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สวนที่ 1
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
1. ดานกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล
สภาพทั่วไปของเมืองนครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราชคือพื้นที่สวนใหญของเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เปนชุมชนที่มี
หลักฐานย%อนหลังไปมากกวา ๑,๕๐๐ป+ เมืองนี้กอตัวอยูบนสันทรายที่เรียกวา หาดทรายแก%ว ซึ่งทอดตัวยาวตาม
แนวเหนือ-ใต% ทําให%การตั้งถิ่นฐานกระจายตัวอยูบนสันทราย ตัวเมืองนครศรีธรรมราชจึงมีลักษณะยาวมาจนถึง
ป9จจุบันผู%คนที่อาศัยอยูในเมืองนี้สวนหนึ่งคือ คนไทย ที่ตั้งถิ่นฐานอยูดั้งเดิม และอีกสวนหนึ่งเกิดจากการอพยพ
ย%ายถิ่น และการค%าจากอินเดียและจีน และสวนใหญคือ ชาวไทยมุสลิม จากจังหวัดชายแดนภาคใต%
ชาวยุโรปที่เดินทางมาติดตอค%าขายในอดีต ให%ชื่อไว%ในแผนที่ของตน เรียกเมืองนี้วา ลิกอร=(Ligor)
จากประวัติความเปนมาของบ%านเมืองอันยาวนาน จึงทําให%นครศรีธรรมราชมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมี
ขนบธรรมเนียม 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 เทศบาลเมืองและเทศบาลนครตามลําดับ ป9จจุบันเขต
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มิได%จํากัดอยูแคบนสันทราย แตจะขยายออกไปทั้งทางตะวันออกและตะวันตกของ
สันทรายจนมีเนื้อที่ถึง 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
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ที่ตั้ง พื้นที่ อาณาเขต
ป9จจุบันเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ตั้งอยูในท%องที่อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 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
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดนครศรีธรรมราชมีเทือกเขานครศรีธรรมราชและเทือกเขาบรรทัดทอดยาวตามแนว
เหนือ-ใต% อยูบริเวณตอนกลางของจังหวัด จึงอาจแบงภูมิประเทศออกเปน ๓ สวน ตอไปนี้
สวนที่ ๑ เขตที่ราบชายฝ9Qงตะวันออก เปนที่ราบมีอาณาเขตตั้งแตเทือกเขานครศรีธรรมราช
และเทือกเขาบรรทัดไปทางตะวันออก จนถึงชายฝ9Qงทะเลอาวไทย มีแมน้ําลําคลองที่มีต%นน้ําบริเวณเทือกเขาลงสู
ทะเลหลายสายอยูตลอดทั้งป+ และบางตอนเปนป\าพรุขนาดใหญ เขตที่ราบนี้มีพื้นที่ตั้งแตตอนเหนือสุดของจังหวัด
และคอยมีอาณาเขตกว%างขึ้น เมื่อลงไปทางทิศใต%เหมาะสําหรับการทํานา ทําสวน เลี้ยงสัตว= และทําการประมง
ชายฝ9Qงเปนเขตที่มีประชากรหนาแนน เปนที่ตั้งของอําเภอขนอม สิชล ทาศาลา ปากพนัง หัวไทร เชียรใหญ
ชะอวด เฉลิมพระเกียรติ และพระพรหม
สวนที่ ๒ เขตที่ราบเชิงเขาตะวันตก มีลักษณะเปนที่ราบลูกฟูก มีอาณาเขตจากเทือกเขา
นครศรีธรรมราชไปทางตะวันตก ต%นน้ําจากเชิงเขาด%านนี้ไหลลงสูทะเลอันดามัน เปนแมน้ําตรังและไหลลงสูอาว
ไทย คือ แมน้ําตาป+
นอกจากจะเปนเขตที่อุดมสมบูรณ= ด%วยแรธาตุแล%ว เปนเขตที่มีการทําสวนยางพารา
มากที่สุดของจังหวัด การทําสวนผลไม%มีกระจายอยูทั่วไป อําเภอที่มีประชากรหนาแนนได%แก อําเภอทุงสง
และอําเภอฉวาง เขตที่ราบเชิงเขาด%านนี้แผขยายกว%างขวางออกไปถึงจังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ จังหวัดสุราษฏร=ธานี
อําเภอที่อยูในเขตนี้ ได%แก อําเภอพิปูน ฉวาง ทุงใหญ ทุงสง บางขัน ถ้ําพรรณรา นาบอน และอําเภอช%างกลาง
สวนที่ ๓ เขตเทือกเขาตอนกลาง อยูระหวางที่ราบชายฝ9Qงทะเลตะวันออก และที่ราบเชิงเขา
ตะวันตกมีอาณาเขตตั้งแตตอนเหนือสุดของจังหวัดไปถึงใต%สุด เทือกเขานครศรีธรรมราช มียอดสูงสุดคือเขาหลวง
รัฐพยายามที่จะอนุรักษ=เขาดังกลาวนี้ เปนเขตป\า จึงจัดตั้งเปนเขตอุทยานแหงชาติ เชน เขตอุทยานแหงชาติเขา
หลวง อุทยานแหงชาติน้ําตกโยง อุทยานแหงชาติเขานัน เปนต%น มีการตั้งถิ่นฐานของประชาชนมากอนที่จะ
ประกาศเปนเขตอุทยานแหงชาติ จึงมีชุมชนอยูระหวางภูเขาและเชิงเขาตอนกลาง
สวนใหญมีอาชีพด%านเกษตรกรรม พื้นที่ในเขตนี้ มีธรรมชาติที่สวยงาม ประกอบด%วย ป\าไม% น้ําตก และลําธารที่ใส
สะอาดเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติมีสิ่งอํานวยความสะดวกด%านการทองเที่ยวตางๆพร%อมที่จะรับ
นักทองเที่ยวได% อําเภอที่อยูในเขตนี้ ได%แก อําเภอพรหมคีรี ลานสกา รอนพิบูลย= จุฬาภรณ= และอําเภอนบพิตํา
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1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ภูมิอากาศของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีลักษณะเชนเดียวกับจังหวัดอื่น ๆ ของภาคใต%ที่ติดตอกับ
อาวไทย อิทธิพลสําคัญตอภูมิอากาศของจังหวัด คือลมมรสุม และเทือกเขาตอนกลาง รวมทั้งอิทธิพลของลมพายุ
หมุนที่พัดเข%ามาในรอบป+ ลักษณะภูมิอากาศของภาคใต%เปนเขตภูมิอากาศแบบมรสุมร%อน (TropicalMonsoon)
อุณหภูมิจะสูงตลอดทั้งป+ ชวงเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคมจะได%รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต%
ซึ่งเปนลมร%อนชื้นพัดเข%าสูชายฝ9Qงทะเลตะวันตกของภาคใต%ทําให%พื้นที่ด%านตะวันตกของเทือกเขานครศรีธรรมราช
มีฝนตกมาก สวนบริเวณชายฝ9Qงตะวันออกมีฝนตกน%อยกวา ชวงเดือน กันยายน – ตุลาคม จะมีลมพายุหมุน เชน
ดีเปรสชั่นทําให%เกิดฝนตกทั่วไปทั้งจังหวัด ชวงเดือนพฤศจิกายน ไปจนถึง เดือนมกราคม ลมมรสุมจะเปลี่ยน
ทิศทางพัดมาจาก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทั่วไปลมนี้จะเปนลมหนาวและแห%งแล%ง แตพื้นที่ชายฝ9Qงทะเล
ด%านอาวไทย โดยเฉพาะนครศรีธรรมราชด%านอาวไทยจะมีฝนตกชุก เปนเหตุให%เกิดน้ําทวมได%ทุกป+ หลังจากนั้น
จะเปนระยะที่ฝนทิ้งชวง คือ เดือนกุมภาพันธ=ถึง เดือนเมษายน ชวงนี้อากาศจะร%อนและแห%งแล%ง
1.4 ลักษณะของดิน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดินมีลักษณะแตกตางกันไปตามเขตพื้นที่ ลักษณะดินสวนใหญ
เปนดินทราย และบางสวนเปนดินคละ ดินนา ดินตื่น
1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา
ลักษณะของแหลงน้ําเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปนแหลงน้ําดิบที่นํามาทําน้ําประปา เดิมได%
น้ําดิบจากคลองป\าเหล%า ซึ่งอยูหางจากบริเวณการประปาที่ตําบลในเมือง อําเภอเมือง ประมาณ 450 เมตร
ป9จจุบันมีป9ญหาเนื่องจากปริมาณน้ําในลําคลองมีปริมาณน%อยลงทุกป+ น้ําขุนและสกปรกเมื่อเกิดฝนตกหนัก น้ําจะ
พาตะกอนและสิ่งสกปรกตาง ๆ ตามริมคลองลงไปในคลองป\าเหล%า และเทศบาลได%รับเงินอุดหนุนเมื่อป+ พ.ศ.
2539 กอสร%างทอสงน้ําดิบจากคลองทาดี อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช มายังโรงกรองน้ําทวดทอง แต
เนื่องจากโรงกรองน้ํา ที่รับน้ําจากทอน้ําดิบจากคลองทาดี อําเภอลานสกา มีเพียงโรงเดียว ซึ่งทําให%กําลังผลิตไม
เพียงพอ ตอการใช%น้ําประปาของประชาชนในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว

2. ดานการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
การแบงเขตการปกครอง
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แบงเขตการปกครองออกเปน 4 เขต ดังนี้
เขตที่ 1
นายสวาท
อรุณจิตร
สมาชิกสภาเทศบาล
นายภูริทัต
รัตนพาหุ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายปรานม
รวมพงศ=
สมาชิกสภาเทศบาล
นายวัชระ
อินทรมุสิก
สมาชิกสภาเทศบาล
เขตที่ 2
นายจักรพันธุ= จันทร=เขียว
สมาชิกสภาเทศบาล
นายคํานวน
โสมนิล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุธรรม
ทองมี
สมาชิกสภาเทศบาล
นายฉัตรชัย
พรมพัตร
สมาชิกสภาเทศบาล
นายชัยยันต= บุญเทียม
สมาชิกสภาเทศบาล
นางสาวอมรรัตน= เงินเลี่ยม
สมาชิกสภาเทศบาล
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เขตที่ 3
นายวิฑูรย=
นายประยูร
นายสุภัค
พันโทวิชัย
นายพิชัย
นายเอกรินทร=

อิสระพิทักษ=กุล
จิระพิบูลย=พันธ=
รัตนพฤกษ=ขจร
กัลยาพงศ=
ลี้วรกุล
รอดทอง

สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

นายเคารพ
นายประสิทธิ์
นายสรพงษ=
นายวิฑูรย=
นายธีระวัฒน=
นายอาวุธ

อิสสระไพบูลย=
วงศ=พิศาล
คงสําราญ
หัสภาคย=
คงสําราญ
สุขันทอง

สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

เขตที่ 4

2.2 การเลือกตั้ง
ป9จจุบันมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชโดยตรง คือ ผศ.เชาวน=วัศ เสนพงศ=
เปนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชคนป9จจุบัน และประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชคนป9จจุบัน
คือ นายเคารพ อิสสระไพบูลย=
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีจํานวนผู%มีสิทธิเลือกตั้ง ณ เดือนตุลาคม 2559 จํานวน
76,530 คน มีหนวยเลือกตั้ง แยกได%ดังนี้
หนวยเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งตําบลในเมือง
หนวยเลือกตั้งที่ 1 หนวยเลือกตั้งเพชรจริก 1 สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนสถานสงเคราะห=
เด็กชายศรีธรรมราช 1
หนวยเลือกตั้งที่ 2 หนวยเลือกตั้งเพชรจริก 2 สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนสถานสงเคราะห=
เด็กชายศรีธรรมราช 2
หนวยเลือกตั้งที่ 3 หนวยเลือกตั้งเพชรจริก 3 สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนสาธิตเพชรจริก
หนวยเลือกตั้งที่ 4 หนวยเลือกตั้งเพชรจริก 4 สถานที่เลือกตั้งปะรําบริเวณห%องสมุดแหงชาติ
หนวยเลือกตั้งที่ 5 หนวยเลือกตั้งการเคหะ ฯ 1 สถานที่เลือกตั้งที่ทําการกองทุนชุมชนเมือง
การเคหะซอยเรือนแก%ว 1
หนวยเลือกตั้งที่ 6 หนวยเลือกตั้งการเคหะ ฯ 2 สถานที่เลือกตั้งที่ทําการกองทุนชุมชนเมือง
การเคหะซอยเรือนแก%ว 2
หนวยเลือกตั้งที่ 7 หนวยเลือกตั้งท%าวโคตร 1 สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล
วัดท%าวโครต (1)
หนวยเลือกตั้งที่ 8 หนวยเลือกตั้งท%าวโคตร 2 สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล
วัดท%าวโครต (2)
หนวยเลือกตั้งที่ 9 หนวยเลือกตั้งวิทยาลัยศิลปหัตถกรรม นศ 1 สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียน
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช (1)
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หนวยเลือกตั้งที่ 10 หนวยเลือกตั้งวิทยาลัยศิลปหัตถกรรม นศ 2 สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียน
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช (2)
หนวยเลือกตั้งที่ 11 หนวยเลือกตั้งวิทยาลัยศิลปหัตถกรรม นศ 3 สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียน
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช (3)
หนวยเลือกตั้งที่ 12 หนวยเลือกตั้งวัดหน%าพระลาน สถานที่เลือกตั้งศาลาการเปรียญ
วัดหน%าพระลาน
หนวยเลือกตั้งที่ 13 หนวยเลือกตั้งหลังวัดพระมหาธาตุ สถานที่เลือกตั้งปะรําบริเวณถนนหลัง
วัดพระธาตุ
หนวยเลือกตั้งที่ 14 หนวยเลือกตั้งหลังวัดหน%าพระบรมธาตุ สถานที่เลือกตั้งศาลาการเปรียญ
วัดหน%าพระบรมธาตุ
หนวยเลือกตั้งที่ 15 หนวยเลือกตั้งประตูชัย 1 สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทคนิค
พาณิชยการโสภณ 1
หนวยเลือกตั้งที่ 16 หนวยเลือกตั้งประตูชัย 2 สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทคนิค
พาณิชยการโสภณ 2
หนวยเลือกตั้งที่ 17 หนวยเลือกตั้งประตูชัย 3 สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทคนิค
พาณิชยการโสภณ 3
หนวยเลือกตั้งที่ 18 หนวยเลือกตั้งวัดสระเรียง สถานที่เลือกตั้งศาลาการเปรียญวัดสระเรียง
หนวยเลือกตั้งที่ 19 หนวยเลือกตั้งวัดสวนป\าน สถานที่เลือกตั้งศาลาการเปรียญวัดสวนป\าน
หนวยเลือกตั้งที่ 20 หนวยเลือกตั้งปะรําเบนซ=ราชา สถานที่เลือกตั้งปะรําบริเวณเบนซ=ราชา
ถนนราชดําเนิน
หนวยเลือกตั้งที่ 21 หนวยเลือกตั้งอนุบาลลูกรัก 1 สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล
ลูกรัก
หนวยเลือกตั้งที่ 22 หนวยเลือกตั้งวัดบุญนารอบ สถานที่เลือกตั้งศาลาการเปรียญ
วัดบุญนารอบ
หนวยเลือกตั้งที่ 23 หนวยเลือกตั้งถนนทาม%า สถานที่เลือกตั้งปะรําถนนทาม%า
หนวยเลือกตั้งที่ 24 หนวยเลือกตั้งจรัสพิชากรอาชีวศึกษา 1 สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียน
โรงเรียนจรัชพิชากรอาชีวศึกษา 1
หนวยเลือกตั้งที่ 25 หนวยเลือกตั้งจรัสพิชากรอาชีวศึกษา 2 สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียน
โรงเรียนจรัชพิชากรอาชีวศึกษา 2
หนวยเลือกตั้งที่ 26 หนวยเลือกตั้งชูศิลปl 1 สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนชูศิลปlวิทยา (1)
หนวยเลือกตั้งที่ 27 หนวยเลือกตั้งชูศิลปl 2 สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนชูศิลปlวิทยา (2)
หนวยเลือกตั้งที่ 28 หนวยเลือกตั้งอนุบาลจรัสพิชากร 1 สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียน
อนุบาลจรัสพิชากร 1
หนวยเลือกตั้งที่ 29 หนวยเลือกตั้งอนุบาลจรัสพิชากร 2 สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียน
อนุบาลจรัสพิชากร 2
หนวยเลือกตั้งที่ 30 หนวยเลือกตั้งอนุบาลจรัสพิชากร 3 สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียน
อนุบาลจรัสพิชากร 3
หนวยเลือกตั้งที่ 31 หนวยเลือกตั้งเสมาเมือง 1 สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล
วัดเสมาเมือง 1
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หนวยเลือกตั้งที่ 32 หนวยเลือกตั้งเสมาเมือง 2 สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล
วัดเสมาเมือง 2
หนวยเลือกตั้งที่ 33 หนวยเลือกตั้งมุมปmอม 1 สถานที่เลือกตั้งศาลาการเปรียญวัดมุมปmอม 1
หนวยเลือกตั้งที่ 34 หนวยเลือกตั้งมุมปmอม 2 สถานที่เลือกตั้งศาลาโรงธรรมวัดมุมปmอม
หนวยเลือกตั้งที่ 35 หนวยเลือกตั้งมุมปmอม 3 สถานที่เลือกตั้งศาลาการเปรียญวัดมุมปmอม 2
หนวยเลือกตั้งที่ 36 หนวยเลือกตั้งหัวถนน 1 สถานที่เลือกตั้งปะรําบริเวณป9nมน้ํามัน
ปตท.ถนนราชดําเนิน
หนวยเลือกตั้งที่ 37 หนวยเลือกตั้งหัวถนน 2 สถานที่เลือกตั้งปะรําบริเวณปากซอยก%าวหน%า
ถนนนคร – ปากพนัง
หนวยเลือกตั้งที่ 38 หนวยเลือกตั้งศาลามีชัย 1 สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล
วัดศาลามีชัย (1)
หนวยเลือกตั้งที่ 39 หนวยเลือกตั้งศาลามีชัย 2 สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล
วัดศาลามีชัย (2)
หนวยเลือกตั้งที่ 40 หนวยเลือกตั้งศาลามีชัย 3 สถานที่เลือกตั้งปะรําบริเวณป9nมน้ํามันเอสโซ 2
ศาลามีชัย
หนวยเลือกตั้งที่ 41 หนวยเลือกตั้งซอยพัฒนา สถานที่เลือกตั้งปะรํา ต.ร.อ.เอเอฟเอฟ เซอร=วิส
ปากซอยพัฒนา 3
หนวยเลือกตั้งที่ 42 หนวยเลือกตั้งมหาราช 1 สถานที่เลือกตั้งที่จอดรถสวนหน%าโรงพยาบาล
มหาราช (1)
หนวยเลือกตั้งที่ 43 หนวยเลือกตั้งมหาราช 2 สถานที่เลือกตั้งที่จอดรถสวนหน%าโรงพยาบาล
มหาราช (2)
หนวยเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งตําบลทาวัง
หนวยเลือกตั้งที่ 1 หนวยเลือกตั้งชุมชนหน%าสถานีรถไฟ สถานที่เลือกตั้งศาลาชุมชนสถานีรถไฟ
ซอย 4
หนวยเลือกตั้งที่ 2 หนวยเลือกตั้งโรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี 1 สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี 1
หนวยเลือกตั้งที่ 3 หนวยเลือกตั้งโรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี 2 สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี 2
หนวยเลือกตั้งที่ 4 หนวยเลือกตั้งธนาคารกรุงไทย สถานที่เลือกตั้งปะรําหน%าธนาคารกรุงไทย
สาขานครศรีธรรมราช
หนวยเลือกตั้งที่ 5 หนวยเลือกตั้งวัดจันทาราม สถานที่เลือกตั้งศาลาการเปรียญวัดจันทาราม
หนวยเลือกตั้งที่ 6 หนวยเลือกตั้งทาโพธิ์ 1 สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล
วัดทาโพธิ์ 1
หนวยเลือกตั้งที่ 7 หนวยเลือกตั้งทาโพธิ์ 2 สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล
วัดทาโพธิ์ 2
หนวยเลือกตั้งที่ 8 หนวยเลือกตั้งทาโพธิ์ 3 สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล
วัดทาโพธิ์ 3

