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บทที่ ๑
บทนํา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2548 หมวด 3 ขอ 16 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
“แผนยุทธศาสตรการพัฒนา หมายความวา” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ
และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการ
บริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด อําเภอ และแผนชุมชน
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา จึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช เนื่องจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเป<นแผนพัฒนาที่มุงไปสูสถานการณที่ตองการใหเกิดขึ้น
ในอนาคตเพื่อใชเป<นกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และเป<นแนวทางใน
การจัดทําแผนพัฒนาสามป@ ใหมุงไปสูเปAาประสงคไดอยางเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง สอดรับกับสภาพปBญหา/
ความตองการของประชาชนในทองถิ่น โดยจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
สูงสุด และตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง
ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองส!วน
ท#องถิ่น ที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองส!วนท#องถิ่น ซึ่งแสดงถึง วิสัยทัศน
พันธกิจ และจุดมุ!งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตอย!างเปนระบบ โดยสอดคล#องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห!งชาติ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและกลุ!มจังหวัด แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองส!วนท#องถิ่นในเขตจังหวัด นโยบายของผู#บริหารท#องถิ่นที่แถลงต!อสภาท#องถิ่น และแผนชุมชน
วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
1. เพื่อเป<นกรอบในการกําหนดทิศทาง แนวทางในการพัฒนาที่นําไปสูการแกไขปBญหาและ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลนครนครนครศรีธรรมราช
2. เพื่อใหการพัฒนามีเปAาหมายที่ชัดเจนและมีความสอดคลองกับศักยภาพของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
3. เพื่อเปEดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็น และมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาไปสูเปAาหมายอันพึงประสงคในอนาคต
4. เพื่อใชเป<นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามป@เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

-2ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
กองวิชาการและแผนงาน เปนหน!วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทําแผนพัฒนาท#องถิ่น จะต#อง
พบผู#บริหารเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค ความสําคัญ แนวทางและขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
แล#วจัดทําโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เสนอผ!านปลัดเทศบาล
ให#ผู#บริหารอนุมัติโครงการ
ขั้นตอนที่ ๒ การรวบรวมข*อมูลและป,ญหาสําคัญ
2.๑ การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา จะตองรวบรวมและจัดทําฐานขอมูลขาวสารให
ครบถวน ทันสมัย ซึ่งไดแกขอมูลเบื้องตนในดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ โดยขอมูล
ควรแสดงแนวโนมที่เปลี่ยนแปลงไป แสดงคาเฉลี่ยรอยละ และการวิเคราะหขอมูล ตลอดจนการใหความเห็น
ซึ่งขอมูลที่ควรจัดทําไดแก ขอมูลประชากร อาชีพ และรายได สุขภาพ การศึกษา ทรัพยากร การคมนาคม
ขนสง การพาณิชย การลงทุน อุตสาหกรรมและขอมูลงบประมาณ เป<นตน
๒.2 การรวบรวมปBญหาสําคัญของเทศบาล โดยมีการประชุมประชาคมรับฟBงปBญหาและ
ความตองการของประชาชน ขอมูลปBญหาสําคัญของทองถิ่นจะชวยในการกําหนดยุทธศาสตร เพื่อแกไขปBญหา
การวิเคราะหปBญหา และเลือกปBญหาที่เหมาะสมเพื่อนํามากําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา เพื่อตอบสนอง
ปBญหาความตองการของสาธารณชน
2.3 รวบรวมแผนยุทธศาสตรที่สําคัญของชาติ
ไดแก การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรประเทศ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาพื้นที่ ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด/อําเภอ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ตลอดจนนโยบายผูบริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เพื่อใหการพัฒนามีความสอดคลองและเป<นไปในทิศทางเดียวกัน
ขั้นตอนที่ ๓ การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของเทศบาลใน
ป,จจุบัน
เปนการประเมินโดยวิเคราะหถึงโอกาส และภาวะคุกคาม หรือข#อจํากัดอันเปนสภาวะ
แวดล#อมภายนอก ที่มีผลต!อการพัฒนาด#านต!างๆ ของท#องถิ่น รวมทั้งวิเคราะหจุดอ!อน จุดแข็ง ของท#องถิ่น
อันเปนสภาวะแวดล#อมภายในท#องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเปนการประเมินสถานภาพของท#องถิ่นในป7จจุบัน โดยใช#
เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงป7จจัยภายใน ได#แก! จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ!อน (Weak= w)
และป7จจัยภายนอก ได#แก! โอกาส (Opportunity= O) และอุปสรรค (Threat=T) เปนเครื่องมือ
ขั้นตอนที่ ๔ การกําหนดวิสัยทัศน (vision) และกําหนดพันธกิจ (mission)
วิสัยทัศน (Vision) หมายถึง ถ#อยแถลงระบุถึงสภาพการณในอุดมคติ ซึ่งเปน “จุดหมาย”
ที่เทศบาลต#องการอะไร เปนอะไรในอนาคต และจะเปนไปได#เมื่อผลการวิเคราะหศักยภาพและการประเมิน
สถานภาพการพัฒนาเทศบาลในป7จจุบัน ผนวกกับประวัติศาสตรของท#องถิ่น และความต#องการ ความ
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คาดหวังของทุกฝTายในท#องถิ่น ดังนั้น การตอบคําถามว!าเทศบาลต#องทําอะไร เพื่อใคร คําตอบที่เกิดขึ้น
ก็คือ ความหมายของคําว!า “พัธกิจ”
พัธกิจ (mission) เปนข#อความหรือถ#อยแถลงที่แสดงถึงลักษณะหรือขอบข!ายในการ
ดําเนินการของเทศบาลที่เกี่ยวข#องกับองคกร หรือภาพลักษณที่ต#องการนําเสนอ และปณิธานหรือปรัชญาใน
การดําเนินงานของเทศบาล เปนขอบเขตของบทบาทหน#าที่หลัก หรือขอบเขตของกิจกรรมที่มุ!งเน#นเปน
พิเศษของเทศบาล จะต#องดําเนินการเพื่อให#บรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไว#
การกําหนดภารกิจหลักมีแนวทางการดําเนินการแยกเป<นสองระดับ คือ
1. พันธกิจในลักษณะที่เป<นอาณัติที่ไดรับมอบหมายจากสังคมหรือรัฐ ซึ่งไดแก กฎ
ระเบียบขอบังคับที่กําหนดอํานาจหนาที่ของเทศบาล
2. พัธกิจที่เทศบาลมุงมั่นที่จะดําเนินการเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไว
ขั้นตอนที่ ๕ การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร (strategyissue)
ประเด็นยุทธศาสตร หมายถึง ประเด็นหลักที่ต#องคํานึกถึง ต#องพัฒนา ต#องมุ!งเน#น กระทํา
ได#โดยนําพัธกิจแต!ละข#อมาพิจารณาว!าในพันธกิจแต!ละข#อนั้นเทศบาลต#องดําเนินการอย!างไร และต#องการให#
เกิดผลการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใด
ขั้นตอนที่ ๖ การกําหนดเปHาประสงค (goal) ตามพัธกิจของแผนยุทธศาสตร
เปนการกําหนดผลสําเร็จที่ต#องการ โดยนําพันธกิจมาพิจารณาว!าหากสามารถดําเนินการจน
ประสบความสําเร็จตามพันธกิจแล#วผู#มีส!วนได#เสียหรือเทศบาลจะได#ประโยชนอย!างไร
ขั้นตอนที่ ๗ กําหนดตัวชี้วัด (Key Performance Identification) และคQาเปHาหมาย
(taGet)
ตัวชี้วัดนี้จะเปนตัวบ!งชี้ว!า เทศบาลสามารถปฏิบัติงานบรรลุเปVาประสงคที่วางไว#ได#หรือไม!
และตัวชี้วัดนี้จะเปนตัวหลักในการกําหนดค!าเปVาหมาย ดังนั้น ค!าเปVาหมาย หมายถึง ตัวเลขหรือค!าของ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ที่เทศบาลต#องการ เปนการกําหนดหรือระบุว!าในแผนงานนั้นๆ เทศบาลต#องการทําอะไร
จํานวนเท!าใด ภายในกรอบระยะเวลาเท!าใด
ขั้นตอนที่ ๘ การกําหนดกลยุทธ (strategy) และการสร*างผลผลิต (out put/out
come)
กลยุทธ หมายถึง สิ่งที่เทศบาลจะดําเนินการเพื่อให#บรรลุเปVาประสงค และในการจะบรรลุ
เปVาประสงคข#อหนึ่งๆ นั้นมีป7จจัยใดบ#างที่มีผลต!อความสําเร็จ และจะต#องทําอย!างไรจึงจะไปสู!จุดนั้นได#
การสร#างผลผลิต หมายถึง การทําโครงการพัฒนา กิจกรรม เปนกิจกรรมที่รองรับการ
ดําเนินการตามกลยุทธหรือแนวทางพัฒนาที่ได#กําหนดไว# เพื่อตอบโจทยการพัฒนาให#เปนรูปธรรม และจะต#อง
มีการติดตามและประเมินผลของโครงการพัฒนา งาน หรือกิจกรรมนั้นๆ ด#วย
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ขั้นตอนที่ ๙ การอนุมัติและประกาศใช*แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลจะนําผลที่ได#จากขั้นตอนที่ ๑ – ๘
จัดทําร!างแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล จากนั้นจะนําร!างแผนดังกล!าว เสนอต!อคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณาและปรับปรุงก!อนนําเสนอต!อผู#บริหาร ผู#บริหารท#องถิ่นพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช#แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
1. เป<นเครื่องมือสําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไปสู
การปฏิบัติใหสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่และปBญหาความตองการของประชาชน
2. เป<นการกําหนดแนวทางเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และ
เปรียบเหมือนเข็มทิศในการพัฒนา ทําใหการปฏิบัติงานเป<นไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ําซอนและการสิ้น
เปลืองทรัพยากรในการบริหาร
3. เป<นการควบคุมการใชจายงบประมาณของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชใหเป<นไปตาม
เปAาหมายและสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและเป<นการบริหารทรัพยากรที่มีอยูไดอยางคุมคามี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
4. สามารถบริหารจัดการภารกิจติดตามและประเมินผล เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเทศบาล
นครนครศรีธรรมราชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ และประชาชน

-5-

บทที่ 2
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สภาพทั่วไปของเมืองนครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช คือพื้นที่สวนใหญของเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เปนชุมชนที่มี
หลักฐานย&อนหลังไปมากกวา ๑,๕๐๐ ป, เมืองนี้กอตัวอยูบนสันทรายที่เรียกวา
หาดทรายแก&ว ซึ่งทอดตัว
ยาวตามแนวเหนือ-ใต& ทําให&การตั้งถิ่นฐานกระจายตัวอยูบนสันทราย ตัวเมืองนครศรีธรรมราชจึงมีลักษณะยาวมา
จนถึงป9จจุบันผู&คนที่อาศัยอยูในเมืองนี้สวนหนึ่งคือ คนไทย ที่ตั้งถิ่นฐานอยูดั้งเดิม และอีกสวนหนึ่งเกิดจากการ
อพยพย&ายถิ่น และการค&าจากอินเดียและจีน และสวนใหญคือ ชาวไทยมุสลิม จากจังหวัดชายแดนภาคใต&
ชาวยุโรปที่เดินทางมาติดตอค&าขายในอดีต ให&ชื่อไว&ในแผนที่ของตน เรียกเมืองนี้วา ลิกอร=
(Ligor) จากประวัติความเปนมาของบ&านเมืองอันยาวนาน จึงทําให&นครศรีธรรมราชมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม มีขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต การนับถือศาสนาแตกตางกันแตอยูรวมกันได&อยางมีความสุข
จากที่เคยเปนเมืองอิสระ และมีเมืองบริวารกว&างขวาง คอย ๆ คลี่คลายเปนสวนหนึ่งของประเทศ
มีฐานะเปนมณฑล และจังหวัดในป9จจุบัน ชุมชนบนสันทรายแหงนี้ มีความเจริญและ มีความหนาแนนขึ้นเปน
ลําดับ จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล&าเจ&าอยูหัว ได&จัดตั้งให&ชุมชนขนาดใหญเปนเขตปกครองท&องถิ่น
ชุมชนแหงนี้เปนชุมชนหนึ่งที่ได&รับการยกฐานะให&เปน เทศบาลเมือง และเทศบาลนครตามลําดับ ป9จจุบัน
เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มิได&จํากัดอยูแคบนสันทราย แตจะขยายออกไปทั้งทางตะวันออกและตะวันตก
ของสันทรายจนมีเนื้อที่ถึง ๒๒.๕๖ ตารางกิโลเมตร มีประชากรเกินกวา ๑๐๐,๐๐๐ คน
ลักษณะทางภูมิศาสตร'ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ลักษณะทั่วไป
จังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งอยูระหวางประมาณละติจูด ๘ องศา ถึง ๙ องศา ๑๐ ลิปดาเหนือ
และ ลองจิจูด ๙๙ องศา ๑๕ ลิปดา ถึง ๑๐๐ องศา ๑๐ ลิปดาตะวันออก มีพื้นที่ ๙,๙๔๒.๕๐
ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดตาง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต&
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดตอกับจังหวัดสุราษฏร=ธานี และอาวบ&านดอน อําเภอขนอม เปนอําเภอ
เหนือสุด
ติดตอกับจังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดตรัง อําเภอทางตอนใต&
ได&แก อําเภอหัวไทร อําเภอชะอวด อําเภอทุงสง และอําเภอบางขัน
ติดตอกับอาวไทยมีชายฝ9Qงทะเลยาว ๒๒๕ กิโลเมตร อําเภอที่ติดตอกับอาว
ไทย คืออําเภอขนอม อําเภอสิชล อําเภอทาศาลา อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช อําเภอปากพนัง และอําเภอหัวไทร
ติดตอกับจังหวัดสุราษฏร=ธานี และจังหวัดกระบี่ อําเภอทางทิศตะวันตก
ได&แก อําเภอบางขัน อําเภอทุงใหญ อําเภอถ้ําพรรณรา อําเภอฉวาง
อําเภอพิปูน และอําเภอนบพิตํา

-6ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเทือกเขานครศรีธรรมราชและเทือกเขาบรรทัด
เหนือ-ใต& อยูบริเวณตอนกลางของจังหวัด จึงอาจแบงภูมิประเทศออกเปน ๓ สวน ตอไปนี้

ทอดยาวตามแนว

ส+วนที่ ๑ เขตที่ราบชายฝ9Qงตะวันออก เปนที่ราบมีอาณาเขตตั้งแตเทือกเขานครศรีธรรมราช
และเทือกเขาบรรทัดไปทางตะวันออก จนถึงชายฝ9Qงทะเลอาวไทย มีแมน้ําลําคลองที่มีต&นน้ําบริเวณเทือกเขาลง
สูทะเลหลายสายอยูตลอดทั้งป, และบางตอนเปนปUาพรุขนาดใหญ เขตที่ราบนี้มีพื้นที่ตั้งแตตอนเหนือสุดของ
จังหวัด และคอยมีอาณาเขตกว&างขึ้น เมื่อลงไปทางทิศใต&เหมาะสําหรับการทํานา ทําสวน เลี้ยงสัตว= และทําการ
ประมงชายฝ9Qงเปนเขตที่มีประชากรหนาแนน เปนที่ตั้งของอําเภอขนอม สิชล ทาศาลา ปากพนัง หัวไทร
เชียรใหญ ชะอวด เฉลิมพระเกียรติ และพระพรหม
ส+วนที่ ๒ เขตที่ราบเชิงเขาตะวันตก มีลักษณะเปนที่ราบลูกฟูก มีอาณาเขตจากเทือกเขา
นครศรีธรรมราชไปทางตะวันตก ต&นน้ําจากเชิงเขาด&านนี้ไหลลงสูทะเลอันดามัน เปนแมน้ําตรังและไหลลงสูอาว
ไทย คือ แมน้ําตาป,
นอกจากจะเปนเขตที่อุดมสมบูรณ= ด&วยแรธาตุแล&ว เปนเขตที่มีการทําสวนยางพารา
มากที่สุดของจังหวัด การทําสวนผลไม&มีกระจายอยูทั่วไป อําเภอที่มีประชากรหนาแนนได&แก อําเภอทุงสง และ
อําเภอฉวาง
เขตที่ราบเชิงเขาด&านนี้แผขยายกว&างขวางออกไปถึงจังหวัดตรัง
จังหวัดกระบี่ และจังหวัด
สุราษฏร=ธานี อําเภอที่อยูในเขตนี้ ได&แก อําเภอพิปูน ฉวาง ทุงใหญ ทุงสง บางขัน ถ้ําพรรณรา นาบอน และ
อําเภอช&างกลาง
ส+วนที่ ๓ เขตเทือกเขาตอนกลาง อยูระหวางที่ราบชายฝ9Qงทะเลตะวันออก และที่ราบเชิงเขา
ตะวันตกมีอาณาเขตตั้งแตตอนเหนือสุดของจังหวัดไปถึงใต&สุด เทือกเขานครศรีธรรมราช มียอดสูงสุดคือเขาหลวง
รัฐพยายามที่จะอนุรักษ=เขาดังกลาวนี้ เปนเขตปUา จึงจัดตั้งเปนเขตอุทยานแหงชาติ เชน เขตอุทยานแหงชาติ
เขาหลวง อุทยานแหงชาติน้ําตกโยง อุทยานแหงชาติเขานัน
เปนต&น มีการตั้งถิ่นฐานของประชาชนมา
กอนที่จะประกาศเปนเขตอุทยานแหงชาติ จึงมีชุมชนอยูระหวางภูเขาและเชิงเขาตอนกลาง
สวนใหญมีอาชีพด&านเกษตรกรรม พื้นที่ในเขตนี้ มีธรรมชาติที่สวยงาม ประกอบด&วย ปUาไม& น้ําตก และลําธารที่
ใสสะอาด เปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติมีสิ่งอํานวยความสะดวกด&านการทองเที่ยวตาง ๆ พร&อมที่จะรับ
นักทองเที่ยวได& อําเภอที่อยูในเขตนี้ ได&แก อําเภอพรหมคีรี ลานสกา รอนพิบูลย= จุฬาภรณ= และอําเภอนบพิตํา
ลักษณะภูมิอากาศ
ภูมิอากาศของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีลักษณะเชนเดียวกับจังหวัดอื่น ๆ ของภาคใต&ที่ติดตอกับ
อาวไทย อิทธิพลสําคัญตอภูมิอากาศของจังหวัด คือลมมรสุม และเทือกเขาตอนกลาง รวมทั้งอิทธิพลของลมพายุ
หมุนที่พัดเข&ามาในรอบป, ลักษณะภูมิอากาศของภาคใต&เปนเขตภูมิอากาศแบบมรสุมร&อน (Tropical
Monsoon) อุณหภูมิจะสูงตลอดทั้งป, ชวงเดือน พฤษภาคม
ถึงเดือนสิงหาคมจะได&รับอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต& ซึ่งเปนลมร&อนชื้นพัดเข&าสูชายฝ9Qงทะเลตะวันตกของภาคใต&ทําให&พื้นที่ด&านตะวันตกของเทือกเขา
นครศรีธรรมราช มีฝนตกมาก
สวนบริเวณชายฝ9Qงตะวันออกมีฝนตกน&อยกวา ชวงเดือน กันยายน – ตุลาคม
จะมีลมพายุหมุน เชน
ดีเปรสชั่นทําให&เกิดฝนตกทั่วไปทั้งจังหวัด ชวงเดือนพฤศจิกายน ไปจนถึง เดือน
มกราคม ลมมรสุมจะเปลี่ยนทิศทางพัดมาจาก
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทั่วไปลมนี้จะเปนลมหนาวและ
แห&งแล&ง แตพื้นที่ชายฝ9Qงทะเลด&านอาวไทย โดยเฉพาะนครศรีธรรมราชด&านอาวไทยจะมีฝนตกชุก เปนเหตุให&เกิด
น้ําทวมได&ทุกป, หลังจากนั้นจะเปนระยะที่ฝนทิ้งชวง คือ เดือนกุมภาพันธ=ถึง เดือนเมษายน ชวงนี้

-7อากาศจะร&อนและแห&งแล&ง
การคมนาคม
นครศรีธรรมราช เปนจังหวัดที่มีโครงสร&างพื้นฐานด&านการขนสงที่คอนข&างสมบูรณ= มีทางหลวง
คลุมทั่วทั้งจังหวัด ทั้งระบบทางหลวงสายประธาน ทางหลวงสายรอง ทางหลวงจังหวัด และทางหลวงชนบท จึง
ทําให&การขนสงทางรถยนต=
ทั้งการขนสงผู&โดยสารและขนสงสินค&าตามเส&นทางหลวงมีความสะดวกเปนอยางดี
เส&นทางรถไฟสายใต&ผานหลายอําเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีชุมทางขนาดใหญ ที่อําเภอทุงสง ขบวนรถไฟ
สายใต&ทุกขบวนจะต&องผานชุมทางแหงนี้ และมีขบวนรถที่มีสถานีนครศรีธรรมราช เปนต&นทางและปลายทางการ
ขนสง
นครศรีธรรมราช มีทาอากาศยานพาณิชย=ที่มีสายการบินขนสงผู&โดยสารบินตรงระหวาง
นครศรีธรรมราช และกรุงเทพมหานคร เปนประจําทุกวัน วันละหลายเที่ยวบิน
บริเวณชายฝ9งQ ทะเลมีการขนสงทางน้ําเสริม การขนสงทางบก มีทาเรือที่ปากพนัง ขนอม
ทาศาลา และหัวไทร เปนต&น
ระบบการขนสงทางทอที่นํากcาซจากอาวไทยมาขึ้นที่อําเภอขนอม เพื่อปdอนโรงงานแยกกcาซและ
โรงไฟฟdาที่อําเภอ นั้น
การขนส+งผูโดยสารและสินคามีรายละเอียด โดยสังเขป ดังนี้
๑. การขนส+งทางอากาศ มีสายการบินที่มีเที่ยวบินระหวางนครศรีธรรมราช และกรุงเทพมหานคร
มีตารางเวลาบิน ดังนี้
๑ สายการบินนกแอร=
วัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน

กรุงเทพฯ (เดือนเมือง) - นครศรีธรรมราช
เที่ยวบิน ออกเวลา (น.)
ถึงเวลา น.)
DD7804
06.00
07.10
DD7808
09.15
10.25
DD7810
14.15
15.25
DD7814
17.35
18.45
DD7818
19.20
20.30

วัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน

นครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ
เที่ยวบิน ออกเวลา (น.)
DD7805
07.40
DD7809
10.55
DD7811
15.55
DD7815
19.15
DD7819
21.00

(ดอนเมือง)
ถึงเวลา น.)
08.50
12.05
17.05
20.25
22.10

๒ สายการบินแอร=เอเชีย
กรุงเทพฯ (เดือนเมือง) - นครศรีธรรมราช
เที่ยวบิน ออกเวลา (น.) ถึงเวลา (น.)
ทุกวัน FD3188
06.45
08.00
ทุกวัน FD3184
10.25
11.40
ทุกวัน FD3186
14.35
15.50
วัน

วัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน

นครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เที่ยวบิน
ออกเวลา (น.) ถึงเวลา น.)
FD3189
08.40
09.55
FD3185
12.10
13.25
FD3187
16.15
17.30

หมายเหตุ วัน และเวลา อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได& สามารถสอบถามรายละเอียดได&ที่ทาอากาศยาน
นครศรีธรรมราช 0-7536-9543 หรือ นครดีซี 0-7531-2500

-82. การขนส+งทางรถไฟ การเดินทางโดยรถไฟจากนครศรีธรรมราช ไปยังปลายทางมีความสะดวกมาก
มีทั้งขบวนรถดวน รถเร็ว และรถท&องถิ่น วันหนึ่ง ๆ หลายขบวน ดังนี้
ขบวน
รถเร็ว
รถดวน
รถท&องถิ่น
รถท&องถิ่น
รถท&องถิ่น

นครศรีธรรมราช - กรุงเทพฯ (หัวลําโพง)
ออกเวลา (น)
ถึงเวลา (น.)
13.00
04.45
15.00
05.35
นครศรีธรรมราช - สุไหงโกลก
ออกเวลา (น)
ถึงเวลา (น.)
06.00
14.45
นครศรีธรรมราช - ยะลา
ออกเวลา (น)
ถึงเวลา (น.)
10.05
17.20
นครศรีธรรมราช - พัทลุง
ออกเวลา (น)
ถึงเวลา (น.)
14.20
17.20

กรุงเทพฯ(หัวลําโพง) - นครศรีธรรมราช
ออกเวลา (น)
ถึงเวลา (น.)
17.35
09.05
19.30
09.55
สุไหงโกลก - นครศรีธรรมราช
ออกเวลา (น)
ถึงเวลา (น.)
08.55
17.55
ยะลา - นครศรีธรรมราช
ออกเวลา (น)
ถึงเวลา (น.)
06.30
13.55
พัทลุง - นครศรีธรรมราช
ออกเวลา (น)
ถึงเวลา (น.)
06.00
08.30

นอกจากนี้ ขบวนรถไฟสายใต&ทุกขบวนจะต&องผานชุมทางทุงสง อํานวยความสะดวกในการเดินทางไป
และกลับจากนครศรีธรรมราช ได&แก
(1) ขบวนรถดวนพิเศษ กรุงเทพฯ - บัตเตอร=เวอร=ต
(๒) ขบวนรถดวนพิเศษ กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก
(๓) ขบวนรถเร็ว กรุงเทพฯ – ยะลา
(๔) ขบวนรถดวน กรุงเทพฯ – ตรัง
(๕) ขบวนรถเร็ว กรุงเทพฯ – กันตัง
(๖) ขบวนรถดวนพิเศษ ดีเซลราง กรุงเทพฯ – ยะลา
๓. การขนส+งทางรถยนต'
ระบบทางหลวงภายในจังหวัดและติดตอกับจังหวัดอื่น ทําให&การขนสง
ผู&โดยสารและสินค&าทางรถยนต= มีความสะดวกทั้งภายในจังหวัดภาคใต& และภาคอื่นของประเทศทางหลวงสาย
สําคัญมี ดังตอไปนี้
(๑) ทางหลวงหมายเลข 41 เปนทางหลวงที่แยกจากทางหลวงหมายเลข 4 ที่
จังหวัดชุมพร ผานจังหวัดสุราษฏร=ธานี นครศรีธรรมราช และบรรจบทาง
หลวงหมายเลข 4 ที่จังหวัดพัทลุง
(2) ทางหลวงหมายเลขที่ 401 เริ่มต&นที่อําเภอตะกั่วปUา จังหวัดพังงา ตัดกับทาง
หลวง หมายเลข 41 ทีส่ ุราษฏร=ธานี ผานจังหวัดสุราษฏร=ธานีเข&าสูจังหวัด
นครศรีธรรมราชที่อําเภอขนอม ปลายทางที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
(3) ทางหลวงหมายเลข 403 เริ่มที่อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช ไปบรรจบกับทาง
หลวงหมายเลข 41 ที่อําเภอรอนพิบูลย= ผานอําเภอทุงสง เข&าสูจังหวัดตรัง
ปลายทางที่อําเภอกันตัง
(4) ทางหลวงหมายเลข 408 เริ่มที่อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช ผานอําเภอหัวไทร
เลียบชายฝ9Qงทะเลด&านอาวไทยไปยังจังหวัดสงขลา

-9นอกจากนี้ยังมีทางหลวงจังหวัดและทางหลวงชนบทอีกมากที่ทําให&การเดินทางระหวางอําเภอ
เปนไปด&วยความสะดวก มีบริษัทเดินรถทั้งของภาครัฐและเอกชนที่บริการขนสงผู&โดยสารระหวางนครศรีธรรมราช
กับจังหวัดอื่นๆ โดยรถบัสปรับอากาศ และรถบัสธรรมดา ดังนี้
รถบัสปรับอากาศ
กรุงเทพมหานคร - นครศรีธรรมราช
กรุงเทพมหานคร - นครศรีธรรมราช - สงขลา
กรุงเทพมหานคร - นครศรีธรรมราช - หาดใหญ
นครศรีธรรมราช – ภูเก็ต
นครศรีธรรมราช – สุราษฏร=ธานี
นครศรีธรรมราช – สงขลา
นครศรีธรรมราช – กระบี่
นครศรีธรรมราช – หาดใหญ
นครศรีธรรมราช – ระนอง
นครศรีธรรมราช – สุไหงโกลก
นครศรีธรรมราช – เกาะสมุย
นครศรีธรรมราช - พังงา
นครศรีธรรมราช - ป9ตตานี
นครศรีธรรมราช - นราธิวาส
รถบัสธรรมดา
นครศรีธรรมราช – หาดใหญ
นครศรีธรรมราช – สุราษฏร=ธานี
นครศรีธรรมราช – สงขลา
นครศรีธรรมราช – บ&านส&อง
นครศรีธรรมราช - ปากพนัง
นครศรีธรรมราช - ทุงสง
สถานที่ท+องเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราช
1. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตั้งอยูริมถนนราชดําเนิน ตําบลในเมือง วัดพระมหาธาตุ
เปนพระอารามหลวงชั้นเอก ชั้นบวรมหาวิหาร ตํานานกลาววา นางเหมชลา และเจ&าชายธนกุมารเปน
ผู&นําเสด็จพระบรมธาตุมาประดิษฐาน
ณ
หาดทรายแก&ว ตอมาพระเจ&าศรีธรรมโศกราชทรงสร&างเมือง
นครศรีธรรมราชขึ้นพร&อมการกอสร&างเจดีย=ขึ้นใหม ภายในวัดพระมหาธาตุฯ มีวิหารที่มีความสําคัญหลายองค=
ประดิษฐานพระวิหารหลวงซึ่งมีความงามตามแบบศิลปสถาป9ตยกรรมสมัยอยุธยา วิหารสามจอม วิหารที่มี
พระพุทธรูปทรงเครื่องอยางกษัตริย=นามวา “พระศรีธรรมโศกราช” ประดิษฐานอยูวิหารพระมหาภิเนษกรม (พระ
ทรงม&า) วิหารทับเกษตร สวนวิหารเขียน
และวิหารโพธิ์ลังกานั้นเปนสถานที่จัดแสดงโบราณวัตถุที่พระ
พุทธศาสนิกชนถวายเปนพุทธบูชา
2. พิพิธภัณฑสถานแห+งชาติ นครศรีธรรมราช ตั้งอยูในเขตตําบลในเมือง พิพิธภัณฑ=เปrดเมื่อ
ป, พ.ศ. 2517
จัดแสดงโบราณวัตถุที่ค&นพบในแถบภาคใต& 4 จังหวัด ได&แก จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง
สุราษฎร=ธานี
และชุมพร
มีห&องแสดงศิลปหัตถกรรมของใช&พื้นบ&าน และมีหนังสือเกาที่หายาก และ
หนังสือสําคัญอื่น ๆ

- 10 3. พิพิธภัณฑ'เมืองนครศรีธรรมราช จัดสร&างโดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั้งอยูใน
บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร= 84 (ทุงทาลาด) เปนพิพิธภัณฑ=เลาเรื่องของเมืองนคร ภายใน
พิพิธภัณฑ= มีการจัดแสดง เชน ปูชนียบุคคลแหงประวัติศาสตร=เมืองนคร ประวัติศาสตร=เมืองนครในยุคตางๆ
ศาสนา
ประเพณีตางๆ เรื่องราวเกี่ยวกับวัดพระธาตุวรมหาวิหาร และสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของเมือง
นครศรีธรรมราช
4. วัดสวนหลวง ตั้งอยูถนนราชดําเนิน เปนเขตเมืองพระเวียงอันเปนเมืองโบราณ มีวิหาร
ผนังตกแตงด&วยปูนป9tนแบบนูนต่ํา
5. บานหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย'สิน ตั้งอยูเลขที่ 10/18 ถนนศรีธรรมโศก ซอย 3 เปนผู&ที่ได&รับ
รางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมทองเที่ยว (ไทยแลนด= ทัวริสซึ่ม อวอร=ด) ประจําป, 2539 รางวัลดีเดนประเภท
วัฒนธรรมและโบราณสถาน บริเวณบ&านหนังตะลุงได&จัดแสดงเปนพิพิธภัณฑ=หนังตะลุง มีการแกะรูปหนังตะลุงการ
แสดงหนังตะลุงอยางครบวงจร นักทองเที่ยวเข&าไปชมได&ทุกวัน
6. วัดสวนปBาน อยูใกล&สามแยกหอนาฬิกา ภายในโบสถ=มีจิตรกรรมแบบตะวันตก งดงามมาก
เปนผลงานของนายแนบ ทิชินพงศ= ผู&มีผลงานดีเดนด&านศิลปะชาวนครศรีธรรมราช
7. พระพุทธสิหิงค' ประดิษฐานในบริเวณศาลากลางจังหวัด กษัตริย=ลังกาโปรดให&สร&างขึ้นเมื่อ
พ.ศ.700 และมาอยูในประเทศไทยสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช ป9จจุบันพระพุทธสิหิงค=ในประเทศไทย มี 3
องค= คือ ที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร วัดพระสิงห= จังหวัดเชียงใหม และพระพุทธสิหิงค=
จังหวัดนครศรีธรรมราช
8. จวนออกญาเสนาภิมุข (ยามาดา นางามาซา) เปนชาวญี่ปุUนเดิมชื่อ ยามาดา นางามาซา มา
อยูในกรุงศรีอยุธยา ในสมัยพระเจ&าทรงธรรม และได&รับการแตงตั้งเปนข&าหลวงใหญไปปกครองเมือง
นครศรีธรรมราช เมื่อป, พ.ศ.2172 ป9จจุบันมีบริเวณที่แสดงรองรอยวาเคยเปนจวนที่พักของออกญาเสนาภิมุข
อยูถนนนางงาม (ข&างศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช)
9. หอพระอิศวร อยูริมถนนราชดําเนิน เปนโบราณสถานในศาสนาพราหมณ= เปนที่
ประดิษฐานศิวลึงค=เปนสัญลักษณ=ของพระอิศวรและฐานโยนิ รวมทั้งเทวรูปสําริดอีกหลายองค= อาทิ เทวรูป
ศิวนาฎราชพระอุมา และพระพิฆเนศป9จจุบันเทวรูปสําริดในหอพระอิศวร เปนของจําลองของจริงได&นําไปเก็บ
รักษาที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาตินครศรีธรรมราช
10. หอพระนารายณ' ตั้งอยูริมถนนราชดําเนินเปนโบราณสถานในศาสนาพราหมณ= อีกแหง
หนึ่ง ตรงกันข&ามกับหอพระอิศวร มีเทวรูปพระนารายณ=สลักจากหินทรายสีเทาทรงหมวกรูปกระบอกปลายสอบ
และพระหัตถ=ขวาทรงสังข= กําหนดอายุราว พ.ศ. ที่ 10-11 ป9จจุบันเก็บรักษาไว&ที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
นครศรีธรรมราช ที่ตั้งอยูในหอพระนารายณ=เปนเทวรูปจําลอง
11. กําแพงเมือง อยูริมถนนราชดําเนิน เปนกําแพงที่ซอมขึ้นใหมตามรูปเดิมในสมัยต&น
กรุงรัตนโกสินทร= เดิมสร&างในสมัยพระเจ&าศรีธรรมโศกราชเปนกําแพงดินประตูชัยเหนือ (ประตูไชยศักดิ์)
และประตูชัยใต& (ประตูชัยสิทธิ์)
12. สนามหนาเมือง ตั้งอยูนอกกําแพงเมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือ เปนสนามรบในอดีตตอมา
กลายเปนสถานที่ใช&ประกอบพิธีกรรมและกิจกรรมทั้งของรัฐและราษฎร= เชน เคยใช&เปนที่สร&างพลับพลารับเสด็จ
พระเจ&าแผนดินรัชกาลตาง ๆ เปนที่ประกอบพิธีสงกรานต=ฝwกทหารและยุวชนทหาร และใช&เปนสถานที่จัดงาน
ประเพณีที่สําคัญของชาวนครรวมทั้งงานรื่นเริงอื่น ๆ
13. ศาลาประดู+หกหรือศาลาโดหก อยูริมถนนราชดําเนิน เปนที่พักของคนเดินทางซึ่งเข&าเมือง
ไมทันเพราะประตูเมืองปrดเสียกอน ศาลาแหงนี้ตั้งอยูระหวางต&นประดู (ต&นโด) หกต&น

- 11 14. พระวิหารสูงหรือหอพระสูง เปนปูชนียสถานที่สําคัญแหงหนึ่งของเมือง
นครศรีธรรมราช
สันนิษฐานได&วาเปนสถาป9ตยกรรมและจิตรกรรมฝาผนังวาสร&างในสมัยรัตนโกสินทร=ตอนต&น
ภายในพระวิหารมีพระพุทธรูปป9tนดินเหนียว สันนิษฐานวาสร&างในสมัย พ.ศ.ที่ 23 – 24 หรือในสมัยอยุธยาตอน
ปลาย
๑5. สระลางดาบศรีปราชญ' เปนสระน้ําเกาแก เชื่อวาเปนสระที่ใช&ล&างดาบ เลมที่ใช&ประหาร
ศรีปราชญ= สมัยสมเด็จพระนารายณ=มหาราช ซึ่งมีความผิดจึงถูกเนรเทศมายังเมืองนครฯ เมื่อศรีปราชญ=ทํา
ความผิดอีกครั้ง พระยานครศรีธรรมราช
จึงได&รับสั่งประหารชีวิต (ป9จจุบันสระล&างดาบศรีปราชญ=อยูใน
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช)
16. เจดีย'ยักษ' เจดีย=สูงใหญเปนอันดับ 2 รองจากเจดีย=พระบรมธาตุอยูข&างสํานักงานเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช สันนิษฐานวาสร&างโดยโคทคีรีเศรษฐีชาวมอญ กับบริวารที่อพยพหลบภัยมาอาศัยเมือง
นครศรีธรรมราช เมื่อประมาณ พ.ศ.1546
17. พระเงิน ตั้งอยูติดกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เดิมทีเลาวา สมัยต&นกรุง
รัตนโกสินทร= สมัยสงครามเก&าทัพ ได&ยกมาตีนครศรีธรรมราช ประชาชนจึงนําปูนโบกทับองศ= พระพุทธรูปซึ่ง
เปนเงิน ทําให&พระพุทธรูปรอดจากการถูกทําลายจากสงครามเก&าทัพของพมา
18. กุฏิทรงไทยวัดวังตะวันตก ตั้งอยูริมถนนราชดําเนินเปนนิวาสสถานของเจ&าจอมปราง ป,
พ.ศ. 2535 สมาคมสถาปนิกสยามคัดเลือกกุฏิวัดวังตะวันตกให&เปนอาคารอนุรักษ=ดีเดนประเภทปูชนียสถาน
และวัดวาอาราม
19. เกHงจีนวัดประดู+และวัดแจง ตั้งอยูริมถนนราชดําเนินใกล&กับสนามกีฬาจังหวัด กอสร&างใน
สมัยต&นรัตนโกสินทร=เปนที่ประดิษฐานมีบัวบรรจุอัฐิของพระยานคร และเชื่อวาเปนที่บรรจุอัฐิของสมเด็จ
พระเจ&าตากสินมหาราช
20. บ+อน้ําศักดิ์สิทธิ์วัดหนาพระลาน บ+อน้ําศักดิ์สิทธิ์วัดเสมาเมือง บ+อน้ําศักดิ์สิทธิ์วัด
เสมาไชย และบ+อน้ําศักดิ์สิทธิ์วัดประตูขาว ซึ่งตั้งอยูบนถนนราชดําเนิน ในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช น้ําในบอน้ําศักดิ์สิทธิ์ดังกลาวใช&ทําน้ําพระพุทธมนต=ในพระราชพีธีตางๆ เชน น้ําอภิเษก
น้ําพระราชพิธีบรมราชาภิเษก น้ําพระพิพัฒน=สัตยา
21. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร' 84 (ทุ+งท+าลาด) เปนสวนสาธารณะขนาดใหญมีเนื้อที่
ประมาณ 1,257 ไร ตั้งอยูหลังสนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร=ฯ มี
สวนสัตว=เปrด สวนนกนานาชนิด สวนสุขภาพ หอประชุมเมือง พิพิธภัณฑ=เมือง พุทธภูมิ ฯลฯ
22. สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช
ตั้งอยูริมถนนราชดําเนินในสวนมีประดิษฐาน
พระราชานุสาวรีย=พระเจ&าศรีธรรมาโศกราช ผู&ทรงสร&างเมืองนครศรีธรรมราช และพระบรมธาตุเจดีย=เปน
สถานที่พักผอนหยอนใจ มีลานแสดงกิจกรรมและอาคารอนุรักษ=
23. ตลาดริมน้ําเมืองลิกอร' ตั้งอยูสองฝ9Qงริมคลองหน&าเมือง จะเปrดทุกวันศุกร=สุดท&ายของ
เดือน มีเวทีการแสดง การจัดกิจกรรมการแสดงที่หลากหลาย การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดสถานที่ใหมๆ ทุก
เดือน มีร&านค&าจําหนายของที่ระลึก และร&านจําหนายอาหาร
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ขอมูลพื้นฐานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ประวัติการจัดตั้ง
การปกครองท&องถิ่นในประเทศไทย เริ่มตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล&าเจ&าอยูหัว ในรัช
สมัยของพระองค=มีการปฏิรูปด&านการเมืองการปกครองหลายประการ
ทั้งนี้ โดยถือเอาแบบอยางที่พระองค=
ทรงเห็ น มาจากอารยประเทศ โดยเฉพาะในด& า นการบริ ห ารราชการแผนดิ น การบริ ห ารราชการสวนกลาง
กําหนดให&มีกระทรวง ทบวง กรม ขึ้นเปนครั้งแรก ในภูมิภาคได&แบงประเทศออกเปนมณฑล และเริ่มจัดให&มีหนวย
ปกครองท&องถิ่น ในรูปสุขาภิบาลที่กรุงเทพมหานคร เมื่อ พ.ศ. 2440 และได&จัดตั้งสุขาภิบาล ในหัวเมืองแหง
แรก คือ สุขาภิบาลทาฉลอม เมืองสมุทรสาคร เมื่อ พ.ศ.2448 และตั้งแต พ.ศ. 2451 ได&มีการจัดตั้งสุขาภิบาล
ตามหัวเมืองตางๆ ตามพระราชบัญญัติสุขาภิบาล ซึ่งกําหนดให&มีสุขาภิบาลสองประเภท คือ สุขาภิบาลเมือง
และสุขาภิบาลตําบล
เมืองนครศรีธรรมราชเปนเมืองหนึ่งที่สภาพความเจริญในยุคสมัยนั้นเห็นวาควรจัดตั้ง
เปนสุขาภิบาลได& จากจดหมายเหตุสมัยรัชกาลที่ 5 ได&กลาวถึงการจัดตั้งสุขาภิบาลเมืองนครศรีธรรมราช สรุปได&วา
พระยาศิริธรรมบริรักษ= ผู&วาราชการเมืองนครศรีธรรมราชได&ประชุมกรรมการผู&ใหญผู&น&อย กํานัน ผู&ใหญบ&าน และ
พอค&าราษฎรทั้งหลายซึ่งตั้งบ&านเรือนอยูในตําบลท+าวัง ตําบลคลัง ตําบลประตูไชยเหนือ ตําบลพระเสื้อเมือง
ท&องที่อําเภอเมืองนครศรีธรรมราชชี้แจงถึงประโยชน=แหงการที่จะคิดจัดตั้งสุขาภิบาลในตําบลทั้ง 4 นี้ ที่ประชุม
เห็นชอบวา เปนประโยชน=ดีควรจะจัดขึ้น จึงได&ประชุมกําหนดเขตที่จะจัดการสุขาภิบาลตอไป และได&เสนอ
เรื่ องราวการจัด ตั้งผานทางสมเด็ จ พระเจ& าลู กยาเธอเจ& าฟd ากรมขุ นลพบุรี ราเมศวร= ข&า หลวงเทศาภิบ าล
ผู&สําเร็จราชการมณฑลนครศรีธรรมราช และเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ร.ศ.129 (พ.ศ.2453) ผู&สําเร็จราชการ
มณฑลนครศรีธรรมราช ได&สงหนังสือที่เรียกวา “ใบบอก” การขอจัดตั้งสุขาภิบาลเมืองนครศรีธรรมราชไปยัง
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย และตอมาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ร.ศ. 129 เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย คือ
สมเด็ จ กรมพระยาดํ า รงราชานุ ภ าพ ได& ทํา หนั ง สื อ กราบบั งคมทู ล ขอพระบรมราชานุ ญ าต ออกประกาศใช&
พระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ&าอยูหัว ทรงมีพระราชกระแสวา
“ควรจะจัด แต+เขตนั้นไม+เขาใจ อนุญาตโดยความเชื่อ ขอใหผ+อนผันใหดี เพราะ เมืองนครยังไม+สูแน+น
หนาเหมือนเมืองสงขลา”
เขตสุขาภิบาลเมืองนครศรีธรรมราชเมื่อแรกตั้ง
กระทรวงมหาดไทยได&ประกาศกําหนดเขตสุขาภิบาลเมืองนครศรีธรรมราชเปนครั้งแรก เมื่อวันที่ 13
สิงหาคม ร.ศ.129 ดังนี้
“ ด&านทิศเหนือจรดถนนซอยริมกําแพงวัดประดู ด&านใต&ตกถึงคลองไปทาแพ
แลทุงนาตะวันออก
กว&าง 15 เส&น ด&านใต&จรดกําแพงเมืองตกที่คลองบ&านหัวทา และมุมกําแพงเมืองด&านตะวันออก กว&าง 13
เส&น 14 วา ด&านตะวันออกจรดกําแพงเมืองและทุงนาหยาม ยาว 110 เส&น 18 วา ด&านตะวันตกจรดคลองทา
ดี ฝ9Qงตะวันตก ยาว 107 เส&น 15 วา เปนเขตสุขาภิบาล”
หนาที่ของสุขาภิบาลเมืองนครศรีธรรมราชเมื่อแรกตั้ง
ตามหนังสือกราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระเจ&าอยูหัวกลาวไว&วา “สวนการที่จะต&องจัดการในชั้นต&นนี้
คือ
1. การรักษาความสะอาด
2. การจําหนายยาและพยาบาลการเจ็บไข&
3. ซอมแซมถนนที่ชํารุดให&ดีขึ้น และได&ประมาณเงินรายจาย สําหรับการที่จะต&องใช&ทั้งการประจํา
และการจร คือ
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คาจ&างคนขับเกวียน 2 คน คนๆ หนึ่งป,ละ 180 บาท รวมหนึ่งป, 360 บาท
คาจ&างคนกวาดและรักษาถนน 5 คน คนหนึ่งป,ละ 180 บาท เปนเงิน 900 บาท
คาซื้อยา 240 บาท
คาจ&างคนพยาบาล 2 คนๆ หนึ่งป,ละ 180 บาท เปนเงิน 360 บาท
คาอาหารคนไข&ป,ละ 500 บาท
คาเครื่องใช&ทําทอน้ําและซอมแซมถนน 1,000 บาท
คาเครื่องมือป,ละ 34 บาท
คาจ&างชาง 1 คน ป,ละ 360 บาท รวมทั้งสิ้นเปนเงิน 3,754 บาท

พระยาศิริธรรมบริรักษ= ได&สํ ารวจบ&านเรือนราษฎรในเขตสุขาภิบาลแล& วมีจํานวนเรือน 2,533 หลั ง
สวนเงินภาษีโรงร&านที่เก็บอยูตามอัตราเกา เฉพาะเรือนที่อยูในเขตสุขาภิบาลนี้ จํานวนศก 128 เงิน 942
บาท
แนวทางการจัดหารายไดของสุขาภิบาล
ผลจากการสํารวจของผู&วาราชการเมือง รายรับที่เก็บได&ในกองสุขาภิบาลในเขต 4 ตําบล จะไม
เพียงพอกับรายจายที่ประชุมมีความเห็นวาภาษีเรือนโรงร&านในเขตสุขาภิบาล ควรจะแก&ไขจัดเก็บใหมเพิ่มขึ้นตาม
ประเภทของที่ตั้งคือ
(1) ตึกเรือนโรงอยูในที่ประชุมชนริมถนนที่เจ&าของตั้งการค&าขาย หรือไว&สินค&าเก็บห&องละ 4 บาท
ตอป, ที่เจ&าของอยูเองไมได&ตั้งค&าขาย หรือไว&สินค&าเก็บห&องละ 2 บาท ตอป,
(2) ตึกเรือนโรงอยูนอกที่ประชุมชนเก็บห&องละ 3 บาท ตอป, ที่เจ&าของอยูเองไมได&ตั้งค&าขายหรือ
ไว&สินค&า เก็บห&องละ 1 บาท 50 สตางค= ตอป,
(3) ตึกเรือนโรงอยูพ&นริมถนนเข&าไป เก็บห&องละ 1 บาทตอป,
(4) ตึกเรือนโรงที่เจ&าของไมได&อยูเอง สําหรับให&เชาเก็บ 12 ชัก 1 ตอป, ในราคาเชานี้ตามอัตรา
ที่จะเก็บใหม ประมาณ 1 ป, 4,000 บาท หักกับรายจายแล&วคงเหลือ 246 บาท พอกับความ
ต&องการในเวลานี้
คณะกรรมการสุขาภิบาลชุดแรก
ในการบริหารสุขาภิบาลเมืองนครศรีธรรมราช ตามพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลหัวเมือง
ร.ศ. 127 ได&กําหนดให&มีคณะกรรมการสุขาภิบาล ซึ่งเปนกรรมการโดยตําแหนง คณะกรรมการสุขาภิบาล
เมืองนครศรี ธรรมราช เมื่อแรกตั้ งมี ผู&ว าราชการเมื องนครศรี ธรรมราชเป นประธานกรรมการสุขาภิ บาล โดย
ตําแหนงและมีกรรมการโดยตําแหนงดังนี้
1. ประธานกรรมการสุขาภิบาล พระยาศิริธรรมบริรักษ=
2. ปลัดฝUายสุขา
หมอมเจ&าประสบประสงค=
3. นายอําเภอเมือง
หมอมเจ&าประสบประสงค=
4. แพทย=สุขา
ขุนวิจิตรโอสถ
5. ชาง
ขุนรองวิเศษ
6. กํานันตําบลทาวัง
นายหมี
7. กํานันตําบลคลัง
พันหนู
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9. กํานันตําบลพระเสื้อเมือง
พันชวง
รายงานการจัดสุขาภิบาล ร.ศ. 130
จากการจั ด ตั้ ง สุ ข าภิ บ าล เมื่ อ เดื อ นสิ ง หาคม ร.ศ.129 ตอมาเมื่ อ วั น ที่ 25 ตุ ล าคม ร.ศ. 130
คณะกรรมการสุขาภิบาลเมืองนครศรีธรรมราช ได&จัดทํารายงานเกี่ยวกับการจัดสุขาภิบาลเมือง
นครศรีธรรมราช กราบทูลสมเด็จพระเจ&าน&องยาเธอ เจ&าฟdากรมขุนลพบุรีราเมศวร= ข&าหลวงเทศาภิบาล ผู&สําเร็จ
ราชการมณฑลนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ได&แบงรายงานออกเปน 8 หมวด คือ (1) วาด&วยการเก็บภาษี (2) วาด&วย
การใช&จาย (3) วาด&วยการบํารุง (4) วาด&วยการจัดสะอาด (5) วาด&วยจํานวนคนเกิดตายไปมาในเขตสุขาภิบาล (6)
วาด&วยการเจ็บไข& (7) วาด&วยการพยาบาล และ (8) วาด&วยการศึกษา
มีรายละเอียดที่นาสนใจ เชน
1. การจัดตั้งสํานักงานสุขาภิบาล กลาวไว&วา ได&ซอมโรงพักพลตระเวนเกาที่สามแยกในเมือง ขึ้นเปน
ที่วาการกองสุขาภิบาล 1 หลัง สําหรับจะได&รวบรวมการสุขาภิบาล มาทําที่นี่ เปนที่บังคับการ โรงนี้พื้นลาด
ซิเมน ฝากระดาน หลังคาสังกะสี กว&าง 3 วา 8 นิ้ว ยาว 6 วา 10 นิ้ว มีมุขด&านหน&า
2. การสรางสะพานราเมศวร' กลาวไว&วา “ อนึ่งใต&ฝUาพระบาท ได&พระราชทานเงินสวนพระองค= ให&สร&าง
สะพานข&ามคลองทาวังหนึ่งสะพาน เสากออิฐพื้นสะพานเหล็กลาด
ซิเมนพนักเหล็กเปนลวดลาย มีเสาเหล็ก
และโคม 6 เสา โดยพระราชทานนามวา สะพาน ราเมศวร= สิ้นเงิน 14,600 บาท สะพานนับวาเสร็จแล&ว
เปนประโยชน=ทางการค&าขายและ มหาชนอยางยิ่ง ด&วยที่นั่นเปนที่ประชุมชน การไปมาค&าขายเจริญอยูที่นั่น เปน
อันมาก
3. รายงานเกี่ยวกับจํานวนราษฎร จากรายงานกลาววาจํานวนราษฎรใน 4 ตําบลนี้ รวมชายหญิงทั้งสิ้น
8,698 คน คนเกิด 441 คน ตาย 299 คน มา 1,119 คน ไป 964 คน จํานวนคนทั้งสิ้นเพิ่มขึ้น 293
คน คนที่เพิ่มนี้ เปนพวกกุลีจีนรถไฟมากกวาพวกอื่น
4. รายงานว+าดวยการพยาบาล จากการรายงานกลาววา ‘‘การพยาบาลตามที่กองสุขาภิบาลได&จัดใน
ศก 129 ได&จัดแตเพียงจัดให&แพทย=สุขาภิบาลปลูกฝ,ให&ราษฎรในเขตสุขาภิบาล แตในเขตสุขาภิบาลมีโรงพยาบาล
ของมิชชันนารี 1 โรงชื่อวาโรงพยาบาลศรีธรรมราช ราษฎรมีการเจ็บไข& ก็ได&ไปรักษาที่โรงพยาบาลนี้’’
5. รายงานว+าดวยการศึกษา จากรายงานกลาววา ในเขตสุขาภิบาลนี้ มีโรงเรียนประฐม (หมายถึง
โรงเรียนประถม) 2 โรง โรงเรียนมูล 4 โรง สวนโรงเรียนมิชชันนารี (เทียบชั้นมูล 1 โรง) มีนักเรียน 40 คน
นักเรียนประโยคประถม 180 คน ประโยคมูลรวม นักเรียนมิชชันนารี ด&วย 19 คน รวมนักเรียนประถมและ
มูล 372 คน โรงเรียนมูลยังไมได&จัดตั้งขึ้น แตโรงเรียนประถม 2 โรงซึ่งมีชั้นเตรียมคล&ายชั้นมูลรวมอยูด&วย
โรงเรียนประถมทั้งสองมีนักเรียนทั้งหมด 362 คน ใน ศก 129 นักเรียนมากกวา ศก 128 10 คน เทียบ
จํานวนเด็กที่มีอายุควรจะเข&าเรียนมี 2,322 คน เข&าเรียนแล&ว 372 คน หรือคิดถัวเปน 100 ละ 16 คน บัญชี
โรงเรียนและจํานวนนักเรียน ซึ่งอยูในเขตสุขาภิบาล จํานวน ศก 129 คือ
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โรงเรียนศรีธรรมราช
โรงเรียนราษฎร=ผดุงวิทยา
โรงเรียนวัดทามอญ
โรงเรียนเสมาเมือง
โรงเรียนสวนปUาน
โรงเรียนศรีธรรมราช
โรงเรียนอเมริกัน

รวม

ระดับมูล/ประถม

จํานวนนักเรียน

ประถม
ประถม
มูล
มูล
มูล
มูล
มูล

๑๐๑
๗๙
๗๐
๔๒
๒๐
๒๐
๔๐

372 คน

การเปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลครั้งแรก
จากการบริหารสุขาภิบาลเมืองนครศรีธรรมราช ตั้งแตป, พ.ศ.2453 ถึงป, พ.ศ. 2474 ในสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล&าเจ&าอยูหัวคณะกรรมการสุขาภิบาล สมัยที่ พระยารัษฎานุประดิษฐ= (สิน เทพ
หัสดิน ณ อยุธยา) ดํารงตําแหนงประธานกรรมการสุขาภิบาลได&รังวัดตรวจสอบเขตของสุขาภิบาล ปรากฏวาบาง
ด&านคลาดเคลื่อนไมตรงกับประกาศเดิม คณะกรรมการสุขาภิบาลเมืองได&ประชุมปรึกษาหารือกันและลงมติวา
สมควรจะประกาศเปลี่ ย นแปลงเขตให& ต รงกั บ ความเป นจริ ง จึ ง ได& ทํ า หนั ง สื อ ผานสมุ ห เทศาภิ บ าลมณฑล
นครศรีธรรมราชไปยังกระทรวงมหาดไทย และเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย (สมเด็จพระเจ&าพี่ยาเธอเจ&าฟdา
กรมพระนครสวรรค=วรพินิต) ได&นําความขึ้นกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาต เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.
2474 ซึ่งกําหนดเขตสุขาภิบาลเมืองนครศรีธรรมราชใหมดังนี้
ก. ทิศเหนือ จากหลักเขตหมายเลขที่ 1 ซึ่งอยูริมคลองเตยฝ9Qงตะวันตกเปนเส&นขนานจากริมถนนวัด
มะขามชุมฟากเหนือตรงไปติดกับริมคลองที่นั่น และเลียบริมถนนวัดมะขามชุมฟากเหนือ กับริมถนนซอยฟาก
เหนือ ซึ่งตรงข&ามถนนวัดมะขามชุมไปทิศตะวันออก วัดจากปากถนนซอยนี้ออกไป 450 เมตร จดหลักเขต
หมายเลขที่ 2
ข. ทิศตะวันออก จากหลักเขตหมายเลขที่ 2 เปนเส&นตรงไปทางทิศใต& จดหลักเขตหมายเลขที่ 3 ที่รมิ
คลองหน&าเมืองฝ9Qงใต&หางจากมุมตะวันออกเฉียงเหนือของกําแพงเมือง ไปทางทิศตะวันออก 250 เมตร จด
ริมคลอง จากหลักเขตหมายเลขที่ 3 เปนเส&นตรงไปทางทิศใต& จดหลักเขตหมายเลขที่ 4 ที่มุมกําแพงเมืองมุม
ตะวันออกเฉียงใต&
ค. ดานใต จากหลักเขตหมายเลขที่ 4 เลียบกําแพงเมืองด&านใต&ไปทางทิศตะวันตก ตอตรงจาก
แนวกําแพงออกไปถึงคลองทาดีฝ9Qงตะวันตกจดหลักเขตหมายเลขที่ 5
ง. ดานตะวันตก จากหลักเขตหมายเลขที่ 5 เลียบคลองทาดี คลองท&ายวัง คลองทุงปรัง และ
คลองเตยฝ9Qงตะวันตกไปทางทิศเหนือจดหลักเขตหมายเลขที่ 1
กอนการยกฐานะเป นเทศบาลเมื อ งนครศรี ธ รรมราชเมื่ อ วั น ที่ 10 ธั น วาคม พ.ศ. 2478 เมื อ ง
นครศรีธรรมราชได&จัดการปกครองท&องถิ่น ในรูปสุขาภิบาลมาตั้งแต 13 สิงหาคม พ.ศ. 2453 เปนระยะเวลา
25 ป,เศษ ผู&วาราชการเมืองที่ดํารงตําแหนงประธานกรรมการสุขาภิบาลเมือง ตามลําดับตอไปนี้
1. พระยาศิริธรรมบริรักษ=
( เย็น สุวรรณป9ทม )
2. พระยาประชากิจกรจักร
( ทับ มหาเปารยะ )
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4. พระยาสุรพลพิพิธ
5. พระยาบุรีสราธิการ
6. พระยาอรรถนิพนธ=ปรีชา
7. พระยาสุราษฎร=ธานี ศรีเกษตรนิคม

