�งผู�ปVวยท้ังในและ
นอกจังหวัดตลอด  ๒๔  ชม. 

� มีโครงการเทศกิจเทศบาล  เน�น
การป<องกันมิให�เยาวชนกระทํา
ผิด  และดูแลป<องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมต�างๆ
โดยมีเจ�าหน�าท่ีปฏิบัติการตลอด  
๒๔ ชั่วโมง 

� ติดต้ังกล�องวงจรป̀ด (CCTV) 
ครอบคลุมท่ัวเขตเทศบาล 
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สาขาการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ�อน/อุปสรรค 
� ด+านการเมืองการบริหาร 
 

จุดแข็ง 
� มีประชาธิปไตยและกระจาย

อํานาจสู�เทศบาลมากข้ึน 
� ประชาชนมีความรู�ความเข�าใจ

เก่ียวกับสิทธิพึงมีและหน�าท่ีพึง
ปฏิบัติการรวมกลุ�มและ
เครือข�ายเป&นชุมชนท่ีเข�มแข็ง    

� ประชาชนและชุมชนต่ืนตัวและ
และมีส�วนร�วมในกระบวนการ 
พัฒนาท�องถ่ิน  

� ประชาชนมีความต่ืนตัวทาง
การเมืองท้ังในระดับชาติ/
ท�องถ่ิน 

� มีการปฏิรูประบบราชการ
ภายในเทศบาล  เช�น 
-  โครงการ Privatization ท่ี  
   ให�เอกชนดําเนินการ 

   -  ปลูกฝOงค�านิยมพนักงาน  
       เทศบาลให�ดูแลประชาชน  
       ดังเช�น  ลูกค�า 
    -  ใช�เทคโนโลยีสมัยใหม�มา  
       ให�บริการอย�างรวดเร็ว     
       ถูกต�องและเป&นธรรม 
    -  มีระบบการปฏิบัติงานท่ี 
       ชัดเจน 

โอกาส 
� รัฐธรรมนูญใหม�มุ�งการให�สิทธิ 
       เสรีภาพแก�ประชาชน    
       ส�งเสริมการกระจายอํานาจสู� 
       ท�องถ่ินและเป̀ดโอกาสการมี 
       ส�วนร�วมของประชาชนมาก 
       ยิ่งข้ึน 
� มีการปฏิรูประบบราชการ  มี 
      การถ�ายโอนอํานาจสู�ท�องถ่ิน 

   พ.ร.บ.ข�อมูลข�าวสาร  จะทํา   
   ให�มีการกระจายข�อมูลข�าวสาร 

     ท่ีดี  เป&นระบบและท่ัวถึง 

จุดอ�อน 
- การเมืองการปกครองของ  
    ประเทศยังขาดเสถียรภาพ   
    ส�งผลต�อนโยบายการบริหาร   

      ของเทศบาลขาความต�อเนื่อง 
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สาขาการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ�อน/อุปสรรค 
 
� ด+านเศรษฐกิจ 

 
จุดแข็ง 

� มีแหล�งท�องเท่ียวทาง
ศิลปวัฒนธรรมและโบราณ
สถานท่ีเป&นเอกลักษณ) 

    
� มีโครงข�ายคมนาคมขนส�ง  มี

รถไฟ  สายการบิน  และทาง
รถยนต)  สามารถติดต�อได�
ตลอดพ้ืนท่ีจังหวัด  และมี
เครือข�ายเป&นศูนย)กลาง
คมนาคมในภาคใต�ตอนกลาง   
ระบบการจราจรขนส�งสะดวก  
ปลอดภัย 
 

โอกาส 
� เป&นแหล�งตลาดสินค�า

การเกษตรท่ีสําคัญของภาคใต� 
� มีโอกาสพัฒนาการท�องเท่ียว

เชิงอนุรักษ)  โดยอาศัยแหล�ง
ประวัติศาสตร)  อารยธรรม  
และวัฒนธรรมท�องถ่ินเป&นจุด
ขายมีความเป&นไปได�ท่ีจะพัฒนา
ภาคธุรกิจบริการหรือ
ภาคอุตสาหกรรม  ให�มีความ
เชื่อมโยงกับการท�องเท่ียว  เช�น
อุตสาหกรรมของท่ีระลึก  และ
อาหารพ้ืนเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จุดอ�อน 

   ปOญหาค�าครองชีพท่ีสูงข้ึน และ
ความยากจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุปสรรค 
� สภาพเศรษฐกิจของประเทศ 

ทําให�มีผลกระทบต�อการ
กระจายรายได�ของประชาชน 



- 13 - 
-  

สาขาการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ�อน/อุปสรรค 
 
� โครงสร+างพ้ืนฐานด+าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล+อม 

 
จุดแข็ง 

� มีโครงข�ายการคมนาคมท่ีดี  
สามารถติดต�อได�ตลอดพ้ืนท่ี
จังหวัดและมีเครือข�ายเป&น
ศูนย)กลางคมนาคมในภาคใต�
ตอนกลาง 

� การประปาเทศบาลสามารถ
ให�บริการท่ัวเขตและนอกพ้ืนท่ี
ใกล�เคียง  โดยประชาชนเสีย
ค�าน้ําประปาในราคาถูก 

� มีสวนสาธารณะเป&นสถานท่ี
พักผ�อนสําหรับประชาชนใน
เขตเทศบาล  และประชาชน
ท่ัวไป  เป&นแหล�งท�องเท่ียว 
และเป&นสวนสาธารณะ
ระดับประเทศ 

� มีตลาดสดท่ีถูกสุขลักษณะ
อนามัย 

 
จุดแข็ง 

� เทศบาลมีการจัดการกําจัด
ขยะแบบฝOงกลบในเนื้อท่ี 
๒๐๐ ไร�  และรองรับการ
กําจัดขยะได�ท่ัวเขตเทศบาล  
และพ้ืนท่ีใกล�เคียง 

� ให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วม
ในการกําจัดขยะ 

� สภาพภูมิประเทศโดยรวม  มี
ทรวดทรงทางธรณีสัณฐานเป&น
ท่ีราบชายฝOkงทะเลความลาดเท
ของพ้ืนท่ีอยู�ใน ๑ – ๔ 
เปอร)เซ็นต)  เป&นข�อดีต�อระบบ
ระบายน้ําโดยแรงโน�มถ�วง 

 
 
 

 
จุดอ�อน 

� โครงสร�างพ้ืนฐาน  เช�น  ถนน
หนทาง  ระบบระบายน้ํา  
ไฟฟ<าสาธารณะ  การประปา  
โดยเฉพาะเขตเลือกต้ังท่ี ๔  มี
ความขาดแคลนโครงสร�าง
พ้ืนฐาน 

 
อุปสรรค 

สภาพภูมิประเทศง�ายต�อการเกิด
อุทกภัย  และภัยธรรมชาติอ่ืนๆ  
ส�งผลกระทบต�อโครงสร�างพ้ืนฐาน  
ชํารุดเสื่อมโทรม 

 
 
 
 
 
 

จุดอ�อน 
� ลักษณะเป&นดินร�วนปนทราย  

การบําบัดน้ําเสียโดยธรรมชาติ
มีจุดอ�อนทําให�โครงสร�างของ
ดินพังทลายได�ง�าย 

� คลองธรรมชาติอยู�ในสภาพท่ี
เสื่อมโทรม  และถดถอยซ่ึง
ก�อให�เกิดการต้ืนเขิน การรุก
ล้ําลําน้ํา  ซ่ึงปกคลุมด�วย
วัชพืชวัสดุตกค�าง 

� แหล�งการกําเนิดน้ําเสีย  ได�แก�
ชุมชนแออัด  และตลาดหัวอิฐ 
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สาขาการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ�อน/อุปสรรค 
 
 

 
� คุณลักษณะดินเป&นสันหาดเก�า

และหาดทรายเก�า  มีเนื้อดิน
บนและล�างเป&นดินทราย  ไหล
ซึมผ�านของน้ําลงสู�ดินได�
ค�อนข�างสูง  เป&นข�อดีต�อการ
บําบัดน้ําเสียโดยวิธีธรรมชาติ 

 
โอกาส 

� มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ํา   
      เสีย 
� พ้ืนท่ีราบลุ�มชายฝOkงทะเลด�าน

ทิศตะวันออกเป&นท่ีราบลุ�ม
ชายฝOkงทะเล  มีข�อดีคือ  เป&น
พ้ืนท่ีรับน้ําหลากและน้ําเอ�อ 
จากชุมชนเมือง
นครศรีธรรมราช 

� เทศบาลมีคลองสายหลัก  สาย
ย�อยท้ังคลองธรรมชาติ  ทํา
หน�าท่ีผันน้ําหลากจากตัว
ชุมชนเมืองระบายลงสู�อ�าว
นครศรีธรรมราช 

� เทศบาลอยู�ในเขตอิทธิพลช�อง 
     มรสุมและพายุโซนร�อน  จึงมี    
     ฝนตกชุก  เป&นข�อดีต�อระบบ 
    บําบัดน้ําเสีย  ในด�านกลิ่นและ 
    การเจือจางน้ําสกปรก 
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การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามป�ไปปฏิบตั ิ
 

ผลการพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จากการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป   
(พ.ศ.2558 – 2560) และแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2558 – 2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 - 2 เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  (เฉพาะโครงการในป  2558  ข/อมูล ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2558) สรุปผลได/  ดังนี้ 
 
 

  •  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาประจําป�ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ตามยุทธศาสตร"การพัฒนา 
      จากการติดตามการนําโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕8–๒๕60) และแผนพัฒนา
สามป  (พ.ศ.2558 – 2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 – 2  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เฉพาะโครงการในป  พ.ศ. 
2558  มีโครงการในแผนฯ   จํานวนท้ังสิ้น 206 โครงการ   งบประมาณ 1,195,054,270 บาท  บรรจุใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจAายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 และเทศบัญญัติงบประมาณรายจAายเพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี 1  รวมจํานวนโครงการท้ังสิ้น 142 โครงการ  งบประมาณ  496,822,610 บาท คิดเปBนร/อยละ  
68.93   ของโครงการ    ร/อยละ   41.57  ของงบประมาณ    

 
 

๑. ยุทธศาสตร"การพัฒนาด&านการเมืองการบริหาร   บรรจุในแผนพัฒนาสามป   (พ.ศ.๒๕๕8 – 

๒๕60) และแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2558 – 2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 – 2 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
จํานวน 26 โครงการ งบประมาณ 397,537,870 บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจAายประจําป 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 และเทศบัญญัติงบประมาณรายจAายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1  จํานวน 17 โครงการ 
งบประมาณ 64,943,400 บาท  คิดเปBนร/อยละ  8.25   ของโครงการ   ร/อยละ  5.43  ของงบประมาณ   
แล/ว   จํานวน 56,644,300.97 บาท  คิดเปBนร/อยละ  87.22 ของงบประมาณตามยุทธศาสตรCการพัฒนา  
 
 

2. ยุทธศาสตร"การพัฒนาด&านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต บรรจุในแผนพัฒนาสามป   
(พ.ศ.๒๕๕8–๒๕60) และแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2558 – 2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 – 2 เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จํานวน 36 โครงการ งบประมาณ 148,421,900 บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจAายประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8  และเทศบัญญัติงบประมาณรายจAายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1  จํานวน 27 
โครงการ งบประมาณ  126,184,900 บาท คิดเปBนร/อยละ  13.11   ของโครงการ  ร/อยละ  10.56    
ของงบประมาณ    
 
 

3. ยุทธศาสตร"การพัฒนาด&านการศึกษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรมและประเพณี บรรจุใน

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕8–๒๕60) และแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2558 – 2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 – 2 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน 68 โครงการ งบประมาณ  199,826,600 บาท บรรจุในเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจAายประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8  และเทศบัญญัติงบประมาณรายจAายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1  
จํานวน 51 โครงการ งบประมาณ 155,038,400 บาท  คิดเปBนร/อยละ  24.76   ของโครงการ  ร/อยละ  
12.97  ของงบประมาณ    
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4. ยุทธศาสตร"การพัฒนาด&านสาธารณูปโภคและโครงสร!างพ้ืนฐาน บรรจุในแผนพัฒนาสามป   

(พ.ศ.๒๕๕8–๒๕60) และแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2558 – 2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 – 2 เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จํานวน 25 โครงการ งบประมาณ 246,088,200 บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจAายประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 และเทศบัญญัติงบประมาณรายจAายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1  จํานวน 13 
โครงการ งบประมาณ  79,774,000 บาท คิดเปBนร/อยละ  6.31   ของโครงการ  ร/อยละ   6.68    ของ
งบประมาณ    
 
 

5. ยุทธศาสตร"การพัฒนาด&านเศรษฐกิจ บรรจุในแผนพัฒนาสามป   (พ.ศ.๒๕๕8–๒๕60)   และ
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2558 – 2560)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 – 2   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   จํานวน 6 
โครงการ  เปBนเงินท้ังสิ้น 24,204,400 บาท     บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจAายประจําป งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕8  และเทศบัญญัติงบประมาณรายจAายเพ่ิมเติม   ฉบับท่ี 1     จํานวน 2 โครงการ     เปBนเงินท้ังสิ้น 
2,580,000 บาท    คิดเปBนร/อยละ  0.97   ของโครงการ   ร/อยละ  0.21    ของ 
 
 

6. ยุทธศาสตร"การพัฒนาด&านสาธารณสุขและส่ิงแวดล!อม บรรจุในแผนพัฒนาสามป   (พ.ศ.

๒๕๕8–๒๕60)   และแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2558 – 2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 – 2 เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  จํานวน 45 โครงการ เปBนเงินท้ังสิ้น 178,975,300 บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจAายประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8  และเทศบัญญัติงบประมาณรายจAายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1  จํานวน 32 
โครงการ เปBนเงินท้ังสิ้น 68,301,910 บาท   คิดเปBนร/อยละ  15.53   ของโครงการ  ร/อยละ  5.72    ของ
งบประมาณ    
 

• การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ  ตามยุทธศาสตร"การพัฒนา 
  การดําเนินงานป  2558 ยดึกรอบแนวทางตามหลักเกณฑCและวิธีการบริหารกิจการบ/านเมืองท่ีดี 

คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรAงใส หลักการมีสAวนรAวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความ
คุ/มคAา เพ่ือให/การบริหารราชการบรรลุเปHาหมาย เกิดประโยชนCสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตAอภารกิจของรัฐ 
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ/มคAาเชิงภารกิจของรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงภารกิจของ
สAวนราชการให/ทันตAอเหตุการณC ประชาชนได/รับการอํานวยความสะดวกและได/รับการตอบสนองความต/องการ 
และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงสามารถสรุปแยกเปBนรายยุทธศาสตรCการพัฒนา ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร+ด!านการเมืองการบริหาร 
1. ปรับปรุงประสิทธิภาพการให/บริการแกAประชาชน เชAน การจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี การนํา

เทคโนโลยีมาใช/เพ่ือการบริการประชาชนทําให/ประชาชนได/รับบริการด/วยความสะดวกรวดเร็วและประหยัด
คAาใช/จAาย  

2. ปรับปรุงสถานท่ีปฏิบัติงานและเครื่องมือเครื่องใช/ในการทํางาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ความสะดวกคลAองตัวในการทํางาน  

3. การจัดจ/างเจ/าหน/าท่ีปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการของสAวนราชการตAาง ๆ  
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4. จัดทําระบบเครือขAายและอินเตอรCเน็ต จัดทําเว็บไซตCของเทศบาล www.nakhoncity.org 
บริการข/อมูลขAาวสารของเทศบาล ขAาวประชาสัมพันธC ขAาวสอบราคา/ประกวดราคา และเว็บไซตCของโรงเรียน
สังกัดเทศบาล พัฒนาศูนยCเทคโนโลยีและสารสนเทศของเทศบาล (ศูนยC ICT) 

5. เพ่ิมประสิทธิภาพด/านการเงินการคลัง การจัดเก็บรายได/ของเทศบาล  โดยการปรับปรุงแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพยCสิน การประชาสัมพันธCการจัดเก็บภาษี การจัดเก็บภาษีถึงบ/านถึงพ้ืนท่ี การจัดจ/าง
เจ/าหน/าท่ีปฏิบัติงาน  

6. เผยแพรAประชาสัมพันธCข/อมูลขAาวสารและกิจกรรมของเทศบาล ผAานสถานีวิทยุเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช FM 88.5 MHz การจัดทําปHายประชาสัมพันธC 

7. สAงเสริมการมีสAวนรAวมของประชาชนในกิจกรรมตAางๆ เชAน การจัดซ้ือจัดจ/าง การรับฟhงการ
ประชุมสภาเทศบาล การจัดทําแผนชุมชน การจัดทําแผนพัฒนาสามป  และการติดตามประเมินผล 

8. จัดอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาบุคลากรแกAผู/บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ/าง 

 
 

ยุทธศาสตร+ด!านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 
1. การชAวยเหลือด/านสังคมสงเคราะหCและสวัสดิการตAางๆ แกAประชาชน เชAน การชAวยเหลอืการ

ฌาปนกิจศพผู/ยากไร/อนาถา การสงเคราะหCผู/สูงอายุ ผู/ไร/ความสามารถ ผู/พิการ และผู/ปjวยโรคเอดสC การ
ชAวยเหลือคAาใช/จAายในการนําผู/ปjวยสAงตAอไปรักษาพยาบาลท่ีอ่ืน  สAงเสริมอาชีพและการมีรายได/ของผู/ด/อยโอกาส
ประเภทผู/ต/องขังที่ได/รับการปลAอยตัว   

2. ดําเนินงานศูนยCสAงเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของผู/สูงอายุเพ่ือให/บริการและดูแล
สAงเสริมสุขภาพผู/สูงอายุ ได/จัดทํากิจกรรมในด/านตAางๆ    

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการประชาชนด/านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต เชAน จัด
กิจกรรมออกหนAวยเทศบาลพบประชาชน 

4. สนับสนุนเงินทุนสําหรับเปBนสวัสดิการประชาชนตามมติคณะรัฐมนตรี โดยสมทบงบประมาณ
เข/ากองทุนสวัสดิการชุมชน     

5. สนับสนุนสAงเสริมความเข/มเข็งในชุมชน เชAน  จัดอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพขององคCกร
ชุมชน สนับสนุนการทํางานขององคCกรชุมชน พัฒนาศักยภาพองคCกรสตรีในเขตเทศบาล พัฒนาและฝlกอบรม
อาสาสมัครพลังแผAนดินเอาชนะยาเสพติด สAงเสริมชุมชน องคCกร ท่ีจัดกิจกรรมแกAเยาวชน เพ่ือแก/ไขปhญหายา
เสพติด 

6. พัฒนาศูนยCพัฒนาเด็กเล็กเพ่ือเปBนแหลAงเรียนรู/และการศึกษาตามอัธยาศัย สAงเสริมการเรียนรู/
ของเด็กในศูนยCพัฒนาเด็กเล็ก และพัฒนาครูผู/ดูแลเด็กในศูนยCพัฒนาเด็กเล็ก 

7. สAงเสริมสุขภาพและพัฒนาการกีฬาให/กับประชาชน โดยจัดกิจกรรมสAงเสริมสุขภาพแกA 
ประชาชน ดูแลและบํารุงรักษาสนามกีฬาจังหวัด กAอสร/างลานกีฬาในชุมชน 

8. การปHองกันปhญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การรักษาความสงบและความเปBนระเบียบ
เรียบร/อยในเขตเทศบาล โดยมีตํารวจชุมชนออกตรวจตราภายในเขตเทศบาล   

9. การเฝHาระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสินของประชาชน โดยการเตรียมความพร/อม
ด/านการบรรเทาสาธารณภัย การอบรมอาสาสมัครปHองกันสาธารณภัยในชุมชน  การต้ังจุดบริการความ 
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ปลอดภัยทางถนนชAวงเทศกาลตAางๆ การติดต้ังกล/องวงจรปnด CCTV การจัดจ/างเจ/าหน/าท่ีปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพด/านการปHองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 

ยุทธศาสตร+ด!านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
1. จัดการศึกษาต้ังแตAเด็กกAอนวัยเรียนและในวัยเรียน เด็กกAอนวัยเรียนมีศูนยCเด็กเล็กดูแลเด็กให/

ได/รับการพัฒนาท่ีเหมาะสมตามวัย ได/เรียนรู/ปรับตัวให/เข/ากับสิ่งแวดล/อมและผู/อ่ืนได/ และการจัดการศึกษาชั้น 
อนุบาล เด็กในวัยเรียน ได/พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จํานวน 11 โรงเรียนเพ่ือให/นักเรียนมี
คุณภาพทางวิชาการ  

2. พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรCและภาษาตAางประเทศ โดยจัดการเรียนการสอน
โปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Program) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ท่ี  1-6   

3. พัฒนาครูผู/สอนและบุคลากรทางการศึกษา อบรมครูเพ่ือเพ่ิมทักษะทางวิชาการ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการศึกษา 

4. การจัดจ/างครูในสาขาวิชาชีพท่ีขาดแคลนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล     
5. จัดอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ให/กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล ศูนยCพัฒนา

เด็กเล็ก เพ่ือเสริมสร/างสุขภาพรAางกายของเด็กนักเรียนให/สมบูรณCแข็งแรง 
6. การกAอสร/างปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบการเรียน จัดหาวัสดุอุปกรณCและ

ครุภัณฑCตAางๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน พัฒนาเทคโนโลยีระบบเครือขAายและอินเตอรCเน็ตของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล 

7. การให/ความชAวยเหลือด/านการศึกษานอกระบบ   เพ่ือชAวยเหลือเด็กท่ียากจนและด/อยโอกาส
ได/มีโอกาสเรียนหนังสือและฝlกทักษะวิชาชีพตามความสนใจและความถนัด  

8.  การจัดการศึกษาแกAเด็กยากไร/ในชุมชนและเด็กเรAรAอน สAงเสริมและสนับสนุนให/นักเรียนท่ีจบ
ชั้นประถมศึกษาทุกคน ได/เรียนตAอระดับมัธยมศึกษา  

9. การอบรมสAงเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชนเพ่ืออบรมฟuvนฟูสภาพรAางกายและจิตใจ การปลูกฝhง
วินัย ศีลธรรมและจริยธรรม  ให/เยาวชนหAางไกลจากยาเสพติด  อบายมุข  มีสุขภาพพลานามัยท่ีดี 

10. สAงเสริมกีฬาและนันทนาการแกAนักเรียนและประชาชน เชAนการจัดให/มีลานกีฬาในชุมชน  
การสนับสนุนวัสดุอุปกรณCกีฬาตAางๆ สําหรับประชาชนได/ออกกําลังกาย การจัดงานวันเด็กแหAงชาติ 

11. สAงเสริมและอนุรักษCขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปhญญาท/องถ่ิน   โดยสAงเสริม
และสนับสนุนการจัดงานประเพณีตAางๆ เชAน ประเพณีงานวันสารทเดือนสิบ ประเพณีแหAผ/าข้ึนธาตุนานาชาติ 
เทศกาลมหาสงกรานตC  วันวิสาขบูชา งานประเพณีลอยกระทง  ฯลฯ  

12. มีอุทยานการเรียนรู/นครศรีธรรมราชเพ่ือสAงเสริมและสนับสนุนการเรียนรู/ด/วยตนเองของ
เยาวชนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสCท่ีทันสมัยและหลากหลาย เยาวชนได/เรียนรู/ค/นหาความชอบและความ 
สามารถของตน เปBนแหลAงรวมเยาวชนท่ีสร/างสรรคCและเปBนประโยชนC  หAางไกลจากแหลAงอบายมุข 

13. มีพิพิธภัณฑCเมืองเปBนสถานท่ีเผยแพรAความรู/สAงเสริมการเรียนรู/ศิลปวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตรCของเมืองและสAงเสริมการทAองเท่ียว      
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ยุทธศาสตร+ด!านสาธารณูปโภคและโครงสร!างพ้ืนฐาน 
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพ่ืออํานวยความสะดวกปลอดภัยแกAประชาชน   

ความเปBนระเบียบเรียบร/อยและความสวยงามของเมือง  เชAน การกAอสร/าง/ปรับปรุงถนน  สะพาน  ทางเท/า  
2. การกAอสร/าง/ปรับปรุงทAอ/รางระบายน้ํา การขยายเขตระบบไฟฟHาสาธารณะ การติดต้ังไฟฟHา

แสงสวAาง การเปลี่ยนโคมไฟฟHาถนน ติดต้ังไฟประติมากรรม 12 นักษัตร การปรับปรุงขยายกิจการประปา การ
ผลิตและจําหนAายน้ําประปา การจัดหาแหลAงน้ําดิบในการผลิตน้ําประปา การพัฒนาโรงกรองน้ําให/มี
ประสิทธิภาพ การบริการน้ําด่ืมน้ําใช/ฟรีในชAวงท่ีน้ําประปาขาดแคลน 

3. เทศบาลให/เอกชนเข/ามามีสAวนรAวมในการดําเนินการเพ่ือแก/ไขปhญหาและตอบสนองความ
ต/องการของประชาชนอยAางมีประสิทธิภาพ เชAน จ/างเหมาเอกชนดําเนินการจดมาตรวัดน้ํา  จ/างชุมชนเข/ามามี
สAวนรAวมในการเก็บเงินคAาน้ําประปา  

4. เทศบาลได/จัดระบบการจราจร ติดต้ังเครื่องนับเวลาถอยหลัง ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร 
เครื่องหมาย  การตีเส/นตAางๆ  ติดต้ังปHายชี้ทางและปHายบอกสถานท่ีสําคัญตAางๆ เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร  

5. การให/บริการสถานีขนสAงผู/โดยสาร 
 
 

ยุทธศาสตร+ด!านเศรษฐกิจ 
1. การอํานวยความสะดวกและจัดกิจกรรมสAงเสริมการทAองเท่ียว เทศบาลได/จัดต้ังศูนยCบริการ

ข/อมูลแกAนักทAองเท่ียว จัดทําเอกสารประชาสัมพันธCการทAองเท่ียว เผยแพรAและประชาสัมพันธCแหลAงทAองเท่ียว
ของดีเมืองนคร จัดกิจกรรมนั่งรถชมเมืองเลAาเรื่องลิกอรC จัดงานประเพณีเทศกาลมหาสงกรานตCแหAนางดาน 
งานประเพณีเดือนสิบ  ติดต้ังไฟฟHาแสงสวAางบนถนนราชดําเนินเพ่ือสร/างทัศนียภาพท่ีสวยงามในยามคํ่าคืน 

2. การสนับสนุนและสAงเสริมหนAวยงานตAางๆ  ท่ีดําเนินการสAงเสริมการทAองเท่ียว 
3. ฝlกอบรมสAงเสริมและพัฒนาอาชีพให/กับประชาชนในเขตเทศบาลเพ่ือเพ่ิมรายได/ให/กับ

ประชาชน 
4. การจัดกิจกรรมตลาดริมน้ําเมืองลิกอรC  เพ่ือสAงเสริมการทAองเท่ียว   สร/างงาน   สร/างอาชีพ 

และเพ่ิมรายได/ให/กับประชาชน 
 
 

ยุทธศาสตร+ด!านสาธารณสุขและส่ิงแวดล!อม 
1. เทศบาลดําเนินการสAงเสริมสุขภาพ การปHองกันและควบคุมโรค การชAวยเหลือในการดูแล

รักษาพยาบาล  โดยได/จัดต้ังโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  บริการตลอด 24 ชัว่โมง  บริการฟรี
สําหรับประชาชนท่ีมีบัตรทอง และได/เปnดโรงพยาบาล 30,000 เตียง    ติดต้ังศูนยCฮอตไลนCปรึกษาหมอได/ 24 
ชั่วโมง มีบุคลากรทางการแพทยCออกราวดC (Round) เยี่ยมไข/และทําการรักษาคนปjวยท่ีบ/านซ่ึงเปBนคนปjวยท่ี
เปBนอัมพาต อัมพฤกษC ทุพพลภาพ ผู/สูงอายุ ฯลฯ การให/บริการคลินิกเฉพาะ เชAน คลินิกหญิงวัยทอง คลินิก
เบาหวาน คลินิกทันตกรรม 

2. พัฒนาการให/บริการด/านสาธารณสุข  การปHองกันและควบคุมโรคเอดสC โรควัณโรค โรคพิษ
สุนัขบ/า การอบรมให/ความรู/ให/ประชาชนได/ตระหนักในการรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัว ให/ชุมชนมี
การเฝHาระวังทางสาธารณสุข  
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3. คุ/มครองผู/บริโภคให/มีความปลอดภัย โดยการเก็บตัวอยAางและทดสอบทางด/านเคมีและ
แบคทีเรียเพ่ือปHองกันอันตรายและควบคุมสารพิษตกค/างในอาหาร  ตรวจและให/คําแนะนําทางด/านสุขาภิบาล
ให/ความรู/แกAสถานประกอบการตAาง ๆ 

4. การสร/างจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล/อม การพัฒนาและพิทักษCสิ่งแวดล/อมในชุมชน  การ
รณรงคCสร/างจิตสํานึกด/านสิ่งแวดล/อม 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพ่ืออํานวยความสะดวกแกA
ประชาชน 

5. การให/เอกชนเข/ามามีสAวนรAวมในการบริหารจัดการ เชAน การรักษาความสะอาดโดยเอกชน 
การเก็บขนขยะมูลฝอยโดยเอกชน การจ/างตัดหญ/าโดยเอกชน จัดหาวัสดุอุปกรณCในการรักษาความสะอาด 

6. การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและสวนสาธารณะ การดูแลรักษาสวนสาธารณะและสวนหยAอมภายใน
เขตเทศบาล  การปรับปรุงภูมิทัศนCในเขตเมือง 

7. การลดปริมาณและการควบคุมมลพิษ การกAอสร/างระบบบําบัดน้ําเสีย การลดมลภาวะด/าน
กลิ่นโดยใช/จุลินทรียCธรรมชาติ  

8. ปรับปรุงภูมิทัศนCเพ่ือให/เปBนเมืองนAาอยูA   สวยงาม เชAน  กAอสร/างซุ/มเฉลิมพระเกียรติ  
ปรับปรุงระบบจําหนAายไฟฟHาเปBนเคเบิลใต/ดิน 
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ผลการนําแผนพัฒนาสามป�  (พ.ศ.2558 – 2560)  เฉพาะโครงการในป� 2558  ไปจัดทํางบประมาณ   
  

ยุทธศาสตร"การพัฒนา 

โครงการที่ตั้งไว&ในแผน 
พัฒนาเฉพาะป� 2558 

โครงการที่อนุมัติงบประมาณ 
ประจําป� 2558 

คิดเป@นร&อยละที่ดําเนินการ 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการ งบประมาณ 
 

1.ยุทธศาสตรCด/านการเมืองการบริหาร 
 

26 397,537,870 17 64,943,400 8.25 5.43 
 

2.ยุทธศาสตรCด/านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

36 148,421,900 27 126,184,900 13.11 10.56 
 

3.ยุทธศาสตรCด/านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
 

68 199,826,600 51 155,038,400 24.76 12.97 
 

4.ยุทธศาสตรCด/านสาธารณูปโภคและโครงสร/างพื้นฐาน 
 

25 246,088,200 13 79,774,000 6.31 6.68 
 

5.ยุทธศาสตรCด/านเศรษฐกิจ 
 

6 24,204,400 2 2,580,000 0.97 0.21 
 

6.ยุทธศาสตรCด/านสาธารณสุขและสิ่งแวดล/อม 
 

45 178,975,300 32 68,301,910 15.53 5.72 
 

รวม 
 

206 1,195,054,270 142 496,822,610 68.93 41.57 
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สรุปผลการดําเนินงานประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558    
 

ยุทธศาสตร"การพัฒนา 
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน (จํานวนโครงการ) 

ตั้งไว& เบิกจCายแล&ว ร&อยละ ทั้งหมด 
ดําเนินการ 
แล&วเสร็จ 

ร&อยละ 
ไมCได& 

ดําเนินการ 
ร&อยละ 

1. ยุทธศาสตรCด/านการเมืองการบริหาร 64,943,400 56,644,300.97 87.22 17 14 82.35 3 17.65 
2. ยุทธศาสตรCด/านสวัสดิการสังคมและ 
คุณภาพชีวิต 

126,184,900 44,049,644.37 34.90 27 26 96.29 1 3.71 

3. ยุทธศาสตรCด/านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 

155,038,400 126,503,095.27 81.59 51 41 80.39 10 19.61 

4. ยุทธศาสตรCด/านสาธารณูปโภคและ
โครงสร/างพื้นฐาน 

79,774,000 25,018,417.88 31.36 13 13 100.00 - - 

5. ยุทธศาสตรCด/านเศรษฐกิจ 2,580,000 2,328,077.00 90.23 2 2 100.00 - - 
6. ยุทธศาสตรCด/านสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล/อม 

68,301,910 64,189,013.67 93.97 32 30 93.75 2  

รวม 496,822,610 318,732,549.16 64.15 142 126 88.73 16 11.27 

 
หมายเหตุ  ข/อมูล ณ  31  มีนาคม  2559  (เนื่องจากมีการกันเงินและเบิกจAายในป  2559) 
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แผนภมูิเปรียบเทียบโครงการที่ดําเนนิการในป� 2558
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สุขและสิ่งแวดล/อม

ยทุธศาสตร"การพฒันา

โค
รง

กา
ร

โครงการที่ตั้งไว/ในแผนพัฒนาป  2558

โครงการที่ดําเนินการในป  2558
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แผนภูมิเปรียบเทียบงบประมาณที่ดําเนินการในป� 2558
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ด/านเศรษฐกิจ

ด/านสาธารณ
สุขและสิ่งแวดล/อม

ยทุธศาสตร"การพฒันา

งบ
ปร

ะม
าณ

งบประมาณที่ตั้งไว/ในแผนพัฒนาป  2558

งบประมาณที่ดําเนินการในป  2558
 



3.1 แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร�การพัฒนา

ที่ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร�

1 แนวทางที่   1   ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเทศบาล   ด�วยหลักนิติธรรม  คุณธรรม   โปร#งใส ด�านการเมืองการบริหาร

                      ตรวจสอบได� ความรับผิดชอบ  และการมีส#วนร#วมของประชาชน  

แนวทางที่    2   บริหารจัดการเทศบาลแบบระบบเป-ด โดยการส#งเสริมและสนับสนุนให�ประชาชนเข�ามามีส#วนร#วม  
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ส�วนที่ 3 
การนําแผนพัฒนาสามป ไปสู�การปฏิบัติ

แนวทางที่    2   บริหารจัดการเทศบาลแบบระบบเป-ด โดยการส#งเสริมและสนับสนุนให�ประชาชนเข�ามามีส#วนร#วม  

                      ในการบริหารจัดการตั้งแต#ร#วมคิด  ร#วมทํา  ร#วมตรวจสอบ   รวมทั้งส#งเสริมให�มีระบบการตรวจสอบ

                      ความโปร#งใส  และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต�องการของประชาชน

แนวทางที่   3    เสริมสร�างศักยภาพบุคลากรของเทศบาลทุกระดับอย#างต#อเนื่อง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

                      และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเทศบาล

2 แนวทางที่  1   น�อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป8นแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร�าง ด�านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 

                     ความเข�มแข็งให�กับชุมชน 

แนวทางที่   2    จัดตั้งศูนย;ชุมชน  แม#บ�าน  อสม.  และผู�สูงอายุแบบบูรณาการ

แนวทางที่   3    สนับสนุนการให�การสงเคราะห;ผู�ด�อยโอกาสทางสังคมอย#างทั่วถึงและเป8นธรรม   ได�แก# เด็ก  สตรี 

                      ผู�สูงอายุ  คนพิการ



ที่ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร�

แนวทางที่   4    ส#งเสริมและสนับสนุนการแก�ไขป?ญหาความยากจนอย#างยั่งยืน โดยการสร�างงาน สร�างอาชีพ

                      สร�างรายได�  และลดรายจ#ายของประชาชน

แนวทางที่   5   สร�างศูนย;พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน

แนวทางที่   6   สนับสนุนให�ประชาชนออกกําลังกาย  และเล#นกีฬา เพื่อสร�างเสริมสุขภาพ และพลานามัยที่ดี 

แนวทางที่   7   เพิ่มลานกีฬา / ลานสุขภาพในชุมชน  และสนับสนุนอุปกรณ;กีฬา
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แนวทางที่   7   เพิ่มลานกีฬา / ลานสุขภาพในชุมชน  และสนับสนุนอุปกรณ;กีฬา

แนวทางที่   8   พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย;สิน  โดยใช�เทคโนโลยีที่ทันสมัย

แนวทางที่   9   เพิ่มประสิทธิภาพระบบการปGองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

3 แนวทางที่   1   พัฒนาการจัดการเรียนการสอน แหล#งเรียนรู�   และสนับสนุนการมีส#วนร#วมในการจัดการ ด�านการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี 

                     ศึกษาของทุกภาคส#วน

แนวทางที่    2   พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนด�วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แนวทางที่    3   ส#งเสริมและสนับสนุนให�เด็กเป8นคนดีมีความรู�คู#คุณธรรม  

แนวทางที่    4   ส#งเสริมและสนับสนุนให�เด็ก และเยาวชนใช�เวลาว#างให�เป8นประโยชน;ด�วยกีฬา  ดนตรี  และ   

                     กิจกรรมนันทนาการ  

แนวทางที่   5   พัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสู#มาตรฐานสากล



ที่ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร�

แนวทางที่   6   พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยให�มีประสิทธิภาพ

แนวทางที่   7   ส#งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิป?ญญาท�องถิ่น

4 แนวทางที่   1   พัฒนาระบบคมนาคมขนส#ง  ระบบการจราจร  และไฟฟGาสาธารณะ ให�ทั่วถึงเพียงพอ    และได� ด�านสาธารณูปโภคและโครงสร�างพื้นฐาน  

                     มาตรฐาน

แนวทางที่   2   พัฒนาระบบการผลิต  จําหน#ายน้ําประปาให�ทั่วถึง  เพียงพอ  และมีคุณภาพ  
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แนวทางที่   2   พัฒนาระบบการผลิต  จําหน#ายน้ําประปาให�ทั่วถึง  เพียงพอ  และมีคุณภาพ  

แนวทางที่   3   เพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ํา และระบบการปGองกันน้ําท#วมอย#างยั่งยืน 

5 แนวทางที่  1    จัดศูนย;กลางการพัฒนาอาชีพสําหรับชุมชนจัดลานค�าชุมชนและพัฒนาย#านการค�าเดิมของเมือง ด�านเศรษฐกิจ  

                     และจัดตลาดน้ําเมืองลิกอร;  เพื่อเสริมสร�างรายได�และส#งเสริมการท#องเที่ยว

แนวทางที่  2    ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานด�านการท#องเที่ยวสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส#งเสริม

                     การท#องเที่ยวในรูปแบบต#างๆ



ที่ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร�

6 แนวทางที่   1    ปรับปรุงภูมิทัศน;  ภูมิสถาป?ตย;  ของเมืองให�เป8นระเบียบเรียบร�อย สวยงาม  เพื่อเป8น  ด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม

                      “เทศบาลน#าอยู#” 

แนวทางที่   2    เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเสีย

แนวทางที่   3    ยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลให�มีคุณภาพการบริการเทียบเท#าโรงพยาบาลเอกชน

แนวทางที่   4    จัดให�มีโรงพยาบาลชุมชน  4  มุมเมือง
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แนวทางที่   4    จัดให�มีโรงพยาบาลชุมชน  4  มุมเมือง

แนวทางที่   5    ส#งเสริมและสนับสนุนให�ภาคส#วนต#างๆ ตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล�อม



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 4 การสร�างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข�มแข็ง

     - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การเสริมสร�างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร
ที่ 1 ด�านการเมืองการบริหาร

     - แนวทางการพัฒนาที่ 1.1   ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเทศบาล ด�วยหลักนิติธรรม คุณธรรม ความคุ�มค2า  โปร2งใส  ตรวจสอบได� ความรับผิดชอบและการมีส2วนร2วมของประชาชน  

 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน งบประมาณและที่ผ2านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕62)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 -  29 -

 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 ศูนย
เทคโนโลยี เพื่อติดตามงานระบบ จัดจ�างเจ�าหน�าที่ปฏิบัติงาน 100,000       100,000       100,000       มีเจ�าหน�าที่ดูแล มีเจ�าหน�าที่ดูแลระบบ กองวิชาการ

และสารสนเทศ คอมพิวเตอร
 และระบบกล�อง ประจําศูนย
 ICT จํานวน (1,300,000)    ระบบ ICT ของ ICT  ของเทศบาลอย2าง และแผนงาน

(ศูนย
 ICT) วงจรปIด CCTV.ของเทศบาล 10 อัตรา เทศบาล 10 คน เพียงพอ

และสถานศึกษาโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาล

2 สถานีวิทยุกระจาย เพื่อประชาสัมพันธ
ข2าวสาร จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ
 200,000       200,000       200,000       จํานวนเจ�าหน�าที่ ประชาชนและพนักงาน กองวิชาการ

เสียงเทศบาลนคร เทศบาลอีกทางเลือกหนึ่ง และถ2ายทอดการกระจาย (1,000,000)    ปฏิบัติงานวิทยุ มีทางเลือกที่จะได�รับ และแผนงาน

นครศรีธรรมราช ให�ประชาชนและพนักงาน เสียง  และจัดจ�างเจ�าหน�าที่ 7 คน ข2าวสารมากขึ้น

เทศบาลได�รับทราบ ปฏิบัติงาน จํานวน 7 อัตรา

เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค




 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

3 ประชาสัมพันธ
 เพื่อประชาสัมพันธ
ข�อมูล  - จัดจ�างเจ�าหน�าที่จัดทํา 4,000,000    4,000,000    4,000,000    - จัดแถลงข2าว ประชาชนและพนักงาน กองวิชาการ

กิจกรรมของ ข2าวสารแก2ประชาชน และ Website และ Homepage (5,000,000)    3 ครั้ง เทศบาลได�รับข2าวสาร และแผนงาน

เทศบาล พนักงานเทศบาลให�ได�รับ และปฏิบัติงานด�านอื่นๆ - จํานวนวารสาร ข�อมูลที่ถูกต�องและ

ข�อมูลข2าวสารที่ถูกต�อง  จํานวน 16 อัตรา เผยแพร2 รวดเร็ว

รวดเร็ว  - จัดแถลงข2าวเทศบาลพบ 24,000 ฉบับ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

รวดเร็ว  - จัดแถลงข2าวเทศบาลพบ 24,000 ฉบับ

สื่อมวลชน - จํานวนกิจกรรม

 - จัดทําเอกสารเผยแพร2 ที่ประชาสัมพันธ


ประชาสัมพันธ
กิจกรรมของ โดยรถเคลื่อนที่

เทศบาล 20 กิจกรรม

 - จัดรถประชาสัมพันธ


เคลื่อนที่เพื่อประชาสัมพันธ


กิจกรรมของเทศบาล



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 4 การสร�างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข�มแข็ง

     - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การเสริมสร�างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร
ที่ ๑  ด�านการเมืองการบริหาร

     - แนวทางที่  1.๒  บริหารจัดการเทศบาลระบบเปIด  โดยการส2งเสริมและสนับสนุนให�ประชาชนเข�ามามีส2วนร2วมในการบริหารจัดการ  ตั้งแต2ร2วมคิด ร2วมทํา ร2วมตรวจสอบ

                              รวมทั้งส2งเสริมให�มีระบบการตรวจสอบความโปร2งใส  และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อสนองความต�องการของประชาชน

 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕62)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 งบประมาณและที่ผ2านมา  ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 จัดทําแผนพัฒนา  - เพื่อแสดงแนวทางการ  - จัดทําเอกสารแผนพัฒนา 600,000       600,000       600,000        - การจัดทําแผนฯ  - เทศบาลมีแผนพัฒนา กองวิชาการ

งบประมาณ และ พัฒนาในช2วงสามป6ที่มีความ สามป6 (พ.ศ.2561-2563) (850,000)      แล�วเสร็จทันกํา เพื่อนําไปปฏิบัติให�สอด และแผนงาน

การติดตาม สอดคล�องและสนองตอบ จํานวน 200 เล2ม หนดตามระเบียบฯ คล�องกับแผนยุทธศาสตร


ประเมินผล ต2อยุทธศาสตร
การพัฒนา  - จัดทําเอกสารแผนชุมชน การพัฒนาที่ได�จัดทําไว�

อย2างมีประสิทธิภาพ ประจําป6 พ.ศ.2561 และใช�เป̀นหนทางในการ

จํานวน 100 เล2ม ดําเนินการพัฒนาช2วง

สามป6ได�อย2างมี

 - เพื่อแสดงรายละเอียด  - จัดทําเอกสารงบประมาณ  - จัดทํางบประมาณ ประสิทธิภาพ

ประมาณการรับ-จ2ายอย2าง รายจ2ายประจําป6 พ.ศ. แล�วเสร็จทันกํา  - เทศบาลมีงบประมาณ

มีระบบ และเป̀นเครื่องมือ 2561 จํานวน 250 เล2ม หนดตามระเบียบฯ ประจําป6ที่เป̀นเครื่องมือ

เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค




 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

ควบคุมการดําเนินงานใน ควบคุมการใช�จ2าย

อนาคต งบประมาณ

 - เพื่อแสดงรายละเอียด  - จัดทําเอกสารแผนการ  - จัดทําแผนการ  - ทําให�ทราบช2วงระยะ

โครงการพัฒนาและกิจกรรม ดําเนินงาน ประจําป6งบ ดําเนินงานแล�ว เวลาดําเนินการของ

ที่จะดําเนินการในเขต ประมาณ พ.ศ.2560 เสร็จทันกําหนด แต2ละโครงการ

โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

ที่
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ที่จะดําเนินการในเขต ประมาณ พ.ศ.2560 เสร็จทันกําหนด แต2ละโครงการ

เทศบาล และใช�เป̀นเครื่อง จํานวน 150 เล2ม ตามระเบียบฯ  - เกิดความสะดวกใน

มือในการติดตามและ การติดตามและประเมิน

ประเมินผลโครงการให�เป̀น ผลโครงการ

ไปอย2างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ

 - เพื่อให�การบริหารและการ  - ติดตามและประเมินผล มีรายงานการติด  - ทําให�ได�ทราบผลการ

ดําเนินโครงการเป̀นไปอย2าง การดําเนินงานตามแผน ตามประเมินผล ดําเนินงานและปaญหา

มีประสิทธิภาพ พัฒนาเทศบาล ประจําป6 และแล�วเสร็จทัน อุปสรรคในการดําเนิน

 - เพื่อประเมินผลสัมฤทธ
 พ.ศ.2560 กําหนดระยะเวลา งานตามแผนพัฒนาและ

และเป̀นการตรวจสอบผลการ ตามระเบียบฯ ได�ดําเนินการแก�ไข

ดําเนินงาน กระบวนการ ปรับปรุง



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

ดําเนินงาน ผลผลิต ผลกระ

ทบที่เกิดจากการปฎิบัติตาม

โครงการที่เป̀นผลมาจากการ

ใช�จ2ายงบประมาณ

 - เพื่อให�ได�รับทราบความ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

 งบประมาณและที่ผ2านมา

เปNาหมาย

 - เพื่อให�ได�รับทราบความ

คิดเห็นของประชาชนและ

ระดับการมีส2วนร2วมของ

ประชาชนต2อผลการดําเนิน

งานตามโครงการและ

กิจกรรมต2างๆ ของเทศบาล

 - เพื่อเป̀นการสะท�อนผล ประเมินผลการปฏิบัติ ร�อยละความพึง สามารถนําข�อมูลที่ได�

การปฏิบัติงานของเทศบาล ราชการ พอใจของผู�มาใช� มาปรับปรุงประสิทธิภาพ

อย2างแท�จริง และได�รับ บริการในเทศบาล การปฏิบัติงานและวาง

ข�อมูลย�อนกลับด�านผลงาน ไม2น�อยกว2า 70% แผนการบริหารงาน

บุคคลให�ดียิ่งขึ้น



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

2 จัดเก็บภาษีนอก  - สร�างความรู�ความเข�าใจ  - ออกเร2งรัดและจัดเก็บ 200,000       200,000       200,000       จํานวนจัดเก็บาษี  - ทําให�ประชาชนได�รับ สํานักการคลัง

สถานที่ ในการชําระภาษี ภาษีบริเวณถนนสายต2างๆ (200,000)      นอกสถานที่ บริการชําระภาษีถูกต�อง

 - ให�ประชาชนผู�มีหน�าที่เสีย ภายในเขตเทศบาล โดย รวดเร็ว และเป̀นธรรม

ภาษีได�ทราบถึงผลตอบแทน มีกลุ2มเปNาหมาย ดังนี้  - ประชาชนได�รับ

จากการชําระภาษี  - ตรวจสอบและจัดเก็บ บริการจากการจัดเก็บ

เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค


จากการชําระภาษี  - ตรวจสอบและจัดเก็บ บริการจากการจัดเก็บ

 - ให�บริการจัดเก็บภาษี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีถึงบ�านถึงพื้นที่ มี

ถึงพื้นที่เพื่อความสะดวก ภาษีบํารุงท�องที่ และภาษี ความสะดวกรวดเร็ว

รวดเร็ว ประชาชนพึงพอใจ ปNาย กรณีไม2ยื่นแบบภาย และพึงพอใจ

และเกิดความเป̀นธรรม ในกําหนดของการชําระ  - ประชาชนไม2เสียเวลา

ในการชําระภาษี ภาษีแต2ละประเภท และประหยัดค2าใช�จ2าย

 - เพื่อประหยัดเวลาและ  - ตรวจสอบข�อมูลเพิ่ม

ค2าใช�จ2ายของประชาชน เติม ข�อมูลใหม2 และข�อมูล

 - เพื่อตรวจสอบสภาพการ ที่เปลี่ยนแปลงของ

ใช�ประโยชน
ของโรงเรือน โรงเรือน ปNาย และที่ดิน

และที่ดิน  ปNาย  -  เร2งรัดจัดเก็บภาษี

โรงเรือนและที่ดิน ภาษีปNาย



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

กรณีแจ�งการประเมินแล�ว

ไม2มาชําระภาษีภายใน

กําหนด

 -  ตรวจสอบสภาพที่เป̀น

จริงของการใช�ประโยชน
ใน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

จริงของการใช�ประโยชน
ใน

อาคาร    การเปลี่ยนแปลง

ปNายการใช�ประโยชน
ในที่ดิน

และนําข�อมูลมาปรับปรุง

ในทะเบียนทรัพย
สิน 

(ผ.ท.๔) และในคอมพิวเตอร


ให�เป̀นปaจจุบัน



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

3 ประชาสัมพันธ
  - สร�างความรู�ความเข�าใจ ประชาสัมพันธ
การจัดเก็บ 200,000       200,000       200,000       - จํานวนปNาย  - เทศบาลจะได�รับเงิน สํานักการคลัง

การจัดเก็บภาษี ในการชําระภาษี ภาษีทั้ง ๓ ประเภท ภายใน (200,000)      ประชาสัมพันธ
 ประเภทภาษีได�ตาม

 - ให�ประชาชนผู�มีหน�าที่เสีย เขตเทศบาล    โดย 2 ปNาย กําหนดระยะเวลา

ภาษีได�ทราบถึงรายละเอียด  - ติดตั้งคัทเฮาท
   ขนาด - จํานวนเอกสาร  - สามารถรับเงินได�

ในการชําระภาษี ๓.๖๐ ม. x ๔.๘๐ ม. เผยแพร2ประชา รวดเร็ว และนําไปใช�
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