7
หนวยเลือกตั้งที่ 9 หนวยเลือกตั้งหมูบ%านพัชรกิจ 1 สถานที่เลือกตั้งปะรําบริเวณทางเข%า
หมูบ%านพัชรกิจ (1)
หนวยเลือกตั้งที่ 10 หนวยเลือกตั้งหมูบ%านพัชรกิจ 2 สถานที่เลือกตั้งปะรําบริเวณทางเข%า
หมูบ%านพัชรกิจ (2)
หนวยเลือกตั้งที่ 11 หนวยเลือกตั้งวัดชะเมา 1 สถานที่เลือกตั้งศาลาการเปรียญวัดชะเมา
ด%านหลัง (1)
หนวยเลือกตั้งที่ 12 หนวยเลือกตั้งวัดชะเมา 2 สถานที่เลือกตั้งศาลาการเปรียญวัดชะเมา
ด%านหลัง (2)
หนวยเลือกตั้งที่ 13 หนวยเลือกตั้งชุมชนป\าโลง สถานที่เลือกตั้งปะรําบริเวณที่ทําการ
ชุมชนป\าโลง
หนวยเลือกตั้งที่ 14 หนวยเลือกตั้งเทศบาลวัดใหญ สถานที่เลือกตั้งอาคารโรงเรียนเทศบาล
วัดใหญ
หนวยเลือกตั้งที่ 15 หนวยเลือกตั้งซอยราชนิคม 6 สถานที่เลือกตั้งปะรําถนนราชนิคมตรง
ข%ามซอยราชนิคม 6
หนวยเลือกตั้งที่ 16 หนวยเลือกตั้งเทคนิคสถาป9ตย=นคร สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียน
สาธิตศึกษาวิทยาลัยสงฆ= (วัดแจ%ง)
หนวยเลือกตั้งที่ 17 หนวยเลือกตั้งวัดแจ%ง สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนสาธิตศึกษา
วิทยาลัยสงฆ= (วัดแจ%ง)
หนวยเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งตําบลคลัง
หนวยเลือกตั้งที่ 1 หนวยเลือกตั้งซอยสารีบุตร 1 สถานที่เลือกตั้งปะรําบริเวณในซอยสารีบุตร 1
หนวยเลือกตั้งที่ 2 หนวยเลือกตั้งซอยอัครศรีวิชัย ลําเหมือง สถานที่เลือกตั้งปากซอย
อัครศรีวิชัย ถนนลําเหมือง
หนวยเลือกตั้งที่ 3 หนวยเลือกตั้งกัลยาณีศรีธรรมราช 1 สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช (1)
หนวยเลือกตั้งที่ 4 หนวยเลือกตั้งกัลยาณีศรีธรรมราช 2 สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช (2)
หนวยเลือกตั้งที่ 5 หนวยเลือกตั้งกัลยาณีศรีธรรมราช 3 สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช (3)
หนวยเลือกตั้งที่ 6 หนวยเลือกตั้งอนุบาลจังหวัด 1 สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล
จังหวัดนครศรีธรรมราช (1)
หนวยเลือกตั้งที่ 7 หนวยเลือกตั้งอนุบาลจังหวัด 2 สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล
จังหวัดนครศรีธรรมราช (2)
หนวยเลือกตั้งที่ 8 หนวยเลือกตั้งชุมชนบ%านพะเนียด สถานที่เลือกตั้งปะรําบริเวณหลัง
ซอยเศรษฐี 99
หนวยเลือกตั้งที่ 9 หนวยเลือกตั้งกัลยาณี (ศาลหลักเมือง) สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช (หน%าศาลหลักเมือง)
หนวยเลือกตั้งที่ 10 หนวยเลือกตั้งมัสยิดซอลาฮูดดีน สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนมัสยิด
ซอลาฮูดดีน
หนวยเลือกตั้งที่ 11 หนวยเลือกตั้งโรงเรียนวัดมเหยงคณ= 1 สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ=
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หนวยเลือกตั้งที่ 12 หนวยเลือกตั้งลานจอดรถเทศบาลด%านหลัง สถานที่เลือกตั้งที่จอดรถ
เทศบาลด%านหลัง 1
หนวยเลือกตั้งที่ 13 หนวยเลือกตั้งสถานีดับเพลิงคูขวาง 1 สถานที่เลือกตั้งโรงจอดรถสถานี
ดับเพลิงศูนย=คูขวาง 1
หนวยเลือกตั้งที่ 14 หนวยเลือกตั้งสถานีดับเพลิงคูขวาง 2 สถานที่เลือกตั้งโรงจอดรถสถานี
ดับเพลิงศูนย=คูขวาง 2
หนวยเลือกตั้งที่ 15 หนวยเลือกตั้งลานจอดรถเทศบาลด%านหลัง สถานที่เลือกตั้งที่จอดรถ
เทศบาลด%านหลัง 2
หนวยเลือกตั้งที่ 16 หนวยเลือกตั้งศาลาการเปรียญวัดบูรณาราม สถานที่เลือกตั้งศาลาการ
เปรียญวัดบูรณาราม
หนวยเลือกตั้งที่ 17 หนวยเลือกตั้งโรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
หนวยเลือกตั้งที่ 18 หนวยเลือกตั้งโรงเรียนวัดมเหยงคณ= สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดมเหยงคณ= 2
หนวยเลือกตั้งที่ 19 หนวยเลือกตั้งชุมชนบ%านตก สถานที่เลือกตั้งปะรําบริเวณชุมชนบ%านตก
หนวยเลือกตั้งที่ 20 หนวยเลือกตั้งชุมชนนอกโคก สถานที่เลือกตั้งศาลาชุมชนหน%าสถานีรถไฟ
เขตนอกโคก
หนวยเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งตําบลโพธิ์เสด็จ
หนวยเลือกตั้งที่ 1 หนวยเลือกตั้งชุมชนตลาดหัวอิฐ สถานที่เลือกตั้งศาลาชุมชนตลาดหัวอิฐ
หนวยเลือกตั้งที่ 2 หนวยเลือกตั้งวัดหัวอิฐ 1 สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนวัดหัวอิฐ (1)
หนวยเลือกตั้งที่ 3 หนวยเลือกตั้งวัดหัวอิฐ 2 สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนวัดหัวอิฐ (2)
หนวยเลือกตั้งที่ 4 หนวยเลือกตั้งสถานที่ขนสง 1 สถานที่เลือกตั้งที่จอดรถทางเข%าสถานีขนสง 1
หนวยเลือกตั้งที่ 5 หนวยเลือกตั้งแขวงการทางนครศรี ฯ สถานที่เลือกตั้งหอประชุมแขวงการ
ทางนครศรีธรรมราช
หนวยเลือกตั้งที่ 6 หนวยเลือกตั้งที่ทําการชุมชนหน%าแขวง สถานที่เลือกตั้งที่ทําการชุมชนซอย
หน%าแขวง
หนวยเลือกตั้งที่ 7 หนวยเลือกตั้งซอยสนิทใจ 1 สถานที่เลือกตั้งปะรําบริเวณลานกีฬาแอโรบิค
(ซอยสนิทใจ) 1
หนวยเลือกตั้งที่ 8 หนวยเลือกตั้งซอยสนิทใจ 2 สถานที่เลือกตั้งปะรําบริเวณลานกีฬาแอโรบิค
(ซอยสนิทใจ) 2
หนวยเลือกตั้งที่ 9 หนวยเลือกตั้งทวดทอง 1 สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียน
บ%านทวดทอง 1
หนวยเลือกตั้งที่ 10 หนวยเลือกตั้งทวดทอง 2 สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียน
บ%านทวดทอง 2
หนวยเลือกตั้งที่ 11 หนวยเลือกตั้งเบญจมราชูทิศ สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียน
เบญจมราชูทิศ 1
หนวยเลือกตั้งที่ 12 หนวยเลือกตั้งสี่แยกเบญจม สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียน
เบญจมราชูทิศ 2
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หนวยเลือกตั้งที่ 13 หนวยเลือกตั้งบ%านไสเจริญ สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียน
มัสยิดกามาลุดดีน บ%านไสเจริญ
หนวยเลือกตั้งที่ 14 หนวยเลือกตั้งสถาบันรัชภาคย= 1 สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนสถาบัน
รัชภาคย= 1
หนวยเลือกตั้งที่ 15 หนวยเลือกตั้งสถาบันรัชภาคย= 2 สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนสถาบัน
รัชภาคย= 2
หนวยเลือกตั้งที่ 16 หนวยเลือกตั้งสถาบันรัชภาคย= 3 สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนสถาบัน
รัชภาคย= 3
หนวยเลือกตั้งที่ 17 หนวยเลือกตั้งสาธารณสุขจังหวัด 1 สถานที่เลือกตั้งหอประชุมสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด (1)
หนวยเลือกตั้งที่ 18 หนวยเลือกตั้งสาธารณสุขจังหวัด 2 สถานที่เลือกตั้งหอประชุมสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด (2)
หนวยเลือกตั้งที่ 19 หนวยเลือกตั้งทางเข%าสถานีขนสง 2 สถานที่เลือกตั้งที่จอดรถทางเข%า
สถานีขนสง 2
หนวยเลือกตั้งที่ 20 หนวยเลือกตั้งทางเข%าสถานีขนสง 3 สถานที่เลือกตั้งที่จอดรถทางเข%า
สถานีขนสง 3
หนวยเลือกตั้งที่ 21 หนวยเลือกตั้งซอยสนิทใจ 3 สถานที่เลือกตั้งปะรําบริเวณลานกีฬา
แอโรบิค (ซอยสนิทใจ) 3
หนวยเลือกตั้งที่ 22 หนวยเลือกตั้งหมูบ%านเอื้ออาทร สถานที่เลือกตั้งบริเวณหมูบ%านเอื้ออาทร
สะพานยาว
หนวยเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งตําบลนาเคียน
หนวยเลือกตั้งที่ 1 หนวยเลือกตั้งบ%านนาเคียน สถานที่เลือกตั้งปะรําบริเวณโรงเรียนมุสลิมสันติ
ธรรมมูลนิธิ
การปกครองสวนทองถิ่น และภาวะผูนํา
ดานการบริหารการปกครอง
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกอบด%วยการปกครองท%องที่ 4 เขต มีสมาชิกสภาเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช 22 คน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช จํานวน 1 คน และรองนายกเทศมนตรีนคร
นครศรีธรรมราช จํานวน 4 คน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช จํานวน 3 คน และเลขานุการ
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช จํานวน 1 คน ไมมีความขัดแย%งในการติดตอประสานงานระหวางท%องถิ่นกับ
ท%องที่ ซึ่งประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให%ความรวมมือเปนอยางดีให%ความสําคัญประชาคม
เทศบาลนครและการมีสวนรวมของประชาชน
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ผูบริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกอบดวย
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ - สกุล
ผศ.เชาวน=วัศ เสนพงศ=
นายพงศ=สินธุ= เสนพงศ=
นายไสว เขียวจันทร=
นายสมเธียร ภูสันติสัมพันธ=
นายมนัส พงศ=ยี่หล%า
นายเอกรินทร= ระเบียบโอษฐ=
นายคํารพ วงศ=พิศาล
นายขจรเกียรติ แก%วทองคํา
นายธํารงค= แรกคํานวณ