( สิน เทพหัสดิน ณ อยุธยา )
( เปdา สุมนดิษฐ= )
( โจ& กนิษฐรัต )
( ประเสริฐ อรรถนิพนธ=ปรีชา )
( เตา ศตะกูรมะ )

การเปลี่ยนแปลงฐานะเปQนเทศบาล
เมื่ อ วั น ที่ 24 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2475 ได& เ กิ ด การปฏิ วั ติ เ ปลี่ ย นแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย=เปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย=ทรงเปนประมุข พระบาทสมเด็จพระปกเกล&า
เจ&าอยูหัว ได&พระราชทานรัฐธรรมนูญเพื่อใช&เปนหลักในการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475
คณะผู&เปลี่ยนแปลงการปกครองมีนโยบายที่จะกระจายอํานาจสูท&องถิ่นให&ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงได&ตราพระราชบัญญัติ
จั ด ระเบี ย บเทศบาลขึ้ น เป นครั้ ง แรก เมื่ อ พ.ศ. 2476 กํ า หนดให& มี เ ทศบาล 3 ประเภท คื อ เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล ทั้งนี้ให&ยกฐานะสุขาภิบาล ซึ่งขณะนั้นมีอยู 35 แหง ขึ้นเปนเทศบาล
เมื่อป, พ.ศ. 2478 ตามแถลงการณ=ของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2478
การบริหารเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชเมื่อแรกตั้ง
ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.2476 ได&กําหนดให&เทศบาลเมืองมีสภาเมือง เปน
ฝUายนิติบัญญัติ และคณะมนตรีเมืองเปนฝUายบริหาร สภาเมืองประกอบด&วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง แตใน
บทเฉพาะกาลในพระราชบัญญั ติ กํ าหนดวาให& รัฐบาลแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและมีพื้น ความรู&ตามที่จะได&
กําหนดไว&ในกฎกระทรวง ให&เปนสมาชิกของสภาท&องถิ่นเหลานั้น เพื่อให&เปนผู&เริ่มการ สมาชิกสภาเมืองจากการ
แตงตั้งครั้งแรกมี จํานวน 54 คน สวนคณะมนตรีเมือง ได&กําหนดไว&ในพระราชบัญญัติวา ให&ข&าหลวงประจํา
จังหวัดเลือกตั้งคณะมนตรีเมืองขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด&วยนายกมนตรีเมืองหนึ่งนาย และมนตรีเมืองอยางน&อย
2 นาย อยางมาก 4 นาย
การประชุมสภาเมืองครั้งแรกจัดขึ้น ณ ศาลาเทศบาลชั่วคราว สนามหน&าเมือง
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2478 มีสมาชิกเข&ารวมประชุม 51 คน นายเสน ศรีธรรม สมาชิกอาวุโสรับเลือกเปน
ประธานที่ประชุมชั่วคราว
หลังจากนั้นที่ประชุมได&เลือก นายจิ้นฮวด ลีละพันธ' เปนประธานสภาเมือง เลือกขุนพิทักษ'รัษฎากร
(หมึก เพชรศิริ) เปนรองประธานสภาคนที่ 1 และเลือกนายกลั่น ชางกลาง เปนรองประธานสภาคนที่ 2
สวนฝUายบริหารเทศบาลเมือง คือคณะมนตรีเมืองชุดแรก เปนอํานาจของข&าหลวงประจําจังหวัด
พระยา
สุราษฎร'ธานี เปนผู&แตงตั้งคณะมนตรีเมือง เมื่อแรกตั้งเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชประกอบด&วย
นายสวาท
มิตรกูล
นายกมนตรีเมือง
นายฮวดซุน เหงาพงศ=
มนตรีเมือง
นายตวน
รัตนนาคินทร= มนตรีเมือง
นายสวาท มิตรกูล นายกมนตรีเมืองได&ลาออกจากตําแหนง เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2480 ข&าหลวงประจํา
จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงแตงตั้งพระยาคณา ศัยสุนทร เปนนายกมนตรีเมืองคนตอมา คณะมนตรีเมือง
ประกอบด&วย
พระยาคณาศัยสุนทร
นายกมนตรีเมือง
นายพร&อม
รัตนโนภาส
มนตรีเมือง
นายตะวัน
รัตนนาคินทร= มนตรีเมือง
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ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช ยังคงยึดเขตสุขาภิบาลเมือง
นครศรีธรรมราช เปนเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช ย&อนกลับไปในการประชุมสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 10/2478 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2478 ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.
2476 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2478 ที่ประชุมได&พิจารณาญัตติของนายกิมฟอง ลักษณา สมาชิกสภา
จังหวัด เรื่องการขยายเขตเทศบาล ในญัตติให&เหตุผลวา
“ที่ตลาดท+าแพนี้เปQนที่ประชุม ทั้งเปQนท+าเรือและท+ารถ มักมีเหตุเกิดขึ้นบ+อยๆ ที่ศาลามีไชยก็มีตลาด
เช+ น เดี ย วกั น ทั้ ง สองแห+ งนี้ ต องการความอารั ก ขาและบํ า รุ งจากตํ า รวจเทศบาล และเทศบาลจะไดรั บ
ประโยชน'ในการตั้งตลาดและอื่นๆ หลายประการ จึงเห็นว+าควรขยายเขตออกไปตามญัตติที่ขาพเจาเสนอ
มาแลว ถาสภาเห็นพองดวย ขอใหเสนอเปQนลําดับไป”
แตการขยายเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อป, พ.ศ. 2508 สมัยที่นายเหรียญ
สร&อยสนธิ์ เปนนายกเทศมนตรี หรือประมาณ 30 ป, ภายหลังการยกฐานะสุขาภิบาลเมืองนครศรีธรรมราชเปน
เทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช การขยายเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชครั้งที่ 1 เปนการขยายไปทางทิศเหนือ
ทิศใต&และทิศตะวันออก ดังปรากฏในพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่
22 ตุลาคม 2508 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม 82 ตอนที่ 96 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2508
ดังนี้
ดานเหนือ ตั้งแตหลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยูริมคลองเตยฝ9Qงตะวันตก ตรงแนวเส&นตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน
สายนครศรีธรรมราช - ทาแพ ตรง กม. 129. 183 ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยูหางจากศูนย=กลางทางหลวงแผนดิน
สายนครศรีธรรมราช - ทาแพ 1,000 เมตร
ดานตะวั น ออก จากหลั ก เขตที่ 2 เป นเส& น ตรงไปทางทิ ศตะวั น ออกเฉี ย งใต&
ถึ งหลั กเขตที่ 3
ซึ่งตั้งอยูริมคลองหน&าเมืองฝ9Qงเหนือ ตรงริมคูขวาฝ9Qงตะวันออก
จากหลักเขตที่ 3 เปนเส&นตรงไปทางทิศใต& ผานทางหลวงแผนดินสายนครศรีธรรมราช – ปากพนัง ตรง
กม.1 ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยูหางจากศูนย=กลางทางหลวงแผนดินสายนครศรีธรรมราช – ปากพนัง 560 เมตร
ดานใต จากหลักเขตที่ 4 เปนเส&นตรงไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยูริมเหมืองวัดเพชรจริก
ฝ9Qงตะวันตกหางจากศูนย=กลางทางหลวงแผนดินสายนครศรีธรรมราช – รอนพิบูลย= 250 เมตร
ดานตะวัน ตก จากหลักเขตที่ 5 เลีย บตามริมเหมื องหลั งวั ดเพชรจริกฝ9Qงตะวั นตกคลองหั วหวองฝ9Q ง
ตะวันตก คลองท&ายวังฝ9Qงตะวันตก คลองทุงปรังฝ9Qงตะวันตก และคลองเตยฝ9Qงตะวันตก ไปทางทิศเหนือ
บรรจบหลักเขตที่ 1
อยางไรก็ตามความจําเปนที่ต&องขยายเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชอีกครั้ง
หนึ่ง เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ.2536 สมัยที่นายสมนึก เกตุชาติ เปนนายกเทศมนตรี ดังพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลง
เขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2536 ดังตอไปนี้
ดานเหนือ
จากหลักเขตที่ 1 เปนเส&นเลียบแนวเส&นแบงเขตตําบลทาวัง กับตําบลปากพูน ไปทางทิศตะวันออก ผานทางหลวง
แผนดินหมายเลข 4012 ตอเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช ควบคุม – ทาแพ และถนนอ&อมคายวชิราวุธ ถึงหลัก
เขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยูตรงจุดที่แนวเส&นแบงเขตตําบลทาวังกับตําบลทาซัก บรรจบกับแนวเส&นแบงเขตตําบลปากพูน
ดานตะวันออก
จากหลักเขตที่ 2 เปนเส&นเลียบแนวเส&นแบงเขตตําบลทาวังกับตําบลทาซักเลียบแนวเส&นแบงเขตตําบลคลังกับ
ตําบลปากนคร และเลียบแนวเส&นแบงเขตตําบลในเมืองกับตําบลปากนคร ไปทางทิศใต& ผานทางหลวงแผนดิน

- 18 หมายเลข 4013 ตอเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชควบคุม - หัวไทร ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยูตรงจุดที่แนวเส&น
แบงเขตตําบลในเมือง บรรจบกับแนวเส&นแบงเขตตําบลทาเรือ
ดานใต
จากหลักเขตที่ 3 เปนเส&นเลียบแนวเส&นแบงเขตตําบลในเมือง กับตําบลทาเรือ ไปทางทิศตะวันตก
ผานทางหลวงแผนดิน หมายเลข 4017 ตอเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช ควบคุม - ระโนด ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่ง
ตั้งอยูริมคลองหัวหวองฝ9Qงตะวันตก
ดานตะวันตก
จากหลักเขตที่ 4 เปนเส&นเลียบริมคลองหัวหวอง ฝ9Qงตะวันตกเลียบริมคลองทาวังฝ9Qงตะวันตก
และเลียบริมคลองท&ายวังฝ9Qงตะวันตก ไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยูริมคลองท&ายวังฝ9Qงตะวันตก ตรง
จุดที่อยูหางจากศูนย=กลางถนนเทวบุรีไปทางทิศใต&ตามแนวขนานระยะ 100 เมตร
จากหลั ก เขตที่ 5 เป น
เส&นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย=กลางถนนเทวบุรี และตอเปนเส&นตรงตามแนวเส&นตั้งฉากระยะ 100
เมตร กับศูนย=กลางถนน โพธิ์เสด็จ ไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ 6 จากหลักเขตที่ 6 เปนเส&นขนาน
ระยะ 100 เมตร กับศูนย=กลางกับถนนโพธิ์เสด็จ ด&านตะวันตกไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยูริม
คลองห& วยฝ9Qงใต& จากหลั กเขตที่ 7 เปนเส& นเลีย บริ มคลองห&ว ยฝ9Q งใต& ไปทางทิ ศตะวั นตกเฉีย งเหนื อ และทิ ศ
ตะวันตกเฉียงใต& ถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยูริมคลองสงน้ําชลประทาน คลองซอย 3 ขวา-สายใหญ ฝ9Qงซ&าย ฝ9Qง
ใต& จากหลักเขตที่ 8 เปนเส&นเลียบริมคลองสงน้ําชลประทาน คลองซอย 3 ขวา-สายใหญ ฝ9Qงซ&าย ฝ9Qงใต& ไป
ทางทิศตะวันตก ผานทางหลวงแผนดินหมายเลข 4103 นาพรุ-ปากพูน ถึงหลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยูริมคลอง
สงน้ําชลประทานคลองซอย 3 ขวา- สายใหญฝ9Qงซ&าย ฝ9Qงใต& ตรงจุดที่อยูหางจากศูนย=กลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 4103 นาพรุ-ปากพูน ตามแนวขนานระยะ 500 เมตร จากหลั ก เขตที่ 9 เป นเส& น ขนานระยะ
500 เมตร กับศูนย=กลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 4103 นาพรุ-ปากพูน ไปทางทิศเหนือ ผานทางหลวง
แผนดินหมายเลข 4016 ตอเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชควบคุม-นาเหรง ถึงหลักเขตที่ 10 ซึ่งตั้งอยูริม
คลองสงน้ําชลประทานคลองซอย 4 ขวา-สายใหญฝ9Qงซ&าย ฝ9Qงเหนือ จากหลักเขตที่ 10 เปนเส&นเลียบริมคลอง
สงน้ําชลประทานคลองซอย 4 ขวา-สายใหญ ฝ9Qงซ&าย ฝ9Qงเหนือ ไปทางทิศตะวันออก ผานทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 4103 นาพรุ-ปากพูน ถึงหลักเขตที่ 11 ซึ่งตั้งอยูริมคลองสงน้ําชลประทาน คลองซอย 4 ขวา-สาย
ใหญฝ9Qงซ&าย
ฝ9Qงเหนือ ตรงจุดที่อยูหางจากศูนย=กลาง ซอยไตรภูมิ ตามแนวขนานระยะ 100 เมตร จ า ก
หลักเขตที่ 11 เปนเส&นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย=กลางซอยไตรภูมิ ไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ 12
ซึ่งตั้งอยูหางจากศูนย=กลาง คลองสงน้ําชลประทาน คลองซอย 4 ขวา-สายใหญฝ9Qงซ&าย ตามแนวขนานระยะ
300 เมตรจากหลักเขตที่ 12 เปนเส&นตรงไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 13 ซึ่งตั้งอยูริมคลองทุงปรัง ฝ9Qง
ตะวันตก ตรงจุดที่อยูหางจากศูนย=กลาง ถนนสะพานยาว ไปทางทิศเหนือตามแนวขนานระยะ 100 เมตร
จากหลักเขตที่ 13 เปนเส&นเลียบริมคลองทุงปรัง ฝ9Qงตะวันตก และเลียบริมคลองทาลาด ฝ9Qงตะวันตก ไปทางทิศ
เหนือ บรรจบกับหลักเขตที่ 1
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เปนรูปแบบการปกครองสวนท&องถิ่น การปกครอง
รูปแบบเทศบาลเปนการกระจายอํานาจให&แกท&องถิ่นดําเนินการ
ปกครองตนเอง ตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเกิดขึ้นในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล&าเจ&าอยูหัว โดยเริ่มจากการ
ประกาศพระราชกําหนดจัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพ ฯ ร.ศ.116
(พ.ศ. 2440) ในสวนภูมิภาค มีการตราพระราชบัญญัติ
จัดการสุขาภิบาล ทาฉลอม ร.ศ. 124 (พ.ศ. 2448)
ในป, พ.ศ. 2476 มีการตราพระราชบัญญัติ จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 มีการยกฐานะ
สุขาภิบาลขึ้นเปนเทศบาลหลายแหง ตอมาได&มีการแก&ไขเปลี่ยนแปลงยกเลิก กฎหมายเกี่ยวกับเทศบาลหลายครั้ง
จนในที่สุดได&มีการตราพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ยกเลิกพระราชบัญญัติเดิม ทั้งหมดขณะนี้
ยังมีผลบังคับใช&ซึ่งมีการแก&ไขครั้งสุดท&าย โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
ในป, พ.ศ.2542 มีการออกพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ.
2542 ทําให&การปกครองในระบบสุขาภิบาลหมดไป
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได&กําหนดขนาดของเทศบาลไว& 3 ระดับคือ
1. เทศบาลตําบลคือท&องถิ่นที่มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเปนเทศบาลตําบล โดยประกาศนั้น
จะต&องระบุชื่อและเขตเทศบาลไว&ด&วย
2. เทศบาลเมืองคือท&องถิ่นอันเปนที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด หรือท&องถิ่นชุมชนที่มีราษฎรตั้งแตหนึ่ง
หมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายได&พอควรแกการที่จะปฏิบัติหน&าที่อันต&องทําตามพระราชบัญญัตินี้ และมีประกาศ
กระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเปนเทศบาลเมือง โดยประกาศนั้นจะต&องระบุชื่อและเขตเทศบาลไว&ด&วย
3. เทศบาลนครคือท&องถิ่นชุมชนที่มีราษฎรตั้งแตห&าหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายได&พอควรแกการที่จะปฏิบัติ
หน&าที่อันต&องทําตามพระราชบัญญัตินี้ และมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเปนเทศบาลนคร โดย
ประกาศนั้นจะต&องระบุชื่อและเขตเทศบาลไว&ด&วย
หน&าที่ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในฐานะที่เปนเทศบาลนคร จึงมีหน&าที่ตามบทบัญญัติมาตรา
ที่ 56 แหงพระราชบัญญัติฯ ดังนี้
1. กิจการที่ระบุไว&ในมาตราที่ 53 คือ
1.1 กิจการที่ระบุไว&ในมาตร 50 คือ รักษาความสงบเรียบร&อยของประชาชน,ให&มีและบํารุงทางบก
และทางน้ํา,รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินที่สาธารณะ
รวมทั้งการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล,
ปdองกันและระงับโรคติดตอ, ให&มีเครื่องใช&ในการดับเพลิง, ให&ราษฎรได&รับการศึกษาอบรม, สงเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน ผู&สูงอายุและผู&พิการ, บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิป9ญญาท&องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท&องถิ่น
1.2 ให&มีน้ําสะอาดหรือการประปา
1.3 ให&มีโรงฆาสัตว=
1.4 ให&มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ=และรักษาคนเจ็บไข&
1.5 ให&มีและบํารุงทางระบายน้ํา
1.6 ให&มีและบํารุงส&วมสาธารณะ
1.7 ให&มีและบํารุงการไฟฟdาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
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2. ให&มีและบํารุงการสงเคราะห=มารดาและเด็ก
3. กิจการอยางอื่นซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณกุศล
4. การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร&านจําหนายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอื่น
5. จัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัยและการปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม
6. จัดให&มีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาข&าม และที่จอดรถ
7. การวางผังเมืองและการควบคุมการกอสร&าง
8. การสงเสริมกิจการทองเที่ยว
ทั้งนี้เทศบาลนครยังสามารถจัดทํากิจการอื่นๆ ที่บัญญัติไว&ตามมาตรา 54 ได&เชน การจัดให&มีสุสาน
และ ฌาปนสถาน การบํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร การจัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
การจัดให&มีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษา การจัดให&มีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว= และ
สถานที่พักผอนหยอนใจ และการจัดการเทศพาณิชย=เปนต&น
ตามบทบัญญัติมาตราที่ 66 กําหนดวาเทศบาลอาจมีรายได&ดังตอไปนี้
1. ภาษีอากรตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว&
2. คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว&
3. รายได&จากทรัพย=สินของเทศบาล
4. รายได&จากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย=
5. พันธบัตรหรือเงินกู&ตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว&
6. เงินกู&จากกระทรวงทบวงกรม องค=การ หรือนิติบุคคลตางๆ
7. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองค=การบริหารสวนจังหวัด
8. เงินและทรัพย=สินอยางอื่นที่มีผู&อุทิศให&
9. รายได&อื่นใดตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว&
การบริหารเทศบาลกระทําโดยมีนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเปนหัวหน&าฝUาย
บริหาร อยูในวาระครั้งละ 4 ป, และให&นายกเทศมนตรีแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีเปนผู&ชวยในการบริหารราชการ
โดยเทศบาลระดับเทศบาลนครจะสามารถมีรองนายกเทศมนตรีได&ไมเกิน 4 คน รวมทั้งสามารถแตงตั้งที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีได&และให&มีสภาเทศบาลเปนองค=กรในการตรวจสอบการทํางาน
ของฝUายบริหาร รวมถึงเปนที่ปรึกษา และรวมวินิจฉัยป9ญหาสําคัญตามที่ฝUายบริหารเสนอมา สภาเทศบาลระดับ
เทศบาลนคร มีสมาชิกสภาจํานวนยี่สิบสี่คน มีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน มีวาระ 4 ป, และผู&วาราชการ
จังหวัดแตงตั้งประธานสภา 1 คน และรองประธานสภา 1 คน ตามมติของสภาเทศบาลให&แบงสวน
ราชการของเทศบาลออกเปนสองสวนคือ
1. สํานักปลัดเทศบาล
2. สวนราชการอื่นตามที่นายกเทศมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวง
มหาดไทย
และให&อํานาจผู&วาราชการจังหวัดมีหน&าที่ควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้นๆให&ปฏิบัติการตาม
อํานาจหน&าที่โดยถูกต&องตามกฎหมาย ในการนี้ให&มีอํานาจหน&าที่ชี้แจงแนะนําตักเตือนเทศบาลและตรวจสอบ
กิจการเรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใดๆจากเทศบาลมาตรวจ
ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือ
พนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได& และให&นายอําเภอมีอํานาจหน&าที่ชวยผู&วาราชการจังหวัดควบคุม
ดูแลเทศบาลตําบลในอําเภอนั้นๆ ด&วย

- 21 เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเดิมได&รับการจัดตั้งเปนสุขาภิบาล เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2453 ตาม
ประกาศใช&พระราชบัญญัติศุขาภิบาล ตําบลทาวัง ตําบลคลัง ตําบลประตูไชยเหนือ ตําบลพระเสื้อเมือง ท&องที่
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 27 หน&า 62 - 64 ลงวันที่ 13 สิงหาคม
รัตนโกสินทร=ศก 129 โดยมีพระยาศิริธรรมบริรักษ= (เย็น สุวรรณป9ทม) ผู&วาราชการเมืองนครศรีธรรมราชเปน
ประธานกรรมการสุขาภิบาลคนแรก
พ.ศ.2474 มีประกาศเปลี่ยนแปลงเขตต=สุขาภิบาล
เมืองนครศรีธรรมราช เนื่องจากมีใบบอกจาก
สมุหเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราชวาเขตต=สุขาภิบาลคลาดเคลื่อนคณะกรรมการสุขาภิบาลเมือง
นครศรีธรรมราช จึงประชุม และมีมติเห็นควรมีประกาศเปลี่ยนแปลงเขตต=ฯ ให&ตรงกับความเปนจริง และ
สมเด็จพระเจ&าบรมวงศ=เธอ เจ&าฟdาบริพัตรสุขุมพันธุ= กรมพระนครสวรรค=วรพินิจ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
ทรงเห็นชอบและลงพระนามในประกาศดังกลาว และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 48 หน&า 674
ลงวันที่ 27 มีนาคม 2474
วันที่ 7 ธันวาคม 2478 คณะผู&สําเร็จราชการแทนพระองค=ในพระปรมาภิไธยในสมเด็จพระเจ&าอยูหัว
อานันทมหิดล ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
พุทธศักราช 2478 จัดตั้งเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช โดยให&โอนทรัพย=สินตลอดจนสิทธิและหน&าที่ของ
สุขาภิบาลเมืองนครศรีธรรมราชเปนของเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชทั้งสิ้น โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลมที่ 52 หน&า 1687 ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2478 มีพระยานิติศาสตร=ไพศาลย=เปนผู&รับสนองพระบรมราช
โองการตามมติคณะรัฐมนตรี
ป, พ.ศ. 2508 มีการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ครั้งที่ 1 ตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขต
เทศบาลเมืองนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2508 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 82
ตอนที่ 96 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2508 มีจอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีเปนผู&รับสนองพระบรมราช
โองการ
ป, พ.ศ.2536 มีการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ครั้งที่ 2 ตามราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล
เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2536 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เลม
110 ตอนที่ 207 หน&า 37 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2536 มีนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี เปนผู&รับ
สนองพระบรมราชโองการ
ป, พ.ศ.2537 ได&รับการยกฐานะเปนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2537 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 111
ตอนที่ 36 ก ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2537 ซึ่งกําหนดให&ยกฐานะพระราชกฤษฎีกานี้มีผลบังคับพ&นกําหนด
45 วันนับแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ด&วยเหตุนี้เมื่อถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2537 จึงมีผลให&เทศบาล
เมืองนครศรีธรรมราชมีฐานะเปนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ป9จจุบันเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ในความดูแลรวมทั้งสิ้น 22.56 ตารางกิโลเมตร
ประกอบด&วย ตําบลในเมือง ตําบลทาวัง ตําบลคลัง บางสวนของหมูที่ 3 และหมูที่ 4 ของตําบลนาเคียน
ตําบลโพธิ์เสด็จหมูที่ 1 และบางสวนของหมูที่ 2,3,7 และ 9
แตเดิมนั้นสถานที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั้งสํานักงานอยูที่ห&องแถวตอนหน&าศาลากลางจังหวัด
ตอมาเมื่อป, พ.ศ.2482 จึงได&ย&ายมาอยู ณ อาคารเรือนไม&ทรงมานิลาชั้นเดียว (สถานที่ทํางานป9จจุบัน)
พ.ศ. 2505 ได&เกิดวาตภัยขึ้นอยางร&ายแรง และจังหวัดนครศรีธรรมราชเปนจังหวัดที่ได&รับความเสียหายมาก
ประชาชนเสียชีวิตนับพันคน อาคารบ&านเรือน สวนผลไม& ไร นา ได&รับความเสียหาย สํานักงานเทศบาลซึ่งมี
สภาพเกาชํารุดอยูแล&วก็ได&รับความเสียหายมาก แม&วาจะได&ซอมแซมพอให&ทํางานได& ก็ไมมีสภาพเหมาะแก
กาลสมัยและฐานะของเทศบาล คณะเทศมนตรี จึงดําเนินการขออนุมัติกู&เงิน กสท. จํานวน 1,200,000 บาท

- 22 สมทบกับงบประมาณของเทศบาล 525,000 บาท มาดําเนินการสร&างใหม ณ สถานที่ตั้งป9จจุบัน ในครั้ง
นั้นได&สร&างเปนอาคารตึกสองชั้นทรงไทยตามแบบเทศบาลขนาดใหญ ของกรมโยธาธิการ ซึ่งเปนแบบ
มาตรฐานของเทศบาลทั่วไปและได&ทําพิธีเปrดใช&สํานักงานนี้ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2507 รวมคากอสร&าง
เปนเงิน 1,725,000 บาท ทําการกอสร&างโดย บริษัท กรุงเทพฯ วิวัตน= จํากัด ในสมัยของนายเหรียญ
สร&อยสนธิ์ เปนนายกเทศมนตรี
ตราเครื่องหมายเทศบาลในป9จจุบันเปนรูปราชสีห=เฝdา
พระธาตุ พระธาตุนั้นหมายถึง เจดีย=พระบรมธาตุ เปนปูชนียสถาน
อันสําคัญของเมืองนครศรีธรรมราช เปนวัตถุโบราณในทางพุทธ
ศาสนา เปนสัญลักษณ=ประจําเมือง เมื่อกลาวถึงเมือง
นครศรีธรรมราชยอมนึกถึงพระบรมธาตุ
ยอดเจดีย=มีรัศมี หมายถึง ความเจริญรุงเรืองแหง
พระพุทธศาสนา ซึ่งประดุจแสงสวาง
ประดิษฐานอยูบนพาน 2 ชั้น หมายถึง เปนที่เคารพบูชาและเทิดทูนของชาวนครศรีธรรมราชและ
พุทธศาสนิกชนทั่วไป
ราชสีห=คูเฝdาพระธาตุ หมายถึง เทศบาลซึ่งอยูในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีหน&าที่ในการ
รักษา ทํานุบํารุงรักษาบ&านเมือง เพื่อความเจริญรุงเรืองของบ&านเมือง
ป9จจุบันสามารถติดตอกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได&ที่สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนน
ราชดําเนิน ตําบลคลัง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท= 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-07534-7405 หรือ http://www.nakhoncity.org
อางอิง
http://th.wikipedia.org/
http://www.nakhoncity.org
นครศรีธรรมราช,จังหวัด. ประวัติมหาดไทยส+วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช,
นครศรีธรรมราช : จังหวัด,2527
ราชกิจจานุเบกษาเลม 27 หน&า 62-64 ลงวันที่ 13 สิงหาคม รัตนโกสินทร=ศก 129
ราชกิจจานุเบกษา เลม 48 หน&า 674 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2474
ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 52 หน&า 1687 ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2478
ราชกิจจานุเบกษา เลม 82 ตอนที่ 96 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2508
ราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เลม 110 ตอนที่ 207 หน&า 37 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2536
ราชกิจจานุเบกษา เลม 111 ตอนที่ 36 ก ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2537
สารนครศรีธรรมราชฉบับพิเศษ ป,ที่ 25 ฉบับที่ 9 กันยายน 2538 ที่ระลึกงานบุญสารทเดือนสิบ
38 แนะนําอําเภอเมือง
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ที่ตั้ง พื้นที่ อาณาเขต
ป9จจุบันเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั้งอยูในท&องที่อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช มี
พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 22.56 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับตําบลปากพูน
ทิศใต&
ติดตอกับตําบลทาเรือ
ทิศตะวันออก
ติดตอกับตําบลปากพูน ตําบลปากนคร และตําบลทาไร
ทิศตะวันตก
ติดตอกับตําบลโพธิ์เสด็จ ตําบลมะมวงสองต&น และ
ตําบลนาเคียน
พื้นที่ในเขตเทศบาลประกอบด&วย ตําบลในเมือง ตําบลทาวัง ตําบลคลัง ตําบลนาเคียน
บางสวนของหมูที่ 3 และหมูที่ 4 ตําบลโพธิ์เสด็จ หมูที่ 1 ทั้งหมด หมูที่ 2, 3, 7 และ 9 บางสวน
โครงสราง อัตรากําลัง และบุคลากรของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกอบด&วยสวนราชการ สํานัก กอง
และหนวยตรวจสอบภายใน โดยมีอัตรากําลัง จํานวนพนักงาน ลูกจ&างประจํา ดังนี้ (ข&อมูล ณ เดือนตุลาคม
2557)
สํานัก/กอง
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการคลัง
สํานักการชาง
สํานักการประปา
สํานักการศึกษา
กองวิชาการฯและแผนงาน
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการแพทย=
ตรวจสอบภายใน
รวม

1
1
1
1
3

จํานวนพนักงานเทศบาลแยกตามระดับ
2 3 4 5 6 7 8
1 2 - 15 9 5 5
1 1 2 1 4 4 2
1 1 4 6 2 4 3
2 - - 3 2 2 1
- - - 2 4 1 4
- 1 - 1 2 5 2
- - - 2 2 1 1
- - - 2 1 2 1
- - 7 13 29 18 2
- - - - - 1 5 5 13 45 55 43 21

9
1
1
1
3

ลูกจ&าง
รวม
ประจํา
38 30 68
17
3
20
23 55 78
10 23 33
12
7
19
11
11
6
58 64
6
1
7
69
8
77
1
1
2
193 186 379

รวม

การทะเบียน
1. บ&านเรือน แยกเปนรายพื้นที่ ดังนี้ (ข&อมูล ณ เดือนเมษายน 2558)
พื้นที่
ตําบลในเมือง
ตําบลทาวัง
ตําบลคลัง
ตําบลนาเคียน
ตําบลโพธิ์เสด็จ
รวม

จํานวน (ครัวเรือน)
ป, 2557
ป, 2558
17,557
17,842
7,116
7,192
8,030
8,068
385
389
10,197
10,343
43,285
43,834

- 24 2. ประชากร จํานวนประชากรในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แยกตามชวงอายุ เฉพาะผู&มี
สัญชาติไทย (ข&อมูล ณ เดือนเมษายน 2558)
อายุ/ป,
น&อยกวา 1 ป,
1-5
6 - 10
11 – 15
16 – 20
21 - 25
26 - 30
31 – 35
36 – 40
41 – 45
46 – 50
51 – 55
56 – 60
61 – 70
71 - 80
81 - 90
91 ป,ขึ้นไป
เกิดป,ไทย
รวม

ชาย
779
3,829
4,302
4,315
4,773
3,835
3,572
3,615
3,331
3,192
3,167
3,046
2,405
3,112
1,913
858
175
78
50,297

ป, พ.ศ. 2557
หญิง
รวม
764
1,543
3,572
7,401
4,054
8,356
4,333
8,648
4,756
9,529
3,991
7,826
3,780
7,352
3,922
7,537
4,048
7,379
3,958
7,150
3,972
7,139
3,820
6,866
3,003
5,408
4,164
7,276
2,482
4,395
1,081
1,939
206
381
5
83
55,911
106,208

ป, พ.ศ. 2558
ชาย
หญิง
รวม
777
717
1,494
3,779
3,531
7,310
4,163
3,949
8,112
4,293
4,267
8,560
4,643
4,664
9,307
3,768
4,132
7,900
3,549
3,758
7,307
3,596
3,796
7,392
3,347
4,017
7,364
3,179
3,934
7,113
3,120
3,879
6,999
3,072
3,939
7,011
2,465
3,056
5,521
3,184
4,222
7,406
1,967
2,605
4,572
922
1,126
2,048
257
352
609
78
5
83
50,159
55,949 106,108

- 25 ฐานะการคลังยอนหลัง 3 ปU
สรุปรายรับจริง ประจําป,งบประมาณ 2555 - 2557
รายการ
ก.หมวดภาษีอากร
ภาษีอากรที่เทศบาลจัดเก็บเอง
1. ภาษีโรงเรือน
2. ภาษีบํารุงท&องที่
3. ภาษีปdาย
4. อากรฆาสัตว=
รวมภาษีอากรที่เทศบาลจัดเก็บเอง
ภาษีที่รัฐเก็บเพิ่มแลวจัดสรรให
5 ภาษีมูลคาเพิ่ม
6. ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ
7. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
8. ภาษีสุรา
9. ภาษีสรรพสามิต
10. ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต=ล&อเลื่อน

รวมภาษีที่รัฐเก็บเพิ่มแลวจัดสรรให

ภาษีอากรที่รัฐจัดเก็บและมอบให
10. คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมที่ดิน
11 คาภาคหลวงแร
12. คาภาคหลวงปrโตรเลี่ยม
รวมภาษีที่รัฐจัดเก็บและมอบให
ข. รายไดที่มิใช+ภาษีอากร
1. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ
2. หมวดรายได&จากทรัพย=สิน
3. หมวดรายได&จากสาธารณูปโภค
4. หมวดรายได&เบ็ดเตล็ด
ค. รายไดจากทุน
1. คาขายทอดตลาดทรัพย=สิน
ง. เงินช+วยเหลือ
1. เงินอุดหนุนตามงบประมาณ
รวมรายรับ

ป,งบประมาณ
2555
361,336,874.77
54,982,278.59
1,321,628.93
8,046,282.11
641,104.00
64,991,293.63
190,540,628.04
1,591,481.48
18,141,481.91
32,600,702.78
242,874,294.21

ป,งบประมาณ
ป,งบประมาณ
2556
2557
396,447,548.43 409,664,007.47
56,571,830.44
1,231,665.92
9,512,745.87
598,922.00
67,915,164.23

60,448,401.80
1,247,102.43
9,703,308.72
562,838.00
71,961,650.95

42,430,289.72 45,103,768.45
166,884,983.23 180,821,015.08
1,782,088.49
1,507,424.96
18,569,489.24 20,183,094.35
40,597,698.21 27,453,008.56
1,952,089.01
270,264,548.89 277,020,400.41

50,637,860.00

55,284,021.00

57,620,132.00

1,507,429.61
1,325,997.32

1,314,123.48
1,669,690.83

1,471,641.52
1,590,182.59

53,471,286.93
60,532,752.32
24,368,327.72
22,490,764.69
6,036,015.57
7,637,644.34

58,267,835.31 60,681,9560.11
63,233,160.96 61,451,393.51
26,532,344.95 27,849,083.02
25,156,620.19 22,230,469.95
7,045,934.51
8,313,079.21
4,498,261.31
3,058,761.33

96,300.00
96,300.00
140,496,106.00
140,496,106.00

1,419,360.00
1,419,360.00
339,364,735.79 350,003,567.00
339,364,735.79 350,003,567.00

562,462,033.09

799,045,445.18 822,538,327.98

- 26 สรุปรายจายจริง ประจําป,งบประมาณ 2555 - 2557
รายการ
1. รายจ+ายตามงบประมาณ
1.1 จ+ายจากรายได
ก.รายจ+ายงบกลาง
- คาชําระหนี้เงินกู&และดอกเบี้ย
- เงินสมทบประกันสังคม
- จายตามข&อผูกพัน
- จายจากเงินสํารองจาย
- เงินชวยคาทําศพ
- คาเบี้ยยังชีพ
- รายจายอื่นๆ
รวมรายจ+ายงบกลาง
ข.รายจ+ายหน+วยงาน
รายจ+ายประจํา
- หมวดเงินเดือนและคาจ&างประจํา
- หมวดคาจ&างชั่วคราว
- หมวดคาตอบแทนใช&สอยและ
วัสดุ
- หมวดคาสาธารณูปโภค
- หมวดเงินอุดหนุน
รวมรายจ+ายประจํา
รายจ+ายเพื่อการลงทุน
หมวดค+าครุภัณฑ'ที่ดินและ
สิ่งก+อสราง
- คาครุภัณฑ=
- คาที่ดินและสิ่งกอสร&าง
รวมรายจ+ายเพื่อการลงทุน
รวมรายจ+ายที่จ+ายจากรายได

ป,งบประมาณ
2555

9,512,597.64
17,845,968.69
11,681,218.59
42,090.00
1,115,500.00
40,197,374.92

ป,งบประมาณ
2556

15,786,027.71
12,100,128.88
13,351,812.56
203,000.00
41,440,969.15

ป,งบประมาณ
2557

14,887,181,09
4,112,238.00
7,410,404.33
13,540,180.40
239,500.00
12,812,251.29
53,001,755.11

88,726,294.40
174,958,447.23

91,684,997.70 114,967,692.74
201,922,963.51 219,922,803.25

15,847,277.05
120,000.00
279,652,018.68

19,701,373.49 18,417,410.86
1,139,680.07
314,449,014.77 353,307,906.85

26,511,927.00
42,111,098.00
68,623,025.00

15,494,939.00 51,635,423.77
63,429,000.00 26,432,535.00
78,923,939.00 78,067,958.77

388,472,418.60

434,813,922.92 484,377,620.73
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รายการ
1.2 จ+ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ตราเปQนเทศบัญญัติ)
ก.รายจ+ายงบกลาง
- สํารองจาย
- จายตามข&อผูกพัน
- คาเบี้ยยังชีพ
รวมรายจ+ายงบกลาง

ป,งบประมาณ
2555

ป,งบประมาณ
2556

ป,งบประมาณ
2557

35,000.00
10,726.00
1,564,500.00
1,610,226.00

2,692,120.00
104,776.00
2,532,000.00
5,328,896.00

158,850.00
2,459,000.00
2,617,850.00

ข.รายจ+ายหน+วยงาน
รายจ+ายประจํา
- หมวดเงินเดือนและคาจ&างประจํา
- หมวดคาจ&างชั่วคราว
- หมวดคาตอบแทนใช&สอยและ
วัสดุ
- หมวดคาสาธารณูปโภค
- หมวดเงินอุดหนุน

278,720.00
54,039,096.81

165,289,648.48 173,929,815.34
2,973,967.71
45,774,777.32 45,584,974.42

425,356.87
17,431,735.00

616,197.38 115,511.99
17,482,143.00 26,422,000.00

รวมรายจ+ายประจํา

72,174,908.68

232,136,733.89 246,052,301.75

รายจ+ายเพื่อการลงทุน
หมวดค+าครุภัณฑ'ที่ดินและ
สิ่งก+อสราง
- คาครุภัณฑ=
- คาที่ดินและสิ่งกอสร&าง
รวมรายจ+ายเพื่อการลงทุน

11,001,467.00
55,544,704.99
66,546,171.99

55,301,440.00
23,597,976.27 66,416,869.53
78,899,416.27 66,416,869.53

รวมรายจ+ายที่จ+ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไปฯ

140,331,306.67

316,365,046.16 315,087,021.28

รวมรายจ+ายตามงบประมาณ

528,803,725.27

751,178,969.08 799,464,642.01

- 28 อาคารสถานที่และสิ่งปลูกสรางทั่วไป
1. โรงแรม
1.1 ไมเกิน 31 ห&องพัก
1.2 31-111 ห&องพัก
1.3 ตั้งแต 111 ห&องพัก
2 โรงรับจํานํา
3. สถานพยาบาลเอกชน
3.1 โรงพยาบาลเอกชน
3.2 สถานพยาบาลเอกชน
4. สถานการศึกษาเอกชน
4.1 โรงเรียน
5. ศาสนสถาน
5.1 วัด
5.2 สุเหรา/มัสยิด
5.3 คริสตจักร
5.4 ศาลเจ&า
6. สุสานและฌาปนสถาน
6.1 เทศบาลดําเนินการ
6.2 สาธารณะ
7 ส&วมสาธารณะ
7.1 เทศบาลดําเนินการเอง
7.2 เอกชนดําเนินการเอง

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

41
14
23
4
1
77
2
75
60
60
45
31
7
3
5
11
1
10
2
1
1

แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง

แยกเปน

แยกเปน

แยกเปน

แยกเปน
แยกเปน

อาคารสถานที่ ที่ดินและสิ่งปลูกสรางของทางราชการ
1 สถานที่พักผอนหยอนใจ
จํานวน 18 แหง แยกเปน
1.1 สวนสาธารณะ (สวนสุขภาพ) จํานวน
3 แหง
1.3 สวนหยอม
จํานวน 15 แหง
2. สถานที่พยาบาล
จํานวน
7 แหง แยกเปน
2.1 โรงพยาบาลเทศบาล
จํานวน
1 แหง
2.2 ศูนย=บริการสาธารณสุขเทศบาล
จํานวน
5 แหง
2.3 โรงพยาบาลสังกัดหนวยราชการอื่น จํานวน
1 แหง
3. โรงเรียน
จํานวน 21 แหง แยกได& ดังนี้
3.1 โรงเรียนสังกัดเทศบาล
จํานวน 10 แหง
- ครูทั้งหมด
จํานวน 520 คน
- นักเรียนทั้งหมด
จํานวน 9,596 คน
3.2 โรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มัธยมศึกษา เขต 1
จํานวน
6 แหง

- 29 3.3 โรงเรียนสังกัดกรมประชาสงเคราะห=
จํานวน
1 แหง
3.4 โรงเรียนสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน จํานวน
1 แหง
3.5 โรงเรียนสังกัดกรมการศาสนา
จํานวน
2 แหง
4. วิทยาลัย
จํานวน
4 แหง
4.1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 3 แหง
4.2 สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
จํานวน
1 แหง
5. กิจการประปาเทศบาล
5.1 จํานวนผู&ใช&
จํานวน 37,700 ครัวเรือน
5.2 สามารถผลิตน้ําประปาได&
จํานวน 53,000 ลูกบาศก=เมตร/วัน
5.3 รายได&จากกิจการประปา เมื่อสิ้นป,งบประมาณ 2557
จํานวน 63,145,114.20 บาท
5.4 รายจายจากกิจการประปา เมื่อสิ้นป,งบประมาณ 2557
จํานวน 62,755,586.26 บาท
6. สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
6.1 รายได&จากกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลฯ เมื่อสิ้นป,งบประมาณ 2557
จํานวน 37,686, 120.77 บาท
6.2 รายจายจากกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลฯ เมื่อสิ้นป,งบประมาณ 2557
จํานวน 13,902,474.14 บาท
7. สถานีขนสงผู&โดยสาร
7.1 รายได&จากกิจการสถานีขนสงผู&โดยสาร
เมื่อสิ้นป,งบประมาณ 2557
จํานวน 2,090,442.03 บาท
7.2 รายจายจากกิจการสถานีขนสงผู&โดยสาร
เมื่อสิ้นป,งบประมาณ 2557
จํานวน 1,984,896.36 บาท
8. ตลาดสดเทศบาล
จํานวน
1 แหง
8.1 ผู&ค&าขาย
จํานวน
671 ราย
8.2 รายได&จากกิจการตลาดสดเทศบาล เมื่อสิ้นป,งบประมาณ 2557
จํานวน 2,886,668.00 บาท
10.3 รายจายการดําเนินงานกิจการตลาดสดเทศบาล เมื่อสิ้นป,งบประมาณ 2557
จํานวน 3,826,417.65 บาท
จํานวนถนนในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ประเภทถนน
ถนนลาดยาง
ถนน ค.ส.ล.
ถนนหินคลุก
รวม

จํานวน (สาย)
386
109
71
566

ความยาว (กม.)
78,026
21,707
11,568
111,301

คิดเปQนรอยละ
68.20
19.26
12.54
100.00

- 30 การปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1. รถยนต=ดับเพลิง
จํานวน
7 คัน
2. รถยนต=บรรทุกเครื่องยนต=ดับเพลิงชนิดหาบหาม จํานวน
2 คัน
3. รถยนต=บรรทุกน้ํา
จํานวน
4 คัน
4. เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม
จํานวน
2 เครื่อง
5. รถยนต=เครน
จํานวน
2 คัน
6. รถยนต=กู&ภัยพร&อมอุปกรณ=ชวยชีวิต
จํานวน
1 คัน
7. เรือท&องแบน/ท&องลอน/กู&ภัย
จํานวน 104 ลํา
8. รถบันไดเลื่อนอัตโนมัติ
จํานวน
1 คัน
9. รถตรวจการณ=
จํานวน
2 คัน
10. รถพยาบาล
จํานวน
1 คัน
11. รถเคลื่อนย&ายผู&เสียชีวิต
จํานวน
1 คัน
12. เครื่องยนต=เรือเกาะท&าย
จํานวน
4 เครื่อง
13. เครื่องสูบน้ําไดโว
จํานวน
7 เครื่อง
14. เครื่องเลื่อยยนต=
จํานวน 12 เครื่อง
15. วิทยุสื่อสาร
จํานวน 25 เครื่อง
16. อัตรากําลังเจ&าหน&าที่ดับเพลิง
จํานวน 114 คน แยกเปน
- พนักงานเทศบาล
จํานวน 17 คน
- ลูกจ&างประจํา
จํานวน 21 คน
- ลูกจ&างโครงการ
จํานวน 76 คน
17. อาสาสมัครปdองกันภัยฝUายพลเรือน
จํานวน 55 คน
18. ในรอบป,ที่ผานมามี
- เหตุเพลิงไหม&
จํานวน 20 ครั้ง
- อุทกภัย
จํานวน
- ครั้ง
การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและการบําบัดน้ําเสีย
1. ปริมาณขยะมูลฝอย
- ในเขตเทศบาล
- นอกเขตเทศบาล
2. รถยนต=บรรทุกขยะมูลฝอย
2.1 ขนาดใหญ (15-21 ลบ.หลา )
2.2 ขนาดกลาง (11 ลบ.หลา )
2.3 ขนาดเล็ก (1-4 ลบ.หลา )
3. รถเข็นเพื่อเก็บและขนขยะมูลฝอย
4. ถังรองรับขยะมูลฝอย
5. มีที่ดินสําหรับทิ้งขยะมูลฝอย
6. วิธีจัดเก็บและกําจัดสิ่งปฏิกูล

จํานวน 240.33
จํานวน 131.46
จํานวน 108.87
จํานวน 27
จํานวน 15
จํานวน
7
จํานวน
5
จํานวน 38
จํานวน 3,000
จํานวน 200
ดําเนินการเอง

ตันตอวัน แยกเปน
ตัน/วัน
ตัน/วัน
คัน แยกเปน
คัน
คัน
คัน
คัน
ใบ
ไร

- 31 7. รถยนต=เพื่อเก็บและขนสิ่งปฏิกูล ( ขนาด 4 ลบ.เมตร ) จํานวน 2
คัน
8. สถานทีเ่ ก็บสิ่งปฏิกูล
จํานวน 1
แหง
9. การบําบัดน้ําเสีย
- ปริมาณสําเสียในเขตเทศบาล
จํานวน 13,000 ลูกบาศก=เมตร / วัน
- ระบบบําบัดน้ําเสียป9จจุบันเปนระบบบอผึ่ง (Pond)
สามารถรองรับน้ําเสียได&เต็มที่ถึง
33,000 ลูกบาศก=เมตร / วัน
ดานสาธารณสุข
1. โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. ศูนย=บริการสาธารณสุขเทศบาล
3. เตียงตรวจโรคผู&ปUวย
4. เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟdา
5. เครื่องป9Qนเหวี่ยง
6. เครื่องเอ็กซเรย=
7. เครื่องระงับความเจ็บปวดด&วยกระแสไฟฟdา
8. เครื่องดูดเสมหะแบบติดผนัง
9. เครื่องกระตุกหัวใจแบบมีจอภาพและเครื่องบันทึก
10. เครื่องควบคุมการให&สารละลายทางหลอดเลือดดํา
11. เครื่องฟ9งเสียงหัวใจเด็กในครรภ=
12. เครื่องฟอกอากาศทางการแพทย=ชนิดเคลื่อนย&ายได&
13. เครื่องวัดสายตาความโค&งกระจกแบบอัตโนมัติ
14. เครื่องวัดความหนาแนนของกระดูก ชนิดคลื่นเสียง GE
15. กล&องจุลทัรรศน= ตรวจตาชนิดลําแสง พร&อมกล&องวีดีโอ
16. เครื่องวัดความดันลูกตา ชนิดสัมผัสผนังตา
17. เครื่องกรอฟ9นแบบเคลื่อนที่ได&
18. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด&วยคลื่นความถี่สูง

จํานวน 46 เตียง
จํานวน 5 ศูนย=
จํานวน 20 เตียง
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 เครือ่ ง
จํานวน 1 เครือ่ ง
จํานวน 1 เครือ่ ง
จํานวน 7 เครื่อง
จํานวน 3 ชุด
จํานวน 5 เครื่อง
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 เครื่อง
จํานวน 1 เครื่อง
จํานวน 1 เครื่อง
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 เครื่อง

จุดยืนทางยุทธศาสตร' (Positioning) ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได&กําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร= (Positioning) ดังนี้
1. เมืองแหงการศึกษา ทองเที่ยว และวัฒนธรรม
2. การบริหารจัดการ และการบริการสาธารณะที่เปนเลิศภายใต&หลักธรรมาภิบาล
3. การบริการสาธารณสุขชั้นนํา สิ่งแวดล&อมของเมืองนาอยู
4. เมืองศูนย=กลางคมนาคมภาคใต&ตอนกลาง ตลาดกลางสินค&าเกษตรของภาคใต&

- 32 แผนภูมิโครงสรางการบริหารและแบ+งส+วนราชการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
2 คน

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
3 คน

รองนายกเทศมนตรี
4 คน
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 9)

หนวยงานตรวจสอบภายใน
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 8)

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 8)

สํานักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทั่วไป 8

สํานักการคลัง
นักบริหารงานคลัง 9

สํานักการชาง
นักบริหารงานชาง 9

1. ฝUายอํานวยการ
- งานการเจ&าหน&าที่
- งานธุรการ
2. ฝUายปกครอง
- งานทะเบียนราษฎรฯ
3. ฝUายสงเสริมการทองเที่ยว
- งานพัฒนาและสงเสริม
การทองเที่ยว
4. ฝUายปdองกันฯ
- งานปdองกันฯ
5. ฝUายรักษาความสงบฯ
- งานรักษาความสงบฯ

1. สวนบริหารงานคลัง
- งานธุรการ
1.1 ฝUายการเงินและบัญชี
- งานการเงินและบัญชี
1.2 ฝUายสถิติการคลัง
- งานสถิติการคลัง
1.3 ฝUายพัสดุและทรัพย=สิน
- งานพัสดุและทรัพย=สิน
2. สวนพัฒนารายได&
2.1 ฝUายแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย=สิน
- งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย=สิน
2.2 ฝUายพัฒนารายได&
- งานพัฒนารายได&
2.3 ฝUายผลประโยชน=และ
กิจการพาณิชย=
- งานผลประโยชน=
และกิจการพาณิชย=

1. ฝUายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
2. สวนควบคุมการกอสร&างอาคาร
และผังเมือง
2.1 ฝUายควบคุมอาคารและ ผังเมือง
- งานควบคุมอาคารและผังเมือง
2.2 ฝUายวิศวกรรมโยธา
- งานวิศวกรรมโยธา 1
- งานวิศวกรรมโยธา 2
2.3 ฝUายสถาป9ตยกรรม
- งานสถาป9ตยกรรม
3. สวนการโยธา
3.1 ฝUายสาธารณูปโภค
- งานบํารุงรักษาทางและสะพาน
- งานสถานที่และไฟฟdาสาธารณะ
- งานสวนสาธารณะ
- งานศูนย=เครื่องจักรกล
- งานวางระบบจราจร

กองสาธารณสุขฯ
นักบริหารงานสาธารณสุข 8
1. ฝUายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
2. ฝUายบริหารงานสาธารณสุข
- งานสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล&อม
- งานรักษาความสะอาด
3. ฝUายบริการสาธารณสุข
- งานสัตวแพทย=

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 8)

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 8)
กองวิชาการและแผนงาน
นักบริหารงานทั่วไป 8

สํานักการศึกษา
นักบริหารการศึกษา 9

1. ฝUายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- งานบริการข&อมูลขาวสาร
ทางท&องถิ่น
2. ฝUายแผนงานและงบประมาณ
- งานวิเคราะห=นโยบายและแผน
- งานจัดทํางบประมาณ
- งานวิจัยและประเมินผล
3. ฝUายนิติการ
- งานนิติการ

1. สวนการบริหารการศึกษา
1.1 ฝUายแผนงานและโครงการ
- งานธุรการ
- งานงบประมาณ
1.2 ฝUายการเจ&าหน&าที่
- งานการเจ&าหน&าที่
1.3 ฝUายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
- งานกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
- งานกีฬาและนันทนาการ
1.4 หนวยศึกษานิเทศก=
1.5 โรงเรียน
- ฝUายวิชาการ
- ฝUายบริหาร
- ฝUายปกครอง
- ฝUายบริการ

สํานักการประปา
นักบริหารงานประปา 9
1. ฝUายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
2. สวนผลิต
2.1 ฝUายผลิต
- งานผลิต
2.2 ฝUายบริการสาธารณะ
- งานติดตั้ง
- งานซอมบํารุง
3. สวนบริการ
3.1 ฝUายการเงินละบัญชี
- งานการเงินและบัญชี
3.2 ฝUายพัฒนารายได&
- งานพัฒนารายได&

กองสวัสดิการสังคม
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 8
1. ฝUายพัฒนาชุมชน
- งานพัฒนาชุมชน
2. ฝUายสังคมสงเคราะห=
- งานสังคมสงเคราะห=

กองการแพทย=
นักบริหารงานสาธารณสุข 8
1. ฝUายการเงินและบัญชี
- งานธุรการ
- งานการเงินและบัญชี
- งานจัดเก็บรายได&
2. ฝUายบริการการแพทย=
- งานเภสัชกรรม
- งานทันตสาธารณสุข
3. ฝUายการพยาบาล
- งานเวชการสังคม
4. ศูนย=บริการสาธารณสุข
- งานศูนย=บริการฯ 1 (หอนาฬิกา)
- งานศูนย=บริการฯ 2 (โพธิ์เสด็จ)
- งานศูนย=บริการฯ 3 (ทุงจีน)
- งานศูนย=บริการฯ 4 (ศรีทวี)
- งานศูนย=บริการฯ 5 (คูขวาง)
- งานศูนย=บริการฯ 6 (ศาลามีชัย)
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บทที่ ๓
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(พ.ศ.2559 – 2563)
การวิเคราะหการพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓.๑ กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (พ.ศ.2559 – 2563)
นอกจากการคํานึงถึงอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการตามที่กฎหมายกําหนดแลว ยังไดคํานึงถึงความสอดคลองกับ
แนวทางการพัฒนาประเทศในระดับต2างๆ ดังนี้
(1) นโยบายรัฐบาล
พลเอกประยุทธ6 จันทร6โอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต2อสภานิติบัญญัติ
แห2งชาติ เมื่อวันศุกร6ที่ 12 กันยายน 2557 กําหนดแนวทางการแกป@ญหาประเทศไว 3 ระยะ คือ
ระยะแรก ไดมุ2งระงับยับยั้งความแตกแยก ยุติการใชกําลัง อาวุธสงครามก2อความรุนแรง แกไข
ผลกระทบจากการที่รัฐบาลและรัฐสภาที่ก2อนหนานั้นอยู2ในสภาพที่ไม2อาจปฏิบัติหนาที่ไดตามปกติกว2า 6 เดือน
ตลอดจนเร2งแกป@ญหาความเดือดรอนของประชาชนเฉพาะหนามุ2งสรางความสุข ความสงบคืนสู2ประเทศ
ระยะที่ 2 การประกาศใชรัฐธรรมนูญชั่วคราว จัดตั้งสภานิติบัญญัติแห2งชาติ เสนอร2าง พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ2ายประจําปE พ.ศ. 2558 ต2อสภานิติบัญญัติแห2งชาติ
ระยะที่ 3 การใชรัฐธรรมนูญ ฉบับถาวร และการจัดการเลือกตั้งทั่วไป ในการบริหารราชการ
แผ2นดิน รัฐบาลไดกําหนดนโยบายต2าง ๆ 11 ดาน ดังนี้
1. การปกป(องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย โดยจะใชมาตรการทางกฎหมาย
มาตรการทางสังคมจิตวิทยาและมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการ
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต2างประเทศ
2.1 ในระยะเร2งด2วน รัฐบาลไดใหความสําคัญต2อการเตรียมพรอมสู2ประชาคมการ
เมืองและความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ดาน
- การบริหารจัดการชายแดน
- การสรางความมั่นคงทางทะเล
- การแกไขป@ญหาอาชญากรรมขามชาติ
- การสรางความไววางใจกับประเทศเพื่อนบาน
- การเสริมสรางในการปฏิบัติการทางการทหารร2วมกันของอาเซียน โดยเนนความ
ร2วมมือเพื่อปHองกัน แกไขขอพิพาทต2าง ๆ รวมถึงการแกไขป@ญหาเสนเขตแดนโดย
ใชกลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี
2.2 เร2งแกไขป@ญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต
2.3 พัฒนาและเสริมสรางของกองทัพและระบบปHองกันประเทศใหทันสมัย มีความ