ในการชําระภาษี ๓.๖๐ ม. x ๔.๘๐ ม. เผยแพร2ประชา รวดเร็ว และนําไปใช�

 - เพื่อประหยัดเวลาและ จํานวน 2 จุด สัมพันธ
 จ2ายในการบริหาร

ค2าใช�จ2ายของประชาชน  - จัดทําแผ2นพับประชา- ท�องถิ่นได�อย2างรวดเร็ว

 - เพื่อตรวจสอบการใช� สัมพันธ
เพื่อแนะนําขั้นตอน  - ประชาชนได�รับ

ประโยชน
ในทรัพย
สินของ การชําระภาษี บริการรวดเร็ว สะดวก

ตนเอง  - จัดซื้อใบประกาศ หรือโล2 ถูกต�อง พึงพอใจ และ

 - เพื่อเป̀นการจูงใจให� ประกาศเกียรติคุณ ฯลฯ เป̀นธรรม

ประชาชนมายื่นแบบและ เพื่อเป̀นเกียรติและยกย2อง  - เทศบาลได�รับเงิน

ชําระภาษีภายในกําหนด ผู�ให�ความร2วมมือในการ ประเภทภาษีตามระยะ

ชําระภาษี เวลาที่กําหนด



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

4 รับฟaงความคิด เพื่อให�ประชาชนได�มี  - คณะกรรมการชุมชน 50,000         50,000         50,000         จัดทําประชา ประชาชนมีส2วนร2วม กองวิชาการ

เห็นและประชา ส2วนร2วมในการแสดงความ  - นักเรียน  นักศึกษา และ (50,000)         พิจารณ
อย2าง แสดงความคิดเห็นใน และแผนงาน

พิจารณ
 คิดเห็นในเรื่องต2างๆ ของ ประชาชนทั่วไป น�อยป6ละ 4 กิจกรรมต2างๆ ที่เทศบาล

เทศบาล ครั้ง จะดําเนินการ

5 เลือกตั้งนายก เพื่อจัดการเลือกตั้งนายก จํานวน 1 ครั้ง 3,000,000     -  - เลือกตั้งนายกฯ มีนายกเทศมนตรีและ สํานักปลัด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

5 เลือกตั้งนายก เพื่อจัดการเลือกตั้งนายก จํานวน 1 ครั้ง 3,000,000     -  - เลือกตั้งนายกฯ มีนายกเทศมนตรีและ สํานักปลัด

เทศมนตรีและ เทศมนตรีและสมาชิกสภา (4,000,000)    และสมาชิก สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาล

สมาชิกสภา เทศบาลนครนครศรี- สภาเทศบาล นครนครศรีธรรมราช

เทศบาลฯ ธรรมราช ซึ่งหมดวาระ 1 ครั้ง เพื่อบริหารงานเทศบาล

6 ให�คําปรึกษาด�าน  - เพื่อให�ประชาชน เจ�าหน�าที่ จัดตั้งศูนย
ให�คําปรึกษาด�าน 200,000       200,000       200,000       จํานวน 1 ศูนย
  - ประชาชน เจ�าหน�าที่ กองวิชาการ

กฎหมาย มีความรู�ความเข�าใจใน กฎหมาย ไกล2เกลี่ย และ มีความรู� ความเข�าใจด�าน และแผนงาน

ไกล2เกลี่ยและ ระเบียบและกฏหมายอย2าง ระงับข�อพิพาทเบื้องต�น กฏหมายอย2างถูกต�อง

ระงับข�อพิพาท ถูกต�อง  - การฟNองร�องเทศบาล

เบื้องต�น  - เพื่อลดและปNองกันการฟNอง ต2อศาลปกครอง และศาล

ร�องดําเนินคดีตามกฏหมาย ยุติธรรมลดลง

โดยไม2จําเป̀นอันเนื่องมาจาก

ขาดความรู�ความเข�าใจ



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 4 การสร�างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข�มแข็ง

     - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การเสริมสร�างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร
ที่ ๑  ด�านการเมืองการบริหาร

     - แนวทางที่ 1.3  เสริมสร�างศักยภาพบุคลากรของเทศบาลทุกระดับอย2างต2อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเทศบาล

 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก
เปNาหมาย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕62)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

โครงการ วัตถุประสงค

 งบประมาณและที่ผ2านมา

ที่
 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 อบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาความรู�ความ จัดอบรมสัมมนาแก2ผู�บริหาร 1,000,000    1,000,000    1,000,000    จัดอบรมจํานวน บุคลากรของเทศบาล สํานักปลัด

บุคลากรเทศบาล สามารถ และสร�างทัศนคติ พนักงานเทศบาล  และ (700,000)      5 ครั้ง มีความรู�ความเข�าใจใน เทศบาล

ที่ดีในการปฏิบัติงาน ลูกจ�าง  อย2างน�อยป6ละ การปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น

1 ครั้ง มีขวัญและกําลังใจ

ในการทํางาน

2 ฝpกอบรมพนักงาน  - เพื่อให�ผู�ปฏิบัติงานเป̀น จัดอบรมสัมมนาและศึกษา 500,000       500,000       500,000       จัดอบรมป6ละ ผู�เข�ารับการอบรมมี สํานักการคลัง

และลูกจ�าง บุคลากรที่มีมาตรฐานในด�าน ดูงานแก2พนักงานและ (500,000)      1 ครั้ง ผู�เข�า ความรู� ทักษะ ความ

ความรู� ความคิด ข�อกฏหมาย ลูกจ�างที่ปฏิบัติงานเกี่ยว อบรมประมาณ สามารถ การทํางานแบบ

ระเบียบ สามารถนําไป ข�องกับสํานักการคลัง 50 คน บูรณาการมีทัศนคติที่ดี

ปฏิบัติงานได�อย2างมีประสิทธิ จํานวน 50 คน ต2อองค
กร ตนเอง

ภาพและประสิทธิผล

เปNาหมายโครงการ วัตถุประสงค
ที่



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - เพื่อให�ผู�เข�าอบรมมีความรู� และผู�อื่นเพื่อประโยชน


ความเข�าใจบทบาทหน�าที่ สุขของประชาชนเป̀น

และความรับผิดชอบ สําคัญ และมีคุณธรรม

 - เพื่อเปIดโอกาสให�เจ�าหน�าที่ จริยธรรม

มีความกล�าแสดงออกให�
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ที่ โครงการ
 งบประมาณและที่ผ2านมา

วัตถุประสงค
 เปNาหมาย

มีความกล�าแสดงออกให�

ความคิดเห็น

3 พัฒนาศักยภาพ  - เพื่อพัฒนาบุคลากรผู� จัดฝpกอบรมสัมมนาและ 500,000       500,000       500,000       - กลุ2มเปNาหมาย  - บุคลากรในหน2วยงาน กองสาธารณสุข

บุคลากรด�าน ปฏิบัติงานให�มีความรู� และ ศึกษาดูงานแก2พนักงานและ (550,000)      ได�รับการอบรม มีองค
ความรู�ด�านวิชาการ และสิ่งแวดล�อม

สุขาภิบาลและ ทักษะในการดําเนินงาน ลูกจ�างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข�อง ด�านสุขาภิบาล และทักษะในการปฏิบัติ

อนามัยสิ่งแวด ด�านสุขาภิบาลและอนามัย กับงานด�านสุขาภิบาลและ และอนามัย งานเพิ่มขึ้น

ล�อม สิ่งแวดล�อม และสามารถ อนามัยสิ่งแวดล�อมหรือ สิ่งแวดล�อม  - บุคลากรได�รับ

ปฏิบัติงานได�อย2างมี งานอื่นที่เกี่ยวข�อง  จํานวน จํานวน 1 ครั้ง ประสบการณ
และเพิ่ม

ประสิทธิภาพ 40 คน ต2อป6 วิสัยทัศน
ด�านสุขาภิบาล

 - เพื่อสร�างเสริมประสบ - ผู�เข�ารับฝpกอบรม และอนามัยสิ่งแวดล�อม

การณ
และวิสัยทัศน
ด�านสุขา มีระดับความพึง ให�มีมุมมองที่กว�างไกล

ภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล�อม พอใจอยู2ใน



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

ให�กว�างไกล และเหมาะสม ระดับคะแนนค2า  - สามารถบูรณาการ

กับสถานการณ
 เฉลี่ย 3.5 องค
ความรู�ให�เกิดการ

 - เพื่อบูรณาการองค
ความ พัฒนางานอย2างยั่งยืน

รู�ที่ได�มาประยุกต
ให�สอด

คล�องเหมาะสมกับหน2วยงาน

 งบประมาณและที่ผ2านมา
เปNาหมาย
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค


คล�องเหมาะสมกับหน2วยงาน

และเผยแพร2ความรู�ให�เกิด

การจัดการด�านสุขาภิบาล

และอนามัยสิ่งแวดล�อมที่

ถูกต�อง นําไปสู2คุณภาพ

ชีวิตที่ดีของประชาชน

4 อบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรให�มี จัดอบรมบุคลากรโรงพยาบาล 500,000       500,000       500,000       จํานวน 1 ครั้ง บุคลากรโรงพยาบาล กองการแพทย


บุคลากร ความรู� ความสามารถ เพิ่ม และศึกษาดูงาน (500,000)      ได�เพิ่มพูนความรู� ก�าว

ศักยภาพในการดําเนินงาน ทันงานด�านการรักษา

ให�บริการผู�ปqวยและงาน พยาบาล และงานด�าน

สนับสนุนอื่นๆ วิชาการอื่นๆ



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

5 ฝpกอบรมให�ความ เพื่อพัฒนาบุคลากรกอง จัดฝpกอบรมสัมมนาและ 500,000       500,000       500,000       จํานวน 1 ครั้ง บุคลากรกองวิชาการ กองวิชาการ

รู�พัฒนาศักยภาพ วิชาการและแผนงานให�มี ศึกษาดูงานแก2พนักงานและ และแผนงานมีความรู� และแผนงาน

และเพิ่มประสิทธิ ความรู�  ความสามารถด�าน ลูกจ�างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข�อง ความสามารถ รู�ระเบียบ

ภาพบุคลากรกอง ความคิด ระเบียบ ข�อกฏหมาย กับกองวิชาการและ ข�อกฏหมาย สามารถนํา

วิชาการและ สามารถนําไปปฏิบัติงานได� แผนงาน จํานวน 40 คน ไปปฏิบัติงานได�อย2าง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

วิชาการและ สามารถนําไปปฏิบัติงานได� แผนงาน จํานวน 40 คน ไปปฏิบัติงานได�อย2าง

แผนงาน อย2างถูกต�องมีประสิทธิภาพ ถูกต�อง มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล และประสิทธิผลมาก

ยิ่งขึ้น

6 ฝ6กอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรสํานัก จัดอบรมสัมมนาบุคลากร 500,000       500,000       500,000       จํานวน 1 ครั้ง บุคลากรสํานักการช2าง สํานักการช2าง

บุคลากรของ การช2างให�เป̀นผู�ปฏิบัติงาน สํานักการช2าง มีความรู�  ความสามารถ

สํานักการช2าง ที่มีมาตรฐานในด�านความรู� รู�ระเบียบ  ข�อกฏหมาย 

ความคิด  ข�อกฏหมาย สามารถนําไปปฏิบัติงาน

ระเบียบ   สามารถนําไป ได�ถูกต�องอย2างมี

ปฏิบัติงานได�อย2างมี ประสิทธิภาพและประ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สิทธิผลมากยิ่งขึ้น



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

7 พัฒนาศักยภาพ  - เพื่อพัฒนาศักยภาพลูกจ�าง จัดอบรมลูกจ�างปฏิบัติงาน 100,000       100,000       100,000       จัดอบรมป6ละ  - ลูกจ�างจะมีศักยภาพ กองสาธาณสุข

ลูกจ�างกอง ของกองสาธารณสุขและ ที่เกี่ยวข�องกับกอง (150,000)      1 ครั้ง ผู�เข�า ในการปฏิบัติงานได�อย2าง และสิ่งแวดล�อม

สาธารณสุขและ สิ่งแวดล�อมให�สามารถปฎิบัติ สาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม อบรมประมาณ มีประสิทธิภาพและได�มี

สิ่งแวดล�อม งานได�อย2างมีประสิทธิภาพ ป6ละ 1 ครั้ง 300 คน ความรู� ความเข�าใจ

 - เพื่อส2งเสริมให�ลูกจ�างของ เกี่ยวกับระเบียบ สิทธิ
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 งบประมาณและที่ผ2านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย

 - เพื่อส2งเสริมให�ลูกจ�างของ เกี่ยวกับระเบียบ สิทธิ

กองสาธารณสุขฯ มีความรู� ประโยชน
ที่ตนเองพึง

ความเข�าใจในการปฏิบัติงาน จะได�รับและมีเจนคติที่

ให�เป̀นไปตามระเบียบสิทธิ ดีต2อองค
กร

ประโยชน
ที่พึงได�รับตามหลัก  - ประชาชนได�รับความ

ประกันสังคมและพระราช พึงพอใจ

บัญญัติคุ�มครองแรงงาน

พ.ศ.2551

 - เพื่อการปฏิบัติงานก2อให�

เกิดความพึงพอใจของ

ประชาชน



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

8 จัดซื้อวัสดุและ  - เพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ
  - จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา ขนาด 240,000         -   - จํานวน 2 เครื่อง ระบบการหมุนเวียน สํานักการศึกษา

ครุภัณฑ
ต2างๆ ประเภทต2างๆ  มาใช�ในการ 10 แรงม�า พร�อมอุปกรณ
 ของน้ํา และแรงส2งน้ํา

ปฏิบัติงานของแต2ละ ปasมน้ําแบบหอยโข2ง ในสระว2ายน้ํามากขึ้น

หน2วยงาน มอเตอร
ไฟฟNา มีชุดประเก็น

 - เพื่อให�มีวัสดุและครุภัณฑ
 มอเตอร
ร�อนตัด  จํานวน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

 - เพื่อให�มีวัสดุและครุภัณฑ
 มอเตอร
ร�อนตัด  จํานวน

เพียงพอในการปฏิบัติงาน 2 เครื่อง

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน  - จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา ขนาด 10,000           -   - จํานวน 1 เครื่อง สามารถนําน้ําจากถัง สํานักการศึกษา

การปฏิบัติงาน ท2อส2ง 2 นิ้ว ขนาด 3 แรง เก็บน้ํามาใช�ในสระว2าย

ม�า พร�อมอุปกรณ
ท2อดูดหัว น้ําได�ตลอดเวลา

บัว  แกนวัดระบบอัตโนมัติ

จํานวน 1 เครื่อง

 - เครื่องคอมพิวเตอร
 290,000         -   - จํานวน 10 เครื่อง มีเครื่องคอมพิวเตอร
 สํานักการคลัง

สําหรับงานประมวลผล ปฏิบัติงานเพียงพอ

แบบที่ 2 (จอขนาดไม2น�อย

กว2า 18.5 นิ้ว)  จํานวน

10 เครื่อง



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - เครื่องพิมพ
ชนิดเลเซอร
 33,000           -   - จํานวน 10 เครื่อง มีเครื่องพิมพ
เพียงพอ สํานักการคลัง

/ชนิด LED ขาวดํา (18

หน�า/นาที)  จํานวน 10 

10 เครื่อง

 - เครื่องสํารองไฟฟNา ขนาด 32,000           -   - จํานวน 10 เครื่อง มีเครื่องสํารองไฟฟNา สํานักการคลัง

 งบประมาณและที่ผ2านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย

 - เครื่องสํารองไฟฟNา ขนาด 32,000           -   - จํานวน 10 เครื่อง มีเครื่องสํารองไฟฟNา สํานักการคลัง

800 VA  สามารถสํารอง กรณีเกิดไฟฟNาดับหรือ

ไฟได�ไม2น�อยกว2า 15 นาที ไฟตก

จํานวน 10 เครื่อง

 - เครื่องถ2ายเอกสารระบบ 50,000           -   - จํานวน 1 เครื่อง ทํางานสะดวกรวดเร็ว สถานธนานุบาลฯ

ดิจิตอล ชนิดขาวดํา จํานวน มากขึ้น

1 เครื่อง

 - เครื่องนับธนบัตร ชนิด 53,000           -   - จํานวน 1 เครื่อง ทํางานสะดวกรวดเร็ว สถานธนานุบาลฯ

ตั้งโตyะ ระบบอิเล็กทรอนิกส
 มากขึ้น

ความเร็วในการนับไม2น�อย

กว2า 100 ใบต2อ 4 วินาที

จํานวน 1 เครื่อง



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - ตู�นิรภัย น้ําหนักไม2เกิน 40,000           -   -  จํานวน 1 ตู� ทรัพย
สินเกิดความ สถานธนานุบาลฯ

150 กก. จํานวน 1 ตู� ปลอดภัยมากขึ้น

 - ตู�เก็บเอกสาร ชนิดบาน 24,000           -   -  จํานวน 4 ตู� เอกสารเป̀นระเบียบ สถานธนานุบาลฯ

เลื่อน ขนาด 914x457x เรียบร�อยมากขึ้น

1,829 จํานวน  4 ตู�

 งบประมาณและที่ผ2านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย

1,829 จํานวน  4 ตู�

 - ชั้นวางตั๋วรับจํานํา ชนิด 16,000           -   -  จํานวน 1 ตู� เอกสารเป̀นระเบียบ สถานธนานุบาลฯ

ตู�ไม� 5 ชั้น จํานวน  1 ตู� เรียบร�อยมากขึ้น

 - รถจักรยานยนต
 ขนาด 260,000        -  - จํานวน 5 คัน มีรถจักรยานยนต
ใช� กองสาธารณสุข

เครื่องยนต
 ไม2น�อยกว2า ในการไปติดต2อราชการ และสิ่งแวดล�อม

120 ซีซี จํานวน 5 คัน นอกสถานที่เพียงพอ

 - รถแบคโฮ จํานวน 2 คัน 10,000,000      -  - จํานวน 2 คัน มีรถใช�ในการปฏิบัติงาน กองสาธารณสุข

เพียงพอ และสิ่งแวดล�อม



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - รถสุขาเคลื่อนที่ ชนิด 7,000,000     -  - จํานวน 1 คัน มีรถสุขาให�บริการเกิด กองสาธารณสุข

8 ห�อง ห�องสุขาหญิง 5 ความสะดวกต2อผู�มารับ และสิ่งแวดล�อม

ห�อง ห�องสุขาชาย 3 ห�อง บริการ

4 ชุดโถปaสสาวะ และ

2 ชุดอ2างล�างมือ
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เปNาหมายที่ โครงการ วัตถุประสงค

 งบประมาณและที่ผ2านมา

2 ชุดอ2างล�างมือ

 - รถบรรทุกขยะ 4 ล�อ 1,900,000     -  - จํานวน 2 คัน มีรถเก็บขนขยะเพียงพอ กองสาธารณสุข

ขนาดบรรจุ 4 ลบ.ม. ในการปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล�อม

จํานวน 2 คัน

 - รถสุขาเคลื่อนที่แบบ 2,000,000     -  - จํานวน 2 คัน มีรถสุขาให�บริการเกิด กองสาธารณสุข

เทรเลอร
ลากจูง จํานวน ความสะดวกต2อผู�มารับ และสิ่งแวดล�อม

2 คัน บริการ

 - เตาเผาศพปลอดมลพิษ 2,000,000     -  - จํานวน 1 เตา มีเตาเผาศพที่ปลอด กองสาธารณสุข

เมรุวัดชะเมา จํานวน 1 เตา มลพิษ  และสิ่งแวดล�อม



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - เครื่องตัดหญ�าแบบข�อ 57,000          -  - จํานวน 6 เครื่อง มีเครื่องตัดหญ�าเพียงพอ กองสาธารณสุข

แข็งชนิดสะพาย เครื่องยนต
 ในการปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล�อม

เบนซิน 2 จังหวะ  สูงสุดไม2

น�อยกว2า 1.5 แรงม�า 

ปริมาตรกระบอกสูบไม2น�อย

วัตถุประสงค
ที่ โครงการ
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เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

ปริมาตรกระบอกสูบไม2น�อย

กว2า 30 ซีซี พร�อมใบมีด

จํานวน 6 เครื่อง

 - โตyะทํางาน ขนาด 120 2,900             -  - จํานวน 1 ตัว มีโตyะปฏิบัติงานเพียงพอ กองสาธารณสุข

x60x75 ซม. จํานวน 1 และสิ่งแวดล�อม

ตัว

 - รถขยะอัดท�าย 6 ล�อ 7,400,000     -  - จํานวน 4 คัน มีรถเก็บขนขยะเพียงพอ กองสาธารณสุข

ขนาดบรรจุ 5 ลบ.ม. ในการปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล�อม

จํานวน 4 คัน

 - รถขยะอัดท�าย 6 ล�อ 11,000,000      -  - จํานวน 4 คัน มีรถเก็บขนขยะเพียงพอ กองสาธารณสุข

ขนาดบรรจุ 12 ลบ.ม. ในการปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล�อม

จํานวน 4 คัน



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - รถขยะอัดท�าย 6 ล�อ 22,500,000      -  - จํานวน 5 คัน มีรถเก็บขนขยะเพียงพอ กองสาธารณสุข

ขนาดบรรจุ 10 ลบ.ม. ในการปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล�อม

ชนิดติดเครนสําหรับยก

จํานวน 5 คัน

 - รถยนต
ดูดสิ่งปฏิกูลชนิด 2,000,000     -  - จํานวน 1 คัน มีรถดูดสิ่งปฏิกูลเพียงพอ กองสาธารณสุข

ที่
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 งบประมาณและที่ผ2านมา
โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย

 - รถยนต
ดูดสิ่งปฏิกูลชนิด 2,000,000     -  - จํานวน 1 คัน มีรถดูดสิ่งปฏิกูลเพียงพอ กองสาธารณสุข

6 ล�อ เครื่องยนต
ดีเซล 4 ในการปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล�อม

สูบ 4 จังหวะ มีกําลัง

แรงม�าไม2น�อยกว2า 130

ถังบรรจุสิ่งปฏิกูลมีปริมาตร

ความจุไม2น�อยกว2า 4,000

ลิตร จํานวน 1 คัน

 - เครื่องคอมพิวเตอร
 17,000          -  - จํานวน 1 เครื่อง มีเครื่องคอมพิวเตอร
 กองสาธารณสุข

โน�ตบุ�ค มีหน2วยประมวล โน�ตบุyคใช�ในการปฏิบัติ และสิ่งแวดล�อม

ผลกลาง (CPU) ไม2น�อยกว2า งานเพียงพอ

2 แกนหลัก (2 core)

จํานวน 1 เครื่อง



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - เครื่องสํารองไฟฟNา 9,300             -  - จํานวน 3 เครื่อง มีเครื่องสํารองไฟฟNา กองสาธารณสุข

ขนาด 800 VA มีกําลัง กรณีเกิดไฟฟNาดับหรือ และสิ่งแวดล�อม

ไฟฟNาด�านนอกไม2น�อยกว2า ไฟตก

800 VA (480 Watts)

สามารถสํารองไฟฟNาได�
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โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมายที่
 งบประมาณและที่ผ2านมา

สามารถสํารองไฟฟNาได�

ไม2น�อยกว2า 15 นาที

จํานวน 3 เครื่อง

 - รถจักรยานยนต
 ขนาด 52,000          -  - จํานวน 1 คัน มีรถจักรยานยนต
ใช� กองวิชาการ

เครื่องยนต
 ไม2น�อยกว2า ในการไปติดต2อราชการ และแผนงาน

120 ซีซี จํานวน 1 คัน นอกสถานที่

 -  โตyะ จํานวน 10 ตัว 50,000          -  - จํานวน 10 ตัว มีโตyะเพียงพอในการจัด กองวิชาการ

กิจกรรมต2างๆ และแผนงาน

 - เก�าอี้ จํานวน 50 ตัว 50,000          -  - จํานวน 50 ตัว มีเก�าอี้ในการจัดกิจรรม กองวิชาการ

ต2างๆ เพียงพอ และแผนงาน



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - รถบรรทุกน้ําดับเพลิง 5,500,000     -  - จํานวน 1 คัน มีเครื่องมือเครื่องใช� สํานักปลัด

อเนกประสงค
 พร�อมระบบ เพียงพอในการเตรียม เทศบาล

ฉีดโฟม ชนิด 10 ล�อ ขับ ความพร�อมและปNองกัน

เคลื่อน 2 เพลา เครื่อง การเกิดอัคคีภัย

ยนต
ดีเซลไม2น�อยกว2า 

โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

ที่
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ยนต
ดีเซลไม2น�อยกว2า 

240 แรงม�า  ถังน้ํารูป

ทรงรี ขนาดบรรจุไม2น�อย

กว2า 14,000 ลิตร

จํานวน 1 คัน

 - รถจักรยานยนต
 ขนาด 210,000        -  - จํานวน 2 คัน มีเครื่องมือเครื่องใช� สํานักปลัด

เครื่องยนต
 150 ซีซี พร�อม เพียงพอในการเตรียม เทศบาล

ติดตั้งถังเคมีสัญญาณไซเรน ความพร�อมและปNองกัน

ไฟวับวาบ จํานวน 2 คัน การเกิดอัคคีภัย

 - รถยนต
กระบะ 4 ประตู 1,900,000     -  - จํานวน 2 คัน มีรถยนต
เพียงพอในการ กองการแพทย


จํานวน 2 คัน จัดทีมเยี่ยมผู�ปqวย 

30,000 เตียง



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - เก�าอี้พักคอยสําหรับผู�ปqวย 136,000        -  - จํานวน 25 ชุด มีเก�าอี้นั่งเพียงพอ กองการแพทย


ศูนย
บริการสาธารณสุข สําหรับผู�มารับบริการ

5 ศูนย
ๆ ละ 5 ชุด รวม

25 ชุด

 - รถตู�โดยสาร จํานวน 1 1,265,400     -  - จํานวน 1 คัน มีรถตู�ส2วนกลางในการ กองการแพทย


ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา
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 - รถตู�โดยสาร จํานวน 1 1,265,400     -  - จํานวน 1 คัน มีรถตู�ส2วนกลางในการ กองการแพทย


คัน เดินทางในกิจกรรมของ

กองการแพทย


 - โตyะทํางาน ระดับ 6- 7 5,500            - - จํานวน 1 ตัว มีโตyะทํางานเพียงพอ กองสวัสดิการ

จํานวน 1 ตัว สังคม

 - เก�าอี้บุนวมตัวใหญ2 4,800            - - จํานวน 1 ตัว มีเก�าอี้นั่งทํางานเพียงพอ กองสวัสดิการ

จํานวน 1 ตัว สังคม

 - โตyะคอมพิวเตอร
 2,000            - - จํานวน 1 ตัว มีโตyะวางคอมพิวเตอร
 กองสวัสดิการ

จํานวน 1 ตัว สังคม

 - ตู� MDB (ตู�ควบคุม 100,000       - - จํานวน 2 ตู� การปฏิบัติงานสะดวก สํานักการช2าง

ไฟฟNา) จํานวน 2 ตู� รวดเร็ว ประชาชนได�รับ

ความพึงพอใจ



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - รถบดล�อเหล็กเครื่องยนต
 2,300,000    - - จํานวน 1 คัน การปฏิบัติงานสะดวก สํานักการช2าง

ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ รวดเร็ว ประชาชนได�รับ

กําลังแรงม�าสูงสุดไม2น�อย ความพึงพอใจ

กว2า 40 แรงม�า แรงบดอัด

ไม2น�อยกว2า 3,000 กก.

 - 52 -

 งบประมาณและที่ผ2านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย

ไม2น�อยกว2า 3,000 กก.

ขนาดเส�นผ2าศูนย
กลางล�อ

ไม2น�อยกว2า 700 มม.

จํานวน 1 คัน

 - รถขุดไฮดรอลิค ชนิด 4,700,000    - - จํานวน 1 คัน การปฏิบัติงานสะดวก สํานักการช2าง

ล�อยางเครื่องยนต
ดีเซล 6 รวดเร็ว ประชาชนได�รับ

สูบ 4 จังหวะ กําลังแรงม�า ความพึงพอใจ

สูงสุดไม2น�อยกว2า 150 

แรงม�าระยะขุดไกลไม2น�อย

กว2า 9 เมตรล�อยาง 8 ล�อ

รถขุดไฮดรอลิค ชนิดล�อยาง 

จํานวน 1 คัน



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - รถยนต
บรรทุกติดตั้ง 2,000,000    - - จํานวน 1 คัน การปฏิบัติงานสะดวก สํานักการช2าง

กระเช�าซ2อมไฟฟNายกสูง รวดเร็ว ประชาชนได�รับ

ไม2น�อยกว2า 8 เมตร ความพึงพอใจ

จํานวน 1 คัน

 - รถบรรทุกน้ํา อเนก 3,300,000    - - จํานวน 1 คัน การปฏิบัติงานสะดวก สํานักการช2าง

เปNาหมาย
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 งบประมาณและที่ผ2านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค


 - รถบรรทุกน้ํา อเนก 3,300,000    - - จํานวน 1 คัน การปฏิบัติงานสะดวก สํานักการช2าง

ประสงค
 เครื่องยนต
ดีเซล รวดเร็ว ประชาชนได�รับ

6 สูบ  4 จังหวะ กําลัง ความพึงพอใจ

แรงม�าสูงสุด ไม2น�อยกว2า 

240 แรงม�าปริมาตรความ

จุไม2น�อยกว2า 8,000 ลิตร

พร�อมติดตั้งปasมสูบน้ํา

 - รถจักรยานยนต
  280,000       - - จํานวน 7 คัน มีรถจักรยานยนต
ใช� สํานักการช2าง

จํานวน 7 คัน ในการไปติดต2อราชการ

หรือปฏิบัติงานนอก

สถานที่เพียงพอ



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - รถบรรทุกดีเซล ขนาด 2 1,017,000    - - จํานวน 1 คัน การปฏิบัติงานสะดวก สํานักการช2าง

ตัน  ชนิด 6 ล�อ  จํานวน 1 รวดเร็ว ประชาชนได�รับ

คัน ความพึงพอใจ

 - รถบรรทุกดีเซล ขนาด 787,000       - - จํานวน 1 คัน การปฏิบัติงานสะดวก สํานักการช2าง

1 ตัน  ขับเคลื่อน 2 ล�อ รวดเร็ว ประชาชนได�รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
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 งบประมาณและที่ผ2านมา

1 ตัน  ขับเคลื่อน 2 ล�อ รวดเร็ว ประชาชนได�รับ

จํานวน 1 คัน ความพึงพอใจ

 - รถบรรทุกกระบะเทท�าย 1,800,000    - - จํานวน  1 คัน การปฏิบัติงานสะดวก สํานักการช2าง

ชนิด 6 ล�อ   รวดเร็ว ประชาชนได�รับ

จํานวน  1 คัน ความพึงพอใจ

 - เครื่องตัดหญ�าชนิด 142,500       - -  จํานวน 15 เครื่อง การปฏิบัติงานสะดวก สํานักการช2าง

สะพายข�างแบบข�อแข็ง รวดเร็ว ประชาชนได�รับ

 จํานวน 15 เครื่อง ความพึงพอใจ

 - เครื่องตัดกิ่งไม� 24,000         - - จํานวน 2 เครื่อง การปฏิบัติงานสะดวก สํานักการช2าง

จํานวน 2 เครื่อง รวดเร็ว ประชาชนได�รับ

ความพึงพอใจ



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

เครื่องเชื่อมไฟฟNา แรงดัน 44,000         - - จํานวน 1 เครื่อง การปฏิบัติงานสะดวก สํานักการช2าง

ไฟฟNา  220  V จํานวน 1 รวดเร็ว ประชาชนได�รับ

 1 เครื่อง ความพึงพอใจ

 - เครื่องเชื่อมไฟฟNา 25,000         - - จํานวน 1 เครื่อง การปฏิบัติงานสะดวก สํานักการช2าง

 สแตนเลส (WELTIG)  รวดเร็ว ประชาชนได�รับ

วัตถุประสงค

 งบประมาณและที่ผ2านมา
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ที่ โครงการ เปNาหมาย

 สแตนเลส (WELTIG)  รวดเร็ว ประชาชนได�รับ

จํานวน 1 เครื่อง ความพึงพอใจ

 - เครื่องตัดเหล็ก กําลังไฟฟNา 8,900            - - จํานวน 1 เครื่อง การปฏิบัติงานสะดวก สํานักการช2าง

ไม2น�อยกว2า  2,000 W รวดเร็ว ประชาชนได�รับ

จํานวน 1 เครื่อง ความพึงพอใจ

 - เครื่องเจาะไฟฟNา กําลัง 9,900            - - จํานวน 1 เครื่อง การปฏิบัติงานสะดวก สํานักการช2าง

ไฟฟNาไม2น�อยกว2า  700 W รวดเร็ว ประชาชนได�รับ

จํานวน 1 เครื่อง ความพึงพอใจ

 - เครื่องเจีย/ตัด 14,100         - - จํานวน 3 เครื่อง การปฏิบัติงานสะดวก สํานักการช2าง

แรงดันไฟฟNา  200 V รวดเร็ว ประชาชนได�รับ

จํานวน 3 เครื่อง ความพึงพอใจ



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - กล�องสํารวจแบบ 300,000       - - จํานวน 1 ชุด การปฏิบัติงานสะดวก สํานักการช2าง

ประมวลผลรวม จํานวน รวดเร็ว ประชาชนได�รับ

1 ชุด ความพึงพอใจ

 - กล�องระดับขนาดกําลัง 34,000         - - จํานวน 1 ชุด การปฏิบัติงานสะดวก สํานักการช2าง

ขยาย  30 เท2า  รวดเร็ว ประชาชนได�รับ

เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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ขยาย  30 เท2า  รวดเร็ว ประชาชนได�รับ

จํานวน 1 ชุด ความพึงพอใจ

 - รถผสมคอนกรีต ชนิด 4 159,000       - - จํานวน  1 คัน การปฏิบัติงานสะดวก สํานักการช2าง

ล�อ เครื่องยนต
ดีเซล 4 รวดเร็ว ประชาชนได�รับ

จังหวะ จํานวน  1 คัน ความพึงพอใจ

 - เครื่องคอมพิวเตอร
 สําหรับ 69,000         - - จํานวน 3 เครื่อง การปฏิบัติงานสะดวก สํานักการช2าง

งานประมวลผล แบบที่ 1 รวดเร็ว ประชาชนได�รับ

(จอขนาดไม2น�อยกว2า ความพึงพอใจ

 18.5 นิ้ว) จํานวน 3 เครื่อง

 - เครื่องขัดกระดาษทราย 10,000         - - จํานวน 1 เครื่อง การปฏิบัติงานสะดวก สํานักการช2าง
แบบสายพาน  แรงดันไฟฟNา รวดเร็ว ประชาชนได�รับ

 220 V จํานวน 1 เครื่อง ความพึงพอใจ



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - เครื่องตบดินเครื่องยนต
 22,500         - - จํานวน 1 เครื่อง การปฏิบัติงานสะดวก สํานักการช2าง

เบนซิน จํานวน 1 เครื่อง รวดเร็ว ประชาชนได�รับ

ความพึงพอใจ

 - ตู�ฟaกไข2 แบบกลับไข2 40,000         - - จํานวน   2  ตู� การปฏิบัติงานสะดวก สํานักการช2าง

อัตโนมัติ จํานวน   2  ตู� รวดเร็ว ประชาชนได�รับ

เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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อัตโนมัติ จํานวน   2  ตู� รวดเร็ว ประชาชนได�รับ

ความพึงพอใจ

เครื่องพิมพ
 Muitifunction 17,000         - - จํานวน  1  เครื่อง การปฏิบัติงานสะดวก สํานักการช2าง

ชนิดเลเซอร
/ชนิด LED สี รวดเร็ว ประชาชนได�รับ

จํานวน  1  เครื่อง ความพึงพอใจ



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - เครื่องดนตรี ประกอบด�วย 5,000,000     -  - มีเครื่องดนตรีครบ ประชาชนมีความสุขใน สํานักการศึกษา

เครื่องสาย ไวโอลีน 5 กลุ2ม การรับชมวงซิมโฟนี

เครื่องลมไม� ป6� ขลุ2ย ออร
เคสตร�า

เครื่องลมทองเหลือง แตร

เครื่องเพอร
คัชชั่น

เปNาหมาย
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 งบประมาณและที่ผ2านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค


เครื่องเพอร
คัชชั่น

กลองใหญ2 กองเล็ก

ฉาบ 

กิ๋ง

รํามะนา

กรับสเปน

 - โลงศพแอร
แบบ "บัวคว่ํา 800,000        -  - จํานวน 10 ลูก สามารถบรรเทาความ กองสาธารณสุข

บัวหงาย" ประกอบด�วย เดือดร�อนของประชาชน และสิ่งแวดล�อม

เครื่องทําความเย็น ฐาน ในการจัดการพิธีศพ

เครื่องทําเครื่องเย็น ฐาน

รองรับด�านล2าง จํานวน

10 ลูก



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

9 ก2อสร�าง/ปรับปรุง เพื่อก2อสร�าง/ปรับปรุงอาคาร  - ปรับปรุงอาคารสถาน 1,500,000     -  - จํานวน 1 ครั้ง สภาพอาคารมีความสวย สถานธนานุบาลฯ

อาคารปฏิบัติงาน บริเวณสํานักงานหรืออาคาร ธนานุบาล โดยยกระดับ งาม บรรยากาศเอื้อต2อ

บริเวณสํานักงาน อื่นๆ ให�เพียงพอต2อการ พื้นผิวห�อง ทาสีทั้งภายใน การปฏิบัติงานมากขึ้น

อาคารอื่นๆ/หรือ ปฏิบัติงานและอํานวยความ และภายนอก

ระบบสาธารณู สะดวกแก2ผู�มารับบริการ  - ปรับปรุงหลังคาอาคาร 6,400,000     -  - จํานวน 1 ครั้ง หอประชุมเมืองมี สํานักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา
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ระบบสาธารณู สะดวกแก2ผู�มารับบริการ  - ปรับปรุงหลังคาอาคาร 6,400,000     -  - จํานวน 1 ครั้ง หอประชุมเมืองมี สํานักปลัด

ปโภค หอประชุมเมือง สวนสมเด็จ ประสิทธิภาพมากขึ้น เทศบาล

พระศรีนครินทร
 84 โดย บรรยากาศเอื้อต2อการ

ทําการรื้อหลังคาเดิม ติดตั้ง จัดประชุมหรือจัดกิจ

หลังคาเหล็กกรีดลอนใหม2 กรรมต2างๆ

พื้นที่ประมาณ 7,650.00

ตร.ม.ปรับปรุง  โดยการปู

พรหม ฝNาเพดาน   ฝาผนัง   

ระบบไฟฟNา   ระบบเครื่อง

เสียง   แอร
  ฯลฯ



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - ก2อสร�างอาคารสํานักงาน  - 270,000,000     - จํานวน 1 แห2ง เทศบาลมีสํานักงานใหม2 สํานักปลัด

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่ทันสมัยสวยงามบรรยา เทศบาล

กาศเอื้อต2อการปฏิบัติงาน

 - ก2อสร�างอาคารโรงจอดรถ 201,000        -  - จํานวน 1 แห2ง มีพื้นที่จอดรถที่สามารถ สํานักปลัด

1 ชั้น ขนาด 12.00 x กันแดดกันฝนได� เทศบาล

 งบประมาณและที่ผ2านมา
วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
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ที่ โครงการ

1 ชั้น ขนาด 12.00 x กันแดดกันฝนได� เทศบาล

15.00 ม. พื้นที่ 180.00

ตร.ม.

 - ปรับปรุงภูมิทัศน
ทาสี 3,500,000     -  - จํานวน 1 แห2ง ประชาชนผู�มาใช�บริการ สํานักการ

สํานักงานและทาสี มีความพึงพอใจแก2 ประปา

โรงกรองน้ําประตูชัย องค
กร

ทั้งหมด

 - ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร 2,000,000     -  - จํานวน 1 แห2ง  - มีอาคารสารานุกรม กองวิชาการ

พิพิธภัณฑ
เมืองเป̀นอาคาร เมืองเป̀นแหล2งเรียนรู� และแผนงาน

สารานุกรมเมือง สําหรับนักเรียน นักศึกษา 

นครศรีธรรมราช และบุคคลทั่วไป

 - เป̀นแหล2งเรียนรู�ที่



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

สําคัญของเมืองนคร

ศรีธรรมราช

 - ติดตั้งลิฟท
ขนส2งอาคาร 1 300,000        -  - จํานวน 1 ตัว สามารถขนส2งวัสดุที่ กองการแพทย


โรงพยาบาลเทศบาลนคร หนักได� ลดอัตรากําลัง

นครศรีธรรมราช ในการปฏิบัติงาน

ที่
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โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

นครศรีธรรมราช ในการปฏิบัติงาน

 - ก2อสร�างท2อระบายน้ํารอบ 1,500,000     -  - จํานวน 5 แห2ง  - ลดปaญหาน้ําท2วมขัง กองการแพทย


บริเวณศูนย
บริการสาธารณ กรณีฝนตก

สุข 5 ศูนย
 และระบบบําบัด  - ศูนย
บริการผ2านเกณฑ


น้ําเสีย 5 ศูนย
บริการ มาตรฐานสิ่งแวดล�อม

 - ปรับปรุงภูมิทัศน
ศูนย
 750,000        -  - จํานวน 5 แห2ง ศูนย
บริการสาธารณสุข กองการแพทย


บริการสาธารณสุข 5 ศูนย
 สวยงาม ผู�มารับบริการ

บริการ พึงพอใจ



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - ก2อสร�างอาคารโรงพยา 20,000,000      -  - อาคาร 1 แห2ง  - เพิ่มพื้นที่การให�บริการ กองการแพทย


บาลระหว2างอาคาร 1 และ (ของบ สป.สช.) ผู�ปqวยที่มีความแออัด

อาคาร 3 เชื่อมต2อทางเดิน มากขึ้น

ระหว2างอาคาร  - โรงพยาบาลเทศบาลฯ

ได�รับการรับรองคุณภาพ

เปNาหมายที่
 งบประมาณและที่ผ2านมา
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โครงการ วัตถุประสงค


ได�รับการรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาล 

(HA ขั้น 3)

 - ก2อสร�างรั้วโรงพยาบาล 700,000        -  - จํานวน 1 แห2ง มีพื้นที่เป̀นสัดส2วน ปNอง กองการแพทย


เทศบาลนครนครศรีฯ (ของบ สป.สช.) กันปaญหาการเข�าออก

ของผู�ปqาวย และรถยนต


 - ปรับปรุงอาคารศิลปชีพ 500,000        -  - จํานวน 1 แห2ง มีพื้นที่เก็บแบบ และ สํานักการช2าง

เพื่อเป̀นห�องเก็บแบบ เกิดความเป̀นระเบียบ

เรียบร�อยมากขึ้น



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 4 การสร�างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข�มแข็ง

     - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ที่ ๒  ด�านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

     - แนวทางที่  2.๑  น�อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป̀นแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิต  และเสริมสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชน

 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 งบประมาณและที่ผ2านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค


แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕62)

เปNาหมาย
 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 สํารวจและจัดเก็บ เพื่อให�ได�ข�อมูลของชุมชนไว� ชุมชนในเขตเทศบาล 120,000       120,000       120,000       จัดเก็บข�อมูลได� ได�ข�อมูลในการวางแผน กองสวัสดิการ

ข�อมูลพื้นฐานเพื่อ ตามเกณฑ
 ฯ  สําหรับใช� 62 ชุมชน (150,000)      อย2างน�อย 70% พัฒนาคุณภาพชีวิตของ สังคม

การพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิตของ ของครัวเรือน ประชาชนในชุมชนได�

คุณภาพชีวิต ประชาชนอย2างถูกต�องและ ในชุมชนเขต ถูกต�องตรงเปNาหมาย

ประชาชนในเขต ตรงเปNาหมาย เทศบาล เป̀นไปตามความ

เทศบาล ต�องการของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

2 พัฒนาและสนับ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว  - จัดประชุมผู�นําชุมชน 1,000,000    1,000,000    1,000,000    การประสานงาน การประสานงาน กองสวัสดิการ

สนุนการทํางาน ในการประสานงานองค
กร เดือนละ 1 ครั้ง (2,000,000)    สามารถตอบสนอง ระหว2างเทศบาลกับ สังคม

ขององค
กรชุมชน ชุมชนภายในเขตเทศบาล  - จัดจ�างเจ�าหน�าที่ ความต�องการของ ชุมชน สะดวก รวดเร็ว

ปฏิบัติงาน    จํานวน ชุมชน 100% มากขึ้น

๑8 อัตรา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

๑8 อัตรา

3 สัมมนาและพัฒนา จัดสัมมนาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุมชนในเขต 2,500,000    2,500,000    2,500,000    คณะกรรมการมี คณะกรรมการชุมชน กองสวัสดิการ

ศักยภาพชุมชน ชุมชน  เพื่อให�เข�าใจและ เทศบาลฯ 62 ชุมชน (2,500,000)    ความรู�ในบทบาท มีความเข�าใจในบทบาท สังคม

ตระหนักถึงบทบาทและ จํานวน 915 คน หน�าที่ 100% หน�าที่ของตนเอง   มี

หน�าที่ เปNาหมายในการพัฒนา

ชุมชน



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

4 พัฒนาและฝpก เพื่อให�องค
กรชุมชนได�มี จัดฝpกอบรมแก2อาสาสมัคร 900,000       900,000       900,000       ประชาชนใน ชุมชนมีส2วนร2วมในการ กองสวัสดิการ

อบรมอาสาสมัคร บทบาทและมีส2วนร2วม ในชุมชน 62 ชุมชน (750,000)      ชุมชนเขตเทศบาล ดําเนินการเอาชนะ สังคม

พลังแผ2นดินเอา ในการดําเนินงานแก�ไข จํานวน 1 ครั้ง ผู�เข�าอบรม มีความรู�และ ปaญหายาเสพติด 

ชนะยาเสพติด ปaญหายาเสพติด ประมาณ 200 คน ตระหนักถึงโทษ ปลอดจากผู�ค�าและ

และสมัชชาชุมชน ของยาเสพติด ผู�เสพยาเสพติด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

และสมัชชาชุมชน ของยาเสพติด ผู�เสพยาเสพติด

ในเขตเทศบาล 100%

5 เสริมสร�างความ  - เพื่อให�ครอบครัวในชุมชน ชุมชนในเขตเทศบาล 62 300,000       300,000       300,000       62 ชุมชน สถาบันครอบครัวใน กองสวัสดิการ

เข�มแข็งของ มีภูมิคุ�มกันต2อการเปลี่ยน ชุมชน ชุมชนมีภูมิคุ�มกันจาก สังคม

สถาบันครอบครัว แปลงทางสังคม ภาวะการเปลี่ยนแปลง

ในเขตเทศบาล  - เพื่อส2งเสริมการมีส2วนร2วม ทางสังคมและเข�าใจ

รับผิดชอบ จิตสํานึก ใน บทบาทหน�าที่ของ

บทบาทหน�าที่ของตนเอง ตนเอง และบทบาทต2อ

และครอบครัว สถาบันครอบครัว

ชุมชน



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

6 พัฒนาศักยภาพ พัฒนาศักยภาพ เปIดโอกาส คณะกรรมการ องค
กร 1,000,000    1,000,000    1,000,000    องค
กรมุสลิมใน องค
กรมุสลิมในเขต กองสวัสดิการ

เครือข2ายองค
กร การเข�าถึงทางสังคมแก2 ชุมชนมุสลิมในเขตเทศบาล (1,000,000)    เขตเทศบาลเข�าร2วม เทศบาล เกิดความเข�ม สังคม

ศาสนาในเขต องค
กรมุสลิมในเขตเทศบาล กิจกรรมทางสังคม แข็ง ขยายเครือข2ายใน

เทศบาล ร�อยละ 80 การจัดกิจกรรม
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 4 การสร�างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข�มแข็ง

     - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ที่ ๒  ด�านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

     - แนวทางที่  ๒.2  จัดตั้งศูนย
ชุมชน  แม2บ�าน  อสม. และผู�สูงอายุ  แบบบูรณาการ

 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก
เปNาหมาย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕62)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 งบประมาณและที่ผ2านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค


 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 ศูนย
ส2งเสริม เพื่อส2งเสริมการรวมกลุ2มของ ส2งเสริมการจัดกิจกรรมต2างๆ 1,400,000    1,400,000    1,400,000    ผู�สูงอายุในศูนย
 ผู�สูงอายุมีการรวมกลุ2ม กองสวัสดิการ

สุขภาพและ ผู�สูงอายุในการจัดกิจกรรม แก2ผู�สูงอายุ   จํานวน (1,500,000)    ส2งเสริมฯ ร2วม เพื่อจัดกิจกรรมร2วมกัน สังคม

พัฒนาศักยภาพ ต2างๆ เช2น   พิธีกรรมทาง 300 คน กิจกรรมไม2น�อย ก2อให�เกิดความรักความ

ผู�สูงอายุ ศาสนา    อบรมสัมมนาแก2 กว2า  80% สามัคคีต2อกัน

ผู�สูงอายุในเขตเทศบาล

2 พัฒนาศักยภาพ เพื่อจัดกิจกรรมส2งเสริม องค
กรสตรีในเขตเทศบาล 400,000       400,000       400,000       องค
กรสตรีมีการ องค
กรสตรีในเขต กองสวัสดิการ

องค
กรสตรีใน และสร�างความเข�มแข็ง จํานวน 62 ชุมชน (500,000)      รวมกลุ2มอย2าง เทศบาลมีความเข�มแข็ง สังคม

เขตเทศบาล ของบทบาทสตรี ต2อเนื่อง 100%

เปNาหมายที่ โครงการ วัตถุประสงค




 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

3 พัฒนาศักยภาพ  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. จัดอบรมให�ความรู� และ 1,300,000    1,300,000    1,300,000    จํานวน อสม.  - อสม.สามารถนําความ กองการแพทย


ของ อสม. ให�มีความรู� ความเข�าใจใน ทัศนศึกษาดูงานของ  อสม. (1,300,000)    เข�าร2วมอบรม รู�และประสบการณ
ที่ได�

การบริหารจัดการด�าน ในเขตเทศบาล  จาก 62 ไม2น�อยกว2า รับจากการศึกษาดูงาน

สุขภาพในชุมชนของตนเอง ชุมชน 90% ไปปรับใช�ในการพัฒนา

ได�อย2างต2อเนื่อง ยั่งยืนและ ชุมชนของตนเองตาม
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

ได�อย2างต2อเนื่อง ยั่งยืนและ ชุมชนของตนเองตาม

มีความรู�ที่เหมาะสมกับ นโยบายการพัฒนาของ

สถานการณ
และบริบทของ เทศบาลนครนครศรี

พื้นที่ ธรรมราช

 - เพื่อให� อสม.แกนนํา  - อสม.มีขวัญและ

สุขภาพชุมชนได�ไปศึกษา กําลังใจในการปฏิบัติ

ดูงานต2างพื้นที่ด�านการจัด งานเพิ่มขึ้น

การสุขภาพชุมชนในหมู2บ�าน  - อสม.ได�รับการพัฒนา

ต�นแบบที่มีผลงานดีเด2น ศักยภาพของตนเอง

 - เพื่อให� อสม.นําผลการ ทั้งด�านบริหาร วิชาการ

ศึกษาดูงานมาประยุกต
ใช� และสามารถดําเนินงาน

ในการพัฒนาระบบการ



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

จัดการ และดูแลสุขภาพ ด�านสุขภาพในเขตพื้นที่

ของชุมชนตนเองได�อย2าง รับผิดชอบได�อย2างเข�ม

มีประสิทธิภาพมากขึ้น แข็ง

 - เพื่อพัฒนาปรับปรุงผล  - อสม.เกิดมุมมองและ

การปฏิบัติงาน อสม. ตลอด แนวคิดใหม2ๆ ในการ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

การปฏิบัติงาน อสม. ตลอด แนวคิดใหม2ๆ ในการ

จนแก�ไขปaญหาในการ ทํางานอย2างสร�างสรรค


ปฏิบัติงานให�มีคุณภาพและ มากขึ้น

ประสิทธิภาพสูงขึ้น

 - เพื่อสร�างขวัญและกําลัง

ใจและแรงจูงใจให�แก2 อสม.

ในการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

4 ประชุมวิชาการ  - เพื่อพัฒนาศักยภาพและ อาสาสมัครสาธารณสุขจาก 100,000       100,000       100,000       จํานวน อสม. เข�า  - อสม.มีความภาคภูมิ กองการแพทย


เนื่องในวัน ส2งเสริมสนับสนุนทบทวน 62 ชุมชน จํานวน 243 (100,000)      ร2วมประชุมไม2 ใจและมีขวัญกําลังใจ

อสม. หน�าที่ของ อสม.ในการ คน น�อยกว2า 90% ในการปฏิบัติงานเพื่อ

รวมพลังสร�างคุณภาพชีวิต ชุมชน

ที่ดีให�แก2ชุมชน  - อสม.ได�แสดงออกถึง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

ที่ดีให�แก2ชุมชน  - อสม.ได�แสดงออกถึง

 - เพื่อเป̀นการเชิดชูและ พลังแห2งความสามัคคี

ประกาศเกียรติคุณ อสม. และเกิดเครือข2ายจัด

ที่ปฏิบัติงานดีเด2นครบ ระบบสุขภาพชุมชนร2วม

10 ป6/20ป6 ขึ้นไป กับเจ�าหน�าที่สาธารณสุข

 - เพื่อสร�างเครือข2าย อสม.  - อสม.และภาคีเครือ

จังหวัดนครศรีธรรมราชให� ข2ายภาคประชาชนเกิด

เข�มแข็งยั่งยืนตลอดไป ความตระหนักและให�

 - เพื่อเสริมสร�างความ ความร2วมมือรวมพลัง

สามัคคีในหมู2คณะ มีขวัญ ในกิจกรรมรณรงค
ต2างๆ

กําลังใจ และแรงจูงใจใน ทุกชุมชน



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

การปฏิบัติงานให�แก2 อสม.

 - เพื่อเป̀นการพบปะ แลก

เปลี่ยนเรียนรู�ประสบการณ
  

ปฏิบัติงานและนําเสนอ

ผลงานทางวิชาการของ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

ผลงานทางวิชาการของ

เครือข2าย อสม.จังหวัด

นครศรีธรรมราช

 - เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค


ให�ความรู�แก2ประชาชน 

เนื่องในวัน อสม.แห2งชาติ



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

5 โรงเรียนวัยใส  - เพื่อสร�างโรงเรียนผู�สูงอายุ  - รับผู�สูงอายุเข�าเรียนตาม 500,000       500,000       500,000        - ร�อยละของความ  - เทศบาลนครนคร กองสวัสดิการ

เทศบาลนคร ให�เกิดขึ้นในเขตเทศบาลฯ หลักสูตรป6ละ จํานวน 3 รุ2น พึงพอใจในการจัด ศรีธรรมราชมีหลักสูตร สังคม

นครศรีธรรมราช  - เพื่อเสริมสร�างสุขภาพผู�สูง รุ2นละ 1 ห�องเรียนๆ ละ กิจกรรมอยู2ใน จัดตั้งโรงเรียนผู�สูงอายุที่

อายุในเขตเทศบาลฯ ให�มี 30 คน  รวม 90 คน/ป6 ระดับดีมาก อย2าง ได�มาตรฐาน

สุขภาพกาย จิต สังคมที่  - สามารถเปIดการเรียนการ น�อยร�อยละ 80  - ผู�สูงอายุที่ผ2านการ
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 งบประมาณและที่ผ2านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย

สุขภาพกาย จิต สังคมที่  - สามารถเปIดการเรียนการ น�อยร�อยละ 80  - ผู�สูงอายุที่ผ2านการ

แข็งแรงเกิดคุณภาพชีวิตที่ดี สอนหลักสูตรสําหรับ  - ร�อยละของคุณ เรียนรู�จากโรงเรียนผู�สูง

 - เพื่อให�ผู�สูงอายุต�นแบบไป ผู�สูงอายุในต�นป6งบประมาณ ภาพการชี้วัดผู�สูง อายุเทศบาลฯ สามารถ

เป̀นจิตอาสาในการดูแล 2560 อายุที่ผ2านกิจกรรม ดูแลตนเองได� มีสุขภาพ

เสริมสร�างสุขภาพให�กับผู�สูง อยู2ในระดับดี อย2าง ที่แข็งแรง สมบูรณ
 มี

อายุในเขตชุมชน น�อยร�อยละ 80 คุณภาพชีวิตที่ดี ไม2เป̀น

 - เพี่อสร�างเครือข2ายในการ ภาระให�กับครอบครัว

สร�างเสริมสุขภาพผู�สูงอายุ และสังคม

ของจังหวัดนครศรีธรรมราช  - เกิดเครือข2ายการสร�าง

เสริมสุขภาพผู�สูงอายุ

ของเทศบาลนครนคร

ศรีธรรมราช



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

6 เตรียมความ  - เพื่อเสริมสร�างความรู� ประชากรวัยก2อนผู�สูงอายุ 200,000       200,000       200,000       ร�อยละของจํานวน  - กลุ2มเปNาหมายเกิด กองสวัสดิการ

พร�อมก2อนเข�าสู2 ความเข�าใจเกี่ยวกับการ จํานวน 100 คน เปNาหมายที่เข�า ความรู� ความเข�าใจเกี่ยว สังคม

วัยผู�สูงอายุ เปลี่ยนแปลงด�านร2างกาย ร2วมกิจกรรม กับการเปลี่ยนแปลงด�าน

อารมณ
 และสังคมก2อน ร2างกาย อารมณ
 และ

สู2วัยผู�สูงอายุ สังคม ก2อนเข�าสู2วัยผู�สูง
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 งบประมาณและที่ผ2านมา
วัตถุประสงค
 เปNาหมายที่ โครงการ

สู2วัยผู�สูงอายุ สังคม ก2อนเข�าสู2วัยผู�สูง

 - เพื่อส2งเสริมและพัฒนา อายุ

ศักยภาพผู�สูงอายุในการ  - กลุ2มเปNาหมายได�รับ

ช2วยเหลือตนเองและ ส2งเสริมและพัฒนา

สังคม ศักยภาพผู�สูงอายุในการ

 - เพื่อสนับสนุนให�องค
กร ช2วยเหลือตนเองและ

ปกครองส2วนท�องถิ่นและ สังคม อปท.และหน2วย

หน2วยงานที่เกี่ยวข�องเห็น งานที่เกี่ยวข�องเห็นความ

ความสําคัญของการพัฒนา สําคัญของการพัฒนา

คุณภาพชีวิตในช2วงเข�าสู2 คุณภาพชีวิตในช2วงวัย

วัยผู�สูงอายุ ผู�สูงอายุ



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 4 การสร�างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข�มแข็ง

     - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ที่ ๒  ด�านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

     - แนวทางที่  2.3  สนับสนุนการให�การสงเคราะห
ผู�ด�อยโอกาสทางสังคมอย2างทั่วถึง  และเป̀นธรรม  ได�แก2  เด็ก สตรี  ผู�สูงอายุ  คนพิการ

 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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ที่ โครงการ เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕62)

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 ช2วยเหลือ ส2งเสริม อุดหนุน สนับสนุน  - ส2งเสริม อุดหนุน สนับ 108,716,400   108,716,400   108,716,400   ผู�สูงอายุ ผู�พิการ สามารถช2วยเหลือผู�สูง กองสวัสดิการ

สงเคราะห
ผู�สูง ช2วยเหลือสงเคราะห
 สนุนผู�สูงอายุ ผู�พิการ (83,792,000)    และผู�ปqวยเอดส
 อายุ ผู�พิการ และผู�ปqวย สังคม

อายุ ผู�พิการ ผู�สูงอายุผู�พิการผู�ปqวยเอดส
  ผู�ปqวยเอดส
 และช2วยเหลือ ในเขตเทศบาล เอดส
 ให�มีคุณภาพชีวิต

ผู�ปqวยเอดส
 และครอบครัวให�มีคุณภาพ เบี้ยยังชีพ ดังนี้ ที่มีสิทธิได�รับ ที่ดีขึ้น

ชีวิตที่ดีขึ้น  - ผู�สูงอายุ 11,771  คน เบี้ยยังชีพได�รับ

 - ผู�พิการ  1,597  คน เบี้ยยังชีพ 100%

 - ผู�ปqวยเอดส
 550 คน

วัตถุประสงค
ที่ โครงการ เปNาหมาย



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

2 ช2วยเหลือ ช2วยเหลือประชาชนที่ยากไร� ช2วยเหลือสงเคราะห
 30,000         30,000         30,000         ผู�ยากไร�ที่ขอรับ สามารถช2วยเหลือด�าน กองสวัสดิการ

ประชาชนยาก ด�านการรักษาพยาบาล และ ประชาชนและครอบครัว (100,000)      ความช2วยเหลือ การรักษาพยาบาลแก2 สังคม

จนด�านการรักษา ส2งต2อโรงพยาบาลของรัฐ ผู�ยากไร�ในชุมชนในเรื่อง ได�รับการช2วยเหลือ ประชาชนที่ยากไร�ได�

พยาบาล และ การรักษาพยาบาล 100%

การนําผู�ปqวย
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 งบประมาณและที่ผ2านมา
เปNาหมายที่ โครงการ วัตถุประสงค


การนําผู�ปqวย

ส2งต2อ

3 สงเคราะห
ผู� สงเคราะห
ผู�ประสบภัย ช2วยเหลือสงเคราะห
ผู� 300,000       300,000       300,000       จํานวนผู�ยากไร� ได�ช2วยเหลือและ กองสวัสดิการ

ประสบสาธารณภัยต2างๆและผู�ยากไร�ในชุมชน ประสบภัยต2างๆ และผู�ยาก (600,000)      และผู�ประสบภัย สงเคราะห
ผู�ยากไร� สังคม

และครอบครัวผู� ไร�ในชุมชน ที่ขอรับการช2วย ในชุมชน  และผู�ประสบ

ยากไร�ในชุมชน เหลือได�รับการ ภัยต2างๆ  ได�

ช2วยเหลือ 100%



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

4 จัดหากาย เพื่อช2วยเหลือผู�สูงอายุ/ ผู�สูงอายุ ผู�พิการ ที่ยากไร� 50,000         50,000         50,000         ผู�สูงอายุ ผู�พิการ ผู�สูงอายุ/ผู�พิการสามารถ กองสวัสดิการ

อุปกรณ
สําหรับ ผู�พิการที่ยากไร�  โดยจัดหา ในชุมชน (250,000)      ที่ขอรับกายอุปกรณ
 ดําเนินชีวิตประจําวัน สังคม

ผู�พิการ/ผู�สูง กายอุปกรณ
ให� ได�รับกายอุปกรณ
 ได�สะดวกมากขึ้น

อายุที่ยากไร� 100%

5 อบรมอาสาสมัคร  - เพื่อให�มีผู�ดูแลผู�สูงอายุ  - ผู�สูงอายุในเขตเทศบาล 500,000       500,000       500,000       ผู�สูงอายุที่ต�องเข�า  - ผู�สูงอายุจะมีคนดูแล กองสวัสดิการ
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ที่
 งบประมาณและที่ผ2านมา

เปNาหมายโครงการ วัตถุประสงค


5 อบรมอาสาสมัคร  - เพื่อให�มีผู�ดูแลผู�สูงอายุ  - ผู�สูงอายุในเขตเทศบาล 500,000       500,000       500,000       ผู�สูงอายุที่ต�องเข�า  - ผู�สูงอายุจะมีคนดูแล กองสวัสดิการ

ดูแลผู�สูงอายุ ระยะยาว จํานวนไม2น�อยกว2า (500,000)      ไปดูแลใกล�ชิดได� แทนลูกหลานหรือ สังคม

ที่บ�าน (อผส.)  - เพื่อให�มีคนประสานงาน 1,830  คน รับการดูแลจาก สมาชิกในครอบครัว

ระหว2างผู�สูงอายุกับ  - ผู�สูงอายุที่ต�องเข�าไปดูแล อผส.100%  - เทศบาลมีผู�ประสาน

เจ�าหน�าที่ด�านสาธารณสุข ใกล�ชิด จํานวน 305 คน งานข�อมูลเบื้องต�น

หรือแพทย
โรงพยาบาล  - ผู�สูงอายุทั่วไป 1,525 สําหรับผู�สูงอายุโดย

 - เพื่อเป̀นผู�ประสานงาน คน เฉพาะ

ข�อมูลเบื้องต�นของผู�สูงอายุ  - จัดอบรม อผส. ชุมชนละ  - ผู�สูงอายุมีคุณภาพ

กับเทศบาล 1 คน  เพื่อทราบบทบาท ชีวิตที่ดีขึ้น

และหน�าที่



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

6 ติดตามเยี่ยมบ�าน  - เพื่อติดตามเยี่ยมบ�าน ผู�ด�อยโอกาสประเภทผู� 45,000         45,000         45,000         ผู�ต�องขังที่ได�รับ  - เทศบาลดําเนินการ กองสวัสดิการ

ส2งเสริมอาชีพและ ผู�ด�อยโอกาสประเภทผู�ต�อง ต�องขังที่ได�รับการปล2อยตัว (100,000)      การปล2อยตัวได�รับ ตามข�อตกลงร2วมระหว2าง สังคม

การมีรายได�ของ ขังที่ได�รับการปล2อยตัวเข�า ที่มีภูมิลําเนาและอาศัยอยู2 การติดตามเยี่ยม กรมราชทัณฑ
กรมส2ง

ผู�ด�อยโอกาส อาศัยในเขตเทศบาลตาม ในเขตเทศบาลฯ ย�อนหลัง บ�าน 100% เสริมการปกครองท�อง

ข�อตกลงร2วมระหว2างกรม 2 ป6ถึงปaจจุบัน ถิ่นและกรมแรงงาน
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 งบประมาณและที่ผ2านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย

ข�อตกลงร2วมระหว2างกรม 2 ป6ถึงปaจจุบัน ถิ่นและกรมแรงงาน

ราชทัณฑ
กับกรมส2งเสริมฯ  - ส2งเสริมอาชีพให�กับ

เพื่อส2งเสริมอาชีพและการ ผู�ด�อยโอกาสในเขต

มีรายได�หลังได�รับการ เทศบาล

ปล2อยตัว  - คุณภาพชีวิตของ

 - เปIดอบรมส2งเสริมอาชีพ ผู�ด�อยโอกาสประเภท

และการทํามาหากิน ผู�ต�องขังที่ได�รับการ

ปล2อยตัวมีชีวิตในสังคม

ได�อย2างมีศักดิ์ศรีและ

สังคมยอมรับ



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

7 เสริมสร�างพัฒนา อบรมสัมมนาภาคเอกชน จัดสัมมนาผู�ประกอบการ 50,000         50,000         50,000         จํานวนผู�เข�าอบรม ภาคประชาชน ภาค กองสวัสดิการ

สภาพแวดล�อม เพื่อขอความร2วมมือปรับปรุง ภาคเอกชนเพื่อให�ความรู� (50,000)         มีความรู�ด�านพัฒนา เอกชนให�ความร2วมมือ สังคม

เอื้อต2อการดํารง อาคาร/สถานประกอบการ และขอความร2วมมือปรับ สภาพแวดล�อมที่ ในการปรับปรุงสภาพ

ชีวิตผู�สูงอายุ/ ให�เอื้อต2อการดํารงชีวิตของ ปรุงสภาพแวดล�อมที่เอื้อ เอื้อต2อการดํารงชีพ แวดล�อมที่เอื้อต2อการ

ผู�พิการในสังคม ผู�สูงอายุ / ผู�พิการ ต2อการดํารงชีวิตของ ไม2น�อยกว2า ดํารงชีวิตของผู�สูงอายุ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

ผู�พิการในสังคม ผู�สูงอายุ / ผู�พิการ ต2อการดํารงชีวิตของ ไม2น�อยกว2า ดํารงชีวิตของผู�สูงอายุ

ของภาคเอกชน ผู�สูงอายุ / ผู�พิการ 100% ผู�พิการ

8 จัดลานกีฬาที่ เพื่อช2วยเหลือผู�พิการที่ จัดทําปNายสัญลักษณ
และ 50,000         50,000         50,000         จํานวนชุมชนที่ ผู�พิการได�รับความ กองสวัสดิการ

เอื้อต2อผู�พิการ ต�องการออกกําลังกาย จัดหาลานกีฬาแก2ผู�พิการ (100,000)      มีลานกีฬาที่เอื้อ สะดวกมากขึ้น สังคม

ในชุมชน ต2อผู�พิการ

9 อบรมเพื่อฟ��นฟู  - ส2งเสริมและฟ��นฟูศักยภาพ อบรมให�ความรู�คนพิการ 100,000       100,000       100,000       คนพิการในเขต  - คนพิการสามารถ กองสวัสดิการ

ศักยภาพในการ ของคนพิการได�ประกอบ ผู�ดูแลคนพิการ จํานวน (100,000)      เทศบาลเข�าอบรม ประกอบอาชีพได�ตาม สังคม

ประกอบอาชีพ อาชีพตามความถนัด 100 คน ใม2น�อยกว2า 80 % ความถนัด

ของคนพิการใน  - เพื่อให�คนพิการสามารถ  - คนพิการเข�าถึงบริการ

เขตเทศบาล เข�าถึงบริการของภาครัฐ ของภาครัฐอย2างเท2า

เทียมกัน



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 4 การสร�างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข�มแข็ง

     - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ที่ ๒  ด�านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

     - แนวทางที่  2.4  ส2งเสริมและสนับสนุนการแก�ไขปaญหาความยากจนอย2างยั่งยืน  โดยการสร�างงาน  สร�างอาชีพ  สร�างรายได�  และลดรายจ2ายของประชาชน

 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เปNาหมาย
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เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕62)

วัตถุประสงค

 งบประมาณและที่ผ2านมา

ที่ โครงการ
 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 เทศบาลพบ จัดกิจกรรมให�บริการด�าน ชุมชนในเขตเทศบาล 500,000       500,000       500,000       จํานวนครั้งที่จัด ประชาชนในเขต กองสวัสดิการ

ประชาชนเพื่อ ต2างๆ แก2ประชาชนในเขต จํานวน 62 ชุมชน (500,000)      กิจกรรมเทศบาล เทศบาลได�รับการ สังคม

บริการและพัฒนา เทศบาล พบประชาชน บริการด�านต2างๆ

อย2างทั่วถึง

เปNาหมายวัตถุประสงค
ที่ โครงการ



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

2 สนับสนุนการ เพื่อสนับสนุนให�ชุมชนมี สนับสนุนเงินทุนสําหรับเป̀น 2,100,000    2,100,000    2,100,000    สมาชิกกองทุน กองทุนมีทุนสํารอง กองสวัสดิการ

ดําเนินงาน กองทุนสวัสดิการชุมชนที่ สวัสดิการประชาชนตามมติ (3,000,000)    14,100 ราย สําหรับจัดสวัสดิการให� สังคม

สวัสดิการชุมชน ช2วยเหลือเกื้อกูลกันตาม คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ กับสมาชิกกองทุน

(กองทุนสวัสดิการ นโยบายของรัฐ 29 มิถุนายน 2553 โดย

ชุมชน) สมทบงบประมาณเข�า
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

ชุมชน) สมทบงบประมาณเข�า

กองทุนสวัสดิการชุมชน  

อัตรา  1:1:1 มีสมาชิก

 14,100 ราย



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

3 ส2งเสริมและ  - เพื่อให�กลุ2มแม2บ�านวัยใส แม2วัยใสในชุมชน จํานวน 200,000       200,000       200,000       ร�อยละของจํานวน  - แม2วัยใสได�รับความรู� กองสวัสดิการ

พัฒนาการเรียน ได�รับความรู�ในการประ 100 คน แม2วัยใสที่เข�าร2วม ในการประกอบอาชีพที่ สังคม 

รู�ด�านการประ กอบอาชีพที่เหมาะสม กิจกรรม เหมาะสม

กอบอาชีพใน  - เพื่อส2งเสริมให�กลุ2มแม2  - กลุ2มแม2วัยใสมีทาง

กลุ2มแม2วัยใส วัยใสสามารถมีทางเลือก เลือกในการประกอบ
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 งบประมาณและที่ผ2านมา
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กลุ2มแม2วัยใส วัยใสสามารถมีทางเลือก เลือกในการประกอบ

ในการประกอบอาชีพ อาชีพ

 - เพื่อให�กลุ2มแม2บ�านวัยใส  - กลุ2มแม2วัยใสได�รับการ

ได�รับความรู�และพัฒนา เรียนรู�และพัฒนาทาง

ทางด�านสุขภาพ เศรษฐกิจ ด�านสุขภาพ  เศรษฐกิจ

และสังคม และสังคม

 - เพื่อส2งเสริมให�กลุ2มแม2  - กลุ2มแม2วัยใสได�รับการ

วัยใสได�รับการพัฒนาคุณภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต

ชีวิต



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 4 การสร�างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข�มแข็ง

     - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ที่ ๒  ด�านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

     - แนวทางที่  2.5  สร�างศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน

 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕62)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 งบประมาณและที่ผ2านมา
โครงการ เปNาหมายที่ วัตถุประสงค


 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 เสริมสร�างการ  - เพื่อให�เด็กได�รับการเตรียม  - ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 500,000       500,000       500,000        - จํานวนศูนย
 เด็กมีความพร�อมในการ สํานักการศึกษา

เรียนรู�และพัฒนา ความพร�อมทั้ง 4 ด�าน ได� เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (800,000)      พัฒนาเด็กเล็ก เข�าสู2การเรียนการศึกษา

เด็กในศูนย
พัฒนา อย2างถูกต�อง จํานวน 20 ศูนย
 20 ศูนย
 ภาคบังคับ

เด็กเล็ก  - เพื่อให�เด็กมีพัฒนาการ  - จัดซื้อสื่ออุปกรณ
การ  - จํานวนเด็กเล็ก

สมวัย เข�ากับเพื่อนๆ ได�ดี เรียนการสอน ในศูนย
พัฒนา

 - จ�างเหมาปฏิบัติงานดูแล เด็กเล็ก 871 คน

เด็กและแม2บ�านประจําศูนย


พัฒนาเด็กเล็ก 32 คน

โครงการ เปNาหมายที่ วัตถุประสงค




 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

2 การพัฒนาครูผู� เพื่อพัฒนาความรู�ความ จัดอบรมสัมมนาครูศูนย
 80,000         80,000         80,000         จํานวนครูศูนย
 ครูศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สํานักการศึกษา

ดูแลเด็กของศูนย
 สามารถของครูผู�ดูแลเด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล (126,000)      พัฒนาเด็กเล็กเข�า นําความรู�ที่ได�จากการ

พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 ครั้ง อบรม 42 คน อบรมไปพัฒนาการเรียน

การสอนให�ดียิ่งขึ้น

 งบประมาณและที่ผ2านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 4 การสร�างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข�มแข็ง

     - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ที่ ๒  ด�านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

     - แนวทางที่  2.6  สนับสนุนให�ประชาชนออกกําลังกาย  และเล2นกีฬา เพื่อสร�างเสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดี

 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก
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เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕62)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 พัฒนาบุคลากร เพื่อให�เจ�าหน�าที่ได�รับความรู� จัดส2งเจ�าหน�าที่อบรมด�าน 12,000         12,000         12,000         จํานวผู�เข�าอบรม เจ�าหน�าที่ที่ได�รับการ สํานักการศึกษา

(เจ�าหน�าที่) ความสามารถด�านการกีฬา การกีฬาป6ละ 1 ครั้ง (12,000)         1 คน อบรมมีความรู�ความ

มากยิ่งขึ้น สามารถด�านการกีฬา

มากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 4 การสร�างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข�มแข็ง

     - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ที่ ๒  ด�านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

     - แนวทางที่  2.7  เพิ่มลานกีฬา / ลานสุขภาพในชุมชน และสนับสนุนอุปกรณ
กีฬา

 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕62)

วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ
 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 ก2อสร�างอาคาร  - เพื่อเป̀นศูนย
พัฒนากีฬา ก2อสร�างอาคารศูนย
วิทยา 20,000,000      -  - จํานวน 1 หลัง  - มีศูนย
วิทยาศาสตร
 สํานักการช2าง

ศูนย
วิทยาศาสตร
 ชองนักกีฬาในการแข2งขัน ศาสตร
การกีฬา ขนาด การกีฬา

การกีฬา รายการต2างๆ 16.00x50.00 ม. พร�อม  - ประชาชนได�รับความ

 - เพื่อความสะดวกและความ รั้ว ปNายชื่อศูนย
 รางระบาย สะดวกและความพึง

พึงพอใจของประชาชน น้ํา ค.ส.ล. และปรับปรุง พอใจ

ภูมิทัศน


วัตถุประสงค
 เปNาหมายที่ โครงการ



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 4 การสร�างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข�มแข็ง

     - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ที่ ๒  ด�านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

     - แนวทางที่ 2.8  พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย
สิน  โดยใช�เทคโนโลยีที่ทันสมัย

 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก
เปNาหมาย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕62)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 งบประมาณและที่ผ2านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค


 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 ตั้งจุดบริการด�าน เพื่อสร�างความปลอดภัยใน ตั้งจุดบริการความปลอดภัย 200,000       200,000       200,000       ตั้งจุดบริการ ช2วยลดความเสี่ยงต2อ สํานักปลัด

ความปลอดภัย ชีวิตและทรัพย
สินของผู�ใช� ทางถนน   ดังนี้ (300,000)      ความปลอดภัย การเกิดอุบัติเหตุทาง เทศบาล

ทางถนนช2วง รถใช�ถนนช2วงเทศกาลต2างๆ  - ช2วงเทศกาลป6ใหม2 ป6ละ 2 ครั้ง ถนนในช2วงเทศกาล

เทศกาลต2างๆ 1 จุดๆ ละ ๕ วัน ต2างๆ เป̀นการลดความ

 - ช2วงเทศกาลสงกรานต
 สูญเสียที่อาจเกิดขึ้นแก2

1 จุดๆ ละ ๕ วัน ร2างกายชีวิตและทรัพย


สินของประชาชน

เปNาหมายที่ โครงการ วัตถุประสงค




 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

2 ติดตั้งกล�องวงจร  - เพื่อลดช2องว2างและโอกาส ติดตั้งกล�องวงจรปIด(CCTV.) 1,000,000    1,000,000    1,000,000    จํานวน 62 ชุมชน สามารถใช�ข�อมูลจาก กองสวัสดิการ

ปIด (CCTV.) ในการกระทําผิดของคนร�าย ในชุมชนเขตเทศบาล กล�องวงจรปIดในการ สังคม

ให�น�อยลง 62 ชุมชน สืบค�นและเป̀นหลักฐาน

 - เพื่อใช�ในการสืบสวน ในการติดตามเหตุการณ


จับกุมกระทําผิด ต2างๆ เพื่อความรวดเร็ว

 งบประมาณและที่ผ2านมา
โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
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ที่

จับกุมกระทําผิด ต2างๆ เพื่อความรวดเร็ว

 - เพื่อใช�เป̀นพยานหลักฐาน และแม2นยําในการจับ

ในการดําเนินคดีกับผู� กุมผู�กระทําความผิดที่

กระทําผิด ก2อเหตุได�

 - เพื่อปNองกันและปราบ

ปรามอาชญากรรม

 - เพื่อรักษาความสงบ

เรียบร�อยของชุมชนและ

สังคมตลอดจนนักท2องเที่ยว



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - พื่อปNองกันและรักษาความ  - ติดตั้งกล�องวงจรปIดมุม 30,000          -  - ดูแลความปลอดภัย  - มีระบบกล�องวงจรปIด โรงเรียนเทศบาล

ปลอดภัยต2อชีวิตและทรัพย
สิน เสี่ยงต2างๆ ในตึกเรียนและ และสอดส2อง ที่สามารถบันทึกภาพเก็บ วัดมเหยงคณ


ของนักเรียน ครู ผู�ปกครอง ห�องธุรการ จํานวน 11 จุด พฤติกรรมของ ไว�เพื่อดูเหตุการณ
ต2างๆ

และทรัพย
สินของสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัด นักเรียนได�ร�อยละ  - รักษาความปลอดภัย

 - ควบคุมและดูแลพฤติกรรม มเหยงคณ
 80 ขึ้นไป ในสถานศึกษาได�อย2างมี

 งบประมาณและที่ผ2านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย

 - ควบคุมและดูแลพฤติกรรม มเหยงคณ
 80 ขึ้นไป ในสถานศึกษาได�อย2างมี

ของนักเรียนในโรงเรียน ประสิทธิภาพ

 - ปNองกัน และปNองปราม  - มีอุปกรณ
เฝNาระวังภัย

แก�ไขพฤติกรรมของนักเรียน หรือสอดส2องดูแลรักษา

ที่มีพฤติกรรมไม2พึงประสงค
 ความปลอดภัยและทรัพย


ในสถานศึกษา สินภายในสถานศึกษา

 - เพื่อเฝNาระวัง และรักษา  - บันทึกเหตุการณ
ต2างๆ

ความปลอดภัยของสถาน เพื่อเป̀นพยานหลักฐาน

ศึกษาในยามวิกาล ประกอบในการพิจารณา

คดีได�



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 4 การสร�างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข�มแข็ง

     - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ที่ ๒  ยุทธศาสตร
ด�านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

     - แนวทางที่ 2.9  เพิ่มประสิทธิภาพระบบการปNองกันและบรรเทาสาธารณภัย

 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก
เปNาหมายที่ โครงการ วัตถุประสงค
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 งบประมาณและที่ผ2านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕62)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 ปNองกันอัคคีภัย  - เพื่อให�ประชาชนเข�ามามี  - จัดหาเครื่องดับเพลิงเคมี 250,000       250,000       250,000       จํานวนชุมชนได�รับ  - ช2วยลดความเสี่ยงต2อ สํานักปลัด

ในชุมชน ส2วนร2วมในการปNองกัน แห�ง   ขนาด ๑๐ ปอนด
 (300,000)      การปNองกันอัคคีภัย การเกิดอัคคีภัยในชุมชน เทศบาล

อัคคีภัยในชุมชน พร�อมตู�ใส2ให�ชุมชน 62 ชุมชน  - เป̀นการสร�างขวัญ

 - สร�างความปลอดภัยใน  - จัดซื้อเครื่องช2วยหายใจ กําลังใจให�กับประชาชน

ชีวิตและทรัพย
สินของ (BA) ชนิดอัดอากาศแบบ ในชุมชนรวมทั้งให�

ประชาชน สะพายหลัง ขนาด 300 ประชาชนเข�ามามี

BAR ส2วนร2วม

 - อัดเครื่องดับเพลิงเคมีที่

ใช�แล�วให�กับชุมชน

 - ประชาสัมพันธ
การปNอง

กันอัคคีภัย   โดยจัดทํา

เปNาหมายที่ โครงการ วัตถุประสงค




 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

สติกเกอร
หมายเลข

โทรศัพท
แจ�งเหตุเพลิงไหม�

2 ฝpกอบรมอาสา เพื่อส2งเสริมให�ประชาชนได� จัดฝpกอบรมอาสาสมัคร 300,000       300,000       300,000       อาสาสมัครเข�าร2วม ทําให�ประชาชนได�มี สํานักปลัด

สมัครปNองกัน รู�จักปNองกันและช2วยเหลือ ปNองกันสาธารณภัยใน (350,000)      อบรม  500 คน ความรู�เกี่ยวกับการ เทศบาล

สาธารณภัยใน ตนเองด�านการปNองกัน ชุมชน  จํานวน 500 คน ปNองกันสาธารณภัยต2างๆ

เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

โครงการ วัตถุประสงค
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ที่

สาธารณภัยใน ตนเองด�านการปNองกัน ชุมชน  จํานวน 500 คน ปNองกันสาธารณภัยต2างๆ

ชุมชน สาธารณภัยในชุมชนสนับ ที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน

สนุนให�สามารถดําเนินการ

ปNองกันและแก�ปaญหาได�

อย2างรวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

3 ปNองกันและ  - เพื่อบรรเทาความเดือด  - บริการส2งน้ําเพื่ออุปโภค 100,000       100,000       100,000       แก�ปaญหาภัยแล�ง  - ประชาชนมีน้ําสะอาด สํานักปลัด

บรรเทาภัยแล�ง ร�อนของประชาชนที่ประ บริโภคตามจุดต2างๆ ให�กับ (400,000)      ให�กับผู�เดือดร�อน ใช�ในการอุปโภค บริโภค เทศบาล

สบภัยแล�งในพื้นที่เทศบาล ประชาชนที่ขาดแคลนน้ํา 90% ที่เพียงพอและทั่วถึง

นครนครศรีธรรมราช ในช2วงหน�าแล�ง  - สามารถแก�ปaญหา

 - เตรียมการปNองกันและ  - กําหนดแนวทางช2วย การขาดแคลนน้ําในช2วง

โครงการ วัตถุประสงค
ที่
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 งบประมาณและที่ผ2านมา
เปNาหมาย

 - เตรียมการปNองกันและ  - กําหนดแนวทางช2วย การขาดแคลนน้ําในช2วง

ประสานการปฏิบัติงาน เหลือทั้งระยะสั้นและระยะ หน�าแล�งได�

ระหว2างส2วนราชการต2างๆ ยาว

ที่เกี่ยวข�อง 



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมแห2งการเรียนรู�และภูมิปaญญาเพื่อสร�างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช

     - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ที่ ๓  ด�านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

     - แนวทางที่ 3.1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน แหล2งเรียนรู� และสนับสนุนการมีส2วนร2วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส2วน

 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก
เปNาหมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕62)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

 งบประมาณและที่ผ2านมา
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 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 แข2งขันทักษะ  - เพื่อจัดการแข2งขันทักษะ  - นักเรียนศูนย
พัฒนาเด็ก     4,500,000     4,500,000     4,500,000  - จํานวนนักเรียน  - นักเรียนได�รับการพัฒนาสํานักการศึกษา

ทางวิชาการ ทางวิชาการ และกิจกรรม เล็กในสังกัด 2,500,000    ครูผู�ช2วย ครูศูนย
 สู2ความเป̀นเลิศทางวิชา

กลุ2มสาระการเรียนรู�ระดับ  - นักเรียน ครู สถานศึกษา พัฒนาเด็กเล็กที่เข�า การและกิจกรรมตรงตาม

เทศบาลคัดเลือกเป̀นตัวแทน โรงเรียนในสังกัด ร2วมโครงการ ศักยภาพ

เทศบาลเข�าร2วมแข2งขันระดับ  - ร�อยละของนัก  - ครู บุคลากรทางการ

ภาคและระดับประเทศ เรียน ครู และบุคลา ศึกษาได�แลกเปลี่ยน

กรทางการศึกษา เรียนรู�ร2วมกัน

ที่เข�าร2วมโครงการ

 - เพื่อจัดแสดงผลงานทาง  - บุคลากรทางการศึกษา  - จํานวนสถานศึก  - สถานศึกษาโรงเรียน

วิชาการของนักเรียน ครู และ  - สถานศึกษาโรงเรียนใน ษาที่ร2วมจัดบูธ ในสังกัดและ อปท.มีการ

บุคลากรทางการศึกษาใน สังกัด นิทรรศการทาง นําเสนอผลงานทางวิชา

เปNาหมายที่ โครงการ วัตถุประสงค




 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

ระดับเทศบาล วิชาการ การและกิจกรรมการ

 - เพื่อจัดแสดงผลงาน  - ผลงานการจัดบูธ  - จํานวนบูธนิทรรศ จัดการศึกษาผ2านบูธ

นิทรรศการทางวิชาการ และ นิทรรศการ การทางวิชาการที่ นิทรรศการ

ประชาสัมพันธ
ผลการจัดการ จัดแสดงในระดับ  - นักเรียนได�รับการ

ศึกษาระดับภาค ภาค พัฒนาการเรียนรู�สู2ความ

โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา
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ที่

ศึกษาระดับภาค ภาค พัฒนาการเรียนรู�สู2ความ

เป̀นเลิศทางวิชาการ

 - จํานวนนักเรียน  - ครูมีความกระตือรือ

ครู ที่ประสบความ ร�นในการพัฒนาการ

สําเร็จในการแข2ง จัดการเรียนการสอน

ขันระดับภาคและ

ระดับประเทศ

 - เพื่อจัดการแข2งขันคัดเลือก  - นักเรียน ตัวแทนโรงเรียน  - จํานวนนักเรียน  - นักเรียนตัวแทนเทศ

นักเรียนโรงเรียนในสังกัดชั้น ในสังกัดระดับชั้น ป.5 ที่เป̀นตัวแทนระดับ บาลประสบความสําเร็จ

ป.5 และชั้น ม.2  ใน 5 โรงเรียนละ 5 คน/กลุ2ม ชั้น ป.5 และระดับ ในการแข2งขันโครงการ

กลุ2มสาระ ประกอบด�วย สาระ และชั้น ม.2 โรงเรียน ชั้น ม.2 แข2งขันคนเก2งในโรงเรียน

คณิตศาสตร
 ภาษาไทย ละ 5 คน/กลุ2มสาระการ ท�องถิ่นระดับประเทศ



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

วิทยาศาสตร
 สังคมศึกษา เรียนรู�ใน 5 กลุ2มสาระการ

และภาษาอังกฤษ เป̀นตัว เรียนรู�

แทนเทศบาล

 - เพื่อจัดส2งนักเรียนตัวแทน  - ครูผู�ฝpกสอนโรงเรียนใน  - จํานวนนักเรียน

เทศบาลพร�อมครูฝpกสอน สังกัด จํานวน 90 คน ตัวแทนเทศบาล
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

เทศบาลพร�อมครูฝpกสอน สังกัด จํานวน 90 คน ตัวแทนเทศบาล

เข�าร2วมการแข2งขันในโครง  - บุคลากรทางการศึกษา ระดับชั้น ป.5 

การการแข2งขันคนเก2งใน จํานวน 5 คน และชั้น ม.2 ที่

โรงเรียนท�องถิ่นระดับ  - นักเรียนตัวแทนเทศบาล ประสบความ

ประเทศ ระดับชั้น ป.5 จํานวน 5 คน สําเร็จในระดับ

 - นักเรียนพร�อมครูผู�ฝpกสอน และระดับชั้น ม.2 จํานวน ประเทศ

เข�าร2วมการแข2งขันระดับ 5 คน พร�อมครูผู�ฝpก

ประเทศ และบุคลากรทางการศึกษา

รวม 12 คน เข�าร2วม

กิจกรรม



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

2 วัดผลและประ เพื่อจัดทําเครื่องมือวัดผล จัดสอบวัดผลนักเรียนทุก        100,000        100,000        100,000 จํานวนนักเรียน นักเรียนสามารถรู�ระดับ สํานักการศึกษา

เมินผลการศึกษา ให�กับโรงเรียนในสังกัด คน ป6การศึกษาละ 2 ครั้ง (200,000)      เข�าสอบวัดผล ผลการเรียนรู�ของตนเอง

เทศบาล 10,040 คน ของแต2ละภาคการศึกษา

โครงการ
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 งบประมาณและที่ผ2านมา
ที่ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

3 พัฒนาพนักงาน  - เพื่อพัฒนาบุคลากรใน จัดอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน 2,526,000    2,526,000    2,526,000     - ร�อยละของ  - ครูผู�สอนโรงเรียนใน สํานักการศึกษา

ครูและบุคลากร สังกัดให�มีความรู�ความ ผู�บริหารสถานศึกษา พนักงานครูและ สังกัดสามารถจัดการ

ทางการศึกษา สามารถในด�านการจัดการ พนักงานครูเทศบาล ครู บุคลากรทางการ เรียนการสอนได�บรรลุ

เรียนการสอน บรรลุตาม อัตราจ�าง  บุคลากรสนับ ศึกษาเข�ารับอบรม ตามเปNาหมายของหลัก

เปNาหมายของหลักสูตร สนุนการสอน และบุคลากร สูตรแกนกลาง

เปNาหมายที่ โครงการ วัตถุประสงค

 งบประมาณและที่ผ2านมา
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เปNาหมายของหลักสูตร สนุนการสอน และบุคลากร สูตรแกนกลาง

แกนกลาง สายงานการศึกษา ตาม  - ผู�บริหารสถานศึกษา

 - เพื่อพัฒนาศักยภาพของ หลักสูตรที่กําหนด และบุคลากรทางการ

ผู�บริหารสถานศึกษา และ ศึกษาสามารถบริหาร

บุคลากรทางการศึกษา จัดการได�อย2างมีประ

 - เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย สิทธิภาพและเกิด

การจัดการศึกษาให�บรรลุ ประสิทธิผล

เปNาหมายของหน2วยงาน



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

4 จัดทําแผนพัฒนา เพื่อจัดทําแผน และทบทวน  - แผนยุทธศาสตร
การพัฒนา        500,000        500,000        500,000  - จํานวนแผน  - เทศบาลนครศรีฯ มี สํานักการศึกษา

การศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาของ การศึกษา (350,000)      พัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา

สํานักการศึกษา และสถาน  - แผนพัฒนาการศึกษา ของเทศบาล และ  - สถานศึกษาโรงเรียน

ศึกษาโรงเรียนในสังกัด สามป6 สถานศึกษาโรงเรียน ในสังกัดมีแผนพัฒนา

 - แผนปฏิบัติการประจําป6 ในสังกัดที่จัดทํา การศึกษาครบทั้ง 5 แผน

 งบประมาณและที่ผ2านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
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 - แผนปฏิบัติการประจําป6 ในสังกัดที่จัดทํา การศึกษาครบทั้ง 5 แผน

งบประมาณ เป̀นเอกสารรูปเล2ม  - บุคลากรทุกฝqายมีส2วน

 - แผนปฏิบัติการประจําป6  - จํานวนผู�เข�าร2วม ร2วมในการจัดทําแผน

การศึกษา การจัดทําแผน และ พัฒนาการศึกษาทั้งใน

เข�าร2วมประชุม ระดับเทศบาล และระ

สัมมนาผลการดํา ดับสถานศึกษา

เนินการตามแผน

พัฒนาการศึกษา



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

5 ปรับปรุงภูมิทัศน
 เพื่อให�ภูมิทัศน
ภายใน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 180,000       180,000       180,000       จํานวนโรงเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล สํานักการศึกษา

ในโรงเรียน โรงเรียน  และศูนย
พัฒนา 10  โรงเรียน และศูนย
 (500,000)      และศูนย
พัฒนา 10 โรงเรียนและศูนย


เด็กเล็กสวยงาม มีระเบียบ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เด็กเล็กที่ได�รับการ พัฒนาเด็กเล็กมีภูมิทัศน


น2าอยู2สร�างบรรยากาศที่ดี 20 ศูนย
 ปรับปรุง สวยงาม น2าอยู2

ต2อการเรียนการสอน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
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 งบประมาณและที่ผ2านมา

ต2อการเรียนการสอน

6 อาหารเสริมนม  - เพื่อให�เด็กได�รับอาหาร  - โรงเรียนสังกัดเทศบาล 33,375,670     33,375,670     33,375,670     จํานวนนักเรียน เด็กได�รับอาหารเสริม สํานักการศึกษา

เสริมนมอย2างทั่วถึงและ  - โรงเรียนสังกัด   สพฐ. (23,603,400)    และเด็กศูนย
พัฒนา นมอย2างเพียงพอทําให�

เพียงพอ จํานวน 4 โรงเรียน เด็กเล็กได�รับอาหาร มีสุขภาพร2างกาย

 - เพื่อเสริมสร�างสุขภาพ  - ศูนย
การศึกษาพิเศษ เสริมนม แข็งแรงมากยิ่งขึ้น

ร2างกายของเด็กให�สมบูรณ
 ประจําจังหวัด 1,0040 คน

แข็งแรง  - ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 20 ศูนย




 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

7 จัดงานชุมนุม  - เพื่อส2งเสริมและฟ��นฟู จัดงานชุมนุมลูกเสือท�องถิ่น 4,500,000     -  - จํานวน 1 ครั้ง  - กิจกรรมลูกเสือท�อง สํานักการศึกษา

ลูกเสือท�องถิ่น กิจกรรมลูกเสือท�องถิ่นให� ไทย  เพื่อให�ลูกเสือ เนตร ถิ่นได�รับการส2งเสริมและ

ไทย มีความเจริญ ก�าวหน�า นารี เป̀นผู�มีคุณธรรม รู�จัก ฟ��นฟูให�มีความเจริญ

 - เพื่อส2งเสริมให�ลูกเสือ เสียสละช2วยเหลือผู�อื่น นํา ก�าวหน�า

เนตรนารีมีความเข�าใจใน ความรู� ความสามารถ  - ลูกเสือ  เนตรนารีได�
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ที่ โครงการ เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

วัตถุประสงค


เนตรนารีมีความเข�าใจใน ความรู� ความสามารถ  - ลูกเสือ  เนตรนารีได�

หลักการและวีธีการลูกเสือ ประสบการณ
 และทัศนคติ รับการพัฒนาให�มี

 - เพื่อพัฒนาลูกเสือ ที่ดีที่ได�รับจากงานชุมนุม ศักยภาพและความ

เนตรนารี  ให�มีศักยภาพ ลูกเสือไปประยุกต
ใช�ในชีวิต  พร�อมในการเข�าร2วม

และความพร�อมในการเข�า ประจําวันได� กิจกรรมลูกเสือระดับ

ร2วมกิจกรรมลูกเสือระดับ ชาติและนานาชาติ

ชาติและนานาชาติ



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

8 จัดซื้อวัสดุ  - เพื่อให�โรงเรียนเทศบาล  - เก�าอี้พลาสติกอย2างดี 40,000          -  - โรงเรียนมีเก�าอี้ มีเก�าอี้รองรับผู�ปกครอง โรงเรียนเทศบาล

ครุภัณฑ
สําหรับ และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมี (หนา) จํานวน 200 ตัว จํานวน 200 ตัว นักเรียนเข�าร2วมประชุม วัดศรีทวี

โรงเรียนและ วัสดุครุภัณฑ
เพียงพอในการ กิจกรรมต2าง ๆ ของทาง

ศูนย
พัฒนาเด็ก ปฏิบัติงาน โรงเรียน

เล็ก  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  - เครื่องคอมพิวเตอร
 50,000          -  - โรงเรียนมีเครื่องคอมการจัดทําข�อมูลสาร โรงเรียนเทศบาล

ที่
 งบประมาณและที่ผ2านมา

โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
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เล็ก  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  - เครื่องคอมพิวเตอร
 50,000          -  - โรงเรียนมีเครื่องคอมการจัดทําข�อมูลสาร โรงเรียนเทศบาล

ในการบริหารการจัดการ โน�ตบุyคพร�อมพริ้นเตอร
 พิวเตอร
 และเครื่อง สนเทศของโรงเรียนมี วัดศรีทวี

เรียนการสอน จํานวน 2 ชุด พริ้นเตอร
 จํานวน ความสะดวกรวดเร็ว

2 ชุด ยิ่งขึ้น

 - โตyะ-เก�าอี้  ครูระดับ 77,000          -  - โรงเรียนมีโตyะ - มีโตyะ เก�าอี้ เพียงพอกับ โรงเรียนเทศบาล

3 - 6 จํานวน 10 ชุด เก�าอี้ครูระดับ 3-6  จํานวนครูและบุคลากร วัดศรีทวี

จํานวน 10 ชุด

 - โตyะ-เก�าอี้ไม�นักเรียน 160,000        -  - โรงเรียนมีโตyะ - นักเรียนมีที่นั่งที่ดีและ โรงเรียนเทศบาล

จํานวน 100 ชุด เก�าอี้ไม�นักเรียน เพียงพอ ทําให�การเรียน วัดศรีทวี

จํานวน 100 ชุด การสอนดีขึ้น



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - โตyะอาหารพร�อม 45,000          -  - มีโตyะ-เก�าอี้อาหาร นักเรียนมีที่นั่งที่ดีและ โรงเรียนเทศบาล

เก�าอี้ 2 ตัวต2อ 1 ชุด จํานวน 10 ชุด เพียงพอ สําหรับนั่งรับ วัดศรีทวี

แบบ สปช.จํานวน 10 ชุด ประทานอาหาร

 - พัดลมเพดานแบบโคจร 88,000          -  - มีพัดลมเพดาน ห�องเรียนชั้นอนุบาลถึง โรงเรียนเทศบาล

ขนาด 16 นิ้ว พร�อม โคจร จํานวน ชั้นประถมศึกษาป6ที่ 6 มี วัดศรีทวี

 งบประมาณและที่ผ2านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
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ขนาด 16 นิ้ว พร�อม โคจร จํานวน ชั้นประถมศึกษาป6ที่ 6 มี วัดศรีทวี

อุปกรณ
สายไฟและติดตั้ง 40 ตัว พัดลมติดตั้งครบทุกห�อง

จํานวน 40 ตัว เรียนบรรยากาศเอื้อต2อ

การจัดการเรียนการสอน

ของนักเรียน

 - รถเข็นขยะล�อยางพื้นไม� 44,400          -  - มีรถเข็นขยะ ขนขยะทิ้งสะดวก ทําให� โรงเรียนเทศบาล

โครงเหล็ก กั้นด�วยเหล็ก จํานวน 2 คัน บริเวณโรงเรียนสะอาด วัดศรีทวี

แผ2นชุบสีพร�อมพ2นสี จํานวน สวยงาม ปลอดมลพิษ

2 คัน

 - เครื่องทําน้ําเย็น ขนาด 80,000          -  - มีเครื่องทําน้ํา มีเครื่องกรองน้ําให�ครู โรงเรียนเทศบาล

3 กyอก พร�อมเครื่องกรองน้ํา เย็น 1 ชุด นักเรียนและบุคลากรได� วัดศรีทวี

ดื่มและใช�น้ําที่สะอาด



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - คอมพิวเตอร
เพื่อใช�ในงาน 125,000        -  - จํานวน 5 เครื่อง โรงเรียนมีคอมพิวเตอร
 โรงเรียนเทศบาล

ธุรการชั้นมัธยมศึกษา สําหรับงานธุรการ วัดท2าโพธิ์

ตอนต�น จํานวน 5 เครื่อง อย2างเพียงพอ

 - โตyะ เก�าอี้โรงอาหาร 66,000          -  - ร�อยละ 100 ของ นักเรียนมีที่นั่งที่ดีและ โรงเรียนเทศบาล

จํานวน 20 ชุด นักเรียนและบุคลากรเพียงพอ สําหรับนั่งรับ วัดเสาธงทอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
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 งบประมาณและที่ผ2านมา

จํานวน 20 ชุด นักเรียนและบุคลากรเพียงพอ สําหรับนั่งรับ วัดเสาธงทอง

ในโรงเรียนได�ใช� ประทานอาหาร

สิ่งอํานวยความ

สะดวกและสาธารณู

ปโภคอย2างทั่วถึง

 - เก�าอี้พลาสติก จํานวน 36,000          -  - ร�อยละ 100 ของ มีเก�าอี้ใช�ในการจัด โรงเรียนเทศบาล

200 ตัว นักเรียนและ กิจกรรมต2างๆ เพียงพอ วัดเสาธงทอง

บุคลากรใน

โรงเรียนได�ใช�

สิ่งอํานวยความ

สะดวกและสาธารณู

ปโภคอย2างทั่วถึง



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - โตyะ-เก�าอี้พลาสติก 240,000        -  - จํานวน 200 ชุด มีเก�าอี้ใช�ในการจัด โรงเรียนเทศบาล

นักเรียน จํานวน 200 ชุด กิจกรรมต2างๆ เพียงพอ วัดเสมาเมือง

 - โตyะ-เก�าอี้ครู 140,000        -  - จํานวน 20 ชุด โรงเรียนมีจํานวนโตyะ โรงเรียนเทศบาล

ระดับ 3-6 จํานวน และเก�าอี้เพียงพอกับ วัดเสมาเมือง
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เปNาหมายที่ โครงการ วัตถุประสงค