ตําแหนง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

เบอร.โทร
091-8478363
081-8945678
089-8663554
081-5979401
081-9794882
081-5352910
086-0620928
089-7245260
081-9688199

ฝ?ายสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกอบดวย
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ชื่อ - สกุล
นายเคารพ อิสสระไพบูลย=
นายวิฑูรย= อิสระพิทักษ=กุล
นายประสิทธิ์ วงศ=พิศาล
นายปรานม รวมพงศ=
นายภูริทัต รัตนพาหุ
นายวัชระ อินทรมุสิก
นายสวาท อรุณจิตร
นางสาวอมรรัตน= เงินเลี่ยม
นายคํานวน โสมนิล
นายจักรพันธุ= จันทร=เขียว
นายฉัตรชัย พรมพัตร
นายชัยยันต= บุญเทียม
นายสุธรรม ทองมี
นายประยูร จิระพิบูลย=พันธ=
พันโทวิชัย กัลยาพงศ=
นายพิชัย ลี้วรกุล
นายสุภัค รัตนพฤกษ=ขจร
นายเอกรินทร= รอดทอง
นายธีระวัฒน= คงสําราญ
นายวิฑูรย= หัสภาคย=
นายสรพงษ= คงสําราญ
นายอาวุธ สุขันทอง

ตําแหนง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภา ฯ
สมาชิกสภา ฯ เขต 1
สมาชิกสภา ฯ เขต 1
สมาชิกสภา ฯ เขต 1
สมาชิกสภา ฯ เขต 1
สมาชิกสภา ฯ เขต 2
สมาชิกสภา ฯ เขต 2
สมาชิกสภา ฯ เขต 2
สมาชิกสภา ฯ เขต 2
สมาชิกสภา ฯ เขต 2
สมาชิกสภา ฯ เขต 2
สมาชิกสภา ฯ เขต 3
สมาชิกสภา ฯ เขต 3
สมาชิกสภา ฯ เขต 3
สมาชิกสภา ฯ เขต 3
สมาชิกสภา ฯ เขต 3
สมาชิกสภา ฯ เขต 4
สมาชิกสภา ฯ เขต 4
สมาชิกสภา ฯ เขต 4
สมาชิกสภา ฯ เขต 4

เบอร.โทร
081-6910628
081-8931144
081-9685300
082-2892889
089-2915781
089-5893994
082-9130913
086-4227336
081-4766241
061-1737682
081-5366837
083-7908776
081-9561924
085-6228351
081-2723612
086-8915469
081-9569051
084-1889508
085-9934116
093-7493855
089-7299763
089-8668744
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เทศบาล
เปนรูปแบบการปกครองสวนท%องถิ่น การปกครองรูปแบบเทศบาลเปนการกระจายอํานาจให%แกท%องถิ่น
ดําเนินการปกครองตนเอง ตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล%า
เจ%าอยูหัว โดยเริ่มจากการประกาศพระราชกําหนดจัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพ ฯ
ร.ศ.116 (พ.ศ. 2440) ในสวนภูมิภาค มีการตราพระราชบัญญัติจัดการ
สุขาภิบาล ทาฉลอม ร.ศ. 124 (พ.ศ. 2448)
ในป+ พ.ศ. 2476 มีการตราพระราชบัญญัติ จัดระเบียบเทศบาล
พ.ศ. 2476 มีการยกฐานะสุขาภิบาลขึ้นเปนเทศบาลหลายแหง 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
หมื่ น คนขึ้ น ไป ทั้ ง มี ร ายได% พ อควรแกการที่ จ ะปฏิ บั ติ ห น% า ที่ อั น ต% อ งทํ า ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี ป ระกาศ
กระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเปนเทศบาลเมือง โดยประกาศนั้นจะต%องระบุชื่อและเขตเทศบาลไว%ด%วย
3. เทศบาลนครคือท%องถิ่นชุมชนที่มีราษฎรตั้งแตห%าหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายได%พอควรแกการที่จะปฏิบัติ
หน% า ที่ อัน ต% องทํ า ตามพระราชบัญ ญั ติ นี้ และมี ป ระกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้น เปนเทศบาลนคร 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,รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินที่สาธารณะรวมทั้งการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล,ปmองกัน
และระงับโรคติดตอ, ให%มีเครื่องใช%ในการดับเพลิง, ให%ราษฎรได%รับการศึกษาอบรม, สงเสริมการพัฒนาสตรี
เด็ก เยาวชน ผู%สูงอายุและผู%พิการ, บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิป9ญญาท%องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท%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%มีและบํารุงการไฟฟmาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
1.8 ให%มีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อท%องถิ่น
2. ให%มีและบํารุงการสงเคราะห=มารดาและเด็ก
3. กิจการอยางอื่นซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณกุศล
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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%มีสุสานและ
ฌาปนสถาน การบํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร การจัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา การจัดให%
มีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษา การจัดให%มีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว= และสถานที่
พักผอนหยอนใจ 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%าฝ\าย
บริหาร อยูในวาระครั้งละ 4 ป+ และให%นายกเทศมนตรีแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีเปนผู%ชวยในการบริหารราชการ
โดยเทศบาลระดับเทศบาลนครจะสามารถมีรองนายกเทศมนตรีได%ไมเกิน 4 คน รวมทั้งสามารถแตงตั้งที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีได%และให%มีสภาเทศบาลเปนองค=กรในการตรวจสอบการทํางานของ
ฝ\ายบริหาร รวมถึงเปนที่ปรึกษา และรวมวินิจฉัยป9ญหาสําคัญตามที่ฝ\ายบริหารเสนอมา
สภาเทศบาลระดับเทศบาลนคร มีสมาชิกสภาจํานวนยี่สิบสี่คน มีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน มี
วาระ 4 ป+ และผู%วาราชการจังหวัดแตงตั้งประธานสภา 1 คน และรองประธานสภา 1 คน ตามมติของสภา
เทศบาลให%แบงสวนราชการของเทศบาลออกเปนสองสวนคือ
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
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเดิมได%รับการจัดตั้งเปนสุขาภิบาล เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2453 ตาม
ประกาศใช%พระราชบัญญัติสุขาภิบาล 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
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พ.ศ.2474 มีประกาศเปลี่ยนแปลงเขตต=สุขาภิบาล เมืองนครศรีธรรมราช เนื่องจากมีใบบอกจาก
สมุ ห เทศาภิ บ าลมณฑลนครศรี ธ รรมราชวาเขตต= สุ ข าภิ บ าลคลาดเคลื่ อ นคณะกรรมการสุ ข าภิ บ าลเมื อ ง
นครศรีธรรมราช จึงประชุม และมีมติเห็นควรมีประกาศเปลี่ยนแปลงเขตต=ฯ ให%ตรงกับความเปนจริง และ
สมเด็จพระเจ%าบรมวงศ=เธอ เจ%าฟmาบริพัตรสุขุมพันธุ= กรมพระนครสวรรค=วรพินิจ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
ทรงเห็นชอบและลงพระนามในประกาศดังกลาว และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 48 หน%า 674
ลงวันที่ 27 มีนาคม 2474
วันที่ 7 ธันวาคม 2478 คณะผู%สําเร็จราชการแทนพระองค=ในพระปรมาภิไธยในสมเด็จพระเจ%าอยูหัว
อานั น ทมหิ ด ล ตราพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง เทศบาลเมื อ งนครศรี ธ รรมราช จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
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
ป9 จ จุ บั น เทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช มี พื้ น ที่ ใ นความดู แ ลรวมทั้ ง สิ้ น 22.56 ตารางกิ โ ลเมตร
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
สมทบกับงบประมาณของเทศบาล 525,000 บาท มาดําเนินการสร%างใหม ณ สถานที่ตั้งป9จจุบัน ในครั้ง
นั้นได%สร%างเปนอาคารตึกสองชั้นทรงไทยตามแบบเทศบาลขนาดใหญ ของกรมโยธาธิการ ซึ่งเปนแบบ
มาตรฐานของเทศบาลทั่วไปและได%ทําพิธีเปsดใช%สํานักงานนี้ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2507 รวมคากอสร%าง
เปนเงิน 1,725,000 บาท ทําการกอสร%างโดย บริษัท กรุงเทพฯ วิวัตน= จํากัด ในสมัยของนายเหรียญ
สร%อยสนธิ์ เปนนายกเทศมนตรี
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ตราเครื่องหมายเทศบาลในป9จจุบันเปนรูปราชสีห=เฝmา
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=คูเฝmาพระธาตุ 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. ประวัติมหาดไทยสวนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช,
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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ขอมูลบุคลากรเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
โครงสราง อัตรากําลัง และบุคลากรของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกอบด%วยสวนราชการ สํานักกอง และหนวยตรวจสอบภายใน โดยมีอัตรากําลัง
จํานวนพนักงาน ลูกจ%างประจํา ดังนี้
จํานวนพนักงานเทศบาลแยกตามระดับ
สํานัก/กอง
บริหารท%องถิ่น
สูง
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการคลัง
สํานักการชาง
สํานักการประปา
สํานักการศึกษา
กองวิชาการฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการแพทย=
ตรวจสอบภายใน