- 34 พรอมในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน6ของชาติปลอดพนจากการคุกคามทุกรูปแบบ
2.4 เสริมสรางความสัมพันธ6อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว2านโยบายการ
ต2างประเทศเปKนส2วนประกอบสําคัญของนโยบายองค6รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ2นดิน
3. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร6างโอกาสการเข6าถึงบริการของรัฐ
3.1 ระยะเฉพาะหนา จะเร2งสรางโอกาส อาชีพ และการมีรายไดที่มั่นคงแก2ผูที่เขา
สู2ตลาดแรงงาน
3.2 ปHองกันและแกไขป@ญหาการคามนุษย6 รวมถึงป@ญหาผูหลบหนีเขาเมือง การ
ทารุณกรรมต2อแรงงานขามชาติ การท2องเที่ยวที่เนนบริการทางเพศและเด็ก และป@ญหาคนขอทาน
3.3 ระยะต2อไป จะพัฒนาระบบการคุมครองทางสังคม ระบบการออมและระบบ
สวัสดิการชุมชนใหมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
3.4 เตรียมความพรอมเขาสู2สังคมผูสูงอายุ เพื่อส2งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงิน
หรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสรางสรรค6และไม2ก2อภาระต2อสังคมในอนาคต
3.5 เตรียมความพรอมเขาสู2สังคมที่มีความหลากหลาย
3.6 จัดระเบียบสังคม สรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใหแก2
เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป
3.7 แกป@ญหาการไรที่ดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ําเขตปMาสงวน
4. การศึกษาและเรียนรู6 การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญทั้งการศึกษาใน
ระบบและการศึกษาทางเลือกไปพรอม
4.2 ระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให
สอดคลองกับความจําเปKนของผูเรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา
4.3 ใหองค6กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค6กรปกครองส2วนทองถิ่น และ
ประชาชนทั่วไปมีโอกาสร2วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร2วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู
4.4 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปKน
ครู
4.5 ทะนุบํารุงและอุปถัมภ6พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ
5. การยกระดับคุณภาพบริการด6านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
5.1 วางรากฐานใหระบบหลักประกันสุขภาพใหมีความครอบคลุมประชากรในทุก
ภาคส2วนอย2างมีคุณภาพ
5.2 พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเนนการปHองกันโรคมากกว2ารอใหปMวยแลวจึงมา
รักษา
5.3 ประสานการทํางานระหว2างภาคส2วนต2าง ๆ ในสังคม เพื่อปHองกันและแกป@ญหา
การตั้งครรภ6ในวัยรุ2น และป@ญหาดานการแพทย6และจริยธรรมของการอุมบุญ การปลูกถ2ายอวัยวะและสเต็มเซลล6

- 35 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจะดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเปKน 3
ระยะ คือ ดังนี้
6.1 ในระยะเร2งด2วน เร2งจ2ายงบลงทุนของปEงบประมาณ พ.ศ.2557 ที่ยังคางอยู2
ก2อนที่จะพนกําหนดภายในสิ้นปEนี้
6.2 สานต2อนโยบายงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบ
แห2งชาติที่ไดจัดทําไว
6.3 กระตุนการลงทุนดายการเร2งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ
6.4 ดูแลเกษตรใหมีรายไดที่เหมาะสมดวยวิธีการต2าง ๆ
6.5 ลดอุปสรรคในการส2งออกเพื่อใหเกิดความคล2องตัว
6.6 ชักจูงใหนักท2องเที่ยวต2างชาติเขามาเที่ยวในประเทศไทย
6.7 ระยะยาวต2อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังใหสอดคลองกันเพื่อ
สนับสนุนการฟOPนตัวของเศรษฐกิจพรอมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย2างเหมาะสม
6.8 แกป@ญหาน้ําท2วมในฤดูฝนและป@ญหาขาดแคลนน้ําในบางพื้นที่และบางฤดูกาล
6.9 ปฏิรูปโครงสรางราคาเชื้อเพลิงประเภทต2าง ๆ ใหสอดคลองกับตนทุนและใหมีภาระ
ภาษีที่เหมาะสม
6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีใหจัดเก็บอย2างครบถวน
6.11 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในช2วงรัฐบาลที่ผ2านมา
6.12 ระยะยาว พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการขนส2งและคมนาคมทางบก
6.13 ปรับโครงสรางการบริหารจัดการในสาขาขนส2งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจ
ของหน2วยงาน
6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพ
6.15 ในดานเกษตรกรรม ดําเนินการใน 2 เรื่องใหญ2 คือ การปรับโครงสรางการ
ผลิตสินคาเกษตรใหสอดคลองกับความตองการดวยวิธีการต2าง ๆ
6.16 ในดานอุตสาหกรรม ส2งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคลองกับศักยภาพ
พื้นฐานของประเทศ
6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย2อมให
เขมแข็ง สามารถแข2งขันไดอย2างมีประสิทธิภาพ
6.18 ส2งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลใหเริ่ม
ขับเคลื่อนไดอย2างจริงจัง
7. การส2งเสริมบทบาทและการใช6โอกาสในประชาคมอาเซียน
8. การพัฒนาและส2งเสริมการใช6ประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการวิจัย และ
พัฒนา และนวัตกรรม
8.1 สนับสนุนการเพิ่มค2าใชจ2ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุ2งเปHาหมายใหไม2ต่ํา
กว2า 1% ของรายไดประชาชาติ และมีสัดส2วนรัฐต2อเอกชน30:70
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห2งชาติ เพื่อใหประเทศมีความสามารถในการแข2งขัน
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9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร6างสมดุลระหว2างการอนุรักษ กับ
การใช6ประโยชนอย2างยั่งยืน
9.1 ระยะเฉพาะหนา เร2งปกปHองและฟOPนฟูพื้นที่อนุรักษ6ทรัพยากรปMาไมและสัตว6ปMา
9.2 ระยะต2อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแกไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ
9.3 บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศใหเปKนเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ
9.4 เร2งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ที่เกิดจากการผลิตและ
บริโภค
10. การส2งเสริมการบริหารราชการแผ2นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป(องกันปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.1 จัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค2าตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและ
เปKนธรรม
10.2 ระยะแรก กระจายอํานาจเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริหารสาธารณะ
ไดรวดเร็ว
10.3 เสริมสรางระบบคุณธรรมในการแต2งตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ วาง
มาตรการปHองกันการแทรกแซงจากนักการเมือง
และส2งเสริมใหมีการนํา
ระบบพิทักษ6คุณธรรมมาใชในการบริหารงานบุคคลของเจาหนาที่ฝMายต2าง ๆ
10.4 ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายที่ครอบคลุมการปHองกันและปราบปรามการ
ทุจริต และการมีผลประโยชน6ทับซอนในภาครัฐทุกระดับ
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
11.1 ระยะเฉพาะหนา จะเร2งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและ
กฎหมายอื่น ๆ
11.2 ระยะต2อไป จะจัดตั้งองค6กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการ
แทรกแซงของรัฐ
(2) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
วิสัยทัศน
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข2งขัน
คนไทยอยู2ดีกินดี มีความเสมอภาคและเปKนธรรม”
หลักการของยุทธศาสตร “ต2อยอดรายไดจากฐานเดิม สรางรายไดจากโอกาสใหม2 เพื่อความสมดุล
และการพัฒนาอย2างยั่งยืน”

- 37 วัตถุประสงค :
1. รักษาฐานรายไดเดิม และสรางรายไดใหม2
2. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ตองผลิตสินคาไดเร็วกว2าป@จจุบัน)
3. ลดตนทุนใหกับธุรกิจ (ดวยการลดตนทุนค2าขนส2งและโลจิสติกส6)
เป(าหมายเชิงยุทธศาสตร
1. การเพิ่มรายไดจากฐานเดิม
2. การสรางรายไดจากโอกาสใหม2
3. การลดรายจ2าย
4. การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข2งขัน
ยุทธศาสตร : ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร6 คือ
ยุทธศาสตร6ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข2งขันของประเทศเพื่อหลุดพนจากประเทศรายได
ปานกลาง (Growth & Competitiveness)
ยุทธศาสตร6ที่ 2 การลดความเหลี่อมล้ํา (Inclusive Growth)
ยุทธศาสตร6ที่ 3 การเติบโตที่เปKนมิตรต2อสิ่งแวดลอม (Green Growth)
ยุทธศาสตร6ที่ 4 การสรางความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal
Process)
(3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห2งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เปKนแผนยุทธศาสตร6ที่ชี้นําทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพื่อมุ2งสู2
วิสัยทัศน6ระยะยาว ที่ทุกภาคส2วนในสังคมไทยไดเห็นพองร2วมกันกําหนดเปKนวิสัยทัศน6ปE พ.ศ. 2570 ซึ่งกําหนดไว
ว2า “คนไทยภาคภูมิใจในความเปKนไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห2งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย
และหลักธรรมาภิบาลการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัย
และมั่นคง อยู2ในสภาวะแวดลอมที่ดี เกื้อกูล และเอื้ออาทรซึ่งกันและกันระบบการผลิตเปKนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความ
มั่นคงดานอาหารและพลังงาน อยู2บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข2งขันไดในเวทีโลกสามารถอยู2ในประชาคม
ภูมิภาคและโลกไดอย2างมีศักดิ์ศรี”
วิสัยทัศน

“สังคมอยู2ร2วมกันอย2างมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปKนธรรม และมีภูมิคุมกันต2อการ
เปลี่ยนแปลง”

โดยกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 6 ด6าน คือ และแนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรการสร6างความเปJนธรรมในสังคม ใหความสําคัญกับ
1.1 การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยควบคู2กับการ
เสริมสรางขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสรางโอกาสในชีวิตใหแก2ตนเอง
1.2 การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เนนการสรางภูมิคุมกัน
ระดับป@จเจก และสรางการมีส2วนร2วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ
1.3 การเสริมสรางพลังใหทุกภาคส2วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใชชีวิตในสังคมและมี
ส2วนร2วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอย2างมีคุณค2าและศักดิ์ศรี
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สังคม และเสริมสรางการบริหารราชการแผ2นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร2งใส มีระบบตรวจสอบ และการรับผิดชอบ
ที่รัดกุม
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสู2สังคมแห2งการเรียนรู6ตลอดชีวิตอย2างยั่งยืน
ใหความสําคัญกับ
2.1 การปรับโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม
2.2 การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันต2อการเปลี่ยนแปลง
2.3 การส2งเสริมการลดป@จจัยเสี่ยงดานสุขภาพอย2างเปKนองค6รวม
2.4 การส2งเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
2.5 การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม
3. ยุทธศาสตรความเข6มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
ใหความสําคัญกับ
3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เปKนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน
3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
3.3 การสรางมูลค2าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห2วงโซ2การผลิต
3.4 การสรางความมั่นคงในอาชีพและรายไดใหแก2เกษตรกร
3.5 การสรางความมั่นคงดานอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและ
ชุมชน
3.6 การสรางความมั่นคงดานพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ
เขมแข็งภาคเกษตร
3.7 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสรางความมั่นคงดานอาหารและ
พลังงาน
4. ยุทธศาสตรการปรับโครงสร6างเศรษฐกิจสู2การเติบโตอย2างมีคุณภาพและยั่งยืน
ใหความสําคัญกับ
4.1 การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสู2การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน
4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร6 เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
4.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข2งขันที่มีประสิทธิภาพเท2าเทียม และเปKนธรรม
4.4 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส2วนรวมอย2างมีเสถียรภาพ
5. ยุทธศาสตรการสร6างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม ใหความสําคัญกับ
5.1 การพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนส2งและระบบโลจิสติกส6ภายใตกรอบความ
ร2วมมือในอนุภูมิภาคต2างๆ
5.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข2งขันระดับอนุภูมิภาค
5.3 การสรางความพรอมในการเขาสู2ประชาคมอาเซียน
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สรางสรรค6 เปKนทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหว2างประเทศในเวทีโลก
5.5 การสรางความเปKนหุนส2วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย6
การเคลื่อนยายแรงงาน และการส2งเสริมแรงงานไทยในต2างประเทศ
5.6 การมีส2วนร2วมอย2างสําคัญในการสรางสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ปHองกันภัยจาก
การก2อการรายและอาชญากรรม ยาเสพติดภัยพิบัติ และการแพร2ระบาดของโรคภัย
5.7 การเสริมสรางความร2วมมือที่ดีระหว2างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย2างมีจริยธรรมและไม2ส2งผลกระทบต2อสิ่งแวดลอม พรอมทั้งเปoดรับความ
ร2วมมือกับองค6กรระหว2างประเทศที่ไม2แสวงหากําไร
5.8 การเร2งรัดการใชประโยชน6จากขอตกลงการคาเสรีที่มีผลบังคับใชแลว
5.9 การส2งเสริมใหประเทศไทยเปKนฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้ง
เปKนฐานความร2วมมือในการพัฒนาภูมิภาค
5.10 การปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต2
ระดับชุมชนทองถิ่น
6. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล6อมอย2างยั่งยืน
ใหความสําคัญกับ
6.1 การอนุรักษ6 ฟOPนฟู และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.2 การปรับกระบวนทัศน6การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพรอมไปสู2การเปKน
เศรษฐกิจและสังคมคาร6บอนต่ําและเปKนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6.3 การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต2อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพื่อใหสังคมมีภูมิคุมกัน
6.4 การเตรียมความพรอมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
6.5 การสรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมและวิกฤตจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6.6 การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวของกับกรอบความตกลงและ
พันธกรณีดานสิ่งแวดลอมระหว2างประเทศ
6.7 การควบคุมและลดมลพิษ
6.8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมี
ประสิทธิภาพโปร2งใสและเปKนธรรมอย2างบูรณาการ
(4) แผนพัฒนากลุ2มจังหวัดภาคใต6ฝMNงอ2าวไทย (จังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช
และพัทลุง)
วิสัยทัศน (Vision)
“ศูนยกลางการสร6างสรรคเศรษฐกิจการเกษตร
และการท2องเที่ยวระดับนานาชาติ”
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1. พืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล6มน้ํามันมีศักยภาพในการแข2งขันและสรางมูลค2าเพิ่ม แก2
ระบบเศรษฐกิจ
2. การท2องเที่ยวไดรับพัฒนาบนฐานทรัพยากรที่หลากหลายใหมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ
3. ไมผลและสินคาประมงปลอดภัยต2อการบริโภคและมีศักยภาพในการส2งออก
4. การคมนาคมขนส2งและระบบโลจิสติกส6ของกลุ2มจังหวัดสามารถรองรับการคาการลงทุน
การท2องเที่ยวการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา 4 ด6าน ดังนี้
1 การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค2าพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล6มน้ํามัน
2 การพัฒนาการท2องเที่ยวนานาชาติบนฐานทรัพยากรและเอกลักษณ6ของพื้นที่
3.การพัฒนาไมผลและการประมงใหปลอดภัย และมีศักยภาพในการส2งออก
4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางคมนาคมขนส2งและระบบโลจิสติกส6ใหรองรับ
การคา การลงทุน การท2องเที่ยวการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(5) แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
วิสัยทัศน (Vision) จังหวัดนครศรีธรรมราช
“นครแห2งการเรียนรู6 เกษตร ท2องเที่ยว น2าอยู2 ชุมชนเข6มแข็ง”
จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด (Positioning)
จากขอมูลการวิเคราะห6ศักยภาพของจังหวัด และกําหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร6ใน
ภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดกําหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด 3 ประเด็น ดังนี้
1. เมืองเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรนวัตกรรม
2. เมืองท2องเที่ยวเชิงอนุรักษ6 และวัฒนธรรม (นครแห2งธรรม : ธรรมชาติ ธรรมะ วัฒนธรรม)
3. ตลาดกลางสินคาเกษตร ศูนย6กลางการคมนาคมขนส2งและกระจายสินคาของภาคใต
ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เปKนเกษตรสุขภาพ
เกษตรคุณภาพ และนํานวัตกรรมเกษตรมาใชเพื่อสรางมูลค2าเพิ่มผลผลิตและสรางรายได
1. เปHาประสงค6ของประเด็นยุทธศาสตร6
1.1 รักษาฐานรายไดเดิม เพิ่มรายได
1.2 ระบบการผลิตที่ไดรับรองมาตรฐาน และระบบ logistics มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
2. ตัวชี้วัดและค2าเปHาหมาย
3. กลยุทธ6
3.1 บริหารจัดการ เขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning)
3.2 พัฒนาเปKนเมืองเกษตรตนแบบที่เพียบพรอมป@จจัยการผลิตดานการเกษตร
3.3 พัฒนาการผลิตและนวัตกรรมการผลิต การเก็บเกี่ยวการเก็บรักษา การแปรรูป
พัฒนาผลิตภัณฑ6บรรจุภณ
ั ฑ6และการตลาดอย2างมืออาชีพ
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3.5 พัฒนาระบบกลไก การบริหารจัดการที่ดินเชิงบูรณาการ
3.6 พัฒนาระบบ Logistics เพื่อเปKนศูนย6กลางการคมนาคมขนส2ง กระจายสินคา
ทางการเกษตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการท2องเที่ยวเชิงอนุรักษ6และวัฒนธรรมระดับมาตรฐาน
สากล ที่สามารถสรางอาชีพและรายไดในพื้นที่เพิ่มขึ้น
1. เปHาประสงค6ของประเด็นยุทธศาสตร6
1.1 รายไดจากการท2องเที่ยวเพิ่มขึ้น
2. ตัวชีว้ ัดและค2าเปHาหมาย
3. กลยุทธ6
3.1 พัฒนาและฟOPนฟูแหล2งท2องเที่ยว โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
เพื่อการท2องเที่ยวที่ไดมาตรฐาน ใหเกิดความยั่งยืน
3.2 พัฒนาสินคา บริการและป@จจัยสนับสนุนการท2องเที่ยวเมืองคอนใหมีคุณภาพ
และปลอดภัย
3.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค6
ดานการท2องเที่ยวแบบครบวงจร
3.4 พัฒนา ยกระดับคุณภาพของบุคลากรการท2องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา สิ่งแวดลอม และพลังงานมี
ประสิทธิภาพ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและการใชพลังงานสะอาด
1. เปHาประสงค6ของประเด็นยุทธศาสตร6
1.1 ทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา สิ่งแวดลอม ไดรับการจัดการอย2างมีประสิทธิภาพและ
ใชอย2างยั่งยืน
1.2 การจัดการพลังงานอย2างมีประสิทธิภาพและใชอย2างประหยัด
2. ตัวชีว้ ัดและค2าเปHาหมาย
3. กลยุทธ6
3.1 พัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา และสิ่งแวดลอมโดยการมี
ส2วนร2วมทุกภาคส2วน
3.2 อนุรักษ6 ปHองกัน ฟOPนฟู ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จังหวัด
3.3 พัฒนาศักยภาพเครือข2ายในการจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการน้ํา
3.4 ส2งเสริมและสนับสนุนใหมีการใชพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงาน
สะอาด และการประหยัดพลังงาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสรางความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเขมแข็ง
1. เปHาประสงค6ของประเด็นยุทธศาสตร6
1.1 ประชาชนไดรับความมั่นคง ปลอดภัย เปKนธรรม
1.2 ประชาชนไดรับสวัสดิการพื้นฐานอย2างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
1.3 ชุมชนเขมแข็ง ประชาชนอยู2ดีมีสุข พึ่งตนเองไดดวยวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง
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3. กลยุทธ6
3.1 สรางความมั่นคง ปลอดภัย และสวัสดิภาพทางสังคมใหครอบครัวและชุมชน
บนพื้นฐานชุมชนเขมแข็ง
3.2 พัฒนาระบบอํานวยความเปKนธรรมใหมีมาตรฐานเปKนที่พึ่งของประชาชน
3.3 เพิ่มโอกาสการเขาถึงสวัสดิการพื้นฐาน อย2างเปKนธรรมและเสมอภาค
3.4 ส2งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยชุมชนแกนหลัก และพัฒนาไปสู2สวัสดิการสังคม
ถวนหนา
3.5 ส2งเสริมสนับสนุนการเรียนรูสู2การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของหมู2บาน/
ชุมชนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3.6 สรางพลังสังคมและกลไก เครือข2ายการพัฒนาในระดับพื้นที่โดยการมีส2วนร2วม
ของประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาสังคมแห2งการเรียนรูและภูมิป@ญญาเพื่อสรางคุณภาพของ
คนนครศรีธรรมราช
1. เปHาประสงค6ของประเด็นยุทธศาสตร6
1.1 การศึกษามีคุณภาพทัดเทียมกับค2ามาตรฐานการศึกษา
1.2 ปEการศึกษาเฉลี่ยของคนจังหวัดนครศรีธรรมราชสูงกว2าเกณฑ6มาตรฐานประเทศ
1.3 เปKนศูนย6กลางทางการศึกษาศาสนา อารยธรรม ประเพณีวัฒนธรรมและ
ภูมิป@ญญาทองถิ่น/สากล
1.4 เครือข2ายชุมชนเขมแข็ง เนนศูนย6การเรียนรู
2. ตัวชีว้ ัดและค2าเปHาหมาย
3. กลยุทธ6
3.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา O-NET
3.2 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับใหไดมาตรฐานสู2สากล
3.3 ยกระดับคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
3.4 ส2งเสริมเด็กเยาวชนและประชาชนใหมีความรูดานศาสนาศิลปะและวัฒนธรม
3.5 สรางเครือข2ายชุมชนดานวิชาชีพ
ปMญหาเร2งด2วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช
1) ป@ญหาน้ํากัดเซาะชายฝ@yง
2) ป@ญหายาเสพติด
3) ป@ญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ํา
4) ป@ญหาการตัดไมทําลายปMา
5) ป@ญหาภัยธรรมชาติ
6) ป@ญหาทางสังคม
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วิสัยทัศน

“องค6กรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส2วนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ.2559 2561) ไดกําหนดขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับสภาวการณ6ในป@จจุบัน ภายใตแนวคิด “หลักความพอเพียง” ตามแนว
พระราชดําริฯ
โดยอาศัยกรอบแนวทางจากยุทธศาสตร6การพัฒนาประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห2งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร6การพัฒนากลุ2มจังหวัดภาคใตฝ@yงอ2าวไทย ยุทธศาสตร6การพัฒนา
จังหวัดนครศรีธรรมราชและภารกิจ 6 ดาน ขององค6กรปกครองส2วนทองถิ่นตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการ
กระจายอํานาจฯ มาตรา 32(1) รวมทั้ง ไดทบทวนจากยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส2วนทองถิ่นฉบับปE
พ.ศ.2558-2560 ประกอบดวย ยุทธศาสตร พันธกิจ และเป(าหมายการพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
พันธกิจ
1. สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรรายย2อย พัฒนาองค6ความรูตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาอาชีพที่สอดคลองกับบริบทของชุมชน และความตองการของตลาด วิสาหกิจชุมชน
สนับสนุนการใชภูมิป@ญญาทองถิ่นและส2งเสริมการนําเทคโนโลยีมาใชในการเพิ่มมูลค2าการผลิต ดานการเกษตร
อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ
3. ส2งเสริมการผลิตและจําหน2ายสินคาเกษตรทั้งที่เปKนอาหาร มิใช2อาหาร และพลังงาน
ทดแทน
4. สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท
5. จัดใหมีระบบโครงสรางพื้นฐานและแหล2งน้ําเพื่อการเกษตรอย2างทั่วถึงและเพียงพอ
6. ฟOPนฟู พัฒนาทรัพยากรเพื่อการท2องเที่ยว ทั้งแหล2งท2องเที่ยว บุคลากร ภาคการตลาด
ประชาสัมพันธ6การท2องเที่ยว เพื่อเสริมสรางภาพลักษณ6ที่ดีของจังหวัด
7. ส2งเสริมการลงทุน การพาณิชย6 และพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท2องเที่ยว
8. ส2งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิป@ญญาทองถิ่นกับองค6ความรูใหม2 สนับ
สนุนการวิจัยและพัฒนาร2วมระหว2างนักวิชาการและชุมชน โดยใหความสําคัญกับความสอดคลองกับความตองการ
ภาคเศรษฐกิจชุมชน
9. พัฒนาความเชื่อมระบบการขนส2งและระบบโลจิสติกส6
เป(าหมายการพัฒนา
1. รายไดของชุมชนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยรอยละ 10 ต2อปE
2. ประชาชนไดใชประโยชน6จากที่ดินอย2างเปKนธรรม ที่ดินมีคุณค2าและไดรับประโยชน6มากขึ้น
3. จังหวัดนครศรีธรรมราชเปKนเมืองน2าท2องเที่ยวติดอันดับของภาคใต
4. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด โดยใหความสําคัญกับการเพิ่ม
มูลค2าการคาการลงทุนของจังหวัด
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พันธกิจ
1. ฟOPนฟูพื้นที่ปMาและระบบนิเวศใหเกิดความอุดมสมบูรณ6
2. ส2งเสริมการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ตนน้ําและลุ2มน้ําอย2างมีประสิทธิภาพ โดยใหมีระบบ
ช2วยตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ําระบบพยากรณ6และเตือนภัยน้ําแลงและน้ําท2วม รวมทั้งส2งเสริมใหมีระบบ
การจัดการน้ําเสีย
3. ส2งเสริมใหมีมาตรการควบคุมการท2องเที่ยวในแหล2งท2องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน ใหอยู2ใน
ขีดความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ
4. ส2งเสริมการดํารงชีวิตตามวิถีไทย เพื่อปลูกฝ@งค2านิยมการบริโภค อย2างพอเพียงและยั่งยืน
การสรางเครือข2ายชุมชน เพื่อการอนุรักษ6ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมชุมชน
5. ส2งเสริมใหชุมชน หมู2บานมีส2วนร2วมในการบริหารจัดการ เพื่อลดมลพิษและควบคุม
กิจกรรมที่จะส2งผลกระทบต2อคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสรางประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะ
ชุมชน ขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส6 ขยะติดเชื้อ ส2งเสริมใหมีมาตรการสรางแรงจูงใจใหเกิดการลดและคัดแยกขยะ
ในแหล2งกําเนิด สนับสนุนการสรางธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนใหมีระบบเก็บขนและกําจัดขยะ แบบรวมศูนย6
6. เสริมสรางประสิทธิภาพในการกําจัด บําบัดมลพิษ ทั้งดานวิชาการ บุคลากร และสราง
จิตสํานึกของชุมชนในการมีส2วนร2วมติดตาม ตรวจสอบ เฝHาระวัง แกไขป@ญหาสิ่งแวดลอม
7. ส2งเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใชพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด
8. สนับสนุนส2งเสริมการรังวัดและจัดทําแผนที่ เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ
9. ผลักดันใหมีระบบคุมครองสิทธิชุมชนและการแบ2งป@นผลประโยชน6ที่เปKนธรรม อนุรักษ6ฟOPนฟู
ความหลากหลายของพันธุกรรมทองถิ่น เพื่อรักษา ปกปHองระบบนิเวศน6ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมชุมชน
เป(าหมายการพัฒนา
1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความสมดุลเชิงนิเวศน6อย2างยั่งยืน ประชาชนมีการ
ดํารงชีวิตอยู2อย2างมีความสุขภายใตคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี
2. ประชาชนมีจิตสํานึกและมีส2วนร2วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
3. ครัวเรือน ชุมชน มีทางเลือกในการใชพลังงาน และมีพลังงานใชอย2างเพียงพอ
4. คุณภาพสิ่งแวดลอมอยู2ในเกณฑ6มาตรฐาน
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
พันธกิจ
1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย6และองค6กรภาคประชาสังคมใหมีศักยภาพเพื่อรองรับการพัฒนาใน
ทุกดาน

- 45 2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรูคู2คุณธรรมจริยธรรม จัดการศึกษาทั้งในและนอก
ระบบ สนับสนุนการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น ส2งเสริมใหเยาวชน ประชาชน ใชประโยชน6จากเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงสรางสรรค6อย2างฉลาดเพื่อเสริมสรางการเรียนรู
3. รณรงค6ใหเกิดการพัฒนา และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดลอม
ชุมชนใหถูกสุขลักษณะ
4. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย6และสาธารณสุข ส2งเสริมการบริหารจัดการแพทย6แผนไทย
(แพทย6ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชน และ สถานพยาบาล
5. รณรงค6 ปHองกัน ควบคุมการแพร2ระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจํานวนผูเสพย6และ
ผูเกี่ยวของใหนอยลง
6. รณรงค6 ควบคุมการแพร2ระบาดของโรคติดต2อรายแรงและปHองกันการเกิดโรคไม2ติดต2อ
เฝHาระวังปHองกันป@ญหาการปMวยและตายดวยโรคอุบัติใหม2
7. ส2งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบรอยและการบรรเทา
สาธารณภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย6สินของประชาชน
8. พัฒนาการกีฬา เสริมสรางโอกาสใหประชาชนทุกกลุ2มออกกําลังกายและเล2นกีฬา จัดหา
สถานที่จัดกิจกรรมออกกําลังกายและเล2นกีฬาอย2างทั่วถึง
9. ส2งเสริมการทํานุบํารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิป@ญญาทองถิ่น
10. พัฒนา ฟOPนฟู ต2อยอดแหล2งเรียนรูทางวัฒนธรรม เพื่อส2งเสริมการเรียนรูของเยาวชนและ
ประชาชนและเผยแพร2สู2สังคมโลก
11. สงเคราะห6 และพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาสในสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และพึ่งพาตนเองได
12. สรางกระบวนการมีส2วนร2วม เพื่อความเขมแข็งของชุมชนสนับสนุนการจัดทําและใชแผนชุมชน
ส2งเสริมกิจกรรมชุมชน และสวัสดิการชุมชน
เป(าหมายการพัฒนา
1. ประชาชน/เยาวชน มีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม ดํารงชีวิตไดอย2างปกติสุข
2. ประชาชนไดรับสวัสดิการพื้นฐานอย2างทั่วถึงเปKนธรรม และมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย6สิน
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นทั้งทางร2างกาย จิตใจ สติป@ญญา รวมทั้งมีอนามัยการเจริญ
พันธุ6ที่เหมาะสมในทุกช2วงวัย
4. ประชาชนมีโอกาสในการเขาถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น และป@จจัยเสี่ยงต2อ
สุขภาพลดลง
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาโครงสร6างพื้นฐาน
พันธกิจ
1. พัฒนาเสนทางคมนาคมภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบใหไดมาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย2าง
ทั่วถึง
2. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพและครบถวนเพียงพอ
3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพอย2างทั่วถึงทุกพื้นที่

- 46 เป(าหมายการพัฒนา
1. มีระบบโครงสรางพื้นฐาน ที่ไดมาตรฐาน มีความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และเชื่อมโยง
กับระบบการขนส2งอื่น รวมทั้งเพียงพอต2อความตองการของประชาชน
2. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐาน ที่มีประสิทธิภาพทั่วถึงทุกพื้นที่
ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสร6างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ6านเมืองที่ดี
พันธกิจ
1. รณรงค6สรางกระบวนการเรียนรู ปลูกฝ@งจิตสํานึก ค2านิยมตามหลักการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย6ทรงเปKนประมุข เสริมสรางวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและ
จิตสํานึกธรรมาภิบาลใหแก2เยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส2วน
2. พัฒนาการบริหารจัดการองค6กรตามหลักธรรมาภิบาลใหมีประสิทธิภาพ และโปร2งใส
สนับสนุนใหใชทรัพยากรในการบริหารอย2างคุมค2า ปรับปรุงระบบขอมูลและรูปแบบการใหบริการประชาชน
ลดขั้นตอนการทํางานเพื่ออํานวยความสะดวกแก2ประชาชน
3. พัฒนาและส2งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นที่ตอบสนองความตองการในระดับชุมชน
ภายใตกระบวนการมีส2วนร2วมจากทุกภาคส2วน สนับสนุนใหมีระบบฐานขอมูลกลาง และระบบการติดตาม
ประเมินผล
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค6กรอย2างสม่ําเสมอและต2อเนื่อง เพื่อเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
เป(าหมายการพัฒนา
1. ประชาชนมีจิตสํานึกที่ดี มีส2วนร2วมในการพัฒนาทองถิ่น
2. องค6กรปกครองส2วนทองถิ่นมีความพรอมในการแกป@ญหาและใหบริการประชาชน
3. มีการบริหารจัดการที่โปร2งใสและมีประสิทธิภาพ และเพิ่มการมีส2วนร2วมของทุกภาคีในการ
พัฒนา
(7) การพัฒนาตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ที่แถลงนโยบายต2อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๕๔
ผศ.เชาวนวัศ เสนพงศ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชได"แถลงนโยบายต%อสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ดังต%อไปนี้
๑. นโยบายด)านการเมือง การบริหาร
เพื่อมุ%งพัฒนาเทศบาลสู%ความเป-นเลิศด"านการบริหารจัดการ โดยมี ๓ แนวทางการดําเนินงาน
ได"แก%
๑.๑ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเทศบาล ด"วยหลักนิติธรรม คุณธรรม ความคุ"มค%า
โปร%งใส ตรวจสอบได" ความรับผิดชอบ และการมีส%วนร%วมของประชาชน
๑.๒ บริหารจัดการเทศบาลแบบระบบเป7ด โดยการส%งเสริมและสนับสนุนให"ประชาชนเข"า
มามีส%วนร%วมในการบริหารจัดการ ตั้งแต%ร%วมคิด ร%วมทํา ร%วมตรวจสอบ รวมทั้งส%งเสริม ให"มีระบบการตรวจสอบ
ความโปร%งใส และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต"องการของประชาชน

- 47 ๑.๓ เสริมสร"างศักยภาพบุคลากรของเทศบาลทุกระดับอย%างต%อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเทศบาล
๒. นโยบายและยุทธศาสตรด)านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
มุ%งเน"นให"ประชาชนเป-นหัวใจของการบริการ โดยมี ๙ แนวทางการดําเนินงาน ได"แก%
๒.๑ น"อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป-นแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิต
และเสริมสร"างความเข"มแข็งให"กับชุมชน
๒.๒ จัดตั้งศูนยชุมชน แม%บ"าน อสม. และผู"สูงอายุ แบบบูรณาการ
๒.๓ สนับสนุนการให"การสงเคราะหผู"ด"อยโอกาสทางสังคมอย%างทั่วถึง และเป-นธรรม
ได"แก% เด็ก สตรี ผู"สูงอายุ คนพิการ
๒.๔ ส%งเสริมและสนับสนุนการแก"ไขป?ญหาความยากจนอย%างยั่งยืน โดยการสร"างงาน สร"าง
อาชีพ สร"างรายได" และลดรายจ%ายของประชาชน
๒.๕ สร"างศูนยพัฒนาเด็กเล็กในชุมชน
๒.๖ สนับสนุนให"ประชาชนออกกําลังกาย และเล%นกีฬา เพื่อสร"างเสริมสุขภาพและ
พลานามัยที่ดี
๒.๗ เพิ่มลานกีฬา / ลานสุขภาพในชุมชน และสนับสนุนอุปกรณกีฬา
๒.๘ พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยใช"เทคโนโลยีที่ทันสมัย
๒.๙ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการปFองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓. นโยบายด)านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี
โดยมี ๖ แนวทางการดําเนินงาน ได"แก%
๓.๑ จัดให"มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประจําเทศบาล และคืนโรงเรียนประถมศึกษา
ให"แก%ชุมชน
๓.๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และความเท%าเทียมกันทางการศึกษาของ
นักเรียนทุกระดับ
๓.๓ พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน ด"วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๔ ส%งเสริมและสนับสนุนให"เด็กเป-นคนดี มีความรู"คู%คุณธรรม
๓.๕ ส%งเสริมและสนับสนุนให"เด็ก และเยาวชน ใช"เวลาว%างให"เป-นประโยชนด"วยกีฬา ดนตรี
และกิจกรรมนันทนาการ
๓.๖ ส%งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิป?ญญา
ท"องถิ่น

- 48 ๔. นโยบายด)านสาธารณูปโภค และโครงสร)างพื้นฐาน
โดยมี ๔ แนวทางการดําเนินงาน ได"แก%
๔.๑ พัฒนาระบบคมนาคมขนส%ง ระบบการจราจร และไฟฟFาสาธารณะ ให"ทั่วถึงเพียงพอ
และได"มาตรฐาน
๔.๒ พัฒนาระบบการผลิต จําหน%ายน้ําประปา ให"ทั่วถึงเพียงพอ และมีคุณภาพ
๔.๓ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ํา และระบบการปFองกันน้ําท%วมอย%างยั่งยืน
๔.๔ การจัดตั้งศูนยซ%อมและบริการประชาชน ๒๔ ชั่วโมง เรียกว%า “หน%วย BEST”
๕. นโยบายด)านเศรษฐกิจ
มุ%งเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพควบคู%การพัฒนาด"านการท%องเที่ยว โดยมี ๕ แนวทาง
การดําเนินงาน ได"แก%
๕.๑ จัดศูนยกลางการพัฒนาอาชีพสําหรับชุมชน
๕.๒ จัดลานค"าชุมชนและพัฒนาย%านการค"าเดิมของเมือง
๕.๓ จัดตลาดน้ําเมืองลิกอร เพื่อเสริมสร"างรายได"และส%งเสริมการท%องเที่ยว
๕.๔ ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร"างพื้นฐานด"านการท%องเที่ยว
๕.๕ สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส%งเสริมการท%องเที่ยวในรูปแบบต%างๆ
๖. นโยบายและยุทธศาสตรด)านสาธารณสุขและสิ่งแวดล)อม
มุ%งพัฒนาสู%การเป-นเทศบาลนครชั้นนําที่น%าอยู%ที่สุด โดยมี ๔ แนวทางการดําเนินงาน ได"แก%
๖.๑ ปรับปรุงภูมิทัศน ภูมิสถาป?ตย และจัดระบบการกําจัดสิ่งปฏิกูลอย%างเป-นระเบียบเพื่อ
เป-น “เทศบาลน%าอยู%”
๖.๒ “เทศบาลสีเขียว” โดยจัดพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นครอบคลุมในเขตเทศบาลเพื่อลดมลพิษ
๖.๓ ยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลให"มีคุณภาพการบริการเทียบเท%าโรงพยาบาลเอกชน
๖.๔ จัดให"มีโรงพยาบาลชุมชน ๔ มุมเมือง
(8) การใช6ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในการกําหนดแนวทางการพัฒนา
เนื่องจากในป@จจุบันการประกาศกฎกระทรวงใชบังคับผังเมืองรวมในพื้นที่เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชหมดอายุ จึงไดมีการตราเทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง กําหนดบริเวณหาม
ก2อสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด หรือบางประเภทในทองที่เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2551 และเทศบัญญัตินี้ใหสิ้นสุดระยะเวลาการใชบังคับเมื่อมีการ
ประกาศกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ.2518

- 49 ปญหาและความตองการของชุมชน จากการประชุมประชาคมชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 62 ชุมชน
ระหวางวันที่ 16 - 31 มีนาคม 2558 และวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ หองประชุมเทศบาล (ชั้น 5)
ชุมชน/กลุมเปาหมาย
ปญหาและความตองการ
คูขวางคลัง
ปญหาไมมีหองน้ําพรอมถังน้ําขนาดใหญในชุมชน
เขต 1
ปญหาเสาไฟฟ'า และแสงสวางสาธารณะไมเพียงพอ

คูขวางคลัง
เขต 2

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการกอสรางหองน้ํา พรอมติดตั้งถังน้ําขนาดใหญภายในสวนหยอมชุมชน
ดําเนินการติดตั้งเสาไฟฟ'าสาธารณะ และเพิ่มความสวางใหเพียงพอในชุมชน
เชน บริเวณซอยวาสนา 1 , 2

ปญหาไมมีสะพานขามในชุมชน

ดําเนินการกอสรางสะพานในชุมชน

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง และปรับปรุงถนนแบบถมหินคลุกในชุมชน
เชน บริเวณซอยวาสนา 2

ปญหาถังขยะในชุมชนไมเพียงพอ และการจัดเก็บขยะ
ในชุมชนไมทั่วถึงทุกซอย

ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอในชุมชน
ดําเนินการจัดชวงเวลาการใหบริการรถจัดเก็บขยะมากขึ้น

ปญหาไมมีลานกีฬาและขาดอุปกรณ7ออกกําลังกายในชุมชน ดําเนินการกอสรางลานกีฬาพรอมอุปกรณ7ออกกําลังกายในชุมชน
ปญหาไมมีหอกระจายขาวสารในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งหอกระจายขาวสารในชุมชน จํานวน 3 จุด
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คูขวางทาวัง
เขต 3

ปญหาและความตองการ
ปญหาเสาไฟฟ'า และแสงสวางสาธารณะไมเพียงพอ

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าสาธารณะ และอุปกรณ7เพิ่มความสวางใหเพียงพอในชุมชน

ปญหาถังขยะในชุมชนไมเพียงพอ และการจัดเก็บขยะ
ในชุมชนไมทั่วถึงทุกซอย

ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอในชุมชน
ดําเนินการจัดชวงเวลาการใหบริการรถจัดเก็บขยะมากขึ้น

ปญหาการเรียกเก็บคาน้ําประปาขอมูลไมเป<นปจจุบัน

ดําเนินการบริหารจัดการเรียกเก็บคาน้ําประปาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ปญหาไมไดติดตั้งระบบเสียงตามสายในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งระบบเสียงตามสายในชุมชน

ปญหาศาลาชุมชน ชํารุด ทรุดโทรม

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซมศาลาชุมชน

ปญหาถังขยะไมเพียงพอตอความตองการในชุมชน

ดําเนินการจัดหาถังขยะ และฝาป?ดถังขยะใหเพียงพอในชุมชน
ดําเนินการรณรงค7สรางจิตสํานึกในการรักษาความสะอาดในชุมชน

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมพรอมทอระบายน้ําในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง และปรับปรุงถนนพรอมทอระบายน้ําระดับเดียวกับ
ถนนในชุมชน

- 51 ชุมชน/กลุมเปาหมาย

ทาโพธิ์

ปญหาและความตองการ
ปญหาเสาไฟฟ'า และแสงสวางสาธารณะไมเพียงพอ

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าสาธารณะ และอุปกรณ7เพิ่มความสวางใหเพียงพอในชุมชน
เชน บริเวณซอยคันทรีโฮม

ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

ดําเนินการขุดลอก/ดูดลางทอระบายน้ําในชุมชน (หนาศาลาชุมชน)

ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย7สินในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรป?ด (CCTV) ในชุมชน

ปญหาไมไดติดตั้งระบบเสียงตามสายในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งระบบเสียงตามสายในชุมชน

ปญหาไมมีลานกีฬา และขาดอุปกรณ7การออกกําลังกาย/
เด็กเลนในชุมชน

ดําเนินการกอสรางลานกีฬา จัดหาอุปกรณ7การออกกําลังกาย/เด็กเลนในชุมชน

ปญหาขาดการสงเสริมกิจกรรมงานประเพณี และกิจกรรม ดําเนินการสงเสริมกิจกรรมงานประเพณี/ศาสนา และกิจกรรมตางๆ ในชุมชน
ตางๆ ในชุมชน
เชน งานประเพณีเดือนสิบ งานวันเด็ก งานวันปMใหม ฯลฯ
ปญหายุงพาหะนําโรคติดตอในชุมชน

ดําเนินการฉีดพนเคมีกําจัดยุงดวยเครื่อง ULV ใหมากขึ้น
เชน เดือนละ 1 - 2 ครั้ง
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หนาสถานีรถไฟ
เขตนอกโคก

ปญหาและความตองการ
ปญหาถังขยะไมเพียงพอในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอในชุมชน

ปญหาอุบัติเหตุบนทองถนนในชุมชน

ดําเนินการกอสรางทางลูกระนาดบนถนนในชุมชน

ปญหาฝุRนละอองบนถนนในชุมชน

ดําเนินการฉีดน้ําฝุRนละอองบนทองถนนในชุมชน เดือนละ 2 ครั้ง เชน
บริเวณซอยตนภาษี

ปญหาทอระบายน้ําอุดตันในชุมชน

ดําเนินการขุดลอก และดูดลางทอระบายน้ําซอยในชุมชน

ปญหาไมมีป'ายชื่อซอยในชุมชน

ดําเนินการจัดหา และติดตั้งป'ายชื่อซอยในชุมชน เชน บริเวณซอยตนภาษี

ปญหาขาดระบบอินเตอร7เน็ตไรสาย (Wifi) ในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งระบบอินเตอร7เน็ตไรสาย (Wifi) ในชุมชน

ปญหาแสงสวางไฟฟ'าสาธารณะไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งอุปกรณ7ไฟฟ'าเพิ่มแสงสวางไฟฟ'าสาธารณะในชุมชน เชน
บริเวณสนามตะกรอ ถนนซอย 9 ซอย 10 ซอย 13

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง และปรับปรุงถนนในชุมชน เซน บริเวณถนนซอย 8
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ปญหาและความตองการ
หนาสถานีรถไฟ
ปญหาไมมีลานกีฬา และขาดอุปกรณ7การออกกําลังกาย
เขตสะพานยาว
ในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการกอสรางลานกีฬา และจัดหาอุปกรณ7การออกกําลังกายในชุมชน

ปญหาเด็กนักเรียนขาดแคลนชุดนักเรียน และอุปกรณ7
การเรียนในชุมชน

ดําเนินการจัดหา และสนับสนุนชุดนักเรียน/อุปกรณ7การเรียนใหแกเด็ก เยาวชน
ที่ยากไรในชุมชน

ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนเกิดการจางงาน สงเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ
ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และจัดหาตลาด
วิทยากรฝWกสอนอาชีพสําหรับผูวางงาน พรอมอุปกรณ7ฝWกอาชีพในชุมชน

ปญหาขาดการสงเสริมกิจกรรมงานประเพณี ศาสนา
และวัฒนธรรมในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมกิจกรรมงานประเพณี/ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน เชน
งานวัด งานรดน้ําผูใหญ งานวันเด็ก

ปญหาน้ําประปาไหลไมเพียงพอ และน้ําประปาเป<นสีขุน
ตกตะกอน

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน
ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพระบบน้ําประปาในชุมชน

ปญหาไฟฟ'าสาธารณะสวางไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการซอมแซม/ติดตั้งไฟฟ'าสาธารณะเพิ่มแสงสวางในชุมชน เชน บริเวณ
ซอย 1 - 7 (เปลี่ยนสายไฟฟ'า ขนาด 2.25)
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บานตก

ปญหาและความตองการ
ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการสํารวจ กอสราง และปรับปรุงแบบถนนลาดยางในชุมชน เซน
บริเวณซอย 1 - 7

ปญหาถังขยะในชุมชนไมเพียงพอ และการจัดเก็บขยะ
ในชุมชนไมทั่วถึงทุกซอย

ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอในชุมชน
ดําเนินการจัดชวงเวลาการใหบริการรถจัดเก็บขยะใหมากขึ้น

ปญหาฝุRนละอองบนถนนในชุมชน

ดําเนินการฉีดน้ําฝุRนละอองบนทองถนนในชุมฃน

ปญหายุงพาหะนําโรคติดตอในชุมชน

ดําเนินการฉีดพนเคมีกําจัดยุงดวยเครื่อง ULV ทุกซอยในชุมชนใหมากขึ้น
(เดือนละ 2 ครั้ง)

ปญหาไมมีสุขาเคลื่อนที่ใชในชวงเกิดอุทกภัยในชุมชน

ดําเนินการจัดหา และติดตั้งสุขาเคลื่อนที่ใชในชวงเกิดอุทกภัยในชุมชน จํานวน 2 ชุด

ปญหาไมมีการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน เชน การตัดหญา ตัดแตงกิ่งไม ปลูกตนไม

ปญหาขาดการสงเสริมกิจกรรมงานประเพณี ศาสนา
และวัฒนธรรมในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมกิจกรรมงานประเพณี/ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน
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ปญหาและความตองการ
ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการกอสรางประตูระบายน้ําในชุมชน เชน บริเวณตอนลางวัดทาโพธิ์บางงัน

ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนเกิดการจางงาน สงเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ
ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และจัดหาตลาด
เชน การจัดหาเรือนําเที่ยวตามลําน้ํา

ปญหาขาดการกระตุนการทองเที่ยว และเศรษฐกิจใน
ชุมชน

ดําเนินการจัดหาตลาดน้ําในชุมชน เชน ตลาดน้ําระหวางทาโพธิ์ - วัดศรีทวี
จัดหาเรือนําเที่ยวตามลําน้ํา

ปญหาอุบัติเหตุบนทองถนน และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย7สินในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรป?ดในชุมชน เชน ติดตั้งกลองวงจรป?ด ( CCTV )
บริเวณถนนริมทางรถไฟ จํานวน 4 จุด

ปญหาไฟฟ'าสาธารณะสวางไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการซอมแซม/ติดตั้งไฟฟ'าสาธารณะเพิ่มแสงสวางในชุมชน เชน บริเวณ
ถนนริมทางรถไฟ

ปญหาปรับปรุงภูมิทัศน7 ลานเอนกประสงค7 และริมคลอง

ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน เชน การตัดหญา ตัดแตงกิ่งไม ปลูกตนไม

ปญหากลองวงจรป?ด (CCTV) ไมเพียงพอ

ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรป?ด (CCTV) ภายในชุมชน

- 56 ชุมชน/กลุมเปาหมาย

ปญหาและความตองการ
ปญหาทอประปาริมคลองทาเรียนแตก

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม หรือเปลี่ยนทอเมนประปาบริเวณคลองทาเรียน

วัดหัวอิฐ

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรม

ดําเนินการกอสราง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เชน บริเวณถนนหลังวัดหัวอิฐ

ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนเกิดการจางงาน สงเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ
ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และจัดหาตลาด

ปญหาขาดการสงเสริมกิจกรรมงานประเพณี ศาสนา
และวัฒนธรรมในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมกิจกรรมงานประเพณี/ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน

ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุงขยายทอระบายน้ําในชุมชน

ปญหาหอกระจายขาว และเสียงตามสายในชุมชนมีไมทั่วถึง ดําเนินการติดตั้งระบบเสียงตามสายและเครื่องขยายเสียงตามสายในชุมชน
ปญหากลองวงจรป?ด (CCTV) ไมเพียงพอ

ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรป?ด (CCTV) ภายในชุมชน
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ปญหาและความตองการ
บอทรัพย7
ปญหาไฟฟ'าสาธารณะสวางไมเพียงพอในชุมชน

ซอยตนหวา

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการซอมแซม/ติดตั้งไฟฟ'าสาธารณะเพิ่มแสงสวางในชุมชน
เชน บริเวณสุดซอยบอทรัพย7

ปญหาน้ําประปาไหลไมเพียงพอ และน้ําประปาเป<นสีขุน
ตกตะกอน

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน
ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพระบบน้ําประปาในชุมชน

ปญหาอุบัติเหตุบนทองถนนในชุมชน

ดําเนินการกอสรางทางลูกระนาดบนถนนในชุมชน

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง/ปรับปรุงถนน และผิวถนนในชุมชน
เชน บริเวณถนนซอยบอทรัพย7

ปญหาไมมีทอระบายน้ําในบางจุดของชุมชน

ดําเนินการกอสรางทอระบายน้ําพรอมฝาทอระบายน้ําในชุมชน
เชน บริเวณตลอดซอยบอทรัพย7 และหนาบานเลขที่ 203/2

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการกอสรางและปรับปรุง/ซอมแซมถนนในชุมชน เชน ซอยประดับตลอดสาย

ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุงขยายทอระบายน้ําในชุมชน
เชน บริเวณซอยตนหวา 5 ซอยตาทอง
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ไสเจริญ

ปญหาและความตองการ
ปญหาไฟฟ'าสาธารณะสวางไมเพียงพอในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการติดตั้งเสาไฟฟ'าสาธารณะเพิ่มแสงสวางในชุมชน เชน ซอยตาทอง

ปญหาถังขยะไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอในชุมชน เชน ขอถังขยะแบบมีลอเพิ่มเติม

ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนเกิดการจางงาน สงเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ
ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และจัดหาตลาด
เชน การทําน้ําดื่มในชุมชน

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการกอสรางและปรับปรุง/ซอมแซมถนนในชุมชน เชน ทายซอยไทยบัณฑิต
ดําเนินการกอสรางและปรับปรุงยกระดับถนนในชุมชน เชน ซอยหลังบริษัทโตโยตา

ปญหาไมมีทอระบายน้ําในบางจุดของชุมชน

ดําเนินการกอสรางทอระบายน้ําพรอมฝาทอระบายน้ําในชุมชน
เชน บริเวณทายซอยไทยบัณฑิต ซอยไสเจริญฝ`งตะวันออก ซอยซีรอตุสสลาม

ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนเกิดการจางงาน สงเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ
ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และจัดหาตลาด
เชน การทําของชํารวยงานแตง การจัดดอกไมสด
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ปญหาและความตองการ

การคาดการณแนวโนมในอนาคต

ปญหาไฟฟ'าสาธารณะสวางไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการซอมแซม/ติดตั้งไฟฟ'าสาธารณะเพิ่มแสงสวางในชุมชน

ปญหาทอระบายน้ําอุดตันในชุมชน

ดําเนินการขุดลอก ลางคู/ทอระบายน้ําในชุมชน เชน บริเวณซอยนพวงศ7

ปญหาขาดการสงเสริมสุขภาพในชุมชน

ดําเนินการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ประจําปM และรณรงค7สงเสริมการบริโภคสุขอนามัย
สงเสริมการออกกําลังกายในชุมชน

ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย7สินในชุมชน

ดําเนินการจัดหนวยอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยในชุมชน

ปญหาไมไดติดตั้งระบบเสียงตามสายในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งระบบเสียงตามสายในชุมชน

ปญหาขาดการสงเสริมกิจกรรมงานประเพณี ศาสนา
และวัฒนธรรมในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมกิจกรรมงานประเพณี/ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน
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ปญหาและความตองการ
การเคหะแหงชาติ ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน
นครศรีฯ
ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุงถนนในชุมชน เชน ซอยการเคหะ 1, 2, 3
ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุงขยายทอระบายน้ําในชุมชน
ดําเนินการขุดลอก และดูดลางทอระบายน้ําในชุมชน

ปญหาน้ําประปาไหลไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน

ปญหาถังขยะในชุมชนไมเพียงพอ และการจัดเก็บขยะ
ในชุมชนไมทั่วถึงทุกซอย

ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอในชุมชน
ดําเนินการจัดชวงเวลาการใหบริการรถจัดเก็บขยะใหมากขึ้น

ปญหาติดตั้งไฟฟ'าแสงสวางสาธารณะในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งเสาไฟฟ'าสาธารณะในชุมชน เชน บริเวณซอย 6/1 และติดตั้ง
ไฟสองสวางแบบสปอตไลท7ลานอเนกประสงค7 ดานหนาหมูบาน ศูนย7พัฒนาเด็กเล็ก
ซอยการเคหะแยก 1

ปญหาขาดการจัดระเบียบจอดรถในชุนชน

ดําเนินการจัดระเบียบ และบริหารจัดการพื้นที่จอดรถในชุมชน

ปญหาไมมีทอระบายน้ํา

ดําเนินการกอสรางทอระบายน้ําถนนพัฒนาการคูขวาง บริเวณชุมชนการเคหะแหงชาติฯ
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ปญหาและความตองการ
ดอนไพร
ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนเกิดการจางงาน สงเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ วิทยากร
ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และจัดหาตลาด

ปญหาทางเทาชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุง/ซอมแซมทางเทาในชุมชน เชน บริเวณหลังวัดประดู วัดแจง
(ปรับพื้นที่ลานชุมชน/ตกแตงดอกไม)

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน เชน บริเวณ
ซอยหมูบานปRาไม และดําเนินการถมหินบริเวณ ซอย 5

ปญหาน้ําทวมขังบริเวณบางซอยในชุมชน

ดําเนินการกอสรางขยายทอระบายน้ําในชุมชน เชน ซอยหมูบานปRาไม ถนนหลัง
วัดแจง และขุดลอกทอระบายน้ําในชุมชน

ปญหาไมมีการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน เชน การตัดหญา ตัดแตงกิ่งไม ปลูกตนไม
บริเวณหนาป'ายชุมชนดอนไพร

ปญหาอุบัติเหตุบนทองถนน และฉกชิงวิ่งราวทรัพย7สิน
ในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรป?ด (CCTV) ในชุมชน
ดําเนินการติดตั้งกระจกโคงบริเวณสี่แยกวัดประดูกับวัดชะเมา
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ราชนิคม

ปญหาและความตองการ
ปญหาขาดการสงเสริมกิจกรรมงานประเพณี และ
กิจกรรมตางๆ ในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการสงเสริมกิจกรรมงานประเพณี/ศาสนา และกิจกรรมตางๆ ในชุมชน เชน
งานประเพณีเดือนสิบ งานวันเด็ก งานวันปMใหม ฯลฯ

ปญหาทอระบายน้ําอุดตันในชุมชน

ดําเนินการขุดลอก และดูดลางทอระบายน้ําซอยในชุมชน

ปญหาทอระบายน้ําชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการกอสราง ปรับปรุงทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ในชุมชน
เชน บริเวณทอระบายน้ํากลางถนน (ปรับปรุงใหเสมอระดับเดียวกับถนน)

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรม และไมมีทอระบายน้ํา
ในชุมชน

ดําเนินการกอสราง ปรับปรุงถนนพรอมทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
ในชุมชน เชน ถนนตรงขามซอยราชนิคม 5 ติดกับโรงแรมราชา

ปญหาติดตั้งไฟฟ'าแสงสวางสาธารณะในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งเสาไฟฟ'าสาธารณะในชุมชน เชน บริเวณซอยทาขนอม

ปญหาถังดับเพลิงไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งถังดับเพลิงใหเพียงพอ และติดตั้งตามจุดที่มีความเสี่ยงในชุมชน

ปญหายุงพาหะนําโรคติดตอในชุมชน

ดําเนินการฉีดพนเคมีกําจัดยุงดวยเครื่อง ULV ทุกซอยในชุมชนใหมากขึ้น
(เดือนละ 2 ครั้ง)

ปญหาฝุRนละอองบนถนนในชุมชน

ดําเนินการฉีดน้ําฝุRนละอองบนทองถนนในชุมชน
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บางงัน

ปญหาและความตองการ
ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุงขยายทอระบายน้ําในชุมชน เชน ซอยศรีสุข

ปญหาอุบัติเหตุบนทองถนน และฉกชิงวิ่งราวทรัพย7สิน
ในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรป?ด (CCTV) ในชุมชน จํานวน 5 จุด เชน
สามแยกหลังวัดชะเมา ทายซอยราชนิคมติดถนนออมคาย ซ.สแตนดาร7ด
บริเวณหลัง ร.พ.นครินทร7

ปญหาน้ําประปาไหลไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน

ปญหาทอระบายน้ําอุดตันในชุมชน

ดําเนินการขุดลอก และดูดลางทอระบายน้ําทุกซอยในชุมชน

ปญหาขาดการสงเสริมกิจกรรมงานประเพณี ศาสนา
วัฒนธรรม และกิจกรรมตางๆ ในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมกิจกรรมงานประเพณี/ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน
เชน วันเด็ก วันขึ้นปMใหม วันสงกรานต7

ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนเกิดการจางงาน สงเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ วิทยากร
ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และจัดหาตลาด
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ตลาดหัวอิฐ

ปญหาและความตองการ
ปญหาถังขยะไมเพียงพอในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอในชุมชน

ปญหายุงพาหะนําโรคติดตอในชุมชน

ดําเนินการฉีดพนเคมีกําจัดยุงดวยเครื่อง ULV ทุกซอยในชุมชนใหมากขึ้น
(เดือนละ 2 ครั้ง)

ปญหาน้ําประปาไหลไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน

ปญหาไมมีการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน เชน การตัดหญา ตัดแตงกิ่งไม ปลูกตนไม

ปญหาการกระจายขาวสาร และประชาสัมพันธ7ไมทั่วถึง
ในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งหอกระจายขาว และเสียงตามสายในชุมชน

ปญหาอุบัติเหตุบนทองถนน และฉกชิงวิ่งราวทรัพย7สิน
ในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรป?ดในชุมชน จํานวน 4 จุด เชน ซอยตลาดแมพยอม
ซอย บขส. ซอยตลาดหัวอิฐ และบริเวณทางออก บขส.