 งบประมาณและที่ผ2านมา

ระดับ 3-6 จํานวน และเก�าอี้เพียงพอกับ วัดเสมาเมือง

20 ชุด จํานวนครูและบุคลากร

 - พัดลมแมงปอ 90,000          -  - จํานวน 60 ตัว โรงเรียนมีพัดลม โรงเรียนเทศบาล

จํานวน 60 ตัว เพียงพอในห�องเรียน วัดเสมาเมือง

 - เก�าอี้พลาสติก อย2างดี 80,000          -  - จํานวน 400 ตัว มีเก�าอี้รองรับผู�ปกครอง โรงเรียนเทศบาล

(หนา) จํานวน 400 ตัว นักเรียนเข�าร2วมประชุม วัดเสมาเมือง

กิจกรรมต2างๆ ของทาง

โรงเรียน



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - โตyะ - เก�าอี้นักเรียน 150,000  -  - จํานวน 100 ชุด นักเรียนโรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเทศบาล

จํานวน 100 ชุด วัดท�าวโคตร มีโตyะ - เก�าอี้ วัดท�าวโคตร

 นักเรียนอย2างเพียงพอ

 - เก�าอี้พลาสติก 75,000  -  - จํานวน 300 ตัว โรงเรียนและชุมชนมีเก�าอี้ โรงเรียนเทศบาล

จํานวน 300 ตัว พลาสติกเพียงพอ วัดท�าวโคตร
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โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

ที่

จํานวน 300 ตัว พลาสติกเพียงพอ วัดท�าวโคตร

ต2อความต�องการ

 - เครื่องคอมพิวเตอร
 PC 440,000        -  - จํานวน 20 เครื่อง  - มีเครื่องคอมพิวเตอร
 โรงเรียนเทศบาล

สําหรับการเรียนการสอน สําหรับการเรียนการสอน วัดท�าวโคตร

จํานวน 20 เครื่อง เพิ่มเติม

 - นักเรียนโรงเรียน

เทศบาลวัดท�าวโคตร

ได�รับบริการคอมพิวเตอร


เพียงพอ



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - เครื่องเสียงจํานวน 1 ชุด 150,000        -  - จํานวน 1 ชุด โรงเรียนและชุมชนมี โรงเรียนเทศบาล

เครื่องเสียงกลางแจ�งใน วัดท�าวโคตร

การจัดกิจกรรมต2าง ๆ

 - รถเข็นขยะล�อยาง พื้นไม� 44,400          -  - จํานวน 2 คัน  - โรงเรียนมีความสะดวก โรงเรียนเทศบาล

โครงเหล็ก กั้นด�วยเหล็กแผ2น ในการขนถ2ายขยะ วัดท�าวโคตร
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เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค


โครงเหล็ก กั้นด�วยเหล็กแผ2น ในการขนถ2ายขยะ วัดท�าวโคตร

ชุบสีพร�อมพ2นสี  จํานวน 2  - โรงเรียนมีความ

คัน สะอาด สวยงาม และ 

ปลอดมลพิษ

 - เครื่องปรับอากาศ ขนาด 200,000        -  - จํานวน 6 เครื่อง นักเรียน  ผู�ปกครอง โรงเรียนเทศบาล

 18,000 BTU  จํานวน บุคลากรหรือผู�ที่มาติดต2อ วัดท�าวโคตร

6 เครื่อง ราชการได�รับความ

สะดวกสบายเมื่อมาใช�

บริการหรือมาติดต2อ

ราชการ  ณ โรงเรียน

เทศบาลวัดท�าวโคตร



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - เครื่องทําน้ําเย็น ขนาด 80,000          -  - จํานวน 1 ชุด นักเรียนและบุคลากร โรงเรียนเทศบาล

3 กyอก พร�อมเครื่องกรองน้ํา มีน้ําดื่ม น้ําใช�ที่สะอาด วัดท�าวโคตร

และเพียงพอ

 - เครื่องปรับอากาศ ขนาด 180,000        -  - จํานวน 5 เครื่อง นักเรียนมีความสุขกับ โรงเรียนสาธิต

 24,000 BTU จํานวน การเรียนและการจัด เทศบาล

เปNาหมายวัตถุประสงค
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 งบประมาณและที่ผ2านมา
ที่ โครงการ

 24,000 BTU จํานวน การเรียนและการจัด เทศบาล

5 เครื่อง กิจกรรม วัดเพชรจริก

 - โตyะ-เก�าอี้นักเรียนระดับ 150,000       150,000 150,000 จํานวนป6ละ นักเรียนมีโตyะ-เก�าอี้นั่ง โรงเรียนสาธิต

มัธยม จํานวนป6ละ 100 ชุด 100 ชุด เพียงพอ เทศบาล

วัดเพชรจริก

 - โตyะ-เก�าอี้ สําหรับนั่งรับ 120,000       40,000 40,000 จํานวน 50 ชุด นักเรียน-ครู มีโตyะเก�าอี้ โรงเรียนสาธิต

ประทานอาหาร จํานวนป6ละ เพียงพอในการนั่ง เทศบาล

50 ชุด รับประทานอาหาร วัดเพชรจริก

 - เครื่องปรับอากาศ ขนาด 400,000        -  - จํานวน 8 เครื่อง มีเครื่องปรับอากาศเสริม โรงเรียนเทศบาล

24,000 BTU จํานวน สร�างบรรยากาศของ วัดท2าโพธิ์

8 เครื่อง การเรียนรู�



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - โตyะสําหรับรับประทาน 307,200        -  - โตyะ-เก�าอี้ จํานวน เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กมี ศพด. ชุมชน

อาหาร 64 ชุดประกอบด�วย 64 ชุด โตyะ-เก�าอี้เพียงพอในการ สารีบุตร

โตyะ 1 ตัว  เก�าอี้ 2 ตัว โตyะ รับประทานอาหาร ศพด.ชุมชนคูขวาง

กว�าง 60 ซม.ยาว 120 ซม. ศพด.ชุมชนท2าโพธิ์

สูง 60 ซม. เก�าอี้ กว�าง ศพด. ชุมชน

 งบประมาณและที่ผ2านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย

สูง 60 ซม. เก�าอี้ กว�าง ศพด. ชุมชน

30  ซม. ยาว 120 ซม. เพชรจริก

สูง 30 ซม. ศพด.ชุมชนตาก

สิน-วัดชะเมา

ศพด.ประตูลอด

ศพด.ชุมชนศาลา

มีชัย

ศพด.ท�าวโคตร

ศพด.เทศบาล 1

ศพด.เทศบาล 2

ศพด.เทศบาล 3

ศพด.เทศบาล 4



ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ป�  2560 ป�  2561 ป�  2562 (KPI) จะได)รับ ที่รับผิดชอบ

 - พัดลมติดฝาผนัง ขนาด 52,800          -  - จํานวน 24 ตัว เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กมี ศพด. ชุมชน

16 นิ้ว จํานวน 24 ตัว ความสุขกับการจัด สารีบุตร

กิจกรรม ศพด.ชุมชนคูขวาง

ศพด. ชุมชน

ไสเจริญ

ที่ วัตถุประสงค� เป1าหมาย
งบประมาณและที่มา

โครงการ
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ไสเจริญ

ศพด. เทศบาล 1

ศพด. เทศบาล 2

ศพด. เทศบาล 4

 - ชั้นวางสิ่งของ ขนาด 29,750          -  - จํานวน 7 ชุด นักเรียนมีที่สําหรับเก็บ ศพด.ชุมชน

94x94x94 ซม. ขนาด ของใช� อุปกรณ
ส2วนตัว การเคหะ

ช2อง 30x30 ซม.จํานวน ของตนเอง ศพด.ชุมชน

 7 ชุด สารีบุตร



ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ป�  2560 ป�  2561 ป�  2562 (KPI) จะได)รับ ที่รับผิดชอบ

 - โตyะสําหรับนั่งจัดกิจกรรม 205,000        -  - จํานวน 25 ชุด นักเรียนมีโตyะ - เก�าอี้ ศพด.ชุมชน

การเรียนการสอน 25 ชุด เพียงพอ และเสริมสร�าง คูขวาง

1 ชุด ประกอบด�วย  โตyะ บุคลิกในการนั่งเขียน ศพด.ชุมชน

1 ตัว เก�าอี้ 6 ตัว โตyะขนาด หนังสือ บุญนารอบ

60x120x50 ซม. เก�าอี้ ศพด.ชุมชน

วัตถุประสงค� เป1าหมายที่ โครงการ
งบประมาณและที่มา
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60x120x50 ซม. เก�าอี้ ศพด.ชุมชน

ขนาด 29x30x50 ซม. ตากสิน-

ชะเมา

ศพด.ชุมชน

หน�าสถานี

รถไฟ



ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ป�  2560 ป�  2561 ป�  2562 (KPI) จะได)รับ ที่รับผิดชอบ

 - โตyะคอมพิวเตอร
 18,000          -  - จํานวน  10 ชุด ครูมีโตyะคอมพิวเตอร
ที่ ศพด.ชุมชน

ขนาด 50x80x75 ซม. เหมาะสมในการใช�เครื่อง บุญพาสันติ

จํานวน  10 ชุด คอมพิวเตอร
 ศพด.ชุมชน

วัดหัวอิฐ

ศพด.ชุมชนทุ2งจีน

วัตถุประสงค� เป1าหมาย
งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ
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ศพด.ชุมชนทุ2งจีน

ศพด.ชุมชน

บุญนารอบ

ศพด.ชุมชน

ท�าวโคตร

ศพด.ชุมชน

ตลาดหัวอิฐ

ศพด.ชุมชนหน�า

สถานีรถไฟ

ศพด.ชุมชนไสเจริญ

ศพด.ศาลามีชัย

ศพด.เทศบาล 4



ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ป�  2560 ป�  2561 ป�  2562 (KPI) จะได)รับ ที่รับผิดชอบ

 - ตู�วางของ 6 ช2อง ขนาด 47,600          -  - จํานวน 17 ตู� นักเรียนมีตู�วางสิ่งของ ศพด.ชุมชน

30x80x90 ซม. จํานวน สําหรับใส2ที่นอน กระเป�า บุญพาสันติ

17 ตู� และของใช�อื่นๆครบตาม ศพด.ชุมชน

จํานวนนักเรียนที่มีภายใน วัดหัวอิฐ

ศูนย
ฯ ศพด.ชุมชน

เป1าหมายที่ โครงการ
งบประมาณและที่มา

วัตถุประสงค�
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ศูนย
ฯ ศพด.ชุมชน

ตลาดหัวอิฐ

ศพด.เทศบาล 3

ศพด.เทศบาล 4

 - กระดานไวท
บอร
ด 16,000          -  - จํานวน 2 ชุด นักเรียนมีอุปกรณ
ในการ ศพด.ชุมชน

ขนาด 80x120 ซม. ทํากิจกรรมมีความสุขและ ทุ2งจีน

จํานวน 2 ชุด สนุกในการทํากิจกรรม

 - Color Box 3 ชั้น มี 1,700             -  -  จํานวน 2 ใบ ครูมีอุปกรณ
เพื่อใช�ใน ศพด.ชุมชน

ประตูมีกุญแจ จํานวน 2 ใบ การจัดเก็บเอกสารที่ ทุ2งจีน

เพียงพอ



ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ป�  2560 ป�  2561 ป�  2562 (KPI) จะได)รับ ที่รับผิดชอบ

 - พัดลมตั้งพื้น ขนาด 24 นิ้ว 35,200          -  - จํานวน 16 ตัว นักเรียนมีความสุขกับการ ศพด.ชุมชน

จํานวน 16 ตัว เรียนและการจัดกิจกรรม ศพด.ชุมชน

ท2าโพธิ์

ศพด.ชุมชน

บุญนารอบ

งบประมาณและที่มา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป1าหมาย

บุญนารอบ

ศพด.ชุมชน

ท�าวโคตร

ศพด.ชุมชน

ศาลามีชัย

ศพด.ชุมชน

การเคหะฯ

 - อ2างซิงค
สแตนเลสชนิด 9,900             -  - จํานวน 1 อ2าง ห�องรับประทานอาหารมี ศพด.ชุมชน

โครงลอย 2 หลุม ขนาด ซิงค
ล�างจานที่ถูก ประตูลอด

120x50x75 ซม. สุขลักษณะ

จํานวน 1 อ2าง



ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ป�  2560 ป�  2561 ป�  2562 (KPI) จะได)รับ ที่รับผิดชอบ

 - ตู�กระจกบานเลื่อน ขนาด 16,800          -  - จํานวน 4 ใบ เก็บเอกสารของศูนย
ฯ ศพด. ชุมชน

1,185x40x880 มม. ให�เป̀นระเบียบ ท�าวโคตร

จํานวน 4 ใบ ศพด. ชุมชน

ศาลามีชัย

กระติกน้ําร�อนขนาด 2.5 1,100             -  - จํานวน 1 ใบ เด็กมีน้ําร�อน น้ําอุ2น ศพด. ชุมชน
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งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป1าหมาย

กระติกน้ําร�อนขนาด 2.5 1,100             -  - จํานวน 1 ใบ เด็กมีน้ําร�อน น้ําอุ2น ศพด. ชุมชน

ลิตร จํานวน 1 ใบ สําหรับชงนม หน�าสถานี

รถไฟ

 - โตyะขนาด 60x120x 86,400          -  - จํานวน 27 ตัว มีโตyะสําหรับวางอาหาร ศพด. เทศบาล 1

60 ซม จํานวน 27 ตัว และเอกสาร เป̀นระเบียบ ศพด. เทศบาล 2

เรียบร�อย ศพด. เทศบาล 3

ศพด. เทศบาล 4



ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ป�  2560 ป�  2561 ป�  2562 (KPI) จะได)รับ ที่รับผิดชอบ

 - โตyะทํางานระดับ 1-2 9,000             -  - จํานวน 2 ชุด ครูมีโตyะ-เก�าอี้ ที่เหมาะ ศพด.ชุมชน

พร�อมเก�าอี้ จํานวน 2 ชุด สมในการทํางาน ไสเจริญ

 - โตyะทํางานครู ระดับ 3-6 33,000          -  - จํานวน 6 ชุด ครูมีโตyะ-เก�าอี้ ที่เหมาะ ศพด.ชุมชน

จํานวน 6 ชุด พร�อมเก�าอี้ สมในการทํางาน บุญพาสันติ

ศพด.ชุมชน

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป1าหมาย
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ศพด.ชุมชน

การเคหะฯ

ศพด.ชุมชน

ตลาดหัวอิฐ

ศพด.ชุมชน

หน�าสถานี

รถไฟ

เก�าอี้พลาสติก 10,920          -  - จํานวน 91 ตัว นักเรียนมีเก�าอี้เพียงพอ ศพด.ชุมชน

จํานวน 91 ตัว สําหรับนั่งรับประทาน บุญพาสันติ

อาหาร ศพด.ชุมชน

วัดหัวอิฐ

ศพด.ชุมชน



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

ตลาดหัวอิฐ

ศพด.เทศบาล 2

ศพด.เทศบาล 4

9 ก2อสร�าง/ปรับปรุง เพื่อก2อสร�าง ปรับปรุง ซ2อม  - ซ2อมแซมอาคารอนุบาล 200,000        -  - ร�อยละ 100 ของ โรงเรียนมีอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล

อาคารเรียน/อา แซมหรือต2อเติมอาคารเรียน หลังคา ฝNาเพดาน หน�าต2าง โรงเรียนมีอาคาร ห�องเรียน อยู2ในสภาพใช� วัดเสาธงทอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

 งบประมาณและที่ผ2านมา

เปNาหมาย
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อาคารเรียน/อา แซมหรือต2อเติมอาคารเรียน หลังคา ฝNาเพดาน หน�าต2าง โรงเรียนมีอาคาร ห�องเรียน อยู2ในสภาพใช� วัดเสาธงทอง

คารอื่นๆ หรือ อาคารอื่นๆ ให�มั่นคงถาวร และทาสี ห�องเรียน อยู2ใน งานได�ดีเพียงพอและ

ระบบสาธารณูป สวยงามหรือก2อสร�างอาคาร สภาพใช�งานได�และ ทันสมัย

โภค เรียนใหม2ให�เพียงพอกับ เพียงพอต2อความ

จํานวนนักเรียน หรือก2อสร�าง ต�องการ

ปรับปรุงระบบสาธารณูป ร�อยละ 95 ของ

โภคอื่นๆ นักเรียนผู�ปกครอง

มีความพึงพอใจ

ต2อสิ่งแวดล�อมของ

โรงเรียน



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - ทาสีอาคารเรียน ทั้งภาย 300,000        -  - จํานวน 7 อาคาร โรงเรียนมีบรรยากาศที่ โรงเรียนเทศบาล

ใน ภายนอก  จํานวน 7 เอื้อต2อการจัดกิจกรรม วัดเสมาเมือง

อาคาร การเรียนรู�

 - ก2อสร�างอ2างล�างมือนักเรียน 150,000        -  - จํานวน 1 แห2ง โรงเรียนมีอ2างล�างมือ โรงเรียนเทศบาล

ขนาดกว�าง  0.50 ม. ยาว เพียงพอกับนักเรียน วัดเสมาเมือง

วัตถุประสงค
โครงการ เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา
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ที่

ขนาดกว�าง  0.50 ม. ยาว เพียงพอกับนักเรียน วัดเสมาเมือง

11.00 ม และบุคลากร

 - ก2อสร�างอาคารเรียนระดับ 30,000,000       -  - จํานวน 1 แห2ง - นักเรียนระดับชั้นปฐม โรงเรียนเทศบาล

ปฐมวัย อนุบาล 1- 2 วัย (อนุบาล 1 - 2 ) มี วัดท�าวโคตร

อาคารเรียนที่เป̀นสัดส2วน

และเหมาะสมตามวัย

- นักเรียนระดับชั้นปฐม

วัย (อนุบาล 1 - 2 ) มี

สถานที่ในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู�ที่เป̀นสัดส2วน

และเหมาะสมตามวัย



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - ต2อเติมโครงหลังคาเหล็ก 600,000        -  - จํานวน 1 แห2ง  มีสถานที่ในการจัด โรงเรียนเทศบาล

ขนาด 12.00 x 8.05 เมตร กิจกรรมการเรียนรู� วัดท�าวโคตร

(ชั้นดาดฟNา) เพิ่มขึ้น

 - ปรับปรุงเสาธง โดยย�าย 100,000  -  - จํานวน 1 แห2ง มีเสาธงที่มีความ โรงเรียนเทศบาล

ตําแหน2งเสาธงของโรงเรียน เหมาะสมสําหรับจัด วัดท�าวโคตร

ที่
 งบประมาณและที่ผ2านมา

วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
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โครงการ

ตําแหน2งเสาธงของโรงเรียน เหมาะสมสําหรับจัด วัดท�าวโคตร

ให�มีความเหมาะสมต2อสภาพ กิจกรรมในตอนเช�าก2อน

อาคารสถานที่ของโรงเรียน เข�าห�องเรียน

 - ปรับปรุงทาสีรั้วโรงเรียน 98,000          -  - จํานวน 1 ครั้ง โรงเรียนมีสภาพ โรงเรียนสาธิต

ด�านหน�าและด�านทิศใต�ของ บรรยากาศดี ภูมิทัศน
 เทศบาลวัด

โรงเรียน สวยงาม เพชรจริก

 - ก2อสร�างสะพานลอย 24,000          -  - จํานวน 1 แห2ง โรงเรียนมีสะพานเชื่อม โรงเรียนสาธิต

คสล.เชื่อมต2ออาคารเรียน อาคาร อํานวยความ เทศบาลวัด

ระยะกว�าง 1.60 x 3.80 สะดวกแก2นักเรียนและ เพชรจริก

ม. บุคลากรในโรงเรียน



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - ก2อสร�างห�องน้ํา-ห�องส�วม 450,000        -  - จํานวน 15 ห�อง นักเรียนได�รับความ โรงเรียนเทศบาล

นักเรียน จํานวน 15 ห�อง สะดวกสบายในการใช� วัดศาลามีชัย

ห�องน้ํา ห�องส�วมอย2าง

เพียงพอ

 - ทาสีอาคาร 2 110,000        -  - ร�อยละ 95 ของ  - นักเรียนมีจิตสํานึกที่ดี โรงเรียนเทศบาล

 งบประมาณและที่ผ2านมา
วัตถุประสงค
 เปNาหมายที่ โครงการ
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 - ทาสีอาคาร 2 110,000        -  - ร�อยละ 95 ของ  - นักเรียนมีจิตสํานึกที่ดี โรงเรียนเทศบาล

นักเรียนทั้งหมดมี ในการรักษาความสะอาด วัดศาลามีชัย

ความรับผิดชอบ สวยงาม

เรื่องความสะอาด  - นักเรียนปฏิบัติตนเป̀น

แบบอย2างที่ดีในการ

รักษาความสะอาด

 - นักเรียนมีการพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรมที่

เกี่ยวกับความรับผิดชอบ



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - ก2อสร�างอาคารเรียน 5,906,000     -  - ร�อยละ 95 ของ สถานศึกษามีห�องเรียน โรงเรียนเทศบาล

อนุบาล จํานวน 1 หลัง นักเรียนได�ใช�สถาน เพียงพอกับจํานวน วัดศาลามีชัย

ที่ร2วมกัน นักเรียนและมีประสิทธิ

ภาพในการพัฒนาทักษะ

ต2างๆ ของผู�เรียน

ที่
 งบประมาณและที่ผ2านมา

โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
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ต2างๆ ของผู�เรียน

 - ก2อสร�างอาคารเรียน 4 10,000,000       -  - ร�อยละ 95 ของ  - นักเรียนมีจิตสํานึกที่ดี โรงเรียนเทศบาล

ชั้น จํานวน 1 หลัง นักเรียนได�ใช�สถาน ในการใช�สถานที่ร2วมกัน วัดศาลามีชัย

ที่ร2วมกัน  - มีอาคารเรียนเพียง

พอกับจํานวนนักเรียน

 - ก2อสร�างหลังคาบริเวณ 1,030,000     -  - ร�อยละ 95 ของ  - นักเรียนมีจิตสํานึกที่ดี โรงเรียนเทศบาล

เสาธงชาติ (โดม) นักเรียนได�ใช�สถาน ในการใช�สถานที่ร2วมกัน วัดศาลามีชัย

ที่ร2วมกัน  - นักเรียนมีความสุข

ความสนุก

 - มีโดมที่สามารถกัน

แดด กันฝนได� 



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - ก2อสร�างอาคารเรียน 1,600,000     -  - จํานวน 1 หลัง  ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมี สํานักการศึกษา

ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  ห�องเรียนเพียงพอกับ

ประตูลอด จํานวนนักเรียน

 - ก2อสร�างท2อระบายน้ําและ 60,000          -  - จํานวน 1 แห2ง  - ลดปaญหาน้ําท2วมขัง โรงเรียนเทศบาล

บ2อดักไขมันภายในโรงเรียน ในโรงเรียน วัดมเหยงคณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

บ2อดักไขมันภายในโรงเรียน ในโรงเรียน วัดมเหยงคณ


 - โรงเรียนน2าอยู2 โรง

อาหารน2าใช� ปลอด

มลพิษทางน้ํา

 - ปรับปรุงซ2อมแซมระบบ 300,000        -  - จํานวน 1 แห2ง ระบบไฟฟNาและอุปกรณ
 โรงเรียนเทศบาล

ไฟฟNาและอุปกรณ
ไฟฟNา ไฟฟNาในโรงเรียนมีสภาพ วัดมเหยงคณ


ภายในโรงเรียน ที่สามารถใช�งานได�

ปNองกันการเกิดอุบัติเหตุ

ไฟไหม� เนื่องจากไฟฟNา

ลัดวงจรได�



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - ปรับปรุงเปลี่ยนสายไฟฟNา 500,000        -  - จํานวน 1 แห2ง ระบบไฟฟNาและอุปกรณ
 โรงเรียนเทศบาล

และอุปกรณ
ที่เกี่ยวข�องภาย ไฟฟNามีสภาพที่สามารถ วัดท�าวโคตร

ในอาคารเรียนทั้งหมด งานได�ปNองกันการเกิด

อุบัติเหตุไฟไหม� เนื่อง

จากไฟฟNาลัดวงจรได�

 งบประมาณและที่ผ2านมา
ที่
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โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย

จากไฟฟNาลัดวงจรได�

 - ปรับปรุงทาสีรั้วศูนย
 9,800             -  - จํานวน 1 แห2ง ศพด.มีรั้วที่สวยงาม ศพด.ชุมชน

พัฒนาเด็กเล็กเพชรจริก สะอาดตา เป̀นที่ประทับ เพชรจริก

ใจของชุมชน ผู�ปกครอง

และนักเรียน



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

10 สนับสนุนค2าใช�  - เพื่อพัฒนาและเสริมสร�าง  - การพัฒนาการจัดการ 3,750,000    3,750,000    3,750,000    ระดับความพึงพอ  - คณะกรรมการสถาน สํานักการศึกษา

จ2ายการบริหาร ความเข�มแข็งของคณะ- ศึกษาโดยใช)โรงเรียนเป?น (3,000,000)    ใจของผู�ปกครอง ศึกษาขั้นพื้นฐานมีความ

สถานศึกษา กรรมการสถานศึกษาขั้น ฐานในการพัฒนาท)องถิ่น และชุมชนต2อการ เข�มแข็งสามารถเข�าไป

พื้นฐานให�เข�ามามีบทบาท (SBMLD)  โดยการจัด จัดการศึกษาของ มีบทบาทในการจัดการ

ในการจัดการศึกษาของ กิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัด โรงเรียน ศึกษาของโรงเรียน

 งบประมาณและที่ผ2านมา
เปNาหมายโครงการ วัตถุประสงค
ที่
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ในการจัดการศึกษาของ กิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัด โรงเรียน ศึกษาของโรงเรียน

โรงเรียน การศึกษา เช2น ส2งเสริม  - โรงเรียนในสังกัดมี

 - เพื่อพัฒนาและเสริมสร�าง ภูมิปaญญาท�องถิ่นเศรษฐกิจ ความคล2องตัวในการ

ให�โรงเรียนในสังกัดมีความ พอเพียงตามแนวพระราช จัดการศึกษา   

คล2องตัวในการจัดการศึกษา ดําริ ส2งเสริมอาชีพระหว2าง  - โรงเรียนในสังกัดจัด

เพื่อพัฒนาคุณภาพผู�เรียน เรียนหรือกิจกรรมอื่นๆ การศึกษาในระบบและ

 - เพื่อพัฒนาและส2งเสริมให� ที่เกี่ยวข�อง สถานศึกษา นอกระบบ   และตาม

โรงเรียนในสังกัดเป̀นฐานใน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล อัธยาศัยให�ประชาชน

การพัฒนาท�องถิ่นอย2างเป̀น   ได�เรียนรู�ตลอดชีวิต

ระบบเกิดการเรียนรู�ตลอด

ชีวิต



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

เพื่อจัดส2งแผนพัฒนาการ  - การส�งเสริม อปท.จัดทํา        350,000        350,000        350,000  - จํานวนสถาน สถานศึกษาและสํานัก สํานักการศึกษา

ศึกษาของสถานศึกษาและ ทําแผนพัฒนาการศึกษา (550,000)      ศึกษาส2งแผนเข�า การศึกษาได�รับรางวัล

สํานักการศึกษาเข�าประ ดีเด�น ประกวดจํานวน 10 จากการส2งแผนเข�า

กวด สถานศึกษาและสํานัก โรงเรียน ประกวด

การศึกษาได�รับรางวัล  - จํานวนสถาน
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 งบประมาณและที่ผ2านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย

การศึกษาได�รับรางวัล  - จํานวนสถาน

ศึกษาและสํานัก

การศึกษาที่ได�รับ

รางวัลจากการส2ง

แผนเข�าประกวด

เพื่อให�นักเรียนได�รับ  - อาหารกลางวันเด็ก 41,052,000     41,052,000     41,052,000     จํานวนนักเรียน นักเรียนทุกคนได�รับ สํานักการศึกษา

ประทานอาหารมื้อกลางวัน นักเรียน (25,000,000)    และเด็กศูนย
พัฒนา ประทานอาหาร  ที่มี

ทุกคน ครบทุกวันตลอด จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ
เครื่อง เด็กเล็กได�รับอาหาร คุณภาพ  และเพียงพอ

ป6การศึกษา บริโภคสําหรับประกอบ กลางวัน ตลอดป6การศึกษา

อาหารกลางวัน และเลี้ยง 1,0040 คน

อาหารนักเรียน สถานศึกษา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

และศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

 - เพื่อจัดทําและปรับปรุง  - ปรับปรุงหลักสูตรสถาน 200,000       200,000       200,000        - ร�อยละความพึง  - สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา

หลักสูตรสถานศึกษาของโรง ศึกษา (200,000)      พอใจของบุคลากร ในสังกัดมีหลักสูตรที่มี

เรียนในสังกัดเทศบาลให�สอด จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติ ในสถานศึกษาต2อ ประสิทธิภาพ

คล�องกับหลักสูตรแกนกลาง การพนักงานครูเทศบาล การพัฒนาหลักสูตร  - หลักสูตรสถานศึกษา

 งบประมาณและที่ผ2านมา
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โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมายที่

คล�องกับหลักสูตรแกนกลาง การพนักงานครูเทศบาล การพัฒนาหลักสูตร  - หลักสูตรสถานศึกษา

การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการ  - ปรับปรุงหลักสูตร ได�รับการพัฒนา / 

ศักราช 2551 ศึกษา ป6ละ 1 ครั้ง ปรับปรุงให�สอดคล�อง

กับความต�องการและ

เหมาะสมกับสภาพ-

การณ
ที่เปลี่ยนแปลงไป

เพื่อส2งเสริมพัฒนาความรู�  - การพัฒนาพนักงานครู 2,500,000    1,371,000    1,371,000    จํานวนพนักงาน พนักงานครูของโรงเรียน สํานักการศึกษา

ความสามารถให�กับพนักงาน ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล (1,425,000)    ครูเข�ารับการอบรม ในสังกัดเทศบาลมี

ครูของโรงเรียนในสังกัด จัดอบรมให�ความรู�แก2 ความรู�ความสามารถ

เทศบาล พนักงานครูของโรงเรียน ด�านการจัดการเรียน

ในสังกัดเทศบาล และครู การสอนมากยิ่งขึ้น

ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

เพื่อส2งเสริมให�เด็กนักเรียน  - พัฒนาห)องสมุดโรงเรียน 1,000,000    1,000,000    1,000,000    จํานวน 10 เด็กนักเรียนได�มีหนังสือ สํานักการศึกษา

ได�มีหนังสืออ2านที่หลากหลาย จัดซื้อหนังสือให�กับห�องสมุด (1,000,000)    โรงเรียน อ2านที่หลากหลายมาก

มากขึ้น และส2งเสริมให�เด็ก โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ยิ่งขึ้น และเด็กมีนิสัย

มีนิสัยรักการอ2านมากขึ้น รักการอ2านมากขึ้น

 - เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  - ปJจจัยพื้นฐานสําหรับ 3,600,000    3,600,000    3,600,000    จํานวนนักเรียน นักเรียนยากจนมี สํานักการศึกษา

เปNาหมาย

 - 125 -

โครงการ วัตถุประสงค

 งบประมาณและที่ผ2านมา

ที่

 - เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  - ปJจจัยพื้นฐานสําหรับ 3,600,000    3,600,000    3,600,000    จํานวนนักเรียน นักเรียนยากจนมี สํานักการศึกษา

นักเรียนที่ยากจน นักเรียนยากจน ยากจนที่ได�รับ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นักเรียนประถมศึกษาและ การสนับสนุน

มัธยมศึกษา โรงเรียนใน ปaจจัยพื้นฐาน

สังกัดเทศบาล

 - เพื่อพัฒนาคุณภาพการ  - จัดการเรียนการสอน 20,394,400     20,394,400     20,394,400     จํานวนนักเรียน นักเรียนได�รับการ สํานักการศึกษา

จัดการเรียนการสอน และ (รายหัว) นักเรียนระดับ และเด็กในศูนย
 พัฒนาคุณภาพด�าน

ความเท2าเทียมกันทางการ อนุบาล ประถมศึกษา พัฒนาเด็กเล็กที่ การเรียนการสอน

ศึกษาของนักเรียนทุกระดับ ระดับมัธยมศึกษา และ ได�รับค2าจัดการ

เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก เรียนการสอน

เทศบาล (รายหัว)



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

เพื่อพัฒนาคุณภาพการ  - หนังสือเรียน 6,457,860    6,457,860    6,457,860    จํานวนนักเรียน นักเรียนได�รับการ สํานักการศึกษา

จัดการเรียนการสอน และ นักเรียนระดับอนุบาล ที่ได�รับเงินค2า พัฒนาคุณภาพด�าน

ความเท2าเทียมกันทางการ ประถมศึกษาและระดับ หนังสือเรียน การเรียนการสอน

ศึกษาของนักเรียนทุกระดับ มัธยมศึกษา

เพื่อลดภาระค2าใช�จ2าย  - อุปกรณ�การเรียน 3,707,580    3,707,580    3,707,580    จํานวนนักเรียน ช2วยลดภาระค2าใช� สํานักการศึกษา

เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

วัตถุประสงค
ที่
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โครงการ

เพื่อลดภาระค2าใช�จ2าย  - อุปกรณ�การเรียน 3,707,580    3,707,580    3,707,580    จํานวนนักเรียน ช2วยลดภาระค2าใช� สํานักการศึกษา

ของผู�ปกครองนักเรียน การสอน ที่ได�รับเงินค2า จ2ายของผู�ปกครอง

นักเรียนระดับอนุบาล อุปกรณ
การเรียน นักเรียน

ประถมศึกษา และระดับ

มัธยมศึกษา

เพื่อลดภาระค2าใช�จ2าย  - เครื่องแบบนักเรียน 3,631,400    3,631,400    3,631,400    จํานวนนักเรียน ช2วยลดภาระค2าใช� สํานักการศึกษา

ของผู�ปกครองนักเรียน ระดับอนุบาลประถมศึกษา ที่ได�รับเงินค2า จ2ายของผู�ปกครอง

และระดับมัธยมศึกษา เครื่องแบบ นักเรียน

นักเรียน



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

เพื่อพัฒนาคุณภาพการ  - กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 5,146,560    5,146,560    5,146,560    จํานวนนักเรียน นักเรียนที่เข�าร2วม สํานักการศึกษา

จัดการเรียนการสอน และ ผู)เรียน ที่ได�รับเงินสนับ กิจกรรมได�รับการ

ความเท2าเทียมกันทางการ นักเรียนระดับอนุบาล สนุนค2ากิจกรรม พัฒนาศักยภาพ

ศึกษาของนักเรียนทุกระดับ ประถมศึกษา  และระดับ พัฒนาคุณภาพ แห2งตน

มัธยมศึกษา ผู�เรียน

 งบประมาณและที่ผ2านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย

มัธยมศึกษา ผู�เรียน

เพื่อส2งเสริมการเรียนรู�ของ  - การจัดทําศูนย�การเรียนรู) 500,000       500,000       500,000       จํานวน 10 นักเรียนมีแหล2งเรียนรู� สํานักการศึกษา

นักเรียนให�มีความหลาก สําหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียน ที่หลากหลายมากขึ้น

หลายมากขึ้น

 - เพื่อพัฒนาบุคลากรใน  - ส�งเสริมกิจกรรมรักการ 550,000       550,000       550,000       จํานวน 10 โรงเรียนในสังกัด สํานักการศึกษา

สังกัดให�มีความรู�ความ อ�านในสถานศึกษา อปท. โรงเรียน จํานวน 10 โรงเรียน

สามารถในด�านการจัด ครูผู�สอน/บุคลากร สามารถบริหารจัด

กิจกรรมส2งเสริมการอ2าน นักเรียนในสังกัดทุกคนได� กิจกรรมส2งเสริมการ

 - เพื่อสร�างเสริมประสิทธิ- รับการพัฒนาความรู�ความ อ2านได�อย2างมีประสิทธิ

ภาพการเรียนการสอนด�วย สามารถในด�านการอ2าน ภาพและเกิดประสิทธิ

กิจกรรมส2งเสริมการอ2าน ครูผู�สอน/บุคลากร ผล ตลอดจนได�รับ

 - เพื่อพัฒนาศักยภาพของ โรงเรียนในสังกัดทุกคน การสนับสนุน



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

ผู�บริหารสถานศึกษา  และ ได�รับการพัฒนาในการ งบประมาณจากกรม

บุคลากรทางการศึกษา ใน จัดการเรียนการสอนด�วย ส2งเสริมการปกครอง

การบริหารจัดการศึกษา กิจกรรมส2งเสริมการอ2าน ท�องถิ่น และหรือ สสส.

ด�านการอ2าน ผู�บริหารการศึกษาและ

บุคลากรทางการศึกษาได�
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

 งบประมาณและที่ผ2านมา

เปNาหมาย

บุคลากรทางการศึกษาได�

รับการพัฒนาศักยภาพ 

ความสามารถในการบริหาร

จัดการศึกษาด�านการอ2าน



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมแห2งการเรียนรู�และภูมิปaญญาเพื่อสร�างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช

     - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ที่ 3  ด�านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

     - แนวทางที่  3.2  พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน  ด�วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕62)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 งบประมาณและที่ผ2านมา
ที่ วัตถุประสงค
 เปNาหมายโครงการ

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 เชื่อมต2อเครือ  - เพื่อให�บุคลากรในโรงเรียน เชื่อมต2ออินเตอร
เน็ตความ 1,186,800    1,186,800    1,186,800    โรงเรียนในสังกัด บุคลากรในโรงเรียน สํานักการศึกษา

ข2ายอินเตอร
เน็ต ก�าวทันนวัตกรรมสิ่งใหม2ๆ เร็วสูงสําหรับโรงเรียนสังกัด (1,596,000)    เทศบาลมีอินเตอร
 สามารถค�นคว�าหาความ

 - เพื่อพัฒนาโรงเรียนใน เทศบาล เน็ตความเร็วสูง รู�ข�อมูลใหม2ๆ ได�รวดเร็ว

สังกัดเทศบาลให�มีความ 10 โรงเรียน ก�าวทันข2าว และ เหตุ

ทันสมัยและก�าวทัน การณ
ปaจจุบันได�ทัน

เทคโนโลยี ท2วงที

ที่ วัตถุประสงค
 เปNาหมายโครงการ



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมแห2งการเรียนรู�และภูมิปaญญาเพื่อสร�างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช

     - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ที่ 3  ด�านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

     - แนวทางที่  3.3  ส2งเสริมและสนับสนุนให�เด็กเป̀นคนดี  มีความรู�คู2คุณธรรม

 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เปNาหมาย

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕62)

ที่ โครงการ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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วัตถุประสงค

 งบประมาณและที่ผ2านมา

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 พัฒนาแหล2ง  - เพื่อจัดหา / จัดซื้อวัสดุ สถานศึกษาโรงเรียนใน 500,000       500,000       500,000       จํานวนโรงเรียน โรงเรียนเป̀นแหล2งเรียน สํานักการศึกษา

เรียนรู�ของ อุปกรณ
สนับสนุนแหล2งการ สังกัดเทศบาล (100,000)      ที่ได�รับการพัฒนา รู�สําหรับประชาชนใน

โรงเรียน เรียนรู�ให�กับโรงเรียน แหล2งเรียนรู� ท�องถิ่นได�อย2างมี

ประถมศึกษาและมัธยม 10 โรงเรียน ประสิทธิภาพ

ศึกษา

 

เปNาหมายที่ โครงการ วัตถุประสงค




 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

2 จัดงานวันเด็ก  - เพื่อสนับสนุนให�นักเรียน จัดกิจกรรมส2งเสริมให�เด็ก 400,000       400,000       400,000       เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนได�มี สํานักการศึกษา

แห2งชาติ และเด็กเยาวชนพัฒนา และเยาวชนได�มีประสบ (400,000)      เข�าร2วมกิจกรรม ประสบการณ
   ทักษะ 

ศักยภาพของตนเอง การณ
ทั้งด�านทักษะ ความรู� 3,000 คน ความรู�  การแสดงออก

 - เพื่อส2งเสริมการแสดงออก ความคิด ความสามารถ และการบันเทิงและ

ความรู�  ความคิด และทักษะ การแสดงออก และการ ภาคภูมิใจที่เห็นผู�ใหญ2

ที่
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โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

ความรู�  ความคิด และทักษะ การแสดงออก และการ ภาคภูมิใจที่เห็นผู�ใหญ2

ของเด็กและเยาวชน บันเทิง เห็นความสําคัญของ

 - เพื่อให�เด็กและเยาวชน เด็ก

ได�มีประสบการณ
จริงทั้ง

ภาคทฤษฏี  และภาค

ปฏิบัติจากกิจกรรม

นิทรรศการ



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมแห2งการเรียนรู�และภูมิปaญญาเพื่อสร�างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช

     - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ที่ 3  ด�านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

     - แนวทางที่  3.4  ส2งเสริมและสนับสนุนให�เด็กและเยาวชน  ใช�เวลาว2างให�เป̀นประโยชน
ด�วยกีฬา  ดนตรี  และกิจกรรมนันทนาการ

 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก
เปNาหมายที่ โครงการ วัตถุประสงค


แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕62)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 งบประมาณและที่ผ2านมา

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 ส2งเสริมสุขภาพ  - เพื่อให�เด็กและเยาวชนได�  - จัดการแข2งขันกีฬาชุมชน 2,800,000    2,800,000    2,800,000    จํานวนชุมชน เด็ก เยาวชน ประชาชน กองสวัสดิการ

และการแข2งขัน ออกกําลังกาย และแข2งขัน และเยาวชน (3,500,000)    เข�าร2วมแข2งขัน มีการออกกําลังกายโดย สังคม

กีฬาในชุมชน กีฬา  - ชุมชนในเขตเทศบาล 62 ชุมชน ทั่วถึงและมีความรู�ความ

 - เพื่อให�มีวัสดุอุปกรณ
ใน จํานวน  62 ชุมชน เข�าใจในการดูแลสุขภาพ 

การเล2นกีฬา

2 จัดการแข2งขัน  - เพื่อเป̀นการส2งเสริม จัดการแข2งขันกีฬา ดังนี้ 600,000       600,000       600,000        - มีนักเรียนเข�า  - ผู�เข�าร2วมกิจกรรมจะ สํานักการศึกษา

กีฬานักเรียนกลุ2ม สุขภาพของนักเรียน  - ฟุตบอล (500,000)      ร2วมกิจกรรม มีสุขภาพดีขึ้น

โรงเรียนเทศบาล  - เพื่อให�นักเรียนได�  - ฟุตซอล ประมาณ  - ผู�เข�าร2วมกิจกรรมจะ

แสดงออกถึงความสามารถ  - วอลเลย
บอล 5,000 คน มีความรักความสามัคคี

 - เพื่อเชื่อมความสัมพันธ
  - เทเบิลเทนนิส  - จํานวน การประสานสัมพันธ


ซึ่งกันและกัน  - เซปaกตะกร�อ โรงเรียนที่ร2วม กันยิ่งขึ้น

เปNาหมายที่ โครงการ วัตถุประสงค




 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - เปตอง การแข2งขัน

 - กรีฑา 9 โรงเรียน

 - แบดมินตัน

3 บริหารจัดการ  - เพื่อสร�างสังคมการเรียนรู� จัดจ�างเจ�าหน�าที่ปฏิบัติงาน 1,300,000    1,300,000    1,300,000    มีผู�มาใช�บริการ  - ประชาชนทุกกลุ2มได� กองวิชาการ

อุทยานการเรียนรู�  - เพื่อเน�นการปลูกฝaงนิสัย ประจําอุทยานการเรียนรู� (3,000,000)    โซนกิจกรรม ศึกษาเรียนรู� และแผนงาน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

อุทยานการเรียนรู�  - เพื่อเน�นการปลูกฝaงนิสัย ประจําอุทยานการเรียนรู� (3,000,000)    โซนกิจกรรม ศึกษาเรียนรู� และแผนงาน

การอ2านในบรรยากาศรูปแบบ และจัดกิจกรรม   จํานวน ต2างๆ ประมาณ  - สร�างนิสัยรักการอ2าน

ใหม2ที่ใช�เทคโนโลยี 10 อัตรา 180,000 คน ให�กับเด็ก เยาวชน และ

สารสนเทศ ประชาชน

4 บริหารจัดการ  - เพื่อสร�างแหล2งเรียนรู�ของ  - จัดนิทรรศการถาวรป6ละ 700,000       700,000       700,000       มีผู�เข�าชมป6ละ  - ประชาชนมีแหล2ง กองวิชาการ

พิพิธภัณฑ
เมือง เมืองเพิ่มเติม ๑ เรื่อง และจัดนิทรรศการ (2,000,000)    ประมาณ เรียนรู�มากขึ้น และแผนงาน

 - เพื่อให�ประชาชนมีข�อมูล หมุนเวียนป6ละ  ๓  เรื่อง 58,000 คน  - ประชาชนมาเยี่ยมชม

เรียนรู�หลากหลาย  - ผลิตแผ2นพับป6ละ พิพิธภัณฑ
เมืองมากขึ้น

 - เพื่อประชาสัมพันธ
 5,๐๐๐ ฉบับ

พิพิธภัณฑ
เมือง  - จัดจ�างเจ�าหน�าที่ประจํา

 - เพื่อส2งเสริมการท2องเที่ยว พิพิธภัณฑ
เมือง 12 อัตรา



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

5 จัดส2งนักกีฬาเข�า  - เพื่อส2งเสริมให�ครูและ  - คัดเลือกนักกีฬาใน 3,500,000    3,500,000    3,500,000    จัดส2งนักกีฬาเข�า  - ทําให�เกิดความรัก สํานักการศึกษา

ร2วมแข2งขันกีฬา นักเรียนในสังกัดเทศบาล โรงเรียนสังกัดเทศบาลเข�า (3,500,000)    แข2งขัน ป6การศึกษา ความสามัคคีต2อกัน

กรมส2งเสริมการ ได�ตื่นตัวและให�ความสนใจ ร2วมการแข2งขันกีฬาองค
กร ละ  2 ครั้ง นักกีฬา  - ทําให�เด็กมีร2างกาย

ปกครองท�องถิ่น ด�านกีฬา ปกครองส2วนท�องถิ่นแห2ง 200 คน ที่แข็งแรงสมบูรณ


 - เพื่อส2งเสริมให�นักเรียน ประเทศไทย รอบคัดเลือก
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

 - เพื่อส2งเสริมให�นักเรียน ประเทศไทย รอบคัดเลือก

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ระดับภาคใต� และรอบชิง

ได�มีโอกาสเล2นและแข2งขัน ชนะเลิศระดับประเทศ 

กีฬาอย2างทั่วถึง และเห็น ประเภทกีฬา  ดังนี้

คุณค2าของกีฬา ฟุตซอล/ เปตอง /

แบดมินตัน/เทเบิลเทนนิส

เซปaคตะกร�อ /  กรีฑา 

หมากรุก หมากฮอส



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

6 สภาเด็กและ เพื่อจัดกิจกรรมส2งเสริม จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน 200,000       200,000       200,000       สภาเด็กและ จะได�ดําเนินงานในรูป กองสวัสดิการ

เยาวชนในระดับ และสร�างความเข�มแข็ง ในเขตเทศบาล (500,000)      เยาวชนมีการ แบบสภาเด็กที่เป̀น สังคม

เทศบาล ของสภาเด็กและเยาวชน รวมกลุ2มต2อ รูปธรรมในการเสนอ

เนื่อง 100 % แผนและกิจกรรม

ในชุมชน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

ในชุมชน

7 จัดทําและพิมพ
  - เพื่อเผยแพร2เรื่องราวต2างๆ  - จัดพิมพ
สารานุกรมเมือง 2,000,000     -  -  - จัดพิมพ
สารา ประชาชนและเยาวชน กองวิชาการ

สารานุกรมเมือง ของเมืองนครศรีธรรมราชให� จํานวน 1,000 ชุด (2,000,000)    นุกรมเมือง ได�เรียนรู�เรื่องราวของ และแผนงาน

นครศรีธรรมราช ประชาชนและเยาวชนได�  - จัดทํา DVD จํานวน จํานวน 1,000 เมืองนครศรีธรรมราช

ศึกษาเรียนรู� 1,000 ชุด  ชุด และมีความภูมิใจใน

 - ประชาชนทั่วไปและ  - จัดทํา DVD บ�านเมืองของตนเอง

เยาวชนมีความภาคภูมิใจ จํานวน 1,000

ในเมืองของตนเอง ชุด



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

8 บริหารจัดการ  - เพื่อให�หอศิลป�ร2วมสมัย  - ผลิตกิจกรรมส2งเสริมการ 800,000        -  -  - จํานวนกิจกรรม  - มีหอศิลป�ร2วมสมัยเป̀น กองวิชาการ

หอศิลป�ร2วมสมัย เมืองคอนเป̀นแหล2งเคลื่อน เรียนรู�ทางด�านศิลปะ ส2งเสริมการเรียนรู� แหล2งสังคมคนทํางาน และแผนงาน

เมืองคอน สังคมคนทํางานศิลปะ และ  - ให�มีพื้นที่จัดแสดงศิลปะ ทางด�านศิลปะ ศิลปะและตัวผลงาน

ตัวผลงานศิลปะ และเผยแพร2ผลงานที่มี  - จํานวนการจัด ศิลปะ

 - เพื่อจัดกิจกรรมส2งเสริม คุณค2าต2อสาธารณชน แสดงศิลปะใน  - นักเรียน นักศึกษา

โครงการ
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ที่ เปNาหมายวัตถุประสงค

 งบประมาณและที่ผ2านมา

 - เพื่อจัดกิจกรรมส2งเสริม คุณค2าต2อสาธารณชน แสดงศิลปะใน  - นักเรียน นักศึกษา

การเรียนรู�ให�กับนักเรียน  - สร�างเครือข2ายและ หอศิลป� ประชาชนทั่วไปได�ร2วม

นักศึกษา ประชาชนทั่วไป พันธมิตรทางด�านศิลปะ  - จํานวนการจัด กิจกรรมส2งเสริมการ

ผ2านองค
ความรู�ทางด�าน ประชุมพบปะ เรียนรู�ผ2านองค
ความรู�

ศิลปะ เครือข2ายทางด�าน ทางด�านศิลปะ

 - เพื่อส2งเสริมศิลปIนที่ทํา ศิลปะ  - มีเครือข2ายและ

งานในรูปแบบศิลปะ มีเวที พันธมิตรทางศิลปะ

แสดงออก และเผยแพร2ผล

งานที่มีคุณค2าต2อสาธารณชน

 - เพื่อยกระดับผลงานศิลปะ

ท�องถิ่นให�ก�าวขึ้นสู2ระดับชาติ

และนานาชาติ



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - เพื่อสร�างเครือข2ายและ

พันธมิตรทางศิลปะให�มีความ

หลากหลาย

9 รณรงค
เพื่อการมี  - เพื่อสร�างกระบวนการ จัดกิจกรรมต2างๆ เช2น 150,000        -  - จํานวนผู�เข�าร2วม  - ประชาชนได�มีส2วน กองวิชาการ

ส2วนร2วมของ พัฒนาเมืองโดยประชาชน ประชุมสัมมนา การอบรม ทุกกิจกรรม ร2วมในการแสดงความ และแผนงาน

ที่ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
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 งบประมาณและที่ผ2านมา
โครงการ

ส2วนร2วมของ พัฒนาเมืองโดยประชาชน ประชุมสัมมนา การอบรม ทุกกิจกรรม ร2วมในการแสดงความ และแผนงาน

ประชาชนในการ เข�ามามีส2วนร2วมในการ ทัศนศึกษา จํานวน 50 คน ประมาณ 50 คน คิดเห็นและกําหนด

พัฒนาและอนุรักษ
 แสดงความคิดเห็น และกํา แนวทางในการพัฒนา

เมืองประวัติ หนดแนวทางการพัฒนา โบราณสถาน โบราณ

ศาสตร
นครศรี โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัตถุที่อยู2ในเขตเทศบาล

ธรรมราชเข�าสู2 ที่อยู2ในเขตเทศบาล  - พื้นที่ที่มีคุณค2าในเขต

เมืองมรดกโลก  - ส2งเสริมให�ประชาชนเกิด เทศบาลได�รับการอนุรักษ


ความรักในท�องถิ่นที่ตนอาศัย ให�คงอยู2ต2อไป

และช2วยกันอนุรักษ
และ

พัฒนาพื้นที่ร2วมกับเทศบาล



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

10 จัดทําประติมา เพื่อเป̀นแหล2งเรียนรู�สําหรับ จัดทําประติมากรรมแสดง 1,000,000     -  - จํานวน 8 ชิ้นงาน  - มีแหล2งเรียนรู�วิถี กองวิชาการ

กรรมนิทรรศการ นักเรียน  นักศึกษา เยาวชน วิถีชีวิตของคนเมือง ชีวิตสําหรับนักเรียน นัก และแผนงาน

ถาวร และบุคคลทั่วไป นครศรีธรรมราช จํานวน ศึกษา เยาวชน และ

8 ชิ้นงาน บุคคลทั่วไป

 - มีผู�เข�าชมประติมา
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 งบประมาณและที่ผ2านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย

 - มีผู�เข�าชมประติมา

กรรม จํานวนประมาณ

100,000 คน/ป6



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมแห2งการเรียนรู�และภูมิปaญญาเพื่อสร�างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช

     - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ที่ 3  ด�านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

     - แนวทางที่  3.5  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสู2มาตรฐานสากล

 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก
โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕62)
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เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

ที่ วัตถุประสงค


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 ฝpกอบรมทักษะ เพื่อกระตุ�นและฝpกทักษะ จัดฝpกอบรมทักษะกระบวน 700,000       700,000       700,000       จํานวนนักเรียน นักเรียนได�เรียนรู�ทักษะ สํานักการศึกษา

กระบวนการทาง กระบวนการทาง การทางวิทยาศาสตร
ระดับ (700,000)      ฝpกทักษะ 146 กระบวนการทางวิทยา-

วิทยาศาสตร
 วิทยาศาสตร
แก2นักเรียน มัธยมศึกษา ณ มหาวิทยา คน ศาสตร
 สามารถนําไปใช�

ระดับมัธยมศึกษา ลัยวลัยลักษณ
 จํานวน ในชีวิตประจําวันพร�อม

๓๐ สัปดาห
 เข�าศึกษาต2ออุดมศึกษา

2 แข2งขันทักษะ เพื่อพัฒนาความรู�และทักษะ จัดสอบแข2งขันนักเรียน 600,000       600,000       600,000       จํานวนนักเรียน นักเรียนมีความรู�มีทักษะ สํานักการศึกษา

ทางวิชาการ แก2นักเรียนให�มีคุณภาพ คนเก2งทางวิชาการระดับ (100,000)      เข�าสอบแข2งขัน มีความกระตือรือร�นใน

ระดับมัธยมศึกษา ทางการศึกษา มัธยมศึกษา ภาคเรียนละ 644 คนต2อ การเรียนและการศึกษา

๑ ครั้ง ครั้ง ที่มีคุณภาพ

โครงการ เปNาหมายที่ วัตถุประสงค




 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

3 ส2งเสริมความ เพื่อจัดการศึกษาสนอง  - จัดกิจกรรมนักเรียนเข�า 200,000       200,000       200,000       จัดกิจกรรมต2างๆ นักเรียน / ครู ได�พัฒนา สํานักการศึกษา

เป̀นเลิศทาง เจตนารมณ
รัฐธรรมนูญแห2ง ค2ายวิชาการ (500,000)      ป6ละ 6 ครั้ง ศักยภาพให�สูงยิ่งขึ้น

วิชาการ ประเทศไทย  พ.ศ.๒๕๔๐   - จัดปฐมนิเทศนักเรียน

และ พรบ.การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย

แห2งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา
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ที่ โครงการ

แห2งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

4 ประกันคุณภาพ  - เพื่อจัดระบบการประกัน จัดดําเนินการประกันคุณภาพ        100,000        100,000        100,000 จํานวน 10 โรงเรียนในสังกัด สํานักการศึกษา

การศึกษา คุณภาพการศึกษา การศึกษาตามมาตรฐาน       (100,000) โรงเรียน ดําเนินการประกัน

 - เพื่อดําเนินการประเมิน การศึกษาที่ อปท.กําหนด คุณภาพตาม พ.ร.บ.