1

รวม

1

กลา
ง
4

อํานวยการท%องถิ่น

ต%น

สูง กลาง

1
1
1

4

-

3

1
2
1
1
1
1
1

8

วิชาการ

ทั่วไป

ชํานาญการ

4
6
1
3
1
2
1
2
1

เชี่ยว
ชาญ
2
-

ชํานาญ
การ
พิเศษ
1
1
1
3

6
2
3
1
5
2
2
54
1

4
3
2
2
2
1
2
16

21

2

6

76

34

ต%น

ปฏิบัติการ
อาวุโส
3

-

3

ลูกจ%าง
ประจํา

พนักงานจ%าง

รวม

พนักงาน

2
18
-

40
20
25
10
12
12
6
7
78
1

20

211

ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน
17
3
8
4
3
1
1
1
4

3
3
5
2
-

-

30
3
48
17
5
1
48
1
9

42

13

162

16
3. ประชากร
3.1 ข%อมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร
จํานวน (ครัวเรือน)
ป+ 2558
ป+ 2559
ตําบลในเมือง
17,842
18,471
ตําบลทาวัง
7,192
7,340
ตําบลคลัง
8,068
8,118
ตําบลนาเคียน
389
399
ตําบลโพธิ์เสด็จ
10,343
10,628
รวม
43,834
44,956
หมายเหตุ บ%านเรือน แยกเปนรายพื้นที่ ดังนี้ (ข%อมูล ณ เดือนเมษายน 2559)
พื้นที่

3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร

น%อยกวา 1 ป+

ชาย
779

ป+ พ.ศ. 2557
หญิง
764

รวม
1,543

ชาย
777

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

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

3,572
4,054
4,333
4,756
3,991
3,780
3,922
4,048
3,958
3,972
3,820
3,003
4,164
2,482
1,081
206
5
55,911

7,401
8,356
8,648
9,529
7,826
7,352
7,537
7,379
7,150
7,139
6,866
5,408
7,276
4,395
1,939
381
83
106,208

3,779
4,163
4,293
4,643
3,768
3,549
3,596
3,347
3,179
3,120
3,072
2,465
3,184
1,967
922
257
78
50,159

อายุ/ป+

ป+ พ.ศ.2558
หญิง
717
3,531
3,949
4,267
4,664
4,132
3,758
3,769
4,017
3,934
3,879
3,939
3,056
4,222
2,605
1,126
352
5
55,949

รวม
1,494

ชาย
730

ป+ พ.ศ.2559
หญิง
663

7,310
8,112
8,560
9,307
7,900
7,307
7,392
7,364
7,113
6,999
7,011
5,521
7,406
4,572
2,048
609
83
106,108

3,796
4,050
4,067
4,470
3,751
3,444
3,632
3,352
3,210
3,057
3,072
2,595
3,326
1,999
945
283
78
49,127

3,463
3,800
3,984
4,533
4,203
3,575
3,769
3,858
4,004
3,805
3,958
3,250
4,450
2,673
1,188
355
5
54,873

รวม
1,393
7,259
7,850
8,051
9,003
7,954
7,019
7.401
7,210
7,214
6,862
7,030
5,845
7,776
4,672
2,133
638
83
104,000

หมายเหตุ ประชากร จํานวนประชากรในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แยกตามชวงอายุ
เฉพาะผู%มีสัญชาติไทย (ข%อมูล ณ เดือนเมษายน 2559)
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แผนภูมิโครงสรางการบริหารและแบงสวนราชการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

เลขานุการนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
หนวยงานตรวจสอบภายใน

รองปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล

สํานักปลัดเทศบาล

สํานักการคลัง

สํานักการชาง

1. ฝ\ายอํานวยการ
- งานการเจ%าหน%าที่
- งานธุรการ
2. ฝ\ายปกครอง
- งานทะเบียนราษฎรฯ
3. ฝ\ายสงเสริมการทองเที่ยว
- งานพัฒนาและสงเสริม
การทองเที่ยว
4. ฝ\ายปmองกันฯ
- งานปmองกันฯ
5. ฝ\ายรักษาความสงบฯ
- งานรักษาความสงบฯ

1. สวนบริหารงานคลัง
- งานธุรการ
1.1 ฝ\ายการเงินและบัญชี
- งานการเงินและบัญชี
1.2 ฝ\ายสถิติการคลัง
- งานสถิติการคลัง
1.3 ฝ\ายพัสดุและทรัพย=สิน
- งานพัสดุและทรัพย=สิน
2. สวนพัฒนารายได%
2.1 ฝ\ายแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย=สิน
- งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย=สิน
2.2 ฝ\ายพัฒนารายได%
- งานพัฒนารายได%
2.3 ฝ\ายผลประโยชน=และ
กิจการพาณิชย=
- งานผลประโยชน=
และกิจการพาณิชย=

1. ฝ\ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
2. สวนควบคุมการกอสร%างอาคาร
และผังเมือง
2.1 ฝ\ายควบคุมอาคารและ ผังเมือง
- งานควบคุมอาคารและผังเมือง
2.2 ฝ\ายวิศวกรรมโยธา
- งานวิศวกรรมโยธา 1
- งานวิศวกรรมโยธา 2
2.3 ฝ\ายสถาป9ตยกรรม
- งานสถาป9ตยกรรม
3. สวนการโยธา
3.1 ฝ\ายสาธารณูปโภค
- งานบํารุงรักษาทางและสะพาน
- งานสถานที่และไฟฟmาสาธารณะ
- งานสวนสาธารณะ
- งานศูนย=เครื่องจักรกล
- งานวางระบบจราจร

กองสาธารณสุขฯ

กองวิชาการและแผนงาน

สํานักการศึกษา

1. ฝ\ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
2. ฝ\ายบริหารงานสาธารณสุข
- งานสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล%อม
- งานรักษาความสะอาด
3. ฝ\ายบริการสาธารณสุข
- งานสัตวแพทย=

1. ฝ\ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- งานบริการข%อมูลขาวสาร
ทางท%องถิ่น
2. ฝ\ายแผนงานและงบประมาณ
- งานวิเคราะห=นโยบายและแผน
- งานจัดทํางบประมาณ
- งานวิจัยและประเมินผล
3. ฝ\ายนิติการ
- งานนิติการ

1. สวนการบริหารการศึกษา
1.1 ฝ\ายแผนงานและโครงการ
- งานธุรการ
- งานงบประมาณ
1.2 ฝ\ายการเจ%าหน%าที่
- งานการเจ%าหน%าที่
1.3 ฝ\ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
- งานกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
- งานกีฬาและนันทนาการ
1.4 หนวยศึกษานิเทศก=
1.5 โรงเรียน
- ฝ\ายวิชาการ
- ฝ\ายบริหาร
- ฝ\ายปกครอง
- ฝ\ายบริการ

สํานักการประปา
1. ฝ\ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
2. สวนผลิต
2.1 ฝ\ายผลิต
- งานผลิต
2.2 ฝ\ายบริการสาธารณะ
- งานติดตั้ง
- งานซอมบํารุง
3. สวนบริการ
3.1 ฝ\ายการเงินละบัญชี
- งานการเงินและบัญชี
3.2 ฝ\ายพัฒนารายได%
- งานพัฒนารายได%