ปญหาขาดการสงเสริมกิจกรรมงานประเพณี ศาสนา
และวัฒนธรรมในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมกิจกรรมงานประเพณี/ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน
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ปญหาและความตองการ
หนาทักษิณ
ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุงยกระดับพื้นถนนในชุมชน เชน บริเวณ
หลัง Big C (ดานหลังทางออกของหาง) ถนนเอกนคร

ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุงขยายทอระบายน้ําในชุมชน เชน
บริเวณซอยทักษิณ 3 , 4 , 5 ทั้ง 2 ฝ`ง

ปญหาไมมีเครื่องกรองน้ําเพื่อใชในการอุปโภค/บริโภค
ในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ําแบบหยอดเหรียญที่มีประสิทธิภาพในชุมชน

ปญหาฝาทอระบายน้ําชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการจัดหา/เปลี่ยนฝาทอระบายน้ําในชุมชน เชน บริเวณศาลเจากวนอู
(ถนนราชดําเนิน)

ปญหาทอระบายน้ําอุดตันในชุมชน

ดําเนินการขุดลอก และดูดลางทอระบายน้ําซอยในชุมชน เชน บริเวณหลังราน
แป'งกรอบ ซอยทักษิณ 3 , 4 , 5 ซอยธรรมธารา และซอยอื่นๆ

ปญหาถนนริมคูน้ําหนาซอยทักษิณ 3 ชํารุด เป<นหลุมใหญ

ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมถนนริมคูน้ําหนาซอยทักษิณ 3 ที่ชํารุด เป<นหลุม เป<นบอ

ปญหาขาดระบบอินเตอร7เน็ตไรสาย (Wifi) ในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งระบบอินเตอร7เน็ตไรสาย (Wifi) ในชุมชน
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ปญหาและความตองการ
ปญหายุงพาหะนําโรคติดตอในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการฉีดพนเคมีกําจัดยุงดวยเครื่อง ULV ทุกซอยในชุมชนใหมากขึ้น
(เดือนละ 2 ครั้ง)

สารีบุตร

ปญหาถังขยะในชุมชนไมเพียงพอ และการจัดเก็บขยะ
ในชุมชนไมทั่วถึงทุกซอย

ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอในชุมชน
ดําเนินการจัดชวงเวลาการใหบริการรถจัดเก็บขยะมากขึ้น

ปญหาขาดการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน เชน ตัดหญา ตัดแตงกิ่งไมใหสะอาดเรียบรอย

ปญหาถังดับเพลิงไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งถังดับเพลิงใหเพียงพอ และติดตั้งตามจุดที่มีความเสี่ยงในชุมชน

ปญหาน้ําประปาไหลไมเพียงพอ และสีน้ําประปาขุน
ในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน

ปญหาไมไดติดตั้งป'ายสัญลักษณ7ทางตันในชุมชน

ดําเนินการจัดหา และติตตั้งป'ายสัญลักษณ7ระบุทางตันในชุมชน

ปญหาถนนบางสายยังไมไดรับการปรับปรุงในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุงถนนในชุมชน เชน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จนถึงคลอง (ป'องกันเป<นแหลงทิ้งขยะชุมชน)
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ปญหาและความตองการ
ปญหาไมมีสะพานขามคลองในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการกอสรางสะพานขามคลองคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพื่อเชื่อมไปถึงวัด

ปญหาไมมีที่ทําการของชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสรางที่ทําการชุมชน เพื่อประโยชน7ใชสอยของชุมชน

ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุงขยายทอระบายน้ําในชุมชน
ดําเนินการขุดลอกคลอง/ทอและดูดลางทอระบายน้ําในชุมชน
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ปญหาและความตองการ
ปRาโลง
ปญหาไฟฟ'าแสงสวางสาธารณะสวางไมเพียงพอในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าแสงสวางสาธารณะในจุดอับแสงสวางชุมชน เชนบริเวณ
ดานหนาศาลาชุมชนปRาโลง

ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนเกิดการจางงาน สงเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ วิทยากร
ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และจัดหาตลาด
เชน การทําขนมไทย

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุงถนนแบบลาดยางในชุมชน เชน ถนนปRาโลง
ตลอดสาย

ปญหาขาดการสงเสริมกิจกรรมงานประเพณี ศาสนา
และวัฒนธรรมในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมกิจกรรมงานประเพณี/ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน

ปญหาขาดอุปกรณ7การออกกําลังกายในชุมชน

ดําเนินการจัดหาอุปกรณ7การออกกําลังกายอยางเพียงพอในชุมชน เชน
อุปกรณ7สนามเด็กเลน ชุดเครื่องเสียง และเวทีนําเตน ชุดออกกําลังกายแอโรบิค

ปญหาอุบัติเหตุบนทองถนน และฉกชิงวิ่งราวทรัพย7สิน
ในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรป?ดในชุมชน เชน ติดตั้งกลองวงจรป?ดบริเวณถนนปRาโลง

- 69 ชุมชน/กลุมเปาหมาย

บุญพา - สันติ

ปญหาและความตองการ
ปญหาน้ําทวมในชุมชน น้ําระบายไมทัน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการขุดลอกคู และดูดลางทอระบายน้ําในชุมชน

ปญหาขาดแคลนถังดับเพลิง

ดําเนินการติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชน

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรม และไมมีทอระบายน้ํา
ในชุมชน

ดําเนินการกอสราง/ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมทอระบายน้ําในชุมชน
เชน บริเวณซอยบุญพา 2
ดําเนินการกอสราง/ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน เชน ซอยบุญพา
1 , 5 และซอยบุญพาตลอดสาย

ปญหาระบบไฟฟ'าสาธารณะลานกีฬาในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุง/ซอมแซมระบบไฟฟ'าลานกีฬาในชุมชน เชน ติดตั้งระบบไฟฟ'า
พรอมที่เก็บเครื่องเสียง

ปญหาถังขยะในชุมชนไมเพียงพอ และการจัดเก็บขยะ
ในชุมชนไมทั่วถึงทุกซอย

ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอในชุมชน
ดําเนินการจัดชวงเวลาการใหบริการรถจัดเก็บขยะมากขึ้น

ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุงขยายทอระบายน้ําในชุมชน เชน ซอยบุญพา
1, 2, 3
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พะเนียด

ปญหาและความตองการ
ปญหาน้ําประปาไหลไมเพียงพอ และสีน้ําประปาขุน
ในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน
เชน ซอยกิจวิบูลย7 ซอยบุญพา 108 - 109

ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนเกิดการจางงาน สงเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ วิทยากร
ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และจัดหาตลาด

ปญหาป'ายบอกชื่อชุมชนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการเปลี่ยน/ติดตั้งป'ายบอกชื่อชุมชนใหชัดเจนมากขึ้น

ปญหาทอระบายน้ําในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง/ปรับปรุงทอระบายน้ําในชุมชน เชน บริเวณในซอยปาดังซ7
(หนาบานเลขที่ 1038/4) บริเวณวิกคิงส7ดานซายติดกับรานน้ําชาป'าเขียม

ปญหาอุบัติเหตุบนทองถนน และฉกชิงวิ่งราวทรัพย7สิน
ในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรป?ดในชุมชน เชน ติดตั้งกลองวงจรป?ดบริเวณสามแยก
ตลาดเสาร7 - อาทิตย7ติดกับรานอมรวัฒนา และสี่แยกบานเสริมรัตน7 จํานวน 2 จุด

ปญหาถังดับเพลิงไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งถังดับเพลิงใหเพียงพอ และติดตั้งตามจุดที่มีความเสี่ยงในชุมชน
เชน บริเวณถนนพะเนียด บาลายซอยปาดังซ7
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ปญหาและความตองการ
ปญหาถังขยะในชุมชนไมเพียงพอ และการจัดเก็บขยะ
ในชุมชนไมทั่วถึงทุกซอย

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอในชุมชน
ดําเนินการจัดชวงเวลาการใหบริการรถจัดเก็บขยะมากขึ้น

ปญหายุงพาหะนําโรคติดตอในชุมชน

ดําเนินการฉีดพนเคมีกําจัดยุงดวยเครื่อง ULV ทุกซอยในชุมชนใหมากขึ้น
(เดือนละ 2 ครั้ง)

ปญหาระบบสายไฟฟ'าไมเป<นระเบียบเรียบรอยในชุมชน

ดําเนินการจัดวาง และยายสายไฟฟ'าใหเป<นระเบียบเรียบรอยในชุมชน

ปญหาทอระบายน้ําอุดตันในชุมชน

ดําเนินการขุดลอก และดูดลางทอระบายน้ําซอยในชุมชน เชน บริเวณหนาปRาไม
ไปจนถึงหนาวิกคิงส7

ปญหาน้ําประปาไหลไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน เชน
บริเวณวิกคิงส7

ปญหาไฟฟ'าแสงสวางสาธารณะสวางไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าแสงสวางสาธารณะใหเพียงพอในชุมชน เชน บริเวณ
ซอยวิกคิงส7 หนารานน้ําชาป'าเขียม

ปญหาฝาทอระบายน้ําชํารุด

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซมหรือเปลี่ยนฝาทอระบายน้ําที่ชํารุด
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ปญหาและความตองการ
ปญหาขาดงบประมาณการสงเสริมกิจกรรม งานประเพณี
ของชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการสงเสริมกิจกรรมงานประเพณี/ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน

ประตูขาว

ปญหาอุบัติเหตุบนทองถนน และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย7สินในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรป?ด (CCTV) ในชุมชน

ปญหาไมมีที่ทําการของชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสรางที่ทําการชุมชน เพื่อประโยชน7ใชสอยของชุมชน

ปญหาถังดับเพลิงไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการจัดหา และติดตั้งถังดับเพลิงใหเพียงพอในชุมชน

ปญหาน้ําประปาไหลไมเพียงพอ และสีน้ําประปาขุน
ในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน
ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ําประปาในชุมชน

ปญหาถังขยะในชุมชนไมเพียงพอ และการจัดเก็บขยะ
ในชุมชนไมทั่วถึงทุกซอย

ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอทุกซอยในชุมชน
ดําเนินการจัดชวงเวลาการใหบริการรถจัดเก็บขยะมากขึ้นทุกซอยในชุมชน

ปญหาฝาทอระบายน้ําชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการจัดหา/เปลี่ยนฝาทอระบายน้ําในชุมชน เชน บริเวณซอยประตูขาว 1
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ปญหาและความตองการ
ปญหาไฟฟ'าแสงสวางสาธารณะสวางไมเพียงพอในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าแสงสวางสาธารณะใหเพียงพอในชุมชน เชน บริเวณซอย
ประตูขาว 1

ปญหายุงพาหะนําโรคติดตอในชุมชน

ดําเนินการฉีดพนเคมีกําจัดยุงดวยเครื่อง ULV ทุกซอยในชุมชนใหมากขึ้น
(เดือนละ 2 ครั้ง)
ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน

ปญหาน้ําประปาไมไหล ทอประปาเป<นสนิม ดําขน
และเป<นขุนขาวมาก
ปญหาน้ําขังในชุมชน

ดําเนินการขุดลอกคู และดูดลางทอระบายน้ําในชุมชน

ปญหายุงในชุมชน

ดําเนินการฉีดพนเคมีกําจัดยุงดวยเครื่อง ULV ทุกซอยในชุมชนใหมากขึ้น

ปญหาเรื่องขาดแคลนสนามเด็กเลน

ดําเนินการสํารวจ กอสรางที่ทําการชุมชน เพื่อประโยชน7ใชสอยของชุมชน

ปญหาขาดกลองวงจรป?ด (CCTV) ในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรป?ด (CCTV) ภายในชุมชน

ปญหาขาดสัญญาณไฟจราจรตรงสามแยกธนชาต

ดําเนินการติดตั้งสัญญาไฟจราจรเพื่อลดปญหาการเกิดอุบัติเหตุ
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ปญหาและความตองการ
ตากสิน - วัดชะเมา ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุงขยายทอระบายน้ําในชุมชน
เชน บริเวณซอยตรอกฉาง
ดําเนินการขุดลอกลางทอระบายน้ําในชุมชน เชน บริเวณซอยตากสิน 1 , 2 , 3
และซอยตรอกฉาง

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุงถนนแบบลาดยางในชุมชน เชน บริเวณถนน
ตรอกฉางตลอดสาย

ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนเกิดการจางงาน สงเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ วิทยากร
ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และจัดหาตลาด
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ปญหาและความตองการ
ปญหาขาดการสงเสริมกิจกรรมงานประเพณี ศาสนา
และวัฒนธรรมในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการสงเสริมกิจกรรมงานประเพณี/ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน เชน
งานประเพณีวันสงกรานต7

ทาชาง

ปญหาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย7สินในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรป?ดในชุมชน เชน ติดตั้งกลองวงจรป?ด ( CCTV )
จํานวน 6 จุด บริเวณหนาโรงเรียนนครพาณิชยการ ซอยสมบูรณ7สุข
หนาซอยสามัคคี ซอยสายลม และบริเวณสามแยกถนนกะโรม

ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุงขยายทอระบายน้ําในชุมชน เชน
บริเวณซอยสามัคคี ซอยสมบูรณ7สุขตัดทางรถไฟ

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุงถนนแบบลาดยางในชุมชน เชน บริเวณ
ทางเขาหมูบานอาถรรพ7หลังตลาดบัวตอง

ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนเกิดการจางงาน สงเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ วิทยากร
ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และจัดหาตลาด

ปญหาสะพานใชสัญจรชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการกอสรางคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน เชน บริเวณซอยนาบีน
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ทาวโคตร

ปญหาและความตองการ
ปญหาลานจอดรถหลัง ททท. เป<นหลุมเป<นบอ

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการปรับพื้นผิวลานจอดรถหลังการทองเที่ยวใหสม่ําเสมอไมเป<นหลุมเป<นบอ

ปญหาเรื่องยุงเยอะในชุมชน

ดําเนินการฉีดพนเคมีกําจัดยุงดวยเครื่อง ULV ทุกซอยในชุมชนใหมากขึ้น

ปญหาคลองแถวโรงเรียนนครพณิชย7ตื้นเขิน

ดําเนินการขุดลอก คู คลองบริเวณโรงเรียนนครพาณิชย7

ปญหาฝาทอระบายน้ําชํารุด และทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการเปลี่ยนฝาทอระบายน้ํา (แบบแผนเหล็ก) ในชุมชน

ปญหาน้ําประปาไหลไมเพียงพอ

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน
เชน บริเวณซอยหมอเหวียง

ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุงขยายทอระบายน้ําในชุมชน
เชน บริเวณซอยหมอเหวียง
ดําเนินการขุดลอก และดูดลางทอระบายน้ําในชุมชน เชน บริเวณซอยนาดอน

ปญหาการจราจรตนซอยหัวหลางติดถนนราชดําเนินและ
ทายซอยหัวหลางติดถนนพัฒนาการคูขวางเกิดอุบัติเหตุ
บอยครั้ง

ดําเนินการติดตั้งกระจกโคงบริเวณตนซอยหัวหลางติดกับถนนราชดําเนิน และทายซอย
หัวหลางติดถนนพัฒนาการคูขวาง
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ปญหาและความตองการ
สันติธรรม
ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการสํารวจ กอสราง/ปรับปรุงถนนลาดยางพรอมขยายไหลทางในชุมชน
เชน ซอยสันติธรรมตลอดสาย

ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนเกิดการจางงาน สงเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ วิทยากร
ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และจัดหาตลาด

ปญหาฝาทอระบายน้ําชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการเปลี่ยน/ซอมแซมฝาทอระบายน้ําในชุมชน เชน ถนนสันติธรรมตลอดสาย

ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุงขยายทอระบายน้ําในชุมชน
เชน ซอยสันติธรรมตลอดสาย

ปญหาถังขยะไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอในชุมชน

ปญหาขาดเงินทุนสนับสนุน สงเสริมกิจกรรมประเพณี
ในชุมชน

ดําเนินการสนับสนุน สงเสริมกิจกรรมประเพณีในชุมชน เชน ประเพณีวันฮารีรายอ

ปญหายุงพาหะนําโรคติดตอในชุมชน

ดําเนินการฉีดพนเคมีกําจัดยุงดวยเครื่อง ULV ทุกซอยในชุมชนใหมากขึ้น
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เพชรจริก

ปญหาและความตองการ
ปญหาฝุRนละอองบนถนนในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการฉีดน้ําฝุRนละอองบนทองถนนในชุมชน เดือนละ 2 ครั้ง

ปญหาถนนลาดยางพรอมขยายไหลทางในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม ถนนที่ชํารุด ทรุดโทรม และขยายไหลทางในชุมชน

ปญหาน้ําประปาไมคอยไหลและน้ําเป<นสีแดง

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม ขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน และพัฒนาคุณภาพน้ํา

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุง/ซอมแซมถนนแบบลาดยางในชุมชน
เชน บริเวณซอยยายตุม

ปญหาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย7สินในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรป?ด (CCTV) ภายในชุมชน

ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนเกิดการจางงาน สงเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ วิทยากร
ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และจัดหาตลาด

ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุงขยายทอระบายน้ําในชุมชน เชน บริเวณซอย
สวนหลวงฝ`งออกแยก 1 และซอยอื่นๆ

ปญหาขาดลานกีฬา และอุปกรณ7ออกกําลังกายในชุมชน

ดําเนินการกอสราง/ปรับปรุงลานกีฬาในชุมชน และอุปกรณ7ออกกําลังกายในชุมชน
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ปญหาและความตองการ
ศาลามีชัย
ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุง/ซอมแซมถนนลาดยางในชุมชน เชน
บริเวณซอยพัฒนา 3 ทายซอยสาวสวย

ปญหาถังขยะในชุมชนไมเพียงพอ และการจัดเก็บขยะ
ในชุมชนไมทั่วถึงทุกซอย

ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอทุกซอยในชุมชน
ดําเนินการจัดชวงเวลาการใหบริการรถจัดเก็บขยะชุมชนใหสะอาดมากขึ้น

ปญหาถังดับเพลิงไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการจัดหา และติดตั้งถังดับเพลิงใหเพียงพอในชุมชน เชน บริเวณซอย
ตาลาดระหวางซอยสาวสวย ซอยชายทุง

ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุงขยายทอระบายน้ําในชุมชน เชน บริเวณซอย
พัฒนา 3 และซอยตาลาด
ดําเนินการขุดลอก และดูดลางทอระบายน้ํา เชน บริเวณซอยสาวสวย

ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนเกิดการจางงาน สงเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ วิทยากร
ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และจัดหาตลาด

- 80 ชุมชน/กลุมเปาหมาย
ปญหาและความตองการ
หัวทา
ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

บุญนารอบ

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุง/ซอมแซมถนนพรอมทอระบายน้ําในชุมชน
เชน บริเวณซอยโคกธาตุ

ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุงขยายทอระบายน้ําในชุมชน เชน บริเวณซอย
โคกธาตุ ซอยทุงปรัง

ปญหาขาดอุปกรณ7เครื่องเลนเด็กในชุมชน

ดําเนินการจัดหา และมอบอุปกรณ7เครื่องเลนเด็กในชุมชน

ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุงขยายทอระบายน้ําในชุมชน เชน บริเวณซอย
ประชุมพร
ดําเนินการขุดลอก และดูดลางทอระบายน้ําในชุมชน

ปญหาน้ําประปาไหลไมเพียงพอ

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน เชน
บริเวณซอยประชุมพร ซอยประสานมิตร

- 81 ชุมชน/กลุมเปาหมาย

ปญหาและความตองการ
ปญหาขาดการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน เชน ตัดแตงกิ่งไม ตัดหญา ฯลฯ

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุง/ซอมแซมถนนแบบแอสฟลท7ติคคอนกรีต
ในชุมชน เชน บริเวณถนนกรแกวทิศใตของถนนประตูลอด (ยกระดับพื้นถนน)
ซอยศรีธรรมโศก 6 ซอยเหมืองน้ํา

ปญหาน้ําเสียเกิดจากครัวเรือนในชุมชน

ดําเนินการจัดหาและติดตั้งถังดักไขมันครัวเรือนในชุมชน

ปญหาการจัดการศึกษาไมเกิดประสิทธิภาพเทาที่ควร
ในชุมชน

ดําเนินการจัดการศึกษาภายในชุมชนแบบแบงเขตในการเขาเรียนใหชัดเจนมากขึ้น

ปญหาความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย7สินในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรป?ด (CCTV) ภายในชุมชน

ปญหาถังขยะไมเพียงพอ

ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอทุกซอยในชุมชน

ปญหายุงเยอะในชุมชน

ดําเนินการฉีดพนเคมีกําจัดยุงดวยเครื่อง ULV ทุกซอยในชุมชนใหมากขึ้น

ปญหาแสงสวางไมเพียงพอ

ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าแสงสวางสาธารณะในจุดอับแสงสวางชุมชน

- 82 ชุมชน/กลุมเปาหมาย
ปญหาและความตองการ
นิยมสุข
ปญหาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย7สินในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรป?ด (CCTV) ภายในชุมชน เชน ปากทางซอยดังอา

ปญหาถังขยะในชุมชนไมเพียงพอ และการจัดเก็บขยะ
ในชุมชนไมทั่วถึงทุกซอย

ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอทุกซอยในชุมชน
ดําเนินการจัดชวงเวลาการใหบริการรถจัดเก็บขยะชุมชนใหสะอาดมากขึ้น

ปญหาขาดเงินทุนสนับสนุน สงเสริมกิจกรรมประเพณี
ศาสนา และวัฒนธรรมในชุมชน

ดําเนินการสนับสนุน สงเสริมกิจกรรมประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน
งานประเพณีวันสงกรานต7

ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนเกิดการจางงาน สงเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ วิทยากร
ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และจัดหาตลาด

ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุงขยาย และซอมแซมทอระบายน้ําในชุมชน
เชน ซอยนพเกา กอสราง/ขยายทอระบายน้ําลงสูคลองในชุมชน (ทอตกทองชาง)
และซอยเจริญสุข 2

- 83 ชุมชน/กลุมเปาหมาย

ปญหาและความตองการ
ปญหาไฟฟ'าสาธารณะแสงสวางไมเพียงพอในชุมชน
ปญหาการฉกชิง วิ่งราว กระชากสรอย

ประตูชัย - ไชยสิทธิ์ ปญหาเครื่องขยายเสียงชํารุดในชุมชน

นครอาชีวศึกษา

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าแสงสวางสาธารณะในจุดอับแสงสวางชุมชน
บริเวณซอยดังอา
ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรป?ด (CCTV) ภายในชุมชน
ดําเนินการสํารวจ ซอมแซมเครื่องขยายเสียงในชุมชน

ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

ดําเนินการกอสราง/ปรับปรุงทอระบายน้ําในชุมชน เชน บริเวณซอยทานขุน
ซอยขางวัดพระธาตุ
ดําเนินการขุดลอก และดูดลางทอระบายน้ําในชุมชน

ปญหาทางเทาไมเอียงตามระดับที่เหมาะสมในชุมชน

ดําเนินการปรับระดับพื้นทางเทาแบบคอนกรีตใหลาดเอียงอยางเหมาะสมในชุมชน

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุง/ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอม
ทอระบายน้ําในชุมชน เชน ซอยโภคนิเวศน7 3

ปญหาไมมีทอระบายน้ํา/ชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการกอสราง/ปรับปรุงทอระบายน้ําในชุมชน เชน ซอยโภคนิเวศน7 2

ปญหาขาดลานกีฬา และอุปกรณ7ออกกําลังกายในชุมชน

ดําเนินการกอสราง/ปรับปรุงลานกีฬาชุมชน และอุปกรณ7ออกกําลังกายในชุมชน

- 84 ชุมชน/กลุมเปาหมาย

ปญหาและความตองการ
ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนเกิดการจางงาน สงเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ วิทยากร
ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และจัดหาตลาด
เชน การทําเครื่องแกง

ปญหาถังขยะในชุมชนไมเพียงพอ และการจัดเก็บขยะ
ในชุมชนไมทั่วถึงทุกซอย
ปญหาน้ําประปา ไมไหลในซอยสนิทใจ และซอย
ประชาพัฒนาปญหาน้ําไมสะอาด

ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอทุกซอยในชุมชน
ดําเนินการจัดชวงเวลาการใหบริการรถจัดเก็บขยะชุมชนใหสะอาดมากขึ้น
เชน บริเวณซอยเครือญาติ
ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน และพัฒนา
คุณภาพน้ําประปา

ปญหาฝุRนละอองถนนกะโรม

ดําเนินการกวาดลางถนน ฉีดน้ํา ถนนกะโรม

ปญหาถนนประชาพัฒนาเป<นหลุม ถนนไมเรียบ
ทอระบายน้ํามีไมเพียงพอ

ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมถนนที่เป<นหลุม ไมเรียบ และกอสรางทอระบายน้ํา

ปญหาขาดสถานที่ตั้งชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสรางที่ทําการชุมชน เพื่อประโยชน7ใชสอยของชุมชน

ปญหายุงเยอะในชุมชน

ดําเนินการฉีดพนเคมีกําจัดยุงดวยเครื่อง ULV ทุกซอยในชุมชนใหมากขึ้น

- 85 ชุมชน/กลุมเปาหมาย

ปญหาและความตองการ
ปญหาทอระบายน้ําอุดตันในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการขุดลอกทอระบายน้ําในชุมชน เชน บริเวณซอยเครือญาติ ถนนกะโรม
ตลอดสาย

กอไผ

ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนเกิดการจางงาน สงเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ วิทยากร
ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และจัดหาตลาด

ปญหาไมมีทอระบายน้ําในชุมชน

ดําเนินการกอสราง/ปรับปรุงทอระบายน้ําในชุมชน เชน บริเวณซอยกอไผทั้ง 2 ฝ`ง

ปญหาขาดเงินทุนสนับสนุน สงเสริมกิจกรรมประเพณี
ศาสนา และวัฒนธรรมในชุมชน

ดําเนินการสนับสนุน สงเสริมกิจกรรมประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน
งานประเพณีวันสงกรานต7

ปญหาน้ําประปาไหลไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน

ปญหาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย7สินในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรป?ด (CCTV) ภายในชุมชน

- 86 ชุมชน/กลุมเปาหมาย

ไทยสมุทร

ปญหาและความตองการ
ปญหาไฟฟ'าสาธารณะแสงสวางไมเพียงพอในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าแสงสวางสาธารณะในจุดอับแสงสวางชุมชน เชน บริเวณ
ตั้งแตซอย 87/1 และ 87/2 ไปจนถึงซอยสามัคคีที่เชื่อมถึงกัน

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุง/ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอม
ทอระบายน้ําในชุมชน เชน บริเวณตั้งแตซอย 87/1 และ 87/2 ไปจนถึงซอย
สามัคคีที่เชื่อมถึงกัน และซอยขางธนาคารกสิกรไทย

ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนเกิดการจางงาน สงเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ วิทยากร
ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และจัดหาตลาด
เชน การเลี้ยงเป<ดเนื้อ

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุง/ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เชน บริเวณซอยพันธ7จินาแยก 1 บริเวณแยกจากซอยประชาอุทิศระหวางอูสมโชค
และบานนายทํานอง ซอยประชาอุทิศ และบริเวณซอยหลังเบญจมฯ ตลอดสาย

ปญหาน้ําทวมขังและทอระบายน้ําอุดตันในชุมชน

ดําเนินการขุดลอก และดูดลางทอระบายน้ําในชุมชน
ดําเนินการกอสราง/ปรับปรุงทอระบายน้ําในชุมชน

- 87 ชุมชน/กลุมเปาหมาย

บออาง

กรแกว

ปญหาและความตองการ
ปญหาอุปกรณ7ออกกําลังกายไมเพียงพอในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการจัดหา และสนับสนุนอุปกรณ7ออกกําลังกายในชุมชน

ปญหาขาดหอกระจายขาวในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งหอกระจายขาว และเครื่องเสียงตามสายในชุมชน

ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนเกิดการจางงาน สงเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ วิทยากร
ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และจัดหาตลาด

ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

ดําเนินการขุดลอก และลางทอระบายน้ําในชุมชน เชน บริเวณซอยบออาง 1
ซอยเพิ่มสุข ซอยหลังวัดวังตะวันออก 1

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุง/ซอมแซม และขยายไหลทางถนนในชุมชน
เชน บริเวณซอยจันทพันธ7จนถึงหนาตลาดสดคูขวาง และลาดยางถนนบออาง 1

ปญหาขาดเงินทุนสนับสนุน สงเสริมกิจกรรมประเพณี
ศาสนา และวัฒนธรรมในชุมชน

ดําเนินการสนับสนุน สงเสริมกิจกรรมประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน

ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุง/ขยายทอระบายน้ําในชุมชน เชน
บริเวณซอยหลังแมคโดนัลด7 (ปรับปรุงระดับทอระบายน้ํา) และซอยอินนิน

- 88 ชุมชน/กลุมเปาหมาย

หัวถนนกาวหนา

ปญหาและความตองการ
ปญหาถังขยะในชุมชนไมเพียงพอ และการจัดเก็บขยะ
ในชุมชนไมทั่วถึงทุกซอย

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอทุกซอยในชุมชน
ดําเนินการจัดชวงเวลาการใหบริการรถจัดเก็บขยะชุมชนใหสะอาดมากขึ้น

ปญหาขาดลานกีฬา และอุปกรณ7การออกกําลังกาย
ในชุมชน

ดําเนินการกอสรางลานกีฬา จัดหาและสนับสนุนอุปกรณ7การออกกําลังกายในชุมชน

ปญหาขาดการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน เชน บริเวณซอยมิตรสัมพันธ7

ปญหาน้ําประปาไหลไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน
เชน บริเวณซอยโชคดี

ปญหาน้ําประปาไหลไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน
เชน บริเวณซอยตีนเป<ด ซอยแมชู ซอยเพชรสงค7

ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุง/ขยายทอระบายน้ําในชุมชน เชน ซอยกาวหนา
2 และปรับระดับทอระบายน้ําในชุมชนตลอดสาย
ดําเนินการขุดลอก และดูดลางทอระบายน้ําในชุมชน
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ตลาดทามา

ปญหาและความตองการ
ปญหาที่ทําการชุมชนคับแคบ แออัด

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการปรับปรุง ตอเติม ขยายพื้นที่ทําการชุมชน

ปญหาขาดการจัดระเบียบทางอยางสม่ําเสมอในชุมชน

ดําเนินการจัดระเบียบทางเทา และกวดขันมิใหแมคารุกล้ําทางเทาในชุมชน

ปญหาไฟฟ'าสาธารณะสวางไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าแสงสวางสาธารณะในจุดอับแสงสวางชุมชน เชน เปลี่ยนหลอด
ไฟฟ'าทุกซอยในชุมชน เชน บริเวณซอยเทพราช

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุง/ซอมแซมถนนในชุมชน เชน
บริเวณถนนรอบตลาดทามา

ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุง/ขยายทอระบายน้ําในชุมชน เชน
บริเวณซอยประตูโพธิ์

ปญหาคูน้ําหนาโรงเรียนจรัสพิชากรมีน้ําขัง ยุงลายเยอะ

ดําเนินการขุดลอกคู และดูดลางทอระบายน้ําในชุมชน

ปญหารานคาเสื้อผาหนาโรงเรียนจรัสพิชากรวางราว
ตั้งผาบนทางเทาทําใหกีดขวางทางเดิน

ดําเนินการจัดระเบียบทางเทา
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ปญหาและความตองการ
ทวดทอง
ปญหาไฟฟ'าสาธารณะสวางไมเพียงพอในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าแสงสวางสาธารณะในจุดอับแสงสวางในชุมชน เชน
ติดรานเสริมสวยนองโสภา

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมและไมมีทอระบายน้ํา
ในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุง/ซอมแซมถนนพรอมทอระบายน้ําในชุมชน
เชน ซอยทุงขา 10
ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุง/ซอมแซมถนนลาดยางในชุมชน เชน
บริเวณซอยทุงขา 3 , 4 , 8

ปญหาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย7สินในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรป?ด (CCTV) ภายในชุมชน จํานวน 3 จุด เชน
บริเวณปากทางเขาทวดทอง 3 ถนนชลประทาน (ดานขวา)

ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานใน
ชุมชน

ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนเกิดการจางงาน สงเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ วิทยากร
ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และจัดหาตลาด

ปญหาขาดลานกีฬา และอุปกรณ7ออกกําลังกายใน
ชุมชน

ดําเนินการกอสรางลานกีฬาพรอมอุปกรณ7ออกกําลังกายในชุมชน เชน เครื่อง
ขยายเสียงสําหรับแอโรบิค และอุปกรณ7กีฬาสําหรับเด็ก

ปญหาขาดการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน เชน ปรับปรุงสวนสาธารณะชุมชน
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ปญหาและความตองการ
ปญหาถังขยะไมเพียงพอในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอในชุมชน เชน บริเวณหนาโรงเรียนบานทวดทอง

หนาแขวงการทาง

ปญหาไฟฟ'าสาธารณะสวางไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าแสงสวางสาธารณะในจุดอับแสงสวางในชุมชน
เชน บริเวณซอยตาเจริญ (สุดซอย) จํานวน 2 เสา

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุง/ซอมแซมถนนพรอมทอระบายน้ําในชุมชน
เชน บริเวณซอยหนาแขวงไปถึงทางโคงซอยตาเจริญ ซอยเจริญพร 4
ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุง/ซอมแซมถนนแบบลาดยางในชุมชน
เชน บริเวณซอยสันติ 1 , 7 (สุดซอย) และซอยหนาแขวง แยก 1

ปญหาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย7สินในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรป?ด (CCTV) ภายในชุมชน จํานวน 5 จุด

ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

ดําเนินการกอสราง/ปรับปรุงทอระบายน้ําในชุมชน เชน บริเวณซอยสันติ 1
ดําเนินการดูดลาง และลอกทอระบายน้ําในชุมชน

ปญหาไหลทางถนนไมไดขยายออกในชุมชน

ดําเนินการขยายไหลทางถนนในชุมชน เชน บริเวณถนนคอนกรีตทุกซอยในชุมชน

ปญหาถังขยะไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอในชุมชน
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ปญหาและความตองการ
ปญหาไมมีการสงเสริม สนับสนุนงบประมาณในการจัด
กิจกรรมงานประเพณีในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการสงเสริม และสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมทางประเพณี
ในชุมชน เชน งานประเพณีสงกรานต7 และประเพณีงานวันขึ้นปMใหม

ปญหาไมมีการจัดระเบียบทางเทาริมถนนในชุมชน

ดําเนินการใหเทศกิจเทศบาลจัดระเบียบ และกวดขันทางเทาริมถนนในชุมชน

ปญหามีถนนชํารุด ถนนยังทําไหลทางไมเรียบรอย

ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมถนนที่ชํารุด และจัดทําไหลทางใหเรียบรอย

ปญหาไมมีที่ทําการของชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสรางที่ทําการชุมชน เพื่อประโยชน7ใชสอยของชุมชน

ปญหาขาดอุปกรณ7เครื่องเลนเด็กในชุมชน

ดําเนินการจัดหาอุปกรณ7กีฬาสําหรับเด็กในชุมชน

ปญหาตนไมล้ําออกมานอกทางเทา

ดําเนินการตัดตนไมที่รุกล้ําทางเทา

ปญหาขาดกลองวงจรป?ด (CCTV)

ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรป?ด (CCTV) ภายในชุมชน

ปญหาความตองการถนนในซอยเจริญพร 4

ดําเนินการสํารวจ กอสรางถนนในซอยเจริญพร 5

- 93 ชุมชน/กลุมเปาหมาย

ปญหาและความตองการ
ปญหาตองการใหปรับปรุงถนนในซอยสันติ 1 สันติ 5
สันติ 6 และสันติ 7

เทวบุรี - คลองหวย ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมถนนในซอยสันติ 1 สันติ 5 สันติ 6 และสันติ 7

ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนเกิดการจางงาน สงเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ วิทยากร
ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และจัดหาตลาด

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง/ปรับปรุงถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เชน ซอยชฎารัตน7 ซอยยายสวน

ปญหาไมมีการสงเสริม สนับสนุนงบประมาณในการจัด
กิจกรรมงานประเพณีในชุมชน

ดําเนินการสงเสริม และสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมงานประเพณี
ในชุมชน เชน งานประเพณีแหเทียนพรรษา งานวันลอยกระทง

ปญหาขาดลานกีฬา และอุปกรณ7ออกกําลังกายในชุมชน

ดําเนินการกอสราง/ปรับปรุงพื้นที่ลานกีฬาในชุมชน เชน บริเวณหนาวิทยาลัย
รัชภาคย7พรอมอุปกรณ7ออกกําลังกาย

ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุงขยายทอระบายน้ําในชุมชน
เชน ซอยเสริมสุข ซอยคลองหวย 2
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ปญหาและความตองการ
ปญหาน้ําประปาไหลไมเพียงพอในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน

มุมป'อม

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง/ปรับปรุงยกระดับถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เชน บริเวณถนนรามราชทายน้ํา

ปญหาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย7สินในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรป?ด (CCTV) ภายในชุมชน จํานวน 5 จุด

ปญหาน้ําประปาไหลไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน เชน
บริเวณซอยนุสุข และซอยรวมใจ

ปญหาหนวยบริการน้ําเพื่ออุปโภค/บริโภคแจกจาย
ไมทั่วถึง (ชวงฤดูแลง) ในชุมชน

ดําเนินการจัดหนวยบริการน้ําเพื่ออุปโภค/บริโภคเพิ่มขึ้น และเพียงพอตอการ
ใหบริการประชาชนในชุมชน

ปญหาถังขยะในชุมชนไมเพียงพอ และการจัดเก็บขยะ
ในชุมชนไมทั่วถึงทุกซอย

ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอทุกซอยในชุมชน
ดําเนินการจัดชวงเวลาการใหบริการรถจัดเก็บขยะชุมชนใหสะอาดมากขึ้น

ปญหารถประชาสัมพันธ7สงเสียงดังมากในชุมชน

ดําเนินการจัดระเบียบ และควบคุมการใชเสียงของรถประชาสัมพันธ7ในชุมชน

- 95 ชุมชน/กลุมเปาหมาย

ปญหาและความตองการ
ปญหาขาดอุปกรณ7เครื่องเลนเด็กในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการจัดหา และติดตั้งอุปกรณ7เครื่องเลนเด็กในชุมชน

ทุงจีน

ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนเกิดการจางงาน สงเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ วิทยากร
ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และจัดหาตลาด

ปญหาไฟฟ'าสาธารณะสวางไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าแสงสวางสาธารณะในจุดอับแสงสวางในชุมชน
เชน ซอยเสรี

ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุง/ขยายทอระบายน้ําในชุมชน
เชน ซอยโภคนิเวศน7 4

ปญหาขาดลานกีฬา และอุปกรณ7ออกกําลังกายในชุมชน

ดําเนินการกอสราง/ปรับปรุงลานกีฬาในชุมชน และอุปกรณ7ออกกําลังกายในชุมชน
เชน บริเวณภายในมัสยิดทุงจีน

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุง/ซอมแซมถนนลาดยางในชุมชน เชน
บริเวณจากซอยนิรมิตรจนถึงทะลุซอยเสรี บริเวณซอยโตeะเชื่อมตอถนนออกหมูบาน
มะลิวัลย7

- 96 ชุมชน/กลุมเปาหมาย

นอกไร - สะพาน
ยาว

ปญหาและความตองการ
ปญหาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย7สินในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรป?ด (CCTV) ภายในชุมชน จํานวน 4 จุด เชน
บริเวณปากซอยโภคานิเวศน7 ซอยโภคานิเวศน7 3 ปากซอยรานน้ําชา
หนามัสยิด

ปญหาน้ําประปาไหลไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน เชน
บริเวณถนนโภคานิเวศน7 - ถนนทุงจีน

ปญหาถังขยะไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอในชุมชน

ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนเกิดการจางงาน สงเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ วิทยากร
ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และจัดหาตลาด

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุง/ซอมแซมถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
ในชุมชน เชน ซอยมิ่งมงคลแยก 1

ปญหาไฟฟ'าสาธารณะสวางไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งเสาไฟฟ'าแสงสวางสาธารณะในจุดอับแสงสวางในชุมชน
เชน ซอยมิ่งมงคล แยก 1

- 97 ชุมชน/กลุมเปาหมาย

ปญหาและความตองการ
ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุง/ขยายทอระบายน้ําในชุมชน เชน
ซอยมิ่งมงคลแยก 1
ดําเนินการขุดลอก ดูดลางทอระบายน้ําในชุมชน เชน ซอยมิ่งมงคล
ซอยมิ่งมงคลแยก 1 ซอยถิ่นอุทิศ
ดําเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ํา (เฉพาะน้ําทวมฤดูฝน) ในชุมชน เชน ซอยถิ่นอุทิศ

ปญหาน้ําประปาไหลไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายเขต/ขนาดทอเมนประปาในชุมชน
เชน บริเวณซอยมิ่งมงคล แยก 1

ปญหาขาดเงินทุนสนับสนุน สงเสริมกิจกรรมประเพณี
ศาสนา และวัฒนธรรมในชุมชน

ดําเนินการสนับสนุน สงเสริมกิจกรรมประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน

ปญหาการกอสรางถนน ค.ส.ล.ชุมชนนอกไร-สะพานยาว
ไปเททับซ.มิ่งมงคล 1 ซึ่งถนนมีอยูแลว ชาวบานเดินทาง
ลําบาก เพราะหญาขึ้นบนถนนเป<นดินลูกรัง

ดําเนินการตัดหญาที่ขึ้นบนถนนใหโลง

- 98 ชุมชน/กลุมเปาหมาย
ปญหาและความตองการ
ตลาดยาว
ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการสํารวจ กอสราง/ปรับปรุงระดับถนนแบบลาดยางในชุมชน เชน
บริเวณซอยคลองทา

ปญหานักเรียนตีกันตอนเลิกเรียน

ดําเนินการใหเทศกิจเทศบาลออกตรวจตระเวนบริเวณดังกลาวบอยขึ้น

ปญหาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย7สินในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรป?ด (CCTV) ภายในชุมชน จํานวน 1 จุด
บริเวณสามแยกถนนพระเงิน

ปญหาไฟฟ'าสาธารณะสวางไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าแสงสวางสาธารณะในจุดอับแสงสวางชุมชน เชน
บริเวณซอยคลองทา

- 99 ชุมชน/กลุมเปาหมาย
ปญหาและความตองการ
มะขามชุม
ปญหาศาลาชุมชนบริเวณพื้นชํารุด ทรุดโทรม

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซมบริเวณพื้นศาลาในชุมชน เชน ลาดพื้นคอนกรีต
บริเวณศาลาชุมชน เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา ทาสีอาคาร

ปญหาถังขยะในชุมชนไมเพียงพอ และการจัดเก็บขยะ
ในชุมชนไมทั่วถึงทุกซอย

ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอในชุมชน
ดําเนินการจัดชวงเวลาการใหบริการรถจัดเก็บขยะชุมชนใหสะอาดมากขึ้น

ปญหาไฟฟ'าสาธารณะสวางไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าแสงสวางสาธารณะในจุดอับแสงสวางชุมชน เชน บริเวณถนน
หลังโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

ปญหาลานกีฬา และอุปกรณ7ออกกําลังกายในชุมชน

ดําเนินการกอสราง/ปรับปรุงลานกีฬาพรอมอุปกรณ7ออกกําลังกายในชุมชน
เชน ติดตั้งตาขายป'องกันลูกฟุตบอลบริเวณสนามชุมชน

ปญหาทอระบายน้ําอุดตัน และน้ําทวมขังในชุมชน

ดําเนินการขุดลอก และดูดลางทอระบายน้ําซอยในชุมชน เชน บริเวณหองน้ํา
ศาลาชุมชน ซอยหลังศาลาชุมชน ทางเขาหลัง ร.ร. ศรีธรรมราช ทะลุจนถึง
หลังสนามกีฬา

ปญหากลองวงจรป?ด (CCTV) ชํารุดในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซมกลองวงจรป?ด (CCTV) ชํารุดในชุมชน

- 100 ชุมชน/กลุมเปาหมาย

ปญหาและความตองการ
ปญหาอุบัติเหตุบนทองถนนในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการติดตั้งป'ายสัญลักษณ7จราจร (เครื่องหมายลดความเร็ว) ในชุมชน

ปญหาแมลงสาบ หนู มีจํานวนมาก และยุงพาหะนําโรค
ติดตอในชุมชน

ดําเนินการฉีดพนเคมีกําจัดยุงดวยเครื่อง ULV ทุกซอยในชุมชนใหมากขึ้น

ปญหาการจอดรถบนทางสาธารณะในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งป'ายสัญลักษณ7จราจรในชุมชน เชน ติดตั้งเครื่องหมายจราจร
หามจอดวันคู - วันคี่ และกําหนดชวงเวลา

ปญหาน้ําระบายไมทันเวลาฝนตกหนัก คูระบายน้ําอุดตัน
น้ําระบายไมทัน

ดําเนินการขุดลอกคู และดูดลางทอระบายน้ําในชุมชน

หลังวัดพระมหาธาตุ ปญหาขาดเงินทุนสนับสนุน สงเสริมกิจกรรมประเพณี
ศาสนา และวัฒนธรรมในชุมชน

ดําเนินการสนับสนุน สงเสริมกิจกรรมประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน

- 101 ชุมชน/กลุมเปาหมาย
ปญหาและความตองการ
เศรษฐีศรีนคร
ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

ป?ยะสุข

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการขุดลอก และดูดลางทอระบายน้ําในชุมชน เชน บริเวณซอยศรีนคร 26
ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุงระดับทอระบายน้ําในชุมชน เชน ตั้งแตซอย
ศรีนครไปจนถึงซอยพะเนียด

ปญหาขาดเงินทุนสนับสนุน สงเสริมกิจกรรมประเพณี
ศาสนา และวัฒนธรรมในชุมชน

ดําเนินการสนับสนุน สงเสริมกิจกรรมประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน

ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนเกิดการจางงาน สงเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ วิทยากร
ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และจัดหาตลาด

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุงระดับพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เชน บริเวณระหวางทายซอยศรีนครไปจนถึงซอยพะเนียด

ปญหาการกระจายขาวสาร และประชาสัมพันธ7ไมทั่วถึง
ในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งหอกระจายขาว และเครื่องเสียงตามสายในชุมชน

ปญหาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย7สินในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรป?ด (CCTV) ภายในชุมชน จํานวน 4 ซอย
จํานวน 8 จุด (เริ่มจุดแรก ซอยป?ยะชาติ)

- 102 ชุมชน/กลุมเปาหมาย

ปญหาและความตองการ
ปญหาน้ําประปาไหลไมเพียงพอในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน
ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ําประปา

ปญหายุงพาหะนําโรคติดตอในชุมชน

ดําเนินการฉีดพนเคมีกําจัดยุงดวยเครื่อง ULV ทุกซอยในชุมชนใหมากขึ้น
(เดือนละ 2 ครั้ง)

ปญหาฝาทอระบายน้ําชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุงฝาทอระบายน้ําระดับเดียวกับถนนในชุมชน เชน
บริเวณถนนกรแกว

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุงถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เชน บริเวณถนนกรแกว และถนนในซอยตางๆ ที่ชํารุดเป<นหลุม
ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุงยกระดับถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
ในชุมชน เชน ซอยสมบูรณ7 ซอยป?ยะชาติ ซอยป?ยะมิตร

ปญหาอุบัติเหตุจากยานพาหนะที่สัญจรในชุมชน

ดําเนินการกอสรางลูกระนาดบนถนนสัญจรในชุมชน

ปญหาเสียงดังรบกวนผูอยูอาศัยในชุมชน

ดําเนินการบังคับใชกฎหมาย กวดขัน และตรวจจับจากเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
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เคหะเอื้ออาทร
สะพานยาว

ปญหาและความตองการ
ปญหาไมมีเครื่องกรองน้ําเพื่อใชในการอุปโภค/บริโภค
ในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ําแบบหยอดเหรียญที่มีประสิทธิภาพในชุมชน

ปญหาฝุRนละอองบนพื้นถนนสัญจรในชุมชน

ดําเนินการฉีดน้ําเพื่อลางฝุRนละอองบนถนนในชุมชน

ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนเกิดการจางงาน สงเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ วิทยากร
ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และจัดหาตลาด

ปญหาขาดเงินทุนสนับสนุน สงเสริมกิจกรรมประเพณี
ศาสนา และวัฒนธรรมในชุมชน

ดําเนินการสนับสนุน สงเสริมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน

ปญหาสนามฟุตซอลชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการกอสราง/ปรับปรุงสนามฟุตซอลในชุมชน

ปญหาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย7สิน และอุบัติเหตุบน
ทองถนนในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรป?ด (CCTV) ภายในชุมชน
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บานโพธิ์

ปญหาและความตองการ
ปญหาไฟฟ'าสาธารณะแสงสวางไมเพียงพอในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าแสงสวางสาธารณะในจุดอับแสงสวางในชุมชน เชน
ติดตั้งไฟฟ'าสาธารณะ (สปอตไลท7) ภายในบริเวณสนามเด็กเลน และสนาม
ฟุตบอล และทุกซอยในชุมชน

ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุง/ขยายทอระบายน้ําในชุมชน เชน
บริเวณริมกําแพงทิศตะวันออกของหมูบานการเคหะเอื้ออาทร

ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุง/ขยายทอระบายน้ําในชุมชน
เชน บริเวณถนนเทวบุรี คลองวังมะพราวถึงคลองใหญ บริเวณถนนเทวบุรีตั้งแต
สามแยกโพธิ์เสด็จ
ดําเนินการขุดลอก ลางทอระบายน้ําในชุมชน เชน ถนนเทวบุรีทั้ง 2 ฝ`งตลอดสาย

ปญหาน้ําประปาไหลไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน
เชน ซอยป?ยะชาติ

ปญหาถังขยะไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอในชุมชน
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ปญหาและความตองการ
ปญหาไมมีป'ายสัญลักษณ7จราจรลดความเร็วในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการติดตั้งป'ายสัญลักษณ7จราจรลดความเร็วในชุมชน เชน บริเวณ
สามแยกโพธิ์เสด็จ

ลูกแมอางทอง

ปญหาน้ําประปาไหลไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน
เชน บริเวณถนนเสมาชัย

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เชน บริเวณถนนเสมาชัย และซอยโรงพิมพ7รัตนโสภณ

ปญหาฟุตบาทถนนนครศรีธรรมราชตอกับป'อมของชุมชน
ชํารุดเป<นเวลานาน พื้นชํารุด

ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมจุดที่ชํารุดทรุดโทรม

ปญหาไฟฟ'าสาธารณะในซอยราชทัณฑ7ดับบอย

ดําเนินการซอมแซมไฟฟ'าสาธารณะในซอยราชทัณฑ7จุดที่มีปญหา

ปญหาถนนราชดําเนินมีการเจาะใสทอสายไฟใตดิน ผิวถนน ดําเนินการปรับผิวถนนที่ไมเรียบ เป<นหลุมใหมีสภาพดีขึ้น
ไมเรียบ เป<นหลุม
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ทามอญศรีทวี

ปญหาและความตองการ
ปญหาฟุตบาทชํารุด ติดกับเครื่องกรองน้ําชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมฟุตบาทที่ชํารุด

ปญหาถังขยะมีไมเพียงพอ

ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอในชุมชน

ปญหาทอระบายน้ําตื้นเขินในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุง/ขยายทอระบายน้ําในชุมชน เชน
บริเวณ 2 ฝ`งถนนทาวัง

ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

ดําเนินการขุดลอก/ดูดลางทอระบายน้ําในชุมชน เชน บริเวณถนนทาวัง

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง/ปรับปรุงถนนแบบลาดยางในชุมชน เชน บริเวณ
ถนนตั้งแตสามแยกหนาศาลเจาตลอดจนไปถึงสะพานถนนทาวัง

ปญหาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย7สิน และอุบัติเหตุบน
ทองถนนในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรป?ด (CCTV) ภายในชุมชน เชน จํานวน 4 จุด
ดังนี้ บริเวณวาสนาแมนชั่น ถนนชายคลอง สี่แยกถนนชายคลองระหวาง
บูรณาวาสกับถนนทาวัง
ดําเนินการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแบบดิจิตอลในชุมชน เชน จํานวน 3 จุด
ดังนี้ บริเวณหลังโรงเรียนศรีทวี ถนนทาวัง ถนนชายคลอง
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ชุมแสง

ปญหาและความตองการ
ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนเกิดการจางงาน สงเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ วิทยากร
ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และจัดหาตลาด

ปญหาขาดเงินทุนสนับสนุน สงเสริมกิจกรรมประเพณี
ศาสนา และวัฒนธรรมในชุมชน

ดําเนินการสนับสนุน สงเสริมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน

ปญหาเมรุเผาศพไมเพียงพอ และปรับปรุงภูมิทัศน7บริเวณ
อาคารซอมแซมรั้วคอนกรีตดานหนา

ดําเนินการกอสรางเมรุเผาศพเพิ่มขึ้น และตัดแตงตนไม กิ่งไม บริเวณอาคาร ซอมแซม
รั้วคอนกรีต

ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนเกิดการจางงาน สงเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ วิทยากร
ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และจัดหาตลาด
เชน การทําผามัดยอม การทําเครื่องแกง

ปญหาการกระจายขาวสารและประชาสัมพันธ7ไมทั่วถึง
ในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งระบบเสียงตามสายและเครื่องขยายเสียงตามสายในชุมชน

ปญหาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย7สิน และอุบัติเหตุบน
ทองถนนในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรป?ด (CCTV) ภายในชุมชน เชน จํานวน 4 จุด เชน
ซอยชุมแสงแยก 2 ปากซอยสวนพฤกษ7 ซอยสวนแกว ระหวางทางซอยตนหวา
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ปญหาและความตองการ
ปญหาไมมีระบบสปริงเกอร7สนามฟุตบอลในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการติดตั้งระบบสปริงเกอร7สนามฟุตบอลในชุมชน

ปญหาขาดการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน เชน การตัดแตงตนไมทุกซอยในชุมชน

ปญหาน้ําทวม และภัยแลงในชุมชน

ดําเนินการกอสรางฝายน้ําลนในชุมชน เชน บริเวณคลองหวย

ปญหาถังขยะชํารุด และไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอในชุมชน เชน ซอยชุมแสง 1 แยก 1

ปญหาทอระบายน้ําอุดตันในชุมชน

ดําเนินการขุดลอก และดูดลางทอระบายน้ําซอยในชุมชน

ปญหาขาดระบบอินเตอร7เน็ตไรสาย (Wifi) ในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งระบบอินเตอร7เน็ตไรสาย (Wifi) ในชุมชน
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ปญหาและความตองการ
บ.ข.ส
ปญหาขาดลานกีฬาออกกําลังกายในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการกอสรางลานกีฬาพรอมอุปกรณ7กีฬาในชุมชน

ปญหาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย7สิน และอุบัติเหตุ
บนทองถนนในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรป?ด (CCTV) ภายในชุมชน เชน บริเวณภายในชุมชน
ตั้งแตปากซอย บ.ข.ส จํานวน 10 จุด

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง/ปรับปรุงถนนแบบลาดยางในชุมชน เชน บริเวณ
ซอยเหมพงศ7ตลอดสาย

ปญหาน้ําประปาไหลไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน

ปญหาไฟฟ'าสาธารณะแสงสวางไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าแสงสวางสาธารณะในจุดอับแสงสวางชุมชน เชน บริเวณกลาง
ซอย (บานเลขที่ 200/3) จํานวน 1 ชุด

ปญหาป'ายบอกชื่อชุมชนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการเปลี่ยน/ติดตั้งป'ายบอกชื่อชุมชนใหชัดเจนมากขึ้น
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ปญหาและความตองการ
ศรีธรรมโศก
ปญหาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย7สิน และอุบัติเหตุบน
ทองถนนในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรป?ด (CCTV) ภายในชุมชน เชน บริเวณถนน
ศรีธรรมโศก (หนาซอยพานยม)

ปญหาถังเคมีดับเพลิงไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งถังเคมีดับเพลิงอยางเพียงพอในชุมชน

ปญหาน้ําประปาไหลไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน
ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ําประปาในชุมชน

ปญหาถังขยะในชุมชนไมเพียงพอ และการจัดเก็บขยะ
ในชุมชนไมทั่วถึงทุกซอย

ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอในชุมชน
ดําเนินการจัดชวงเวลาการใหบริการรถจัดเก็บขยะชุมชนใหสะอาดมากขึ้น

ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

ดําเนินการขุดลอก/ดูดลางทอระบายน้ําในชุมชน เชน บริเวณซอยดิ่งดง และ
ซอยพานยม

ปญหายุงพาหะนําโรคติดตอในชุมชน

ดําเนินการฉีดพนเคมีกําจัดยุงดวยเครื่อง ULV ทุกซอยในชุมชนใหมากขึ้น
(เดือนละ 2 ครั้ง)

ปญหาถังขยะไมเพียงพอ

ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอในชุมชน

- 111 ชุมชน/กลุมเปาหมาย

ตลาดแขก

ปญหาและความตองการ
ปญหาขาดเงินสนับสนุนเวลามีกิจกรรมตางๆในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการสงเสริมกิจกรรมตางๆ ในชุมชน

ปญหาขาดลานกีฬาและเครื่องออกกําลังกายสําหรับ
แอโรบิก

ดําเนินการกอสราง/ปรับปรุงลานกีฬาพรอมอุปกรณ7ออกกําลังกายในชุมชน

ปญหาขาดสนามเด็กเลน เครื่องเลนเด็กในชุมชน

ดําเนินการกอสราง/ปรับปรุงลานกีฬาพรอมอุปกรณ7เครื่องเลนเด็กในชุมชน

ปญหาขาดไฟฟ'าสาธารณะในชุมชน ความสวางไมเพียงพอ

ดําเนินการติดตั้งเสาไฟฟ'าแสงสวางสาธารณะในจุดอับแสงสวางชุมชน

ปญหาฝาทอระบายน้ําชํารุด (ขางบานพักผูพิพากษา)

ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมฝาทอระบายน้ําที่ชํารุด

ปญหาผิวถนนในซอยศรีธรรมโศก 2 ขรุขระ

ดําเนินการปรับผิวถนนในซอยศรีธรรมโศก 2 ที่ขรุขระใหสม่ําเสมอ

ปญหาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย7สิน และอุบัติเหตุบน
ทองถนนในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรป?ด (CCTV) ภายในชุมชน เชน บริเวณสี่แยก
พะเนียด (หนาบานเสริมรัตน7)

ปญหาถังเคมีดับเพลิงไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งถังเคมีดับเพลิงอยางเพียงพอในชุมชน

- 112 ชุมชน/กลุมเปาหมาย

ปญหาและความตองการ
ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการสํารวจ กอสราง/ปรับปรุงถนนแบบลาดยางในชุมชน เชน
บริเวณซอยหลังอนุบาล (ตรงขามบานประธานชุมชน)

ปญหาไฟฟ'าสาธารณะแสงสวางไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งเสาไฟฟ'าแสงสวางสาธารณะในจุดอับแสงสวางชุมชน เชน
บริเวณซอยหลังอนุบาล (ตรงขามบานประธานชุมชน)

ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนเกิดการจางงาน สงเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ วิทยากร
ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และจัดหาตลาด
เชน สานตะกราพลาสติก

ปญหาถังขยะไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอในชุมชน

ปญหาน้ําประปาไหลไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน

ปญหาไมมีป'ายชื่อซอย และป'ายที่ทําการชุมชน

ดําเนินการจัดทํา และติดตั้งป'ายชื่อซอยตางๆ ป'ายที่ทําการชุมชน

- 113 ชุมชน/กลุมเปาหมาย
ปญหาและความตองการ
หอไตร
ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

หนาพระธาตุ

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการขุดลอกคลองในชุมชน เชน บริเวณคลองปRาเหลา
ดําเนินการขุดลอก/ดูดลางทอระบายน้ําในชุมชน เชน บริเวณซอยหอไตร 1 , 2

ปญหาถังขยะในชุมชนไมเพียงพอ และการจัดเก็บขยะ
ในชุมชนไมทั่วถึงทุกซอย

ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอในชุมชน
ดําเนินการจัดชวงเวลาการใหบริการรถจัดเก็บขยะชุมชนใหสะอาดมากขึ้น

ปญหาป'ายจราจรชํารุด และเสียหายในชุมชน

ดําเนินการจัดทํา และติดตั้งป'ายจราจรใหชัดเจนมากขึ้นในชุมชน

ปญหาฝาทอระบายน้ําชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการเปลี่ยน และติดตั้งฝาทอระบายน้ําในชุมชน

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง/ปรับปรุงยกระดับพื้นถนนในชุมชน เชน บริเวณ
ซอยประตูรักษ7 ซอยสระเรียง ซอยศรีธามา

ปญหาไฟฟ'าสาธารณะแสงสวางไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าแสงสวางสาธารณะในจุดอับแสงสวางของชุมชน เชน
ขยายเขตไฟฟ'าบริเวณซอยสนธิพร

ปญหาน้ําประปาไหลไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน เชน
บริเวณซอยศรีธรรมโศก 2 แยก 1

- 114 ชุมชน/กลุมเปาหมาย

ปญหาและความตองการ
ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการกอสรางทอระบายน้ําในชุมชน เชน บริเวณซอยสนธิพร

สวนปRาน

ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

ดําเนินการกอสรางทอระบายน้ําในชุมชน เชน บริเวณซอยวัดสวนปRาน

ปญหายุงลาย พาหะนําโรคติดตอในชุมชน

ดําเนินการฉีดพนเคมีกําจัดยุงดวยเครื่อง ULV ทุกซอยในชุมชน เชน เดือนละ 2 ครั้ง

ปญหาถังขยะไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอในชุมชน

ปญหาสิ่งปฏิกูลในทอระบายน้ําในชุมชน

ดําเนินการขุดลอก/ดูดลางทอระบายน้ําในชุมชน

ปญหาน้ําประปาไหลไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน

ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนเกิดการจางงาน สงเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ
ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และจัดหาตลาด

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการกอสราง/ปรับปรุงถนนในชุมชน

ปRาขอม

- 115 ชุมชน/กลุมเปาหมาย

ปญหาและความตองการ
ปญหาทอระบายน้ําอุดตัน และบางจุดไมมีทอระบายน้ํา
ในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการกอสรางทอระบายน้ํา พรอมฝาทอระบายน้ําในชุมชน เชน บริเวณ
ซอมป'อมเพชร และดูดลางทอระบายน้ําจุดที่อุดตันในชุมชน

ปญหาน้ําประปาไหลไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน

ปญหายาเสพติดในชุมชน

ดําเนินการสอดสอง ตรวจตรา และจับกุมดําเนินคดีจากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ดําเนินการรณรงค7ป'องกัน ตอตานยาเสพติด

ปญหาไมมีลานกีฬา และขาดอุปกรณ7การออกกําลังกาย
ในชุมชน

ดําเนินการกอสรางลานกีฬา และจัดหาอุปกรณ7การออกกําลังกายในชุมชน

ปญหาขาดงบประมาณการสงเสริมกิจกรรมประเพณี
ในชุมชน

ดําเนินการสนับสนุน สงเสริมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน

- 116 ชุมชน/กลุมเปาหมาย

ปญหาและความตองการ
ปญหาเรื่องหอกระจายขาวในชุมชนเสียหมดทุกตัว

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการซอมแซมหอกระจายขาวใหสามารถใชงานได

ปญหาขาดการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน เชน ตัดหญา ตัดแตงกิ่งไม จัดทําสวนหยอม

คณะกรรมการพัฒนา ปญหามลภาวะจากการเผาศพที่วัดสวนหลวง
เทศบาล

ดําเนินการติดตั้งเตาเผาแบบไรควัน

สรุป ปญหาจากการประชุมประชาคมชุมชนในเขตเทศบาล 62 ชุมชน เรียงลําดับจากมาก 5 อันดับแรก คือ
1. ปญหาถนนชํารุดทรุดโทรม จํานวน 43 ชุมชน
2. ปญหาน้ําทวมขัง จํานวน 41 ชุมชน
3. ปญหาอุบัติเหตุและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย7สิน จํานวน 31 ชุมชน
4. - ปญหาน้ําประปาไหลไมเพียงพอ น้ําประปาไมสะอาด จํานวน 30 ชุมชน
- ปญหาถังขยะไมเพียงพอ การจัดเก็บขยะไมทั่วถึง จํานวน 30 ชุมชน
- ปญหาไฟฟ'าสาธารณะแสงสวางไมเพียงพอ จํานวน 30 ชุมชน
5. ปญหาการวางงาน ขาดการสงเสริมอาชีพ จํานวน 29 ชุมชน

- 117 ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา
ศักยภาพเทศบาล
การพัฒนารายสาขา

ศักยภาพของเทศบาล

ด#านโครงสร#างพื้นฐาน

มีโครงขายการคมนาคมถนนที่ดี สามารถติดตอ
ไดตลอดพื้นที่จังหวัดและมีเครือขายเป'น
ศูนย*กลางการคมนาคมในภาคใตตอนกลาง
การประปาเทศบาลซึ่งสามารถใหบริการทั่วเขต
เทศบาลและนอกเขตเทศบาล โดยประชาชน
จายคาน้ําประปาราคาถูก และใชเทคโนโลยี
สมัยใหมควบคุม (Scada) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจายน้ําประปา
มีสวนสาธารณะเป'นสถานที่พักผอนสําหรับ
ประชาชนในเขตเทศบาลและประชาชนทั่วไป
เป'นแหลงทองเที่ยว และเป'นสวนสาธารณะ
ระดับประเทศ
มีไฟฟ=าแสงสวางครอบคลุมทั่วเขตเทศบาล

ด#านสังคม

มีการรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม
โดยประชาชนเขามามีสวนรวม
เทศบาลสามารถจัดการศึกษาตอบสนอง
ประชาชนไดทุกระดับ โดยมีการจัดการศึกษา
ตั้งแตเด็กกอนวัยเรียน การศึกษาในระบบและ
การศึกษานอกระบบตลอดจนสามารถรองรับการ
ขยายโอกาสทางการศึกษา
มีแหลงเรียนรูของเมือง คือ พิพิธภัณฑ*เมือง
นครศรีธรรมราช และอุทยานการเรียนรูเมือง
นครศรีธรรมราช
เทศบาลไดทําการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการ
สอนใหทันสมัยอยูตลอดเวลา

- 118 การพัฒนารายสาขา

ศักยภาพของเทศบาล
มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาชวย เชน
Internet มาชวยเสริมสรางการเรียนรู
มีโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนถึง
๒ มื้อ คือ เชา และกลางวัน
มีการสงเสริมดานสวัสดิการและนันทนาการ
โดยใหเยาวชนหันมาสนใจกีฬา
มีการจัดการทางดานสาธารณสุข ไดอยาง
เพียงพอ โดยมีโรงพยาบาล 3๐,๐๐๐ เตียง
ใหบริการถึงบานถึงพื้นที่ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง มี
ศูนย*บริการสาธารณสุข ๔ มุมเมือง ๕ แหง
เป'นการป=องกันโรค และรักษาดวยความเสมอ
ภาค ทุกกลุมรักษาพยาบาลโดยไมเรียกเก็บ
คาใชจาย
มีการพัฒนาปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดใหนาอยู
เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีการจัดการดูแลเด็กเล็กเพื่อลดภาระคาใชจาย
ของผูปกครอง
มีการจัดการสงเสริมคุณภาพของผูสูงอายุ เพื่อ
สงเสริมดานรางกายและจิตใจเพื่อใหผูดูแลไดไป
ประกอบอาชีพ (ลดคาใชจายในการจางคนดูแล)

ด#านการเมืองและการบริหาร

ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
เทศบาล
มีการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย*สิน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหารายได
ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาเทศบาล
มีวินัยทางดานการคลังที่ดี
มีการอบรมสัมมนาเพื่อเสริมสรางศักยภาพ
บุคลากรเทศบาลอยูเสมอ
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ศักยภาพของเทศบาล

ด#านสิ่งแวดล#อมและการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติ

มีสถานที่และอุปกรณ*เครื่องมือเครื่องใชในการ
กําจัดขยะอยางเพียงพอ
มีการกําจัดขยะแบบฝPงกลบ ใหบริการกําจัดขยะ
ไดทั่วเขตเทศบาลและพื้นที่ใกลเคียง
มีการจัดการใหประชาชนในชุมชนรวมกันเก็บขน
ขยะ และดูแลรักษาสภาพแวดลอม

ด#านเศรษฐกิจ

มีการพัฒนาทางดานสาธารณสุขและ
สาธารณูปโภค ตลอดจนการสื่อสารคมนาคม
ขนสง เพื่อที่จะสามารถรองรับการพัฒนาดาน
อุตสาหกรรมไดในอนาคต
ใหการสนับสนุนพอคาแมคาที่มีอาชีพทางดาน
เกษตรสามารถนําสินคาเขามาขายในเขตเทศบาล
โดยดูแลทั้งทางดานสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ เพื่อใหเอื้ออํานวยตอการคาขาย
มีการสงเสริมพัฒนาการทองเที่ยวในเขตเทศบาล
ซึ่งมีทั้งโบราณสถานที่สําคัญทางศาสนา
ประวัติศาสตร* และศูนย*รวมวัฒนธรรมของ
ภาคใต
มีสถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช และสถานธนานุบาลเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช
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สาขาการพัฒนา
ด#านสังคม
• การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

จุดแข็ง/โอกาส
จุดแข็ง
ประชาชนสวนใหญมีความรู
และการศึกษาดี
มีการขยายโอกาสทางการศึกษา
ใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการเรียน
การสอน
มีการบริการทางการศึกษาทุก
ระดับกระจายทั่วเขตเทศบาล ทั้ง
การศึกษาในระบบและนอกระบบ
มีความพรอมดานทรัพยากร
การศึกษา และความสามารถใน
การพัฒนาคุณภาพคน การ
จัดการศึกษาอยูในเกณฑ*ดีและมี
ความพรอมในการฝTกอบรม
มีความตื่นตัวในการพัฒนา
วิชาการทางการศึกษา ให
สอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนในเขตพื้นที่
ประชาชนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา เชน มีคณะกรรมการ
สถานศึกษา
มีวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นเป'น
เอกลักษณ*สืบทอดมานาน
- เป'นแหลงประวัติศาสตร*
ของชาติ
- ชุมชนตื่นตัว และมีสวน
รวมในการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น

จุดออน/อุปสรรค
จุดออน
คนบางกลุมขาดจริยธรรม
คุณธรรม มีวิถีชีวิตแบบ
ตางคนตางอยู ไม
เสียสละเพื่อสวนรวม
และขาดระเบียบวินัย
กระแสบริโภคนิยมและ
วัตถุนิยมรุนแรง ทําลาย
วิถีชีวิตของประชาชน
ข#อจํากัด
คานิยมยึดติดกับวัตถุ
สิ่งของและบริโภค
ฟุUมเฟVอยแพรกระจายเพิ่ม
มากขึ้น
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จุดแข็ง/โอกาส
มีแหลงเรียนรูของเมือง คือ
พิพิธภัณฑ*เมือง
นครศรีธรรมราช และอุทยาน
การเรียนรูเมือง
นครศรีธรรมราช
มีประวัติศาสตร*ดานศิลปะและ
วัฒนธรรมหลากหลาย สื่อถึง
ความเป'นชุมชนและสังคมที่มี
พหุวัฒนธรรมโดยประชาชน
ตางศาสนาและวัฒนธรรม
สามารถอยูรวมกันไดอยางสันติ
ประชาชนในพื้นที่มีพื้นฐาน
ดานจิตใจที่ดีงาม รักพวกพอง
รักถิ่นฐาน รักความยุติธรรม
มีการรวมกลุมทางสังคม
คอนขางเหนียวแนน
โอกาส
พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ จะ
ทําใหมีการจัดการศึกษาที่
สอดคลองกับความตองการ
ของทองถิ่น
มีโครงสรางทางสังคมที่เขมแข็ง
มีการรวมกลุมจัดตั้งองค*กร
ชุมชน
ประชาชนมีคานิยม ชอบ
การศึกษา แสวงหาความรู

จุดออน/อุปสรรค
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จุดแข็ง/โอกาส

จุดออน/อุปสรรค

พ.ร.บ.กระจายอํานาจแก
องค*กรปกครองทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ ใหเทศบาลมีอํานาจ
หนาที่จัดการศึกษา
มีการถายโอนอํานาจใหแก
องค*กรปกครองสวนทองถิ่น
• สุขภาพอนามัย

จุดแข็ง
คุณภาพชีวิตโดยรวมของ
ประชาชนดีขึ้นระดับหนึ่ง
บริการสาธารณสุขมูลฐานอยู
ในระดับคอนขางดี
บุคลากรทางดานสาธารณสุข
คอนขางทั่วถึงครอบคลุมทุก
กลุม ทั้งเด็กวัยเรียน ผูใหญ
ผูใหญวัยทํางาน ผูสูงอายุ
ผูดอยโอกาส และคนพิการ
มีโรงพยาบาลเทศบาลบริการ
รักษาพยาบาลโดยไมคิดมูลคา
ประชาชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาระบบสาธารณสุข
ชุมชน มีการรณรงค*ป=องกัน
โรคติดตอ
และมีการรวมตัวเป'นองค*กร
ชุมชนที่เขมแข็งเพื่อพัฒนา
บริการสาธารณสุขมูลฐานของ
ชุมชนมีอาสาสมัครที่มีความรู
ความสามารถ อาสาพัฒนา
สาธารณสุขในชุมชน

จุดออน
การแพรระบาดของโรคเอดส*
และยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น
และทวีความรุนแรง
ประชาชนบางกลุมมี
พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ
ไมดีพอ ขาดการป=องกัน
ตนเองจากโรคตางๆ
อุปสรรค
การเคลื่อนยายแรงงานอพยพ
เขามาทํางานในเขตเทศบาล
สงผลใหเกิดปPญหาชุมชน
แออัด ขาดแคลนสาธารณสุข
มูลฐาน

- 123 สาขาการพัฒนา

จุดแข็ง/โอกาส

จุดออน/อุปสรรค

โอกาส
ไดรับความรวมมือ การ
รักษาพยาบาลที่เกินขีด
ความสามารถของเทศบาลจาก
โรงพยาบาล จังหวัด และ
สาธารณสุขจังหวัด
พ.ร.บ.การกระจายอํานาจแก
องค*กรปกครองทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ ไดใหอํานาจหนาที่
จัดการบริการสาธารณะ
ทางดานสาธารณสุขไดมากขึ้น
• การพัฒนาชุมชน สวัสดิการ
สังคม และนันทนาการ

จุดแข็ง
มีองค*กรชุมชนที่เขมแข็ง เชน
- กรรมการชุมชน
- อสม.
- กลุมแมบาน
บทบาทขององค*กรชุมชนมี
สวนรวมการพัฒนาทองถิ่นสูง
มาก
ทุกกลุมไดรับสวัสดิการสังคม
จากเทศบาลอยางเทาเทียมกัน
โอกาส
พ.ร.บ.กระจายอํานาจองค*กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ ไดใหอํานาจหนาที่
เทศบาลในการจัดการบริการ
สาธารณะทางดานสวัสดิการ
สังคมและพัฒนาชุมชน
กวางขวางขึ้น
มีการถายโอนดานสงเสริม
คุณภาพชีวิตใหแกเทศบาล

-

จุดออน
ปPญหาของชุมชนที่มีความ
รุนแรง
ปPญหายาเสพติด
ปPญหาความไมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย*สิน
ปPญหาการพนัน
ขาดการประสานกับ
เจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของ
โดยตรง

อุปสรรค
- ระเบียบกฎหมายการปฏิบัติ
ราชการยังลาหลัง
- ขาดการแนะนําประชาชนใน
การติดตอกับเทศบาล
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•

สวัสดิการนันทนาการ

• ด#านการเมืองการบริหาร

จุดแข็ง/โอกาส

จุดออน/อุปสรรค

จุดแข็ง
สงเสริมเยาวชนโดยใหเยาวชน
หันมาสนใจกีฬา จัดการ
แขงขันกีฬาในชุมชน
จุดแข็ง
มีประชาธิปไตยและกระจาย
อํานาจสูเทศบาลมากขึ้น
ประชาชนมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับสิทธิพึงมีและหนาที่พึง
ปฏิบัติ
ประชาชนและชุมชนตื่นตัว
และมีสวนรวมในกระบวนการ
พัฒนาทองถิ่น มีการรวมกลุม
และเครือขายเป'นชุมชนที่
เขมแข็ง
ประชาชนมีความตื่นตัวทาง
การเมืองทั้งในระดับชาติ/
ทองถิ่น
มีการปฏิรูประบบราชการ
ภายในเทศบาล เชน
- โครงการ Privatization ที่
ใหเอกชนดําเนินการ
- ปรับลดตําแหนงชวยเหลือ
เชน ตําแหนงธุรการ เป'น
ตําแหนงที่บริการประชาชน
โดยตรง เชน ตําแหนง
พยาบาล
- จัดสํานักงานใหมีลักษณะ
โปรงใสมองทะลุทุกฝUายและ
ใชหลัก One Stop
Service

จุดออน
- ระเบียบกฎหมายการปฏิบัติ
ราชการยังลาหลัง
- ขาดการแนะนําประชาชนใน
การติดตอกับเทศบาล
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จุดแข็ง/โอกาส
- ปลูกฝPงคานิยมพนักงาน
เทศบาลใหดูแลประชาชน
ดังเชน ลูกคา
- ใชเทคโนโลยีสมัยใหมมา
ใหบริการอยางรวดเร็ว
ถูกตองและเป'นธรรม
มีระบบการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน
การเมืองมีเอกภาพ
โอกาส
รัฐธรรมนูญใหมมุงการใหสิทธิ
เสรีภาพแกประชาชน
สงเสริมการกระจายอํานาจสู
ทองถิ่นและเปgดโอกาสการมี
สวนรวมของประชาชนมาก
ยิ่งขึ้น
มีการปฏิรูประบบราชการ มี
การถายโอนอํานาจสูทองถิ่น
พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร จะทํา
ใหมีการกระจายขอมูล
ขาวสารที่ดี เป'นระบบและ
ทั่วถึง

จุดออน/อุปสรรค
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• ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย*สิน

จุดแข็ง/โอกาส
จุดแข็ง
การจัดการดานความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย*สินอยูใน
เกณฑ*ดี มีการประสานงาน
รวมมือกับฝUายปกครองอยาง
ใกลชิด
มีระบบป=องกันภัยในชุมชน
อยางทั่วถึง
มีรถดับเพลิงเตรียมความ
พรอมตลอดเวลา นอกจากนั้น
พนักงานขับรถดับเพลิง ซึ่งมี
หนาที่รับสงผูปUวยทั้งในและ
นอกจังหวัดตลอด ๒๔ ชม.
มีโครงการเทศกิจเทศบาล
เนนการป=องกันมิใหเยาวชน
กระทําผิด และดูแลป=องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมตางๆ
โดยมีเจาหนาที่ปฏิบัติการ
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ติดตั้งกลองวงจรปgด (CCTV)
ครอบคลุมทั่วเขตเทศบาล

จุดออน/อุปสรรค
จุดออน
ปPญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน
ปPญหาการพนัน
ปPญหาการวางงาน
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จุดแข็ง/โอกาส

ด#านเศรษฐกิจ

-

-

-

-

จุดแข็ง
โครงสรางเศรษฐกิจมีความ
หลากหลายมีทั้งการเกษตร
อุตสาหกรรม การคา และการ
ทองเที่ยว
การเกษตรเป'นฐานหลักที่
สามารถรองรับวิกฤติ
เศรษฐกิจได เป'นแหลงผลิต
อาหารที่สําคัญของภาคใต
มีพืชเศรษฐกิจการเกษตร
หลายชนิด เชน ยางพารา
กาแฟ น้ํามันปาล*ม ไมผล
ชนิดตางๆ ฯลฯ
สามารถทําการประมงไดทั้ง
ในและนอกนานน้ํา
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก และ
ขนาดกลาง เป'น
อุตสาหกรรมแปรรูป
เป'นแหลงหัตถกรรมและ
สินคาพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง
มีภูมิประเทศและภูมิอากาศ
รวมทั้งสภาวะแวดลอมที่
เอื้ออํานวยตอการทองเที่ยว
มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
ที่หลากหลาย
มีแหลงทองเที่ยวทาง
ศิลปวัฒนธรรมและโบราณ
สถานที่เป'นเอกลักษณ*

จุดออน/อุปสรรค
จุดออน
ภาคอุตสาหกรรมขาดแคลน
แรงงานที่มีฝmมือทักษะ
ขาดการจัดการเพื่อพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ*อยางเป'น
ระบบและนักทองเที่ยวเกรงวา
จะไมปลอดภัย
ประสบปPญหาการวางงานใน
วัยทํางาน
มีปPญหาคาครองชีพ และ
ความยากจน
อุปสรรค
สภาพเศรษฐกิจของประเทศ
ทําใหมีผลกระทบตอการ
กระจายรายไดของประชาชน
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จุดแข็ง/โอกาส
มีโครงขายคมนาคมขนสง
โดยเฉพาะถนนหนทางที่
สมบูรณ* มีรถไฟ สายการบิน
และทางรถยนต* สามารถ
ติดตอไดตลอดพื้นที่จังหวัด
และมีเครือขายเป'นศูนย*กลาง
คมนาคมในภาคใตตอนกลาง
ระบบการจราจรขนสงสะดวก
ปลอดภัย
โอกาส
เป'นแหลงผลิตการเกษตรที่
สําคัญของภาคใต
มีโอกาสพัฒนาการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ* โดยอาศัยแหลง
ประวัติศาสตร* อารยธรรม
และวัฒนธรรมทองถิ่นเป'นจุด
ขายมีความเป'นไปไดที่จะ
พัฒนาภาคธุรกิจบริการหรือ
ภาคอุตสาหกรรม ใหมีความ
เชื่อมโยงกับการทองเที่ยว
เชนอุตสาหกรรมของที่ระลึก
และอาหารพื้นเมือง

จุดออน/อุปสรรค
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ด#านโครงสร#างพื้นฐาน

จุดแข็ง/โอกาส
จุดแข็ง
มีโครงขายการคมนาคมที่ดี
สามารถติดตอไดตลอดพื้นที่
จังหวัดและมีเครือขายเป'น
ศูนย*กลางคมนาคมในภาคใต
ตอนกลาง
การประปาเทศบาลสามารถ
ใหบริการทั่วเขตและนอกพื้นที่
ใกลเคียง โดยประชาชนเสีย
คาน้ําประปาในราคาถูก
มีผังเมืองรวมเป'นระบบมีการ
จัดระบบการใชที่ดินไวอยาง
ชัดเจน เพื่อใชพื้นที่ใหเกิด
ประโยชน*มากที่สุด
มีสวนสาธารณะเป'นสถานที่
พักผอนสําหรับประชาชนใน
เขตเทศบาล และประชาชน
ทั่วไป เป'นแหลงทองเที่ยว
และเป'นสวนสาธารณะ
ระดับประเทศ
มีตลาดสดที่ถูกสุขลักษณะ
อนามัย

จุดออน/อุปสรรค
จุดออน
โครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน
หนทาง ระบบระบายน้ํา
ไฟฟ=าสาธารณะ การประปา
โดยเฉพาะเขตเลือกตั้งที่ ๔ มี
ความขาดแคลนโครงสราง
พื้นฐาน
อุปสรรค
สภาพภูมิประเทศงายตอการ
เกิดอุทกภัย และภัยธรรมชาติ
อื่นๆ สงผลกระทบตอ
โครงสรางพื้นฐาน ชํารุดเสื่อม
โทรมเร็วกวาปกติ
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ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล#อม

จุดแข็ง/โอกาส
จุดแข็ง
เทศบาลมีการจัดการกําจัด
ขยะแบบฝPงกลบในเนื้อที่
๒๐๐ ไร และรองรับการ
กําจัดขยะไดทั่วเขตเทศบาล
และพื้นที่ใกลเคียง
ใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการกําจัดขยะ
สภาพภูมิประเทศโดยรวม มี
ทรวดทรงทางธรณีสัณฐานเป'น
ที่ราบชายฝPpงทะเลความลาดเท
ของพื้นที่อยูใน ๑ – ๔
เปอร*เซ็นต* เป'นขอดีตอระบบ
ระบายน้ําโดยแรงโนมถวง
คุณลักษณะดินเป'นสันหาดเกา
และหาดทรายเกา มีเนื้อดิน
บนและลางเป'นดินทราย ไหล
ซึมผานของน้ําลงสูดินได
คอนขางสูง เป'นขอดีตอการ
บําบัดน้ําเสียโดยวิธีธรรมชาติ
โอกาส
มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ํา
เสีย
พื้นที่ราบลุมชายฝPpงทะเลดาน
ทิศตะวันออกเป'นที่ราบลุม
ชายฝPpงทะเล มีขอดีคือ เป'น
พื้นที่รับน้ําหลากและน้ําเออ
จากชุมชนเมือง
นครศรีธรรมราช

จุดออน/อุปสรรค
จุดออน
ลักษณะเป'นดินรวนปนทราย
การบําบัดน้ําเสียโดยธรรมชาติ
มีจุดออนทําใหโครงสรางของ
ดินพังทลายไดงาย
คลองธรรมชาติอยูในสภาพที่
เสื่อมโทรม และถดถอยซึ่ง
กอใหเกิดการตื้นเขิน การรุก
ล้ําลําน้ํา ซึ่งปกคลุมดวย
วัชพืชวัสดุตกคาง
แหลงการกําเนิดน้ําเสีย ไดแก
ชุมชนแออัด และตลาดหัวอิฐ
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จุดแข็ง/โอกาส
เทศบาลมีคลองสายหลัก สาย
ยอยทั้งคลองธรรมชาติ ทํา
หนาที่ผันน้ําหลากจากตัว
ชุมชนเมืองระบายลงสูอาว
นครศรีธรรมราช
เทศบาลอยูในเขตอิทธิพลชอง
มรสุมและพายุโซนรอน จึงมี
ฝนตกชุก เป'นขอดีตอระบบ
บําบัดน้ําเสีย ในดานกลิ่นและ
การเจือจางน้ําสกปรก

จุดออน/อุปสรรค
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วิสัยทัศน (vision) และพันธกิจ (mission) แนวทางการพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิสัยทัศน (vision) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
“เทศบาลนาอยูสูความเป'นเลิศ เปgดเทศบาลใหทุกคนยอมรับ
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน
เพิ่มประสิทธิภาพผลการศึกษา
พัฒนาสาธารณูปโภคและขนสง
สรางอาชีพที่มั่นคงแกชุมชน
และดูแลทุกคนใหอยูดีมีสุขตลอดปm 2563”

พันธกิจ (mission) การพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
1. ยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา ดังนี้
1.1 ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารที่รวดเร็ว ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
1.2 เปgดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ ตั้งแตรวมคิด รวม
ทํารวมตรวจสอบ และประเมินผล
1.3 บุคลากรทุกระดับมีศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และสังคมสูชุมชนเขมแข็ง
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา ดังนี้
2.1 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเขมแข็ง บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. การจัดการศึกษาของเทศบาลทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยมีประสิทธิภาพ
ไดมาตรฐาน
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา ดังนี้
3.1 การศึกษาระดับประถมศึกษา มีประสิทธิภาพไดมาตรฐานและเป'นที่พึงพอใจ
ของผูปกครองนักเรียน
3.2 การศึกษาระดับมัธยมศึกษามีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน และเป'นที่พึงพอใจ
ของผูปกครองนักเรียน
3.3 การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย มีประสิทธิภาพ เป'นที่พึงพอใจของ
ผูปกครอง ชุมชน และสังคม
3.4 สนับสนุนสงเสริม และอนุรักษ*วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปPญญาทองถิ่น
4. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานใหทั่วถึงเพียงพอ และไดมาตรฐาน
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา ดังนี้
4.1 มีระบบโครงสรางพื้นฐาน และสาธารณูปโภคที่ไดมาตรฐาน ทั่วถึง เพียงพอ
รองรับการพัฒนาทุกๆ ดาน
5. สนับสนุนสงเสริมใหประชาชนมีความรูในการประกอบอาชีพ และสงเสริมการทองเที่ยว
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา ดังนี้
5.1 ประชาชน ชุมชน มีงานมีอาชีพ มีรายไดเพิ่มขึ้น
5.2 ประชาชนรูจักแหลงทองเที่ยว และมีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลายมากขึ้น

- 133 6. สภาพแวดลอมของเมืองสวยงามนาอยู และการดูแลสงเสริมสุขภาพ การพัฒนาบริการ
สาธารณสุขไดครอบคลุม ทั่วถึงประชาชนทุกกลุม ทุกวัย
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา ดังนี้
6.1 สภาพแวดลอมและภูมิทัศน*สวยงาม เป'นเมืองนาอยู
6.2 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอยางเป'นระบบและมี
ประสิทธิภาพ
6.3 ประชาชนไดรับบริการดานสาธารณสุขอยางทั่วถึง และมีความรูดานการป=องกัน
ควบคุมโรค สุขอนามัยในการบริโภค
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แบบ ยท.01/1

โครงสรางความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พ.ศ.2559 - 2563
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการเมืองการบริหาร
ยุทธศาสตร
จ.นครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเขมแข็ง
กลยุทธที่ 3.2 พัฒนาระบบอํานวยความเป,นธรรม
ใหมีมาตรฐานเป,นที่พึ่งของประชาชน

กลยุทธ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
อปท.ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทบ.นครนครศรีธรรมราช

ยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส1วนร1วมของประชาชนในการพัฒนา

พันธกิจและ
เป6าประสงค
ประชาชนไดรับขอมูล
ข1าวสารที่รวดเร็ว ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ

แนวทาง
การพัฒนา

โครงการ

กลยุทธที่ 3.6 สรางพลังสังคมและกลไก เครือข1ายการ
พัฒนาในระดับพื้นที่โดยการมีส1วนร1วมของประชาชน

1.ยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการเทศบาล ดวยหลักนิติ
ธรรม คุณธรรม ความคุมค1า โปร1งใส
ตรวจสอบได ความรับผิดชอบ
และการมีสว1 นร1วมของประชาชน

1.ศูนยเทคโนโลยีและสาร
สนเทศของเทศบาล
(ศูนย ICT)
2.ดําเนินงาน
วิทยุกระจายเสียงเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช

3.ประชาสัมพันธ
กิจกรรมเทศบาล
4. ติดตั้ง ปรับปรุงป6าย
หรือจอประชาสัมพันธ

เป:ดโอกาสใหประชาชนเขามามีส1วนร1วมทุก
ขั้นตอนในการบริหารจัดการ ตั้งแต1ร1วมคิด
ร1วมทํา ร1วมตรวจสอบ และประเมินผล

2.บริหารจัดการเทศบาลแบบระบบเป:ด
โดยการส1งเสริมและสนับสนุนใหประชาชนเขามามีส1วน
ร1วมในการบริหารจัดการ ตั้งแต1รว1 มคิดร1วมทํา ร1วม
ตรวจสอบ รวมทั้งใหมีระบบการตรวจสอบความโปร1งใส
และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชน

บุคลากรทุกระดับมีศักยภาพใน
การบริหารและปฏิบัติงานอย1างมี
ประสิทธิภาพ

3.เสริมสรางศักยภาพบุคลากร
ของเทศบาลทุกระดับอย1าง
ต1อเนื่องเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล

1.จัดทําแผนพัฒนางบประมาณและ
การติดตามประเมินผล

1.อบรมสัมมนาผูบริหาร
พนักงาน และลูกจางเทศบาล

2.จัดเก็บภาษีนอกสถานที่

2.ทุนการศึกษา

3.ประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี
4.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง

3.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
และอุปกรณประกอบอื่นๆ

5.ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

4.จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑต1างๆ

6.เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
ประชาชน

5.ก1อสรางหรือปรับปรุงอาคาร
ปฏิบัติงาน บริเวณสํานักงาน
หรืออาคารประกอบอื่นๆ

7.รับฟIงความคิดเห็นและ
ประชาพิจารณ
8.เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
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แบบ ยท.01/2

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร
จ.นครศรีธรรมราช
กลยุทธ

ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข็มแข็ง

กลยุทธที่ 3.1 สรางความมั่นคง ปลอดภัย และ
สวัสดิภาพทางสังคมใหครอบครัวและชุมชน
บนพื้นฐานชุมชนเขมเข็ง

กลยุทธ์ ที 3.3 เพิมโอกาสเข้าถึงสวัสดิการพืนฐาน
อย่างเป็ นธรรมและเสมอภาค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
อปท.ในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทบ.นครนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

พันธกิจและ
เป6าประสงค

พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และสังคมสู1ชุมชนเขมแข็ง
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเขมแข็ง บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทาง
การพัฒนา

โครงการ

1.นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป,น แนวทางในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต และ
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน

2.จัดตั้งศูนยชุมชน แม1บาน อสม.
และผูสูงอายุแบบบูรณาการ

1.สํารวจและจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนในเขตเทศบาล

1.ศูนยส1งเสริมสุขภาพ
และพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอายุ

2.พัฒนาและสนับสนุนการทํางาน
ขององคกรชุมชน

3.สัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชน

2.พัฒนาศักยภาพองคกร
สตรีในเขตเทศบาล
3.ส1งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ อสม.

3.สนับสนุนการใหการสงเคราะห ผูดอย
โอกาสทางสังคมอย1างทั่วถึง และเป,น
ธรรม ไดแก1 เด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ

1.ช1วยเหลือสงเคราะหผูสูงอายุ/ผูพิการ/
ผูปRวยเอดส
2.ช1วยเหลือประชาชนยากจนดานการ
รักษาพยาบาล และการนําผูปRวยส1งต1อ
3.สงเคราะหผูประสบสาธารณภัย
และครอบครัวผูยากไรในชุมชน
4.จัดหากายอุปกรณสําหรับผูสูงอายุ/
ผูพิการที่ยากไร

4.พัฒนาและฝPกอบรมอาสาสมัคร
พลังแผ1นดินเอาชนะยาเสพติด

4.ประชุมวิชาการ
เนื่องในวัน อสม.

5.ฝPกอบรมสมัชชาชุมชน
ในเขตเทศบาล
6.ฝPกอบรมและพัฒนาศักยภาพ
องคกรมุสลิมในเขตเทศบาล
7.ฝPกอบรมพัฒนาคณะกรรมการ
ชุมชนในเขตเทศบาล

5.อบรมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน
(อผส.)
6.ติดตามเยี่ยมบาน ส1งเสริมอาชีพและ
การมีรายไดของผูดอยโอกาสประเภท
ผูตองขังที่ไดรับการปล1อยตัว

9.อบรมและฟUVนฟูศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพของคนพิการในเขต
เทศบาล
10.อบรมใหความรูดาน
ฌาปนกิจสงเคราะหฯ

7.เสริมสรางพัฒนาสภาพแวดลอมเอื้อ
ต1อการดํารงชีพผูสูงอายุผูพิการในสังคม
ในภาคเอกชน
8.จัดลานกีฬาที่เอื้อต1อผูพิการในชุมชน
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แบบ ยท.01/3

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทาง
การพัฒนา

โครงการ

4.ส1งเสริมและสนับ
สนุนการแกไข
ปIญหาความ
ยากจนอย1างยั่งยืน
โดยการสรางงาน
สรางอาชีพ
สรางรายได และ
ลดรายจ1ายของ
ประชาชน
1.เทศบาลพบ
ประชาชน
เพื่อบริการและ
พัฒนา

2.สถาบันการเงิน
ชุมชนเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

3.สนับสนุนการ
ดําเนินงาน
สวัสดิการชุมชน

5.สรางศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
ในชุมชน

1.เสริมสรางการ
เรียนรูและพัฒนา
เด็กเล็ก
2.พัฒนาครูผูดูแล
เด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

3.พัฒนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเพื่อ
เป,นแหล1งเรียนรู
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย

6.สนับสนุนให
ประชาชน
ออกกําลังกาย
และเล1น
กีฬา เพื่อเสริม
สราง
สุขภาพและ
พลานามัยที่ดี

7.เพิ่มลาน
กีฬา/ลาน
สุขภาพใน
ชุมชน และ
สนับสนุน
อุปกรณกีฬา

8.พัฒนาระบบ
การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
โดยใชเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย

9.เพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
ป6องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

1.พัฒนาบุคลากร
(เจาหนาที่)

1.ดูแล
บํารุงรักษา
สนามกีฬา
จังหวัดและ
สนามฟุตซอล

1.รักษาความสงบ
เรียบรอยและ
ความมั่นคงภายใน
เขตเทศบาล

1.เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การป6องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

2.ก1อสรางหรือ
ปรับปรุงสนาม
กีฬา สนามฟุต
ซอล หรือลาน
กีฬาในเขต
เทศบาล

2.ตั้งจุดบริการ
ความปลอดภัย
ทางถนนช1วง
เทศกาล
3.ติดตั้งกลอง
วงจรป:ด (CCTV)
ภายในเขต
เทศบาล

2.ป6องกันอัคคีภัย
ในชุมชน

3.ฝPกอบรม
อาสาสมัคร
ป6องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยในชุมชน

4.ป6องกันและ
บรรเทาภัยแลง

5.ส1งเสริม
สนับสนุนกิจกรรม
อปพร.เทศบาล
นคร
นครศรีธรรมราช
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แบบ ยท.01/4

ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี
ยุทธศาสตร
จ.นครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาสังคมแห1งการเรียนรูและภูมิปIญญาเพื่อสรางคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช

กลยุทธ

กลยุทธที่ 3.2 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับใหไดมาตรฐานสู1สากล

กลยุทธที่ 3.3 ส1งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนใหมี
ความรูดานศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
อปท.ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทบ.นครนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

การจัดการศึกษาของเทศบาลทั้งในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัยมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

พันธกิจและ
เป6าประสงค

1.การศึกษาระดับประถมศึกษา
มีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน
และเป,นที่พึงพอใจของ
ผูปกครองนักเรียน

แนวทาง
การพัฒนา

โครงการ

2.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
มีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน
และเป,นที่พึงพอใจของ
ผูปกครองนักเรียน

3.การศึกษานอกระบบและตาม
อัธยาศัย มีประสิทธิภาพ เป,นที่
พึงพอใจของผูปกครอง ชุมชน
และสังคม

4.สนับสนุนส1งเสริม และ
อนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปIญญา
ทองถิ่น

1.พัฒนาการจัดการเรียนการสอน แหล1งเรียนรู และสนับสนุนการมีส1วนร1วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส1วน

1.แข1งขันคนเก1งเทศบาล
ระดับประเทศ
2.แข1งขันทักษะวิชาการ
ระดับเทศบาล ระดับภาค
ระดับประเทศ
3.การพัฒนาการจัดการ
ศึกษาโดยใชโรงเรียนเป,น
ฐานในการพัฒนาทองถิ่น
(SBMLD)
4.สนับสนุนพัฒนา
อัจฉริยภาพ
นักเรียนคนเก1งเทศบาล
5.วัดผลและประเมินผล
การศึกษา
6.ประชุมอบรมสัมมนา
พนักงานครูเทศบาลและ
บุคลากรทางการศึกษา

7.พัฒนาวิชาการและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียน

13.ส1งเสริมพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนรองรับ
การเขาสู1ประชาคมอาเซียน

8.การประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทําแผน
พัฒนาการศึกษา

14.จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ
สําหรับโรงเรียนและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

9.ประกวดแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด1นระดับ
สถานศึกษา และระดับ
องคกรปกครองส1วนทองถิ่น

15.ก1อสรางหรือปรับปรุง
อาคารเรียน หรืออาคาร
ประกอบอื่นๆ

10.อาหารกลางวัน
11.อาหารเสริมนม
12.ปรับปรุงหลักสูตรประถม
ศึกษา/มัธยมศึกษา

16.ปรับปรุงภูมิทัศน
ภายในโรงเรียนหรือศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
17.การพัฒนาพนักงานครู
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
18.จัดงานชุมนุมลูกเสือ
ทองถิ่นไทย

19.พัฒนาหองสมุดโรงเรียน
20.ส1งเสริมกิจกรรมรักการ
อ1านในสถานศึกษา อปท.
21.พัฒนาศูนยการเรียนรู
อาเซียนศึกษา
22.พัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนโดยการมีส1วนร1วมของ
ครู ชุมชน และนักเรียน
23.พัฒนาการเรียนรู
สู1ประชาคมอาเซียน
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แบบ ยท.01/5

ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี
แนวทาง
การพัฒนา

โครงการ

2.พัฒนาประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนดวย
เทคโนโลยี

3.ส1งเสริและสนับสนุน
เด็กเป,นคนดีมีความรู
คู1คุณธรรม

4.ส1งเสริมและสนับสนุนใหเด็ก
และเยาวชนใชเวลาว1างใหเป,น
ประโยชนดวยกีฬา ดนตรี และ
กิจกรรมนันทนาการ

5.พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สู1มาตรฐานสากล

1.เชื่อมต1อเครือข1าย
อินเตอรเน็ต

1.พัฒนาแหล1งเรียนรู
ของโรงเรียน

1.ส1งเสริมสุขภาพและการ
แข1งขันกีฬาในชุมชน

1.ฝPกทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร

2.วันเด็กแห1งชาติ

2.แข1งขันกีฬานักเรียนกลุ1มโรงเรียน
เทศบาล

2.ส1งเสริมความเป,นเลิศ
ทางวิชาการ

3.บริหารจัดการอุทยานการเรียนรู

3.แข1งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับมัธยมศึกษา

4.บริหารจัดการพิพิธภัณฑเมือง
5.จัดส1งนักกีฬาเขาร1วมแข1งขันกีฬา
กรมส1งเสริมการปกครองทองถิ่น
ระดับภาคใต ระดับประเทศ
6.ดําเนินการของสภาเด็ก
และเยาวชนในระดับเทศบาล
7.จัดทําและพิมพสารานุกรม
เมืองนครศรีธรรมราช

4.ประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด
5.กิจกรรมวันครู
6.รักษาความสะอาดและ
ทรัพยสินในโรงเรียน
7.ปฐมนิเทศพนักงานครู
เทศบาล
8.บริการจัดการเรียนการสอน
Engiish Program ณ โรงเรียน
นานาชาติเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
9. เตรียมความพรอมเขาสู1
ประชาคมอาเชียน กลุ1ม
การศึกษาทองถิ่นที่ 3
10.ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุป
วิเคราะหผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
สังกัด อปท.
11.สัมมนาพัฒนาศักยภาพ
พนักงานครูและศึกษาดูงาน
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แบบ ยท.01/6

ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี
แนวทาง
การพัฒนา

โครงการ

6.พัฒนาการจัดการศึกษา
นอกระบบและตามอัธยาศัย
ใหมีประสิทธิภาพ
1.การจัดการศึกษา
นอกระบบ
2.การสงเคราะหเด็กยากไร
ในชุมชนและเด็กเร1ร1อน
3.รณรงคเพื่อป6องกัน
ยาเสพติด
4.พัฒนาครูอาสา
5.อบรมส1งเสริมคุณภาพชีวิต

7.ส1งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญ
I ญาทองถิน่

1.ส1งเสริมงานประเพณี ศาสนา
และวัฒนธรรม
2.ส1งเสริมแม1บานและเยาวชน
จัดกิจกรรมงานประเพณีเดือนสิบ
3.บริหารจัดการพุทธภูมิ

4.ก1อสรางหรือปรับปรุง อาคาร
และบริเวณรอบๆ พุทธภูมิ

5.ส1งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม
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แบบ ยท.01/7

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการท1องเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล
ที่สามารถสรางอาชีพและรายไดในพื้นที่เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร
จ.นครศรีธรรมราช

กลยุทธที่ 3.1 พัฒนาและฟUVนฟูแหล1งท1องเที่ยว โครงสรางพื้นฐานและสิ่ง
อํานวยความสะดวก เพื่อการท1องเที่ยวที่ไดมาตรฐาน ใหเกิดความยั่งยืน

กลยุทธ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
อปท.ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทบ.นครนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน

พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานใหทั่วถึง เพียงพอ และไดมาตรฐาน

พันธกิจและ
เป6าประสงค

1. มีระบบโครงสรางพื้นฐาน และสาธารณูปโภคที่ไดมาตรฐานทั่วถึง เพียงพอ รองรับการ พัฒนาทุกๆ ดาน
แนวทาง
การพัฒนา

โครงการ

1.พัฒนาระบบคมนาคม
ขนส1ง ระบบการจราจรและ
ไฟฟ6าสาธารณะใหทั่วถึง
เพียงพอและไดมาตรฐาน
1.ก1อสรางหรือปรับปรุงถนน
2.ก1อสรางหรือปรับปรุงถนน
และท1อ รางระบายน้ํา
3.ก1อสรางหรือปรับปรุง
ทางเทา
4.ก1อสรางหรือปรับปรุง
ถนนคนเดิน
5.ก1อสรางหรือปรับปรุง
สะพาน
6.ก1อสรางขุดอุโมงค
ลอดถนน
7.การจัดการระบบ
ไฟฟ6าสาธารณะ
8.การจัดการระบบ
การจราจร
9.ติดตั้ง ปรับปรุงป6ายชื่อ
ถนน ตรอก ซอยและป6าย
แสดงเสนทางคมนาคมต1างๆ
10.ก1อสรางปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค

2.พัฒนาระบบการผลิต
จําหน1ายน้ําประปาใหทั่วถึง
เพียงพอ และมีคุณภาพ

3.เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การระบายน้ํา และระบบการ
ป6องกันน้ําท1วมอย1างยั่งยืน

1.ก1อสรางระบบท1อส1ง
น้ําประปาจากโรงกรองน้ํา
ทวดทอง-โรงกรองน้ํา
ประตูชัย

1.ก1อสราง หรือปรับปรุง
ระบบระบายน้ํา

2.ก1อสรางหอถังสูง 4 มุม
เมืองและบริเวณโรงกรองน้ํา
ทวดทอง และโรงกรองน้ํา
ประตูชัย พรอมถังเก็บน้ําใส
และระบบสูบจ1าย
3.เปลี่ยนเสนท1อเมน 4
มุมเมือง
4.ก1อสรางโรงกรองท1าเรือ

4.การจัดตั้งศูนยซ1อมและ
บริการประชาชน 24 ชั่วโมง
เรียกว1า “หน1วย BEST”

1.เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บค1าน้ําประปา

2.ขุดลอกหรือปรับปรุง
คู คลอง ขุดสระ

2.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
น้ําประปา

3.ก1อสรางปรับปรุงคลองปRา
เหลา (คลองท1าดี)

3.เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ซ1อมบํารุง

4.ก1อสรางอ1างเก็บน้ําแกมลิง

4.เพิ่มประสิทธิภาพในการ
จดมาตรวัดน้ํา
5.เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริการของสํานักการช1าง

5.จางเอกชนดําเนินการ
พัฒนาระบบประปา
6 .ปรับปรุงซ1อมแซม
ท1อเมนประปา

12.ก1อสรางหรือปรับปรุง
ถนนเป,นทางจักรยาน
11.ก1อสรางหรือปรับปรุง
ที่พักผูโดยสารหรือวิน
มอเตอรไซค

6.เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริการสถานีขนส1งผูโดยสาร
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แบบ ยท.01/8

ยุทธศาสตรที่ 5 ดานเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร
จ.นครศรีธรรมราช

กลยุทธ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการท1องเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล
ที่สามารถสรางอาชีพและรายไดในพื้นที่เพิ่มขึ้น
กลยุทธที่ 3.1 พัฒนาและฟUVนฟูแหล1ง
ท1องเที่ยว โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวย
ความสะดวก เพื่อการท1องเที่ยวที่ได
มาตรฐาน ใหเกิดความยั่งยืน

กลยุทธที่ 3.2 พัฒนาสินคา บริการและ
ปIจจัยสนับสนุนการท1องเที่ยวเมืองคอน
ใหมีคุณภาพและปลอดภัย

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
อปท.ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทบ.นครนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตรที่ 5 ดานเศรษฐกิจ

พันธกิจและ
เป6าประสงค

แนวทาง
การพัฒนา

โครงการ

สนับสนุนส1งเสริมใหประชาชนมีความรูในการ
ประกอบอาชีพ และส1งเสริมการท1องเที่ยว
1.ประชาชน ชุมชน มีงาน มีอาชีพ
มีรายไดเพิ่มขึ้น

2.ประชาชนรูจักแหล1งท1องเที่ยว และมีแหล1ง
ท1องเที่ยวที่หลากหลายมากขึ้น

1.จัดศูนยกลางการพัฒนาอาชีพสําหรับชุมชน จัดลานคา
ชุมชน พัฒนาย1านการคาเดิมของเมือง และจัดตลาดน้ํา
เมืองลิกอร เพื่อส1งเสริมการท1องเที่ยว

2.ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการ
ท1องเที่ยวและสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมที่
ส1งเสริมการท1องเที่ยว

1.ฝPกอบรมส1งเสริมและพัฒนาอาชีพใหกับ
ประชาชนในเขตเทศบาล

1.พัฒนาและส1งเสริมการท1องเที่ยว

2.พัฒนาและส1งเสริมการท1องเที่ยว
“ตลาดริมน้ําเมืองลิกอร

2.พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและดาน
อื่นๆ เพื่อส1งเสริมการท1องเที่ยว
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แบบ ยท.01/9

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตร
จ.นครศรีธรรมราช
กลยุทธ

ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
น้ํา สิ่งแวดลอมและพลังงานมีประสิทธิภาพ เพิ่มพื้นที่
สีเขียวและการใชพลังงานสะอาด

ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางความมั่นคงบน
พื้นฐานชุมชนเขมแข็ง

กลยุทธที่ 3.1 พัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ น้ํา และสิ่งแวดลอมโดยการมีส1วนร1วมทุกภาคส1วน

กลยุทธที่ 3.3 เพิ่มโอกาสการเขาถึงสวัสดิการ
พื้นฐาน อย1างเป,นธรรมและเสมอภาค

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
อปท.ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและพลังงาน

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทบ.นครนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
สภาแวดลอมของเมืองสวยงามน1าอยู1 และการดูแลส1งเสริมสุขภาพ การพัฒนา
บริการสาธารณสุขไดครอบคลุม ทั่วถึงประชาชนทุกกลุ1ม ทุกวัย

พันธกิจและ
เป6าประสงค

1.สภาพแวดลอมและภูมทิ ัศนสวยงาม เป,น
เมืองน1าอยู1

แนวทาง
การพัฒนา

1.ปรับปรุงภูมิทัศน ภูมิถาปIตยและจัดระบบการกําจัดสิ่งปฏิกูล
อย1างเป,นระบบเพื่อเป,นเทศบาลน1าอยู1

โครงการ
1.ปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเมือง
2.รักษาความสะอาดภายใน
เขตเทศบาล
3.เก็บขนขยะมูลฝอย

4.จางตัดหญาในเขตเทศบาล

5.พัฒนาและแกไขปIญหา
สิ่งแวดลอม
6.ดูแลความสะอาดและรักษา
ความปลอดภัยตลาดสดเทศบาล

9.รักษาสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
10.กําจัดขยะพื้นที่เกี่ยวเนื่อง
เขตเทศบาล
11.บําบัดน้ําเสียและลดภาวะดาน
กลิ่นโดยใชจุลินทรียธรรมชาติ
12.บริหารจัดการขยะชุมชน
โดยใชเทคโนโลยี RDF
13.ศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียดระบบศูนย
กําจัดขยะแบบครบวงจร ระยะที่ 2

7.ปรับปรุงตลาดสดเทศบาล

14.จัดหาครุภัณฑสําหรับการ
จัดการขยะและสิ่งปฏิกูล

8.พัฒนาและพิทักษสิ่งแวดลอม
ในชุมชน

15.ดูแลและบํารุงรักษาระบบ
รวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย
16.ก1อสรางระบบบําบัดสิ่งปฏิกูล

2.การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
อย1างเป,นระบบและมีประสิทธิภาพ

2.เทศบาลสีเขียว โดยจัดพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
ครอบคลุมในเขตเทศบาลเพื่อลดมลพิษ

1.ก1อสราง หรือปรับปรุงสวนหย1อม
ในเขตเทศบาล
2.ปลูกตนไมเกาะกลางถนน
และบริเวณอื่นๆ
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แบบ ยท.01/10

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
พันธกิจและ
เป6าประสงค

แนวทาง
การพัฒนา
โครงการ

3.ประชาชนไดรับการบริการดานสาธารณสุขอย1างทั่วถึง และมี
ความรูดานการป6องกัน ควบคุมโรค สุขอนามัยในการบริโภค

3.ยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลใหมีคุณภาพ
การบริการเทียบเท1าโรงพยาบาลเอกชน

4.จัดใหมีโรงพยาบาล 4 มุมเมือง

1.ควบคุมป6องกันโรคเอดสการควบคุมผูติดเชื้อ
และผูไดรับผลกระทบจากเอดส

1.ใหบริการผูปRวย 30,000 เตียง

2.ควบคุมป6องกันโรควัณโรคและดูแล
ผูปRวยแบบมีพี่เลี้ยง

2.ก1อสราง หรือปรับปรุง อาคาร
โรงพยาบาล ศูนยบริการสาธารณสุข
และอาคารประกอบอื่นๆ

5.ส1งเสริมและสนับสนุนใหภาคส1วน
ต1างๆ ตระหนักถึงความสําคัญใน
การดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดลอม
1.เมืองนครอาหาร
ปลอดภัย
2.เขียงจําหน1ายเนื้อสัตวอนามัยและ
ตลาดสดถูกสุขลักษณะ

3.รณรงคควบคุมป6องกันโรคติดต1อ
3.ศูนยบริการสาธารณสุขตนแบบ
4.ส1งเสริมทันตสุขภาพ
5.เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการของ
โรงพยาบาลและศูนยบริการสาธารณสุข
6.จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑสําหรับโรงพยาบาลและ
ศูนยบริการสาธารณสุข

3.ป6องกันควบคุมสัตว
และแมลงพาหะนําโรค
4.รานอาหารปลอดภัย
ใส1ใจสุขภาพ
5.ป6องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบา
และลดจํานวนประชากรสุนัขจรจัด

7.พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล

6.สํารวจสถานประกอบการในเขต
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

8.ดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ทองถิ่นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

7.ส1งเสริมและพัฒนา
ตลาดสดน1าซื้อ

9.ยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลใหเป,น
โรงพยาบาลที่ผ1านรับรองคุณภาพ

8.อบรมกลุ1มเสี่ยงจากสถาน
ประกอบการและการส1งเสริม
สุขภาพ

10.จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสาธารณสุข
11.การบริการแพทยแผนไทยใน
สถานพยาบาล
12.การบริการกายภาพ
บําบัดในสถานพยาบาล

8.พัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาล
อาหารในสถานศึกษา
10.พัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาล
อาหารริมบาทวิถี
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แบบ ยท.03

บทที่ 4
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 1. ดานการเมืองการบริหาร
พันธกิจ

1. ยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา

เป&าประสงคที่ 1 ประชาชนได%รับข%อมูลขาวสารที่รวดเร็ว ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดระดับเป&าประสงค
1. จํานวนเจ%าหน%าที่ดูแลระบบ ICT.
2. จํานวนเจ%าหน%าที่ปฏิบัติงานวิทยุฯ
3. จํานวนวารสารประชาสัมพันธ6
4. จํานวนครั้งจัดแถลงขาวเทศบาลพบสื่อมวลชน
5. จํานวนกิจกรรมที่ประชาสัมพันธ6โดยรถเคลื่อนที่
6. จํานวนป>ายที่ติดตั้งหรือปรับปรุง
แนวทางการพัฒนา
1. ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
เทศบาลดวยหลักนิติธรรม คุณธรรม ความคุมค/า
โปร/งใสตรวจสอบได ความรับผิดชอบ และการมี
ส/วนร/วมของประชาชน
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้
1.1 ศูนย6เทคโนโลยีและสารสนเทศของเทศบาล
(ศูนย6 ICT)
1.2 ดําเนินงานวิทยุกระจายเสียงเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
1.3 ประชาสัมพันธ6กิจกรรมเทศบาล
1.4 ติดตั้งหรือปรับปรุงป>ายประชาสัมพันธ6

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

- จํานวนเจ%าหน%าที่ดูแลระบบ ICT.
- จํานวนเจ%าหน%าที่ปฏิบัติงานวิทยุฯ
- จํานวนวารสารประชาสัมพันธ6
- จํานวนครั้งจัดแถลงขาวเทศบาลพบสื่อมวลชน
- จํานวนกิจกรรมที่ประชาสัมพันธ6โดยรถเคลื่อนที่
- จํานวนป>ายที่ติดตั้งหรือปรับปรุง