คุณภาพตามมาตรฐาน จํานวน  24 มาตรฐาน 2552

การศึกษา

 - เพื่อรองรับการประเมิน

คุณภาพภายนอก

5 จัดกิจกรรมวันครู  - เพื่อยกย2อง  เชิดชูเกียรติ จัดกิจกรรมงานวันครู 300,000       300,000       300,000       จัดกิจกรรมวันครู ครู / บุคลากรทางการ สํานักการศึกษา

ผู�ปฏิบัติงานที่ดี 1 ครั้ง (300,000)      1 ครั้ง ศึกษาได�ร2วมกิจกรรม

 - เพื่อร2วมแสดงกตัญ�ู เชิดชูบูชาครู

กตเวทีบูชาครู



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

6 ประชุมปฐมนิเทศ  - เพื่อให�พนักงานครูเทศบาล จัดประชุมปฐมนิเทศ 300,000       300,000       300,000       จํานวน 1 ครั้ง ครูทุกคนได�รับทราบ สํานักการศึกษา

พนักงานครู ได�รับทราบนโยบายการ พนักงานครูเทศบาล (300,000)      นโยบายการศึกษาท�อง

เทศบาล ศึกษาท�องถิ่น ป6การศึกษาละ 1 ครั้ง ถิ่นและพัฒนาคุณภาพ

 - เพื่อรับทราบแนวทางการ การศึกษาสูงยิ่งขึ้น

จัดการศึกษาและมีแนวทาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

จัดการศึกษาและมีแนวทาง

พัฒนาคุณภาพการศึกษาให�

สูงขึ้น

 - เพื่อพัฒนาความรู�ความ

สามารถให�กับพนักงานครู

7 นิเทศติดตาม เพื่อนิเทศติดตามประเมิน นิเทศติดตามประเมินผล 100,000       100,000       100,000       จํานวน 2 ครั้ง โรงเรียนในสังกัด สํานักการศึกษา

ประเมินผลการ ผลการจัดการศึกษาของ การจัดการศึกษาของ เทศบาลจัดการเรียน

จัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาล โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ การสอนมีประสิทธิภาพ

ระดับประถม ป6การศึกษาละ 2 ครั้ง มากขึ้น

ศึกษาและมัธยม

ศึกษา



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

8 บริการจัดการ  - เพื่อจัดการศึกษาหลัก สนับสนุนการจัดการเรียน 300,000       300,000       300,000       จํานวน 1  - นักเรียนห�องเรียน สํานักการศึกษา

เรียนการสอน สูตร English  program การสอนหลักสูตร (500,000)      โรงเรียน ภาษาอังกฤษ  (EP) ได�

English ของเทศบาลนคร English  program เรียนโดยใช�ภาษาอังกฤษ

program นครศรีธรรมราช เป̀นสื่อ และสามารถนํา

ณ โรงเรียนนานา  - เพื่อเป̀นสถานศึกษาที่ ไปใช�ศึกษาเพิ่มเติมใน

เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

โครงการ วัตถุประสงค
ที่
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ณ โรงเรียนนานา  - เพื่อเป̀นสถานศึกษาที่ ไปใช�ศึกษาเพิ่มเติมใน

ชาติเทศบาล รองรับความต�องการ ระดับที่สูงขึ้นได�

นครนครศรี ของประชาชน  - นักเรียนมีทักษะและ

ธรรมราช สามารถใช�ภาษา

อังกฤษในการสื่อสารได�

 - นักเรียนมีความเชื่อ

มั่นในการใช�ภาษา

อังกฤษ



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

9 เตรียมความ เพื่อเผยแพร2ความรู�ประชาคม จัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยว 400,000       400,000       400,000       อบรมป6การศึกษา บุคลากรทางด�านการ สํานักการศึกษา

พร�อมเข�าสู2ประ อาเซียนแก2บุคลากร ข�องด�านการศึกษา กลุ2ม (400,000)      ละ 1 ครั้ง ศึกษามีความรู�เกี่ยวกับ

ชาคมอาเซียน ที่เกี่ยวข�องทางด�านการ การศึกษาท�องถิ่นที่ 3 ประชาคมอาเซียนมาก

กลุ2มการศึกษา ศึกษา จํานวน 1 ครั้ง (จังหวัด ขึ้น

ท�องถิ่นที่ 3 ชุมพร สุราษฎร
ธานี นคร
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

ท�องถิ่นที่ 3 ชุมพร สุราษฎร
ธานี นคร

ศรีธรรมราช สงขลา  และ

พัทลุง)

10 การประชุมเชิง เพื่อรวบรวมข�อมูลการสรุป จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 150,000       150,000       150,000       จัดประชุมเชิง ผู�เข�ารับการประชุม สํานักการศึกษา

ปฏิบัติการสรุป วิเคราะห
ผลคุณภาพภายใน สรุปวิเคราะห
ผลคุณภาพ (150,000)      ปฏิบัติการป6ละ สามารถสรุปวิเคราะห


วิเคราะห
ผลการ สถานศึกษาสังกัด อปท.ระดับ ภายในสถานศึกษาสังกัด 1 ครั้ง ผลการประเมินคุณภาพ

ประเมินคุณภาพ กลุ2มจังหวัดการศึกษาท�องถิ่น อปท.ระดับกลุ2มจังหวัด ภายในสถานศึกษาได�

ภายในสถาน ที่ 6 (ภาคใต�ฝa�งอ2าวไทย) การศึกษาท�องถิ่นที่ 6

ศึกษาสังกัด (ภาคใต�ฝa�งอ2าวไทย)

อปท.



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

11 ประชุมสัมมนา เพื่อประชุมสัมมนากรรมการ จัดประชุมสัมมนาคณะ 300,000       300,000       300,000       จํานวน 1 ครั้ง ประชาชน องค
กรเอกชน สํานักการศึกษา

คณะกรรมการ เพื่อกําหนดแนวทางการ กรรมการสถานศึกษาขั้น เข�ามามีส2วนร2วมการจัด

สถานศึกษาขั้น พัฒนาการศึกษาของ พื้นฐานโรงเรียนในสังกัด การศึกษา

พื้นฐาน โรงเรียนในสังกัด

12 ฝpกอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาความรู�ความ จัดอบรมสัมมนาพนักงาน 2,000,000    2,000,000    2,000,000    จํานวน 1 ครั้ง พนักงานครูโรงเรียนใน สํานักการศึกษา

วัตถุประสงค
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เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

ที่ โครงการ

12 ฝpกอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาความรู�ความ จัดอบรมสัมมนาพนักงาน 2,000,000    2,000,000    2,000,000    จํานวน 1 ครั้ง พนักงานครูโรงเรียนใน สํานักการศึกษา

พนักงานครู สามารถของพนักงานครู ครูโรงเรียนในสังกัด (3,000,000)    สังกัดเทศบาลได�มีความ

เทศบาล โรงเรียนในสังกัดเทศบาล เทศบาล จํานวน 500 คน รู�ความสามารถเพิ่มขึ้น

ป6การศึกษาละ 1 ครั้ง

13 พัฒนาสถานศึกษา  - เพื่อส2งเสริมให�สถานศึกษา  - จัดประกวดสถานศึกษา 2,000,000    2,000,000    2,000,000     - ประกวดสถาน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล สํานักการศึกษา

สู2มาตรฐานสากล จัดระบบการศึกษาตาม ป6ละ 1 ครั้ง ศึกษา 1 ครั้ง บริหารสถานศึกษาสู2

มาตรฐานเดียวกัน  - จัดอบรมให�ความรู�แก2  - อบรมผู�บริหาร มาตรฐานสากลตาม

 - เพื่อปรับปรุงแหล2งเรียนรู� ผู�บริหารสถานศึกษา และ พนักงานครู เกณฑ
ที่กําหนด

และสร�างบรรยากาศจัดการ พนักงานครู จํานวน 1 ครั้ง 1 ครั้ง

เรียนรู�ที่ดี



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

14 บริหารจัดการ  - เพื่อเป̀นสถานศึกษา สนับสนุนการจัดการเรียน 2,000,000    2,000,000    2,000,000    จํานวน 1 โรง โรงเรียนสามารถจัดการ สํานักการศึกษา

ศึกษาโรงเรียน ขยายชั้นเรียนที่รองรับ การสอนของโรงเรียน เรียนการสอนได�ตาม

เทศบาลวัด ความต�องการของประชาชน เทศบาลวัดท2าโพธิ์ นโยบายการบริหารใน

ท2าโพธิ์  - เพื่อต2อยอดการจัดการ โรงเรียนเป̀นฐาน SBLD

ศึกษาบริหารโรงเรียนเป̀น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

ศึกษาบริหารโรงเรียนเป̀น

ฐาน SBLD ของเทศบาลฯ

 - เพื่อสร�างและปลูกฝaง

วัฒนธรรมความผูกพัน

ระหว2างผู�คนกับเมืองนครฯ



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมแห2งการเรียนรู�และภูมิปaญญาเพื่อสร�างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช

     - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ที่ 3  ด�านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

     - แนวทางที่  3.6 พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย  ให�มีประสิทธิภาพ 

 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก
เปNาหมาย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕62)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 งบประมาณและที่ผ2านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค


 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 จัดการศึกษา  - เพื่อส2งเสริมเด็กและ  - จัดการศึกษานอกระบบ 187,200       187,200       187,200       จํานวนนักเรียน  - เยาวชนได�รับการ สํานักการศึกษา

นอกระบบ เยาวชนที่พลาดโอกาสใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน (600,000)      173 คน ศึกษาจนจบระดับการ

โรงเรียน การรับการศึกษาให�ได�รับ ต�น มัธยมศึกษาตอนปลาย ศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

การศึกษาจนจบระดับการ ให�เยาวชนได�รับการศึกษา มีโอกาสได�รับการศึกษา

ศึกษาขั้นพื้นฐาน และมี โดยเสมอภาคเท2าเทียมกัน ต2อในระดับอุดมศึกษา

โอกาสได�ศึกษาต2อในระดับ  - เชิญวิทยากรจากสถาน  - เยาวชนสามารถนํา

ที่สูงขึ้น ศึกษาต2างๆ มาสอนในฐานะ ความรู� และทักษะไป

 - เพื่อส2งเสริมความรู�และ อาจารย
พิเศษ ประกอบอาชีพ

ทักษะในการประกอบ  - จ�างเหมาปฏิบัติงานการ

อาชีพแก2เยาวชน ศึกษานอกระบบโรงเรียน

จํานวน 2 อัตรา

เปNาหมายที่ โครงการ วัตถุประสงค




 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

2 สงเคราะห
เด็ก  - เพื่อให�เด็กและเยาวชน  - จัดการศึกษานอกระบบ 228,000       228,000       228,000       จํานวนนักเรียน เด็กและเยาวชนผู�ด�อย สํานักการศึกษา

ยากไร�ในชุมชน ผู�ด�อยโอกาสทางการศึกษา และตามอัธยาศัยแก2กลุ2ม (600,000)      21 คน โอกาส ผู�พิการ ได�รับ

และเด็กเร2ร2อน ได�แก2เด็กยากจน / เด็กที่ เด็กด�อยโอกาสและกลุ2ม ความรู�ตามศักยภาพ มี

ถูกทอดทิ้ง / เด็กกําพร�า / ผู�พิการ คุณภาพชีวิตที่ดี

เด็กเร2ร2อน และเด็กผู�พิการ  - จ�างเหมาปฏิบัติงานดูแล
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

เด็กเร2ร2อน และเด็กผู�พิการ  - จ�างเหมาปฏิบัติงานดูแล

มีความบกพร2องทางการ เด็ก จํานวน 2 อัตรา

เรียนรู�ทางสติปaญญาทาง

การพูด ภาษา และอารมณ


ได�รับการศึกษานอกระบบ

และตามอัธยาศัยตาม

ศักยภาพ

3 รณรงค
เพื่อปNอง เพื่อเป̀นการส2งเสริมความรู� จัดกิจกรรมรณรงค
เกี่ยวกับ 283,000       283,000       283,000       จํานวนนักเรียน เยาวชนที่ผ2านการอบรม สํานักการศึกษา

กันยาเสพติด แก2นักเรียนเกี่ยวกับสิ่ง ยาเสพติดในโรงเรียนสังกัด (200,000)      เข�าอบรม 100 จะได�รู�จักปNองกัน และ

เสพติดและรู�จักวิธีปNองกัน เทศบาล 10  โรงเรียน คน ตระหนักถึงโทษของยา 

เสพติด 



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

4 พัฒนาครูอาสา เพื่อพัฒนาความรู�ความ จัดส2งครูอาสาเข�ารับการ 6,000            6,000           6,000           จํานวนครูอาสา ครูอาสาที่ได�รับการอบรม สํานักการศึกษา

สามารถให�กับครูอาสา อบรมสัมมนาตามที่กรม (6,000)           เข�าอบรม 1 คน มีความรู�ความสามารถ

ส2งเสริมฯ จัดอบรมสัมมนา มากขึ้น

ป6ละ  ๑ ครั้ง 

5 อบรมส2งเสริม เพื่อส2งเสริมความรู�แก2เด็ก จัดอบรมให�ความรู�แก2เด็ก 300,000       300,000       300,000       เด็ก เยาวชน เด็กและเยาวชนมีความ สํานักการศึกษา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

5 อบรมส2งเสริม เพื่อส2งเสริมความรู�แก2เด็ก จัดอบรมให�ความรู�แก2เด็ก 300,000       300,000       300,000       เด็ก เยาวชน เด็กและเยาวชนมีความ สํานักการศึกษา

คุณภาพชีวิต และเยาวชนให�มีการพัฒนา และเยาวชน การศึกษา (300,000)      ผู�ด�อยโอกาส รู� ความเข�าใจ ปฏิบัติ

เยาวชน ตนเอง ครอบครัว ชุมชน นอกโรงเรียน จํานวน 2 รุ2น เข�าอบรม เพื่อการพัฒนาตนเอง

สังคม และมีคุณภาพชีวิต ใช�เวลาในการอบรมรุ2นละ จํานวน 100 ครอบครัว ชุมชน สังคม

ที่ดีขึ้น อยู2ร2วมกันในสังคม 2 คืน 3 วัน คน ที่ดีขึ้น

อย2างมีความสุข ปลอดภัย

จากสิ่งเสพติดและ

อบายมุข



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมแห2งการเรียนรู�และภูมิปaญญาเพื่อสร�างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช

     - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ที่ 3  ด�านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

     - แนวทางที่  3.7  ส2งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปaญญาท�องถิ่น

 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก
เปNาหมาย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕62)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 งบประมาณและที่ผ2านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค


 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 จัดงานประเพณี เพื่อส2งเสริมและอนุรักษ
ไว� จัดกิจกรรมงานส2งเสริม 200,000       200,000       200,000       จํานวนผู�เข�าร2วม ประชาชน ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา

บุญสารทเดือน ซึ่งประเพณีบุญสารทเดือน ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ กิจกรรม เทศบาล ได�มีส2วนร2วม

สิบ (แห2หมรับ) สิบ  และวัฒนธรรมอันดี (แห2หมรับ)  เพื่อให� ส2งเสริมกิจกรรมทาง

งามของท�องถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาล ศาสนา ประเพณี และ

ได�ร2วมกิจกรรมอย2างทั่วถึง วัฒนธรรมอันดีงาม

เปNาหมายที่ โครงการ วัตถุประสงค




 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

2 จัดงานถือศีล เพื่อสืบทอดประเพณีสมาทาน จัดกิจกรรมส2งเสริมประเพณี 350,000       350,000       350,000       จํานวนผู�เข�าร2วม ประชาชน ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา

กินเจ ศีลกินเจเดือน 9 และ ถือศีลกินเจ เพื่อให�ประชาชน กิจกรรม เทศบาลฯ ได�มีส2วนร2วม

ส2งเสริมให�ประชาชนชาว ในเขตเทศบาลฯ ได�ร2วม ส2งเสริมกิจกรรมทาง

ไทยทุกเชื้อชาติได�บําเพ็ญ กิจกรรมอย2างทั่วถึง ศาสนา ประเพณี และ

สมาทานศีลกินเจ บริโภค วัฒนธรรม
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

สมาทานศีลกินเจ บริโภค วัฒนธรรม

แต2อาหารผักและผลไม�

งดเว�นการกระทํากิจใดๆ 

อันจะนํามาซึ่งการเบียด

เบียนให�เดือดร�อนแก2สัตว


โลกทั้งปวง

3 จัดงานประเพณี เพื่อส2งเสริมบํารุงรักษาไว� จัดกิจกรรมส2งเสริมประเพณี 300,000       300,000       300,000       จํานวนผู�เข�าร2วม ประชาชน ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา

ลากพระ ซึ่งประเพณีลากพระ อัน ลากพระ  เพื่อให�ประชาชน กิจกรรม เทศบาลฯ ได�มีส2วนร2วม

เป̀นประเพณีและวัฒนธรรม ในเขตเทศบาล ได�ร2วม ส2งเสริมกิจกรรมทาง

อันดีงามของท�องถิ่น กิจกรรมอย2างทั่วถึง ศาสนา ประเพณี และ

วัฒนธรรม



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

4 จัดงานประเพณี เพื่อส2งเสริมให�ประชาชนตระ จัดกิจกรรมส2งเสริมประเพณี 2,000,000    2,000,000    2,000,000    จํานวนผู�เข�าร2วม ประชาชน ชุมชน ได�มี สํานักการศึกษา

ลอยกระทง หนักและมีส2วนร2วมในการ ลอยกระทง เพื่อให�ประชาชน กิจกรรม ส2วนร2วมส2งเสริมกิจกรรม

สืบสานประเพณีลอยกระทง ได�ร2วมกิจกรรมอย2างทั่วถึง ทางศาสนา ประเพณี

อันเป̀นประเพณีและ และวัฒนธรรมอันดีงาม

วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
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เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค


วัฒนธรรมอันดีงามของไทย

5 จัดงานเทศกาล เพื่อส2งเสริมให�ประชาชนได�มี จัดกิจกรรมส2งเสริมศาสนา 300,000       300,000       300,000       จํานวนผู�เข�าร2วม ประชาชน ชุมชน ได�มี สํานักการศึกษา

คริสต
มาส ส2วนร2วมในการสืบสาน คริสต
 เพื่อให�ประชาชนได� กิจกรรม ส2วนร2วมส2งเสริมกิจกรรม

วัฒนธรรมทางศาสนาคริสต
 ร2วมกิจกรรมอย2างทั่วถึง ทางศาสนา ประเพณี

ซึ่งเป̀นวัฒนธรรมอันดีมีส2วน และวัฒนธรรมอันดีงาม

ช2วยพัฒนาจิตใจและสร�าง

ความสามัคคีสมานฉันท
ใน

หมู2คณะ

6 วันขึ้นป6ใหม2 เพื่ออนุรักษ
ประเพณีวันขึ้น จัดกิจกรรมส2งเสริมประเพณี 100,000       100,000       100,000       จํานวนผู�เข�าร2วม ประชาชน ชุมชน ได�มี สํานักการศึกษา

ป6ใหม2และให�ทานไฟ ซึ่งเป̀น วันขึ้นป6ใหม2 เพื่อให�ประชา กิจกรรม ส2วนร2วมส2งเสริมกิจกรรม

ประเพณีและวัฒนธรรมอัน ชนได�ร2วมกิจกรรมอย2าง ทางศาสนา ประเพณี

ดีงามของไทย ทั่วถึง และวัฒนธรรมอันดีงาม



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

7 จัดงานฉลอง เพื่อส2งเสริมและสืบสาน จัดกิจกรรมส2งเสริมประเพณี 2,600,000    2,600,000    2,600,000    จํานวนผู�เข�าร2วม ประชาชน ชุมชน ได�มี สํานักการศึกษา

ตรุษจีนไซน2า ประเพณีตรุษจีน อันเป̀น ตรุษจีน เพื่อให�ประชาชน กิจกรรม ส2วนร2วมส2งเสริมกิจกรรม

ทาวน
เมืองนคร ประเพณีสําคัญของชาวไทย ได�ร2วมกิจกรรมอย2างทั่วถึง ทางศาสนา ประเพณี

เชื้อสายจีน และวัฒนธรรมอันดีงาม

8 จัดงานวัน เพื่อส2งเสริมให�พุทธศาสนิกชน จัดกิจกรรมส2งเสริมพุทธ 300,000       300,000       300,000       จํานวนผู�เข�าร2วม ประชาชน ชุมชน ได�มี สํานักการศึกษา
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8 จัดงานวัน เพื่อส2งเสริมให�พุทธศาสนิกชน จัดกิจกรรมส2งเสริมพุทธ 300,000       300,000       300,000       จํานวนผู�เข�าร2วม ประชาชน ชุมชน ได�มี สํานักการศึกษา

มาฆบูชาแห2ผ�า ได�สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ศาสนาวันมาฆบูชา เพื่อให� กิจกรรม ส2วนร2วมส2งเสริมกิจกรรม

ขึ้นธาตุ ท�องถิ่น และมีส2วนร2วมในการ ประชาชนได�ร2วมกิจกรรม ทางศาสนา ประเพณี

ปฏิบัติกิจกรรมทํานุบํารุง อย2างทั่วถึง และวัฒนธรรมอันดีงาม

พุทธศาสนา

9 จัดงานประเพณี เพื่อส2งเสริมให�ประชาชนได� จัดกิจกรรมส2งเสริมประเพณี 550,000       550,000       550,000       จํานวนผู�เข�าร2วม ประชาชน ชุมชน ได�มี สํานักการศึกษา

เทศกาลมหา ตระหนักและเห็นความสําคัญ สงกรานต
ฯ เพื่อให�ประชาชน กิจกรรม ส2วนร2วมส2งเสริมกิจกรรม

สงกรานต
แห2นาง รวมถึงมีส2วนร2วมในการสืบ ได�ร2วมกิจกรรมอย2างทั่วถึง ทางศาสนา ประเพณี

ดานเมืองนคร สานประเพณีสงกรานต
แห2 และวัฒนธรรมอันดีงาม

ศรีธรรมราช นางดานเมืองนครศรีธรรมราช

ซึ่งเป̀นประเพณีอันดีงาม

ของท�องถิ่น



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

10 จัดงานวัน เพื่อส2งเสริมให�ประชาชน จัดกิจกรรมส2งเสริมพุทธ 200,000       200,000       200,000       จํานวนผู�เข�าร2วม ประชาชน ชุมชน ได�มี สํานักการศึกษา

วิสาขบูชา ตระหนักและมีส2วนร2วมใน ศาสนาวันวิสาขบูชา เพื่อให� กิจกรรม ส2วนร2วมส2งเสริมกิจกรรม

การสืบสานและทํานุบํารุง ประชาชนได�ร2วมกิจกรรม ทางศาสนา ประเพณี

รักษาประเพณีวัฒนธรรม อย2างทั่วถึง และวัฒนธรรมอันดีงาม

ทางพุทธศาสนาอันดีงาม

เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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ทางพุทธศาสนาอันดีงาม

11 จัดงานวันอาสา เพื่อส2งเสริมให�ประชาชน จัดกิจกรรมส2งเสริมศาสนา 200,000       200,000       200,000       จํานวนผู�เข�าร2วม ประชาชน ชุมชน ได�มี สํานักการศึกษา

ฬหบูชาและเข�า ตระหนักและมีส2วนร2วมใน วันอาสาฬหบูชาและเข�า กิจกรรม ส2วนร2วมส2งเสริมกิจกรรม

พรรษา การสืบสานและทํานุบํารุง พรรษา เพื่อให�ประชาชน ทางศาสนา ประเพณี

รักษาประเพณีวัฒนธรรม ได�ร2วมกิจกรรมอย2างทั่วถึง และวัฒนธรรมอันดีงาม

ทางพุทธศาสนาอันดีงาม

12 จัดงานสาน เพื่อเสริมสร�างความเข�าใจ จัดกิจกรรมส2งเสริมศาสนา 200,000       200,000       200,000       จํานวนผู�เข�าร2วม ประชาชน ชุมชน ได�มี สํานักการศึกษา

สัมพันธ
เดือน และส2งเสริมการปฏิบัติศาส อิสลาม เพื่อให�ประชาชนได� กิจกรรม ส2วนร2วมส2งเสริมกิจกรรม

รอมฎอน กิจของประชาชนผู�นับถือ ร2วมกิจกรรมอย2างทั่วถึง ทางศาสนา ประเพณี

ศาสนาอิสลาม และวัฒนธรรมอันดีงาม



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

13 จัดงานสมโภช เพื่อเป̀นมิ่งขวัญสิริสวัสดิ์ จัดกิจกรรมสมโภชศาล 2,000,000    2,000,000    2,000,000    จํานวนผู�เข�าร2วม ประชาชน ชุมชน ได�มี สํานักการศึกษา

ศาลหลักเมือง มงคลแก2ประชาชนจังหวัด หลักเมือง เพื่อให�ประชาชน กิจกรรม ส2วนร2วมส2งเสริมกิจกรรม

นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช และบวง ได�ร2วมกิจกรรมอย2างทั่วถึง ทางศาสนา ประเพณี

สรวงสมโภชศาลหลักเมือง และวัฒนธรรมอันดีงาม

นครศรีธรรมราช อันเป̀น
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นครศรีธรรมราช อันเป̀น

สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู2บ�านคู2เมือง

นครศรีธรรมราช

14 จัดเฉลิมฉลองวัน เพื่อส2งเสริมให�ประชาชน จัดกิจกรรมส2งเสริมวัฒนธรรม 200,000       200,000       200,000       จํานวนผู�เข�าร2วม ประชาชน ชุมชน ได�มี สํานักการศึกษา

ตรุษอิดิ้ลอัฎฮา ได�ตระหนัก เล็งเห็นความ ทางศาสนาอิสลาม เฉลิม กิจกรรม ส2วนร2วมส2งเสริมกิจกรรม

สําคัญและร2วมสืบสาน ฉลองวันตรุษอิดิ้ลอัฎดา เพื่อ ทางศาสนา ประเพณี

วัฒนธรรมตามหลักศาสนา ให�ประชาชนได�ร2วมกิจกรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม

อิสลามอันดีงาม อย2างทั่วถึง



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

15 ส2งเสริมแม2บ�าน เพื่อให�เกิดความร2วมมือ สนับสนุนให�ชุมชนในเขต 1,000,000    1,000,000    1,000,000    ชุมชนในเขต ชุมชนได�มีโอกาสแสดง กองสวัสดิการ

และเยาวชน ระหว2างเทศบาลกับชุมชนใน เทศบาล 62 ชุมชน จัด (1,000,000)    เทศบาลเข�าร2วม ออกและร2วมอนุรักษ
 สังคม

จัดกิจกรรม การเสริมสร�างคุณค2าและ กิจกรรมการแสดงที่อนุรักษ
 จัดกิจกรรมการ ประเพณีอันดีงามของ

งานประเพณี ร2วมกันจัดกิจกรรมเพื่อรักษา ไว�ซึ่งขนบธรรมเนียม แสดงไม2น�อย ท�องถิ่น

เดือนสิบ ขนบธรรมเนียมประเพณี ประเพณีท�องถิ่น   จํานวน กว2า 80%
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 งบประมาณและที่ผ2านมา
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เดือนสิบ ขนบธรรมเนียมประเพณี ประเพณีท�องถิ่น   จํานวน กว2า 80%

อันดีงามของท�องถิ่น 1 ครั้ง / ป6

16 บริหารจัดการ  - เพื่อจัดกิจกรรมส2งเสริม  - จัดกิจกรรมวันสําคัญ 1,000,000    1,000,000    1,000,000    - จัดกิจกรรม  - ได�ส2งเสริมพระพุทธ สํานักการศึกษา

พุทธภูมิ พุทธศาสนาบริเวณพุทธภูมิ เกี่ยวกับพุทธศาสนา (1,000,000)    หิ้วปI�นโตเดือน ศาสนาในบริเวณ

 - เพื่อให�นักเรียน นักศึกษา  - จัดกิจกรรมหิ้วปI�นโต ละ 1 ครั้ง พุทธภูมิ

และประชาชนใช�สถานที่ ประจําเดือน - จัดกิจกรรม  - มีบุคลากรดูแลทํา

เป̀นแหล2งหาความรู�เพิ่ม  - จ�างบุคลากรดูแลรักษา วันสําคัญทาง ความสะอาดและ

เติมเกี่ยวกับศาสนา ทําความสะอาดบริเวณ ศาสนาป6ละ ประชาสัมพันธ


 - ชุมชนได�มีส2วนร2วมหิ้ว พุทธภูมิ และประชา 5 ครั้ง

ปI�นโตประจําเดือน สัมพันธ
  จํานวน 7  อัตรา



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

17 ส2งเสริมการจัด จ2ายเป̀นเงินอุดหนุนให�  - จัดงาน"วันเฉลิมพระชนม 162,000        -  - จํานวนผู�เข�าร2วม ประชาชนทั่วไป เกิด สํานักการศึกษา

กิจกรรมประเพณี สมาคมศิลปIนพื้นบ�านจังหวัด พรรษา 5 ธันวามหาราช" กิจกรรม ความรัก ความสามัคคี

วัฒนธรรมอนุรักษ
 นครศรีธรรมราช เพื่อส2งเสริม ป6 2560 ในการปฏิบัติงานร2วมกัน

ศิลปะท�องถิ่น การจัดมหกรรมประเพณี  - จัดงาน"วันอนุรักษ
มรดก 162,000        -  - จํานวนผู�เข�าร2วม และปฏิบัติเพื่อส2วนรวม

วัฒนธรรม อนุรักษ
ศิลปะ ไทย" ป6 2560 กิจกรรม มากยิ่งขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
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วัฒนธรรม อนุรักษ
ศิลปะ ไทย" ป6 2560 กิจกรรม มากยิ่งขึ้น

ท�องถิ่นเพื่อส2งเสริมการ  - จัดงาน "วันเฉลิมพระชนม 162,000        -  - จํานวนผู�เข�าร2วม  - ประชาชนทั่วไปเกิด

ท2องเที่ยว ประจําป6 พ.ศ. พรรษา 12 สิงหามหาราชินี" กิจกรรม ความรักสถาบัน และ

2560 ประจําป6 2560 รักเคารพในองค
พระบาท

สมแด็จพระเจ�าอยู2หัว

สมเด็จพระนางเจ�าพระ

บรมราชินีนาถ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา

สยามบรมราชกุมารี



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

18 การจัดกิจกรรม  - เพื่อให�ชุมชนสามารถ ชุมชนในเขตเทศบาล 1,860,000    1,860,000    1,860,000    62 ชุมชน ประชาชนในชุมชนรู� กองสวัสดิการ

ชุมชนเพื่อส2งเสริม กําหนดกิจกรรมที่ตอบสนอง จํานวน 62 ชุมชน หลักการบริหารจัดการ สังคม

ประเพณี วัฒน ความต�องการของสมาชิกใน ความต�องการของ

ธรรม และ ชุมชนได� ชุมชนด�วยชุมชนเอง

ท2องเที่ยว  - เพื่อเสริมสร�างและพัฒนา
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ที่

ท2องเที่ยว  - เพื่อเสริมสร�างและพัฒนา

ศักยภาพของประชาชนใน

ชุมชนให�รู�จักการบริหาร

จัดการด�วยตนเอง

 - เพื่อส2งเสริมประเพณี

วัฒนธรรม และการท2องเที่ยว

ในชุมชน



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท2องเที่ยวเชิงอนุรักษ
และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ที่สามารถสร�างอาชีพ และรายได�ในพื้นที่เพิ่มขึ้น

     - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร
ที่ 4  ด�านสาธารณูปโภคและโครงสร�างพื้นฐาน

     - แนวทางที่  4.๑  พัฒนาระบบคมนาคมขนส2ง  ระบบการจราจร  และไฟฟNาสาธารณะ  ให�ทั่วถึงเพียงพอ  และได�มาตรฐาน

 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก
เปNาหมาย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕62)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 งบประมาณและที่ผ2านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค


 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 ก2อสร�าง/ปรับปรุง เพื่อความสะดวกและ  - ก2อสร�างถนน ค.ส.ล. 248,000        -  - 1 สาย ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

ถนน ปลอดภัยของผู�ใช�รถใช� ซอยประชานิมิตร ช2วงที่ 1 ความสะดวกและ

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

กว�าง 5.00 ม. ยาว 

12.00 ม.ช2วงที่ 2 ถนน

ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว�าง

5.00  ม. หรือพื้นที่

ไม2น�อยกว2า 355.00 ตร.ม.

เปNาหมายที่ โครงการ วัตถุประสงค




 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - ก2อสร�างยกระดับปูยาง 3,740,000     -  - 1 สาย ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

แอสฟaลท
ติกคอนกรีต ถนน ความสะดวกและ

สายบ2ออ2างบริเวณสามแยก  ปลอดภัยมากขึ้น

ถนนพัฒนาการคูขวางถึง

ถนนศรีปราชญ
 ถนนกว�าง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

ถนนศรีปราชญ
 ถนนกว�าง

8.40-14.50 ม. ยาว

736.00 ม.หนาเฉลี่ย

0.05 ม.หรือพื้นที่ไม2น�อย

กว2า 6,699.00 ตร.ม.

 - ก2อสร�างปูยางแอสฟaลท
 224,000        -  - 1 สาย ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

ติกคอนกรีต ถนนชมพูพล ความสะดวกและ

ถนนกว�าง 6.70 - 7.60 ม.  ปลอดภัยมากขึ้น

ยาว 82.00 ม. หนา 

0.05 ม.หรือพื้นที่ไม2น�อย

กว2า 959.00 ตร.ม.



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - ก2อสร�างยกระดับปูยาง 1,596,000     -  - 1 สาย ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

แอสฟaลท
ติกคอนกรีต ถนน ความสะดวกและ

ปqาโล2ง บริเวณสะพานวัด  ปลอดภัยมากขึ้น

ศรีทวีไปทางทิศเหนือถึง

สามแยกวัดใหญ2ชัยมงคล
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

สามแยกวัดใหญ2ชัยมงคล

ถนนกว�าง 5.00-8.00 ม.

ยาว 200.00 ม.หนาเฉลี่ย

0.05 ม. หรือพื้นที่ไม2น�อย

กว2า 1,280.00 ตร.ม.

 - ก2อสร�างปูยางแอสฟaลท
ติก 1,244,250     -  - 1 สาย ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

คอนกรีต  ซอยหอไตร 2   ความสะดวกและ

ถนนกว�าง 5.5 - 6.00 ม.  ปลอดภัยมากขึ้น

ยาว 522.00 ม.  หนา 

0.05 ม.หรือมีพื้นที่ไม2

น�อยกว2า 3,100.00 ตร.ม.



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - ก2อสร�างถนน ค.ส.ล ซอย 331,800        -  - 1 สาย ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

ท2านร2ม  ถนนกว�าง 2.80 - ความสะดวกและ

6.00 ม.ยาว 123.00 ม.  ปลอดภัยมากขึ้น

หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม2

ไม2น�อยกว2า 415.00 ตร.ม.

วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

 - 161 -

ที่ โครงการ

ไม2น�อยกว2า 415.00 ตร.ม.

 - ก2อสร�างปูยางแอสฟaลติก 1,969,800     -  - 1 สาย ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

คอนกรีต ซอยหัวหลาง ถนน ความสะดวกและ

กว�าง 4.50-8.00 ม.ยาว ปลอดภัยมากขึ้น

885.00 ม. หนา 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่ไม2น�อยกว2า

5,037.00 ตร.ม.

 - ก2อสร�างถนน ค.ส.ล 389,550        -  - 1 สาย ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

ซอยตีนเป̀ด ถนนกว�าง ความสะดวกและ

2.30-5.00 ม. ยาว ปลอดภัยมากขึ้น

107.00 ม. หนา 0.15 ม. 

หรือมีพื้นที่ไม2น�อยกว2า



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

482.00 ตารางเมตร 

 - ก2อสร�างถนน ค.ส.ล. 438,900        -  - 1 สาย ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก ความสะดวกและ

ถนนกว�าง 3.90-5.20 ม. ปลอดภัยมากขึ้น

ยาว 115.00 ม. หนา 

 งบประมาณและที่ผ2านมา
วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
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ที่ โครงการ

ยาว 115.00 ม. หนา 

0.15 ม. หรือมีพื้นที่

ไม2น�อยกว2า 555.00 

ตร.ม.

 - ก2อสร�างถนน ค.ส.ล. 544,950        -  - 1 สาย ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

ซอยโพธิ์ยายรถตะวันตก ความสะดวกและ

ถนนกว�าง 5.00-6.10 ม. ปลอดภัยมากขึ้น

ยาว 127.00 ม.  หนา

0.15 ม. หรือมีพื้นที่

ไม2น�อยกว2า 688.00 ตร.ม.



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - ก2อสร�างถนน ค.ส.ล. ทาง 96,000         - 1 สาย ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

เข�าวัดบุญนารอบ   ถนน ความสะดวกและ

ค.ส.ล.กว�าง 4.00  ม. ยาว ปลอดภัยมากขึ้น

37.00 ม. หนา 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่ไม2น�อยกว2า  

โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
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 งบประมาณและที่ผ2านมา
ที่

หรือมีพื้นที่ไม2น�อยกว2า  

148.00 ตร.ม.

 - ก2อสร�างถนน ค.ส.ล. 712,950        -  - 1 สาย ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

ซอยสบเดิม  ถนนกว�าง ความสะดวกและ

4.10-6.10 ม. ยาว ปลอดภัยมากขึ้น

183.00 ม.หนา 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่ไม2น�อยกว2า 

919.00 ตร.ม.



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - ก2อสร�างปูยางแอสฟaลท
ติก 9,036,300     -  - 1 สาย ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

คอนกรีต ถนนทุ2งสง- ความสะดวกและ

ปากพนัง,นครศรีฯ-หัวไทร ปลอดภัยมากขึ้น

 ถนนกว�าง 12.30-18.20

ม. ยาว 1,457.00 ม. 

 งบประมาณและที่ผ2านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
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ม. ยาว 1,457.00 ม. 

หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่

ไม2น�อยกว2า 22,267.00 

ตร.ม.

 - ก2อสร�างถนน ค.ส.ล. ซอย 480,000        -  - 1 สาย ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

บุญพา 5 ถนน ค.ส.ล. กว�าง ความสะดวกและ

5.00 ม. ยาว 142.00 ม. ปลอดภัยมากขึ้น

หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่

ไม2น�อยกว2า 710.00 ตร.ม. 



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - ก2อสร�างถนน ค.ส.ล. 430,000        -  - 1 สาย ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

ซอยบุญพา 7 ถนน ค.ส.ล. ความสะดวกและ

กว�าง 5.00 ม. ยาว ปลอดภัยมากขึ้น

123.00 ม. หนา 0.15

ม. หรือมีพื้นที่ไม2น�อยกว2า 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

ม. หรือมีพื้นที่ไม2น�อยกว2า 

615.00 ตร.ม.

 - ก2อสร�างถนน ค.ส.ล. ซอย 400,000        -  - 1 สาย ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

เพชรไทยพงษ
 ถนน ค.ส.ล. ความสะดวกและ

กว�าง 4.00 ม. ยาว ปลอดภัยมากขึ้น

130.00 ม.หนา 0.15 ม. 

หรือมีพื้นที่ไม2น�อยกว2า  

520.00 ตร.ม. 



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - ก2อสร�างถนน ค.ส.ล.ซอย 360,000        -  - 1 สาย ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

ตาแบน ถนน ค.ส.ล. กว�าง ความสะดวกและ

5.00 ม. ยาว 98.00 ม. ปลอดภัยมากขึ้น

หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่

ไม2น�อยกว2า 490.00 ตร.ม.
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วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

ที่ โครงการ

ไม2น�อยกว2า 490.00 ตร.ม.

 - ก2อสร�างถนน ค.ส.ล.ซอย 101,000        -  - 1 สาย ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

หลังวัดชะเมา 4 ถนน ค.ส.ล. ความสะดวกและ

กว�าง 2.20 ม. ยาว 54.00 ปลอดภัยมากขึ้น

ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่

ไม2น�อยกว2า 1,560.00 ตร.ม.

 - ก2อสร�างถนน ค.ส.ล.ซอย 87,000          -  - 1 สาย ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

หลังวัดชะเมา 2 ถนน ค.ส.ล. ความสะดวกและ

กว�าง 2.00-3.30 ม. ยาว ปลอดภัยมากขึ้น

47.00 ม.หนา 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่ไม2น�อยกว2า

134.00 ตร.ม.



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - ก2อสร�างถนน ค.ส.ล. ซอย 133,000        -  - 1 สาย ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

มีชัย  ถนน ค.ส.ล. กว�าง ความสะดวกและ

2.35-2.70 ม. ยาว ปลอดภัยมากขึ้น

80.00 ม.หนา 0.15 ม. 

หรือพื้นที่ไม2น�อยกว2า 

 - 167 -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

หรือพื้นที่ไม2น�อยกว2า 

205.00 ตร.ม. 

 - ก2อสร�างถนน ค.ส.ล. ซอย 360,000        -  - 1 สาย ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

วัดหัวอิฐจากประตูวัดหัวอิฐ ความสะดวกและ

ไปทางทิศใต�ถึงถนน ค.ส.ล. ปลอดภัยมากขึ้น

ของเดิม ถนน ค.ส.ล. กว�าง 

3.00-4.00 ม. ยาว 

167.00 ม.หนา 0.15 ม. 

หรือพื้นที่ไม2น�อยกว2า 

555.00 ตร.ม. 



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - ก2อสร�างถนน ค.ส.ล. ซอย 1,267,500     -  - 1 สาย ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

ต�นหว�า 6 ถนน ค.ส.ล. กว�าง ความสะดวกและ

5.00-7.00 ม. ยาว ปลอดภัยมากขึ้น

358.00 ม.หนา 0.15 ม. 

หรือพื้นที่ไม2น�อยกว2า 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

 - 168 -

หรือพื้นที่ไม2น�อยกว2า 

195.00 ตร.ม. 

 - ก2อสร�างถนน ค.ส.ล. ซอย 1,066,000     -  - 1 สาย ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

แสงพลสิทธิ์ ถนน ค.ส.ล. ความสะดวกและ

กว�าง 7.00-8.00 ม. ยาว ปลอดภัยมากขึ้น

217.00 ม.หนา 0.15 ม. 

หรือพื้นที่ไม2น�อยกว2า 

1,640.00 ตร.ม. 



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - ก2อสร�างถนน ค.ส.ล. ซอย 765,000        -  - 1 สาย ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

ตาเอี่ยม ถนน ค.ส.ล. กว�าง ความสะดวกและ

4.00-5.00 ม. ยาว ปลอดภัยมากขึ้น

235.00 ม.หนา 0.15 ม. 

หรือพื้นที่ไม2น�อยกว2า 

วัตถุประสงค
 เปNาหมายที่ โครงการ
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 งบประมาณและที่ผ2านมา

หรือพื้นที่ไม2น�อยกว2า 

1,100.00 ตร.ม. 

 - ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณ 5,232,000     -  - 1 สาย ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

สี่แยกคูขวาง โดยก2อสร�าง ความสะดวกและ

เป̀นผิว ค.ส.ล. หนา 0.15 ปลอดภัยมากขึ้น

ม. พื้นที่ก2อสร�างไม2น�อยกว2า

4,360.00 ตร.ม.

 - ปรับปรุงผิวจราจรสี่แยก 5,400,000     -  - 1 สาย ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

หัวถนน  โดยก2อสร�าง ความสะดวกและ

เป̀นผิว ค.ส.ล. หนา 0.25 ปลอดภัยมากขึ้น

ม. พื้นที่ก2อสร�างไม2น�อยกว2า

4,500.00 ตร.ม.



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - ปรับปรุงผิวจราจร 52,000,000       -  - 1 สาย ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

แอสฟaลท
ติกคอนกรีตถนน ความสะดวกและ

กะโรมจากสะพานท2าเรียน ปลอดภัยมากขึ้น

ไปทางทิศตะวันตกสุดเขต

เทศบาลบริเวณซอยหลัก

 งบประมาณและที่ผ2านมา
เปNาหมายโครงการ วัตถุประสงค
ที่
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เทศบาลบริเวณซอยหลัก

กม.5 (ฝa�งทิศเหนือและฝa�ง

ทิศใต�) และถนนทางหลวง

แผ2นดินหมายเลข 4103 

สายนาพรุ-ปากพูน (ฝa�งทิศ

ตะวันออกและฝa�งทิศตะวัน

ตก) ถนนกว�าง 9.23-

13.00 ม. ความยาวไม2

น�อยกว2า 10,166 ม.

หนาเฉลี่ย 0.05 ม.หรือ

พื้นที่ไม2น�อยกว2า 124,289

ตร.ม.พร�อมตีเส�นจราจร



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - ก2อสร�างถนน ค.ส.ล. ซอย 650,000        -  - 1 สาย  - ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

หมอจิ๋ว (ทวดทอง 1 แยก 1) ความสะดวกและ

ถนน ค.ส.ล. กว�าง 4.00 ม. ปลอดภัยมากขึ้น

ยาว 238.00 ม.หนา 

0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม2 
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 งบประมาณและที่ผ2านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย

0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม2 

น�อยกว2า  952.00 ตร.ม. 



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

2 ก2อสร�าง/ปรับปรุง  - เพื่อความสะดวกและ  - ก2อสร�างถนน ค.ส.ล.และ 378,000        -  - 1 สาย  - ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

ถนนและท2อ/ราง ปลอดภัยของผู�ใช�รถใช� ท2อระบายน้ํา ค.ส.ล.  แยก ความสะดวกและ

ระบายน้ํา ถนน จากถนนท2าซักซอย 3 ถนน ปลอดภัยมากขึ้น

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว�าง  - ระบายน้ําได�สะดวก

การระบายน้ํา 6.00 ม. ยาว 90.00 ม. และรวดเร็วมากขึ้น
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 งบประมาณและที่ผ2านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย

การระบายน้ํา 6.00 ม. ยาว 90.00 ม. และรวดเร็วมากขึ้น

หรือพื้นที่ไม2น�อยกว2า

540.00 ตร.ม. พร�อมวาง

ท2อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด

เส�นผ2าศูนย
กลาง 0.60 ม.

ความยาว 10.00 ม.



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - ก2อสร�างปูยางแอสฟaลท
ติก 937,650        -  - 1 สาย  - ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

คอนกรีตและรางระบายน้ํา ความสะดวกและ

ค.ส.ล.(ฝa�งทิศใต�) ถนนมังคุด ปลอดภัยมากขึ้น

ถนนกว�าง 9.30 - 11.80  - ระบายน้ําได�สะดวก

ม. ยาว 100.00 ม. หนา และรวดเร็วมากขึ้น

 งบประมาณและที่ผ2านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย

ม. ยาว 100.00 ม. หนา และรวดเร็วมากขึ้น

0.05 ม.หรือมีพื้นที่ไม2

น�อยกว2า 992.00 ตร.ม.

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 

ภายในกว�าง 0.40 ม.ยาว 

100.00 ม. พร�อมตีเส�น

จราจร



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - ก2อสร�างปูยางแอสฟaลท
ติก 1,568,700     -  - 1 สาย  - ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

คอนกรีตและรางระบายน้ํา ความสะดวกและ

ค.ส.ล. (ฝa�งทิศเหนือ) ซอย ปลอดภัยมากขึ้น

ก�าวหน�าแยก 2 - ซอย  - ระบายน้ําได�สะดวก

ตีนเป̀ด ถนนกว�าง 4.00 - และรวดเร็วมากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

 - 174 -

ตีนเป̀ด ถนนกว�าง 4.00 - และรวดเร็วมากขึ้น

4.50 ม.ยาว 213.00 ม. 