รองปลัดเทศบาล

กองสวัสดิการสังคม
1. ฝ\ายพัฒนาชุมชน
- งานพัฒนาชุมชน
2. ฝ\ายสังคมสงเคราะห=
- งานสังคมสงเคราะห=

กองการแพทย=
1. ฝ\ายการเงินและบัญชี
- งานธุรการ
- งานการเงินและบัญชี
- งานจัดเก็บรายได%
2. ฝ\ายบริการการแพทย=
- งานเภสัชกรรม
- งานทันตสาธารณสุข
3. ฝ\ายการพยาบาล
- 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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4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีทั้งหมด 10 โรงเรียน ดังนี้
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

โรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี
โรงเรียนเทศบาลวัดทาโพธิ์
โรงงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ=
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
โรงเรียนเทศบาลวัดท%าวโคตร
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
โรงเรียนนานาชาติ
รวม

อนุบาล
164
63
156
63
210
262
77
322
0
0
1,317

จํานวนนักเรียน
ประถม
มัธยม
824
0
346
0
547
164
556
0
1,370
0
1,844
0
481
0
1,687
0
0
958
422
0
8,077
1,122
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4.2 สาธารณสุข
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีโรงพยาบาลในสังกัด จํานวน 1 แหง
1. โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
จํานวน
2. ศูนย=บริการสาธารณสุขเทศบาล
จํานวน
3. ห%องตรวจโรค(ผู%ป\วยนอก)
จํานวน
4. เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟmา
จํานวน
5. เครื่องป9Qนเหวี่ยง
จํานวน
6. เครื่องเอ็กซเรย=
จํานวน
7. เครื่องระงับความเจ็บปวดด%วยกระแสไฟฟmา
จํานวน
8. เครื่องดูดเสมหะแบบติดผนัง
จํานวน
9. เครื่องกระตุกหัวใจแบบมีจอภาพและเครื่องบันทึก
จํานวน
10. เครื่องควบคุมการให%สารละลายทางหลอดเลือดดํา
จํานวน
11. เครื่องฟ9งเสียงหัวใจเด็กในครรภ=
จํานวน
12. เครื่องฟอกอากาศทางการแพทย=ชนิดเคลื่อนย%ายได% จํานวน
13. เครื่องวัดสายตาความโค%งกระจกแบบอัตโนมัติ
จํานวน
14. เครื่องวัดความหนาแนนของกระดูก ชนิดคลื่นเสียง GE จํานวน

คือ
43
5
9
1
1
1
1
1
1
7
3
5
1
1

รวม
988
409
867
619
1,580
2,106
558
2,009
958
422
10,516

เตียง
ศูนย=
ห%อง
ชุด
ชุด
ชุด
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ชุด
เครื่อง
ชุด
เครื่อง

19
15. กล%องจุลทรรศน= ตรวจตาชนิดลําแสง พร%อมกล%องวีดีโอ
16. เครื่องวัดความดันลูกตา ชนิดสัมผัสผนังตา
17. เครื่องกรอฟ9นแบบเคลื่อนที่ได%
18. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด%วยคลื่นความถี่สูง
19.เครื่องตรวจหัวใจ
20.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟmาหัวใจ

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
1
1
1
2
2

เครื่อง
เครื่อง
ชุด
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
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4.3 อาชญากรรม และยาเสพติด
สรุปผลการปฏิบัติงานฝ?ายรักษาความสงบเรียบรอย
ลําดับ
ที่

รายการ

ป+ 2558

ก.ย. พ.ย. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

3

ทําประวัติกลุมบุคคลเปmาหมาย
เยาวชน นักเรียน
5
กลุมเสี่ยง และเยาวชนเตร็ดเตร
หลังเวลา 20.00 น.
ตรวจยึดรถจักรยานยนต=ต%องสงสัย
กอเหตุหรือไมมี
14
หลักฐานการครอบครองรถสง
สภ.เมือง
ตรวจยึดอาวุธป•นหรือสิ่งเทียมที่
สามารถใช%
11

4

เปนอาวุธได%
ระงับเหตุทะเลาะวิวาท เหตุมั่วสุม
เมาสุรา

1

จํานวน (ราย)
ป+ 2559

8

8

7

5

10

8

6

9

6

16

8

13

8

11

14

16

7

9

11

9

14

7

5

6

5

4

15

5

6

8

5

12

8

8

8

7

8

7

17

8

6

4

6

11

9

5

เหตุรําคาญ
ให%ความชวยเหลือและอํานวย
ความสะดวกแก
ผู%ประสบเหตุเดือดร%อนตางๆ เชน
รถชน ตกรถ

6

12

13

10

8

18

10

7

4

8

12

11

6

รถเสีย ฯลฯ
เจรจาไกลเกลี่ยตามคําร%องตาม
พ.ร.บ.รักษาความ
สะอาด และ พ.ร.บ.สาธารณสุข
หรือเหตุ

7

6

7

9

12

8

9

11

8

8

8

10

7

เดือดร%อนรําคาญ
จับกุมผู%กระทําผิดตาม พ.ร.บ
จราจรทางบก

2

2

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

8

พ.ศ.2542
จับกุมผู%กระทําผิดกฏหมายอาญา
และ พ.ร.บ.

11

6

8

4

6

10

11

9

6

16

12

7

2

ยาเสพติด
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4.4 การสังคมสงเคราะห.และสวัสดิการสังคม
จํานวนผู%รับเงินเบี้ยยังชีพผู%สูงอายุ ผู%พิการ ผู%ป\วยเอดส= ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ประเภท
จํานวนผู%ได%รับการชวยเหลือ (ราย)
จํานวนเงินที่ได%รับ (บาท)
เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู%สูงอายุ
10,736
7,178,500
เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพคนพิการ
1,626
1,300,800
เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู%ติดเชื้อ HIV
471
235,500
รวม
12,833
8,714,800
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5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนสง

รายชื่อถนนสายหลัก ในเขตเทศบาล
ลําดับ
ที่

ชื่อถนน, ซอย

ชนิดผิว
จราจร

กวาง
(ม.)

ยาว (ม.)

พื้นที่
(ตร.ม.)

1

ถนนพัฒนาการคูขวาง

ลาดยาง

12.00

6,297.00

75,564

2

ถนนทาโพธิ์

ลาดยาง

8.00

630.00

5,040

3

ถนนปากนคร

ลาดยาง

9.00

730.00

6,570

4

ถนนบออาง

ลาดยาง

10.00

855.00

8,550

5

ถนนประตูขาว

ลาดยาง

8.00

878.00

7,024

6

ถนนพะเนียด

ลาดยาง

9.00

890.00

8,010

7

ถนนหลังวัดแจ%ง

ลาดยาง

6.00

310.00

1,860

8

ถนนตากสิน

ลาดยาง

6.00

350.00

2,100

9

ถนนหน%าวัดทาโพธิ์

ลาดยาง

6.00

200.00

1,200

10

ถนนข%างวัดทาโพธิ์

ลาดยาง

4.00

485.00

1,940

11

ถนนศรีปราชญ=

ลาดยาง

12.00

1,790.00

21,480

12

ถนนชมภูพล

ลาดยาง

8.00

183.00

1,464

13

ถนนพระเงิน

ลาดยาง

8.20

256.00

2,099

รวมความยาว

14.37

กิโลเมตร

หมายเหตุ
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รายชื่อถนนสายหลัก ในเขตเทศบาลเดิม
ลําดับ
ที่

ชื่อถนน, ซอย

ชนิดผิว
จราจร

กวาง
(ม.)

ยาว (ม.)

พื้นที่
(ตร.ม.)

14

ถนนทาลาด

ลาดยาง

8.00

284.00

2,272

15

ถนนหลังสนามกีฬา

ลาดยาง

8.00

788.00

6,304

16

ถนนมะขามชุม

ลาดยาง

7.00

384.00

2,688

17

ถนนราษฎร=บาํ รุง

ลาดยาง

5.00

415.00

2,075

18

ถนนป\าโลง

ลาดยาง

8.00

142.00

1,136

19

ถนนมหรรณพ

ลาดยาง

6.00

149.00

20

ถนนศรีทวี

ลาดยาง

7.00

164.00

21

ถนนทาวัง

ลาดยาง

6.00

164.00

22

ถนนเทวราช

ลาดยาง

10.00

195.00

23

ถนนบูรณาวาท

ลาดยาง

3.00

154.00

24

ถนนจําเริญวิถี

ลาดยาง

12.00

585.00

25

ถนนยมราช

ลาดยาง

12.00 1,420.00

26

ถนนวัดคิด

ลาดยาง

6.50

210.00

1,365

27

ถนนเนรมิตร

ลาดยาง

10.00

186.00

1,860

28

ถนนกาชาด

ลาดยาง

12.00

165.00

1,980

29

ถนนคลองทา

ลาดยาง

12.00

276.00

3,312

รวมความยาว

5.68

894
1,148
984
1,950
462
7,020
17,040

กิโลเมตร

หมายเหตุ
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รายชื่อถนนสายหลัก ในเขตเทศบาลเดิม
ลําดับ
ที่

ชื่อถนน, ซอย

ชนิดผิว
จราจร

กวาง
(ม.)

ยาว (ม.)

พื้นที่
(ตร.ม.)