หน/วยงานรับผิดชอบหลัก กองวิชาการและแผนงาน
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตรจังหวัด
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสร%างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข%มแข็ง

- 147 เป&าประสงคที่ 2 เปDดโอกาสให%ประชาชนเข%ามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ ตั้งแตรวมคิด รวมทํา
รวมตรวจสอบ และประเมินผล
ตัวชี้วัดระดับเป&าประสงค
1. จํานวนครั้งประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
2. จํานวนครั้งจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปG
3. จํานวนครั้งติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
4. จํานวนจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
5. จํานวนป>ายประชาสัมพันธ6การจัดเก็บภาษี
6. จํานวนเอกสารประชาสัมพันธ6การจัดเก็บภาษี
7. จํานวนเจ%าหน%าที่จัดจ%างเพิ่มขึ้น
8. จํานวนเจ%าหน%าที่ปฏิบัติงานปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย6สิน
9. จํานวนเจ%าหน%าที่จัดจ%างเพิ่มขึ้นเพื่อบริการประชาชน
10. จํานวนครั้งจัดทําประชาพิจารณ6
11. จํานวนครั้งเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
2. บริหารจัดการเทศบาลแบบระบบเป7ด
โดยการส/งเสริมและสนับสนุนใหประชาชนเขามามี
ส/วนร/วมในการบริหารจัดการ ตั้งแต/ร/วมคิดร/วมทํา
ร/วมตรวจสอบ รวมทั้งใหมีระบบการตรวจสอบ
ความโปร/งใส และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อ
ตอบสนองความตองการของประชาชน
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้
2.1 จัดทําแผนพัฒนางบประมาณและการติดตาม - จํานวนครั้งประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผน
ประเมินผล
- จํานวนครั้งจัดทํางบประมาณ
- จํานวนครั้งที่ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2.2 จัดเก็บภาษีนอกสถานที่
- จํานวนจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
2.3 ประชาสัมพันธ6การจัดเก็บภาษี
- จํานวนป>ายประชาสัมพันธ6การจัดเก็บภาษี
- จํานวนเอกสารประชาสัมพันธ6การจัดเก็บภาษี
2.4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง
- จํานวนเจ%าหน%าที่ที่จัดจ%างเพิ่มขึ้น
2.5 ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย6สิน
- จํานวนเจ%าหน%าที่ปฏิบัติงานปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย6สิน
2.6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน
- จํานวนเจ%าหน%าที่จัดจ%างเพิ่มขึ้นเพื่อบริการประชาชน
2.7 รับฟMงความคิดเห็นและประชาพิจารณ6
- จํานวนครั้งจัดทําประชาพิจารณ6
2.8 เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
- จํานวนครั้งเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาลฯ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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หน/วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการคลัง สํานักปลัดเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตรจังหวัด
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสร%างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข%มแข็ง
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เป&าประสงคที่ 3 บุคลากรทุกระดับมีศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดระดับเป&าประสงค
1. จํานวนครั้งจัดอบรมผู%บริหาร พนักงาน และลูกจ%างเทศบาล
2. จํานวนผู%รับทุนการศึกษา
3. จํานวนคอมพิวเตอร6และอุปกรณ6อื่นๆ ที่จัดซื้อ
4. จํานวนวัสดุและครุภัณฑ6 ที่จัดซื้อ
5. จํานวนครั้งที่กอสร%างหรือปรับปรุงอาคารสํานักงาน อาคารประกอบอื่นๆ
แนวทางการพัฒนา
3. เสริมสรางศักยภาพบุคลากรของเทศบาลทุก
ระดับอย/างต/อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเทศบาล
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้
3.1 อบรมสัมมนาผู%บริหาร พนักงาน และลูกจ%าง
เทศบาล
3.2 ทุนการศึกษา
3.3 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร6และอุปกรณ6อื่นๆ
3.4 จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ6ตางๆ
3.5 กอสร%างหรือปรับปรุงอาคารปฏิบัติงาน บริเวณ
สํานักงาน และอาคารประกอบอื่นๆ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

- จํานวนครั้งอบรมผู%บริหาร พนักงาน และ
ลูกจ%างเทศบาล
- จํานวนผู%ประสงค6ขอรับทุนการศึกษาได%รับ
ทุนการศึกษา 100%
- จํานวนคอมพิวเตอร6และอุปกรณ6อื่นๆ ที่จัดซื้อ
- จํานวนวัสดุและครุภัณฑ6 ที่จัดซื้อ
- จํานวนครั้งที่กอสร%างหรือปรับปรุง

หน/วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการคลัง สํานักปลัดเทศบาลฯ กองวิชาการและแผนงาน หนวยงานตางๆ
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตรจังหวัด
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสร%างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข%มแข็ง
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แบบ ยท.03

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
พันธกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และสังคมสูชุมชนเข%มแข็ง
เป&าประสงคที่ 1 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข%มแข็ง บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัดระดับเป&าประสงค
1. จํานวนครัวเรือนที่สํารวจและจัดเก็บข%อมูลพื้นฐาน (จปฐ.)
2. จํานวนเจ%าหน%าที่ประสานงานระหวางชุมชนกับเทศบาล
3. จํานวนคณะกรรมการชุมชนเข%ารวมประชุม
4. จํานวนครั้งฝSกอบรมอาสาสมัครพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด
5. จํานวนผู%เข%าอบรมอาสาสมัคร
6. จํานวนครั้งฝSกอบรมคณะกรรมการองค6กรมุสลิม
7. จํานวนครั้งจัดอบรมคณะกรรมการสมัชชา
8. จํานวนผู%สูงอายุเข%ารวมกิจกรรมในศูนย6สงเสริมสุขภาพฯ
9. จํานวนสตรีเข%ารวมกิจกรรม
10. จํานวน อสม.เข%ารับการอบรม
11. จํานวน อสม.เข%ารวมกิจกรรมเนื่องในวัน อสม.
12. จํานวนผูส% ูงอายุที่ได%รับเบี้ยยังชีพ
13. จํานวนผู%พิการที่ได%รับเบี้ยยังชีพ
14. จํานวนผู%ปวT ยเอดส6ที่ได%รับเบี้ยยังชีพ
15. จํานวนประชาชนที่ได%รับความชวยเหลือด%านการรักษาพยาบาลและนําผู%ปTวยสงตอ
16. จํานวนผู%ยากไร% และผู%ประสบภัยที่ได%รับการชวยเหลือ
17. จํานวนผูส% ูงอายุ และผู%พิการที่ได%รับกายอุปกรณ6
18. จํานวนอาสาสมัครดูแลผู%สูงอายุที่บ%าน
19. จํานวนผู%สูงอายุที่ต%องเข%าไปดูแลใกล%ชิด
20. จํานวนผู%ต%องขังที่ได%รับการปลอยตัวและได%รับการเยี่ยมบ%าน
21. จํานวนผู%ประกอบการภาคเอกชน / ภาคประชาชนเข%ารับอบรมพัฒนาสภาพแวดล%อมฯ
22. จํานวนชุมชนที่มีลานกีฬาที่เอื้อตอผู%พิการ
23. จํานวนคนพิการและผู%ดูแลคนพิการได%รับการอบรมในการประกอบอาชีพ
24. จํานวนเจ%าหน%าที่ของสมาคมเข%าอบรมฌาปนกิจสงเคราะห6ฯ
25. จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชน
26. จํานวนหุ%นสถาบันการเงินชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
27. จํานวนสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน
28. จํานวนเด็กเล็กในศูนย6พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
29. จํานวนศูนย6พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
30. จํานวนครูศูนย6พัฒนาเด็กเล็กที่เข%าอบรม
31. จํานวนแหลงเรียนรู%
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32. จํานวนเจ%าหน%าที่กีฬาเข%ารับอบรม
33. จํานวนเจ%าหน%าที่ปฏิบัติงานดูแลสนามกีฬาจังหวัดและสนามฟุตซอล
34. จํานวนครั้งที่กอสร%างหรือปรับปรุงสนามกีฬา
35. จํานวนเจ%าหน%าที่ปฏิบัติงานดูแลรักษาความสงบภายในเขตเทศบาล
36. จํานวนครั้งตั้งจุดบริการความปลอดภัยทางถนน
37. จํานวนจุดติดตั้งกล%อง CCTV
38. จํานวนเจ%าหน%าที่ที่จ%างเพิ่มขึ้นเพื่อปฏิบัติงานด%านการป>องกันและบรรเทาสาธารณภัย
39. จํานวนชุมชนที่ได%รับการป>องกันอัคคีภัย
40. จํานวนอาสาสมัครเข%ารับการอบรมการป>องกันและบรรเทาสาธารณภัย
41. จํานวนจุดบริการน้ําเพื่อบรรเทาความเดือดร%อนให%แกประชาชน
42. จํานวนครั้งที่ อปพร. รวมกิจกรรมตางๆ
แนวทางการพัฒนา
1. นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป=น
แนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิต และ
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้
1.1 สํารวจและจัดเก็บข%อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาล
1.2 พัฒนาและสนับสนุนการทํางานขององค6กร
ชุมชน
1.3 สัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชน
1.4 พัฒนาและฝSกอบรมอาสาสมัครพลังแผนดิน
เอาชนะยาเสพติด
1.5 ฝSกอบรมและพัฒนาศักยภาพองค6กรมุสลิม
ในเขตเทศบาล
1.5 ฝSกอบรมสมัชชาชุมชนในเขตเทศบาล
2.จัดตั้งศูนยชุมชน แม/บาน อสม.และผูสูงอายุ
แบบบูรณาการ
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้
2.1 ศูนย6สงเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพ
ผู%สูงอายุ
2.2 พัฒนาศักยภาพองค6กรสตรีในเขตเทศบาล
2.3 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ อสม.
2.4 ประชุมวิชาการเนื่องในวัน อสม.

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

- จัดเก็บข%อมูลได%อยางน%อย 70% ของครัวเรือน
ในชุมชนเขตเทศบาล
- การประสานงานสามารถตอบสนองความต%อง
การชุมชน 100%
- คณะกรรมการมีความรู%ในบทบาทหน%าที่ 100%
- ผู%เข%าอบรมอาสาสมัครตระหนักถึงโทษของ
ยาเสพติด 100%
- จํานวนผู%เข%าอบรมอาสาสมัคร
- จํานวนครั้งฝSกอบรมองค6กรมุสลิม
- คณะกรรมการสมัชชารู%บทบาทหน%าที่ 100%

- จํานวนผู%สูงอายุในศูนย6สงเสริมฯ รวมกิจกรรม
ไมน%อยกวา 80%
- องค6กรสตรีมีการรวมกลุมอยางตอเนื่อง 100%
- จํานวน อสม.เข%ารับการอบรมไมน%อยกวา 90%
- จํานวน อสม.เข%ารวมประชุมไมน%อยกวา 90%
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แนวทางการพัฒนา
3. สนับสนุนการใหการสงเคราะห ผูดอยโอกาสทาง
สังคมอย/างทั่วถึง และเป=นธรรม ไดแก/ เด็ก สตรี
ผูสูงอายุ คนพิการ
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้
3.1 ชวยเหลือสงเคราะห6ผู%สูงอายุ/ผู%พิการ/
ผู%ปTวยเอดส6
3.2 ชวยเหลือประชาชนยากจนด%านการ
รักษาพยาบาล และการนําผู%ปTวยสงตอ
3.3 สงเคราะห6ผู%ประสบสาธารณภัยและครอบครัว
ผู%ยากไร%ในชุมชน
3.4 จัดหากายอุปกรณ6สําหรับผู%สูงอายุ/ผู%พิการที่
ยากไร%
3.5 อบรมอาสาสมัครดูแลผู%สูงอายุที่บ%าน (อผส.)

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

- ผู%สูงอายุ ผู%พิการ ผู%ปTวยเอดส6ที่มีสิทธิ์ได%รับเบี้ยยัง
ชีพได%รับเบี้ยยังชีพ 100%
- ผู%ยากไร%ที่ขอรับความชวยเหลือได%รับการ
ชวยเหลือ 100%
- จํานวนผู%ยากไร% และผู%ประสบภัยที่ขอรับความ
ชวยเหลือได%รับการชวยเหลือ 100%
- จํานวนผู%สูงอายุและผู%พิการที่ขอรับกายอุปกรณ6
ได%รับการชวยเหลือ 100%
- ผู%สูงอายุที่ต%องเข%าไปดูแลใกล%ชิดได%รับการดูแล
จาก อผส. 100%
3.6 ติดตามเยี่ยมบ%าน สงเสริมอาชีพและการมีรายได% - จํานวนผู%ต%องขังที่ได%รับการปลอยตัวและได%รับการ
ของผู%ด%อยโอกาสประเภทผู%ต%องขังที่ได%รับการ
ติดตามเยี่ยมบ%าน 100%
ปลอยตัว
3.7 เสริมสร%างพัฒนาสภาพแวดล%อมเอื้อตอการ
- จํานวนผู%เข%าอบรมมีความรู%ด%านพัฒนาสภาพแวด
ดํารงชีพผู%สูงอายุผู%พิการในสังคมในภาคเอกชน
ล%อมเอื้อตอการดํารงชีพไมน%อยกวา 80%
3.8 จัดลานกีฬาที่เอื้อตอผู%พิการในชุมชน
- จํานวนชุมชนที่มีลานกีฬาที่เอื้อตอผู%พิการ
3.9 อบรมและฟZ[นฟูศักยภาพในการประกอบอาชีพ - จํานวนคนพิการผู%ดูแลคนพิการเข%าอบรมไมน%อย
ของคนพิการในเขตเทศบาล
กวา 80%
3.10 อบรมให%ความรู%ด%านฌาปนกิจสงเคราะห6ฯ
- ผู%เข%าอบรมเข%าใจการปฏิบัติงานด%านฌาปนกิจ
100%
4. ส/งเสริมและสนับสนุนการแกไขปAญหาความ
ยากจนอย/างยั่งยืน โดยการสรางงาน สรางอาชีพ
สรางรายได และลดรายจ/ายของประชาชน
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้
4.1 เทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา
- จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชน
4.2 สถาบันการเงินชุมชนเทศบาลนคร
- จํานวนหุ%น
นครศรีธรรมราช
4.3 สนับสนุนการดําเนินงานสวัสดิการชุมชน
- จํานวนสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน
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แนวทางการพัฒนา
5.สรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กในชุมชน
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้
5.1 เสริมสร%างการเรียนรู%และพัฒนาเด็กเล็ก
5.2 พัฒนาครูผู%ดูแลเด็กศูนย6พัฒนาเด็กเล็ก
5.3 พัฒนาศูนย6พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเป\นแหลงเรียนรู%
และการศึกษาตามอัธยาศัย
6. สนับสนุนใหประชาชนออกกําลังกาย และเล/น
กีฬา เพื่อเสริมสรางสุขภาพและพลานามัยที่ดี
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้
6.1 พัฒนาบุคลากร (เจ%าหน%าที่)
7. เพิ่มลานกีฬา/ลานสุขภาพในชุมชน และ
สนับสนุนอุปกรณกีฬา
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้
7.1 ดูแลบํารุงรักษาสนามกีฬาจังหวัดและสนามฟุต
ซอลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
7.2 กอสร%างหรือปรับปรุงสนามกีฬาหรือลานกีฬาใน
เขตเทศบาล
8. พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้
8.1 รักษาความสงบเรียบร%อยและความมั่นคงภายใน
เขตเทศบาล
8.2 ตั้งจุดบริการความปลอดภัยทางถนนชวง
เทศกาล
8.3 ติดตั้งกล%องวงจรปDด (CCTV.) ภายในเขต
เทศบาล

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
- จํานวนเด็กเล็กในศูนย6พัฒนาเด็กเล็ก
- จํานวนศูนย6พัฒนาเด็กเล็ก
- จํานวนครูศูนย6พัฒนาเด็กเล็กที่เข%าอบรม
- จํานวนแหลงเรียนรู%และการศึกษาตามอัธยาศัย

- จํานวนเจ%าหน%าที่กีฬาเข%ารับอบรม

- จํานวนเจ%าหน%าที่ปฏิบัติงานดูแลสนามกีฬา
จังหวัดและสนามฟุตซอล
- จํานวนครั้งที่กอสร%างหรือปรับปรุงสนามกีฬา

- จํานวนเจ%าหน%าที่ปฏิบัติงานดูแลรักษาความสงบ
ภายในเขตเทศบาล
- จํานวนครั้งตั้งจุดบริการความปลอดภัยทางถนน
- จํานวนจุดติดตั้งกล%อง CCTV.
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แนวทางการพัฒนา
9. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการป&องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้
9.1 เพิ่มประสิทธิภาพการป>องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
9.2 ป>องกันอัคคีภัยในชุมชน
9.3 ฝSกอบรมอาสาสมัครป>องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
9.4 ป>องกันและบรรเทาสาธารณภัย
9.5 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรม อปพร.เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

- จํานวนเจ%าหน%าที่ที่จ%างเพิ่มขึ้นเพื่อปฏิบัติงานด%าน
ป>องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- จํานวนชุมชนที่ได%รับการป>องกันอัคคีภัย
- จํานวนอาสาสมัครที่อบรมป>องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- ประชาชนที่ได%รับความเดือดร%อนได%รับการแก%ไข
100%
- จํานวนครั้งที่ อปพร. รวมกิจกรรมตางๆ

หน/วยงานรับผิดชอบหลัก กองสวัสดิการสังคม สํานักการศึกษา กองการแพทย6 สํานักปลัดเทศบาล
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตรจังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 4 การสร%างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข%มแข็ง
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แบบ ยท.03

ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี
พันธกิจ

การจัดการศึกษาของเทศบาลทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยมีประสิทธิภาพได%
มาตรฐาน

เป&าประสงคที่ 1 การศึกษาระดับประถมศึกษามีประสิทธิภาพได%มาตรฐานและเป\นที่พึงพอใจของผู%ปกครอง
นักเรียน
ตัวชี้วัดระดับเป&าประสงค
1. จํานวนนักเรียนแขงขันคนเกงเทศบาลระดับประเทศ
2. จํานวนนักเรียนเข%าแขงขันทักษะวิชาการระดับเทศบาล
3. จํานวนนักเรียนเข%าแขงขันทักษะวิชาการระดับภาค
4. จํานวนนักเรียนเข%าแขงขันทักษะวิชาการระดับประเทศ
5. จํานวนโรงเรียนพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช%โรงเรียนเป\นฐานในการพัฒนาท%องถิ่น
6. จํานวนนักเรียนเข%าแขงขันความเป\นอัจฉริยภาพ
7. จํานวนนักเรียนเข%าสอบวัดผลและประเมินผล
8. จํานวนครั้งประชุมพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. จํานวนครูปฏิบัติการสอนวิชาที่ขาดแคลน
10. จํานวนสถานศึกษาที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
11. จํานวนศูนย6พัฒนาเด็กเล็กที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
12. จํานวนโรงเรียนจัดสงแผนพัฒนาการศึกษาเข%าประกวด
13. จํานวนนักเรียนและเด็กศูนย6พัฒนาเด็กเล็กรับอาหารกลางวัน
14. จํานวนนักเรียนและเด็กศูนย6พัฒนาเด็กเล็กได%รับอาหารเสริมนม
15. จํานวนครั้งที่ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน
16. จํานวนครั้งจัดประชุม
17. จํานวนวัสดุและครุภัณฑ6ที่จัดซื้อสําหรับโรงเรียนและศูนย6พัฒนาเด็กเล็ก
18. จํานวนโรงเรียนหรือศูนย6พัฒนาเด็กเล็กที่กอสร%างหรือปรับปรุงอาคารเรียน
19. จํานวนศูนย6พัฒนาเด็กเล็กที่กอสร%างหรือปรับปรุง
20. จํานวนโรงเรียนหรือศูนย6พัฒนาเด็กเล็กที่ปรับปรุงภูมิทัศน6
21. จํานวนศูนย6พัฒนาเด็กเล็กที่ปรับปรุงภูมิทัศน6
22. จํานวนครูเข%าอบรม
23. จํานวนครั้งจัดงานชุมนุมลูกเสือท%องถิ่นไทย
24. จํานวนโรงเรียนพัฒนาห%องสมุด
25. จํานวนโรงเรียนจัดกิจกรรมรักการอาน
26. จํานวนโรงเรียนพัฒนาศูนย6การเรียนรู%อาเซียนศึกษา
27. จํานวนโรงเรียนพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
28. จํานวนโรงเรียนพัฒนาการเรียนรู%สูประชาคมอาเซียน
29. จํานวนโรงเรียนเชื่อมตอเครือขายอินเตอร6เน็ต
30. จํานวนโรงเรียนพัฒนาแหลงเรียนรู%ของโรงเรียน
31. จํานวนเด็กและเยาวชนเข%ารวมกิจกรรมวันเด็ก
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33. จํานวนโรงเรียนเข%ารวมแขงขันกีฬากลุมโรงเรียนเทศบาล
34. จํานวนนักเรียนเข%ารวมกิจกรรมแขงขันกีฬากลุมโรงเรียนเทศบาล
35. จํานวนผู%มาใช%บริการอุทยานการเรียนรู%
36. จํานวนครั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู%
37. จํานวนครั้งจัดนิทรรศการ
38. จํานวนผู%มาใช%บริการพิพิธภัณฑ6เมือง
39. จํานวนนักกีฬาเข%ารวมแขงขันกีฬากรมสงเสริมการปกครองท%องถิ่น
40. จํานวนครั้งจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน
41. จํานวนที่จัดพิมพ6สารานุกรมเมืองนครศรีธรรมราช
42. จํานวน VDO ที่จัดทําสารานุกรมเมืองนครศรีธรรมราช
แนวทางการพัฒนา
1.พัฒนาการจัดการเรียนการสอน แหลงเรียนรู% และ
สนับสนุนการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของทุกภาค
สวน
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้
1.1 แขงขันคนเกงเทศบาลระดับประเทศ
1.2 แขงขันทักษะวิชาการระดับเทศบาล ระดับภาค
และระดับประเทศ
1.3 การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช%โรงเรียนเป\น
ฐานในการพัฒนาท%องถิ่น (SBMLD)
1.4 สนับสนุนพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนคนเกงเทศบาล
1.5 วัดผลและประเมินผลการศึกษา
1.6 ประชุมอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาลและ
บุคลากรทางการศึกษา
1.7 พัฒนาวิชาการและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียน
1.8 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา
1.9 ประกวดแผนพัฒนาการศึกษาดีเดนระดับ
สถานศึกษาและระดับองค6กรปกครองสวนท%องถิ่น
1.10 อาหารกลางวัน
1.11 อาหารเสริมนม
1.12 ปรับปรุงหลักสูตรประถมศึกษา/มัธยมศึกษา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

- นักเรียนที่เข%าแขงขันประสบผลสําเร็จ 100%
- นักเรียนที่เข%าแขงขันประสบผลสําเร็จ 80 %
- จํานวนโรงเรียน
- นักเรียนที่เข%าแขงขันประสบผลสําเร็จ 80 %
- จํานวนนักเรียนเข%าสอบวัดผล
- จํานวนครั้งจัดประชุม
- จํานวนครูปฏิบัติการสอนวิชาที่ขาดแคลน
- จํานวนโรงเรียนที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
- จํานวนศูนย6พัฒนาเด็กเล็กที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษา
- จํานวนโรงเรียนจัดสงแผนพัฒนาการศึกษาเข%า
ประกวดได%รับรางวัล 60%
- จํานวนนักเรียนและเด็กศูนย6พัฒนาเด็กเล็ก
ได%รับอาหารกลางวัน
- จํานวนนักเรียนและเด็กศูนย6พัฒนาเด็กเล็ก
ได%รับอาหารเสริมนม
- จํานวนครั้งที่ปรับปรุง
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แนวทางการพัฒนา
1.13 สงเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
รองรับการเข%าสูประชาคมอาเซียน
1.14 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ6สําหรับโรงเรียนและ
ศูนย6พัฒนาเด็กเล็ก
1.15 กอสร%างหรือปรับปรุงอาคารเรียน หรืออาคาร
ประกอบอื่นๆ
1.16 ปรับปรุงภูมิทัศน6ภายในโรงเรียนและศูนย6
พัฒนาเด็กเล็ก
1.17 การพัฒนาพนักงานครูของโรงเรียนสังกัด
เทศบาล
1.18 จัดงานชุมชุมลูกเสือท%องถิ่นไทย
1.09 พัฒนาห%องสมุดโรงเรียน
1.20 สงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา
อปท.
1.21 พัฒนาศูนย6การเรียนรู%อาเซียนศึกษา
1.22 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมีสวนรวม
ของครู ชุมชน และนักเรียน
1.23 พัฒนาการเรียนรู%สูประชาคมอาเซียน
2. พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนดวย
เทคโนโลยี
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้
2.1 เชื่อมตอเครือขายอินเตอร6เน็ต
3.ส/งเสริมและสนับสนุนเด็กเป=นคนดีมีความรูคู/
คุณธรรม
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้
3.1 พัฒนาแหลงเรียนรู%ของโรงเรียน
3.2 วันเด็กแหงชาติ
4. ส/งเสริมและสนับสนุนใหเด็ก และเยาวชนใช
เวลาว/างใหเป=นประโยชนดวยกีฬา ดนตรี และ
กิจกรรมนันทนาการ
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้
4.1 สงเสริมสุขภาพและการแขงขันกีฬาในชุมชน
4.2 แขงขันกีฬานักเรียนกลุมโรงเรียนเทศบาล

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
- จํานวนครั้งจัดประชุม
- จํานวนวัสดุและครุภัณฑ6ที่จัดซื้อ
- โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศูนย6พัฒนาเด็กเล็ก
มีอาคารเรียนเพียงพอ 100%
- จํานวนโรงเรียนที่ปรับปรุงภูมิทัศน6
- จํานวนศูนย6พัฒนาเด็กเล็กที่ปรับปรุงภูมิทัศน6
- จํานวนครูเข%ารับอบรม
- จํานวนครั้งจัดงานชุมนุมลูกเสือท%องถิ่นไทย
- จํานวนโรงเรียนพัฒนาห%องสมุด
- จํานวนโรงเรียนจัดกิจกรรมรักการอาน
- จํานวนโรงเรียนพัฒนาศูนย6การเรียนรู%
- จํานวนโรงเรียนพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
- จํานวนโรงเรียนพัฒนาการเรียนรู%

- จํานวนโรงเรียนเชื่อมตอเครือขายอินเตอร6เน็ต

- จํานวนโรงเรียนพัฒนาแหลงเรียนรู%ของโรงเรียน
- จํานวนเด็กและเยาวชนเข%ารวมกิจกรรมวันเด็ก

- จํานวนนักกีฬาเข%ารวมแขงขัน
- จํานวนโรงเรียนเข%าแขงขัน
- จํานวนนักเรียนเข%ารวมกิจกรรม
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แนวทางการพัฒนา
4.3 บริหารจัดการอุทยานการเรียนรู%
4.4 บริหารจัดการพิพิธภัณฑ6เมือง
4.5 จัดสงนักกีฬาเข%ารวมแขงขันกีฬากรมสงเสริม
การปกครองท%องถิ่นระดับภาคใต%และระดับประเทศ
4.6 ดําเนินการของสภาเด็กและเยาวชนในระดับ
เทศบาล
4.7 จัดทําและพิมพ6สารานุกรมเมือง
นครศรีธรรมราช

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
- จํานวนผู%มาใช%บริการอุทยานการเรียนรู%
- จํานวนครั้งจัดกิจกรรม
- จํานวนผู%มาใช%บริการพิพิธภัณฑ6เมือง
- จํานวนครั้งจัดนิทรรศการ
- จํานวนนักกีฬาเข%ารวมแขงขัน
- สภาเด็กและเยาวชนมีการรวมกลุมตอเนื่อง
100%
- จํานวนที่จัดพิมพ6สารานุกรมเมือง
- จํานวน VDO ที่จัดทําสารานุกรมเมือง

หน/วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา กองวิชาการและแผนงาน กองสวัสดิการสังคม
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตรจังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู%และภูมิปMญญาเพื่อสร%างคุณภาพ
ของคนนครศรีธรรมราช

- 159 เป&าประสงคที่ 2 การศึกษาระดับมัธยมศึกษามีประสิทธิภาพได%มาตรฐานและเป\นที่พึงพอใจของผู%ปกครอง
นักเรียน
ตัวชี้วัดระดับเป&าประสงค
1. จํานวนนักเรียนฝSกทักษะวิชาวิทยาศาสตร6
2. จํานวนครั้งจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริมความเป\นเลิศทางวิชาการ
3. จํานวนนักเรียนที่สอบแขงขันทักษะวิชาการ
4. จํานวนโรงเรียนประกันคุณภาพการศึกษา
5. จํานวนครั้งจัดกิจกรรมวันครู
6. จํานวนโรงเรียนจ%างเจ%าหน%าที่รักษาความสะอาดและทรัพย6สินของโรงเรียน
7. จํานวนเจ%าหน%าที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดและทรัพย6สินของโรงเรียน
8. จํานวนครั้งประชุมปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล
9. จํานวนพนักงานครูเข%ารวมประชุม
10. จํานวนโรงเรียนจัดการเรียนการสอน English program
11. จํานวนครั้งจัดอบรมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร%อมเข%าสูประชาคมอาเซียน
12. จํานวนครั้งประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปวิเคราะห6ผลการประเมินคุณภาพภายใน
13. จํานวนครั้งสัมมนาพนักงานครูและศึกษาดูงาน
แนวทางการพัฒนา
5. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาสู/มาตรฐานสากล
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้
5.1 ฝSกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร6
5.2 สงเสริมความเป\นเลิศทางวิชาการ
5.3 แขงขันทักษะทางวิชาการระดับมัธยมศึกษา
5.4 ประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
5.5 กิจกรรมวันครู
5.6 รักษาความสะอาดและทรัพย6สินในโรงเรียน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

- จํานวนนักเรียนฝSกทักษะวิชาวิทยาศาสตร6
- จํานวนครั้งจัดกิจกรรมตางๆ
- จํานวนนักเรียนที่สอบแขงขันทักษะ
- จํานวนโรงเรียนประกันคุณภาพ
- จํานวนครั้งจัดกิจกรรมวันครู
- จํานวนโรงเรียนจ%างเจ%าหน%าที่รักษาความสะอาดฯ
- จํานวนเจ%าหน%าที่ปฏิบัติงาน
5.7 ปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล
- จํานวนครั้งประชุมปฐมนิเทศพนักงานครู
- จํานวนพนักงานครูเข%ารวมประชุม
5.8 บริการจัดการเรียนการสอน English program - จํานวนโรงเรียนจัดการเรียนการสอน English
ณ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช program
5.9 เตรียมความพร%อมเข%าสูประชาคมอาเซียน กลุม - จํานวนครั้งจัดอบรมประชุมบุคลากรเตรียมความ
การศึกษาท%องถิ่นที่ 3
พร%อมเข%าสูประชาคมอาเซียน
5.10 การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปวิเคราะห6ผลการ - จํานวนครั้งประชุมสรุปวิเคราะห6ผลการประเมิน
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด อปท.
คุณภาพภายใน
5.11 สัมมนาพัฒนาศักยภาพพนักงานครูและศึกษา - จํานวนครั้งสัมมนาพนักงานครูและศึกษาดูงาน
ดูงาน
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หน/วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตรจังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู%และภูมิปMญญาเพื่อสร%างคุณภาพ
ของคนนครศรีธรรมราช
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เป&าประสงคที่ 3. การศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัยมีประสิทธิภาพ เป\นที่พึงพอใจของผู%ปกครอง ชุมชน
และสังคม
ตัวชี้วัดระดับเป&าประสงค
1. จํานวนนักเรียนนอกระบบ
2. จํานวนนักเรียน
3. จํานวนนักเรียนเข%าอบรมรณรงค6เพื่อป>องกันยาเสพติด
4. จํานวนครูอาสาเข%าอบรม
5. จํานวนเด็กและเยาวชนเข%าอบรมสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
6. พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและตาม
อัธยาศัยใหมีประสิทธิภาพ
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้
6.1 การจัดการศึกษานอกระบบ
- จํานวนนักเรียนนอกระบบ
6.2 การสงเคราะห6เด็กยากไร%ในชุมชนและเด็กเรรอน - จํานวนนักเรียน
6.3 รณรงค6เพื่อป>องกันยาเสพติด
- จํานวนนักเรียนเข%าอบรมรณรงค6เพื่อป>องกัน
ยาเสพติด
6.4 พัฒนาครูอาสา
- จํานวนครูอาสาเข%าอบรม
6.5 อบรมสงเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน
- จํานวนเด็กและเยาวชนเข%าอบรมสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต
หน/วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตรจังหวัด
- ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู%และภูมิปMญญาเพื่อสร%าง
คุณภาพของคนนครศรีธรรมราช

- 162 เป&าประสงคที่ 4. สนับสนุนสงเสริม และอนุรักษ6วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปMญญาท%องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับเป&าประสงค
1. จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรมสงเสริมงานประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม
2. จํานวนชุมชนที่รวมจัดกิจกรรมงานประเพณีเดือนสิบ
3. จํานวนเจ%าหน%าที่ปฏิบัติงานพุทธภูมิ
4. จํานวนครั้งจัดกิจกรรมหิ้วปDpนโต
5. จํานวนครั้งจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา
6. จํานวนครั้งที่กอสร%างหรือปรับปรุงอาคารพุทธภูมิ และบริเวณรอบๆ พุทธภูมิ
7. จํานวนชุมชนจัดกิจกรรมทางศาสนา
แนวทางการพัฒนา
7. ส/งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปAญญาทองถิ่น
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้
6.1 สงเสริมงานประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม
6.2 สงเสริมแมบ%านและเยาวชนจัดกิจกรรมงาน
ประเพณีเดือนสิบ
6.3 บริหารจัดการพุทธภูมิ
6.4 กอสร%างหรือปรับปรุง อาคารและบริเวณรอบๆ
พุทธภูมิ
6.5 สงเสริมกิจกรรมทางศาสนาประเพณีวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

- จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรมสงเสริมงานประเพณี
ศาสนา วัฒนธรรม
- จํานวนชุมชนที่รวมจัดกิจกรรมงานประเพณี
เดือนสิบไมน%อยกวา 80%
- จํานวนครั้งจัดกิจกรรมหิ้วปDpนโต
- จํานวนครั้งจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา
- จํานวนครั้งที่กอสร%างหรือปรับปรุง
- จํานวนชุมชนจัดกิจกรรม 100% ของชุมชน
ในเขตเทศบาล

หน/วยงานรับผิดชอบหลัก กองสวัสดิการสังคม สํานักการศึกษา
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตรจังหวัด
- ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู%และภูมิปMญญาเพื่อสร%าง
คุณภาพของคนนครศรีธรรมราช
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แบบ ยท.03

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
พันธกิจ พัฒนาระบบโครงสร%างพื้นฐานให%ทั่วถึง เพียงพอ และได%มาตรฐาน
เป&าประสงคที่ 1. มีระบบโครงสร%างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคที่ได%มาตรฐานทั่วถึง เพียงพอ รองรับการ
พัฒนาทุกๆ ด%าน
ตัวชี้วัดระดับเป&าประสงค
1. จํานวนถนนที่กอสร%างหรือปรับปรุง
2. จํานวนถนนและทอ รางระบายน้ําที่กอสร%างหรือปรับปรุง
3. จํานวนทางเท%าที่กอสร%างหรือปรับปรุง
4. จํานวนถนนคนเดินที่กอสร%างหรือปรับปรุง
5. จํานวนสะพานที่กอสร%างหรือปรับปรุง
6. จํานวนอุโมงค6ที่กอสร%าง
7. จํานวนแหงจัดการระบบไฟฟ>าสาธารณะ
8. จํานวนแหงจัดการระบบการจราจร
9. จํานวนถนนที่ติดตั้งป>ายหรือปรับปรุง
10. จํานวนแหงกอสร%างหรือปรับปรุงสาธารณูปโภค
11. จํานวนที่พักที่กอสร%างหรือปรับปรุง
12. จํานวนถนนที่กอสร%างหรือปรับปรุงเป\นทางจักรยาน
13. จํานวนแหงกอสร%างระบบทอสงน้ําประปา
14. จํานวนหอถังสูงที่กอสร%างหรือปรับปรุง
15. จํานวนเขตที่เปลี่ยนทอเมนประปา
16. จํานวนโรงกรองที่กอสร%าง
17. จํานวนระบบที่จ%างเอกชนดําเนินการประปา
18. จํานวนแหงที่ปรับปรุงซอมแซมทอเมนประปา
19. จํานวนสายที่กอสร%างหรือปรับปรุงระบบระบายน้ํา
20. จํานวนสายขุดลอกหรือปรับปรุง คู คลอง
21. จํานวนแหงกอสร%างอางเก็บน้ําแก%มลิง
22. จํานวนเจ%าหน%าที่ปฏิบัติงานการจัดเก็บคาน้ําประปา
23. จํานวนเจ%าหน%าที่ปฏิบัติงานการผลิตน้ําประปา
24. จํานวนเจ%าหน%าที่ปฏิบัติงานซอมบํารุงประปา
25. จํานวนเจ%าหน%าที่ปฏิบัติงานจดมาตรวัดน้ํา
26. จํานวนเจ%าหน%าที่ปฏิบัติงานของสํานักการชาง
27. จํานวนเจ%าหน%าที่ปฏิบัติงานสถานีขนสงผู%โดยสาร

- 164 แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
1.พัฒนาระบบคมนาคมขนส/ง ระบบการจราจร
และไฟฟ&าสาธารณะใหทั่วถึงเพียงพอและได
มาตรฐาน
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้
1.1 กอสร%างหรือปรับปรุงถนน
- จํานวนถนนที่กอสร%างหรือปรับปรุง
1.2 กอสร%างหรือปรับปรุงถนนและทอ รางระบายน้ํา - จํานวนถนนและทอ รางระบายน้ําที่กอสร%างหรือ
ปรับปรุง
1.3 กอสร%างหรือปรับปรุงทางเท%า
- จํานวนทางเท%าที่กอสร%างหรือปรับปรุง
1.4 กอสร%างหรือปรับปรุงถนนคนเดิน
- จํานวนถนนคนเดินที่กอสร%างหรือปรับปรุง
1.5 กอสร%างหรือปรับปรุงสะพาน
- จํานวนสะพานที่กอสร%างหรือปรับปรุง
1.6 กอสร%างอุโมงค6ลอดถนน
- จํานวนอุโมงค6ที่กอสร%าง
1.7 การจัดการระบบไฟฟ>าสาธารณะ
- จํานวนแหงจัดการระบบไฟฟ>าสาธารณะ
1.8 การจัดการระบบการจราจร
- จํานวนแหงจัดการระบบการจราจร
1.9 ติดตั้ง ปรับปรุงป>ายชื่อถนน ตรอก ซอยและป>าย - จํานวนถนนที่ติดตั้งป>ายหรือปรับปรุง
แสดงเส%นทางคมนาคมตางๆ
1.10 กอสร%างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
- จํานวนแหงกอสร%างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
1.11 กอสร%างหรือปรับปรุงที่พักผู%โดยสารหรือ
- จํานวนที่พักที่กอสร%างหรือปรับปรุง
วินมอเตอร6ไซค6
1.12 กอสร%างหรือปรับปรุงถนนเป\นทางจักรยาน
- จํานวนถนนที่กอสร%างหรือปรับปรุงเป\นทาง
จักรยาน
2.พัฒนาระบบการผลิต จําหน/ายน้ําประปาให
ทั่วถึงเพียงพอ และมีคุณภาพ
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้
2.1 กอสร%างระบบทอสงน้ําประปาจากโรงกรองน้ํา - จํานวนแหงกอสร%างระบบทอสงน้ําประปา
ทวดทอง-โรงกรองน้ําประตูชัย
2.2 กอสร%างหอถังสูง 4 มุมเมืองและบริเวณ
โรงกรองน้ําทวดทอง และโรงกรองน้ําประตูชัย พร%อม
ถังเก็บน้ําใส และระบบสูบจาย
2.3 เปลี่ยนเส%นทอเมน 4 มุมเมือง
2.4 กอสร%างโรงกรองน้ํา
2.5 จ%างเอกชนดําเนินการพัฒนาระบบประปา
2.6 ปรับปรุงซอมแซมทอเมนประปา
3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ํา และระบบ
การป&องกันน้ําท/วมอย/างยั่งยืน
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้
3.1 กอสร%าง หรือปรับปรุงระบบระบายน้ํา

- จํานวนหอถังสูงที่กอสร%างหรือปรับปรุง
- จํานวนเขตที่เปลี่ยนทอเมนประปา
- จํานวนโรงกรองที่กอสร%าง
- จํานวนระบบ
- จํานวนแหงที่ปรับปรุงซอมแซมทอเมนประปา

- จํานวนสายกอสร%าง หรือปรับปรุงระบบ
ระบายน้ํา
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แนวทางการพัฒนา
3.2 ขุดลอกหรือปรับปรุง คู คลอง หรือขุดสระ
3.3 กอสร%างอางเก็บน้ําแก%มลิง
4. การจัดตั้งศูนยซ/อมและบริการประชาชน 24
ชั่วโมงเรียกว/า “หน/วย BEST”
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้
4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บคาน้ําประปา
4.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ําประปา
4.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการซอมบํารุง
4.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการจดมาตรวัดน้ํา
4.5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของสํานักการชาง
4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสถานีขนสง
ผู%โดยสาร

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
- จํานวนสายขุดลอกหรือปรับปรุง คู คลอง
- จํานวนแหง

- จํานวนเจ%าหน%าที่ปฏิบัติงานจัดเก็บคาน้ําประปา
- จํานวนเจ%าหน%าที่ปฏิบัติงานผลิตน้ําประปา
- จํานวนเจ%าหน%าที่ปฏิบัติงานซอมบํารุง
- จํานวนเจ%าหน%าที่ปฏิบัติงานจดมาตรวัดน้ํา
- จํานวนเจ%าหน%าที่ปฏิบัติงานของสํานักการชาง
- จํานวนเจ%าหน%าที่ปฏิบัติงานสถานีขนสง
ผู%โดยสาร

หน/วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการชาง สํานักการประปา สถานีขนสงผู%โดยสารเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตรจังหวัด
- ยุทธศาสตร6ที่ 2 การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ6และวัฒนธรรมระดับมาตรฐาน
สากล ที่สามารถสร%างอาชีพและรายได%ในพื้นที่เพิ่มขึ้น
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แบบ ยท.03

ยุทธศาสตรที่ 5 ดานเศรษฐกิจ
พันธกิจ สนับสนุนสงเสริมให%ประชาชนมีความรู%ในการประกอบอาชีพ และสงเสริมการทองเที่ยว
เป&าประสงคที่ 1. ประชาชน ชุมชน มีงาน มีอาชีพ มีรายได%เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดระดับเป&าประสงค
1. จํานวนชุมชนที่ได%รับบริการฝSกอบรมอาชีพ
2. จํานวนครั้งจัดกิจกรรมตลาดริมน้ําเมืองลิกอร6
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
1.จัดศูนยกลางการพัฒนาอาชีพสําหรับชุมชน จัด
ลานคาชุมชน พัฒนาย/านการคาเดิมของเมือง และ
จัดตลาดน้ําเมืองลิกอร เพื่อส/งเสริมการท/องเที่ยว
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้
1.1 ฝSกอบรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพให%กับ
- จํานวนชุมชนที่รับบริการฝSกอบรมอาชีพ
ประชาชนในเขตเทศบาล
1.2 พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
- จํานวนครั้งจัดกิจกรรมตลาดน้ํา
“ตลาดริมน้ําเมืองลิกอร6”
หน/วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักปลัดเทศบาล กองสวัสดิการสังคม
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตรจังหวัด
- ยุทธศาสตร6ที่ 2 การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ6และวัฒนธรรมระดับมาตรฐาน
สากล ที่สามารถสร%างอาชีพและรายได%ในพื้นที่เพิ่มขึ้น
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เป&าประสงคที่ 2. ประชาชนรู%จักแหลงทองเที่ยว และมีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลายมากขึ้น
ตัวชี้วัดระดับเป&าประสงค
1. จํานวนสื่อประชาสัมพันธ6สงเสริมการทองเที่ยว
2. จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมการทองเที่ยว
3. จํานวนโครงสร%างพื้นฐานที่พัฒนาเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
2. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการ
ท/องเที่ยวและสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมที่
ส/งเสริมการท/องเที่ยว
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้
2.1 พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
- จํานวนสื่อประชาสัมพันธ6สงเสริมการทองเที่ยว
- จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมการทองเที่ยว
2.2 พัฒนาด%านโครงสร%างพื้นฐานและด%านอื่นๆ เพื่อ - จํานวนครั้งโครงสร%างพื้นฐานที่พัฒนา
สงเสริมการทองเที่ยว
หน/วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักปลัดเทศบาล สํานักการชาง
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตรจังหวัด
- ยุทธศาสตร6ที่ 2 การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ6และวัฒนธรรมระดับมาตรฐาน
สากล ที่สามารถสร%างอาชีพและรายได%ในพื้นที่เพิ่มขึ้น
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แบบ ยท.03

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
พันธกิจ สภาพแวดล%อมและภูมิทัศน6สวยงามนาอยู และการดูแลสงเสริมสุขภาพ การพัฒนาบริการ
สาธารณสุขได%ครอบคลุมทั่วถึงประชาชนทุกกลุม ทุกวัย
เป&าประสงคที่ 1. สภาพแวดล%อมและภูมิทัศน6สวยงาม เป\นเมืองนาอยู
2. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดระดับเป&าประสงค
1. จํานวนครั้งที่กอสร%างหรือปรับปรุงภูมิทัศน6
2. จํานวนเจ%าหน%าที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด
3. จํานวนเขตเก็บขนขยะมูลฝอย
4. จํานวนเขตที่ตัดหญ%า
5. จํานวนเจ%าหน%าที่ปฏิบัติงานพัฒนาและแก%ไขปMญหาสิ่งแวดล%อม
6. จํานวนเจ%าหน%าที่ปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดและความปลอดภัยตลาดสดเทศบาล
7. จํานวนครั้งที่ปรับปรุงตลาดสดเทศบาล
8. จํานวนชุมชนที่รถเก็บขยะเข%าไมถึง
9. จํานวนคู คลองที่ได%รับการพัฒนา
10. จํานวนหนวยงานอื่นที่มาใช%บริการกําจัดขยะของเทศบาล
11. จํานวนแหงบําบัดน้ําเสียและลดภาวะด%านกลิ่น
12. จํานวนแหงจัดการขยะชุมชนโดยใช%เทคโนโลยี RDF
13. จํานวนศูนย6กําจัดขยะแบบครบวงจร
14 จํานวนครุภัณฑ6สําหรับการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลที่จัดซื้อ
15. จํานวนระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย
16. จํานวนแหงกอสร%างระบบบําบัดสิ่งปฏิกูล
17. จํานวนสวนหยอมที่กอสร%างหรือปรับปรุง
18. จํานวนถนนที่ปลูกต%นไม%
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แนวทางการพัฒนา
1.ปรับปรุงภูมิทัศน ภูมิสถาปAตยและจัดระบบการ
กําจัดสิ่งปฏิกูลอย/างเป=นระบบเพื่อเป=นเทศบาล
น/าอยู/
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้
1.1 ปรับปรุงภูมิทัศน6ในเขตเมือง
1.2 รักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาล
1.3 เก็บขนขยะมูลฝอย
1.4 จ%างตัดหญ%าในเขตเทศบาล
1.5 พัฒนาและแก%ไขปMญหาสิ่งแวดล%อม
1.6 ดูแลความสะอาดและรักษาความปลอดภัยตลาด
สดเทศบาล
1.7 ปรับปรุงตลาดสดเทศบาล
1.8 พัฒนาและพิทักษ6สิ่งแวดล%อมในชุมชน
1.9 รักษาสิ่งแวดล%อมและทรัพยากรธรรมชาติ
1.10 กําจัดขยะพื้นที่เกี่ยวเนื่องเขตเทศบาล
1.11 บําบัดน้ําเสียและลดภาวะด%านกลิ่นโดยใช%
จุลินทรีย6ธรรมชาติ
1.12 บริหารจัดการขยะชุมชนโดยใช%เทคโนโลยี
RDF
1.13 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดระบบศูนย6กําจัดขยะแบบครบวงจร
ระยะที่ 2
1.14 จัดหาครุภัณฑ6สําหรับการจัดการขยะและ
สิ่งปฏิกูล
1.15 ดูแลและบํารุงรักษาระบบรวบรวมและระบบ
ระบบบําบัดน้ําเสีย
1.16 กอสร%างระบบบําบัดสิ่งปฏิกูล
2. เทศบาลสีเขียว โดยจัดพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
ครอบคลุมในเขตเทศบาลเพื่อลดมลพิษ
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้
2.1 กอสร%าง หรือปรับปรุงสวนหยอม ในเขตเทศบาล
2.2 ปลูกต%นไม%เกาะกลางถนนและบริเวณอื่นๆ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

- จํานวนครั้งที่ปรับปรุงภูมิทัศน6ในเขตเมือง
- จํานวนเจ%าหน%าที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด
- จํานวนเขตเก็บขนขยะ
- จํานวนเขตที่ตัดหญ%า
- จํานวนเจ%าหน%าที่ปฏิบัติงาน
- จํานวนเจ%าหน%าที่ปฏิบัติงาน
- จํานวนครั้งที่ปรับปรุง
- จํานวนชุมชนที่รถเก็บขยะเข%าไมถึง
- จํานวนคู คลองที่ได%รับการพัฒนา
- จํานวนหนวยงานอื่นที่มาใช%บริการ
- กลุมเป>าหมายได%รับการบําบัดไมน%อยกวา 50
แหงตอปG
- จํานวนแหงจัดการขยะชุมชนโดยใช%เทคโนโลยี
RDF
- จํานวนแหง
- จํานวนครุภัณฑ6สําหรับการจัดการขยะและสิ่ง
ปฏิกูลที่จัดซื้อ
- จํานวนระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย
- จํานวนแหงกอสร%างระบบบําบัดสิ่งปฏิกูล

- จํานวนสวนหยอมที่กอสร%างหรือปรับปรุง
- จํานวนถนนที่ปลูกต%นไม%

- 170 หน/วยงานรับผิดชอบหลัก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล%อม สํานักการชาง กองสวัสดิการสังคม
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตรจังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา สิ่งแวดล%อมและพลังงานมี
ประสิทธิภาพ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและการใช%พลังงานสะอาด
ยุทธศาสตรที่ 4 การสร%างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข%มแข็ง

- 171 เป&าประสงคที่ 3. ประชาชนได%รับการบริการด%านสาธารณสุขอยางทั่วถึง และมีความรู%ด%านการป>องกัน
ควบคุมโรค สุขอนามัยในการบริโภค
ตัวชี้วัดระดับเป&าประสงค
1. จํานวนผู%ปTวยเอดส6
2. จํานวนผู%ปTวยวัณโรค
3. จํานวนครั้งจัดกิจกรรมรณรงค6ป>องกันโรคติดตอ
4. จํานวนผู%มารับบริการทันตสุขภาพ
5. จํานวนเจ%าหน%าที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลและศูนย6บริการสาธารณสุข
6. จํานวนวัสดุและครุภัณฑ6ที่จัดซื้อ
7. จํานวนครั้งอบรมชุมชน
8. จํานวนครั้งจัดกิจกรรม
9. จํานวนครั้งจัดประชุมเพื่อยกระดับโรงพยาบาล
10. จํานวนครั้งที่อบรมจัดทําแผนยุทธศาสตร6ด%านสาธารณสุข
11. จํานวนผู%มารับบริการแพทย6แผนไทย
12. จํานวนผู%มารับบริการกายภาพบําบัด
13. จํานวนผู%ปTวยในโครงการ 30,000 เตียง
14. จํานวนครั้งที่กอสร%างหรือปรับปรุงโรงพยาบาลหรือศูนย6บริการสาธารณสุขเทศบาล
15. จํานวนผู%มารับบริการศูนย6บริการสาธารณสุข
16. จํานวนเจ%าหน%าที่ปฏิบัติงาน
17. จํานวนเขียงที่จําหนายเนื้อสัตว6ในตลาดภายในเขตเทศบาล
18. จํานวนชุมชนที่ได%รับสุมสํารวจป>องกันและควบคุมสัตว6และแมลงพาหะนําโรค
19. จํานวนครั้งอบรมผู%ประกอบกิจการร%านอาหาร
20. จํานวนผู%ประกอบกิจการร%านอาหารเข%าอบรม
21. จํานวนสุนัข และแมวที่ฉีดวัคซีน
22. จํานวนสุนัขและแมวที่ผาตัดทําหมัน
23. จํานวนสถานประกอบการ
24. จํานวนครั้งอบรมเจ%าของหรือตัวแทนผู%ประกอบกิจการตลาด และตัวแทนผู%ขายของใน
ตลาด
25. จํานวนผู%เข%าอบรมกลุมเสี่ยงจากสถานประกอบการ
26. จํานวนโรงเรียนได%รับการตรวจประเมินสุขลักษณะทางด%านกายภาพ
27. จํานวนครั้งอบรมเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร
28. จํานวนผู%จําหนายอาหารริมบาทวิถีเข%าอบรมเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร
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แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
3. ยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลใหมีคุณภาพการ
บริการเทียบเท/าโรงพยาบาลเอกชน
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้
3.1 ควบคุมป>องกันโรคเอดส6การควบคุมผู%ติดเชื้อ - จํานวนผู%ปTวยเอดส6ได%รับการดูแล 100%
และผู%ได%รับผลกระทบจากเอดส6
3.2 ควบคุมป>องกันโรควัณโรคและดูแลผู%ปTวยแบบมี - จํานวนผู%ปTวยวัณโรค
พี่เลี้ยง
3.3 รณรงค6ควบคุมป>องกันโรคติดตอ
- จํานวนครั้งจัดกิจกรรมรณรงค6ควบคุมป>องกัน
โรคติดตอ
3.4 สงเสริมทันตสุขภาพ
- จํานวนผู%มารับบริการทันตสุขภาพ
3.5 เพิ่มประสิทธิภาพการให%บริการของ
- จํานวนเจ%าหน%าที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลและ
โรงพยาบาลและศูนย6บริการสาธารณสุข
ศูนย6บริการสาธารณสุข
3.6 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ6สําหรับโรงพยาบาลและ
- จํานวนวัสดุและครุภัณฑ6ที่จัดซื้อ
ศูนย6บริการสาธารณสุข
3.7 พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล - จํานวนครั้งอบรมชุมชน
3.8 ดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ - จํานวนครั้งจัดกิจกรรม
ท%องถิ่นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
3.9 ยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลให%เป\น
- จํานวนครั้งที่จัดประชุมเพื่อยกระดับโรงพยาบาล
โรงพยาบาลที่ผานรับรองคุณภาพ
3.10 จัดทําแผนยุทธศาสตร6ด%านสาธารณสุข
- จํานวนครั้งอบรมจัดทําแผนยุทธศาสตร6ด%าน
สาธารณสุข
3.11 การบริการแพทย6แผนไทยในสถานพยาบาล - จํานวนผู%มารับบริการแพทย6แผนไทย
3.12 การบริการกายภาพบําบัดในสถานพยาบาล - จํานวนผู%มารับบริการกายภาพบําบัด
4.จัดใหมีโรงพยาบาล 4 มุมเมือง
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้
4.1 ให%บริการผู%ปTวย 30,000 เตียง
- จํานวนผู%ปTวยในโครงการ
4.2 กอสร%าง หรือปรับปรุง อาคารโรงพยาบาล
- จํานวนครั้งที่กอสร%างหรือปรับปรุง
ศูนย6บริการสาธารณสุข และอาคารประกอบอื่นๆ
4.3 ศูนย6บริการสาธารณสุขต%นแบบ
- จํานวนผู%มารับบริการศูนย6บริการสาธารณสุข
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แนวทางการพัฒนา
5. ส/งเสริมและสนับสนุนใหภาคส/วนต/างๆ
ตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลรักษาอนามัย
สิ่งแวดลอม
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้
5.1 เมืองนครอาหารปลอดภัย
5.2 เขียงจําหนายเนื้อสัตว6อนามัยและตลาดสด
ถูกสุขลักษณะ
5.3 ป>องกันและควบคุมสัตว6และแมลง
พาหะนําโรค
5.4 ร%านอาหารปลอดภัยใสใจสุขภาพ
5.5 ป>องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ%าและลดจํานวน
ประชากรสุนัขจรจัด
5.6 สํารวจสถานประกอบการในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
5.7 สงเสริมและพัฒนาตลาดสดนาซื้อ
5.8 อบรมกลุมเสี่ยงจากสถานประกอบการ
และการสงเสริมสุขภาพ
5.9 พัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร
ในสถานศึกษา
5.10 พัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลริมบาทวิถี

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

- กลุมเป>าหมายได%รับการตรวจอยางน%อย 1 ครั้งตอปG
- ตัวอยางเนื้อสัตว6ที่ตรวจผานเกณฑ6มาตรฐาน
100%
- จํานวนชุมชนที่ได%สุมตรวจป>องกันและควบคุม
สัตว6 และแมลงพาหะนําโรค
- จํานวนผู%ประกอบกิจการร%านอาหารเข%าอบรม
- จํานวนครั้งอบรมผู%ประกอบกิจการร%านอาหาร
- จํานวนสุนัข และแมวที่ฉีดวัคซีน
- จํานวนสุนัขและแมวที่ผาตัดทําหมัน
- จํานวนสถานประกอบการ
- จํานวนครั้งอบรม
- จํานวนผู%เข%าอบรมกลุมเสี่ยงจากสถานประกอบการ
และการสงเสริมสุขภาพ
- จํานวนโรงเรียนได%รับการตรวจประเมินสุขลักษณะ
ทางด%านกายภาพ
- จํานวนครั้งอบรมเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร
- จํานวนผู%จําหนายอาหารริมบาทวิถีเข%าอบรม
เกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร

หน/วยงานรับผิดชอบหลัก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล%อม กองการแพทย6
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตรจังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา สิ่งแวดล%อมและพลังงานมี
ประสิทธิภาพ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและการใช%พลังงานสะอาด
ยุทธศาสตรที่ 4 การสร%างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข%มแข็ง

- 174 -

แบบ ยท.04

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการเมืองการบริหาร
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
เป$าประสงค
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
จากพันธกิจ
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรที่1 เป$าประสงคที่ 1 - จํานวน
การสรางความ การเสริมสราง ดานการเมือง ประชาชน เจาหนาที่
มั่นคงบนพื้น ธรรมาภิบาล การบริหาร ไดรับขาวสาร ดูแลระบบ
ฐานชุมชน
และการบริ
ที่รวดเร็ว ICT.
เขมแข็ง
หารกิจการ
ทันสมัย และ
บานเมืองที่ดี
มีประสิทธิ
ภาพ
- จํานวน
เจาหนาที่
ปฏิบัติงาน
วิทยุฯ

ค"าเป$าหมาย
59

60

61

62

63

10
คน

10
คน

10
คน

10
คน

10
คน

7
คน

7
คน

7
คน

7
คน

7
คน

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา
แนวทางที่ 1
ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
ในการบริหาร
จัดการเทศ
บาลดวยหลัก
นิติธรรม คุณ
ธรรม ความ
คุมคา โปรง
ใส ตรวจสอบ
ได ความรับ
ผิดชอบ และ
การมีสวน
รวมของ
ประชาชน

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ
- จํานวน
เจาหนาที่
ดูแลระบบ
ICT.