หนา 0.05 ม.หรือมีพื้นที่

ไม2น�อยกว2า 905.00 ตร.ม.

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 

ภายในกว�าง 0.40 ม. ยาว 

ยาว 218.00 ม.



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - ก2อสร�างปูยางแอสฟaลท
ติก 2,739,450     -  - 1 สาย  - ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

คอนกรีต และรางระบายน้ํา ความสะดวกและ

ค.ส.ล. (ทั้งสองฝa�ง) ซอย ปลอดภัยมากขึ้น

ก�าวหน�าแยก 3 - ซอย  - ระบายน้ําได�สะดวก

ตีนเป̀ด ถนนกว�าง 3.50- และรวดเร็วมากขึ้น

 งบประมาณและที่ผ2านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
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ตีนเป̀ด ถนนกว�าง 3.50- และรวดเร็วมากขึ้น

4.00 ม. ยาว 215.00 ม.

หนา 0.05 ม. หรือมี

พื้นที่ไม2น�อยกว2า 806.00 

ตร.ม.และรางระบายน้ํา

ค.ส.ล. (ฝa�งทิศเหนือ) ภายใน

กว�าง 0.40 ม. ยาว 

 223.00 ม.รางระบายน้ํา

ค.ส.ล.(ฝa�งทิศใต�) ภายใน

กว�าง 0.40 ม. ยาว

220.00 ม.



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - ก2อสร�างปูยางแอสฟaลท
ติก 1,142,400     -  - 1 สาย  - ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

คอนกรีต และรางระบายน้ํา ความสะดวกและ

ค.ส.ล.(ทั้งสองฝa�ง) ซอยก�าว ปลอดภัยมากขึ้น

หน�า 1/2 ถนนกว�าง 3.50  - ระบายน้ําได�สะดวก

 -6.00 เมตร ยาว 93.00 และรวดเร็วมากขึ้น

 งบประมาณและที่ผ2านมา
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วัตถุประสงค
 เปNาหมายที่ โครงการ

 -6.00 เมตร ยาว 93.00 และรวดเร็วมากขึ้น

ม. หนา 0.05 ม. หรือมี

พื้นที่ไม2น�อยกว2า 432.00 

ตร.ม. และรางระบายน้ํา

ค.ส.ล. (ฝa�งทิศตะวันออก) 

ภายในกว�าง 0.40 ม.ยาว

93.00 ม.รางระบายน้ํา

ค.ส.ล. (ฝa�งทิศตะวันตก)

ภายในกว�าง 0.40 ม.ยาว

86.00 ม. 



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - ก2อสร�างปูยางแอสฟaลท
ติก 1,561,350     -  - 1 สาย  - ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

คอนกรีต และรางระบายน้ํา ความสะดวกและ

ค.ส.ล.(ทั้งสองฝa�ง) ซอยตัน ปลอดภัยมากขึ้น

(ท�ายซอยตีนเป̀ดแยกไปทาง  - ระบายน้ําได�สะดวก

ทิศตะวันออก) ถนนกว�าง และรวดเร็วมากขึ้น
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ที่ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

โครงการ

ทิศตะวันออก) ถนนกว�าง และรวดเร็วมากขึ้น

2.60-2.80 ม. ยาว 

126.00 ม.หนา 0.05 ม. 

หรือมีพื้นที่ไม2น�อยกว2า

4,340.00 ตร.ม. และ

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. 

(ฝa�งทิศเหนือ) ภายในกว�าง 

0.40 ม.ยาว 130.00 ม. 

รางระบายน้ําค.ส.ล.(ฝa�งทิศใต�)

ภายในกว�าง 0.40 ม.ยาว

130.00 ม.



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - ก2อสร�างถนน ค.ส.ล. และ 1,934,000     -  - 1 สาย  - ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย ความสะดวกและ

ศรีธรรมโศก 2 แยก 4 ปลอดภัยมากขึ้น

ถนน ค.ส.ล. กว�าง 3.50 ม.   - ระบายน้ําได�สะดวก

ยาว 99.00 ม. หนา 0.15 และรวดเร็วมากขึ้น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

ยาว 99.00 ม. หนา 0.15 และรวดเร็วมากขึ้น

ม. หรือมีพื้นที่ไม2น�อยกว2า 

346.00 ตร.ม.และราง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายใน

กว�าง 0.40 ม. ยาว 

636.00 เมตร



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - ก2อสร�างถนน ค.ส.ล. และ 1,200,000     -  - 1 สาย  - ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย ความสะดวกและ

ประชาพัฒนา 1 (ฝa�งทิศเหนือ) ปลอดภัยมากขึ้น

ถนน ค.ส.ล. กว�าง 3.80-  - ระบายน้ําได�สะดวก

4.50 ม.ยาว 241.00 ม. และรวดเร็วมากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
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 งบประมาณและที่ผ2านมา

4.50 ม.ยาว 241.00 ม. และรวดเร็วมากขึ้น

หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม2

น�อยกว2า 948.00 ตร.ม.

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

ภายในกว�าง 0.40 ม. ยาว

194.00 ม.



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - ก2อสร�างปูยางแอสฟaลท
ติก 3,540,000     -  - 1 สาย  - ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

คอนกรีต และท2อระบายน้ํา ความสะดวกและ

ค.ส.ล. ถนนพัฒนาการ ปลอดภัยมากขึ้น

ทุ2งปรังจากซอยฉางไปทาง  - ระบายน้ําได�สะดวก

ทิศเหนือถึงซอยโพธิ์ยายรถ และรวดเร็วมากขึ้น

 งบประมาณและที่ผ2านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
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ทิศเหนือถึงซอยโพธิ์ยายรถ และรวดเร็วมากขึ้น

ตะวันตก ถนนกว�าง 6.50-

8.50 ม.ยาว 600.00 ม.

หนาเฉลี่ย 0.05 ม.หรือพื้น

ที่ไม2น�อยกว2า 3,975.00

ตร.ม.ท2อระบายน้ํา ค.ส.ล.

ขนาดเส�นผ2าศูนย
กลาง

0.80 ม.ยาว 305.00 ม.

พร�อมบ2อพัก ค.ส.ล. ขนาด

1.30x1.45 ม.จํานวน

31 บ2อ



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - ก2อสร�างถนน ค.ส.ล. และ 260,000        -  - 1 สาย  - ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย ความสะดวกและ

สนิทใจ แยก 1 (ฝa�งทิศใต�) ปลอดภัยมากขึ้น

ถนน ค.ส.ล. กว�าง 3.30 ม.  - ระบายน้ําได�สะดวก

ยาว 49.00 ม.หนา และรวดเร็วมากขึ้น

โครงการ
 งบประมาณและที่ผ2านมา

วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
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ที่

ยาว 49.00 ม.หนา และรวดเร็วมากขึ้น

0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม2

น�อยกว2า 161.00 ตร.ม. 

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

ภายในกว�าง 0.40 ม.  

ยาว 49 ม.

 - ก2อสร�างถนน ค.ส.ล.และ 327,000        -  - 1 สาย  - ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอย ความสะดวกและ

ธรรมธารา ถนน ค.ส.ล. ปลอดภัยมากขึ้น

กว�าง 2.30-3.40 ม.ยาว  - ระบายน้ําได�สะดวก

77.00 ม. หนา 0.15 ม. และรวดเร็วมากขึ้น

หรือมีพื้นที่ไม2น�อยกว2า

184.00 ตร.ม. และ



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

รางระบายน้ํา ค.ส.ล.ภายใน

กว�าง 0.40 เมตร  ยาว 

77.00 ม. หนา 0.15 ม.

 - ก2อสร�างถนน ค.ส.ล.และ 279,000        -  - 1 สาย  - ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอย ความสะดวกและ

โครงการ วัตถุประสงค
ที่ เปNาหมาย
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 งบประมาณและที่ผ2านมา

รางระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอย ความสะดวกและ

หลังวัดชะเมา 5 ถนน ค.ส.ล. ปลอดภัยมากขึ้น

กว�าง 2.70-3.70 ม.ยาว  - ระบายน้ําได�สะดวก

57.00 ม. หนา 0.15 ม. และรวดเร็วมากขึ้น

หรือมีพื้นที่ไม2น�อยกว2า

193.00 ตร.ม. และ

รางระบายน้ํา ค.ส.ล.ภายใน

กว�าง 0.40 ม.  ยาว 

57.00 ม.



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - ก2อสร�างถนน ค.ส.ล.และ 138,000        -  - 1 สาย  - ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

ยกระดับฝารางระบายน้ํา ความสะดวกและ

ค.ส.ล.เดิมฝa�งทิศใต�ซอยหลัง ปลอดภัยมากขึ้น

วัดชะเมา 3 ถนน ค.ส.ล.  - ระบายน้ําได�สะดวก

กว�าง 2.40-3.60 ม.ยาว และรวดเร็วมากขึ้น

 งบประมาณและที่ผ2านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย

กว�าง 2.40-3.60 ม.ยาว และรวดเร็วมากขึ้น

50.00 ม. หนา 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่ไม2น�อยกว2า

135.00 ตร.ม. และยกฝา

รางระบายน้ํา ค.ส.ล.เดิม

ยาว 50.00 ม.



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - ก2อสร�างถนน ค.ส.ล.และ 200,000        -  - 1 สาย  - ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล.ฝa�งทิศใต� ความสะดวกและ

ซอยหลังวัดชะเมา 1 ถนน ปลอดภัยมากขึ้น

ค.ส.ล. กว�าง 1.60- 2.80  - ระบายน้ําได�สะดวก

ม.ยาว 49.00 ม. หนา และรวดเร็วมากขึ้น

วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

ที่ โครงการ
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ม.ยาว 49.00 ม. หนา และรวดเร็วมากขึ้น

0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม2

น�อยกว2า 105.00 ตร.ม.

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

ภายในกว�าง 0.40 ม.ยาว

49.00 ม.

 - ก2อสร�างถนน ค.ส.ล.และ 856,000        -  - 1 สาย  - ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล.ฝa�งทิศ ความสะดวกและ

เหนือ ซอยท2าขนอม ถนน ปลอดภัยมากขึ้น

ค.ส.ล. กว�าง 4.00 ม.  - ระบายน้ําได�สะดวก

ยาว 112.00 ม.

หรือมีพื้นที่ไม2น�อยกว2า

448.00 ตร.ม.



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

ภายในกว�าง 0.40 ม.ยาว

209.00 ม.

 - ก2อสร�างถนน ค.ส.ล.และ 238,000        -  - 1 สาย  - ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล.ฝa�งทิศ ความสะดวกและ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา
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รางระบายน้ํา ค.ส.ล.ฝa�งทิศ ความสะดวกและ

ใต� ซอยแม2พร�อม ถนน ปลอดภัยมากขึ้น

ค.ส.ล. กว�าง 2.70 ม.  - ระบายน้ําได�สะดวก

ยาว 33.00 ม.หนา 0.15 และรวดเร็วมากขึ้น

ม. หรือมีพื้นที่ไม2น�อยกว2า

93.00 ตร.ม.

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

ภายในกว�าง 0.40 ม.ยาว

66.00 ม.



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - ก2อสร�างยกระดับถนน 1,189,000     -  - 1 สาย  - ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ความสะดวกและ

ซอยศรีปราชญ
พัฒนา ถนน ปลอดภัยมากขึ้น

ค.ส.ล. กว�าง 2.80 ม.  - ระบายน้ําได�สะดวก

ยาว 261.00 ม.หนา 0.15 และรวดเร็วมากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
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 งบประมาณและที่ผ2านมา

ยาว 261.00 ม.หนา 0.15 และรวดเร็วมากขึ้น

ม. หรือมีพื้นที่ไม2น�อยกว2า

746.00 ตร.ม.

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

ภายในกว�าง 0.40 ม.ยาว

261.00 ม.

 - ก2อสร�างถนน ค.ส.ล.และ 265,000        -  - 1 สาย  - ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ความสะดวกและ

ซอยสิริสงคราม ถนน ปลอดภัยมากขึ้น

ค.ส.ล. กว�าง  4.00 ม.  - ระบายน้ําได�สะดวก

ยาว 50.00 ม.หนา 0.15 และรวดเร็วมากขึ้น

ม. หรือมีพื้นที่ไม2น�อยกว2า

200.00 ตร.ม.



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

ภายในกว�าง 0.40 ม.ยาว

50.00 ม.

 - ก2อสร�างถนน ค.ส.ล.และ 320,000        -  - 1 สาย  - ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ความสะดวกและ

วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา
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ที่ โครงการ

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ความสะดวกและ

ซอยต�นหว�า 1 ถนน ปลอดภัยมากขึ้น

ค.ส.ล. กว�าง  2.00 ม.  - ระบายน้ําได�สะดวก

ยาว 80.00 ม.หนา 0.15 และรวดเร็วมากขึ้น

ม. หรือมีพื้นที่ไม2น�อยกว2า

160.00 ตร.ม.

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

ภายในกว�าง 0.40 ม.ยาว

80.00 ม.



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - ก2อสร�างถนน ค.ส.ล.และ 477,000        -  - 1 สาย  - ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ความสะดวกและ

ซอยแสนธรรม  ถนน ปลอดภัยมากขึ้น

ค.ส.ล. กว�าง  4.00 ม.  - ระบายน้ําได�สะดวก

ยาว 90.00 ม.หนา 0.15 และรวดเร็วมากขึ้น

โครงการ วัตถุประสงค

 งบประมาณและที่ผ2านมา

ที่ เปNาหมาย
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ยาว 90.00 ม.หนา 0.15 และรวดเร็วมากขึ้น

ม. หรือมีพื้นที่ไม2น�อยกว2า

360.00 ตร.ม.

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

ภายในกว�าง 0.40 ม.ยาว

90.00 ม.

 - ก2อสร�างถนน ค.ส.ล.และ 496,000        -  - 1 สาย  - ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ความสะดวกและ

ซอยประชาอุทิศ แยก 1 ถนน ปลอดภัยมากขึ้น

ค.ส.ล. กว�าง  5.00 ม.  - ระบายน้ําได�สะดวก

ยาว 80.00 ม.หนา 0.15 และรวดเร็วมากขึ้น

ม. หรือมีพื้นที่ไม2น�อยกว2า

400.00 ตร.ม.



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

ภายในกว�าง 0.40 ม.ยาว

80.00 ม.

 - ก2อสร�างถนน ค.ส.ล.และ 1,950,000     -  - 1 สาย  - ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ความสะดวกและ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

 - 189 -

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ความสะดวกและ

ซอยต�นหว�าจากสามแยกตัด ปลอดภัยมากขึ้น

กับซอยชุมแสงไปทางทิศ  - ระบายน้ําได�สะดวก

ตะวันตกถึงสะพาน ค.ส.ล. และรวดเร็วมากขึ้น

ซอยต�นหว�า 6 ถนน ค.ส.ล

กว�าง  2.70-6.00 ม.

ยาว 337.00 ม.หนา 

0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม2

น�อยกว2า 1,588.00 ตร.ม.

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

ภายในกว�าง 0.40 ม.ยาว

350.00 ม.



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - ก2อสร�างถนน ค.ส.ล.และ 1,152,000     -  - 1 สาย  - ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ความสะดวกและ

ซอยพิทักษ
ธรรม แยก 3 ปลอดภัยมากขึ้น

ถนน ค.ส.ล. กว�าง  3.30 -  - ระบายน้ําได�สะดวก

4.00 ม.ยาว 125.00 ม. และรวดเร็วมากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
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 งบประมาณและที่ผ2านมา

4.00 ม.ยาว 125.00 ม. และรวดเร็วมากขึ้น

หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่

ไม2น�อยกว2า 460.00 ตร.ม.

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

ภายในกว�าง 0.40 ม.ยาว

80.00 ม.

 - ก2อสร�างถนน ค.ส.ล.และ 1,089,000     -  - 1 สาย  - ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ความสะดวกและ

ซอยต�นหว�า 7  ถนน ปลอดภัยมากขึ้น

ค.ส.ล. กว�าง  3.30 ม.  - ระบายน้ําได�สะดวก

ยาว 225.00 ม. หนา และรวดเร็วมากขึ้น

0.15 ม. หรือมีพื้นที่

ไม2น�อยกว2า 742.00 ตร.ม.



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

ภายในกว�าง 0.40 ม.ยาว

225.00 ม.

 - ก2อสร�างถนน ค.ส.ล.และ 496,000        -  - 1 สาย  - ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ความสะดวกและ

วัตถุประสงค
 เปNาหมายที่ โครงการ
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 งบประมาณและที่ผ2านมา

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ความสะดวกและ

ซอยเทวบุรี 1  ถนน ค.ส.ล. ปลอดภัยมากขึ้น

กว�าง  3.30 - 8.00 ม.  - ระบายน้ําได�สะดวก

ยาว 80.00 ม. หนา และรวดเร็วมากขึ้น

0.15 ม. หรือมีพื้นที่

ไม2น�อยกว2า 380.00 ตร.ม.

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

ภายในกว�าง 0.40 ม.ยาว

80.00 ม.



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - ก2อสร�างถนน ค.ส.ล.และ 1,050,000     -  - 1 สาย  - ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ความสะดวกและ

ซอยกามาลุดดีน 1 (ฝa�งทิศ ปลอดภัยมากขึ้น

เหนือป ถนน ค.ส.ล. กว�าง   - ระบายน้ําได�สะดวก

3.30 ม. ยาว 211.00 ม. และรวดเร็วมากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา
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3.30 ม. ยาว 211.00 ม. และรวดเร็วมากขึ้น

หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่

ไม2น�อยกว2า 696.00 ตร.ม.

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

ภายในกว�าง 0.40 ม.ยาว

211.00 ม.



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - ก2อสร�างถนน ค.ส.ล. และ 2,060,000     -  - 1 สาย  - ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ความสะดวกและ

ซอยบ2อทรัพย
 ถนน ค.ส.ล ปลอดภัยมากขึ้น

หนา 0.15 ม.   กว�าง  - ระบายน้ําได�สะดวก

3.50 ม.ยาว 330.00 ม. และรวดเร็วมากขึ้น

วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

ที่ โครงการ
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3.50 ม.ยาว 330.00 ม. และรวดเร็วมากขึ้น

หรือพื้นที่ไม2น�อยกว2า 

1,160.00 ตร.ม.



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

3 การจัดการระบบ  - เพื่อความสะดวกในการ  - ติดตั้งเสา High mast 662,000        -  - จํานวน 1 ต�น ฝูNใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

ไฟฟNาสาธารณะ สัญจรไป-มา ถนนสายพัฒนาการคูขวาง ความสะดวกและ

 - เพื่อความปลอดภัยใน หน�าโรงพยาบาลนครินทร
 ปลอดภัยมากขึ้น

ชีวิตและทรัพย
สินของผู�ใช�  - ติดตั้งเสา High mast 662,000        -  - จํานวน 1 ต�น ฝูNใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

รถใช�ถนน ถนนสายเทิดเพระเกียรติ ความสะดวกและ

 งบประมาณและที่ผ2านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
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รถใช�ถนน ถนนสายเทิดเพระเกียรติ ความสะดวกและ

(ศิรินครอุทิศ) ปลอดภัยมากขึ้น

 - ติดตั้งเสา High mast 662,000        -  - จํานวน 1 ต�น ฝูNใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

ถนนสายพัฒนาการคูขวาง ความสะดวกและ

สามแยกถนนศิรินครอุทิศ ปลอดภัยมากขึ้น

 - ติดตั้งไฟถนนสนามหน�า 2,000,000      -  - จํานวน 32 ต�น ผู�มาใช�บริการสนาม สํานักการช2าง

เมือง จํานวน 32 ต�น หน�าเมืองได�รับความ

เป̀นไฟ LED   64 หลอด สะดวก

ขนาดไม2น�อยกว2า 80 วัตต


 - ไฟฟNาลงดิน 80,000,000      -  - 1 สาย ถนนสวยงาม และเป̀น สํานักการช2าง

งบอุดหนุน ระเบียบเรียบร�อย



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

4 การจัดการ เพื่อความสะดวกและ  - เปลี่ยนโคมไฟจราจรสี่แยก 440,000        -  - 1 แห2ง ฝูNใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง
ระบบจราจร ปลอดภัยของผู�ใช�รถใช� ท2าม�า  เป̀นดวงโคม ความสะดวกและ

ถนน ขนาด 300 มม.  สีเหลือง ปลอดภัยมากขึ้น

มีเคาท
ดาวน
ในตัว  ขนาด 

400  มม.

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

400  มม.

 - เปลี่ยนโคมไฟจราจร 440,000        -  - 1 แห2ง ฝูNใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

สี่แยกกัลยาณี  เป̀น ความสะดวกและ

ดวงโคมขนาด 300  มม. ปลอดภัยมากขึ้น
สีเหลือง มีเคาท
ดาวน
ในตัว

ขนาด 400  มม.

 - เปลี่ยนโคมไฟจราจร 440,000        -  - 1 แห2ง ฝูNใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

สี่แยกหลังอําเภอเมืองเก2า ความสะดวกและ

เป̀นดวงโคม   ขนาด ปลอดภัยมากขึ้น

300  มม.  สีเหลือง
มีเคาท
ดาวน
ในตัว

ขนาด 400 มม.



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - เปลี่ยนโคมไฟจราจร 440,000        -  - 1 แห2ง ฝูNใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

สี่แยกประตูลอด  ถนน ความสะดวกและ

พัฒนาการคูขวาง  เป̀น ปลอดภัยมากขึ้น

ดวงโคมขนาด 300 มม

สีเหลือง มีเคาท
ดาวน
ในตัว

 งบประมาณและที่ผ2านมา
โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมายที่
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สีเหลือง มีเคาท
ดาวน
ในตัว

ขนาด 400 มม.

 - เปลี่ยนโคมไฟจราจรสี่แยก 440,000        -  - 1 แห2ง ฝูNใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

ตลาดแขก  เป̀นดวงโคม ความสะดวกและ

ขนาด 300 มม.  สีเหลือง ปลอดภัยมากขึ้น
มีเคาท
ดาวน
ในตัว 

ขนาด 400 มม.

 - เปลี่ยนโคมไฟจราจร 440,000        -  - 1 แห2ง ฝูNใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

สี่แยกท2าวัง  เป̀นสีเหลือง ความสะดวกและ

ขนาด 300 มม. สีเหลือง ปลอดภัยมากขึ้น

มีเคาท
ดาวน
ในตัว   
ขนาด 400 มม.



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - ตีเส�นจราจรถนนราช 530,000        -  - 1 แห2ง ฝูNใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

ดําเนิน จากหน�าโรงเรียน ความสะดวกและ

วัดศาลามีชัยไปทางทิศเหนือ ปลอดภัยมากขึ้น

ถึงสี่แยกประตูชัยสิทธิ์

5 ก2อสร�าง/ เพื่อความสะดวกและ  - ก2อสร�างปรับปรุงทาง 6,200,000     -  - 1 แห2ง  - เกิดความสะดวกและ สํานักการช2าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
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 งบประมาณและที่ผ2านมา

5 ก2อสร�าง/ เพื่อความสะดวกและ  - ก2อสร�างปรับปรุงทาง 6,200,000     -  - 1 แห2ง  - เกิดความสะดวกและ สํานักการช2าง

ปรับปรุงทางเท�า ปลอดภัยในการสัญจรและ เท�าคอนกรีตพิมพ
ลาย ปลอดภัยแก2ผู�สัญจรไป

ความเป̀นระเบียบเรียบร�อย ถนนราชดําเนินจากสี่แยก มา 

หัวถนนไปทางทิศเหนือถึง  - บ�านเมืองเป̀นระเบียบ

วัดพระมหาธาตุ พื้นที่ไม2 เรียบร�อย

น�อยกว2า 6,890.00 ตร.ม.

 - ปรับปรุงพื้นที่ทางเท�าและ 15,160,000      -  - 1 แห2ง  - เกิดความสะดวกและ สํานักการช2าง

ถนนศาลหลักเมือง โดยก2อ ปลอดภัยแก2ผู�สัญจรไป

สร�างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 มา 

ม. บริเวณพื้นที่ถนนเดิม  - บ�านเมืองเป̀นระเบียบ

พร�อมทําผิวถนน พื้นที่ไม2 เรียบร�อย

น�อยกว2า 3,027 ตร.ม.



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

พร�อมก2อสร�างรางระบายน้ํา

ค.ส.ล.ภายในกว�าง 0.50 ม.

ความยาวไม2น�อยกว2า 

572.00 ม.

 - ปรับปรุงพื้นที่ทางเท�า 4,018,000     -  - 1 แห2ง  - เกิดความสะดวกและ สํานักการช2าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย

 งบประมาณและที่ผ2านมา
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 - ปรับปรุงพื้นที่ทางเท�า 4,018,000     -  - 1 แห2ง  - เกิดความสะดวกและ สํานักการช2าง

พร�อมบ2อพักบริเวณถนน ปลอดภัยแก2ผู�สัญจรไป

ศรีธรรมราช (จากถนน มา 

โรงช�างไปทางทิศเหนือถึง  - บ�านเมืองเป̀นระเบียบ

ถนนเสมาชัย) พื้นที่ไม2น�อย เรียบร�อย

กว2า 2,253.00 ตร.ม.

 - ปรับปรุงพื้นที่ทางเท�าพร�อม 2,376,000     -  - 1 แห2ง  - เกิดความสะดวกและ สํานักการช2าง

บ2อพักบริเวณถนนปากนคร- ปลอดภัยแก2ผู�สัญจรไป

ท2าซัก (ทั้ง 2 ฝa�ง) ตั้งแต2สี่แยก มา 

คูขวางไปทางทิศตะวันออก  - บ�านเมืองเป̀นระเบียบ

จนถึงสุดเขตเทศบาล พื้นที่ เรียบร�อย

ไม2น�อยกว2า 1,776 ตร.ม.



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

6 ก2อสร�างทาง  - เพื่ออํานวยความสะดวก ก2อสร�างทางจักรยานชนิด 20,000,000      -  - 1 แห2ง สามารถแก�ปaญหา สํานักการช2าง

จักรยาน และความปลอดภัยให�แก2 ถนนแอสฟaลท
ติกคอนกรีต การเกิดอุบัติเหตุแก2

ผู�ปa�นจักรยาน สวนสมเด็จพระศรีนครินทร
 ผู�ปa�นจักรยานและผู�ใช�

 - เพื่อลดปaญหาอุบัติเหตุ 84 ขนาดกว�าง 3.50 ม. รถใช�ถนนในการสัญจร

ที่อาจเกิดขึ้นแก2ผู�ปa�น ความยาวไม2น�อยกว2า ไปมาได�
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย

 งบประมาณและที่ผ2านมา

ที่อาจเกิดขึ้นแก2ผู�ปa�น ความยาวไม2น�อยกว2า ไปมาได�

จักรยาน และผู�ใช�รถใช� 2,900 ม.หรือพื้นที่ไม2น�อย

ถนน กว2า 10,150 ตร.ม.

พร�อมทาสีตีเส�น เครื่องกั้น

รถยนต
 ปNายเตือน ระบบ

ไฟฟNาแสงสว2างและ

รางระบายน้ํา

7 ก2อสร�างขุด  - เพื่อแก�ไขปaญหาจราจร ก2อสร�างอุโมงค
ลอดสี่แยก 600,000,000    -  - จํานวน 1 แห2ง  - สามารถแก�ปaญหา สํานักการช2าง

อุโมงค
ลอด ติดขัดในชั่วโมงเร2งด2วน หัวถนน   ขนาดกว�าง งบอุดหนุน จราจรติดขัดในชั่วโมง

ถนน  - สามารถรองรับปริมาณ 11.00 เมตร  ยาว เร2งด2วนได�

จราจรได�มากขึ้น 250.00 เมตร   จํานวน  - สามารถสะดวกและ

 - ทําให�การเดินทางสะดวก 1 แห2ง ประหยัดเวลาได�มากขึ้น



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท2องเที่ยวเชิงอนุรักษ
และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ที่สามารถสร�างอาชีพ และรายได�ในพื้นที่เพิ่มขึ้น

     - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร
ที่ 4  ด�านสาธารณูปโภคและโครงสร�างพื้นฐาน

     - แนวทางที่  4.๒  พัฒนาระบบการผลิต  จําหน2ายน้ําประปา  ให�ทั่วถึงเพียงพอ  และมีคุณภาพ

 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕62)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 งบประมาณและที่ผ2านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 ก2อสร�าง/ปรับ  เพื่อทดแทนสารกรองและ  - ปรับปรุงระบบผลิตโดย 3,000,000     -  - จํานวน 6 คุณภาพน้ํามีความสะอาด สํานักการประปา

ปรุงระบบผลิต หัวกรองน้ําชุดเดิมที่มี เปลี่ยนทรายกรองและหัว โรงกรองน้ํา มากขึ้น  ทําให�ผู�ใช�น้ํา

น้ําประปา สภาพเก2าและเป̀นการเพิ่ม กรองน้ําใหม2 ณ  โรงกรอง ประปามีความพึงพอใจ

ประสิทธิภาพในกระบวน ประตูชัย จํานวน 6 มากขึ้น  

การผลิตน้ําให�มีคุณภาพ โรงกรองน้ํา

และสะอาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 เพื่อทดแทนสารกรองและ  - ปรับปรุงระบบผลิตโดย 4,000,000     -  - จํานวน 8 หัว คุณภาพน้ํามีความสะอาด สํานักการ

หัวกรองน้ําชุดเดิมที่มี เปลี่ยนทรายกรองและหัว มากขึ้น  ทําให�ผู�ใช�น้ํา ประปา

สภาพเก2าและเป̀นการเพิ่ม กรองน้ําใหม2 ณ  โรงกรอง ประปามีความพึงพอใจ

ประสิทธิภาพในกระบวน ทวดทอง  จํานวน 8 มากขึ้น  

การผลิตน้ําให�มีคุณภาพ โรงกรองน้ํา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

การผลิตน้ําให�มีคุณภาพ โรงกรองน้ํา

และสะอาด

 - เพื่อทดแทนเครื่องสูบน้ํา  - ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา สูบน้ํา 6,869,730     -  - จํานวน 6 ชุด สามารถปรับอัตรา สํานักการ

ชุดเดิมที่มีการติดตั้งและ ได� 250 ลบ.ม./ชม. สูบ ปริมาณน้ําที่เข�าสู2ระบบ ประปา

ใช�งานมานาน ส2งน้ําได�สูง 30 ม. ใช� กรองน้ํามีปริมาณเพิ่ม

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มอเตอร
ไฟฟNา ขับเครื่อง ขึ้นและเป̀นการลดต�น

ในการสูบอัตราน้ําให�ได� สูบ จํานวน 6 ชุด  ณ ทุนในการซ2อมบํารุง

ปริมาณมากพอตามความ โรงกรองน้ําประตูชัย

ต�องการของผู�ใช�น้ําใน (แรงต่ํา)

ปaจจุบัน



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - เพื่อทดแทนเครื่องสูบน้ํา ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา  สูบน้ํา 3,996,040     -  - จํานวน 2 ชุด สามารถปรับอัตรา สํานักการ

ชุดเดิมที่มีการติดตั้งและ ได� 750 ลบ.ม./ชม. สูบ ปริมาณน้ําที่เข�าสู2ระบบ ประปา

ใช�งานมานาน ส2งน้ําได�สูง 30 ม. ใช� กรองน้ํามีปริมาณเพิ่ม

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มอเตอร
ไฟฟNาขับเครื่อง ขึ้นและเป̀นการลดต�น สํานักการ

ในการสูบอัตราน้ําให�ได� สูบ จํานวน 2 ชุด  ณ ทุนในการซ2อมบํารุง ประปา
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โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

ที่

ในการสูบอัตราน้ําให�ได� สูบ จํานวน 2 ชุด  ณ ทุนในการซ2อมบํารุง ประปา

ปริมาณมากพอตามความ โรงกรองน้ําประตูชัย

ต�องการของผู�ใช�น้ําใน (แรงต่ํา)

ปaจจุบัน

 - เพื่อทดแทนเครื่องสูบน้ํา ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา  สูบน้ํา 2,886,270     -  - จํานวน 2 ชุด สามารถปรับอัตรา สํานักการ

ชุดเดิมที่มีการติดตั้งและ ได� 250 ลบ.ม./ชม. สูบ ปริมาณน้ําที่เข�าสู2ระบบ ประปา

ใช�งานมานาน ส2งน้ําได�สูง 45 ม. ใช� กรองน้ํามีปริมาณเพิ่ม

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มอเตอร
ไฟฟNาขับเครื่อง ขึ้นและเป̀นการลดต�น

ในการสูบอัตราน้ําให�ได� สูบ จํานวน 2 ชุด  ณ ทุนในการซ2อมบํารุง

ปริมาณมากพอตามความ โรงกรองน้ําประตูชัย

ต�องการของผู�ใช�น้ํา (แรงสูง)



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - เพื่อทดแทนเครื่องสูบน้ํา ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา  สูบน้ํา 8,968,390     -  - จํานวน 5 ชุด สามารถปรับอัตรา สํานักการ

ชุดเดิมที่มีการติดตั้งและ ได� 500 ลบ.ม./ชม. สูบ ปริมาณน้ําที่เข�าสู2ระบบ ประปา

ใช�งานมานาน ส2งน้ําได�สูง 45 ม. ใช� กรองน้ํามีปริมาณเพิ่ม

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มอเตอร
ไฟฟNาขับเครื่อง ขึ้นและเป̀นการลดต�น

ในการสูบอัตราน้ําให�ได� สูบ จํานวน 5 ชุด  ณ ทุนในการซ2อมบํารุง

 งบประมาณและที่ผ2านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย

ในการสูบอัตราน้ําให�ได� สูบ จํานวน 5 ชุด  ณ ทุนในการซ2อมบํารุง

ปริมาณมากพอตามความ โรงกรองน้ําประตูชัย

ต�องการของผู�ใช�น้ํา (แรงสูง)

 - เพื่อสลับการใช�งานของ ติดตั้งเครื่องสูบน้ําบนแพ 3,098,270     -  - จํานวน 1 ชุด สามารถเพิ่มอัตราปริมาณ สํานักการ

เดิมที่มีอยู2 1 ชุด  และเพื่อ สูบน้ําได� 500 ลบ.ม./ชม. น้ําเข�าสู2ระบบกรองน้ํา ประปา

ไม2ให�เกิดปaญหาการสูบ สูบส2งน้ําสูง 45 ม.ใช� โรงกรองน้ําทวดทอง

จ2ายน้ําดิบเข�าสู2ระบบการ มอเตอร
ไฟฟNาขับเครื่อง จากเดิมที่มีอยู2แล�ว 1 

ผลิต สูบน้ํา จํานวน 1 ชุด ชุด

ณ  แพสูบน้ําบ�านวังก�อง



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - เพื่อทดแทนเครื่องสูบน้ํา ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา  สูบน้ํา 2,886,270     -  - จํานวน 2 ชุด สามารถควบคุมแรง สํานักการ

ชุดเดิมที่มีการติดตั้งและ ได� 250 ลบ.ม./ชม. สูบ ดันน้ําในเส�นท2อที่มีความ ประปา

ใช�งานมานาน ส2งน้ําได�สูง 45 ม. ใช� เสถียรภาพเพิ่มขึ้น และ

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มอเตอร
ไฟฟNาขับเครื่อง ลดค2าใช�จ2ายในการ

ในการสูบอัตราน้ําให�ได� สูบ จํานวน 2 ชุด  ณ ซ2อมบํารุง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา
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ในการสูบอัตราน้ําให�ได� สูบ จํานวน 2 ชุด  ณ ซ2อมบํารุง

ปริมาณมากพอตามความ โรงกรองน้ําทวดทอง

ต�องการของผู�ใช�น้ํา (แรงสูง)

 - เพื่อทดแทนเครื่องสูบน้ํา ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา  สูบน้ํา 8,968,390     -  - จํานวน 5 ชุด สามารถควบคุมแรง สํานักการ

ชุดเดิมที่มีการติดตั้งและ ได� 500 ลบ.ม./ชม. สูบ ดันน้ําในเส�นท2อที่มีความ ประปา

ใช�งานมานาน ส2งน้ําได�สูง 45 ม. ใช� เสถียรภาพเพิ่มขึ้น และ

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มอเตอร
ไฟฟNาขับเครื่อง ลดค2าใช�จ2ายในการ

ในการสูบอัตราน้ําให�ได� สูบ จํานวน 5 ชุด  ณ ซ2อมบํารุง

ปริมาณมากพอตามความ โรงกรองน้ําทวดทอง

ต�องการของผู�ใช�น้ํา (แรงสูง)



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

2 ปรับปรุงท2อเมน เพื่อทําให�แรงดันน้ําในเส�น  - ปรับปรุงท2อเมนประปา 828,440        -  - จํานวน 1 แห2ง แรงดันน้ําในเส�นท2อแรง สํานักการ

ประปา ท2อแรงขึ้น และทําให�น้ํา ซอยหน�าแขวงการทาง มากขึ้น และน้ําใสสะอาด ประปา

ประปาใสสะอาดมากขึ้น และซอยตาเจริญ ถนน มากขึ้น 

กะโรม ระยะทางประมาณ

650.00 ม.

 งบประมาณและที่ผ2านมา
เปNาหมายที่ โครงการ วัตถุประสงค
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650.00 ม.

 - ปรับปรุงและวางท2อเมน 14,958,900      -  - จํานวน 1 สามารถแก�ไขปaญหา สํานักการประปา

ประปาโรงกรองน้ําประตูชัย แห2ง การขาดแคลนน้ําในการ

ถึงแยกท2าด2านด�านทิศตะวัน อุปโภค บริโภคในเขต

ออก เทศบาล และพื้นที่

บริเวณรอบๆ  ได�

 - ปรับปรุงและวางท2อเมน 11,198,600      -  - จํานวน 1 สามารถแก�ไขปaญหา สํานักการประปา

ประปาสี่แยกประตูชัยถึง แห2ง การขาดแคลนน้ําในการ

สี่แยกหัวถนนด�านทิศตะวัน อุปโภค บริโภคในเขต

ออก เทศบาล และพื้นที่

บริเวณรอบๆ  ได�



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - ปรับปรุงและวางท2อเมน 10,169,200      -  - จํานวน 1 สามารถแก�ไขปaญหา สํานักการประปา

ประปาปากซอยตึกดินถึง แห2ง การขาดแคลนน้ําในการ

แยกท2าด2านแนวท2อด�าน อุปโภค บริโภคในเขต

ทิศตะวันตก เทศบาล และพื้นที่

บริเวณรอบๆ  ได�

 งบประมาณและที่ผ2านมา
เปNาหมายที่ โครงการ วัตถุประสงค


 - 206 -

บริเวณรอบๆ  ได�

 - ปรับปรุงและวางท2อเมน 3,358,700     -  - จํานวน 1 สามารถแก�ไขปaญหา สํานักการประปา

ประปาซอยหัวหลางจากถนน แห2ง การขาดแคลนน้ําในการ

พัฒนาการคูขวางถึงถนน อุปโภค บริโภคในเขต

ราชดําเนิน เทศบาล และพื้นที่

บริเวณรอบๆ  ได�

 - ปรับปรุงและวางท2อเมน 7,639,600     -  - จํานวน 1 สามารถแก�ไขปaญหา สํานักการประปา

ประปาถนนยมราช (หน�าวัด แห2ง การขาดแคลนน้ําในการ

ศรีทวี) ถึงสี่แยกสุเหร2าทั้ง อุปโภค บริโภคในเขต

สองฝa�ง เทศบาล และพื้นที่

บริเวณรอบๆ  ได�



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - ปรับปรุงและวางท2อเมน 1,307,000     -  - จํานวน 1 สามารถแก�ไขปaญหา สํานักการประปา

ประปาถนนท2าโพธิ์ฝa�งด�าน แห2ง การขาดแคลนน้ําในการ

ทิศใต�จากเชิงสะพาน อุปโภค บริโภคในเขต

ราเมศวร
ถึงถนนอ�อมค2าย เทศบาล และพื้นที่

บริเวณรอบๆ  ได�

ที่
 งบประมาณและที่ผ2านมา

โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
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บริเวณรอบๆ  ได�



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

3 ก2อสร�างหอถัง เพื่อกักเก็บน้ํารักษาแรงดัน ติดตั้งหอถังสูง 4 มุมเมือง 130,000,000     -  - จํานวนหอถัง  - มีที่กักเก็บน้ํา สํานักการประปา

สูง 4 มุมเมือง และปNองกันท2อส2งน้ํา และบริเวณโรงกรองน้ํา (งบอุดหนุน) สูงที่ก2อสร�าง  - ปNองกันท2อส2งน้ําขนาด

และบริเวณโรง ขนาดใหญ2ไม2ให�แตก และ ทวดทองและโรงกรองน้ํา 6 ถัง ใหญ2ไม2ให�แตก และ

กรองทั้ง 2 แห2ง ปNองกันการสูญเสียน้ํา ประตูชัย  จํานวน 6 ถัง ปNองกันการสูญเสียน้ํา

พร�อมถังเก็บน้ํา ประปาในระบบส2งน้ํา พร�อมถังเก็บน้ําใส ขนาด ประปาในระบบส2งน้ํา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

พร�อมถังเก็บน้ํา ประปาในระบบส2งน้ํา พร�อมถังเก็บน้ําใส ขนาด ประปาในระบบส2งน้ํา

ใส พร�อมระบบ 6,000 ลูกบาศก
เมตร  - รักษาระดับแรงดันใน

สูบจ2าย พร�อมระบบสูบจ2าย เส�นท2อ

4 เปลี่ยนเส�นท2อ เพื่อเปลี่ยนเส�นท2อเมนที่มี เปลี่ยนเส�นท2อเมน 4  - 400,000,000     - จํานวนแห2ง ปNองกันปaญหาท2อแตก สํานักการประปา

เมน 4 มุมเมือง อายุกว2า 40 ป6 วัสดุหมด มุมเมือง (งบอุดหนุน) ท2อเป̀นสนิม และปNอง

อายุการใช�งาน ส2งผลให�มี กันการสูญเสียน้ําใน

ปaญหาท2อแตก เป̀นสนิม ระบบส2งน้ํา

สูญเสียน้ําในระบบส2ง

ประมาณ 30 %



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

5 ก2อสร�างโรงกรอง  - เนื่องจากในพื้นที่เขต ก2อสร�างโรงกรองน้ําท2าเรือ  -  - 100,000,000    จํานวน 1 แห2ง  - มีโรงกรองน้ําเพิ่มขึ้น สํานักการประปา

ท2าเรือ เทศบาลตําบลในเมือง เพื่อส2งน้ําประปาไปยัง (งบอุดหนุน) สามารถส2งน้ําไปยังพื้น

ตําบลท2าเรือ ตําบลท2าไร2 ตําบลในเมือง ตําบลท2าเรือ ที่ต2างๆ ได�ทั่วถึง

ตําบลช�างซ�าย และตําบล ตําบลท2าไร2 ตําบลช�างซ�าย  - มีน้ําประปาเพียงพอ

นาสาร เป̀นเขตพื้นที่สูง ไม2 และตําบลนาสาร กับความเจริญเติมโต
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

นาสาร เป̀นเขตพื้นที่สูง ไม2 และตําบลนาสาร กับความเจริญเติมโต

สามารถส2งน้ําไปยังพื้นที่ ของเมือง

ดังกล2าว และตําบลท2าเรือ

มีคลองเป̀นแหล2งน้ําดิบ

อยู2แล�ว

 - เพื่อรองรับความเจริญ

เติมโตของเมือง



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

6 ว2าจ�างเอกชน เพื่อให�เอกชนดําเนินการ ให�เอกชนผลิตน้ําประปา  -  -  - 1 ระบบ มีน้ําประปาที่สะอาดได� สํานักการประปา

ดําเนินการพัฒนา พัฒนาระบบประปาและ ให�กับเทศบาล วันละ มาตรฐาน และเพียงพอ

ระบบประปา จําหน2ายน้ําประปาที่มี 48,000 ลูกบาศก
เมตร กับความเจริญเติบโต

คุณภาพมาตรฐานน้ํา ของเมือง

ประปาของการประปา

วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

โครงการ
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ที่

ประปาของการประปา

ส2วนภูมิภาค โดยเอกชน

เป̀นผู�ดําเนินการ



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท2องเที่ยวเชิงอนุรักษ
และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ที่สามารถสร�างอาชีพ และรายได�ในพื้นที่เพิ่มขึ้น

     - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร
ที่ 4  ด�านสาธารณูปโภคและโครงสร�างพื้นฐาน

     - แนวทางที่  4.3  เพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ํา   และระบบปNองกันน้ําท2วมอย2างยั่งยืน

 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕62)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 งบประมาณและที่ผ2านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
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 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 ก2อสร�าง/ปรับปรุง  - เพื่อระบายน้ําได�สะดวก  - ก2อสร�างท2อระบายน้ํา 315,000        -  - 1 สาย ระบายน้ําได�รวดเร็ว สํานักการช2าง

ระบบระบายน้ํา และรวดเร็วขึ้น ค.ส.ล.ซอยนิยมสุข 1 ลดปaญหาน้ําท2วมขังได�

 - เพื่อลดปaญหาน้ําท2วม (ฝa�งทิศเหนือ) 

ขังได� ท2อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด

เส�นผ2าศูนย
กลาง 0.80 ม.

ความยาว  90.00 ม.

พร�อมบ2อพัก ค.ส.ล. ขนาด 

1.30x1.45 ม. จํานวน 

9 บ2อ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - ก2อสร�างรางระบายน้ํา 583,000        -  - 1 สาย ระบายน้ําได�รวดเร็ว สํานักการช2าง

ค.ส.ล.ถนนยมราชฝa�งทิศ ลดปaญหาน้ําท2วมขังได�

ตะวันตกตรงข�ามธนาคาร

ออมสินถึงวงเวียนหน�าวัด

ศรีทวี รางระบายน้ํา ค.ส.ล.
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โครงการ
 งบประมาณและที่ผ2านมา

ที่ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย

ศรีทวี รางระบายน้ํา ค.ส.ล.

ภายในกว�าง 0.40 ม.

ยาว 216.00 ม.

 - ก2อสร�างปรับปรุงยกระดับ 319,000        -  - 1 สาย ระบายน้ําได�รวดเร็ว สํานักการช2าง

ฝารางระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนน ลดปaญหาน้ําท2วมขังได�

วัดคิด ฝารางระบายน้ํา 

ค.ส.ล. กว�าง 0.64 ม.ยาว

319.00 ม.หนา 0.15 ม.



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - ก2อสร�างรางระบายน้ํา 342,000        -  - 1 สาย ระบายน้ําได�รวดเร็ว สํานักการช2าง

ค.ส.ล. ซอยบุญนารอบ 2 ลดปaญหาน้ําท2วมขังได�

ฝa�งทิศตะวันตก รางระบาย

น้ํา ค.ส.ล. ภายในกว�าง 

0.40 ม. ยาว 127.00 ม.

 งบประมาณและที่ผ2านมา
วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
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ที่ โครงการ

0.40 ม. ยาว 127.00 ม.

 - ก2อสร�างรางระบายน้ํา 1,190,000     -  - 1 สาย ระบายน้ําได�รวดเร็ว สํานักการช2าง

ค.ส.ล.ซอยตาปูqชีฝa�งทิศเหนือ ลดปaญหาน้ําท2วมขังได�

รางระบายน้ํา ค.ส.ล.ภายใน

กว�าง 0.40 ม. ยาว 

441.00 ม.

 - ก2อสร�างรางระบายน้ํา 567,000        -  - 1 สาย ระบายน้ําได�รวดเร็ว สํานักการช2าง

ค.ส.ล.ถนนหลังวัดสวนปqาน ลดปaญหาน้ําท2วมขังได�

ฝa�งทิศตะวันตก รางระบายน้ํา

ค.ส.ล.ภายในกว�าง 0.40 

ม. ยาว 210.00 ม.



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - ก2อสร�างรางระบายน้ํา 75,000          -  - 1 สาย ระบายน้ําได�รวดเร็ว สํานักการช2าง

ค.ส.ล.ถนนท2าลาดฝa�งทิศ ลดปaญหาน้ําท2วมขังได�

ตะวันออก  รางระบายน้ํา

ค.ส.ล.ภายในกว�าง 0.40 

ม. ยาว 28.00 ม.

 งบประมาณและที่ผ2านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
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ม. ยาว 28.00 ม.

 - ก2อสร�างท2อระบายน้ํา 485,000        -  - 1 สาย ระบายน้ําได�รวดเร็ว สํานักการช2าง

ค.ส.ล.ซอยแยกจากซอย ลดปaญหาน้ําท2วมขังได�

ทวีสิทธิ์ ฝa�งทิศใต� ท2อระบาย

น้ํา ค.ส.ล.เส�นผ2าศูนย
กลาง 

0.60 ม. ฝาบ2อพักตะแกรง

เหล็ก ยาว 150.00 ม.



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - ก2อสร�างรางระบายน้ํา 272,000        -  - 1 สาย ระบายน้ําได�รวดเร็วขึ้น สํานักการช2าง

ค.ส.ล. ซอยธรามาถึงซอย ลดปaญหาน้ําท2วมขังได�

กอหนุน รางระบายน้ํา ค.ส.ล.

ภายในกว�าง 0.40 ม. ยาว

95.00 ม.
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 งบประมาณและที่ผ2านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย

95.00 ม.

 - ก2อสร�างท2อระบายน้ํา 23,673,000      -  - 1 สาย ระบายน้ําได�รวดเร็วขึ้น สํานักการช2าง

ค.ส.ล. ชนิดเหลี่ยม ภายใน ลดปaญหาน้ําท2วมขังได�

กว�าง 1.50 ม. ยาว 

1,038.00 ม.  บริเวณถนน

พัฒนาการคูขวาง (ฝa�งทิศ

ตะวันออก)  ช2วงที่ 3



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - ก2อสร�างท2อระบายน้ํา 10,922,000      -  - 1 สาย ระบายน้ําได�รวดเร็วขึ้น สํานักการช2าง

ค.ส.ล. ชนิดเหลี่ยม ภายใน ลดปaญหาน้ําท2วมขังได�

กว�าง 1.50 ม.  ยาว 

476.00 ม. บริเวณถนน

พัฒนาการคูขวาง (ฝa�งทิศ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

พัฒนาการคูขวาง (ฝa�งทิศ

ตะวันออก) ช2วงที่ 2

 - ก2อสร�างรางระบายน้ํา 2,466,000     -  - 1 สาย ระบายน้ําได�รวดเร็วขึ้น สํานักการช2าง

ค.ส.ล. ซอยต�นหว�า 3 จาก ลดปaญหาน้ําท2วมขังได�

ซอยต�นหว�าไปทางทิศใต�ไป

เชื่อมกับท2อ ค.ส.ล. เส�นผ2า

ศูนย
กลาง 0.60 ม. ถนน

เทวบุรี เป̀นรางระบายน้ํา

ค.ส.ล.ภายในกว�าง 0.40 ม.

ยาว 677.00 ม.