ความกาว
หน"วยงาน หน"วย
โครงการ/
หนาของ
รับผิดชอบ สนับ
กิจกรรม
เป$าหมาย
หลัก
สนุน
ปละ 10 - ศูนยเทคโน กองวิชาการฯ ทุกสวน
คน
โลยีและสาร
ราชการ
สนเทศของ
เทศบาล
(ศูนย ICT.)

- จํานวน
เจาหนาที่
ปฏิบัติงาน
วิทยุฯ

ปละ 7 คน - ดําเนินงาน กองวิชาการฯ ทุกสวน
วิทยุกระจาย
ราชการ
เสียงเทศบาล
นครนครศรี
ธรรมราช

- 175 ตัวชี้วัด
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
ค"าเป$าหมาย
กลยุทธ/
เป$าประสงค
ระดับ
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
แนวทาง
จากพันธกิจ
59
60
61
62
63
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
การพัฒนา กลยุทธ
- จํานวน
24,000 24,000 24,000 24,000 24,000
- จํานวน
วารสาร
เลม
เลม
เลม
เลม
เลม
วารสาร
ประชาสัม
ประชาสัม
พันธ
- จํานวน
ครั้งจัดแถลง
ขาวเทศบาล
พบสื่อมวล
ชน
- จํานวน
กิจกรรมที่
ประชาสัม
พันธโดยรถ
เคลื่อนที่
- จํานวนปEาย
หรือจอที่ติด
ตั้งหรือปรับ
ปรุง

3 ครั้ง

3 ครั้ง

3 ครั้ง

3 ครั้ง

3 ครั้ง

20
20
20
20
20
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม

1 ปEาย 1 ปEาย
1 จอ 1 จอ

1 ปEาย
1 จอ

1 ปEาย
1 จอ

1 ปEาย
1 จอ

ความกาว
หน"วยงาน หน"วย
โครงการ/
หนาของ
รับผิดชอบ สนับ
กิจกรรม
เป$าหมาย
หลัก
สนุน
120,000 - ประชา
กองวิชาการฯ ทุกสวน
เลม
สัมพันธ
ราชการ
กิจกรรม

พันธ
- จํานวน
15
ครั้งจัดแถลง
ครั้ง
ขาวเทศบาล
พบสื่อมวล
ชน
- จํานวน
ปละ 20
กิจกรรมที่
กิจกรรม
ประชาสัม
พันธโดยรถ
เคลื่อนที่
- จํานวนปEาย ปละ 1 ปEาย
หรือจอที่ติด ปละ 1 จอ
ตั้งหรือปรับ
ปรุง

เทศบาล

- ติดตั้ง ปรับ กองวิชาการฯ ทุกสวน
ปรุงปEายหรือ
ราชการ
จอประชา
สัมพันธ

- 176 ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
เป$าประสงค
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
จากพันธกิจ
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรที่ 1 เป$าประสงคที่ 2 - จํานวนครั้ง
การสรางความ การเสริมสราง ดานการเมือง เปFดโอกาส ประชาชนมี
มั่นคงบนพื้น ธรรมาภิบาล การบริหาร ใหประชาชน สวนรวมใน
ฐานชุมชน
และการบริ
เขามามีสวน การจัดทํา
เขมแข็ง
หารกิจการ
รวมในการ แผนฯ
บานเมืองที่ดี
บริหารจัดการ - จํานวน
ตั้งแตรวมคิด ครั้งจัดทํางบ
รวมทํา รวม ประมาณ
ตรวจสอบ - จํานวนครั้ง
และประเมิน ที่ติดตาม
ผล
ประเมินผล
- จํานวน
จัดเก็บภาษี
นอกสถานที่

ค"าเป$าหมาย
59

60

61

62

63

4 ครั้ง

4 ครั้ง

4 ครั้ง

4 ครั้ง

4 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

4 ครั้ง

4 ครั้ง

4 ครั้ง

4 ครั้ง

4 ครั้ง

200
ราย

200
ราย

200
ราย

200
ราย

200
ราย

ตัวชี้วัด
กลยุทธ/
ระดับ
แนวทาง
การพัฒนา กลยุทธ
แนวทางที่ 2 - จํานวนครั้ง
บริหารจัด ประชาชนมี
การเทศบาล สวนรวมใน
แบบระบบ การจัดทํา
เปFดโดยการสงแผนฯ
เสริมและ - จํานวน
สนับสนุนให ครั้งจัดทํางบ
ประชาชนเขา ประมาณ
มามีสวนรวม - จํานวนครั้ง
ในการบริหาร ที่ติดตาม
จัดการฯ
ประเมินผล
- จํานวน
จัดเก็บภาษี
นอกสถานที่

ความกาว
หน"วยงาน หน"วย
โครงการ/
หนาของ
รับผิดชอบ สนับ
กิจกรรม
เป$าหมาย
หลัก
สนุน
20 ครั้ง - จัดทําแผน กองวิชาการฯ ทุกสวน
งบประมาณ
ราชการ
และการติด
ตามประเมิน
ผล
10 ครั้ง

20 ครั้ง

ปละ 200 - จัดเก็บภาษี สํานักการ
ราย
นอกสถานที่ คลัง

ทุกสวน
ราชการ

- 177 ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
ค"าเป$าหมาย
กลยุทธ/
เป$าประสงค
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
แนวทาง
จากพันธกิจ
59
60
61
62
63
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
การพัฒนา
- จํานวนปEาย 2 ปEาย 2 ปEาย 2 ปEาย 2 ปEาย 2 ปEาย
ประชาสัมพันธ
- จํานวน
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
เอกสารประ ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ชาสัมพันธ
- จํานวนเจา 20
20
20
20
20
หนาที่ที่จัด
คน
คน
คน
คน
คน
จางเพิ่มขึ้น
- จํานวนเจา 20
20
20
20
20
หนาที่ปฏิบัติ คน
คน
คน
คน
คน
งาน
- จํานวนเจา
หนาที่ที่จัด
จางเพิ่มขึ้น

33
คน

33
คน

33
คน

33
คน

33
คน

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ
- จํานวนปEาย
ประชาสัมพันธ
- จํานวน
เอกสารประ
ชาสัมพันธ
- จํานวนเจา
หนาที่ที่จัด
จางเพิ่มขึ้น
- จํานวนเจา
หนาที่ปฏิบัติ
งาน

ความกาว
หน"วยงาน หน"วย
โครงการ/
หนาของ
รับผิดชอบ สนับ
กิจกรรม
เป$าหมาย
หลัก
สนุน
10 ปEาย - ประชาสัม สํานักการ
ทุกสวน
พันธการจัด คลัง
ราชการ
25,000 เก็บภาษี
ฉบับ

- จํานวนเจา
หนาที่ที่จัด
จางเพิ่มขึ้น

ปละ 33
คน

ปละ 20
คน
ปละ 20
คน

- เพิ่มประสิทธิ สํานักการ
ภาพการบริหาร คลัง
งานคลัง
- ปรับปรุง
สํานักการ
แผนที่ภาษีและ คลัง
ทะเบียนทรัพย
สิน
- เพิ่มประสิทธิ สํานักปลัด
ภาพการบริการ เทศบาล
ประชาชน

ทุกสวน
ราชการ
ทุกสวน
ราชการ

ทุกสวน
ราชการ

- 178 ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
เป$าประสงค
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
จากพันธกิจ
59
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
- จํานวนครั้ง 4 ครั้ง
จัดทําประชา
พิจารณ
- จํานวนครั้ง 1 ครั้ง
เลือกตั้งนายก
เทศมนตรี
และสมาชิก
สภาเทศบาล

ค"าเป$าหมาย
60

61

62

63

4 ครั้ง

4 ครั้ง

4 ครั้ง

4 ครั้ง

-

-

-

-

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ
- จํานวนครั้ง
จัดทําประชา
พิจารณ
- จํานวนครั้ง
เลือกตั้งนายก
เทศมนตรี
และสมาชิก
สภาเทศบาล

ความกาว
หน"วยงาน
โครงการ/
หนาของ
รับผิดชอบ
กิจกรรม
เป$าหมาย
หลัก
20 ครั้ง - รับฟKงความ กองวิชาการฯ
คิดเห็นและ
ประชาพิจารณ
1 ครั้ง - เลือกตั้ง
สํานักปลัด
นายกเทศมนตรี เทศบาล
และสมาชิก
สภาเทศบาล

หน"วย
สนับ
สนุน
ทุกสวน
ราชการ
ทุกสวน
ราชการ

- 179 ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
ค"าเป$าหมาย
เป$าประสงค
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
จากพันธกิจ
59
60
61
62
63
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 5ยุทธศาสตรที่1 เป$าประสงคที่ 3 - จํานวนครั้ง 8 ครั้ง 8 ครั้ง 8 ครั้ง 8 ครั้ง 8 ครั้ง
การสรางความ การเสริมสราง ดานการเมือง บุคลากรทุก จัดอบรม
มั่นคงบนพื้น ธรรมาภิบาล การบริหาร ระดับมี
ฐานชุมชน
และการบริ
ศักยภาพใน
เขมแข็ง
หารกิจการ
การบริหาร - จํานวนผู 1 คน 1 คน 1 คน 1 คน 1 คน
บานเมืองที่ดี
และปฏิบัติ รับทุนการ
งานอยางมี ศึกษา
ประสิทธิภาพ
- จํานวน
15
15
15
15
15
คอมพิวเตอร เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง
และอุปกรณ
อื่นๆ ที่จัดซื้อ
- จํานวน
30
30
30
30
30
วัสดุและครุ รายการ รายการ รายการ รายการ รายการ
ภัณฑที่จัดซื้อ

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา
แนวทางที่ 3
เสริมสราง
ศักยภาพ
บุคลากรของ
เทศบาลทุก
ระดับอยาง
ตอเนื่องเพื่อ
เพิ่มประสิทธิ
ภาพและประ
สิทธิผล

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ
- จํานวนครั้ง
จัดอบรม

- ผูสนับสนุน
ขอรับทุนการ
ศึกษาไดรับ
ทุนการศึกษา
100%
- จํานวน
คอมพิวเตอร
และอุปกรณ
อื่นๆ ที่จัดซื้อ
- จํานวน
วัสดุและครุ
ภัณฑที่จัดซื้อ

ความกาว
โครงการ/
หนาของ
กิจกรรม
เป$าหมาย
40 ครั้ง - อบรมสัมมนา
ผูบริหาร พนัก
งาน และลูก
จางเทศบาล
ปละ 1 คน - ทุนการศึกษา

หน"วยงาน หน"วย
รับผิดชอบ สนับ
หลัก
สนุน
หนวยงาน
ทุกสวน
ตางๆ
ราชการ

สํานักปลัด
เทศบาล

ทุกสวน
ราชการ

75
เครื่อง

- จัดซื้อคอม หนวยงาน
พิวเตอรและ ตางๆ
อุปกรณอื่นๆ

ทุกสวน
ราชการ

150
รายการ

- จัดซื้อวัสดุ หนวยงาน
และครุภัณฑ ตางๆ
ตางๆ

ทุกสวน
ราชการ

- 180 ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
เป$าประสงค
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
จากพันธกิจ
59
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
- จํานวนครั้ง 6 ครั้ง
ที่กอสราง
หรือปรับปรุง

ค"าเป$าหมาย
60

61

62

63

6 ครั้ง

6 ครั้ง

6 ครั้ง

6 ครั้ง

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ
- จํานวนครั้ง
ที่กอสราง
หรือปรับปรุง

ความกาว
โครงการ/
หนาของ
กิจกรรม
เป$าหมาย
30
- กอสรางหรือ
ครั้ง
ปรับปรุงอาคาร
ปฏิบัติงาน
บริเวณสํานัก
งานหรืออา
คารประกอบ
อื่นๆ

หน"วยงาน หน"วย
รับผิดชอบ สนับ
หลัก
สนุน
หนวยงาน
ทุกสวน
ตางๆ
ราชการ

- 181 -

แบบ ยท.04

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
ตัวชี้วัด
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
ค"าเป$าหมาย
กลยุทธ/
เป$าประสงค
ระดับ
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
แนวทาง
จากพันธกิจ
61
62
63
59
60
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
การพัฒนา กลยุทธ
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรที่3 ยุทธศาสตรที่2 เป$าประสงคที่ 1 - จํานวน
10,054 11,000 12,000 13,000 14,000 แนวทางที่ 1 - จัดเก็บขอ
การสรางความ การพัฒนา ดานสวัสดิการ ประชาชน ครัวเรือนที่ ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน นอมนําหลัก มูลไดอยาง
มั่นคงบนพื้น สังคมและ สังคมและ มีคุณภาพ สํารวจและ
ปรัชญาเศรษฐ นอย 70%
ฐานชุมชน
คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต ชีวิตที่ดี ชุม จัดเก็บขอมูล
กิจพอเพียง ของครัวเรือน
เขมแข็ง
ชนเขมแข็ง
เปTนแนวทาง ในชุมชนเขต
บนฐาน
ในการยกระ เทศบาล
เศรษฐกิจ - จํานวน
18
18
18
18
18 ดับคุณภาพ -การประสาน
พอเพียง
เจาหนาที่
คน
คน
คน
คน
คน ชีวิต และเสริม งานสามารถ
ประสานงาน
สรางความ ตอบสนอง
ชุมชน
เขมแข็งให ความตองการ
กับชุมชน ชุมชน 100%
- จํานวน
915 915 915 915
915
- คณะกรรม
คณะกรรม
คน
คน
คน
คน
คน
การมีความรู
การชุมชน
ในบทบาท
เขารวม
หนาที่
ประชุม
100%

ความกาว
หนาของ
เป$าหมาย

ปละ 12
ครั้ง

หน"วยงาน หน"วย
รับผิดชอบ สนับ
หลัก
สนุน
- สํารวจและ กองสวัสดิการ ทุกสวน
จัดเก็บขอมูล สังคม
ราชการ
พื้นฐานเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน
ในเขตเทศบาล
- พัฒนาและ กองสวัสดิการ ทุกสวน
สนับสนุนการ สังคม
ราชการ
ทํางานของ
องคกรชุมชน
โครงการ/
กิจกรรม

ปละ 915 - สัมมนาและ กองสวัสดิการ ทุกสวน
คน
พัฒนาศักยภาพ สังคม
ราชการ
ชุมชน

- 182 ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
เป$าประสงค
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
จากพันธกิจ
59
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
- จํานวน
1 ครั้ง
ครั้งฝVกอบรม
อาสาสมัคร
- จํานวน
200
ผูเขาอบรม
คน

- จํานวนครั้ง
อบรมคณะ
กรรมการ
สมัชชา

12
ครั้ง

ค"าเป$าหมาย
60

61

62

63

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

200
คน

200
คน

200
คน

200
คน

12
ครั้ง

12
ครั้ง

12
ครั้ง

12
ครั้ง

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ
- ประชาชน
ในชุมชนเขต
เทศบาลฯ
ตระหนักถึง
โทษของ
ยาเสพติด
100%
- การแพร
ระบาดของ
ยาเสพติด
ในพื้นที่ชุม
ชนเขต
เทศบาลฯ
ลดความ
รุนแรงลง
60%

ความกาว
หน"วยงาน หน"วย
โครงการ/
หนาของ
รับผิดชอบ สนับ
กิจกรรม
เป$าหมาย
หลัก
สนุน
5 ครั้ง - พัฒนาและ กองสวัสดิการ ทุกสวน
ฝVกอบรมอาสา สังคม
ราชการ
สมัครพลังแผน
ปละ 200 ดินเอาชนะ
คน
ยาเสพติด

ปละ 12
ครั้ง

- ฝVกอบรม
กองสวัสดิการ ทุกสวน
สมัชชาชุมชน สังคม
ราชการ
ในเขตเทศบาล

- 183 -

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
เป$าประสงค
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
จากพันธกิจ
59
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
- จํานวนครั้ง 1 ครั้ง
อบรม

- จํานวน
คณะกรรม
การชุมชน
เขารวม
ประชุม
- จํานวน
ผูสูงอายุเขา
รวมกิจกรรม

ค"าเป$าหมาย
60

61

62

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

915
คน

915
คน

915
คน

915
คน

300
คน

300
คน

300
คน

300
คน

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ
- จํานวนครั้ง
อบรม

ความกาว
หน"วยงาน
โครงการ/
หนาของ
รับผิดชอบ
กิจกรรม
63
เป$าหมาย
หลัก
1 ครั้ง
5 ครั้ง - ฝVกอบรมและ กองสวัสดิการ
พัฒนาศักยภาพ สังคม
องคกรมุสลิม
ในเขต
เทศบาลฯ
915
- คณะกรรม ปละ 915 - ฝVกอบรม
กองสวัสดิการ
คน
การมีความรู
คน
พัฒนาคณะ สังคม
ในบทบาท
กรรมการชุม
หนาที่
ชนในเขต
100%
เทศบาลฯ
300 แนวทางที่ 2 - ผูสูงอายุใน ปละ 300 - ศูนยสงเสริม กองสวัสดิการ
คน จัดตั้งศูนย ศูนยสงเสริมฯ
คน
สุขภาพและ สังคม
ชุมชน แมบานรวมกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพ
อสม.และ ไมนอยกวา
ผูสูงอายุ
ผูสูงอายุแบบ 80%
บูรณาการ

หน"วย
สนับ
สนุน
ทุกสวน
ราชการ

ทุกสวน
ราชการ

ทุกสวน
ราชการ

- 184 ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
เป$าประสงค
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
จากพันธกิจ
59
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
- จํานวน
500
สตรีเขารวม
คน
กิจกรรม

ค"าเป$าหมาย
60

61

62

63

500
คน

500
คน

500
คน

500
คน

- จํานวน
อสม.เขารับ
การอบรม

300
คน

300
คน

300
คน

300
คน

300
คน

- จํานวน
อสม.เขารวม
กิจกรรม

300
คน

300
คน

300
คน

300
คน

300
คน

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ
- องคกรสตรี
มีการรวม
กลุมอยาง
ตอเนื่อง
100%
- จํานวน
อสม.เขารับ
การอบรม
ไมนอยกวา
90%
- จํานวน
อสม.เขารวม
ไมนอยกวา
90%

ความกาว
หน"วยงาน หน"วย
โครงการ/
หนาของ
รับผิดชอบ สนับ
กิจกรรม
เป$าหมาย
หลัก
สนุน
ปละ 500 - พัฒนาศักย กองสวัสดิการ ทุกสวน
คน
ภาพองคกร สังคม
ราชการ
สตรีในเขต
เทศบาล
ปละ 300 - สงเสริมและ กองการแพทย ทุกสวน
คน
พัฒนาศักยภาพ
ราชการ
อสม.

ปละ 300 - ประชุมวิชา กองการแพทย ทุกสวน
คน
การเนื่องใน
ราชการ
วัน อสม.

- 185 ตัวชี้วัด
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
ค"าเป$าหมาย
กลยุทธ/
ความกาว
หน"วยงาน หน"วย
เป$าประสงค
โครงการ/
ระดับ
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
แนวทาง
หนาของ
รับผิดชอบ สนับ
จากพันธกิจ
กิจกรรม
59
60
61
62
63
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
การพัฒนา กลยุทธ
เป$าหมาย
หลัก
สนุน
- จํานวนผู 10,671 10,671 10,671 10,671 10,671 แนวทางที่ 3 - ผูสูงอายุ
10,671 - ชวยเหลือสง กองสวัสดิการ ทุกสวน
สูงอายุที่ได
คน
คน
คน
คน
คน สนับสนุน ผูพิการ ผูปWวย
คน
เคราะหผูสูง สังคม
ราชการ
รับเบี้ยยังชีพ
การใหการ เอดส ที่มี
อายุ/ผูพิการ/
- จํานวนผู 1,426 1,426 1,426 1,426 1,426 สงเคราะห สิทธิ์ไดรับ
1,426 ผูปWวยเอดส
พิการที่ได
คน
คน
คน
คน
คน ผูดอยโอกาส เบี้ยยังชีพ
คน
รับเบี้ยยังชีพ
ทางสังคม ไดรับเบี้ย
- จํานวนผู
550 550 550 550
550 อยางทั่วถึง ยังชีพ
550
ปWวยเอดสที่ได คน
คน
คน
คน
คน และเปTนธรรม 100%
คน
รับเบี้ยยังชีพ
ไดแก เด็ก
สตรี ผูสูงอายุ
คนพิการ

- 186 ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
เป$าประสงค
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
จากพันธกิจ
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
- จํานวน
ประชาชนที่
ไดรับความ
ชวยเหลือ

ค"าเป$าหมาย
59

60

61

62

63

10
คน

10
คน

10
คน

10
คน

10
คน

- จํานวนผู
ยากไร และ
ผูประสบภัย
ที่ไดรับการ
ชวยเหลือ

70
คน

70
คน

70
คน

70
คน

70
คน

- จํานวนนผู
สูงอายุ และ
ผูพิการที่ได
รับกายอุป
กรณ

30
คน

30
คน

30
คน

30
คน

30
คน

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัด
ความกาว
โครงการ/
ระดับ
หนาของ
กิจกรรม
กลยุทธ
เป$าหมาย
- ผูยากไรที่
ปละ 10 - ชวยเหลือ
ขอรับความ
คน
ประชาชนยาก
ชวยเหลือได
จนดานการ
รับการชวย
รักษาพยาบาล
เหลือ
และการนําผู
100%
ปWวยสงตอ
- ผูยากไรและ ปละ 70 - สงเคราะห
ผูประสบภัย
คน
ผูประสบสาธา
ที่ขอรับการ
รณภัยและ
ชวยเหลือ
ครอบครัวผู
ไดรับการ
ยากไรใน
ชวยเหลือ
ชุมชน
100%
- ผูสูงอายุ
ปละ 30 - จัดหากาย
และผูพิการที่
คน
อุปกรณสําหรับ
ที่ขอรับกาย
ผูสูงอายุ/ผู
อุปกรณได
พิการที่ยากไร
รับการชวย

หน"วยงาน หน"วย
รับผิดชอบ สนับ
หลัก
สนุน
กองสวัสดิการ ทุกสวน
สังคม
ราชการ

กองสวัสดิการ ทุกสวน
สังคม
ราชการ

กองสวัสดิการ ทุกสวน
สังคม
ราชการ

- 187 ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
เป$าประสงค
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
จากพันธกิจ
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)

- จํานวน
อาสาสมัคร
- จํานวนผู
สูงอายุที่ตอง
เขาไปดูแล
ใกลชิด
- จํานวนนผู
ตองขังที่ได
รับการปลอย
ตัวและไดรับ
การติดตาม
เยี่ยมบาน

ค"าเป$าหมาย
59

60

61

62

63

62
คน
305
คน

62
คน
305
คน

62
คน
305
คน

62
คน
305
คน

62
คน
305
คน

20
คน

20
คน

20
คน

20
คน

20
คน

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ
เหลือ
100%
- ผูสูงอายุที่
ตองเขาไปดู
แลใกลชิดได
รับการดูแล
จาก อผส.
100%
- จํานวนนผู
ตองขังที่ได
รับการปลอย
ตัวและไดรับ
การติดตาม
เยี่ยมบาน
100%

ความกาว
หนาของ
เป$าหมาย

โครงการ/
กิจกรรม

หน"วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หน"วย
สนับ
สนุน

ปละ 62
คน
ปละ 305
คน

- อบรมอาสา กองสวัสดิการ ทุกสวน
สมัครดูแลผู สังคม
ราชการ
สูงอายุที่บาน
(อผส.)

ปละ 20
คน

- ติดตามเยี่ยม กองสวัสดิการ ทุกสวน
บานสงเสริมอา สังคม
ราชการ
ชีพและการมี
รายไดของผู
ดอยโอกาส
ประเภทผูตอง
ขังที่ไดรับการ
ปลอยตัว

- 188 ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
เป$าประสงค
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
จากพันธกิจ
59
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
- จํานวนผู
150
ประกอบการ คน
ภาคเอกชน/
ภาคประชา
ชนเขาอบรม

- จํานวน
36
ชุมชนที่มีลาน ชุมชน
กีฬาที่เอื้อตอ
ผูพิการ
- จํานวนคน 100
พิการและผู
คน
ดูแลคนพิการ
เขาอบรม

ค"าเป$าหมาย
60

61

62

63

150
คน

150
คน

150
คน

150
คน

38
ชุมชน

40
ชุมชน

42
ชุมชน

44
ชุมชน

100
คน

100
คน

100
คน

100
คน

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัด
ความกาว
ระดับ
หนาของ
กลยุทธ
เป$าหมาย
- จํานวน
ปละ 150
ผูเขาอบรม
คน
มีความรูดาน
พัฒนาสภาพ
แวดลอมเอื้อ
ตอการดํารง
ชีพไมนอย
กวา 80 %
- จํานวน
เพิ่มขึ้นปละ
ชุมชนที่มีลาน 2 ชุมชน
กีฬาที่เอื้อตอ
ผูพิการ
- จํานวนคน ปละ 100
พิการและผู
คน
ดูแลคนพิการ
เขาอบรม
ไมนอยกวา
80%

หน"วยงาน หน"วย
รับผิดชอบ สนับ
หลัก
สนุน
- เสริมสราง กองสวัสดิการ ทุกสวน
พัฒนาสภาพ สังคม
ราชการ
แวดลอมเอื้อ
ตอการดํารง
ชีพผูสูงอายุผู
พิการในสังคม
ในภาคเอกชน
โครงการ/
กิจกรรม

- จัดลานกีฬา กองสวัสดิการ ทุกสวน
ที่เอื้อตอผูพิ สังคม
ราชการ
การในชุมชน
- อบรมและ กองสวัสดิการ ทุกสวน
ฟ[\นฟูศักยภาพ สังคม
ราชการ
ในการประกอบ
อาชีพของคน
พิการในเขต
เทศบาล

- 189 ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
เป$าประสงค
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
จากพันธกิจ
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
- จํานวน
เจาหนาที่
ของสมาคม
เขาอบรม

ค"าเป$าหมาย
59

60

61

62

63

20
คน

20
คน

20
คน

20
คน

20
คน

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัด
ความกาว
ระดับ
หนาของ
กลยุทธ
เป$าหมาย
- ผูเขาอบรม ปละ 20 คน
เขาใจการ
ปฏิบัติงาน
ดานฌาปน
กิจ 100%
- จํานวนครั้ง
20 ครั้ง
ที่จัดกิจกรรม
เทศบาลพบ
ประชาชน
- จํานวนหุน
97,000
หุน

- จํานวนครั้ง
4
4
4
4
4 แนวทางที่ 4
ที่จัดกิจกรรม ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง สงเสริมและ
เทศบาลพบ
สนับสนุนการ
ประชาชน
แกไขปKญหา
- จํานวนหุน 97,000 97,000 97,000 97,000 97,000 ความยากจน
หุน
หุน
หุน
หุน
หุน อยางยั่งยืน
โดยการสราง
งาน สราง
14,100 14,100 14,100 14,100 14,100 อาชีพ สราง - จํานวน
- จํานวน
สมาชิกกอง
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย รายได และ สมาชิกกอง
ทุนสวัสดิการ
ลดรายจาย ทุนสวัสดิการ
ชุมชน
ของประชาชน ชุมชน

14,100

ราย

โครงการ/
กิจกรรม
- อบรมให
ความรูดาน
ฌาปนกิจ
สงเคราะห

หน"วยงาน หน"วย
รับผิดชอบ สนับ
หลัก
สนุน
กองสวัสดิการ ทุกสวน
สังคม
ราชการ

- เทศบาลพบ กองสวัสดิการ
ประชาชนเพื่อ สังคม
บริการและ
พัฒนา
- สถาบันการ กองสวัสดิการ
เงินชุมชน
สังคม
เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
- สนับสนุนการ กองสวัสดิการ
ดําเนินงาน สังคม
สวัสดิการ
ชุมชน

ทุกสวน
ราชการ

ทุกสวน
ราชการ

ทุกสวน
ราชการ

- 190 ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
เป$าประสงค
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
จากพันธกิจ
59
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
- จํานวนเด็ก 871
เล็กในศูนย
คน
พัฒนาเด็ก
เล็ก
- จํานวน
20
ศูนยพัฒนา
ศูนย
เด็กเล็ก
- จํานวนครู
42
ศูนยพัฒนา
คน
เด็กเล็กที่เขา
อบรม
- จํานวน
20
แหลงเรียนรู แหลง
เรียนรู

ค"าเป$าหมาย
60

61

62

871
คน

871
คน

871
คน

20
ศูนย

20
ศูนย

20
ศูนย

42
คน

42
คน

42
คน

20
แหลง
เรียนรู

20
แหลง
เรียนรู

20
แหลง
เรียนรู

ตัวชี้วัด
กลยุทธ/
ระดับ
แนวทาง
63
การพัฒนา กลยุทธ
871 แนวทางที่ 5 - จํานวนเด็ก
คน สรางศูนย เล็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาเด็ก
ในชุมชน
เล็ก
20
- จํานวน
ศูนย
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
42
- จํานวนครู
คน
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กที่เขา
อบรม
20
- จํานวน
แหลง
แหลงเรียนรู
เรียนรู

ความกาว
หน"วยงาน หน"วย
โครงการ/
หนาของ
รับผิดชอบ สนับ
กิจกรรม
เป$าหมาย
หลัก
สนุน
871
- เสริมสราง สํานักการ
ทุกสวน
คน
การเรียนรูและ ศึกษา
ราชการ
พัฒนาเด็กเล็ก
20
ศูนย
ปละ 42
คน

- พัฒนาครูผู สํานักการ
ดูแลเด็กศูนย ศึกษา
พัฒนาเด็กเล็ก

ทุกสวน
ราชการ

20
แหลง
เรียนรู

- พัฒนาศูนย สํานักการ
พัฒนาเด็กเล็ก ศึกษา
เพื่อเปTนแหลง
เรียนรูและการ
ศึกษาตาม
อัธยาศัย

ทุกสวน
ราชการ

- 191 ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
เป$าประสงค
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
จากพันธกิจ
59
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
- จํานวน
1 คน
เจาหนาที่
กีฬาเขารับ
อบรม

- จํานวน
เจาหนาที่
ปฏิบัติงาน
ดูแลสนาม
กีฬา

15
คน

ค"าเป$าหมาย
60

61

62

1 คน

1 คน

1 คน

15
คน

15
คน

15
คน

ตัวชี้วัด
กลยุทธ/
ระดับ
แนวทาง
63
การพัฒนา กลยุทธ
1 คน แนวทางที่ 6 - จํานวน
สนับสนุน เจาหนาที่
ใหประชาชน กีฬาเขารับ
ออกกําลังกาย อบรม
และเลนกีฬา
เพื่อเสริมสราง
สุขภาพและ
พลานามัย
ที่ดี
15 แนวทางที่ 7 - จํานวน
คน เพิ่มลานกีฬา/ เจาหนาที่
ลานสุขภาพ ปฏิบัติงาน
ในชุมชน
ดูแลสนาม
และสนับ กีฬา
สนุนอุปกรณ
กีฬา

ความกาว
หน"วยงาน หน"วย
โครงการ/
หนาของ
รับผิดชอบ สนับ
กิจกรรม
เป$าหมาย
หลัก
สนุน
ปละ 1 คน - พัฒนา
สํานักการ
ทุกสวน
บุคลากร
ศึกษา
ราชการ
(เจาหนาที่)

ปละ 15
คน

- ดูแลบํารุง สํานักการ
รักษาสนาม ศึกษา
กีฬาจังหวัด
และสนาม
ฟุตซอล
เทศบาล
นครนครศรีฯ

ทุกสวน
ราชการ

- 192 ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
เป$าประสงค
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
จากพันธกิจ
59
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
- จํานวนครั้ง 2 ครั้ง
ที่กอสราง
หรือปรับปรุง
สนามกีฬา
- จํานวน
เจาหนาที่
ปฏิบัติงาน
ดูแลรักษา
ความสงบ

ค"าเป$าหมาย
60

61

62

63

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา

23 คน 23 คน 23 คน 23 คน 23 คน แนวทางที่ 8
พัฒนาระบบ
การรักษา
ความปลอด
ภัยในชีวิต
และทรัพย
สิน โดยใช
เทคโนโลยีที่
ทันสมัย

ตัวชี้วัด
ความกาว
ระดับ
หนาของ
กลยุทธ
เป$าหมาย
- จํานวนครั้ง ปละ 2 ครั้ง
ที่กอสรางหรือ
ปรับปรุง
สนามกีฬา
- จํานวน
เจาหนาที่
ปฏิบัติงาน
ดูแลรักษา
ความสงบ

ปละ 23
คน

หน"วยงาน หน"วย
รับผิดชอบ สนับ
หลัก
สนุน
- กอสรางหรือ สํานักการ
ทุกสวน
ปรับปรุงสนาม ศึกษา
ราชการ
กีฬาหรือลาน
กีฬาในเขต
เทศบาล
- รักษาความ สํานักปลัด
ทุกสวน
สงบเรียบรอย เทศบาล
ราชการ
และความมั่น
คงภายใน
เขตเทศบาล
โครงการ/
กิจกรรม

- 193 ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
เป$าประสงค
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
จากพันธกิจ
59
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
- จํานวนครั้ง 2 ครั้ง
ตั้งจุดบริการ

- จํานวนจุด
ติดตั้งกลอง
CCTV.

ค"าเป$าหมาย
60

61

62

63

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา

50 จุด 50 จุด 50 จุด 50 จุด 50 จุด

- จํานวน
76 คน 76 คน 76 คน 76 คน 76 คน
เจาหนาที่ที่
จางเพิ่มขึ้น
เพื่อปฏิบัติ
งาน
- จํานวน
62
62
62
62
62
ชุมชนที่ไดรับ ชุมชน ชุมชน ชุมชน ชุมชน ชุมชน
การปEองกัน
อัคคีภัย

แนวทางที่ 9
เพิ่มประ
สิทธิภาพระ
บบการปEอง
กันและ
บรรเทา
สาธารณภัย

ตัวชี้วัด
ความกาว
หน"วยงาน
โครงการ/
ระดับ
หนาของ
รับผิดชอบ
กิจกรรม
กลยุทธ
เป$าหมาย
หลัก
- จํานวนครั้ง 10 ครั้ง
- ตั้งจุดบริการ สํานักปลัด
ตั้งจุดบริการ
ความปลอดภัย เทศบาล
ทางถนนชวง
เทศกาล
- จํานวนจุด
250
- ติดตั้งกลอง กองวิชาการ
ติดตั้งกลอง
จุด
วงจรปFด CCTV. และแผนงาน
CCTV.
ภายในเขต
เทศกาล
- จํานวน
ปละ 76 - เพิ่มประสิทธิ สํานักปลัด
เจาหนาที่ที่
คน
ภาพการปEอง เทศบาล
จางเพิ่มขึ้น
กันและบรรเทา
เพื่อปฏิบัติ
สาธารณภัย
งาน
- จํานวน
62 ชุมชน - ปEองกันอัคคี สํานักปลัด
ชุมชนที่ไดรับ
ภัยในชุมชน เทศบาล
การปEองกัน
อัคคีภัย

หน"วย
สนับ
สนุน
ทุกสวน
ราชการ

ทุกสวน
ราชการ

ทุกสวน
ราชการ

ทุกสวน
ราชการ

- 194 ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
เป$าประสงค
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
จากพันธกิจ
59
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
- จํานวน
500
อาสาสมัคร
คน
ที่อบรม
- จํานวนจุด
50
บริการน้ํา
จุด
เพื่อบรรเทา
ความเดือด
รอน
- จํานวนครั้ง
5
ที่ อปพร.รวม ครั้ง
กิจกรรมตางๆ

ค"าเป$าหมาย
60

61

62

63

500
คน

500
คน

500
คน

500
คน

50
จุด

50
จุด

50
จุด

50
จุด

5
ครั้ง

5
ครั้ง

5
ครั้ง

5
ครั้ง

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ
- จํานวน
อาสาสมัคร
ที่อบรม

ความกาว
หน"วยงาน
โครงการ/
หนาของ
รับผิดชอบ
กิจกรรม
เป$าหมาย
หลัก
ปละ 500 - ฝVกอบรม
สํานักปลัด
คน
อาสาสมัครปEอง เทศบาล
กันและบรรเทา
สาธารณภัย
- ประชาชน ปละ 50 จุด - ปEองกันและ สํานักปลัด
ที่ไดรับความ
บรรเทา
เทศบาล
เดือดรอนได
สาธารณภัย
รับการแกไข
100%
- จํานวนครั้ง
25 ครั้ง - สงเสริมสนับ สํานักปลัด
ที่ อปพร.รวม
สนุนกิจกรรม เทศบาล
กิจกรรมตางๆ
อปพร.เทศบาล
นครนครศรี
ธรรมราช

หน"วย
สนับ
สนุน
ทุกสวน
ราชการ

ทุกสวน
ราชการ

ทุกสวน
ราชการ

- 195 -

แบบ ยท.04

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี
ตัวชี้วัด
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
ค"าเป$าหมาย
กลยุทธ/
เป$าประสงค
ระดับ
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
แนวทาง
จากพันธกิจ
59
60
61
62
63
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชี้วัดรวม)
การพัฒนา กลยุทธ
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรที่3 ยุทธศาสตรที่3 เป$าประสงคที่1 - จํานวน
10
10
10
10
10 แนวทางที่ 1 - นักเรียนที่
การพัฒนาสัง การพัฒนา ดานการศึกษา การศึกษา นักเรียนเขา
คน
คน
คน
คน
คน พัฒนาการ เขาแขงขัน
คมแหงการ สังคมและ ศาสนา ศิลปะ ระดับประถม แขงขัน
จัดการเรียน ประสบผล
เรียนรูและ
คุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ศึกษาได
การสอน
สําเร็จ
ภูมิปKญญาเพื่อ
ประเพณี
มาตรฐาน
แหลงเรียนรู 100%
สรางคุณภาพ
และเปTนที่ - จํานวน
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 และสนับสนุน - นักเรียนที่
ของคนนคร
พึงพอใจของ นักเรียนเขา
คน
คน
คน
คน
คน การมีสวน เขาแขงขัน
ศรีธรรมราช
ผูปกครอง แขงขันระดับ
รวมในการ ประสบผล
นักเรียน
เทศบาล
จัดการศึกษา สําเร็จ
- จํานวน
200 200 200 200
200 ทุกภาคสวน 80%
นักเรียนเขา
คน
คน
คน
คน
คน
แขงขันระดับ
ภาค
- จํานวน
100 100 100 100
100
นักเรียนเขา
คน
คน
คน
คน
คน
แขงขันระดับ
ประเทศ

ความกาว
หน"วยงาน หน"วย
โครงการ/
หนาของ
รับผิดชอบ สนับ
กิจกรรม
เป$าหมาย
หลัก
สนุน
ปละ 10 - แขงขันคน สํานักการ
ทุกสวน
คน
เกงเทศบาล ศึกษา
ราชการ
ระดับประเทศ

ปละ 1000 - แขงขันทักษะ สํานักการ
คน
วิชาการระดับ ศึกษา
เทศบาล ระดับ
ภาค และ
ปละ 200 ระดับประเทศ
คน

ปละ 100
คน

ทุกสวน
ราชการ

- 196 ตัวชี้วัด
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
ค"าเป$าหมาย
กลยุทธ/
เป$าประสงค
ระดับ
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
แนวทาง
จากพันธกิจ
59
60
61
62
63
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
การพัฒนา กลยุทธ
- จํานวน
10
10
10
10
10
- จํานวน
โรงเรียน
โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน
โรงเรียน

- จํานวน
30
30
30
30
30
นักเรียนเขา
คน
คน
คน
คน
คน
แขงขันความ
เปTนอัจฉริย
ภาพ
- จํานวน
9,596 9,596 9,596 9,596 9,596
นักเรียนเขา
คน
คน
คน
คน
คน
สอบวัดผล

- นักเรียนที่
เขาแขงขัน
ประสบผล
สําเร็จ
80%
- จํานวน
นักเรียนเขา
สอบวัดผล

ความกาว
โครงการ/
หนาของ
กิจกรรม
เป$าหมาย
10
- การพัฒนา
โรงเรียน การจัดการ
ศึกษาโดยใช
โรงเรียนเปTน
ฐานในการ
พัฒนาทองถิ่น
(SBMLD)
ปละ 30 - สนับสนุน
คน
พัฒนาอัจฉริย
ภาพนักเรียน
คนเกงเทศบาล
ครั้งละ
- วัดผลและ
9596 คน ประเมินผล
การศึกษา

หน"วยงาน หน"วย
รับผิดชอบ สนับ
หลัก
สนุน
สํานักการ
ทุกสวน
ศึกษา
ราชการ

สํานักการ
ศึกษา

ทุกสวน
ราชการ

สํานักการ
ศึกษา

ทุกสวน
ราชการ

- 197 ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
เป$าประสงค
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
จากพันธกิจ
59
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
- จํานวนครั้ง
5
จัดประชุม
ครั้ง

- จํานวนครู
ปฏิบัติการ
สอนวิชาที่
ขาดแคลน

101
คน

ค"าเป$าหมาย
60

61

62

63

5
ครั้ง

5
ครั้ง

5
ครั้ง

5
ครั้ง

101
คน

101
คน

101
คน

101
คน

- จํานวน
10
10
10
10
10
สถานศึกษา โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน
ที่จัดทําแผน
พัฒนาการ
ศึกษา
- จํานวน
20
20
20
20
20
ศูนยพัฒนาฯ ศูนย
ศูนย
ศูนย
ศูนย
ศูนย

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ
- จํานวนครั้ง
จัดประชุม

- จํานวนครู
ปฏิบัติการ
สอนวิชาที่
ขาดแคลน
- จํานวน
โรงเรียนที่
จัดทําแผน
พัฒนาการ
ศึกษา
- จํานวน
ศูนยพัฒนาฯ

ความกาว
โครงการ/
หนาของ
กิจกรรม
เป$าหมาย
25
- ประชุมอบ
ครั้ง
รมสัมมนา
พนักงานครู
เทศบาลและ
บุคลากรทาง
การศึกษา
ปละ 101 - พัฒนาวิชา
คน
การและ
บุคลากรทาง
การศึกษาใน
โรงเรียน
ปละ 10 - การประชุม
โรงเรียน เชิงปฏิบัติการ
จัดทําแผน
พัฒนาการ
ศึกษา
20
ศูนย

หน"วยงาน หน"วย
รับผิดชอบ สนับ
หลัก
สนุน
สํานักการ
ทุกสวน
ศึกษา
ราชการ

สํานักการ
ศึกษา

ทุกสวน
ราชการ

สํานักการ
ศึกษา

ทุกสวน
ราชการ

- 198 ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
ค"าเป$าหมาย
กลยุทธ/
เป$าประสงค
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
แนวทาง
จากพันธกิจ
59
60
61
62
63
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
การพัฒนา
- จํานวน
5
5
6
6
7
โรงเรียนจัด โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน
สงแผนพัฒนา
การศึกษาเขา
ประกวด

- จํานวน
9,596 9,596 9,596 9,596 9,596
นักเรียนและ คน
คน
คน
คน
คน
เด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
รับอาหาร
กลางวัน

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ
- โรงเรียนใน
สังกัดที่สง
แผนเขาประ
กวดไดรับ
รางวัล 60%

- จํานวน
นักเรียนและ
เด็กศูนย
พัฒนาเด็ก
เล็กรับอาหาร
กลางวัน

ความกาว
หน"วยงาน
โครงการ/
หนาของ
รับผิดชอบ
กิจกรรม
เป$าหมาย
หลัก
ปละ 10 - ประกวดแผน สํานักการ
โรงเรียน พัฒนาการศึก ศึกษา
ษาดีเดนระดับ
สถานศึกษา
และระดับ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
ปละ
- อาหารกลาง สํานักการ
9,596 วัน
ศึกษา
คน

หน"วย
สนับ
สนุน
ทุกสวน
ราชการ

ทุกสวน
ราชการ

- 199 ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
เป$าประสงค
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
จากพันธกิจ
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
- จํานวน
นักเรียนและ
เด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
รับอาหาร
เสริมนม
- จํานวนครั้ง
ที่ปรับปรุง

ค"าเป$าหมาย
59

60

61

62

63

9,596 9,596 9,596 9,596 9,596
คน
คน
คน
คน
คน

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

- จํานวนครั้ง 1 ครั้ง
จัดประชุม

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัด
ความกาว
โครงการ/
ระดับ
หนาของ
กิจกรรม
กลยุทธ
เป$าหมาย
- จํานวน
ปละ
- อาหารเสริม
นักเรียนและ
9,596 นม
เด็กศูนย
คน
พัฒนาเด็กเล็ก
รับอาหาร
เสริมนม
- จํานวนครั้ง
5 ครั้ง - ปรับปรุง
ที่ปรับปรุง
หลักสูตร
ประถมศึก
ษา/มัธยม
ศึกษา
- จํานวนครั้ง
5 ครั้ง - สงเสริม
จัดประชุม
พัฒนาการจัด
การเรียนการ
สอนรองรับ
การเขาสูประ
ชาคมอาเซียน

หน"วยงาน หน"วย
รับผิดชอบ สนับ
หลัก
สนุน
สํานักการ
ทุกสวน
ศึกษา
ราชการ

สํานักการ
ศึกษา

ทุกสวน
ราชการ

สํานักการ
ศึกษา

ทุกสวน
ราชการ

- 200 ตัวชี้วัด
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
ค"าเป$าหมาย
กลยุทธ/
เป$าประสงค
ระดับ
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
แนวทาง
จากพันธกิจ
59
60
61
62
63
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
การพัฒนา กลยุทธ
- จํานวนวัสดุ 50
50
50
50
50
- จํานวนวัสดุ
และครุภัณฑ รายการ รายการ รายการ รายการ รายการ
และครุภัณฑ
ที่จัดซื้อ
ทีจ่ ัดซื้อ

- จํานวน
10
10
10
10
10
โรงเรียนที่ โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน
กอสรางหรือ
ปรับปรุง
- จํานวน
10 ศูนย 10 ศูนย 10 ศูนย 10 ศูนย 10 ศูนย
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กที่
กอสรางหรือ
ปรับปรุง

ความกาว
หน"วยงาน
โครงการ/
หนาของ
รับผิดชอบ
กิจกรรม
เป$าหมาย
หลัก
250
- จัดซื้อวัสดุ สํานักการ
รายการ ครุภัณฑสําหรับ ศึกษา
โรงเรียน และ
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
- โรงเรียนใน ปละ 10 - กอสรางหรือ สํานักการ
สังกัดเทศบาล โรงเรียน ปรับปรุงอาคาร ศึกษา
และศูนย
เรียนหรืออา
พัฒนาเด็ก
คารประกอบ
เล็กมีอาคาร
ปละ 10 อื่นๆ
เรียนเพียง
ศูนย
พอ 100%

หน"วย
สนับ
สนุน
ทุกสวน
ราชการ

ทุกสวน
ราชการ

- 201 ตัวชี้วัด
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
ค"าเป$าหมาย
กลยุทธ/
เป$าประสงค
ระดับ
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
แนวทาง
จากพันธกิจ
59
60
61
62
63
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
การพัฒนา กลยุทธ
- จํานวน
10
10
10
10
10
- จํานวน
โรงเรียนที่ โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน
โรงเรียนที่
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ภูมิทัศน
- จํานวน
20 ศูนย 20 ศูนย 20 ศูนย 20 ศูนย 20 ศูนย
- จํานวน
ศูนยพัฒนา
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กที่
เด็กเล็กที่
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ภูมิทัศน
- จํานวนครู 450 450 450 450
450
- จํานวนครู
เขารับอบรม คน
คน
คน
คน
คน
เขารับอบรม
100%

ความกาว
หน"วยงาน หน"วย
โครงการ/
หนาของ
รับผิดชอบ สนับ
กิจกรรม
เป$าหมาย
หลัก
สนุน
5
- ปรับปรุงภูมิ สํานักการ
ทุกสวน
โรงเรียน ทัศนภายใน ศึกษา
ราชการ
โรงเรียนและ
5 ศูนย

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

450
คน

- การพัฒนา สํานักการ
พนักงานครู ศึกษา
ของโรงเรียน
สังกัดเทศบาล

ทุกสวน
ราชการ

- 202 ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
ค"าเป$าหมาย
กลยุทธ/
เป$าประสงค
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
แนวทาง
จากพันธกิจ
59
60
61
62
63
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
การพัฒนา
- จํานวนครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
จัดงานชุมนุม
ลูกเสือทอง
ถิ่นไทย
- จํานวน
10
10
10
10
10
โรงเรียน
โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน
- จํานวน
10
10
10
10
10
โรงเรียน
โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน

- จํานวน
โรงเรียน

10
10
10
10
10
โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ
- จํานวนครั้ง
จัดงานชุมนุม
ลูกเสือทอง
ถิ่นไทย
- จํานวน
โรงเรียน
- จํานวน
โรงเรียน

ความกาว
หน"วยงาน หน"วย
โครงการ/
หนาของ
รับผิดชอบ สนับ
กิจกรรม
เป$าหมาย
หลัก
สนุน
2 ครั้ง - จัดงานชุมนุม สํานักการ
ทุกสวน
ลูกเสือทองถิ่น ศึกษา
ราชการ
ไทย

- จํานวน
โรงเรียน

10
โรงเรียน

10
โรงเรียน
10
โรงเรียน

- พัฒนาหอง
สมุดโรงเรียน
- สงเสริม
กิจกรรมรักการ
อานในสถาน
ศึกษา อปท.
- พัฒนาศูนย
การเรียนรู
อาเซียนศึกษา

สํานักการ
ศึกษา
สํานักการ
ศึกษา

ทุกสวน
ราชการ
ทุกสวน
ราชการ

สํานักการ
ศึกษา

ทุกสวน
ราชการ

- 203 ตัวชี้วัด
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
ค"าเป$าหมาย
กลยุทธ/
เป$าประสงค
ระดับ
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
แนวทาง
จากพันธกิจ
59
60
61
62
63
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
การพัฒนา กลยุทธ
- จํานวน
10
10
10
10
10
- จํานวน
โรงเรียน
โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน
โรงเรียน

- จํานวน
โรงเรียน

10
10
10
10
10
โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน

- จํานวน
โรงเรียน

- จํานวน
โรงเรียน

10
10
10
10
10 แนวทางที่ 2 - จํานวน
โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน พัฒนาประ โรงเรียน
สิทธิภาพการ
เรียนการสอน
ดวยเทคโน
โลยี

ความกาว
โครงการ/
หนาของ
กิจกรรม
เป$าหมาย
10
- พัฒนาสื่อ
โรงเรียน การเรียนการ
สอนโดยการมี
สวนรวมของ
ครู ชุมชน และ
นักเรียน
10
- พัฒนาการ
โรงเรียน เรียนรูสูประชา
คมอาเซียน
10
- เชื่อมตอ
โรงเรียน เครือขายอิน
เตอรเน็ต

หน"วยงาน หน"วย
รับผิดชอบ สนับ
หลัก
สนุน
สํานักการ
ทุกสวน
ศึกษา
ราชการ

สํานักการ
ศึกษา

ทุกสวน
ราชการ

สํานักการ
ศึกษา

ทุกสวน
ราชการ

- 204 ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
ค"าเป$าหมาย
กลยุทธ/
เป$าประสงค
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
แนวทาง
จากพันธกิจ
59
60
61
62
63
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
การพัฒนา
- จํานวน
10
10
10
10
10 แนวทางที่ 3
โรงเรียน
โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน สงเสริมและ
สนับสนุน
เด็กเปTนคนดี
มีความรูคู
คุณธรรม
- จํานวน
3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
เด็กและ
คน
คน
คน
คน
คน
เยาวชนเขา
รวมกิจกรรม
วันเด็ก

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ
- จํานวน
โรงเรียน

- จํานวน
เด็กและ
เยาวชนเขา
รวมกิจกรรม
วันเด็ก

ความกาว
หน"วยงาน หน"วย
โครงการ/
หนาของ
รับผิดชอบ สนับ
กิจกรรม
เป$าหมาย
หลัก
สนุน
10
- พัฒนาแหลง สํานักการ
ทุกสวน
โรงเรียน เรียนรูของ
ศึกษา
ราชการ
โรงเรียน

ปละ
3000
คน

- วันเด็กแหง
ชาติ

สํานักการ
ศึกษา

ทุกสวน
ราชการ

- 205 ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
เป$าประสงค
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
จากพันธกิจ
59
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
- จํานวน
62
ชุมชนเขา
ชุมชน
รวมแขงขัน
- จํานวน
9
โรงเรียนเขา โรงเรียน
แขงขัน
- นักเรียน
5,000
เขารวม
คน
กิจกรรม
- จํานวน
180,000
ผูมาใช
คน
บริการ
- จํานวนครั้ง 40
จัดกิจกรรม
ครั้ง
- จํานวนครั้ง
4
จัดนิทรรศการ ครั้ง
- จํานวนผู 58,000
มาใชบริการ
คน

ค"าเป$าหมาย
60

61

62

63

62
ชุมชน

62
ชุมชน

62
ชุมชน

62
ชุมชน

9
9
9
9
โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน
5,000 5,000 5,000 5,000
คน
คน
คน
คน
180,000 180,000 180,000 180,000

คน

คน

คน

คน

40
ครั้ง
4
ครั้ง

40
ครั้ง
4
ครั้ง

40
ครั้ง
4
ครั้ง

40
ครั้ง
4
ครั้ง

58,000 58,000 58,000 58,000

คน

คน

คน

คน

ตัวชี้วัด
กลยุทธ/
ความกาว
หน"วยงาน
โครงการ/
ระดับ
แนวทาง
หนาของ
รับผิดชอบ
กิจกรรม
การพัฒนา กลยุทธ
เป$าหมาย
หลัก
แนวทางที่ 4 - จํานวน
62
- สงเสริมสุข กองสวัสดิการ
สงเสริมและ ชุมชนเขา
ชุมชน ภาพและการ สังคม
สนับสนุน รวมแขงขัน
แขงขันกีฬาในชุมชน
ใหเด็กและ - จํานวน
9
- แขงขันกีฬา สํานักการ
เยาวชนใช โรงเรียนเขา
โรงเรียน นักเรียนกลุม ศึกษา
เวลาวางให รวมแขงขัน
โรงเรียน
เปTนประโยชน - นักเรียน
5,000 เทศบาล
ดวยกีฬา
เขารวม
คน
ดนตรี และ กิจกรรม
กิจกรรมนัน - จํานวน
180,000 - บริหารจัด
กองวิชาการฯ
ทนาการ
ผูมาใช
คน
การอุทยาน
บริการ
การเรียนรู
- จํานวนครั้ง ปละ 40
จัดกิจกรรม
ครั้ง
- จํานวนครั้ง
ปละ 4 - บริหารจัด กองวิชาการฯ
จัดนิทรรศการ
ครั้ง
การพิพิธภัณฑ
- จํานวนผู
58,000 เมือง
มาใชบริการ
คน

หน"วย
สนับ
สนุน
ทุกสวน
ราชการ
ทุกสวน
ราชการ

ทุกสวน
ราชการ

ทุกสวน
ราชการ

- 206 ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
เป$าประสงค
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
จากพันธกิจ
59
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
- จํานวนนัก 200
กีฬาเขารวม
คน
แขงขัน

ค"าเป$าหมาย
60

61

62

63

200
คน

200
คน

200
คน

200
คน

- จํานวนครั้ง 12
12
12
12
12
จัดกิจกรรม
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
สภาเด็กและ
เยาวชน
- จํานวนที่ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
จัดพิมพ
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
- จํานวน
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
VDO ที่จัดทํา ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ
- จํานวนนัก
กีฬาเขารวม
แขงขัน

ความกาว
โครงการ/
หนาของ
กิจกรรม
เป$าหมาย
ปละ 200 - จัดสงนักกีฬา
คน
เขารวมแขงขัน
กีฬากรมสง
เสริมการปก
ครองทองถิ่น
ระดับภาคใต
และระดับ
ประเทศ
- จํานวนครั้ง
60
- ดําเนินการ
จัดกิจกรรม
ครั้ง
ของสภาเด็ก
สภาเด็กและ
และเยาวชนใน
เยาวชน
ระดับเทศบาล
- จํานวนที่
5,000 ชุด - จัดทําและ
จัดพิมพ
จัดพิมพสารา
- จํานวน
5,000 นุกรมเมือง
VDO ที่จัดทํา
ชุด
นครศรี
ธรรมราช

หน"วยงาน หน"วย
รับผิดชอบ สนับ
หลัก
สนุน
สํานักการ
ทุกสวน
ศึกษา
ราชการ

กองสวัสดิการ ทุกสวน
สังคม
ราชการ

กองวิชาการฯ ทุกสวน
ราชการ

- 207 ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
เป$าประสงค
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
จากพันธกิจ
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 3 เป$าประสงคที่ 2 - จํานวน
การพัฒนาสัง การพัฒนา ดานการศึกษา การศึกษา นักเรียนฝVก
คมแหงการ สังคมและ ศาสนา ศิลปะ ระดับมัธยม ทักษะ
เรียนรูและ
คุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ศึกษามีประ
ภูมิปKญญาเพื่อ
ประเพณี
สิทธิภาพได - จํานวนครั้ง
สรางคุณภาพ
มาตรฐาน จัดกิจกรรม
ของคนนคร
และเปTนที่พึง ตางๆ
ศรีธรรมราช
พอใจของ - จํานวน
ผูปกครอง นักเรียนที่
นักเรียน
สอบแขงขัน
ทักษะ
- จํานวน
โรงเรียน

ค"าเป$าหมาย
59

60

61

62

146
คน

146
คน

146
คน

146
คน

6 ครั้ง

6 ครั้ง

6 ครั้ง

6 ครั้ง

644
คน

644
คน

644
คน

644
คน

กลยุทธ/
แนวทาง
63
การพัฒนา
146 แนวทางที่ 5
คน พัฒนาคุณ
ภาพการจัด
การศึกษา
6 ครั้ง ระดับมัธยม
ศึกษาสูมาตร
ฐานสากล
644
คน

10
10
10
10
10
โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน

- จํานวนครั้ง 1 ครั้ง
จัดกิจกรรม
วันครู

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ
- จํานวน
นักเรียนฝVก
ทักษะ
- จํานวนครั้ง
จัดกิจกรรม
ตางๆ
- จํานวน
นักเรียนที่
สอบแขงขัน
ทักษะ
- จํานวน
โรงเรียน

- จํานวนครั้ง
จัดกิจกรรม
วันครู

ความกาว
หน"วยงาน หน"วย
โครงการ/
หนาของ
รับผิดชอบ สนับ
กิจกรรม
เป$าหมาย
หลัก
สนุน
ปละ 146 - ฝVกทักษะกระ สํานักการ
ทุกสวน
คน
บวนการทาง ศึกษา
ราชการ
วิทยาศาสตร
30 ครั้ง

- สงเสริมความ
เปTนเลิศทาง
วิชาการ
ปละ 644 - แขงขันทัก
คน
ษะทางวิชาการ
ระดับมัธยม
ศึกษา
10
- ประกันคุณ
โรงเรียน ภาพการศึกษา
โรงเรียนใน
สังกัด
5 ครั้ง - กิจกรรม
วันครู

สํานักการ
ศึกษา

ทุกสวน
ราชการ

สํานักการ
ศึกษา

ทุกสวน
ราชการ

สํานักการ
ศึกษา

ทุกสวน
ราชการ

สํานักการ
ศึกษา

ทุกสวน
ราชการ

- 208 ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
เป$าประสงค
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
จากพันธกิจ
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
- จํานวน
โรงเรียน
- จํานวน
เจาหนาที่
ปฏิบัติงาน
- จํานวนครั้ง
ประชุม
- จํานวนผู
เขารวม
ประชุม
- จํานวน
โรงเรียน

ค"าเป$าหมาย
59

60

61

62

63

9
9
9
9
9
โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน
32
32
32
32
32
คน
คน
คน
คน
คน
1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

550
คน

550
คน

550
คน

550
คน

550
คน

1
1
1
1
1
โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ
- จํานวน
โรงเรียน
- จํานวน
เจาหนาที่
ปฏิบัติงาน
- จํานวนครั้ง
ประชุม
- จํานวนผู
เขารวม
ประชุม
- จํานวน
โรงเรียน

ความกาว
หนาของ
เป$าหมาย
9
โรงเรียน
32
คน

หน"วยงาน หน"วย
รับผิดชอบ สนับ
หลัก
สนุน
- รักษาความ สํานักการ
ทุกสวน
สะอาดและ ศึกษา
ราชการ
ทรัพยสิน
ในโรงเรียน

5 ครั้ง

สํานักการ
ศึกษา

ทุกสวน
ราชการ

1 โรง
โรงเรียน

- บริการจัด สํานักการ
การเรียนการ ศึกษา
สอน English
program
ณ โรงเรียนนา
นาชาติเทศบาล
นครนครศรี
ธรรมราช

ทุกสวน
ราชการ

โครงการ/
กิจกรรม

- ปฐมนิเทศ
พนักงานครู
ปละ 550 เทศบาล
คน

- 209 ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
เป$าประสงค
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
จากพันธกิจ
59
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
- จํานวนครั้ง
1
จัดอบรม
ครั้ง
บุคลากร

ค"าเป$าหมาย
60

61

62

63

1
ครั้ง

1
ครั้ง

1
ครั้ง

1
ครั้ง

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ
- จํานวนครั้ง
จัดอบรม
บุคลากร

- จํานวนครั้ง
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ

1
ครั้ง

1
ครั้ง

1
ครั้ง

1
ครั้ง

1
ครั้ง

- จํานวนครั้ง
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ

- จํานวนครั้ง
สัมมนา

1
ครั้ง

1
ครั้ง

1
ครั้ง

1
ครั้ง

1
ครั้ง

- จํานวนครั้ง
สัมมนา

ความกาว
หน"วยงาน
โครงการ/
หนาของ
รับผิดชอบ
กิจกรรม
เป$าหมาย
หลัก
5 ครั้ง - เตรียมความ สํานักการ
พรอมเขาสู ศึกษา
ประชาคมอา
เซียนกลุมการ
ศึกษาทองถิ่น
ที่ 3
5 ครั้ง - ประชุมเชิง สํานักการ
ปฏิบัติการสรุป ศึกษา
วิเคราะหผล
การประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา
สังกัด อปท.
5
- สัมมนาพัฒนา สํานักการ
ครั้ง
ศักยภาพ
ศึกษา
พนักงานครู
และศึกษา
ดูงาน

หน"วย
สนับ
สนุน
ทุกสวน
ราชการ

ทุกสวน
ราชการ

ทุกสวน
ราชการ

- 210 ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
เป$าประสงค
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
จากพันธกิจ
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 3 เป$าประสงคที่ 3 - จํานวน
การพัฒนาสัง การพัฒนา ดานการศึกษา การศึกษา นักเรียน
คมแหงการ สังคมและ ศาสนา ศิลปะ นอกระบบ
เรียนรูและ
คุณภาพชีวิต วัฒนธรรม และตาม
- จํานวน
ภูมิปKญญาเพื่อ
ประเพณี
อัธยาศัย มี นักเรียน
สรางคุณภาพ
ประสิทธิภาพ
ของคนนคร
เปTนที่พึงพอ - จํานวน
ศรีธรรมราช
ใจของผู
นักเรียนเขา
ปกครอง
อบรม
ชุมชน และ - จํานวนครู
สังคม
อาสาเขา
อบรม
- จํานวนเด็ก
และเยาวชน
เขาอบรม

ค"าเป$าหมาย
59

60

61

62

173
คน

173
คน

173
คน

173
คน

21
คน

21
คน

21
คน

21
คน

100
คน

100
คน

100
คน

100
คน

กลยุทธ/
แนวทาง
63
การพัฒนา
173 แนวทางที่ 6
คน พัฒนาการจัด
การศึกษา
21 นอกระบบ
คน และตาม
อัธยาศัยใหมี
100 ประสิทธิภาพ
คน

1 คน

1 คน

1 คน

1 คน

1 คน

100
คน

100
คน

100
คน

100
คน

100
คน

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ
- จํานวน
นักเรียน
- จํานวน
นักเรียน
- จํานวน
นักเรียนเขา
อบรม
- จํานวนครู
อาสาเขา
อบรม
- จํานวนเด็ก
และเยาวชน
เขาอบรม

ความกาว
โครงการ/
หนาของ
กิจกรรม
เป$าหมาย
ปละ 173 - การจัดการ
คน
ศึกษานอก
ระบบ
ปละ 21 - การจัดการ
คน
ศึกษาตาม
อัธยาศัย
ปละ 100 - รณรงคเพื่อ
คน
ปEองกันยาเสพ
ติด
ปละ 1 คน - พัฒนาครู
อาสา

หน"วยงาน หน"วย
รับผิดชอบ สนับ
หลัก
สนุน
สํานักการ
ทุกสวน
ศึกษา
ราชการ
สํานักการ
ศึกษา

ทุกสวน
ราชการ

สํานักการ
ศึกษา

ทุกสวน
ราชการ

สํานักการ
ศึกษา

ทุกสวน
ราชการ

ปละ 100 - อบรมสง
สํานักการ
คน
เสริมคุณภาพ ศึกษา
ชีวิตเยาวชน

ทุกสวน
ราชการ

- 211 ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
เป$าประสงค
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
จากพันธกิจ
59
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรที่3 ยุทธศาสตรที่3 เป$าประสงคที่ 4 - จํานวนครั้ง
13
การพัฒนาสัง การพัฒนา ดานการศึกษา สนับสนุน ที่จัดกิจกรรม ครั้ง
คมแหงการ สังคมและ ศาสนา ศิลปะ สงเสริมและ สงเสริมงาน
เรียนรูและ
คุณภาพชีวิต วัฒนธรรม อนุรักษวัฒน ประเพณี
ภูมิปKญญาเพื่อ
ประเพณี
ธรรม ประเพ ศาสนา
สรางคุณภาพ
ณี และภูมิ วัฒนธรรม
ของคนนคร
ปKญญาทอง - จํานวน
50
ศรีธรรมราช
ถิ่น
ชุมชนที่รวม ชุมชน
จัดกิจกรรม
งานประเพณี
เดือนสิบ

ค"าเป$าหมาย
60

61

62

13
ครั้ง

13
ครั้ง

13
ครั้ง

52
ชุมชน

54
ชุมชน

56
ชุมชน

กลยุทธ/
แนวทาง
63
การพัฒนา
13 แนวทางที่ 7
ครั้ง สงเสริมและ
สนับสนุน
กิจกรรมทาง
ศาสนาศิลป
วัฒนธรรม
58 ประเพณีและ
ชุมชน ภูมิปKญญา
ทองถิ่น

ตัวชี้วัด
ความกาว
ระดับ
หนาของ
กลยุทธ
เป$าหมาย
- จํานวนครั้ง
65
ที่จัดกิจกรรม
ครั้ง
สงเสริมงาน
ประเพณี
ศาสนา
วัฒนธรรม
- จํานวน
เพิ่มขึ้นปละ
ชุมชนที่รวม 2 ชุมชน
จัดกิจกรรม
งานประเพณี
เดือนสิบไม
นอยกวา
80%

หน"วยงาน หน"วย
รับผิดชอบ สนับ
หลัก
สนุน
- สงเสริมงาน สํานักการ
ทุกสวน
ประเพณี
ศึกษา
ราชการ
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
โครงการ/
กิจกรรม

- สงเสริมแม สํานักการ
บานและเยาว ศึกษา
ชนจัดกิจกรรม
งานประเพณี
เดือนสิบ

ทุกสวน
ราชการ

- 212 ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
เป$าประสงค
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
จากพันธกิจ
59
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
- จํานวน
48
ครั้งจัด
ครั้ง
กิจกรรมหิ้ว
ปFqนโต
- จํานวนครั้ง 5 ครัง้
จัดกิจกรรม
ทางพุทธ
ศาสนา
- จํานวนครั้ง 5 ครัง้
ที่กอสราง
หรือปรับปรุง

ค"าเป$าหมาย
60

61

62

63

48
ครั้ง

48
ครั้ง

48
ครั้ง

48
ครั้ง

5 ครั้ง

5 ครั้ง

5 ครั้ง

5 ครั้ง

5 ครั้ง

5 ครั้ง

5 ครั้ง

5 ครั้ง

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ
- จํานวน
ครั้งจัด
กิจกรรมหิ้ว
ปFqนโต
- จํานวนครั้ง
จัดกิจกรรม
ทางพุทธ
ศาสนา
- จํานวนครั้ง
ที่กอสราง
หรือปรับปรุง

ความกาว
หน"วยงาน หน"วย
โครงการ/
หนาของ
รับผิดชอบ สนับ
กิจกรรม
เป$าหมาย
หลัก
สนุน
240
- บริหารจัด สํานักการ
ทุกสวน
ครั้ง
การพุทธภูมิ ศึกษา
ราชการ

25
ครั้ง

25
ครั้ง

- กอสรางหรือ สํานักการ
ปรับปรุงอาคาร ศึกษา
และบริเวณ
รอบๆ พุทธภูมิ

ทุกสวน
ราชการ

- 213 ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
เป$าประสงค
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
จากพันธกิจ
59
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
- จํานวน
62
ชุมชนจัด
ชุมชน
กิจกรรมทาง
ศาสนา

ค"าเป$าหมาย
60

61

62

63

62
ชุมชน

62
ชุมชน

62
ชุมชน

62
ชุมชน

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ
- จํานวน
ชุมชนจัด
กิจกรรม
100% ของ
ชุมชนในเขต
เทศบาล

ความกาว
หน"วยงาน หน"วย
โครงการ/
หนาของ
รับผิดชอบ สนับ
กิจกรรม
เป$าหมาย
หลัก
สนุน
62
- สงเสริม
กองสวัสดิการ ทุกสวน
ชุมชน กิจกรรมทาง สังคม
ราชการ
ศาสนาประ
เพณี
วัฒนธรรม

- 214 -

แบบ ยท.04

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
เป$าประสงค
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
จากพันธกิจ
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 4 เป$าประสงคที่ 1 - จํานวน
การพัฒนาการ การพัฒนา ดานสาธารณู มีระบบ
ถนนที่กอ
ทองเที่ยวเชิง โครงสราง ปโภคและ โครงสราง สรางหรือ
อนุรักษและ พื้นฐาน
โครงสราง พื้นฐานและ ปรับปรุง
วัฒนธรรมระ
พื้นฐาน
สาธารณูป - จํานวน
ดับมาตรฐาน
โภคที่ได
ถนนและทอ
สากลที่สามารถ
มาตรฐาน รางระบายน้ํา
สรางอาชีพและ
ทั่วถึง เพียง ที่กอสราง
รายไดในพื้นที่
พอ รองรับ หรือปรับปรุง
เพิ่มขึ้น
การพัฒนา - จํานวน
ทุกๆ ดาน ทางเทาที่
กอสรางหรือ
ปรับปรุง
- จํานวน
ถนนคนเดิน
ที่กอสราง
หรือปรับปรุง

ตัวชี้วัด
กลยุทธ/
ระดับ
แนวทาง
59
60
61
62
63
การพัฒนา กลยุทธ
10
10
10
10
10 แนวทางที่ 1 - จํานวน
สาย
สาย
สาย
สาย
สาย พัฒนาระบบ ถนนที่กอ
คมนาคม สรางหรือ
ขนสง ระบบ ปรับปรุง
10
10
10
10
10 การจราจร - จํานวน
สาย
สาย
สาย
สาย
สาย และไฟฟEา ถนนและทอ
สาธารณะให รางระบายน้ํา
ทั่วถึงเพียงพอ ที่กอสราง
และได
หรือปรับปรุง
2 แหง 2 แหง 2 แหง 2 แหง 2 แหง มาตรฐาน - จํานวน
ทางเทาที่
กอสรางหรือ
ปรับปรุง
1 แหง 1 แหง 1 แหง 1 แหง 1 แหง
- จํานวน
ถนนคนเดิน
ที่กอสราง
หรือปรับปรุง
ค"าเป$าหมาย

ความกาว
หน"วยงาน หน"วย
โครงการ/
หนาของ
รับผิดชอบ สนับ
กิจกรรม
เป$าหมาย
หลัก
สนุน
ปละ10 - กอสรางหรือ สํานักการชาง ทุกสวน
สาย
ปรับปรุงถนน
ราชการ

ปละ 10
สาย

- กอสรางหรือ สํานักการชาง ทุกสวน
ปรับปรุงถนน
ราชการ
และทอ ราง
ระบายน้ํา

10 แหง

- กอสรางหรือ สํานักการชาง ทุกสวน
ปรับปรุงทาง
ราชการ
เทา

5 แหง

- กอสรางหรือ สํานักการชาง ทุกสวน
ปรับปรุงถนน
ราชการ
คนเดิน

- 215 ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ
- จํานวน
สะพานที่กอ
สรางหรือ
ปรับปรุง
- จํานวน
อุโมงคที่
กอสราง
- จํานวนแหง

ความกาว
หน"วยงาน หน"วย
โครงการ/
หนาของ
รับผิดชอบ สนับ
กิจกรรม
เป$าหมาย
หลัก
สนุน
1 แหง - กอสรางหรือ สํานักการชาง ทุกสวน
ปรับปรุงสะ
ราชการ
พาน

- จํานวนแหง 10 แหง 10 แหง 10 แหง 10 แหง 10 แหง

- จํานวนแหง

- จํานวนถนน 1 สาย
ที่ติดตั้งปEาย
หรือปรับปรุง

- จํานวนถนน
ที่ติดตั้งปEาย
หรือปรับปรุง

ปละ 10
แหง
2 สาย

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
ค"าเป$าหมาย
เป$าประสงค
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
จากพันธกิจ
59
60
61
62
63
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
- จํานวน
1 แหง 1 แหง 1 แหง 1 แหง 1 แหง
สะพานที่กอ
สรางหรือ
ปรับปรุง
- จํานวน
1 แหง
อุโมงคที่
กอสราง
- จํานวนแหง 30 แหง 30 แหง 30 แหง 30 แหง 30 แหง

-

-

1 สาย

-

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา

1 แหง

ปละ 30
แหง

- กอสรางขุด สํานักการชาง ทุกสวน
อุโมงคลอด
ราชการ
ถนน
- การจัดการ สํานักการชาง ทุกสวน
ระบบไฟฟEา
ราชการ
สาธารณะ
- การจัดการ
ทุกสวน
ระบบจราจร
ราชการ
- ติดตั้ง ปรับ สํานักการชาง ทุกสวน
ปรุงปEายชื่อ
ราชการ
ถนน ตรอก
ซอยและปEาย
แสดงเสนทาง
คมนาคมตางๆ

- 216 ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
เป$าประสงค
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
จากพันธกิจ
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
- จํานวนแหง

ค"าเป$าหมาย

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ
- จํานวนแหง

59

60

61

62

63

10
แหง

10
แหง

10
แหง

10
แหง

10
แหง

- จํานวนที่ 10 แหง
พักที่กอสราง
หรือปรับปรุง

-

10 แหง

-

10 แหง

- จํานวนที่
พักที่กอสราง
หรือปรับปรุง

- จํานวนสาย 1 สาย

-

1 สาย

-

1 สาย

- จํานวนสาย

ความกาว
โครงการ/
หนาของ
กิจกรรม
เป$าหมาย
50
- กอสราง
แหง
ปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค
30
- กอสรางหรือ
แหง
ปรับปรุงที่พัก
ผูโดยสารหรือ
วินมอเตอรไซต
3 สาย - กอสรางหรือ
ปรับปรุงถนน
เปTนทาง
จักรยาน

หน"วยงาน หน"วย
รับผิดชอบ สนับ
หลัก
สนุน
สํานักการชาง ทุกสวน
ราชการ
สํานักการชาง ทุกสวน
ราชการ

สํานักการชาง ทุกสวน
ราชการ

- 217 ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
เป$าประสงค
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
จากพันธกิจ
59
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
- จํานวน
1 แหง
แหง

ค"าเป$าหมาย
60

61

62

63

ตัวชี้วัด
กลยุทธ/
ระดับ
แนวทาง
การพัฒนา กลยุทธ
แนวทางที่ 2 - จํานวน
พัฒนาระบบ แหง
การผลิต
จําหนายน้ํา
ประปาใหทั่ว
ถึงเพียงพอ
และมี
คุณภาพ

ความกาว
หน"วยงาน หน"วย
โครงการ/
หนาของ
รับผิดชอบ สนับ
กิจกรรม
เป$าหมาย
หลัก
สนุน
1 แหง - กอสราง
สํานักการ
ทุกสวน
ระบบทอสง ประปา
ราชการ
น้ําประปา
จากโรงกรอง
น้ําทวดทองโรงกรองน้ํา
ประตูชัย

- 218 ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
เป$าประสงค
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
จากพันธกิจ
59
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
- จํานวน
6 ถัง
หอถังสูงที่
กอสราง

ค"าเป$าหมาย

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ
- จํานวน
หอถังสูงที่
กอสราง

60

61

62

63

-

-

-

-

4 เขต

4 เขต

4 เขต

- จํานวน
เขต

-

-

- จํานวน
แหง
- จํานวน
ระบบ

- จํานวน
เขต

4 เขต

4 เขต

- จํานวน
แหง
- จํานวน
ระบบ

-

-

1 แหง

1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ

ความกาว
หน"วยงาน
โครงการ/
หนาของ
รับผิดชอบ
กิจกรรม
เป$าหมาย
หลัก
6 ถัง
- กอสรางหอ สํานักการ
ถังสูง 4 มุม ประปา
เมือง และ
บริเวณโรง
กรองน้ําทวด
ทอง และโรง
กรองน้ําประตู
ชัย พรอมถัง
เก็บน้ําใสและระบบสูบจาย
4 เขต - เปลี่ยนเสน สํานักการ
ทอเมน 4
ประปา
มุมเมือง
1 แหง - กอสรางโรง สํานักการ
กรองน้ํา
ประปา
1 ระบบ
- จางเอกชน สํานักการ
ดําเนินการ ประปา
พัฒนาระบบ
ประปา

หน"วย
สนับ
สนุน
ทุกสวน
ราชการ

ทุกสวน
ราชการ
ทุกสวน
ราชการ
ทุกสวน
ราชการ

- 219 ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
เป$าประสงค
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
จากพันธกิจ
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
- จํานวนแหง

ค"าเป$าหมาย
59

60

61

62

63

30
แหง

30
แหง

30
แหง

30
แหง

30
แหง

- จํานวน
แหง

5 แหง 5 แหง

5 แหง

5 แหง

- จํานวน
สาย

5 สาย

5 สาย

5 สาย

5 สาย

- จํานวน
แหง

-

-

1 แหง

-

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ
- จํานวนแหง

5 แหง แนวทางที่ 3 - จํานวน
เพิ่มประ
สิทธิภาพระ
5 สาย บบการระบาย - จํานวน
น้ํา และระบบ สาย
การปEองกัน
น้ําทวมอยาง
ยั่งยืน
- จํานวน
แหง

ความกาว
โครงการ/
หนาของ
กิจกรรม
เป$าหมาย
150
- ปรับปรุงซอม
แหง
แซมทอเมน
ประปา
ปละ แหง - กอสรางหรือ
ปรับปรุงระบบ
ระบายน้ํา
ปละ สาย - ขุดลอก หรือ
ปรับปรุง คู
คลอง หรือสระ

1 แหง

หน"วยงาน หน"วย
รับผิดชอบ สนับ
หลัก
สนุน
สํานักการ
ทุกสวน
ประปา
ราชการ
สํานักการ
การชาง

ทุกสวน
ราชการ

สํานักการ
การชาง

ทุกสวน
ราชการ

- กอสรางอาง สํานักการ
เก็บน้ําแกมลิง ประปา

ทุกสวน
ราชการ

- 220 ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
เป$าประสงค
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
จากพันธกิจ
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
- จํานวน
เจาหนาที่
ปฏิบัติงาน
- จํานวน
เจาหนาที่
ปฏิบัติงาน
- จํานวน
เจาหนาที่
ปฏิบัติงาน
- จํานวน
เจาหนาที่
ปฏิบัติงาน
- จํานวน
เจาหนาที่
ปฏิบัติงาน

ค"าเป$าหมาย
59

60

61

62

63

21
คน

21
คน

21
คน

21
คน

21
คน

24
คน

24
คน

24
คน

24
คน

24
คน

28
คน

28
คน

28
คน

28
คน

28
คน

23
คน

23
คน

23
คน

23
คน

23
คน

130
คน

130
คน

130
คน

130
คน

130
คน

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา
แนวทางที่ 4
การจัดตั้ง
ศูนยซอมและ
บริการประ
ชาชน 24
ชั่วโมง เรียก
วา "หนวย
BEST"

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ
- จํานวน
เจาหนาที่
ปฏิบัติงาน
- จํานวน
เจาหนาที่
ปฏิบัติงาน
- จํานวน
เจาหนาที่
ปฏิบัติงาน
- จํานวน
เจาหนาที่
ปฏิบัติงาน
- จํานวน
เจาหนาที่
ปฏิบัติงาน

ความกาว
หน"วยงาน
โครงการ/
หนาของ
รับผิดชอบ
กิจกรรม
เป$าหมาย
หลัก
ปละ 21 - เพิ่มประสิทธิ สํานักการ
คน
ภาพการจัด ประปา
เก็บคาน้ํา
ประปา
ปละ 24 - เพิ่มประสิทธิ สํานักการ
คน
ภาพการผลิต ประปา
น้ําประปา
ปละ 28 - เพิ่มประสิทธิ สํานักการ
คน
ภาพในการ ประปา
ซอมบํารุง
ปละ 23 - เพิ่มประสิทธิ สํานักการ
คน
ภาพในการ ประปา
จดมาตรวัดน้ํา
ปละ 130 - เพิ่มประสิทธิ สํานักการ
คน
ภาพการบริการ การชาง
ของสํานัก
การชาง

หน"วย
สนับ
สนุน
ทุกสวน
ราชการ

ทุกสวน
ราชการ
ทุกสวน
ราชการ
ทุกสวน
ราชการ
ทุกสวน
ราชการ

- 221 ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
เป$าประสงค
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
จากพันธกิจ
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
- จํานวน
เจาหนาที่
ปฏิบัติงาน

ค"าเป$าหมาย
59

60

61

62

63

12
คน

12
คน

12
คน

12
คน

12
คน

ตัวชี้วัด
กลยุทธ/
ระดับ
แนวทาง
การพัฒนา กลยุทธ
- จํานวน
- จํานวน
เจาหนาที่ เจาหนาที่
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน

ความกาว
หน"วยงาน หน"วย
โครงการ/
หนาของ
รับผิดชอบ สนับ
กิจกรรม
เป$าหมาย
หลัก
สนุน
ปละ 12 - เพิ่มประสิทธิ สถานีขนสง ทุกสวน
คน
ภาพการบริการ ผูโดยสาร
ราชการ
สถานีขนสง เทศบาลนคร
ผูโดยสาร
นครศรี
ธรรมราช

- 222 -

แบบ ยท.04

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานเศรษฐกิจ
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
เป$าประสงค
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
จากพันธกิจ
59
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 5 เป$าประสงคที่ 1 - จํานวน
62
การพัฒนาการ การพัฒนา ดานเศรษฐกิจ ประชาชน ชุมชนที่ไดรับ ชุมชน
ทองเที่ยวเชิง เศรษฐกิจ
มีงานมีอาชีพ บริการฝVก
อนุรักษและ
มีรายได
อบรมอาชีพ
วัฒนธรรมระ
เพิ่มขึ้น
ดับมาตรฐาน
สากลที่สามารถ
- จํานวนครั้ง 12
สรางอาชีพ
จัดกิจกรรม
ครัง้
และรายไดใน
ตลาดน้ํา
พื้นที่เพิ่มขึ้น

ค"าเป$าหมาย
60

61

62

62
ชุมชน

62
ชุมชน

62
ชุมชน

12
ครั้ง

12
ครั้ง

12
ครั้ง

กลยุทธ/
แนวทาง
63
การพัฒนา
62 แนวทางที่ 1
ชุมชน จัดศูนยกลาง
การพัฒนา
อาชีพสําหรับ
ชุมชน จัด
ลานคาชุมชน
12 พัฒนายาน
ครั้ง การคาเดิม
ของเมือง
และจัดตลาด
น้ําเมืองลิกอร
เพื่อสงเสริม
การทองเที่ยว

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ
- จํานวน
ชุมชนที่ไดรับ
บริการฝVก
อบรมอาชีพ

- จํานวนครั้ง
จัดกิจกรรม
ตลาดน้ํา

ความกาว
หน"วยงาน
โครงการ/
หนาของ
รับผิดชอบ
กิจกรรม
เป$าหมาย
หลัก
ปละ62 - ฝVกอบรมสง กองสวัสดิการ
ชุมชน เสริมและ
สังคม
พัฒนาอาชีพ
ใหกับประชาชน
ในเขต
เทศบาล
60
- พัฒนาและ สํานักปลัด
ครั้ง
สงเสริมการ เทศบาล
ทองเที่ยว
ตลาดริมน้ํา
เมืองลิกอร

หน"วย
สนับ
สนุน
ทุกสวน
ราชการ

ทุกสวน
ราชการ

- 223 ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
เป$าประสงค
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
จากพันธกิจ
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 5 เป$าประสงคที่ 2 - จํานวนสื่อ
การพัฒนาการ การพัฒนา ดานเศรษฐกิจ ประชาชน ประชาสัม
ทองเที่ยวเชิง เศรษฐกิจ
รูจักแหลง พันธสงเสริม
อนุรักษและ
ทองเที่ยว การทองเที่ยว
วัฒนธรรมระ
และมีแหลง - จํานวน
ดับมาตรฐาน
ทองเที่ยว กิจกรรมที่
สากลที่สามารถ
ที่หลากหลาย สงเสริมการ
สรางอาชีพ
มากขึ้น
ทองเที่ยว
และรายไดใน
- จํานวน
พื้นที่เพิ่มขึ้น
โครงสราง
พื้นฐานที่
พัฒนา

ค"าเป$าหมาย
59

60

61

62

63

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

250
ครั้ง

250
ครั้ง

250
ครั้ง

250
ครั้ง

250
ครั้ง

10 ครั้ง 10 ครั้ง 10 ครั้ง 10 ครั้ง 10 ครั้ง

ตัวชี้วัด
กลยุทธ/
ระดับ
แนวทาง
การพัฒนา กลยุทธ
แนวทางที่ 2 - จํานวนสื่อ
ปรับปรุงและ ประชาสัม
พัฒนา
พันธสงเสริม
โครงสรางพื้น การทองเที่ยว
ฐานดานการ - จํานวน
ทองเที่ยวและ กิจกรรมที่
สนับสนุนการ สงเสริมการ
จัดโครงการ/ ทองเที่ยว
กิจกรรมที่สง - จํานวน
เสริมการ โครงสราง
ทองเที่ยว พื้นฐานที่
พัฒนา

ความกาว
หน"วยงาน หน"วย
โครงการ/
หนาของ
รับผิดชอบ สนับ
กิจกรรม
เป$าหมาย
หลัก
สนุน
2 5000 - พัฒนาและ สํานักปลัด
ทุกสวน
ฉบับ
สงเสริมการ เทศบาล
ราชการ
ทองเที่ยว
ปละ 250
ครั้ง

ปละ10
ครั้ง

- พัฒนาดาน สํานักการ
โครงสรางพื้น ชาง
ฐานและดาน
อื่นๆ เพื่อ
สงเสริมการ
ทองเที่ยว

ทุกสวน
ราชการ

- 224 -

แบบ ยท.04

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
เป$าประสงค
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
จากพันธกิจ
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 6 เป$าประสงคที่ 1 - จํานวนครั้ง
การจัดการ
การบริหาร ดานสาธารณ สภาพแวด ที่ปรับปรุง
ทรัพยากร
จัดการทรัพยา สุขและสิ่ง ลอมและภูมิ
ธรรมชาติ น้ํา กรธรรมชาติ แวดลอม
ทัศนสวยงาม
สิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม
เปTนเมือง
และพลังงานมี และพลังงาน
นาอยู
ประสิทธิภาพ
เป$าประสงคที่ 2
เพิ่มพื้นที่สี
การบริหาร - จํานวน
เขียวและการ
จัดการขยะ เจาหนาที่
ใชพลังงาน
มูลฝอยและ ปฏิบัติงาน
สะอาด
สิ่งปฏิกูล
- จํานวนเขต
อยางมีประ เก็บขนขยะ
สิทธิภาพ - จํานวนเขต
ที่ตัดหญา

ค"าเป$าหมาย
59

60

61

62

5 ครั้ง

5 ครั้ง

5 ครั้ง

5 ครั้ง

100
คน

100
คน

100
คน

100
คน

5 เขต

5 เขต

5 เขต

5 เขต

กลยุทธ/
แนวทาง
63
การพัฒนา
5 ครั้ง แนวทางที่ 1
ปรับปรุง
ภูมิทัศน ภูมิ
สถาปKตยและ
จัดระบบการ
กําจัดสิ่ง
ปฏิกูลอยาง
100 เปTนระบบ
คน เพื่อเปTนเทศ
บาลนาอยู
5 เขต

5 เขต

5 เขต

5 เขต

5 เขต

5 เขต

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ
- จํานวนครั้ง
ที่ปรับปรุง

ความกาว
หน"วยงาน หน"วย
โครงการ/
หนาของ
รับผิดชอบ สนับ
กิจกรรม
เป$าหมาย
หลัก
สนุน
25
- ปรับปรุงภูมิ สํานักการชาง ทุกสวน
ครั้ง
ทัศนในเขต
ราชการ
เมือง

- จํานวน
เจาหนาที่
ปฏิบัติงาน
- จํานวนเขต
เก็บขนขยะ
- จํานวนเขต
ที่ตัดหญา

ปละ 100 - รักษาความ
คน
สะอาดภายใน
เขตเทศบาล
ปละ 5 เขต - เก็บขนขยะ
มูลฝอย
ปละ 5 เขต - จางตัดหญา
ในเขตเทศบาล

กองสาธารณสุข ทุกสวน
และสิ่งแวดลอม ราชการ
กองสาธารณสุข ทุกสวน
และสิ่งแวดลอม ราชการ
กองสาธารณสุข ทุกสวน
และสิ่งแวดลอม ราชการ

- 225 ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
เป$าประสงค
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
จากพันธกิจ
59
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
- จํานวน
100
เจาหนาที่
คน
ปฏิบัติงาน
- จํานวน
15
เจาหนาที่
คน
ปฏิบัติงาน

ค"าเป$าหมาย

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ
- จํานวน
เจาหนาที่
ปฏิบัติงาน
- จํานวน
เจาหนาที่
ปฏิบัติงาน

60

61

62

63

100
คน

100
คน

100
คน

100
คน

15
คน

15
คน

15
คน

15
คน

- จํานวนครั้ง 2 ครั้ง
ที่ปรับปรุง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

- จํานวนครั้ง
ที่ปรับปรุง

- จํานวน
ชุมชนที่รถ
เก็บขยะ
เขาไมถึง

2
ชุมชน

2
ชุมชน

2
ชุมชน

2
ชุมชน

- จํานวน
ชุมชนที่รถ
เก็บขยะ
เขาไมถึง

2
ชุมชน

ความกาว
โครงการ/
หนาของ
กิจกรรม
เป$าหมาย
ปละ 100 - พัฒนาและ
คน
แกไขปKญหา
สิ่งแวดลอม
ปละ 15 - ดูแลความ
คน
สะอาดและรัก
ษาความปลอด
ภัยตลาดสด
เทศบาล
10 ครั้ง - ปรับปรุง
ตลาดสด
เทศบาล
ปละ 2 - พัฒนาและ
ชุมชน พิทักษสิ่งแวด
ลอมในชุมชน

หน"วยงาน หน"วย
รับผิดชอบ สนับ
หลัก
สนุน
กองสาธารณสุข ทุกสวน
และสิ่งแวดลอม ราชการ
กองสาธารณสุข ทุกสวน
และสิ่งแวดลอม ราชการ

กองสาธารณสุข ทุกสวน
และสิ่งแวดลอม ราชการ
กองสาธารณสุข ทุกสวน
และสิ่งแวดลอม ราชการ

- 226 ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
เป$าประสงค
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
จากพันธกิจ
59
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
- จํานวน
7 สาย
คู คลองที่ได
รับการพัฒนา

ค"าเป$าหมาย
60

61

62

63

7 สาย

7 สาย

7 สาย

7 สาย

- จํานวน
54
54
54
54
54
หนวยงานอื่น หนวยงาน หนวยงาน หนวยงาน หนวยงาน หนวยงาน
ที่มาใช
บริการ
- จํานวนแหง 50
50
50
50
50
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง

- จํานวนแหง 1 แหง 1 แหง

1 แหง

1 แหง

1 แหง

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัด
ความกาว
โครงการ/
ระดับ
หนาของ
กิจกรรม
กลยุทธ
เป$าหมาย
- จํานวน
ปละ 7 สาย - รักษาสิ่ง
คู คลองที่ได
แวดลอมและ
รับการพัฒนา
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
- จํานวน
54
- กําจัดขยะ
หนวยงานอื่น หนวยงาน พื้นที่เกี่ยว
ที่มาใช
เนื่องเขต
บริการ
เทศบาล
- กลุมเปEา
50
- บําบัดน้ําเสีย
หมายไดรับ
แหง
และลดภาวะ
การบําบัดไม
ดานกลิ่นโดย
นอยกวา
ใชจุลินทรีย
50 แหง/ป
ธรรมชาติ
- จํานวนแหง
1 แหง - บริหารจัด
การขยะชุมชน
โดยใชเทคโน
โลยี RDF

หน"วยงาน หน"วย
รับผิดชอบ สนับ
หลัก
สนุน
กองสวัสดิการ ทุกสวน
สังคม
ราชการ

กองสาธารณสุข ทุกสวน
และสิ่งแวดลอม ราชการ

กองสาธารณสุข ทุกสวน
และสิ่งแวดลอม ราชการ

กองสาธารณสุข ทุกสวน
และสิ่งแวดลอม ราชการ

- 227 ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
ค"าเป$าหมาย
เป$าประสงค
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
จากพันธกิจ
59
60
61
62
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
- จํานวนแหง 1 แหง 1 แหง 1 แหง 1 แหง

63
1 แหง

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ
- จํานวนแหง

- จํานวน
ครุภัณฑ

10
10
10
10
10
รายการ รายการ รายการ รายการ รายการ

- จํานวน
ครุภัณฑ

- จํานวน
ระบบ

1
ระบบ

- จํานวน
ระบบ

1
ระบบ

1
ระบบ

1
ระบบ

1
ระบบ

ความกาว
โครงการ/
หนาของ
กิจกรรม
เป$าหมาย
1 แหง - ศึกษาความ
เหมาะสมและ
ออกแบบราย
ละเอียดระบบ
ศูนยกําจัดขยะ
แบบครบวงจร
ระยะที่ 2
10
- จัดหาครุ
รายการ ภัณฑสําหรับ
การจัดการขยะ
และสิ่งปฏิกูล
1
- ดูแลและ
ระบบ
บํารุงรักษา
ระบบรวบรวม
และระบบ
บําบัดน้ําเสีย

หน"วยงาน หน"วย
รับผิดชอบ สนับ
หลัก
สนุน
กองสาธารณสุข ทุกสวน
และสิ่งแวดลอม ราชการ

กองสาธารณสุข ทุกสวน
และสิ่งแวดลอม ราชการ

กองสาธารณสุข ทุกสวน
และสิ่งแวดลอม ราชการ

- 228 ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
ค"าเป$าหมาย
เป$าประสงค
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
จากพันธกิจ
59
60
61
62
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
- จํานวน
1 แหง 1 แหง 1 แหง 1 แหง
แหง
- จํานวน
1 แหง 1 แหง
สวนหยอมที่
กอสรางหรือ
ปรับปรุง
- จํานวน
2 สาย
ถนนที่ปลูก
ตนไม

1 แหง

1 แหง

-

1 สาย

63

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา

1 แหง

1 แหง แนวทางที่ 2
เทศบาลสี
เขียว โดยจัด
พื้นที่สีเขียว
- เพิ่มขึ้นครอบ
คลุมในเขต
เทศบาลเพื่อ
ลดมลพิษ

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ
- จํานวน
แหง
- จํานวน
สวนหยอมที่
กอสรางหรือ
ปรับปรุง
- จํานวน
ถนนที่ปลูก
ตนไม

ความกาว
โครงการ/
หนาของ
กิจกรรม
เป$าหมาย
1 แหง - กอสราง
ระบบบําบัด
สิ่งปฏิกูล
ปละ 1 แหง - กอสรางหรือ
ปรับปรุงสวน
หยอมในเขต
เทศบาล
3 สาย - ปลูกตนไม
เกาะกลาง
ถนนและ
บริเวณอื่นๆ

หน"วยงาน หน"วย
รับผิดชอบ สนับ
หลัก
สนุน
กองสาธารณสุข ทุกสวน
และสิ่งแวดลอม ราชการ
กองสาธารณสุข ทุกสวน
และสิ่งแวดลอม ราชการ

กองสาธารณสุข ทุกสวน
และสิ่งแวดลอม ราชการ

- 229 ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
ค"าเป$าหมาย
เป$าประสงค
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
จากพันธกิจ
59
60
61
62
63
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 6 เป$าประสงคที่ 3 - จํานวน
450 450 450 450
450
การจัดการ
การบริหาร ดานสาธารณ ประชาชน ผูปWวยเอดส
คน
คน
คน
คน
คน
ทรัพยากร
จัดการทรัพยา สุขและสิ่ง ไดรับการ
ธรรมชาติ น้ํา กรธรรมชาติ แวดลอม
บริการดาน
สิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม
สาธารณสุข
และพลังงานมี และพลังงาน
อยางทั่วถึง
ประสิทธิภาพ
และมีความรู - จํานวนผู
48
48
48
48
48
เพิ่มพื้นที่สี
ดานการปEอง ปWวยวัณโรค
คน
คน
คน
คน
คน
เขียวและการ
กัน ควบคุม
ใชพลังงาน
โรค สุขอนา
สะอาด
มัยในการ - จํานวนครั้ง 15 ครัง้ 15 ครั้ง 15 ครั้ง 15 ครั้ง 15 ครั้ง
บริโภค
จัดกิจกรรม
รณรงค
- จํานวนผู 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600
มารับบริการ คน
คน
คน
คน
คน

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา
แนวทางที่ 3
ยกระดับ
โรงพยาบาล
เทศบาลใหมี
คุณภาพการ
บริการเทียบ
เทาโรงพยา
บาลเอกชน

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ
ผูปWวยเอดส
ไดรับการ
ดูแล 100%

ความกาว
โครงการ/
หนาของ
กิจกรรม
เป$าหมาย
ปละ 450 - ควบคุมปEอง
คน
กันโรคเอดส
การควบคุมผู
ติดเชื้อและผู
ไดรับผลกระ
ทบจากเอดส
- ผูปWวย
ปละ 48 - ควบคุมปEอง
วัณโรคไดรับ
คน
กันโรควัณโรค
การดูแล
และดูแลผูปWวย
100%
แบบมีพี่เลี้ยง
- จํานวนครั้ง
75 ครั้ง - รณรงคควบ
จัดกิจกรรม
คุมปEองกันโรค
รณรงค
ติดตอ
- จํานวนผู
ปละ 8600 - สงเสริม
มารับบริการ
คน
ทันตสุขภาพ

หน"วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการแพทย

หน"วย
สนับ
สนุน
ทุกสวน
ราชการ

กองการแพทย ทุกสวน
ราชการ

กองการแพทย ทุกสวน
ราชการ
กองการแพทย ทุกสวน
ราชการ

- 230 ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
เป$าประสงค
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
จากพันธกิจ
59
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
- จํานวน
134
เจาหนาที่
คน
ปฏิบัติงาน

ค"าเป$าหมาย
60

61

62

63

134
คน

134
คน

134
คน

134
คน

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ
- จํานวน
เจาหนาที่
ปฏิบัติงาน

- จํานวนวัสดุ 30
30
30
30
30
ครุภัณฑที่ รายการ รายการ รายการ รายการ รายการ
จัดซื้อ

- จํานวนวัสดุ
ครุภัณฑที่
จัดซื้อ

- จํานวนครั้ง
อบรมชุมชน

- จํานวนครั้ง
อบรมชุมชน

124
ครั้ง

124
ครั้ง

124
ครั้ง

124
ครั้ง

124
ครั้ง

ความกาว
หน"วยงาน หน"วย
โครงการ/
หนาของ
รับผิดชอบ สนับ
กิจกรรม
เป$าหมาย
หลัก
สนุน
ปละ 134 - เพิ่มประสิทธิ การการแพทย ทุกสวน
คน
ภาพการให
ราชการ
บริการของ
โรงพยาบาล
และศูนย
บริการสาธา
รณสุข
150
- จัดซื้อวัสดุ การการแพทย ทุกสวน
รายการ ครุภัณฑสํา
ราชการ
หรับโรงพยา
บาลและศูนย
บริการฯ
ปละ124 - พัฒนางาน การการแพทย ทุกสวน
ครั้ง
สาธารณสุข
ราชการ
มูลฐานในเขต
เทศบาล

- 231 ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
เป$าประสงค
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
จากพันธกิจ
59
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
- จํานวนครั้ง 20
จัดกิจกรรม
ครั้ง

ค"าเป$าหมาย

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ
- จํานวนครั้ง
จัดกิจกรรม

60

61

62

63

20
ครั้ง

20
ครั้ง

20
ครั้ง

20
ครั้ง

- จํานวนครั้ง 5 ครั้ง
ที่จัดประชุม
เพื่อยกระดับ
โรงพยาบาล

5 ครั้ง

5 ครั้ง

5 ครั้ง

5 ครั้ง

- จํานวนครั้ง
ที่จัดประชุม
เพื่อยกระดับ
โรงพยาบาล

จํานวนครั้ง
อบรมจัดทํา
แผน

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

จํานวนครั้ง
อบรมจัดทํา
แผน

1 ครั้ง

ความกาว
หน"วยงาน
โครงการ/
หนาของ
รับผิดชอบ
กิจกรรม
เป$าหมาย
หลัก
100
- ดําเนินงาน การการแพทย
ครั้ง
กองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ
ระดับทองถิ่น
เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
25 ครั้ง - ยกระดับโรง การการแพทย
พยาบาล
เทศบาลใหเปTน
โรงพยาบาลที่
ผานรับรอง
คุณภาพ
1 ครั้ง - จัดทําแผน การการแพทย
ยุทธศาสตร
ดานสาธารณ
สุข

หน"วย
สนับ
สนุน
ทุกสวน
ราชการ

ทุกสวน
ราชการ

ทุกสวน
ราชการ

- 232 ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
ค"าเป$าหมาย
กลยุทธ/
เป$าประสงค
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
แนวทาง
จากพันธกิจ
59
60
61
62
63
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
การพัฒนา
- จํานวนผูมา 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500
รับบริการ
คน
คน
คน
คน
คน
แพทยแผน
ไทย
- จํานวนผูมา 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
รับบริการ
คน
คน
คน
คน
คน
กายภาพ
บําบัด

ตัวชี้วัด
ความกาว
ระดับ
หนาของ
กลยุทธ
เป$าหมาย
- จํานวนผูมา
ปละ
รับบริการ
11,500
แพทยแผน
คน
ไทย
- จํานวนผูมา ปละ 1,000
รับบริการ
คน
กายภาพ
บําบัด

โครงการ/
กิจกรรม

หน"วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
การการแพทย

หน"วย
สนับ
สนุน
ทุกสวน
ราชการ

- การบริการ
แพทยแผน
ไทยในสถาน
พยาบาล
- การบริการ การการแพทย ทุกสวน
กายภาพบําบัด
ราชการ
ในสถาน
พยาบาล

- 233 ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
ค"าเป$าหมาย
กลยุทธ/
เป$าประสงค
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
แนวทาง
จากพันธกิจ
59
60
61
62
63
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
การพัฒนา
- จํานวนผู 6,570 6,570 6,570 6,570 6,570 แนวทางที่ 4
ปWวยในโครง
คน
คน
คน
คน
คน จัดใหมีโรง
การ
พยาบาล 4
มุมเมือง
- จํานวนครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง
ที่กอสราง
หรือปรับปรุง

- จํานวนผูมา 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800
รับบริการ
คน
คน
คน
คน
คน
ศูนยบริการ
สาธารณสุข

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ
- จํานวนผู
ปWวยในโครง
การ

ความกาว
หน"วยงาน หน"วย
โครงการ/
หนาของ
รับผิดชอบ สนับ
กิจกรรม
เป$าหมาย
หลัก
สนุน
ปละ 6,570 - ใหบริการ กองการแพทย ทุกสวน
คน
ผูปWวย
ราชการ
30,000
เตียง
- จํานวนครั้ง
25 ครั้ง - กอสราง
กองการแพทย ทุกสวน
ที่กอสราง
หรือปรับปรุง
ราชการ
หรือปรับปรุง
อาคารโรง
พยาบาล ศูนย
บริการสาธาร
ณสุข หรือ
อาคารประ
กอบอื่นๆ
- จํานวนผูมา ปละ 46,800 - ศูนยบริการ กองการแพทย ทุกสวน
รับบริการ
คน
สาธารณสุข
ราชการ
ศูนยบริการ
ตนแบบ
สาธารณสุข

- 234 ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
ค"าเป$าหมาย
เป$าประสงค
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
จากพันธกิจ
59
60
61
62
63
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
- จํานวน
13
13
13
13
13
เจาหนาที่
คน
คน
คน
คน
คน
ปฏิบัติงาน
- จํานวน
90 ราย 90 ราย 90 ราย 90 ราย 90 ราย
เขียง

- จํานวน
42
ชุมชนที่ได
ชุมชน
สุมสํารวจ
ปEองกันและ
ควบคุมสัตว
และแมลงพา
หะนําโรค

42
ชุมชน

42
ชุมชน

42
ชุมชน

42
ชุมชน

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา
แนวทางที่ 4
สงเสริมสนับ
สนุนภาคสวน
ตางๆ ตระ
หนักถึงความ
สําคัญในการ
ดูแลรักษา
อนามัยสิ่ง
แวดลอม

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ
- จํานวน
เจาหนาที่
ปฏิบัติงาน
- ตัวอยาง
เนื้อสัตวที่
ตรวจผาน
เกณฑมาตร
ฐาน 100%
- จํานวน
ชุมชนที่ได
สุมสํารวจ
ปEองกันและ
ควบคุมสัตว
และแมลงพา
หะนําโรค

ความกาว
โครงการ/
หนาของ
กิจกรรม
เป$าหมาย
ปละ 13 - เมืองนคร
คน
อาหารปลอด
ภัย
ปละ
- เขียงจํา
90 ราย หนายเนื้อสัตว
อนามัยและ
ตลาดสดถูก
สุขลักษณะ
ปละ 42 - ปEองกันและ
ชุมชน ควบคุมสัตว
และแมลงพา
หะนําโรค

หน"วยงาน หน"วย
รับผิดชอบ สนับ
หลัก
สนุน
กองสาธารณสุข ทุกสวน
และสิ่งแวดลอม ราชการ
กองสาธารณสุข ทุกสวน
และสิ่งแวดลอม ราชการ

กองสาธารณสุข ทุกสวน
และสิ่งแวดลอม ราชการ

- 235 ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
เป$าประสงค
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
จากพันธกิจ
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
- จํานวนครั้ง
อบรม
- จํานวนผู
เขาอบรม
- จํานวนสุ
นัขและแมว
ที่ฉีดวัคซีน
- จํานวนสุ
นัขและแมวที่
ผาตัดทําหมัน
- จํานวน
สถานประ
กอบการ
- จํานวนครั้ง
อบรม

ค"าเป$าหมาย
59

60

61

62

63

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

100 100 100 100
100
คน
คน
คน
คน
คน
2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
700
ตัว

700
ตัว

700
ตัว

700
ตัว

700
ตัว

4,100 4,100 4,100 4,100 4,100
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัด
ความกาว
ระดับ
หนาของ
กลยุทธ
เป$าหมาย
- จํานวนครั้ง
5 ครั้ง
อบรม
- จํานวนผู
ปละ 100
เขาอบรม
คน
- จํานวนสุ
2,500
นัขและแมว
ตัว
ที่ฉีดวัคซีน
- จํานวนสุ
700
นัขและแมวที่
ตัว
ผาตัดทําหมัน
- จํานวน
ปละ 4,100
สถานประ
ราย
กอบการ
- จํานวนครั้ง
5 ครัง้
อบรม

โครงการ/
กิจกรรม
- รานอาหาร
ปลอดภัยใส
ใจสุขภาพ

หน"วยงาน หน"วย
รับผิดชอบ สนับ
หลัก
สนุน
กองสาธารณสุข ทุกสวน
และสิ่งแวดลอม ราชการ

- ปEองกันควบ กองสาธารณสุข ทุกสวน
คุมโรคพิษสุนัข และสิ่งแวดลอม ราชการ
บาและลด
จํานวนประชา
กรสุนัขจรจัด
- สํารวจสถาน
ประกอบการ
ในเขตเทศบาล
- สงเสริมและ
พัฒนาตลาด
สดนาซื้อ

กองสาธารณสุข ทุกสวน
และสิ่งแวดลอม ราชการ
กองสาธารณสุข ทุกสวน
และสิ่งแวดลอม ราชการ

- 236 ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระดับ
เป$าประสงค
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต ทบ.นครนคร
เป$าประสงค
จากพันธกิจ
59
จังหวัด
จังหวัด ศรีธรรมราช
(ตัวชีว้ ัดรวม)
- จํานวนผู
150
เขาอบรม
คน

- จํานวน
โรงเรียน

ค"าเป$าหมาย
60

61

62

63

150
คน

150
คน

150
คน

150
คน

60
60
60
60
60
โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน

- จํานวนครั้ง 1 ครั้ง
อบรม
- จํานวนผู
250
เขาอบรม
คน

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

250
คน

250
คน

250
คน

250
คน

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ
- จํานวนผู
เขาอบรม

- จํานวน
โรงเรียน

- จํานวนครั้ง
อบรม
- จํานวนผู
เขาอบรม

ความกาว
โครงการ/
หนาของ
กิจกรรม
เป$าหมาย
ปละ 150 - อบรมกลุม
คน
เสีย่ งจากสถาน
ประกอบการ
และสงเสริม
สุขภาพ
60
- พัฒนามาตร
โรงเรียน ฐานการสุขา
ภิบาลอาหาร
ในสถานศึกษา
5 ครั้ง - พัฒนามาตร
ฐานการสุขา
ปละ 250 ภิบาลริมบาท
คน
วิถี

หน"วยงาน หน"วย
รับผิดชอบ สนับ
หลัก
สนุน
กองสาธารณสุข ทุกสวน
และสิ่งแวดลอม ราชการ

กองสาธารณสุข ทุกสวน
และสิ่งแวดลอม ราชการ

กองสาธารณสุข ทุกสวน
และสิ่งแวดลอม ราชการ
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บทที่ 5
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร
4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามประเมินผล
4.1.1 ความสําคัญของการติดตาม
การติดตามเปนเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดําเนินการ
อยู'
หากไม'มีระบบติดตามของโครงการแล,ว
ย'อมส'งผลให,เกิดความล'าช,าในการดําเนินงานให,ลุล'วง
กลุ'มเป0าหมายหลักของโครงการไม'ได,รับประโยชน1หรือได,รับน,อยกว'าที่ควรจะเปน เกิดป2ญหาในการควบคุม
คุณภาพของการดําเนินงาน
เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย,งในการปฏิบัติงานภายในหน'วยงานหรือ
ระหว'างหน'วยงานกับกลุ'มเป0าหมายที่ได,รับประโยชน1จากโครงการ ในทางตรงกันข,ามหากโครงการมีระบบติด
ตามที่ดีแล,วจะก'อให,เกิดประสิทธิภาพในการใช,ต,นทุน (Cost–effective) ดําเนินงานต'างๆ ยกตัวอย'างเช'นการ
ระบุป2ญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนวทางแก,ป2ญหาการติดตามความสามารถในการเข,าถึงโครงการ
ของกลุ'มเป0าหมาย การติดตามประสิทธิภาพในการดําเนินงานของส'วนต'างๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการ
ปรับปรุงการดําเนินงาน
4.1.2 ความสําคัญของการประเมินผล
การประเมินผลนั้น เปนสิ่งหนึ่งที่จําเปนสําหรับการดําเนินการ เช'นเดียวกับการติดตาม
เพราะผลที่ได,จากการประเมินจะใช,ในการปรับปรุง แก,ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการ ซึ่ง
ขึ้นอยู'กับวัตถุประสงค1ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งที่จะบ'งชี้ว'าแผนงานที่กําหนดไว,ได,มี
การปฏิบัติหรือไม' อย'างไร อันเปนตัวชี้วัดว'าแผนหรือโครงการที่ได,ดําเนินการไปแล,วนั้น ให,ผลเปนอย'างไร
นําไปสู'ความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไว,หรือไม' อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบ ว'ามี
ความสอดคล,องกับการใช,ทรัพยากร เป0าประสงค1ที่กําหนดไว,เพียงใด ซึ่งผลที่ได,จากการติดตามและประเมินผล
ถือเปนข,อมูลย,อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนําไปใช,ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต'อไป นอกจากนี้ การ
ประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณค'า และการตัดสินใจอย'างมีหลักเกณฑ1โดยใช,ข,อมูลที่เก็บรวบรวม
อย'างเปนระบบมีความเที่ยงตรง เชื่อถือได,
4.1.3 วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลโครงการ มีวัตถุประสงคเพื่อทราบถึง
๑. ความก#าวหน#าในการดําเนินงานที่ทําไปแล#วนั้นได#ผลมากน#อยเพียงใด โดยเฉพาะอย+า
ยิ่งสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว#หรือไม+อย+างไร
2. ป,ญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว+างการดําเนินงาน เช+น ป,ญหาด#านบุคลากร ป,ญหา
ทางด#านเทคนิค และป,ญหาอื่นๆ ที่ไม+ได#คาดคิดไว#
๓. ผลที่ได#รับจากโครงการมีอะไรบ#าง มีป,ญหา รวมทั้งข#อดีต+าง ๆ ที่จะเป3นแนวทาง
สําหรับจัดทําโครงการต+อไป
๔. ทบทวนถึงผลสําเร็จของโครงการและผลกระทบต'าง ๆ ของโครงการ เพื่อใช,เปน
พื้นฐานในการวางแผนโครงการในอนาคต
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4.2.1 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได,ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว'าด,วยการ
จัดทําแผนพัฒนาองค1กรปกครองส'วนท,องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผู,บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได,
แต'งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อทําหน,าที่ในการ
กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล การดําเนินงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เพื่อให,ทุกส'วนราชการถือปฏิบัติและจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส โดยมีงานวิจัยและ
ประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน ทําหน,าที่รวบรวมและจัดทํารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา และรายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประจําปVเสนอต'อคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา
เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นต'อผู,บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประกาศให,ประชาชนในท,องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย'างน,อยปVละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปV
4.2.2 วิธีการติดตามและประเมินผล
การติดตามผล
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กําหนดติดตามผลการดําเนินงาน โดยติดตามผลเป3นราย
ไตรมาส ดูว+าโครงการนั้นๆ ได#ดําเนินการตามกิจกรรมและเป7าหมายที่วางไว#หรือไม+ ผลการดําเนินงาน อยู+ใน
ขั้นตอนไหน แล#วสรุปผลภาพรวมว+าได#ดําเนินการเป3นสัดส+วนเท+าใด ตามที่ตั้งไว#ในแผนพัฒนา
รูปแบบการติดตามผล
กองวิ ช าการและแผนงานได# กํ า หนดขึ้ น เพื่ อ เป3 น แนวทางในการติ ด ตามผลการ
ดําเนินงาน สัดส+วนการดําเนินงาน และความก#าวหน#าของการดําเนินงาน ดังนี้
แบบ ๑ การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ.2๕๕9 – 2๕63)
ที่

ยุทธศาสตร/
โครงการ

กิจกรรม/
เป7าประสงค

ค+า
เป7าหมาย/
ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน
กําลัง
ยังไม+ได#
แล#ว
ดําเนิน ดําเนิน
เสร็จ
การ
การ

ป,ญหา/
อุปสรรค

หน+วย
งานรับ
ผิดชอบ

หมาย
เหตุ

- 239 แบบ 2 สรุปการติดตามผลการดําเนินงานแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ.2๕๕9 – 2๕63)

ที่

ยุทธศาสตรการพัฒนา

เป7าประสงค

จํานวนโครงการ

ทั้งหมด

ดําเนินการ

ร#อยละของโครงการ
ที่ดําเนินการ

แบบ ๓ สรุปการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ.2๕๕9 – 2๕63)

ที่

ยุทธศาสตร /
โครงการ

กิจกรรม/
เป7าประสง

ค+าเป7าหมาย

พื้นที่ /
เป7าหมาย

หน+วยงาน
ดําเนินการ

ตัวชี้วัดการติดตามและประเมินผล
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ผลการ
ผลลัพธที่ได#
ดําเนินงาน

การประเมินผล
เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช กํ าหนดประเมิ นผลตามยุทธศาสตรการพั ฒนา คื อ การ
ประเมินผลโครงการจะกําหนดตัวชี้วัดเพื่อวัดระดับความสําเร็จและความล#มเหลวของโครงการ รายการ
ประเมินจะพิจารณาเรื่องปริมาณ คุณภาพ ความพึงพอใจ การให#ประโยชนแก+กลุ+มเป7าหมายหรือผู#ที่
ได# รั บ ประโยชน และผลที่ ได# รั บ ก+ อให# เ กิ ด ประโยชนส+ ว นรวม
นํ า ไปสู+ ก ารประเมิ น ผลว+ า ได# บ รรลุ
วัตถุประสงค เป7าหมาย แนวทางการพัฒนา ตามยุทธศาสตรการพัฒนาที่กําหนดไว#หรือไม+ ซึ่งจะได#ผล
ประเมินภาพรวม