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

2 ขุดลอก/ปรับปรุง  - เพื่อให�การระบายน้ําผ2าน  - ขุดลอก คู คลอง 3,000,000    3,000,000    3,000,000    จํานวนคลองที่ขุด สามารถปNองกันน้ําท2วม สํานักการช2าง

คู คลอง ขุดสระ ตัวเมืองได�สะดวกมากขึ้น  - ขุดสระ ลอก ขังในเขตเทศบาลได�

 - เพื่อปNองกันการบุกรุกแนว

ลําคลองของชาวบ�าน

 - เพื่อกักเก็บน้ําไว�ใช�อุปโภค
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

 - เพื่อกักเก็บน้ําไว�ใช�อุปโภค

บริโภคในฤดูแล�ง

3 ก2อสร�างประตู  - เพื่อปNองกันน้ําท2วมและ ก2อสร�างประตูระบายน้ํา 5,000,000     -   - จํานวน 1 แห2ง รักษาสภาพคลองส2งน้ํา สํานักการช2าง

ระบายน้ําและ แก�ไขปaญหาภัยแล�ง คลองปqาเหล�า บริเวณ ประปา ซึ่งเป̀นแหล2งน้ํา

อาคารบังคับน้ํา โรงกรองประตูชัย  ความ ดิบต�นน้ําที่สําคัญในการ

กว�าง 16.00 ม. ลึก ผลิตน้ําประปา

3.50 ม. จํานวน 1 แห2ง



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

4 ก2อสร�างอ2างเก็บ  - เพื่อใช�เป̀นแหล2งสํารอง ก2อสร�างอ2างเก็บน้ําแก�มลิง 400,000,000     -   - จํานวน 1 แห2ง  - มีแหล2งน้ําสํารอง สํานักการช2าง

น้ําแก�มลิง น้ําดิบขนาดใหญ2 สําหรับ เนื้อที่ 700 ไร2 บริเวณทาง (งบอุดหนุน) ขนาดใหญ2รองรับความ

ใช�ในการอุปโภค บริโภค ทิศเหนือของสวนสมเด็จ เจริญเติบโตของเมือง

ของชุมชนเมืองนครศรี พระศรีนครินทร
 84 และพื้นที่ใกล�เคียง

ธรรมราช ทุ2งท2าลาด  - ปNองกันและแก�ไข
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

ธรรมราช ทุ2งท2าลาด  - ปNองกันและแก�ไข

 - เพื่อปNองกันและแก�ไข ปaญหาอุทกภัยและ

ปaญหาอุทกภัยและภัยแล�ง ภัยแล�ง



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท2องเที่ยวเชิงอนุรักษ
และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ที่สามารถสร�างอาชีพและรายได�ในพื้นที่เพิ่มขึ้น

     - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร
ที่ 5   ด�านเศรษฐกิจ

     - แนวทางที่  5.๑  จัดศูนย
กลางการพัฒนาอาชีพสําหรับชุมชน ลานค�าชุมชน พัฒนาย2านการค�าเดิมของเมือง และจัดตลาดน้ําเมืองลิกอร
 เพื่อเสริมสร�างรายได�

                             และส2งเสริมการท2องเที่ยว

 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน
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 งบประมาณและที่ผ2านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕62)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 ฝpกอบรมส2งเสริม ส2งเสริมและฝpกอาชีพให�กับ ประชาชนในเขตเทศบาล 150,000       150,000       150,000       ประชาชนในเขต ประชาชนในชุมชนมี กองสวัสดิการ

และพัฒนาอาชีพ ประชาชนในเขตเทศบาล ที่สนใจการประกอบอาชีพ (400,000)      เทศบาลมีอาชีพ อาชีพเสริมเพิ่มรายได� สังคม

ให�กับประชาชน ใน  62  ชุมชน เสริมและมีราย ให�กับครอบครัว

ในเขตเทศบาล ได�เพิ่มขึ้น 60%

ที่
 งบประมาณและที่ผ2านมา

โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

2 พัฒนาและส2ง  - เพื่อสร�างอาชีพ และเพิ่ม  - จัดตั้งตลาดน้ําเมืองลิกอร
 1,000,000    1,000,000    1,000,000    จัดกิจกรรม  - ประชาชนในท�องถิ่น สํานักปลัด

เสริมการท2อง รายได�ให�กับคนในท�องถิ่น  - จัดกิจกรรมที่หลากหลาย (2,000,000)    ตลาดน้ําเดือน มีอาชีพและมีรายได� เทศบาล

เที่ยวตลาด  - เพื่อเป̀นแหล2งส2งเสริม เพื่อดึงดูดนักท2องเที่ยว ละ 1 ครั้ง เพิ่มมากขึ้น

น้ําเมืองลิกอร
 การท2องเที่ยวของจังหวัด ให�มาเที่ยวเพิ่มมากขึ้น  - มีนักท2องเที่ยวมาท2อง

นครศรีธรรมราชอีกแห2งหนึ่ง  - ปรับปรุงเวทีตลาดริมน้ํา เที่ยวเพิ่มมากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา
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นครศรีธรรมราชอีกแห2งหนึ่ง  - ปรับปรุงเวทีตลาดริมน้ํา เที่ยวเพิ่มมากขึ้น

เมืองลิกอร




แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท2องเที่ยวเชิงอนุรักษ
และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ที่สามารถสร�างอาชีพและรายได�ในพื้นที่เพิ่มขึ้น

     - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร
ที่ 5  ด�านเศรษฐกิจ

     - แนวทางที่  5.2  ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานด�านการท2องเที่ยว  สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส2งเสริมการท2องเที่ยวในรูปแบบต2างๆ 

 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - 221 -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕62)

เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 พัฒนาและ  - เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา  - จัดทําสื่อประชาสัมพันธ
 2,000,000    2,000,000    2,000,000    - จํานวนสื่อ  - มีนักท2องเที่ยวเข�ามา สํานักปลัด

ส2งเสริมการ และส2งเสริมการท2องเที่ยว เพื่อส2งเสริมการท2องเที่ยว (2,000,000)    ประชาสัมพันธ
 เที่ยวในจังหวัดนครศรี- เทศบาล

ท2องเที่ยว ทางด�านต2างๆ  - จัดประเพณีที่สําคัญเพื่อ 5,000  ฉบับ ธรรมราชเพิ่มมากขึ้น

 - เพื่อส2งเสริมให�ประชาชน ส2งเสริมการท2องเที่ยว - จัดกิจกรรม  - คนในท�องถิ่นมีรายได�

ในท�องถิ่นได�มีรายได�จาก  - อบรมให�ความรู�แก2 นั่งรถชมเมือง เพิ่มมากขึ้น

การท2องเที่ยว บุคลากรเพื่อส2งเสริมการ จํานวน 250

 - เพื่ออนุรักษ
ประเพณี ท2องเที่ยว ครั้ง/ป6

วัฒนธรรมอันเก2าแก2และ  - เผยแพร2และประชา

งดงามของท�องถิ่นให�ดํารง สัมพันธ
แหล2งท2องเที่ยว

อยู2สืบไป ของดีเมืองนครและจัด

เปNาหมายที่ โครงการ วัตถุประสงค




 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

กิจกรรมนั่งรถชมเมือง

เล2าเรื่องเมืองลิกอร


 - จัดกิจกรรมประเพณี

แห2นางดาน
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ที่
 งบประมาณและที่ผ2านมา

โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา สิ่งแวดล�อมและพลังงานมีประสิทธิภาพ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและการใช�พลังงานสะอาด

     - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อมและพลังงาน

ยุทธศาสตร
ที่ 6 ด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม

     - แนวทางที่  6.๑  ปรับปรุงภูมิทัศน
  ภูมิสถาปaตย
 ของเมืองให�เป̀นระเบียบเรียบร�อย สวยงาม เพื่อเป̀น  "เทศบาลน2าอยู2"

 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕62)

 - 223 -

โครงการ วัตถุประสงค

 งบประมาณและที่ผ2านมา

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เปNาหมายที่
 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 ปรับปรุงภูมิทัศน
  - เพื่อความสะดวกและความ  - ปรับปรุงสนามหน�าเมือง 10,000,000      -  - 1 แห2ง ผู�ใช�สนามหน�าเมือง สํานักการช2าง

ในเขตเมือง พึงพอใจของผู�มาใช�บริการ โดยทําการปรับปรุงราง ได�รับความสะดวกและ

สนามหน�าเมือง ระบายน้ํา ค.ส.ล.ความยาว เกิดความพึงพอใจ

 - เพื่อความเป̀นระเบียบ ไม2น�อยกว2า 650.00 ม. 

เรียบร�อย สวยงาม ปรับปรุงทางเดินถนน

แอสฟaลท
ติกคอนกรีต พื้นที่

ก2อสร�างไม2น�อยกว2า 4,200 

ตร.ม. ติดตั้งระบบไฟฟNา

 แสงสว2างรอบทางเดิน

โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมายที่



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - เพื่อความสะดวกและความ  - ปรับปรุงสวนศรีธรรม 6,000,000    -  - 1 แห2ง ผู�ใช�สวนศรีธรรมโศกราช สํานักการช2าง

พึงพอใจของผู�มาใช�บริการ โศกราชโดยทําการปรับปรุง ได�รับความสะดวกและ

สวนศรีธรรมโศกราช พื้นผิวทางเท�า ก2อสร�างไม2 ความพึงพอใจ

 - เพื่อความเป̀นระเบียบ น�อยกว2า 800.00 ตร.ม. 

เรียบร�อย สวยงาม ปรับปรุงน้ําพุกลางสนาม 

 งบประมาณและที่ผ2านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
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เรียบร�อย สวยงาม ปรับปรุงน้ําพุกลางสนาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน
 ปรับปรุง

แสงสว2าง ปรับปรุงปNายชื่อ

สวนสาธารณะ

เพื่อความสะดวกและความ  - ปรับปรุงอาคารอนุสรณ
 2,000,000    -  - 1 แห2ง เกิดความสวยงาม สํานักการช2าง

พึงพอใจของประชาชน สถานสะพานยาว โดยทํา ประชาชนเกิด

การก2อสร�างอาคารศาลา ความพึงพอใจ

ขนาด 3.50x3.50 ม.และ

ปรับปรุงแท2นฐานพระใหม2 

จํานวน 1 ชุด



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - เพื่อสะท�อนให�เห็นถึง  - สร�างภาพวาดสามมิติ 500,000       -  - จํานวน 1 แห2ง  - เด็ก เยาวชน และ สํานักการช2าง

รูปลักษณ
ของประเพณี บริเวณกําแพงเรือนจําเดิม ประชาชนทั่วไปได�เห็น

วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป̀น สวนศรีธรรมโศกราช โดย รูปลักษณ
ของประเพณี

อยู2ของคนนครศรีธรรมราช ทําการวาดรูปเกี่ยวกับ วัฒนธรรม วิถีชีวิตความ

 - เพื่อความสวยงามของ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตคน เป̀นอยู2ของคนนคร

 งบประมาณและที่ผ2านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
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 - เพื่อความสวยงามของ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตคน เป̀นอยู2ของคนนคร

กําแพงเรือนจําเดิม และ นครศรีธรรมราช  - กําแพงเรือนจําเก2า

ความพึงพอใจของประชาชน สวยงาม ประชาชนเกิด

ความพึงพอใจ



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา สิ่งแวดล�อมและพลังงานมีประสิทธิภาพ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและการใช�พลังงานสะอาด

     - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อมและพลังงาน

ยุทธศาสตร
ที่ 6 ด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม

     - แนวทางที่  6.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเสีย

 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค
 เปNาหมาย

 งบประมาณและที่ผ2านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕62)
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เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ
 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 เก็บขนขยะ เก็บรวบรวมขยะในเขต จ�างเอกชนเก็บขนขยะ 18,000,000     18,000,000    18,000,000    เก็บขนขยะ  - มีการเก็บขนขยะมูล กองสาธารณสุข

มูลฝอย เทศบาลทั้งหมด ประมาณ มูลฝอยในเขตเทศบาล  (16,610,000)    มูลฝอยภายใน ฝอยทุกวัน และสิ่งแวดล�อม

130 - 140 ตันต2อวัน จํานวน 5 เขต เขตเทศบาล  - เกิดความเป̀นระเบียบ

โดยจ�างเอกชน จํานวน 5 เขต เรียบร�อย สะอาดและ

สวยงาม

2 จ�างตัดหญ�าโดย ตัดหญ�าตามถนน ตรอก ตัดหญ�าตามถนน  ตรอก 2,362,800    2,362,800    2,362,800    จํานวน 5 เขต ถนน ตรอก ซอยต2างๆ กองสาธารณสุข

เอกชน ซอยต2างๆ ในเขตเทศบาล ซอยต2างๆ ในเขตเทศบาล (2,340,000)    ในเขตเทศบาลมีความ และสิ่งแวดล�อม

โดยจ�างเอกชน จํานวน ๕ เขต เป̀นระเบียบเรียบร�อย

3 รักษาสิ่งแวดล�อม เพื่อสร�างจิตสํานึกให� สนับสนุน  ส2งเสริม และ 150,000       150,000       150,000       คู คลองในเขต  - ประชาชนได�มีส2วนร2วม กองสวัสดิการ

และทรัพยากร ประชาชนในชุมชนได� พิทักษ
สิ่งแวดล�อมในชุมชน (600,000)      เทศบาลได�รับ ในการดูแลสิ่งแวดล�อม สังคม

ธรรมชาติ ตระหนักและให�ความสําคัญ เช2น  การพัฒนาคู คลอง การพัฒนา 7 สาย  - คู คลองในเขต

วัตถุประสงค
 เปNาหมายที่ โครงการ



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

ในการดูแลสิ่งแวดล�อม เทศบาลได�รับการพัฒนา

4 รณรงค
การรักษา เพื่อรณรงค
การรักษาความ รณรงค
ทําความสะอาด 300,000       300,000       300,000       จํานวนครั้ง ถนน คู คลอง ตรอก กองสาธารณสุข

ความสะอาดใน สะอาดในที่สาธารณะใน กวาดขยะ ถางหญ�า กําจัด ซอย และที่สาธารณะ และสิ่งแวดล�อม

ที่สาธารณะ เขตเทศบาลนครนครศรี วัชพืช ตามสถานที่ ได�รับการดูแลรักษา

ธรรมราช สาธารณะในโอกาสวัน ความสะอาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
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 งบประมาณและที่ผ2านมา

ธรรมราช สาธารณะในโอกาสวัน ความสะอาด

สําคัญต2างๆ 

5 กําจัดขยะสําหรับ  - บริการกําจัดขยะในพื้นที่ บริการรับกําจัดขยะสําหรับ  -  -  - จํานวนหน2วยงาน  - การกําจัดขยะมี กองสาธารณสุข

พื้นที่เกี่ยวเนื่อง เกี่ยวเนื่องให�มีประสิทธิภาพ พื้นที่เกี่ยวเนื่อง อื่นที่มาใช�บริการ ประสิทธิภาพ และสิ่งแวดล�อม

กับเทศบาล  - ลดความขัดแย�งในบริเวณ กําจัดขยะ 54  - ลดความขัดแย�ง

พื้นที่เกี่ยวเนื่อง หน2วยงาน พื้นที่กําจัดขยะบริเวณ

 - สร�างความสามัคคี พื้นที่เกี่ยวเนื่อง

สมานฉันท
บริเวณพื้นที่ใน  - สร�างความสามัคคี

เขตเทศบาลและพื้นที่ สมานฉันท
ในเขตพื้นที่

เกี่ยวเนื่อง เทศบาลและเกี่ยวเนื่อง



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

6 บําบัดน้ําเสียและ  - เพื่อช2วยในการบําบัดน้ํา คลองในเขตเทศบาล ๕ 400,000       450,000       500,000       กลุ2มเปNาหมายได�  - คุณภาพของน้ําและ กองสาธารณสุข

ลดภาวะด�านกลิ่น เสีย และลดปaญหาทางด�าน สาย สถานที่กําจัดขยะ (300,000)      รับการบําบัดน้ําเสีย ปaญหาทางด�านกลิ่นใน และสิ่งแวดล�อม

โดยใช�จุลินทรีย
 กลิ่นในลําคลอง และชุมชน มูลฝอย โรงฆ2าสัตว
 บริเวณ และกลิ่นเหม็นไม2 แม2น้ํา ลําคลองดีขึ้น

ธรรมชาติ ต2างๆ ภายในเขตเทศบาล ภายในสวนสัตว
 รวมทั้ง น�อยกว2า 50 แห2ง  - ลดปaญหาด�านกลิ่น

 - เพื่อลดปaญหาทางด�านกลิ่น ชุมชนต2างๆ ภายในเขต และแมลงวันในสถานที่
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 งบประมาณและที่ผ2านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย

 - เพื่อลดปaญหาทางด�านกลิ่น ชุมชนต2างๆ ภายในเขต และแมลงวันในสถานที่

และตัวอ2อนของแมลงวันใน เทศบาล กําจัดขยะของเทศบาล

สถานที่กําจัดขยะของ  - สภาพแวดล�อมดีขึ้น

เทศบาล

 - เพื่อช2วยในการรักษา

สิ่งแวดล�อม เนื่องจากวิธีการ

ใช�สารจุลินทรีย
ชีวภาพเป̀น

วิธีที่อาศัยหลักธรรมชาติและ

ลดค2าใช�จ2ายในการบําบัด

น้ําเสีย



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

7 บริหารจัดการขยะ  - แก�ปaญหาการจัดการขยะ สรรหาองค
กรภาคเอกชน/ 32,850,000     32,850,000     - จํานวน 1 แห2ง  - เทศบาลสามารถแก� กองสาธารณสุข

ชุมชนโดยใช� ที่เกิดขึ้นในอนาคต รัฐวิสาหกิจ/องค
กรมหาชน ไขปaญหาด�านขยะมูลฝอย และสิ่งแวดล�อม

เทคโนโลยี RDF  - เพื่อแก�ปaญหาสิ่งแวดล�อม เพื่อดําเนินการจัดการขยะ ทั้งในส2วนของเทศบาล

ด�านมลพิษ มูลฝอยเป̀นเชื้อเพลิง และ นครนครศรีธรรมราช

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน ผลิตพลังงานไฟฟNา โดยใช� และองค
กรปกครอง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน ผลิตพลังงานไฟฟNา โดยใช� และองค
กรปกครอง

การจัดการด�านขยะ เทคโนโลยี RDF (Refuse ส2วนท�องถิ่นในจังหวัด

 - เพื่อส2งเสริมการสร�าง Dcrived Fuel ) โดยองค
กร ได�อย2างมีประสิทธิภาพ

พลังงานเชื้อเพลิงทดแทน ภาคเอกชน/รัฐวิสาหกิจ/  - ลดปaญหาด�านมลพิษ

 - เพื่อเป̀นศูนย
กลางการ องค
กรมหาชน เป̀นผู�ลงทุน และทําให�สภาพแวดล�อม

กําจัดขยะมูลฝอยของ ณ สถานที่กําจัดขยะของ ดีขึ้น

เทศบาลฯ และท�องถิ่นใน เทศบาลฯ  - ลดงบประมาณด�าน

จังหวัดนครศรีธรรมราช ค2าใช�จ2ายในการจัดการ

ด�านขยะมูลฝอยลง



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

8 ศึกษาความ  - เพื่อศึกษาความเหมาะสม จัดตั้งศูนย
กลางกําจัดขยะ 5,500,000     -  - จํานวน 1 แห2ง เทศบาลสามารถแก�ไข กองสาธารณสุข

เหมาะสมและ (Feasibility Study) ของ มูลฝอยแบบครบวงจรของ (5,500,000)    ปaญหาด�านขยะมูลฝอย และสิ่งแวดล�อม

ออกแบบราย ระบบจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทั้งในส2วนของเทศบาล

ละเอียดระบบ แบบครบวงจรสําหรับพื้นที่ และท�องถิ่นอื่นๆ ในจังหวัด นครนครศรีธรรมราช

ศูนย
กําจัดขยะ ศึกษา และบริเวณใกล�เคียง นครศรีธรรมราช และองค
กรปกครองส2วน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

ศูนย
กําจัดขยะ ศึกษา และบริเวณใกล�เคียง นครศรีธรรมราช และองค
กรปกครองส2วน

มูลฝอยรวมแบบ ที่มีผลต2อการพัฒนาเมือง ท�องถิ่นในจังหวัดได�

ครบวงจรในระยะ และวางแผนการจัดการขยะ อย2างมีประสิทธิภาพ

ที่ 2 มูลฝอยอย2างน�อย 20 ป6  - ลดปaญหาด�านมลพิษ

 - เพื่อศึกษาออกแบบ และทําให�สภาพแวดล�อม

รายละเอียด (Detailed ดีขึ้น

Engineering Design) 

ระบบจัดการขยะมูลฝอย

แบบครบวงจรของเทศบาล

พื้นที่อื่นที่เข�าร2วมโครงการ

เพื่อรองรับการดําเนินงาน



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

ไม2น�อยกว2า 20 ป6

 - ศึกษา วิเคราะห
และ

ประเมินผลทางเศรษฐศาสตร


และการเงินของระบบเก็บ

รวบรวมระบบจัดการขยะ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

รวบรวมระบบจัดการขยะ

มูลฝอย   ตลอดจนเสนอ

แผนทางด�านการเงินในการ

ดําเนินงานด�านการลงทุน

การเดินระบบและการบํารุง

รักษาระบบ และการจัดเก็บ

ค2าบริการ

 - เสนอรูปแบบและการ

บริหารจัดการโครงการอย2าง

เป̀นระบบตั้งแต2การลด

ปริมาณขยะมูลฝอย  การ



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

แยกขยะมูลฝอย การเก็บ

รวบรวมขยะมูลฝอย การ

จัดตั้งสถานีขนถ2ายขยะ

มูลฝอย การนําขยะมูลฝอย

กลับมาใช�ใหม2  และการ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

กลับมาใช�ใหม2  และการ

กําจัดขยะมูลฝอยแบบ

ผสมผสาน

9 ก2อสร�างระบบ  - เพื่อเป̀นแหล2งบําบัด ก2อสร�างระบบบําบัด 4,100,000     -  - จํานวน 1 แห2ง  - มีแหล2งบําบัดสิ่งปฏิกูล กองสาธารณสุข

บําบัดสิ่งปฏิกูล สิ่งปฏิกูลที่ถูกต�อง สิ่งปฏิกูล ขนาดถังหมัก (4,100,000)    ที่ถูกต�อง และสิ่งแวดล�อม

 - เพื่อลดปaญหาแหล2งแพร2 สิ่งปฏิกูลความจุ 10 ลบ.ม.  - สามารถลดปaญหาการ

เชื้อโรคต2างๆ เช2น อหิวาตก ต2อวัน พร�อมก2อสร�างโรง แพร2เชื้อโรคต2างๆ ได�

โรค บิด ไทฟอยด
 พยาธิ เก็บปุ�ย ที่พักคนงาน และ

ลําไส� และโรคอื่นๆ รั้ว



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา สิ่งแวดล�อมและพลังงานมีประสิทธิภาพ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและการใช�พลังงานสะอาด

     - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อมและพลังงาน

ยุทธศาสตร
ที่ 6 ด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม

     - แนวทางที่  6.3  ยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลให�มีคุณภาพการบริการเทียบเท2าโรงพยาบาลเอกชน

 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก
เปNาหมาย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕62)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 งบประมาณและที่ผ2านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค


 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 ควบคุมปNองกัน  - เพื่อปNองกันการแพร2กระ  - ผู�ติดเชื้อ ผู�ปqวยเอดส
 และ 200,000       200,000       200,000       ผู�ปqวยเอดส
ได�รับ ผู�ติดเชื้อ ผู�ปqวยเอดส
 และ กองการแพทย


โรคเอดส
 จายเชื้อ ลดอัตราผู�ติดเชื้อ ผู�ได�รับผลกระทบทั้งรายใหม2 (600,000)      การดูแลไม2น�อยกว2า ผู�ได�รับผลกระทบทั้ง

รายใหม2 ลดการติดเชื้อจาก และรายเก2าในเขตเทศบาล 85% รายเก2ารายใหม2ในเขต

แม2สู2ลูก ประมาณ 700 คน เทศบาลได�รับการดูแล

 - เพิ่มช2องทางการเข�าถึงการ  - บุคลากรทางการแพทย
 รักษาที่มีคุณภาพ

รับบริการและเพิ่มคุณภาพ หลังได�รับอุบัติเหตุและ

ชีวิตของผู�ปqวยเอดส
 เหตุการณ
ไม2พึงประสงค
ใน

 การทํางาน

เปNาหมายที่ โครงการ วัตถุประสงค




 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

2 ควบคุมปNองกัน เพื่อให�ผู�ปqวยได�รับการรักษา ผู�ปqวยวัณโรคในเขตเทศบาล 42,000         42,000         42,000         ผู�ปqวยวัณโรค  - ผู�ปqวยวัณโรคได�รับ กองการแพทย


วัณโรค อย2างรวดเร็วได�รับประทาน ประมาณ 150 ราย/ป6 (200,000)      ในเขตเทศบาล การดูแลให�กินยาต2อ

ยาอย2างต2อเนื่องทุกวัน ได�รับการดูแล เนื่องจนหายจากโรค

ลดการแพร2กระจายของ ไม2น�อยกว2า 85% วัณโรค

วัณโรค ลดความรังเกียจจาก  - ผู�ปqวยวัณโรคได�รับ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

วัณโรค ลดความรังเกียจจาก  - ผู�ปqวยวัณโรคได�รับ

ญาติและชุมชน ญาติและ การดูแลรักษาที่ถูกต�อง

ผู�ปqวยสามารถดูแลซึ่งกัน และมีคุณภาพ

และกันได�เมื่อมีอาการเจ็บ

3 รณรงค
ปNองกัน  - เพื่อปNองกันการระบาด ประชาชนทุกกลุ2มวัยใน 30,000         30,000         30,000         จัดกิจกรรม ประชาชนในเขต กองการแพทย


โรคติดต2อ ของโรคติดต2อ เขตเทศบาล (50,000)         รณรงค
ป6ละ เทศบาลมีความรู�และ

 - จัดกิจกรรมรณรงค
 15 ครั้ง ทันต2อสถานะของโรค

ปNองกันโรคติดต2อต2างๆ  - ประชาชนได�รับ

วัคซีนปNองกันโรค



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

4 ส2งเสริมทันต เพื่อให�ประชาชนได�รับการ ประชาชนทุกกลุ2มทุกวัย 100,000       100,000       100,000       มีผู�มาใช�บริการ ภาวะการเจ็บปqวยใน กองการแพทย


สุขภาพ ดูแลสุขภาพช2องปากในเรื่อง ในเขตเทศบาล (200,000)      คลินิกทันตกรรม ช2องปากลดลง

การส2งเสริมการปNองกัน ป6ละ 8,600 

และรักษาสุขภาพใน ราย

ช2องปาก
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

ช2องปาก

5 การพัฒนางาน  - เพื่อแก�ไขปaญหาสาธารณสุข ชุมชนในเขตเทศบาล 930,000       930,000       930,000       อบรมป6ละ  - ประชาชนในชุมชนได� กองการแพทย


สาธารณสุข ของชุมชน 62 ชุมชน (620,000)      124 ครั้ง รับการดูแลและการ

มูลฐานในพื้นที่  - เพื่อพัฒนาศักยภาพด�าน บริการในเบื้องต�นเพื่อ

เขตชุมชน สาธารณสุขของคนในชุมชน ให�มีสุขภาพอนามัยและ

ได�แก2 อสม. แกนนําชุมชน มีสุขภาวะที่สมบูรณ


ประชาชนทั่วไป ฯลฯ แข็งแรง

 - เพื่อจัดบริการสุขภาพ  - ประชาชนมีทักษะใน

เบื้องต�นโดยศูนย
สาธารณสุข การดูแลตนเองและมี

มูลฐานในชุมชน (ศสมช.) ส2วนร2วมในการจัดปaจจัย

สิ่งแวดล�อมที่เอื้อต2อการ

พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

6 กองทุนหลัก เพื่อให�ประชาชนในเขต เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 2,850,000    2,900,000    2,950,000    ประชาชนในเขต ประชาชนในเขตเทศบาล กองการแพทย


ประกันคุณภาพ เทศบาลมีการสร�างเสริม สมทบเงินไม2น�อยกว2าร�อยละ (2,221,500)    เทศบาลฯ ได�รับ สามารถเข�าถึงบริการ

สุขภาพระดับ สุขภาพ การปNองกันโรค การ 60 ของเงินที่ได�รับการ การปNองกัน ฟ��นฟู สาธารณสุขได�อย2างทั่ว

ท�องถิ่น ฟ��นฟูสมรรถภาพและการ จัดสรรรจากกองทุนหลัก และรักษาพยาบาล ถึงและมีประสิทธิภาพ

รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ ประกันสุขภาพแห2งชาติ ร�อยละ 80 มากขึ้น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ ประกันสุขภาพแห2งชาติ ร�อยละ 80 มากขึ้น

เชิกรุกที่จําเป̀นต2อสุขภาพ

และการดํารงชีวิต



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

7 ยกระดับโรง  - เพื่อสร�างความเข�าใจและ จัดอบรมให�ความรู�ด�านต2างๆ 300,000       300,000       300,000       จัดกิจกรรมอบรม  - ทีมและหน2วยงาน กองการแพทย


พยาบาลเทศบาล เตรียมความพร�อมของ เพื่อให�เป̀นไปตามมาตรฐาน (500,000)      ต2างๆอย2างน�อย มีความเข�าใจและร2วม

ให�เป̀นโรงพยา ทีมนําต2างๆ และหน2วยงาน ของสถาบันรับรองคุณภาพ จํานวน 10 ครั้ง มือในการพัฒนาคุณภาพ

บาลที่ผ2าน  - เพื่อให�โรงพยาบาลเทศบาล สถานพยาบาล  - หน2วยงานและทีมนํา

รับรองคุณภาพ ได�รับการตรวจเยี่ยมและ มีความพร�อมในการ

 งบประมาณและที่ผ2านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย

 - 237 -

รับรองคุณภาพ ได�รับการตรวจเยี่ยมและ มีความพร�อมในการ

ประเมินความก�าวหน�าใน ตรวจเยี่ยม

การพัฒนาคุณภาพการ

พยาบาลจากโรงพยาบาล

ที่มีประสบการณ


 - เพื่อพัฒนาบุคลากรให�มี

ความรู� ความสามารถ เพิ่ม

ศักยภาพในการดําเนินงาน

ให�บริการผู�ปqวย



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

8 การบริการแพทย
 เพื่อให�บริการแพทย
แผนไทย โรงพยาบาลเทศบาลนคร 100,000       100,000       100,000       จํานวนผู�มาใช� ได�มาตรฐานและเป̀น กองการแพทย


แผนไทยใน และพัฒนางานแพทย
แผน นครศรีธรรมราช (500,000)      บริการ ต�นแบบการบริการสู2

สถานพยาบาล ไทยสู2ชุมชน 11,500 คน ประชาชน

สู2ชุมชน

9 การบริการกาย เพื่อให�บริการกายภาพบําบัด ผู�ปqวยในชุมชนได�รับการ 100,000       100,000       100,000       จํานวนผู�มาใช� ได�มาตรฐานและเป̀น กองการแพทย
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

9 การบริการกาย เพื่อให�บริการกายภาพบําบัด ผู�ปqวยในชุมชนได�รับการ 100,000       100,000       100,000       จํานวนผู�มาใช� ได�มาตรฐานและเป̀น กองการแพทย


ภาพบําบัดใน กับผู�ปqวยเรื้อรัง ในชุมชน บริการและมีเครือข2ายแกน (300,000)      บริการ ต�นแบบการบริการสู2

สถานพยาบาล นํา 1,000 คน ประชาชน

สู2ชุมชน



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

10 โครงการ/กิจกรรม

ที่สนับสนุนงบ

ประมาณจาก

สป.สช.

 - จัดทําแผน  - เรียนรู�หลักการสําคัญ  - ผู�บริหาร หัวหน�าฝqาย 70,000         70,000         70,000         อบรมจัดทํา องค
กรเข�าใจและมี กองการแพทย


ที่ เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา
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โครงการ วัตถุประสงค


 - จัดทําแผน  - เรียนรู�หลักการสําคัญ  - ผู�บริหาร หัวหน�าฝqาย 70,000         70,000         70,000         อบรมจัดทํา องค
กรเข�าใจและมี กองการแพทย


ยุทธศาสตร
ด�าน การจัดทําแผนกลยุทธ
 งาน แผนยุทธศาสตร
 ทักษะทําแผนกลยุทธ


สาธารณสุข ระดับองค
กร  - หัวหน�าศูนย
บริการ 1 ครั้ง แบบมีส2วนร2วมและ

 - ฝpกฝนและพัฒนาทักษะ สาธารณสุข จํานวน 5 แห2ง สามารถนําไปใช�ได�จริง

ทําแผนกลยุทธ
แบบ จํานวน 3 วัน

มีส2วนร2วม

 - หน2วยงานได�แผน

กลยุทธ
ที่สามารถนําไปใช�

งานได�หลังเสร็จสิ้นการ

อบรมสัมมนา



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - ขอรับรอง เพื่อให�โรงพยาบาลเทศบาลฯ โรงพยาบาลเทศบาลนคร 40,000         40,000         40,000          -  ได�รับการตรวจ ได�รับการรับรองคุณ กองการแพทย


คุณภาพตรวจ ได�มีการพัฒนาและประเมิน นครศรีธรรมราช เยี่ยมจากภายนอก ภาพสถานพยาบาล

เยี่ยมและนิเทศ ความก�าวหน�าในการพัฒนา ป6ละ 1 ครั้ง

จากหน2วยงาน คุณภาพการพยาบาล  - ผ2านการประเมิน

ภายนอก ขั้น 3

วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

ที่ โครงการ
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ภายนอก ขั้น 3

 - เตรียมความ เพื่อสร�างความเข�าใจและ โรงพยาบาลเทศบาลนคร 40,000         40,000         40,000         จํานวนครั้งเตรียม ทีมและหน2วยงานมี กองการแพทย


พร�อมการตรวจ เตรียมความพร�อมของทีม นครศรีธรรมราช และศูนย
 ความพร�อม ความเข�าใจและร2วมมือ

เยี่ยมจาก สรพ. นําต2างๆ และหน2วยงาน บริการสาธารณสุข 5 ศุนย
 ในการพัฒนาคุณภาพ

"NKH Can Do" โรงพยาบาล

 - โรงพยาบาล เพื่อให�โรงพยาบาลเทศบาลฯ โรงพยาบาลเทศบาลนคร 60,000         60,000         60,000         จํานวนครั้งการ หน2วยงานและทีมนํามี กองการแททย


พี่เลี้ยง External ได�รับการตรวจเยี่ยมและ นครศรีธรรมราช และศูนย
 ตรวจเยี่ยม ความพร�อมในการ

Servey ประเมินความก�าวหน�าใน บริการสาธารณสุข 5 ศุนย
 ตรวจเยี่ยมจาก สรพ.

การพัฒนาคุณภาพการ

พยาบาลจากโรงพยาบาลที่

มีประสบการณ
ก2อนการ

เข�าเยี่ยมประเมินจาก สรพ.



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - อบรมทบทวน เพื่อให�บุคลากรมีความรู�และ จัดอบรมบุคลากรโรง 30,000         30,000         30,000         จํานวนครั้งอบรม หน2วยงานและทีมนํา กองการแพทย


12 กิจกรรม ได�รับการกระตุ�นให�มีการ พยาบาลเทศบาล และศูนย
 มีการทบทวน 12

ต2อยอด HA พัฒนาคุณภาพในงานประจํา บริการสาธารณสุข จํานวน กิจกรรม

ขั้น 2 200 คน

 - พัฒนาองค
กร  - เพื่อให�บุคลากรมีขวัญและ บุคลากรเข�าร2วมโครงการ 1,400,000    1,400,000    1,400,000    จํานวนครั้งอบรม ผู�บริการมีความพึงพอใจ กองการแพทย


ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา
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 - พัฒนาองค
กร  - เพื่อให�บุคลากรมีขวัญและ บุคลากรเข�าร2วมโครงการ 1,400,000    1,400,000    1,400,000    จํานวนครั้งอบรม ผู�บริการมีความพึงพอใจ กองการแพทย


(Organiz กําลังใจในการปฏิบัติงาน ป6ละ 1 ครั้ง/1 คน และมีขวัญกําลังใจใน

(Organization และมีส2วนร2วมในการพัฒนา การปฏิบัติงาน

development) องค
กรอย2างต2อเนื่อง

 - เพื่อให�บุคลากรมีความรัก

และผูกพันต2อองค
กร



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - พัฒนา  - เพื่อพัฒนาความรู� ทักษะ เจ�าหน�าที่ทีมนําระดับ 60,000         60,000         60,000         จํานวน 5 คน  - บุคลากรทีมนํามีความ กองการแพทย


สมรรถนะ และศักยภาพระดับผู�บริหาร โรงพยาบาลเข�าร2วม 1 คน/ รู� ทักษะและสมรรถนะ

บุคลากร (อบรม ทีมนํา และบุคลากรในด�าน ทีม จํานวน 4 ทีม/ป6 เหมาะสมกับการปฏิบัติ

จาก สรพ.) คุณภาพที่จัดโดยภาครัฐ งานตามบทบาทหน�าที่

และเอกชน ความรับผิดชอบ

เปNาหมายที่ โครงการ วัตถุประสงค
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 งบประมาณและที่ผ2านมา

และเอกชน ความรับผิดชอบ

 - เพื่อให�บุคลากรมีความรู�  - โรงพยาบาลได�รับ

ทักษะ และสมรรถนะเหมาะ ความไว�วางใจจากผู�

สมกับการปฏิบัติงานตาม มารับบริการ

บทบาทหน�าที่ความรับผิด

ชอบและพัฒนาให�เกิด

พฤติกรรมการทํางานที่เป̀น

เลิศได�อย2างสอดคล�องกับ

ทิศทางขององค
กร



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - พัฒนา เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร บุคลากรเข�าร2วมโครงการ 40,000         40,000         40,000         ผลการประเมิน ผ2านเกณฑ
การประเมิน กองการแพทย


พฤติกรรมและ และส2งเสริมพฤติกรรมและ ป6ละ 1 ครั้ง/1 คน พฤติกรรมบริการ ด�านจริยธรรมขององค


จริยธรรมของ จริยธรรมที่ดีของบุคลากร ประเมินทุก 6 กร

บุคลากร เดือน

 - อบรมฟ��นฟู   - เพื่อพัฒนาองค
ความรู� บุคลากรโรงพยาบาล 60,000         60,000         60,000         จํานวนครั้งอบรม บุคลากรสามารถปฏิบัติ กองการแพทย


 งบประมาณและที่ผ2านมา
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 - อบรมฟ��นฟู   - เพื่อพัฒนาองค
ความรู� บุคลากรโรงพยาบาล 60,000         60,000         60,000         จํานวนครั้งอบรม บุคลากรสามารถปฏิบัติ กองการแพทย


ความรู�ด�านการ เกี่ยวกับการปNองกันและ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตามมาตรฐานการปNอง

ปNองกันและควบ ควบคุมการติดเชื้อใน กันและควบคุมการติด

คุมการติดเชื้อใน โรงพยาบาล เชื้อ

โรงพยาบาล  - เพื่อพัฒนาสมรรถนะของ

บุคลากรในเรื่องการปNองกัน

และควบคุมการแพร2กระจาย



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - อบรมการ  - เพื่อให�บุคลากรมีความรู�  - บุคลากรโรงพยาบาลและ 110,000       110,000       110,000       โรงพยาบาลและ  - โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย


พัฒนาและ ด�านมาตรฐานสิ่งแวดล�อม ศูนย
บริการสาธารณสุข ศูนย
บริการฯ ผ2าน และศูนย
บริการสาธาร

ปรับปรุงมาตร ในสถานพยาบาล 5 ศูนย
 เกณฑ
มาตรฐาน ณสุขผ2านเกณฑ
มาตร

ฐานสิ่งแวดล�อม  - พัฒนาและปรับปรุงสิ่ง  - อบรมป6ละ 2 รุ2น สิ่งแวดล�อมใน ฐานสิ่งแวดล�อม

ในสถานพยาบาล แวดล�อมในสถานพยาบาล สถานพยาบาล  - บุคลากรสามารถนํา

 งบประมาณและที่ผ2านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
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ในสถานพยาบาล แวดล�อมในสถานพยาบาล สถานพยาบาล  - บุคลากรสามารถนํา

ให�ได�มาตรฐาน ความรู�มาพัฒนาปรับ

ปรุงสิ่งแวดล�อมใน

หน2วยงานให�ได�

มาตรฐาน

 - อบรมให�ความ บุคลากรมีความรู�และแนว บุคลากรกองการแพทย
 100,000       100,000       100,000       บุคลากรทุกคนได� บุคลากรมีศักยภาพใน กองการแพทย


รู�อัคคีภัยแผน ทางในการปฏิบัติ หากเกิด ทุกคน พัฒนาความรู�ป6ละ ด�านต2างๆ ตามยุทธ

อพยพและการ กรณีไฟไหม�หรือฉุกเฉินอื่นๆ 1 ครั้ง/คน ศาสตร
ของเทศบาล

เคลื่อนย�ายเมื่อ

เกิดอุบัติเหตุหมู2



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - ระบบเสียง ติดตั้งระบบเสียงตามสาย อาคารโรงพยบาลเทศบาลฯ 700,000       700,000       700,000       จํานวน 3 อาคาร  - ผู�มารับบริการได�รับ กองการแพทย


ตามสาย อาคารโรงพยาบาล จํานวน 3 อาคาร ข2าวสารจากเสียงตาม

โรงพยาบาล สาย

เทศบาลนคร  - ผู�มารับบริการและ

นครศรีธรรมราช เจ�าหน�าที่มีความรู�เรื่อง

เปNาหมายที่ โครงการ
 งบประมาณและที่ผ2านมา
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วัตถุประสงค


นครศรีธรรมราช เจ�าหน�าที่มีความรู�เรื่อง

สุขภาพ และกิจกรรม

อื่นๆ ของโรงพยาบาลฯ

มากขึ้น

 - ส2งเสริม  - เพื่อส2งเสริมและปNองกัน หญิงตั้งครรภ
ที่มาฝากครรภ
 30,000         30,000         30,000          - ร�อยละ 80 ของ หญิงตั้งครรภ
มีโรคใน กองการแพทย


สุขภาพและปNอง โรคในช2องปากในหญิง ครั้งแรกที่โรงพยาบาลฯ หญิงตั้งครรภ
ที่มา ช2องปากลดลง สามารถ

กันโรคในช2อง ตั้งครรภ
 จํานวน 500 คน ฝากครรภ
ครั้งแรก ดูแลตนเองได�ดีขึ้น

ปากหญิงตั้ง  - เพื่อให�หญิงตั้งครรภ
ได�รับ ที่โรงพยาบาลได�

ครรภ
 การตรวจสุขภาพช2องปาก รับการตรวจฟaน

และการรักษาทางทันตกรรม  - ร�อยละ 20 ของ

ตามความจําเป̀น หญิงที่มีโรคในช2อง

ปากได�รับการรักษา



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - ส2งเสริม  - เพื่อสร�างกระแสและกระ เด็กและผู�ปกครองที่มารับ 15,000         15,000         15,000         ร�อยละ 80 ของ  - เด็กมีสภาวะอนามัย กองการแพทย


ทันตสุขภาพและ ตุ�นให�ผู�ปกครองเด็กที่มารับ การฉีดวัคซีนใน WBC เด็กที่มารับวัคซีน ในช2องปากที่ดีขึ้น

ปNองกันโรคใน การฉีดวัคซีนในคลินิกเด็กดี จํานวน 600 คน ได�รับการตรวจ  - ผู�ปกครองเห็นความ

ช2องปากใน มีความรู�และทัศนคติที่ดีต2อ สุขภาพช2องปาก สําคัญและสามารถดูแล

คลินิกเด็กดี การดูแลสุขภาพช2องปาก และผู�ปกครองเด็ก สุขภาพช2องปากของ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
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 งบประมาณและที่ผ2านมา

คลินิกเด็กดี การดูแลสุขภาพช2องปาก และผู�ปกครองเด็ก สุขภาพช2องปากของ

 - เพื่อให�เด็กที่มารับการฉีด ได�รับทันตสุขศึกษา บุตรหลานได�ดีขึ้น

วัคซีนในคลินิกเด็กดีได�รับ

การตรวจช2องปาก

  - เพื่อปNองกันโรคฟaนผุใน

เด็กก2อนวัยเรียน

 - ส2งเสริม  - เพื่อให�มีการดําเนินงาน  - สํารวจสภาวะทันตสุขภาพ 17,000         17,000         17,000          - ร�อยละ 50 ของ  - ผู�ปกครองทราบ กองการแพทย


ทันตสุขศึกษาใน ส2งเสริมทันตสุขภาพใน ศพด. ของเด็กใน ศพด.และอนุบาล เด็กใน ศพด.ได�รับ สภาวะอนามัยช2องปาก

ศพด. และเด็ก และอนุบาลเป̀นไปอย2าง  - แจ�งผู�ปกครองให�ทราบถึง การตรวจสุขภาพ ของบุตรหลาน

อนุบาลในเขต ต2อเนื่อง สภาวะช2องปากของบุตร ช2องปาก  - ลดปaจจัยเสี่ยงต2อการ

เทศบาล  - เพื่อให�เด็กใน ศพด.และ หลาน  - ร�อยละ 50 ของ เกิดฟaนผุด�านสิ่งแวดล�อม

อนุบาลเลิกดื่มนมจากขวด  - สนับสนุนกิจกรรมการ ศพด. มีกิจกรรม ใน ศพด. และโรงเรียน



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - เพื่อให�ผู�ดูแลเด็กมีความรู� แปรงฟaนหลังทานอาหาร แปรงฟaนหลัง อนุบาล

เรื่องการดูแลสุขภาพช2องปาก กลางวัน รณรงค
การเลิก อาหารกลางวัน  - ผู�ดูแลเด็กมีทักษะใน

เด็กก2อนวัยเรียนและสามารถ ขวดนม เลิกรับประทาน การดูแลสุขภาวะอนามัย

ดูแลเด็กได� ขนมกรุบกรอบ ช2องปากของเด็กได�ดีขึ้น

 - เพื่อให�ผู�ปกครองมีความรู�  - สนับสนุนกิจกรรมส2งเสริม
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 - เพื่อให�ผู�ปกครองมีความรู�  - สนับสนุนกิจกรรมส2งเสริม

และตระหนักถึงการดูแล ทักษะด�านการดูแลสุขภาพ

สุขภาพช2องปากของบุตร ช2องปากเด็กก2อนวัยเรียน

หลาน และอนุบาล

 - ส2งเสริม  - เพื่อให�เด็กชั้น ป.1 ได�รับ นักเรียนชั้นประถมป6ที่ 1 70,000         70,000         70,000          - ร�อยละ 95 ของ  - เด็กชั้น ป.1 สามารถ กองการแพทย


และปNองกันโรค การตรวจสุขภาพช2องปาก ในโรงเรียนที่ตั้งอยู2ในเขต เด็กนักเรียนชั้น ป. ดูแลตนเองได�และมี

ในช2องปากเด็ก โดยทัตบุคคล เทศบาลนคร จํานวน 22 1 ได�รับการตรวจ สุขภาวะซ2องปากของ

วัยประถม  - เพื่อให�ผู�ปกครองทราบ โรงเรียน สุขภาพช2องปาก ตนเองที่ดีขึ้น ลดการ

สภาวะสุขอนามัยช2องปาก  - ร�อยละ 10 ของ เกิดโรค

ของบุตรหลาน เด็กนักเรียนชั้น ป.  - ผู�ปกครองทราบและ

 - เพื่อให�เด็กนักเรียนชั้น 1 มีฟaนกรามแท�ซี่ ตระหนักถึงการดูแล

ป.1 ได�รับการบริการปNองกัน แรกได�รับการเคลือบสุขภาพอนามัยในช2อง



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

และรักษาทางทันตกรรมตาม หลุมร2องฟaนเพื่อ ปากของบุตรหลาน

ความจําเป̀น ปNองกันการเกิด

โรคฟaนผุ

 - ร�อยละ 10 ของ

เด็กนักเรียนชั้น ป.

วัตถุประสงค

 งบประมาณและที่ผ2านมา

ที่ โครงการ เปNาหมาย
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เด็กนักเรียนชั้น ป.

1 ที่มีฟaนผุได�รับ

การอุดฟaนเพื่อปNอง

กันการลุกลามของ

โรค

 - ส2งเสริม  - เพื่อแก�ปaญหาสุขภาพของ ผู�สูงอายุกลุ2มโรคเบาหวาน 35,000         40,000         45,000          - ผู�สูงอายุร�อยละ ผู�สูงอายุที่มีโรคความ กองการแพทย


ทันตสุขภาพผู�สูง ปากของผู�สูงอายุที่มีโรค โรคความดันโลหิตสูง โรค 90 ของเปNาหมาย เสี่ยงสูงทราบสภาวะช2อง

อายุในกลุ2มโรค ความเสี่ยงสูง  โดยจัดการ หัวใจและหลอดเลือดในเขต ได�รับบริการตรวจ ปากของตนเอง และ

เบาหวาน ความ บริการตรวจสุขภาพช2องปาก เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สุขภาพช2องปาก สามารถดูแลสุขภาพ

ดันโลหิตสูง โรค และให�คําแนะนํา จํานวน 500 คน และลงบันทึกใน ช2องปากได�ดีขึ้น

หัวใจและ  - สร�างกระแสทางสังคมให� ฐานข�อมูล

หลอดเลือด ผู�เกี่ยวข�องหันมาสนใจในการ  - ผู�สูงอายุร�อยละ



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

แก�ปaญหาสุขภาพผู�สูงอายุ 90% ของเปNาหมาย

ตามความจําเป̀นอย2างทั่วถึง ได�รับคําแนะนําใน

การดูแลอนามัยใน

ช2องปาก

 - สํารวจสภาวะ  - เพื่อประเมินผลการดําเนิน  - เด็ก 3 ป6 จํานวน 300 30,000         30,000         30,000         ร�อยละ 100 ของ ทราบการปฏิบัติงานของ กองการแพทย


วัตถุประสงค
 เปNาหมายที่ โครงการ
 งบประมาณและที่ผ2านมา
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 - สํารวจสภาวะ  - เพื่อประเมินผลการดําเนิน  - เด็ก 3 ป6 จํานวน 300 30,000         30,000         30,000         ร�อยละ 100 ของ ทราบการปฏิบัติงานของ กองการแพทย


ทันตสุขภาพ งานทันตสุขภาพของโรง คน เด็ก 3 ป6 12 ป6 หน2วยงานและหาแนว

ตามกลุ2มวัย พยาบาลเทศบาลฯ  - เด็ก 12 ป6 จํานวน 20 และผู�สูงอายุได�รับ ทางการแก�ไขและพัฒนา

 - เพื่อให�เด็กได�ข�อมูลพื้น คน การตรวจสุขภาพ ต2อไป

ฐานด�านทันตสุขภาพที่จํา  - ผู�สูงอายุ 60 ป6ขึ้นไป ช2องปากตามกลุ2ม

เป̀นไปใช�ในการวางแผน จํานวน 25 คน ตัวอย2าง

 - ฟaนเทียม  - เพื่อแก�ปaญหาสุขภาพช2อง ผู�สูงอายุในเขตเทศบาล 100,000       100,000       100,000        - ผู�สูงอายุร�อยละ  - ผู�สูงอายุที่ได�รับการ กองการแพทย


พระราชทาน ปากของผู�สูงอายุ โดยจัด จํานวน 35 ราย 100 ของกลุ2มเปNา ใส2ฟaนเทียมมีสุขภาพช2อง

บริการใส2ฟaนเทียมทั้งปาก หมายได�รับการ ปาก สุขภาพร2างกาย

หรือเกือบทั้งปาก แก2ผู�สูง ตรวจสุขภาพช2อง และจิตใจที่ดีขึ้น

อายุ ปาก และลงบันทึก  - ผู�สูงอายุที่ได�รับการใส2

 - สร�างสุขนิสัยในการดูแล ในฐานข�อมูล ฟaนเทียมมีสุขภาพช2อง



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

ความสะอาดช2องปากทั้ง  - ผู�สูงอายุร�อยละ ปาก สุขภาพร2างกายและ

ฟaนแท� และฟaนเทียม 100 ของกลุ2ม จิตใจที่ดีขึ้น

 - สร�างกระแสทางสังคมให� เปNาหมายได�รับ  - ผู�สูงอายุสามารถดูแล

ผู�เกี่ยวข�องหันมาสนใจใน บริการใส2ฟaนเทียม ความสะอาดช2องปากทั้ง

การแก�ปaญหาสุขภาพผู�สูง และได�รับคําแนะ ฟaนแท� และฟaนเทียมได�

เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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การแก�ปaญหาสุขภาพผู�สูง และได�รับคําแนะ ฟaนแท� และฟaนเทียมได�

อายุตามความจําเป̀นอย2าง นําในการดูแลอนา อย2างเหมาะสม

ทั่วถึง มัยในช2องปาก

 - ให�บริการ  - เพื่อให�ประชาชนทุกกลุ2ม ประชาชนทุกกลุ2มอายุใน 500,000       500,000       500,000        - ประชาชนทุก ประชาชนทุกกลุ2มวัยใน กองการแพทย


ทันตกรรมบําบัด อายุในเขตเทศบาลนครฯได� เขตเทศบาลนครนครศรี กลุ2มวัยได�รับบริการ เขตเทศบาลเข�าถึงการ

ส2งเสริม ปNองกัน รับบริการรักษาทางทันต ธรรมราช ทางทันตกรรมตาม รับบริการทันตกรรม

และรักษาทาง กรรมอย2างทั่วถึง ความเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทันตกรรมในโรง  - เพื่อให�ประชาชนทุกลุ2มวัย  - จํานวนผู�รับ

พยาบาลและศูนย
 เห็นความสําคัญในการดูแล บริการต2อป6ไม2ต่ํา

บริการสาธารณ สุขภาพช2องปากและสามารถ กว2า 5,000 ราย

สุข 5 ศูนย
 ดูแลสุขภาพช2องปากของ

ตนเอง



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - รับรองการ เพื่อให�โรงพยาบาลเทศบาลฯ  - โรงพยาบาลเทศบาลฯ 110,000       110,000       110,000        - ได�รับการตรวจ โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย


นิเทศประเมิน ได�มีการพัฒนาและประเมิน ผ2านการรับรอง ก.ย.59 เยี่ยมจากภายนอก ได�รับการรับรองคุณภาพ

หน2วยบริการเพื่อ ความก�าวหน�าในการพัฒนา  - หัวหน�าฝqาย/งาน ป6ละ 1 ครั้ง สถานพยาบาล

ขึ้นทะเบียนและ คุณภาพการพยาบาล  - ตัวแทนทีมนําด�านคุณ  - ผ2านการประเมิน

รับรองคุณภาพ ภาพ ทีมละ 3 คน จํานวน ขั้น 3
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

รับรองคุณภาพ ภาพ ทีมละ 3 คน จํานวน ขั้น 3

มาตรฐาน HA 13 ทีม

 - โรงพยาบาล เพื่อให�โรงพยาบาลเทศบาลฯ  - โรงพยาบาลเทศบาลฯ 50,000         50,000         50,000         หน2วยงานและทีม หน2วยงานทีมนํามีความ กองการแพทย


พี่เลี้ยง External ได�รับการตรวจเยี่ยมและ  - ศูนย
บริการสาธารณสุข นํามีความพร�อมใน พร�อมในการตรวจเยี่ยม

Survey ครั้งที่ 1 ประเมินความก�าวหน�าใน 5 ศูนย
 การตรวจเยี่ยมจาก จาก สรพ.

และ 2 การพัฒนาคุณภาพการพยา สรพ.

บาลจากโรงพยาบาลที่มี

ประสบการณ
ก2อนการเข�า

เยี่ยมประเมินจาก สรพ.

 - เพื่อประเมินผลความก�าว

หน�าภายหลังการตรวจเยี่ยม

ครั้งแรกและปรับปรุงให�



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

สมบูรณ
 

 - ซักซ�อมเตรียมความพร�อม

ก2อนการเยี่ยมประเมิน

คุณภาพสถานพยาบาลจาก

สรพ.

 งบประมาณและที่ผ2านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย

สรพ.

 -  อบรม เพื่อให�บุคลากรมีความรู�และ บุคลากรโรงพยาบาล และ 56,000         56,000         56,000         จํานวน 12 หน2วยงานและทีม กองการแพทย


"เสริมสร�างความ ได�รับการกระตุ�นให�มีการ ศูนย
บริการสาธารณสุข 5 กิจกรรม/เดือน มีการทบทวน 12

ปลอดภัย ฉลาด พัฒนาคุณภาพในงานประจํา ศูนย
 กิจกรรมต2อเนื่อง

ใช�เครื่องมือ ส2งเสริมความปลอดภัยทาง

คุณภาพ" ด�านคลินิกและสิ่งแวดล�อม

 - พัฒนา เพื่อพัฒนาความรู� ทักษะ เจ�าหน�าที่ทีมนําระดับโรง 120,000       120,000       120,000       เจ�าหน�าที่ทีมนํา บุคลากรที่ได�รับการฝpก กองการแพทย


สมรรถนะบุคลา และศักยภาพระดับผู�บริหาร พยาบาล/บุคลากรที่รับผิด ระดับโรงพยาบาล อบรมมีความรู� ทักษะ

กร (อบรมจาก ทีมนํา และบุคลากรในด�าน ชอบเข�าร2วมอบรม ดังนี้ เข�าอบรม 1 คน/ และสมรรถนะเหมาะสม

สรพ.) คุณภาพที่จัดโดยภาครัฐและ  - หลักสูตร 201 HA ทีม จํานวน 4 ทีม/ กับการปฏิบัติงานตาม

เอกชน พื้นฐาน สําหรับการพัฒนา ป6 บทบาทหน�าที่ความรับ

 - เพื่อให�บุคลากรมีความรู� คุณภาพข�าราชการ/พนักงาน ผิดชอบ



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

ทักษะและสมรรถนะเหมาะ จ�างตามภารกิจ แพทย
  - โรงพยาบาลได�รับ

สมกับการปฏิบัติงานตาม หัวหน�างาน/ฝqาย ความไว�วางใจจากผู�

บทบาทหน�าที่ความรับผิด  - หลักสูตร 303 การ รับบริการ

ชอบและพัฒนาให�เกิด พัฒนาการปฏิบัติการพยา

พฤติกรรมการทํางานที่เป̀น บาลเพื่อคุณภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา
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พฤติกรรมการทํางานที่เป̀น บาลเพื่อคุณภาพ

เลิศได�อย2างสอดคล�องกับทิศ  - หลักสูตร 602 คุณภาพ

ทางขององค
กร และความปลอดภัยทางด�าน

คลินิก

 - หลักสูตร 603 สารสน

เทศกับการพัฒนาคุณภาพ

 - พัฒนา  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรเข�าร2วมอบรม 90,000         90,000         90,000         ประเมินป6ละ 2 โรงพยาบาลผ2านเกณฑ
 กองการแพทย


พฤติกรรมและ บุคลากร จํานวน 200 คน ครั้ง การประเมินด�านจริย

จริยธรรมของ  - เพื่อพัฒนาและส2งเสริม ธรรมขององค
กร

บุคลากร พฤติกรรมและจริยธรรมที่ดี

ของบุคลากร



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - อบรมฟ��นฟู  - เพื่อพัฒนาองค
ความรู� บุคลากรโรงพยาบาลเทศบาล 60,000         60,000         60,000         จํานวน 1 ครั้ง บุคลากรสามารถปฏิบัติ กองการแพทย


ความรู�ด�าน เกี่ยวกับการปNองกันและควบ จํานวน 200 คน ตามมาตรฐานการปNอง

การปNองกันและ คุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล กันและควบคุมการติด

ควบคุมการติด  - เพื่อพัฒนาสมรรรถนะของ เชื้อในโรงพยาบาลได�

เชื้อในโรงพยาบาล บุคลากรในเรื่องการปNองกัน อย2างถูกต�องและเป̀นไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

 งบประมาณและที่ผ2านมา

เปNาหมาย
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เชื้อในโรงพยาบาล บุคลากรในเรื่องการปNองกัน อย2างถูกต�องและเป̀นไป

และควบคุมการแพร2กระจาย ในแนวทางเดียวกัน

เชื้อ

 -  อบรมฟ��นฟู เพื่อพัฒนาองค
ความรู� เพิ่ม บุคลากรโรงพยาบาลเทศบาล 60,000         60,000         60,000          - อัตราการรายงาน  - บุคลากรมีความตระ กองการแพทย


ความรู�ด�าน ความตระหนักเกี่ยวกับการ จํานวน 200 คน ตนเองมีแนวโน�ม หนัก ในการค�นหาและ

บริหารจัดการ ค�นหาและรายงานความเสี่ยง เพิ่มขึ้น ปNองกันความเสี่ยง

ความเสี่ยง  - เพื่อพัฒนาสมรรรถนะของ  - อุบัติการณ
การ มากขึ้น

บุคลากรในเรื่องการค�นหา เกิดซ้ําของ  - องค
กรและผู�มารับ

และปNองกันความเสี่ยงอย2าง เหตุการณ
ระดับ บริการมีความปลอดภัย

เป̀นระบบ A-B มีแนวโน�ม มากขึ้น

ลดลง



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - ฝpกอบรมการ  - เพื่อพัฒนาศักยภาพผู�ใช�  - บุคลากรงานเทคโนโลยี 100,000       10,000         10,000          - คะแนนการประ  - บุคลากรงานเทคโน กองการแพทย


ตั้งค2าบริหาร โปรแกรมระบบปฏิบัติการ และสารสนเทศของโรง เมินสมรรถนะประ โลยีและสารสนเทศของ

จัดการ Switch& โรงพยาบาล ป6 2560 พยาบาลได�คะแนนการ จําป6ของทีม HRD โรงพยาบาลมีสมรรถนะ

Router  - บุคลากรในงานเทคโนโลยี ประเมินสมรรถนะประจําป6  - ความทันเวลา ในการปฏิบัติงานสูงขึ้น

และสารสนเทศของโรง ของทีม HRD มากกว2า ข�อมูล เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ

โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

ที่
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และสารสนเทศของโรง ของทีม HRD มากกว2า ข�อมูล เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ

พยาบาลผ2านการประเมิน ร�อยละ 85  - ความครบถ�วน ทํางาน

สมรรถนะประจําป6ของทีม  - ความทันเวลาของข�อมูล และสมบูรณ
ของ  - ระบบข�อมูลสารสน

HRD และมีระดับคะแนนอยู2 43 แฟNมเท2ากับร�อยละ ข�อมูล เทศโรงพยาบาลมี

ในเกณฑ
ดี 100 (ทันเวลา) คุณภาพ รวดเร็วทันเวลา

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  - ความครบถ�วนของข�อมูล ครบถ�วนและถูกต�อง

ของระบบข�อมูลสารสนเทศ 43 แฟNมมากกว2าร�อยละ สมบูรณ


โรงพยาบาล 99 (ครบถ�วน)

 - ข�อมูล 53 แฟNมที่ส2งออก

ถูกต�องสมบูรณ
 (มีคุณภาพ)



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา สิ่งแวดล�อมและพลังงานมีประสิทธิภาพ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและการใช�พลังงานสะอาด

     - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อมและพลังงาน

ยุทธศาสตร
ที่ 6   ด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม

     - แนวทางที่ 6.4  จัดให�มีโรงพยาบาลชุมชน  4  มุมเมือง

 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก
เปNาหมาย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕62)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 งบประมาณและที่ผ2านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค


 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 ให�บริการผู�ปqวย  - เพื่อให�บริการทางการ  - ประชาชนในเขตเทศบาล 100,000       100,000       100,000       จํานวนผู�รับ  - ประชาชน 3๐,๐๐๐ กองการแพทย


3๐,๐๐๐ เตียง แพทย
ในเชิงรุก ครอบคลุม จํานวน 3๐,๐๐๐ ครัวเรือน (500,000)      บริการ 6,570 ครัวเรือนได�รับบริการ

พื้นที่ 3๐,๐๐๐ ครัวเรือน ได�รับบริการทางการแพทย
 คนต2อป6 ทางการแพทย
 

 - คนในเขตเทศบาลที่อยู2 ถึงบ�านถึงพื้นที่ ส2งผลให�  - ประชาชนในเขต

บ�านและต�องการบริการ ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น เทศบาลมีสุขภาพดีขึ้น

ทางการแพทย
ได�อยู2กับญาติ  - จัดตั้งศูนย
พิเศษ  - ลดค2าใช�จ2ายของ

อย2างมีความสุขและอบอุ2น โรงพยาบาล 3๐,๐๐๐ ประชาชนในการรักษา

และลดค2าใช�จ2ายของ เตียง จํานวน ๑ ศูนย
 พยาบาล

ประชาชนในการรักษาโดย

เฉพาะโรคที่ใช�เวลารักษานาน

เปNาหมายที่ โครงการ วัตถุประสงค




 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

2 ยกระดับศูนย
 เพื่อยกระดับมาตรฐาน ศูนย
บริการสาธารณสุข 200,000       200,000       200,000       จํานวนผู�มาใช� ได�มาตรฐานและเป̀น กองการแพทย


บริการสาธารณสุข ศูนย
บริการสาธารณสุข และชุมชน (200,000)      บริการ 46,800 ต�นแบบการบริการสู2

ให�มีคุณภาพ และเจ�าหน�าที่ประจําศูนย
 คน ประชาชน

การบริการและ

เป̀นต�นแบบ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

เป̀นต�นแบบ

 



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา สิ่งแวดล�อมและพลังงานมีประสิทธิภาพ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและการใช�พลังงานสะอาด

     - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อมและพลังงาน

ยุทธศาสตร
ที่ 6   ด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม

     - แนวทางที่ 6.5 ส2งเสริมและสนับสนุนให�ภาคส2วนต2างๆ ตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล�อม

 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕62)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 เมืองนครอาหาร  - เพื่อปรับปรุง  ยกระดับ  - เฝNาระวังความปลอดภัย 1,700,000    1,700,000    1,700,000    - มีรายงานสรุป  - ประชาชนได�รับการ กองสาธารณสุข

ปลอดภัย มาตรฐานด�านสุขลักษณะ อาหารที่วางจําหน2ายใน (2,400,000)    ผลการตรวจเฝNา คุ�มครองและเข�าใจใน และสิ่งแวดล�อม

การจําหน2ายอาหารใน สถานที่จําหน2ายอาหาร ระวังทางด�าน การเลือกบริโภคอาหาร

สถานประกอบการอาหาร และอาหารริมบาทวิถี โดย สุขาภิบาลอาหาร ที่สะอาดและปลอดภัย

 - เพื่อตรวจสอบและเฝNา เก็บตัวอย2างอาหารจาก แก2กลุ2มเปNาหมาย  - ผู�ประกอบการมีจิต

ระวังคุณภาพอาหารใน กลุ2มเปNาหมาย คือ ตลาด - กลุ2มเปNาหมาย สํานึกและมีความรับผิด

สถานที่จําหน2ายอาหาร ร�านอาหารบาทวิถี ห�าง ร�อยละ 100 ชอบต2อผู�บริโภคในการ

และอาหารริมบาทวิถี สรรพสินค�า และสถาน ได�รับการตรวจ ประกอบ ปรุง และ

 - เพื่อตรวจสอบคุณภาพ ศึกษา ภายในเขตเทศบาล สอบด�านสุขลักษณะ จําหน2ายอาหารที่สะอาด

อาหาร กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อตรวจวิเคราะห
ภาค กายภาพตามหลัก ปลอดภัย

และร�องเรียนด�านอาหาร สนาม การสุขาภิบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - เพื่อสร�างเสริมประสบ  - ตรวจสอบด�านสุขลักษณะ อาหารอย2างน�อย  - เสริมสร�างภาพลักษณ


การณ
และวิสัยทัศน
ด�าน ทางกายภาพของกลุ2ม 1 ครั้ง ที่ดีในด�านอาหารปลอด

อาหารปลอดภัยให�กว�าง เปNาหมายร�อยละ 100 ภัยของเทศบาลฯ และ

ไกลและเหมาะสมกับ ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร เป̀นการส2งเสริมการ

สถานการณ
 อย2างน�อยป6ละ 1 ครั้ง ท2องเที่ยว
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ที่ โครงการ เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

วัตถุประสงค


สถานการณ
 อย2างน�อยป6ละ 1 ครั้ง ท2องเที่ยว

 - เพื่อพัฒนาความรู� ความ  - จ�างเหมาปฏิบัติงานด�าน  - สถานที่ประกอบ

เข�าใจ จิตสํานึก และความ สุขาภิบาลอาหาร จํานวน กิจการค�าฯ หรือสถานที่

ร2วมมือขององค
กรภาค 13 อัตรา ผลิตและจําหน2ายอาหาร

เอกชน ผู�ประกอบการ มีการปรับปรุงถูกต�อง

และประชาชนทั่วไปใน ตามหลักสุขาภิบาลและ

เรื่องอาหารปลอดภับ อนามัยสิ่งแวดล�อม



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

2 ปNองกันควบคุม  - เพื่อปNองกันและควบคุม ดําเนินการปNองกันควบคุม 1,500,000    1,500,000    1,500,000    - มีรายงานสรุปผล  - ประชาชนมีความรู� กองสาธารณสุข

สัตว
และแมลง โรคที่เกิดจากสัตว
และแมลง โรคติดต2อระหว2างสัตว
และ (1,900,000)    การดําเนินงานปNอง ความตระหนัก และ และสิ่งแวดล�อม

พาหะนําโรค พาหะนําโรค และลดอัตรา คน และโรคที่เกิดจากสัตว
 กันควบคุมสัตว
และ พฤติกรรมที่ถูกต�องใน

ปqวยและปNองกันการปqวยตาย และแมลงพาหะนําโรค ภาย พาหะนําโรคภาย การเฝNาระวัง ปNองกัน

ด�วยโรคที่เกิดจากสัตว
และ ในพื้นที่เขตเทศบาลนคร ในเขตเทศบาล และควบคุมโรค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

 งบประมาณและที่ผ2านมา
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เปNาหมาย

ด�วยโรคที่เกิดจากสัตว
และ ในพื้นที่เขตเทศบาลนคร ในเขตเทศบาล และควบคุมโรค

แมลงพาหะนําโรคในพื้นที่ นครศรีธรรมราช ได�แก2 ทุกเดือน  - อัตราการปqวยหรือ

เขตเทศบาลนคร ชุมชน 62 ชุมชน สถาน - ผู�ปqวยโรคติดต2อ ตายของประชาชนจาก

นครศรีธรรมราช ศึกษา วัด และสถานที่ จากสัตว
และแมลง โรคติดต2อนําโดยสัตว


 - เพื่อกําจัดและทําลายแหล2ง ราชการ หรือเอกชน พาหะนําโรคได�รับ และแมลงพาหะนําโรค

เพาะพันธุ
สัตว
และแมลงพา การสอบสวนทาง ลดลง

หะนําโรคในพื้นที่เขตเทศบาล ระบาดวิทยาร�อยละ

นครนครศรีธรรมราช 100 จากการ

 - เพื่อรณรงค
ส2งเสริมให� รับแจ�งรายงาน

ประชาชนมีความรู� ความ



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

เข�าใจ ความตระหนัก และ  - ชุมชนในเขต

สร�างการมีส2วนร2วมในการ พื้นที่เทศบาลฯ ได�

ปNองกันและควบคุมโรคที่เกิด รับการสุ2มสํารวจ

จากสัตว
และแมลงพาหะ แหล2งเพาะพันธุ
ยุง

นําโรค ลาย ร�อยละ 100

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา
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นําโรค ลาย ร�อยละ 100

จากชุมชนทั้งหมด

3 ร�านอาหาร  - เพื่อให�ผู�ประกอบกิจการ  - ผู�ประกอบกิจการร�าน 250,000       250,000       250,000        - กลุ2มเปNาหมาย  - สถานประกอบกิจการ กองสาธารณสุข

ปลอดภัยใส2ใจ ร�านอาหารมีความรู�ความ อาหารในพื้นที่เขตเทศบาล (350,000)      ได�รับการอบรม ร�านอาหารได�รับการ และสิ่งแวดล�อม

สุขภาพ เข�าใจในเรื่องการสุขาภิบาล ได�รับการตรวจประเมิน จํานวน 1 ครั้ง/ป6 พัฒนาและยกระดับ

อาหาร สามารถนําความรู� สุขลักษณะทางด�านกาย  - ผู�เข�าร2วมการ มาตรฐาน

ไปใช�ในการปฏิบัติงานและ ภาพ และสุ2มตรวจตัวอย2าง อบรมมีระดับ  - ประชาชนได�รับความ

ควบคุม ดูแล บริหารจัดการ อาหาร ภาชนะ อุปกรณ
 ความพึงพอใจ ปลอดภัยในการบริโภค

และพัฒนาสถานประกอบ และมือสัมผัสอาหาร เพื่อ อยู2ในระดับคะแนน อาหารเพิ่มขึ้น

กิจการร�านอาหารให�ได� ตรวจวิเคราะห
ในด�านเคมี เฉลี่ย 3.5

มาตรฐาน และชีวภาพ

 - เพื่อกระตุ�นให�ผู�ประกอบ  - ผู�ประกอบกิจการร�าน



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

กิจการร�านอาหารได�พัฒนา อาหารในพื้นที่ได�รับการ

สถานประกอบกิจการให� อบรมเกี่ยวกับการสุขาภิบาล

ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร อาหาร จํานวน 1 ครั้งต2อป6

 - เพื่อให�ประชาชนได�  - สถานประกอบกิจการ

บริโภคอาหารที่ปลอดภัย ร�านอาหารที่ผ2านตามหลัก

เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

วัตถุประสงค
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ที่ โครงการ

บริโภคอาหารที่ปลอดภัย ร�านอาหารที่ผ2านตามหลัก

เกณฑ
การรับรองมาตรฐานฯ

ได�รับปNายรับรองมาตรฐาน

 "อาหารสะอาด ปลอดภัย

ใส2ใจผู�บริโภค" (Clean 

Food Good Heslth)

 - จัดทําสื่อประชาสัมพันธ


ด�านสุขาภิบาลอาหาร



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

4 พัฒนาตลาดสด ตลาดสดในเขตเทศบาลให� ผู�ประกอบกิจการตลาด และ 500,000       500,000       500,000       ได�รับการติดตาม  - ตลาดสดเป̀นไปตาม และสิ่งแวดล�อม

น2าซื้อ เป̀นไปตามหลักเกณฑ
ใน ผู�ที่เกี่ยวข�องในตลาดประเภท (500,000)      แนะนําให�ปฏิบัติ หลักเกณฑ
กฏกระทรวง

กฏกระทรวง ที่ 1 (ตลาดสดที่มีโครงสร�าง ตามหลักเกณฑ
  - ผู�ประกอบการใน

 - เพื่อส2งเสริมให�ผู�ประกอบ อาคาร) ในพื้นที่เขตเทศบาล ในกฏกระทรวง ตลาดหรือผู�ที่เกี่ยวข�อง

การในตลาดหรือผู�ที่เกี่ยว นครนครศรีธรรมราช ได�รับ อย2างน�อย 1 ครั้ง มีความรู� ความเข�าใจถึง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา
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การในตลาดหรือผู�ที่เกี่ยว นครนครศรีธรรมราช ได�รับ อย2างน�อย 1 ครั้ง มีความรู� ความเข�าใจถึง

ข�องให�ปฏิบัติตามหลัก การส2งเสริม แนะนําให�ปฏิบัติ ต2อป6 แนวทางการดําเนินการ

เกณฑ
กฏกระทรวง ตามหลักเกณฑ
ในกฏ  - ผู�ประกอบ พัฒนาตลาดสดให�มี

 - เพื่อกระตุ�นผู�ประกอบการ กระทรวง และได�รับการ กิจการหรือผู�ที่ สถานที่ที่สะอาด จําหน2าย

ให�มีการปรับปรุงแผง ฝpกอบรม จํานวน 1 ครั้ง/ป6 เกี่ยวข�องในตลาด อาหารปลอดภัยและ

จําหน2ายให�ถูกสุขลักษณะ ได�รับการฝpกอบรม ใส2ใจผู�บริโภค

ได�มาตรฐาน จํานวน 1 ครั้งต2อป6  - ภาครัฐ ภาคเอกชน

 - เพื่อให�ประชาชนได�จับ ผู�ประกอบการและผู�

จ2ายสินค�าในสถานที่ที่สะอาด บริโภคร2วมกันเป̀นภาคี

ได�มาตรฐาน และซื้อสินค�าที่ เครือข2ายเพื่อพัฒนา

มีความปลอดภัย ปรับปรุงตลาดสดให�ถูก

สุขลักษณะ



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

5 อบรมกลุ2มเสี่ยง  - เพื่อให�ผู�ประกอบการที่เป̀น จัดอบรมกิจการที่เป̀น 120,000       120,000       120,000       จํานวนผู�เข�า ผู�ประกอบการกิจการ กองสาธารณสุข

จากสถานประ อันตรายต2อสุขภาพได�ตระ อันตรายต2อสุขภาพประเภท (120,000)      อบรม 150 คน ที่เป̀นอันตรายต2อสุขภาพ และสิ่งแวดล�อม

กอบการและ หนักและให�ความสําคัญ กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต
 ได�ตระหนัก และให�

ส2งเสริมสุขภาพ เกี่ยวกับสุขวิทยาส2วนบุคคล เครื่องจักรกล หรือเครื่องกล ความสําคัญเกี่ยวกับ

ในการประกอบอาชีพ อาชีว อบรมสถานประกอบการ สุขวิทยาส2วนบุคคลใน

โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
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 งบประมาณและที่ผ2านมา
ที่

ในการประกอบอาชีพ อาชีว อบรมสถานประกอบการ สุขวิทยาส2วนบุคคลใน

อนามัยและการปNองกันโรค สปา และนวดเพื่อสุขภาพ การประกอบอาชีพ 

ที่เกิดจากสถานประกอบการ ผู�ประกอบการร�านเสริมสวย อาชีวอนามัย และการ

ที่เป̀นอันตรายต2อสุขภาพ และแต2งผม อบรมเกี่ยวกับ ปNองกันโรคที่เกิดจาก

 - เพื่อให�ผู�เข�าอบรมได� สุขวิทยาส2วนบุคคล สถานประกอบการที่

ตระหนัก และให�ความสําคัญ เป̀นอันตรายต2อสุขภาพ

ด�านการปNองกันและควบคุม

โรค เช2น ไข�เลือดออก โรค

พิษสุนัขบ�า โรคไข�หวัดนก 

ฯลฯ



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

6 พัฒนามาตรฐาน  - เพื่อพัฒนาและปรับปรุง  - สถานที่จําหน2ายอาหาร 250,000       250,000       250,000       - กลุ2มเปNาหมาย - มีแนวทางการพัฒนา กองสาธารณสุข

การสุขาภิบาล คุณภาพมาตรฐานสุขาภิบาล ในสถานศึกษาพื้นที่เขต (400,000)      ได�รับการอบรม และปรับปรุงคุณภาพ และสิ่งแวดล�อม

อาหารในสถาน อาหารโรงอาหารในสถาน เทศบาลนครฯ ได�รับการ เกี่ยวกับการสุขา มาตรฐานการสุขาภิบาล

ศึกษา ศึกษา ตรวจประเมินสุขลักษณะ ภิบาลอาหาร - ผู�สัมผัสอาหารมีความ

 - เพื่อให�ผู�สัมผัสอาหาร มี ทางด�านกายภาพและสุ2ม จํานวน 1 ครั้งต2อป6 รู�ความเข�าใจเกี่ยวกับ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา

 - เพื่อให�ผู�สัมผัสอาหาร มี ทางด�านกายภาพและสุ2ม จํานวน 1 ครั้งต2อป6 รู�ความเข�าใจเกี่ยวกับ

ความรู� ความเข�าใจเกี่ยวกับ ตรวจตัวอย2างอาหาร - สถานศึกษาที่เข�า การสุขาภิบาลอาหารจน

การสุขาภิบาลอาหารสามารถ ภาชนะ อุปกรณ
และมือผู� รับการอบรมมี สามารถนํามาปรับปรุง

นํามาปรับปรุงสภาพสุขา สัมผัสอาหาร เพื่อตรวจ จํานวนร�อยละ 80 สภาพสุขาภิบาลอาหาร

ภิบาลอาหารในโรงอาหาร วิเคราะห
ในด�านเคมีและ ของสถานศึกษา ในโรงอาหารของสถาน

ของสถานศึกษาให�ดีขึ้น ชีวภาพ กลุ2มเปNาหมาย ศึกษาให�ดีขึ้นได�

 - เพื่อให�ผู�บริหาร อาจารย
  - บุคลากรที่รับผิดชอบ - ผู�เข�าร2วมอบรม - ผู�บริหารสถานศึกษา

ผู�รับผิดชอบโรงอาหารใน งานสุขาภิบาลอาหารใน มีระดับความพึง อาจารย
 ผู�รับผิดชอบ

สถานศึกษา และผู�สัมผัส สถานศึกษา และผู�สัมผัส พอใจอยู2ในระดับ โรงอาหาร และผู�สัมผัส

อาหารมีความตระหนักใน อาหารในโรงอาหารของ คะแนนค2าเฉลี่ย อาหารได�ตระหนักถึง

ความสําคัญของการบริโภค สถานศึกษาพื้นที่เขต 3.50 ความสําคัญต2อการ

อาหารในโรงเรียน เทศบาลฯ  ได�รับอบรม ปรับปรุงโรงอาหารให�



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

 - เพื่อคุ�มครองนักเรียน เกี่ยวกับการสุขาภิบาล ถูกสุขลักษณะตาม

และบุคลากรในสถาน อาหาร จํานวน 1 ครั้งต2อป6 มาตรฐานการสุขาภิบาล

ศึกษามีความปลอดภัยใน  - สถานที่จําหน2ายอาหาร อาหาร

การบริโภคอาหาร ในสถานศึกษาที่ผ2านตาม - นักเรียนหรือนักศึกษา

หลักเกณฑ
การรับรอง ได�รับการคุ�มครองความ

 งบประมาณและที่ผ2านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปNาหมาย

หลักเกณฑ
การรับรอง ได�รับการคุ�มครองความ

มาตรฐานฯ ของเทศบาล ปลอดภัยในการบริโภค

ได�รับปNายรับรองมาตรฐาน อาหารในสถานศึกษา

 "อาหารสะอาด ปลอดภัย

ใส2ใจผู�บริโภค" (Clean 

Food Good Heslth)

 - จัดทําสื่อประชาสัมพันธ


ด�านสุขาภิบาลอาหาร



 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

7 พัฒนามาตรฐาน  - เพื่อให�ประชาชนได�  - ผู�จําหน2ายอาหารริมบาท 250,000       250,000       250,000        - อบรมกลุ2มเปNา  - ผู�ประกอบการจํา กองสาธารณสุข

การสุขาภิบาล บริโภคอาหารที่ถูกสุข วิถีในพื้นที่เขตเทศบาลนคร (400,000)      หมาย จํานวน 1 หน2ายอาหารริมบาทวิถี และสิ่งแวดล�อม

อาหารริมบาท ลักษณะและปลอดภัยต2อ นครศรีธรรมราชได�รับการ ครั้ง ได�รับการเพิ่มพูนความรู�

วิถี สุขภาพ ตรวจประเมินสุขลักษณะ  - ผู�เข�าร2วมการ ให�มีการปฏิบัติที่ถูก

 - เพื่อให�ผู�จําหน2ายอาหาร ทางด�านกายภาพ และสุ2ม อบรมมีระดับความ สุขลักษณะ

เปNาหมาย
 งบประมาณและที่ผ2านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค


 - เพื่อให�ผู�จําหน2ายอาหาร ทางด�านกายภาพ และสุ2ม อบรมมีระดับความ สุขลักษณะ

ริมบาทวิถีมีความรู� ความ ตรวจตัวอย2างอาหาร พึงพอใจอยู2ในระดับ  - พัฒนาการจําหน2าย

เข�าใจในการปฏิบัติตน เรื่อง ภาชนะ อุปกรณ
 และมือ คะแนนค2าเฉลี่ย อาหารของผู�ประกอบ

สุขอนามัยในการประกอบ สัมผัสอาหาร เพื่อตรวจ 3.5 การริมบาทวิถีให�ถูกต�อง

ปรุง การจําหน2ายอาหาร วิเคราะห
ในด�านเคมี และ ได�มาตรฐาน

และดูแลสุขวิทยาส2วนบุคคล ชีวภาพ  - ผู�บริโภคได�รับประทาน

ได�ถูกต�อง  - ผู�จําหน2ายอาหารริมบาท อาหารที่สะอาด

วิถีได�รับการอบรมเกี่ยวกับ ปลอดภัย

การสุขาภิบาลอาหาร

จํานวน 1 ครั้งต2อป6

 - สถานที่จําหน2ายอาหาร

ริมบาทวิถีที่ผ2านตามเกณฑ




 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  ป6 ๒๕62  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

การรับรองมาตรฐานฯ ของ

เทศบาลได�รับปNายรับรอง

มาตรฐาน "อาหารสะอาด

ปลอดภัย ใส2ใจผู�บริโภค"

(Clean Food Good

เปNาหมายที่ โครงการ วัตถุประสงค

 งบประมาณและที่ผ2านมา
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(Clean Food Good

Heslth)
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 แบบ ผ.03

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1)  ยุทธศาสตร�ด�านการเมืองการบริหาร
1.1  ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 3 4,300,000         3 4,300,000            3 4,300,000            9 12,900,000         
       เทศบาล   ด(วยหลักนิติธรรม  คุณธรรม  
       ความคุ(มค+า  โปร+งใส  ตรวจสอบได(  
       ความรับผิดชอบ  และการมีส+วนร+วม
       ของประชาชน
1.2  บริหารจัดการเทศบาลแบบระบบเป4ด  6 4,250,000         5 1,250,000            5 1,250,000            16 6,750,000            
       โดยการส+งเสริมและสนับสนุนให(ประชาชน
       เข(ามามีส+วนร+วมในการบริหารจัดการตั้งแต+
       ร+วมคิด  ร+วมทํา  ร+วมตรวจสอบ   รวมทั้ง
       ส+งเสริมให(มีระบบการตรวจสอบ  ความ
       โปร+งใส  และประเมินผลการปฏิบัติงาน
       เพื่อตอบสนองความต(องการของประชาชน
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รวม 3 ป>
ยุทธศาสตร? / แนวทางการพัฒนา

ป> 2560 ป> 2561 ป> 2562



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.3  เสริมสร(างศักยภาพบุคลากรของเทศบาลทุก 9 119,364,800     8 273,600,000        7 3,600,000            24 396,564,800       
       ระดับอย+างต+อเนื่อง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
       และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเทศบาล

รวม 18 127,914,800     8 5,550,000           8 5,550,000           34 139,014,800       
งบอุดหนุน 20,700,000       20,700,000         

2.  ยุทธศาสตร�ด�านสวัสดิการสังคมและ 
     คุณภาพชีวิต 
2.1  น(อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เปFน 6 5,820,000         6 5,820,000            6 5,820,000            18 17,460,000         
       แนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิต  และ
       เสริมสร(างความเข(มแข็งให(กับชุมชน 
2.2  จัดตั้งศูนย?ชุมชน  แม+บ(าน  อสม.  และ 6 3,900,000         6 3,900,000            6 3,900,000            18 11,700,000         
       ผู(สูงอายุแบบบูรณาการ
2.3  สนับสนุนการให(การสงเคราะห?ผู(ด(อยโอกาส 9 109,841,400     9 109,841,400       9 109,841,400        27 329,524,200       
       ทางสังคมอย+างทั่วถึงและเปFนธรรม   ได(แก+ 
       เด็ก  สตรี ผู(สูงอายุ  คนพิการ
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ยุทธศาสตร? / แนวทางการพัฒนา
ป> 2560 ป> 2561 ป> 2562 รวม 3 ป>



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

2.4  ส+งเสริมและสนับสนุนการแก(ไขปJญหาความ 3 2,800,000         3 2,800,000            3 2,800,000            9          8,400,000            
       ยากจนอย+างยั่งยืน โดยการสร(างงาน สร(าง
       อาชีพ  สร(างรายได(  และลดรายจ+าย
       ของประชาชน
2.5  สร(างศูนย?พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน 2 580,000            2 580,000              2 580,000               6 1,740,000            
2.6  สนับสนุนให(ประชาชนออกกําลังกาย  และ  1 12,000               1 12,000                 1 12,000                 3 36,000                 
       เล+นกีฬา เพื่อสร(างเสริมสุขภาพและ
       พลานามัยที่ดี
2.7  เพิ่มลานกีฬา / ลานสุขภาพในชุมชน  และ 1 20,000,000        -  -  -  - 1 20,000,000         
       สนับสนุนอุปกรณ?กีฬา
2.8  พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัย 2 1,230,000         2 1,200,000            2 1,200,000            6 3,630,000            
       ในชีวิตและทรัพย?สิน  โดยใช(เทคโนโลยี
       ที่ทันสมัย
2.9  เพิ่มประสิทธิภาพระบบการปLองกันและ 3 650,000             3 650,000               3 650,000               9 1,950,000            
       บรรเทาสาธารณภัย  

รวม 33 144,833,400     32 124,803,400       32 124,803,400       97 394,440,200       

ป> 2560 ป> 2561 ป> 2562 รวม 3 ป>
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ยุทธศาสตร? / แนวทางการพัฒนา



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3. ยุทธศาสตร�ด�านการศึกษา     ศาสนา  
    ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี
3.1  พัฒนาการจัดการเรียนการสอน แหล+งเรียนรู( 10 194,190,440     9 133,082,470       9 133,082,470        28 460,355,380       
       และสนับสนุนการมีส+วนร+วมในการจัดการ
       ศึกษาของทุกภาคส+วน
3.2  พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน  1 1,186,800         1 1,186,800            1 1,186,800            3 3,560,400            
       ด(วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.3  ส+งเสริมและสนับสนุนให(เด็กเปFนคนดี  2 900,000             2 900,000               2 900,000               6 2,700,000            
       มีความรู(คู+คุณธรรม
3.4  ส+งเสริมและสนับสนุนให(เด็ก และเยาวชน  10 13,050,000       6 9,100,000            6 9,100,000            22 31,250,000         
       ใช(เวลาว+างให(เปFนประโยชน?ด(วยกีฬา   
        ดนตรีและกิจกรรมนันทนาการ  
3.5  พัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 14 9,450,000         14 9,450,000            14 9,450,000            42 28,350,000         
       สู+มาตรฐานสากล
3.6  พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและตาม 5 1,004,200         5 1,004,200            5 1,004,200            15 3,012,600            
       อัธยาศัยให(มีประสิทธิภาพ

ป> 2560 ป> 2561 ป> 2562 รวม 3 ป>
ยุทธศาสตร? / แนวทางการพัฒนา
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3.7  ส+งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา 18 13,846,000       17 13,360,000         17 13,360,000          52 40,566,000         
       ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปJญญา
       ท(องถิ่น

รวม 60 232,440,640     54 168,083,470       54 168,083,470       168 568,607,580       
4.   ยุทธศาสตร�ด�านสาธารณูปโภคและ
      โครงสร�างพื้นฐาน  
4.1   พัฒนาระบบคมนาคมขนส+ง  ระบบการ 6 172,057,550      -  -  -  - 6 176,015,550       
        จราจร  และไฟฟLาสาธารณะ ให(ทั่วถึง 1 (600,000,000 (600,000,000
        เพียงพอ  และได(มาตรฐาน งบอุดหนุน) งบอุดหนุน)
4.2   พัฒนาระบบการผลิต  จําหน+ายน้ําประปา  2 94,133,800        -  -  -  - 2 45,501,800         
        ให(ทั่วถึง  เพียงพอ  และมีคุณภาพ 1 (130,000,000 1 (400,000,000 1 (100,000,000 3 (1,630,000,000

งบอุดหนุน) งบอุดหนุน) งบอุดหนุน) งบอุดหนุน)

4.3    เพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ํา  3 49,209,000       1 3,000,000            1 3,000,000            5 55,209,000         
และระบบการปLองกันน้ําท+วมอย+างยั่งยืน 1 (400,000,000 (400,000,000

งบอุดหนุน) งบอุดหนุน)

รวม 11 315,400,350     1 3,000,000            1 3,000,000            13 321,400,350       
งบอุดหนุน 3 1,130,000,000    1 400,000,000       1 100,000,000       5 1,630,000,000    

 - 273 -

ยุทธศาสตร? / แนวทางการพัฒนา
ป> 2560 ป> 2561 ป> 2562 รวม 3 ป>



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

5.  ยุทธศาสตร�ด�านเศรษฐกิจ
5.1  จัดศูนย?กลางการพัฒนาอาชีพสําหรับชุมชน 2 1,150,000         2 1,150,000            2 1,150,000            6 3,450,000            
       จัดลานค(าชุมชนและพัฒนาย+านการค(าเดิม
       ของเมือง และจัดตลาดน้ําเมืองลิกอร?  เพื่อ
       เสริมสร(างรายได(และส+งเสริมการท+องเที่ยว
5.2  ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร(างพื้นฐานด(าน 1 2,000,000         1 2,000,000            1 2,000,000            3 6,000,000            
       การท+องเที่ยวสนับสนุนการจัดโครงการ/
       กิจกรรมที่ส+งเสริมการท+องเที่ยว
       ในรูปแบบต+างๆ

รวม 3 3,150,000         3 3,150,000           3 3,150,000           9 9,450,000           
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ยุทธศาสตร? / แนวทางการพัฒนา
ป> 2560 ป> 2561 ป> 2562 รวม 3 ป>



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

6.  ยุทธศาสตร�ด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม
6.1   ปรับปรุงภูมิทัศน?  ภูมิสถาปJตย?  ของเมือง 1 18,500,000       1 150,000              1 150,000               3 18,800,000         
        ให(เปFนระเบียบเรียบร(อย สวยงาม
        เพื่อเปFน  “เทศบาลน+าอยู+” 
6.2  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย 9 63,662,800       6 53,962,800         5 21,162,800          20 138,788,400       
       และสิ่งปฏิกูลของเสีย
6.3   ยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลให(มีคุณภาพ 9 4,652,000         9 4,702,000            9 4,752,000            27 14,106,000         
        การบริการเทียบเท+าโรงพยาบาลเอกชน 1 (4,153,000 1 (4,158,000 1 (4,163,000 3 (12,474,000

งบอุดหนุน) งบอุดหนุน) งบอุดหนุน) งบอุดหนุน)
6.4   จัดให(มีโรงพยาบาลชุมชน  4  มุมเมือง 2 300,000            2 300,000              2 300,000               6 900,000              
6.5   ส+งเสริมและสนับสนุนให(ภาคส+วนต+างๆ 7 4,570,000         7 4,570,000            7 4,570,000            21 13,710,000         
       ตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลรักษา
       อนามัยสิ่งแวดล(อม

รวม 28 91,684,800       25 63,684,800         24 30,934,800         77 186,304,400       
งบอุดหนุน 1 4,153,000 1 4,158,000 1 4,163,000 3 12,474,000
รวมทั้งสิ้น 153 915,423,990     123 368,271,670       122 335,521,670       398 1,619,217,330    

งบอุดหนุนทั้งสิ้น 4 1,154,853,000 2 404,158,000 2 104,163,000 8 1,663,174,000
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ยุทธศาสตร? / แนวทางการพัฒนา
ป> 2560 ป> 2561 ป> 2562 รวม 3 ป>
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ส�วนท่ี  4 
แนวทางการติดตามประเมินผล 

 
4.1  กรอบและแนวทางในการติดตามประเมินผล  

4.1.1 ความสําคัญของการติดตาม  
         การติดตามเป�นเครื่องมือท่ีจําเป�นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ีดําเนินการอยู' 

หากไม'มีระบบติดตามของโครงการแล,ว ย'อมส'งผลให,เกิดความล'าช,าในการดําเนินงานให,ลุล'วง ค'าใช,จ'าย โครงการ
สูงเกินกว'าท่ีกําหนดไว, กลุ'มเป0าหมายหลักของโครงการไม'ได,รับประโยชน1หรือได,รับน,อยกว'าท่ีควรจะเป�น เกิด
ป2ญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย,งในการปฏิบัติงานภายใน
หน'วยงานหรือระหว'างหน'วยงานกับกลุ'มเป0าหมายท่ีได,รับประโยชน1จากโครงการ ในทางตรงกันข,ามหากโครงการมี
ระบบติดตามท่ีดีแล,วจะก'อให,เกิดประสิทธิภาพในการใช,ต,นทุน (Cost–effective) ดําเนินงานต'างๆ ยกตัวอย'าง
เช'นการระบุป2ญหาท่ีเกิดข้ึนในโครงการและการเสนอแนวทางแก,ป2ญหาการติดตามความสามารถในการเข,าถึง
โครงการของกลุ'มเป0าหมาย   การติดตามประสิทธิภาพในการดําเนินงานของส'วนต'างๆ ในโครงการและการเสนอ
วิธีการปรับปรุงการดําเนินงาน  
 

4.1.2 ความสําคัญของการประเมินผล  
         การประเมินผลนั้น เป�นสิ่งหนึ่งท่ีจําเป�นสําหรับการดําเนินการ เช'นเดียวกับการติดตามเพราะ

ผลท่ีได,จากการประเมินจะใช,ในการปรับปรุง แก,ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการ ซ่ึงข้ึนอยู'กับ
วัตถุประสงค1ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป�นสิ่งท่ีจะบ'งชี้ว'าแผนงานท่ีกําหนดไว, ได,มีการ ปฏิบัติ
หรือไม' อย'างไร อันเป�นตัวชี้วัดว'าแผนหรือโครงการท่ีได,ดําเนินการไปแล,วนั้น ให,ผลเป�นอย'างไร นําไปสู'ความสําเรจ็
ตามแผนงานท่ีกําหนดไว,หรือไม' อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป�นการตรวจสอบ ว'ามีความสอดคล,องกับการ
ใช,ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซ่ึงผลท่ีได,จากการติดตามและประเมินผล ถือเป�นข,อมูลย,อนกลับ (Feedback) 
ท่ีสามารถนําไปใช,ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต'อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป�นกระบวนการตัดสนิ
คุณค'า และการตัดสินใจอย'างมีหลักเกณฑ1โดยใช,ข,อมูลท่ีเก็บรวบรวมอย'างเป�นระบบมีความเท่ียงตรง เชื่อถือได,  

 

4.1.3 วัตถุประสงค�ของการติดตามและประเมินผล 

    การติดตามและประเมินผลโครงการ  มีวัตถุประสงค�เพ่ือทราบถึง 
             ๑. ความก#าวหน#าในการดําเนินงานท่ีทําไปแล#วนั้นได#ผลมากน#อยเพียงใด  โดยเฉพาะอย+างยิ่ง
สามารถบรรลุวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว#หรือไม+อย+างไร 

    2. ป,ญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในระหว+างการดําเนินงาน  เช+น  ป,ญหาทางด#านการเงิน (การ
เบิกจ+ายล+าช#า)  ป,ญหาด#านบุคลากร  ป,ญหาทางด#านเทคนิค  และป,ญหาอ่ืนๆ ท่ีไม+ได#คาดคิดไว# 

         ๓. ผลท่ีได#รับจากโครงการมีอะไรบ#าง  มีป,ญหา รวมท้ังข#อดีต+าง ๆ ท่ีจะเป5นแนวทางสําหรับ   
จัดทําโครงการต+อไป 

          ๔. ทบทวนถึงผลสําเร็จของโครงการและผลกระทบต'าง ๆ ของโครงการ  เพ่ือใช,เป�นพ้ืนฐาน 
ในการวางแผนโครงการในอนาคต 
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4.2  ระเบียบ  วิธีและเครื่องมือท่ีใช'ในการติดตามประเมินผล 
   4.2.1 การติดตามและประเมินผล 

                     ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได,
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว'าด,วยการจัดทําแผนพัฒนาองค1กรปกครองส'วนท,องถ่ิน พ.ศ. 2548  
โดยผู,บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได,แต'งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช   เพ่ือทําหน,าท่ีในการกําหนดแนวทาง   วิธีการในการติดตามและประเมินผล   การดําเนินงาน
ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือให,ทุกส'วนราชการถือปฏิบัติและจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผล
ทุกไตรมาส   โดยมีงานวิจัยและประเมินผล   กองวิชาการและแผนงาน ทําหน,าท่ีรวบรวมและจัดทํารายงาน
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    และรายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประจําปV
เสนอต'อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา       เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นต'อผู,บริหาร
เทศบาล     สภาเทศบาล     คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล      และประกาศให,ประชาชนในท,องถ่ินทราบโดยท่ัว
กัน อย'างน,อยปVละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปV  
 

4.2.2 วิธีการติดตามและประเมินผล 

         การติดตามผล   

              เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  กําหนดติดตามผลการดําเนินงาน  โดยติดตามผลเป5นรายไตร
มาส  ดูว+าโครงการนั้นๆ  ได#ดําเนินการตามกิจกรรมและเป9าหมายท่ีวางไว#หรือไม+  ใช#งบประมาณเท+าใด  ผลการ
ดําเนินงาน อยู+ในข้ันตอนไหน  แล#วสรุปผลภาพรวมว+าได#ดําเนินการเป5นสัดส+วนเท+าใด  ตามท่ีตั้งไว#ในแผนพัฒนา   

                     รูปแบบการติดตามผล 
           กองวิชาการและแผนงานได#กําหนดข้ึน    เพ่ือเป5นแนวทางในการติดตามผลการดําเนินงาน   

สัดส+วนการดําเนินงาน  และความก#าวหน#าของการดําเนินงาน  ดังนี้ 
 

แบบ ๑  การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป$ (พ.ศ.2๕60 – 2๕62) 

                                  

 

ท่ี 
ยุทธศาสตร�/ 

โครงการ 

กิจกรรม/ 

เป9าหมาย 

หน+วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ ผลการดําเนินงาน  

หมาย
เหต ุตั้งไว# 

จ+าย
จริง 

แล#วเสร็จ 

กําลัง 

ดําเนิน 

การ 

ยังไม+ได# 
ดําเนิน 

การ 
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แบบ 2  สรุปการติดตามผลการดําเนินงานแผนพัฒนาสามป$ (พ.ศ.2๕60 - 2๕62) 

 

 
ท่ี ยุทธศาสตร�การพัฒนา 

จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ ร#อยละของ ร#อยละของ 

ท้ังหมด ดําเนินการ ท้ังหมด 
ดําเนิน 

การ 

โครงการท่ี
ดําเนินการ 

งบประมาณ 

ท่ีดําเนินการ 

        
        

        
        
        
        

 
แบบ ๓   สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป$  (พ.ศ.2๕60 - 2๕62) 

                                  
 

ท่ี 
ยุทธศาสตร� / 

โครงการ 

รายละเอียด
ของกิจกรรม 

งบประมาณ 

 

พ้ืนท่ี /     
เป9าหมาย 

 

หน+วยงาน
ดําเนินการ 

ตัวช้ีวัดการตดิตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

ผลการ
ดําเนินงาน 

งบประมาณ
จ+ายจริง 

ผลลัพธ�ท่ี
ได# 

         

         
         
         
         
         

 
 

การประเมินผล 

           เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  กําหนดประเมินผลตามยุทธศาสตร�การพัฒนา  คือ  การ
ประเมินผลโครงการจะกําหนดตัวชี้วัดเพ่ือวัดระดับความสําเร็จและความล#มเหลวของโครงการ     รายการประเมิน
จะพิจารณาเรื่องปริมาณ    ค+าใช#จ+าย   คุณภาพ   ความพึงพอใจ   การให#ประโยชน�แก+กลุ+มเป9าหมายหรือผู#ท่ีได#รับ
ประโยชน�   และผลท่ีได#รับก+อให#เกิดประโยชน�ส+วนรวม         นําไปสู+การประเมินผลว+าได#บรรลุวัตถุประสงค�  
เป9าหมาย   แนวทางการพัฒนา  ตามยุทธศาสตร�การพัฒนาท่ีกําหนดไว#หรือไม+    ซ่ึงจะได#ผลประเมินภาพรวม 
 
 
      
 
 



 