30

ถนนรอบตลาดทาม%า

ลาดยาง

4.00

80.00

320

31

ถนนเทพราช

ลาดยาง

5.50 175.00

963

32

ถนนประตูลอด

ลาดยาง

6.00 187.00

1,122

33

ถนนชาววัง

ลาดยาง

5.00 197.00

985

34

ถนนตึกดิน

ลาดยาง

5.00 200.00

1,000

35

ถนนแมมวง

ลาดยาง

5.00 180.00

900

36

ถนนพานยม

ลาดยาง

9.00 158.00

1,422

37

ถนนสระเรียง

ลาดยาง

6.00 180.00

1,080

38

ถนนประตูรักษ=

ลาดยาง

6.00 192.00

1,152

39

ถนนศรีธามา

ลาดยาง

5.00 192.00

960

40

ถนนประตูชัยใต%

ลาดยาง

7.50 190.00

1,425

41

ถนนศรีธรรมโศก

ลาดยาง

9.50 2,200.00 20,900

42

ถนนหลังพิพิธภัณฑ=

ลาดยาง

4.00 860.00

3,440

43

ถนนบอโพง

ลาดยาง

6.00 155.00

930

44

ถนนนครศรีฯ-ทุงสง

ลาดยาง

10.50 624.00

6,552

45

ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง

ลาดยาง

10.50 620.00

6,510

รวมความยาว

6.39 กิโลเมตร

หมายเหตุ
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รายชื่อถนนสายหลัก ในเขตเทศบาลเดิม
ลําดับ
ที่

ชื่อถนน, ซอย

ชนิดผิว
จราจร

กวาง
(ม.)

ยาว (ม.)

พื้นที่
(ตร.ม.)

46

ถนนเทวบุรี

ลาดยาง

9.00

2,475.00

22,275

47

ถนนราชนิคม

ลาดยาง

6.00

895.00

5,370

48

ถนนลําเหมือง

ลาดยาง

0.00

585.00

22,275

49

ถนนสะพานยาว

ลาดยาง

6.00

2,180.00

13,080

รวมความยาว

6.14

หมายเหตุ

กิโลเมตร
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การขนสงผูโดยสารและสินคามีรายละเอียด โดยสังเขป ดังนี้
5.2 การไฟฟNา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีไฟฟmาใช%ครบทุก
ครัวเรือน
5.3 การประปา
การประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได%ทําการกอสร%างมาตั้งแตป+ พ.ศ.2503 และได%มีการปรับปรุง
พัฒนาระบบการผลิตและสูบจายน้ําประปา มาตลอด จนถึงป9จจุบัน การประปาเทศบาล มีโรงกรองน้ําและโรงสูบ
น้ํา จํานวน 2 แหง คือ โรงกรองน้ําประตูชัย ถนนชลวิถี ตําบลในเมือง และโรงกรองน้ําบ%านทวดทอง ซอยทวด
ทอง 3 ถนนกะโรม ตําบลโพธิ์เสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช ได% เ ริ่ ม ดํ า เนิ น กิ จ การประปาให% บ ริ ก ารประชาชนตั้ ง แตป+
พ.ศ.2503 มีอัตราการผลิต 1,600 ลบ.ม./ชม. และได%รับสัมปทานครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2504
ตั้งแตดําเนินกิจการประปามาเทศบาลฯ ได%ปรับปรุงขยายเพิ่มกําลังผลิตมาแล%ว 6 ครั้ง คือ
1. ป+ พ.ศ.2513
ได%เพิ่มกําลังผลิต 9,600 ลบ.ม./วัน
2. ป+ พ.ศ.2532
ได%เพิ่มกําลังผลิต 4,800 ลบ.ม./วัน
3. ป+ พ.ศ.2537
ได%เพิ่มกําลังผลิต 4,800 ลบ.ม./วัน
4. ป+ พ.ศ.2538
ได%เพิ่มกําลังผลิต 9,600 ลบ.ม./วัน
5. ป+ พ.ศ.2539
ได%เพิ่มกําลังผลิต 12,000 ลบ.ม./วัน
6. ป+ พ.ศ.2544
ได%เพิ่มกําลังผลิต 4,700 ลบ.ม./วัน
รวมกําลังผลิตน้ําประปาประมาณ 55,000 ลบ.ม./วัน
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ป9จจุบันเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีการเจริญเติบโต ทางด%านเศรษฐกิจและสังคมอยาง
รวดเร็วอัตราการเพิ่มของประชากรเปนไปอยางรวดเร็ว นอกจากนี้เทศบาลยังได%ขยายเขตจําหนายน้ําเพิ่มขึ้น โดย
จายน้ําให%กับกองทัพภาคที่ 4 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปากพูน เทศบาลตําบลโพธิ์เสด็จ อบต.ปากนคร อบต.
มะมวงสองต%น อบต.นาเคียน อบต.ทาเรือ อบต.ทาซัก อบต.ไชยมนตรี (บางสวน) เทศบาลตําบลนาสาร (บางสวน)
และอบต.ช%างซ%าย(บางสวน)เปนต%น แตเนื่องจากไมมีแหลงน้ําธรรมชาติที่เหมาะสม สําหรับอุปโภคบริโภค
โดยเฉพาะฤดูแล%ง กําลังที่ผลิตอยูในป9จจุบันไมสามารถให%บริการแกประชาชนได%อยางเพียงพอ จําเปนต%องปรับปรุง
กอสร%างโรงกรองน้ําเพิ่มและจัดหาแหลงน้ําสํารอง
3. สภาพทั่วไปของการประปา
3.1 แหลงน้ําดิบผิวดิน
แหลงน้ํ า ดิ บ เดิ ม การประปาได% น้ํ า ดิ บ จากคลองป\ า เหล% า ซึ่ ง อยู หางจากบริ เ วณการประปา
ที่ตําบลในเมือง อํา เภอเมือง ประมาณ 450 เมตร ป9จ จุบัน มีป9ญ หาเนื่องจากปริมาณน้ําในลํา คลองมีป ริมาณ
น%อยลงทุกป+ น้ําขุนและสกปรกเมื่อเกิดฝนตกหนัก น้ําจะพาตะกอนและสิ่งสกปรกตาง ๆ ตามริมคลองลงไปใน
คลองป\ า เหล% า และเทศบาลได% รั บ เงิ น อุ ด หนุ น เมื่ อป+ พ.ศ.2539 กอสร% า งทอสงน้ํ า ดิ บ จากคลองทาดี อํ า เภอ
ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช มายังโรงกรองน้ําทวดทอง แตเนื่องจากโรงกรองน้ํา ที่รับน้ําจากทอน้ําดิบจาก
คลองทาดี อําเภอลานสกา มีเพียงโรงเดียว ซึ่งทําให%กําลังผลิตไมเพียงพอ ในการใช%ของประชาชนในเขตเทศบาล
และนอกเขตเทศบาลที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
3.2 แหลงน้ําใตดิน
จากการวิ เ คราะห= ข% อ มู ล ของบอบาดาลที่ เ จาะในเขตเทศบาล และบริ เ วณใกล% เ คี ย งกั บ
เขตเทศบาลแล%ว คุณภาพน้ําสวนใหญจะมีความเค็ม และปริมาณเหล็กละลายอยูในน้ําสูง นอกจากนี้ปริมาณน้ําที่
ได% รั บ จากบอบาดาลมี น% อ ย ไมเหมาะสมทั้ งทางด% า นวิ ช าการ และด% า นเศรษฐกิ จ พอที่ จ ะนํ า มาใช% ในการผลิ ต
น้ําประปาขนาดใหญได% อีกทั้งไมคุ%มคากับเงินลงทุนและการบํารุงรักษายุงยาก
3.3 สภาพบริเวณโรงสูบน้ําแรงต่ําเดิม
มีเนื้อที่ประมาณ 80 ตารางเมตร สูบน้ําจากคลองป\าเหล%ามีอาคารกอสร%างและเครื่องยนต=เครื่อง
สูบน้ํายังสามารถใช%งานได% แตไมสามารถกอสร%างเพิ่มเติมใด ๆ บริเวณนี้เนื่องจาก
- บริเวณใกล%เคียงได%ทําประโยชน=แล%ว ไมสามารถขยายได%อีก
- คุณภาพน้ําดิบมีความสกปรกมากขึ้น และมีปริมาณไมเพียงพอกับการปรับปรุงขยายกิจการ
ประปา
- ปริมาณน้ําไมเพียงพอที่จะขยายกําลังผลิต
3.4 สภาพบริเวณโรงสูบน้ําแรงต่ําใหม
มีเนื้อที่ประมาณ 8 ไร ตั้งอยูบริเวณถนนนครศรีฯ-ลานสกา มีอาคารโรงสูงน้ําแรงต่ํา 1 หลัง
อาคารบ%านพัก 1 หลัง โดยสูบน้ําสงมายังโรงกรองน้ําทวดทอง ในเนื้อที่ดังกลาวสามารถขยายเพิ่มเติมได%อีกจํานวน
มาก โดยสามารถสูบน้ําดิบจากต%นน้ําของลําคลองทาดี คุณภาพน้ํามีคุณภาพดีและปริมาณน้ําเพียงพอตลอดฤดู
สภาพบริเวณการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ประปาเดิม)
ตั้งอยูถนนชลวิถี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยูในเขตชุมชนมีเนื้อที่
ประมาณ 3-4 ไร ได%กอสร%างอาคารประปาไว%เต็มเนื้อที่ไมสามารถจะกอสร%างปรับปรุงได%อีก เนื่องจากบริเวณ
ข%างเคียงใช%ทําประโยชน=แล%ว จึงไมสามารถขยายเนื้อที่ได% อาคาร และสิ่งกอสร%างในบริเวณประปา มีดังนี้
- ถังตกตะกอนและโรงกรองน้ําขนาด 250 ลบ.ม./ชม. จํานวน 1 ชุด
- ถังตกตะกอนและโรงกรองน้ําขนาด 200 ลบ.ม./ชม. จํานวน 5 ชุด
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- ถังตกตะกอนและโรงกรองน้ําขนาด 80 ลบ.ม./ชม.
พร%อมถังน้ําใสขนาด 120 ลบ.ม.อยูใต%โรงกรอง
- ถังน้ําใสขนาดจุ 2,000 ลบ.ม.
- ถังน้ําใสขนาดจุ 1,800 ลบ.ม.
- โรงสูบน้ําและเก็บสารเคมี
- หอถังสูงขนาดจุ 250 ลบ.ม.
- โรงเก็บพัสดุ

จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด

สภาพบริเวณการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ประปาใหม)
ตั้งอยูซอยทวดทอง 3 ถนนกะโรม ตําบลโพธิ์เสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยูใน
เขตเทศบาลมีเนื้อที่ประมาณ 20 ไร ได%กอสร%างอาคารเปนโรงกรองน้ําขนาด 250 ลบ.ม./ชม. จํานวน 2 ชุด
พร%อมอาคารและสวนประกอบในระบบผลิตน้ําประปา พื้นที่ดังกลาวยังสามารถดําเนินการปรับปรุงและขยายกําลัง
ผลิตได%อีกมาก อาคารและสิ่งกอสร%างในบริเวณประปาใหมดังนี้
1. ถั งตกตะกอนและโรงกรองน้ํ า ขนาด 250 ลบ.ม./ชม.บนถั งน้ํ าใสจุ 2,000ลบ.ม./ชม.
จํานวน 3 ชุด
2. ถังตกตะกอนและโรงกรองน้ํา ขนาด 200 ลบ.ม./ชม. จํานวน 7 ชุด
3. ถังน้ําใสขนาดจุ 6,000 ลบ.ม.
จํานวน 1 ชุด
4. โรงเก็บและจายสารเคมี
จํานวน 1 หลัง
5. โรงสูบน้ํา
จํานวน 1 หลัง
6. สระพักตะกอน
จํานวน 1 บอ
7. บอพักน้ําขนาด 100 ลูกบาศก=เมตร
จํานวน 1 บอ
8. อาคารเก็บพัสดุ
จํานวน 1 หลัง

ระบบการผลิตน้ําประปา
1. โรงกรองน้ําประปา มีจํานวน 2 ชุด คือ
โรงกรองน้ําประตูชัย ถนนชลวิถี อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- มีโรงกรองน้ํา จํานวน 6 โรง
- มีกําลังผลิตวันละ 33,500 ลบ.ม.(1,396 ลบ.ม./ชม.)
- ถังน้ําใสจํานวน 2 ใบ 4,000 ลบ.ม. (ใบละ 2,000 ลบ.ม.)
- เครื่องสูบน้ําแรงสูง จํานวน 10 เครื่อง (มอเตอร= 8 เครื่อง/เครื่องยนต=ดีเซล 2 เครื่อง)
โรงกรองน้ําทวดทอง ซอยทวดทอง 3 ถนนกะโรม อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- มีโรงกรองน้ํา จํานวน 10 โรง
- มีกําลังผลิตวันละ 51,600 ลบ.ม.(2,150 ลบ.ม./ชม.)
- ถังน้ําใสจํานวน 4 ใบ 12,000 ลบ.ม.
- เครื่องสูบน้ําแรงสูง จํานวน 7 เครื่อง (มอเตอร= 6 เครื่อง/เครื่องยนต=ดีเซล 1 เครื่อง)
2. โรงสูบน้ําแรงต่ํา มีจํานวน 4 จุด คือ
2.1 โรงสูบน้ําแรงต่ํา บานหัวทา ถนนชลวิถี อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสูบน้ํา
จากคลองป\าเหล%า มีเครื่องสูบน้ําจํานวน 9 เครื่อง สูบสงน้ําเข%าโรงกรองประตูชัย (มอเตอร= 8 เครื่อง/เครื่องยนต=
ดีเซล 1 เครื่อง)
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2.2 โรงสูบน้ําแรงต่ํา บานทาใหญ ถนนบ%านตาล-ลานสกา อําเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสูบน้ําจากคลองทาดี มีเครื่องสูบน้ํา จํานวน 5 เครื่อง สูบน้ําเข%าโรงกรองทวดทอง
(มอเตอร= 4 เครื่อง/เครื่องยนต=ดีเซล 1 เครื่อง)
2.3 โรงสูบน้ําแรงต่ํา สระพักน้ํา โรงกรองทวดทอง มีเครื่องสูบน้ํา จํานวน 2 เครื่อง สูบสงน้ํา
เข%าโรงกรองทวดทอง (มอเตอร= 2 เครื่อง)
2.4 เครื่ อ งสู บ เพิ่ ม แรงดั น (Booster) เพื่ อ เพิ่ ม แรงดั น น้ํ า มี เ ครื่ อ งสู บ น้ํ า จํ า นวน
6 เครื่อง สูบสงน้ําเข%าโรงกรองทวดทอง (มอเตอร= 6 เครื่อง)
2.5 โรงสูบน้ําแรงต่ําบานวังกอง มีเครื่องสูบน้ํา จํานวน 1 เครื่อง สูบสงน้ําเข%าโรงกรองทวดทอง
3. กําลังผลิตน้ําประปา
ที่ผลิตได%จริง รวมทั้ง 2 โรง 58,400 ลบ.ม./ชม.
4. จํานวนผูใชน้ําประปา
จํานวนผู%ใช%น้ําประปาประมาณ ๓๘,000 ราย
5. พื้นที่ใหบริการ
พื้ น ที่ ใ ห% บ ริ ก ารในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล จํ า นวน 1 กองทั พ 3 เทศบาลและ
7 อบต. คือกองทัพภาคที่ 4 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปากพูน เทศบาลตําบลโพธิ์เสด็จ อบต.ปากนคร
อบต.มะมวงสองต%น อบต.นาเคียน อบต.ทาเรือ อบต.ทาซัก อบต.ไชยมนตรี (บางสวน) เทศบาลตําบลนาสาร
(บางสวน) และอบต.ช%างซ%าย (บางสวน)เปนต%นเนื่องจากไมมีแหลงน้ําธรรมชาติที่เหมาะสม สําหรับอุปโภคบริโภค
โดยเฉพาะฤดูแล%ง กําลังที่ผลิตอยูในป9จจุบันไมสามารถให%บริการแกประชาชนได%อยางเพียงพอ จําเปนต%องปรับปรุง
กอสร%างโรงกรองน้ําเพิ่มขึ้นอีก
6. ขอมูลบริการประชาชน
ข%อมูลบริการประชาชน สํานักการประปา เวลาราชการ - นอกเวลาราชการ และเปsดให%บริการ
ประชาชนในวันเสาร= วันอาทิตย= และวันหยุดนักขัตฤกษ= ที่หนวยบริการที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชและศูนย=รับ
ชําระคาน้ําประปา คือ
๖.๑ รับชําระคาน้ําประปา เปsดให%บริการประชาชน
- สํานั กการประปาเทศบาลนครนครศรีธ รรมราช ในวั นจัน ทร= – วันศุ กร= ตั้ งแตเวลา
๐๗.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. วันเสาร= วันอาทิตย= และวันหยุดนักขัตฤกษ= ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
- โรงกรองน้ําประตูชัย วันจันทร= – วันศุกร= ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. วันเสาร=
วันอาทิตย= และวันหยุดนักขัตฤกษ= ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
- ศู น ย= รั บ ชํ า ระคาน้ํ า ประปา ทั้ ง ๗ จุ ด วั น จั น ทร= – วั น ศุ ก ร= ตั้ ง แตเวลา ๐๘.๓๐ –
๑๖.๐๐ น. ได%แก โรงกรองน้ําทวดทอง โรงพยาบาลเทศบาล สถานีขนสงผู%โดยสาร ศูนย=สาธารณสุขคูขวาง ศูนย=
สาธารณสุขศรีทวี ศูนย=สาธารณสุขโพธิ์เสด็จ และศูนย=สาธารณสุขศาลามีชัย
๖.๒ การรับคําร%องตางๆ ของสํานักการประปา ให%บริการในวันจันทร= – วันศุกร= เวลา ๐๗.๓๐ –
๑๖.๓๐ น. และในวันเสาร= ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. โดยให%บริการตางๆ ดังตอไปนี้
- คําร%องขอติดตั้งมาตรวัดน้ํา
- คําร%องขอโอนมาตรวัดน้ํา
- คําร%องทั่วไปตาง ๆ
- รับแจ%งประปาขัดข%อง และงานอื่น ๆ ของเทศบาล
๖.๓ ให%บริการซอมทอประปา กรณีทอแตก ทอรั่ว น้ําประปาไมไหล ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
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7. อัตราคาน้ําประปา
อัตราคาน้ําประปา 2 – 8 บาท อัตราก%าวหน%า
- 0-10 ลบ.ม.ตอเดือน
คิดอัตรา ลบ.ม. ละ 2.00 บาท
- 11-20 ลบ.ม.ตอเดือน
คิดอัตรา ลบ.ม. ละ 2.50 บาท
- 21-40 ลบ.ม.ตอเดือน
คิดอัตรา ลบ.ม. ละ 3.50 บาท
- 41-60 ลบ.ม.ตอเดือน
คิดอัตรา ลบ.ม. ละ 4.50 บาท
- 61-80 ลบ.ม.ตอเดือน
คิดอัตรา ลบ.ม. ละ 5.50 บาท
- 81-100 ลบ.ม.ตอเดือน คิดอัตรา ลบ.ม. ละ 6.50 บาท
- 101-200 ลบ.ม.ตอเดือน คิดอัตรา ลบ.ม. ละ 7.50 บาท
- มากกวา 201 ลบ.ม. ตอเดือน คิดอัตรา ลบ.ม. ละ 8.00 บาท
- นอกเขต / คายวชิราวุธ กองทัพภาคที่ 4 อัตรา ลบ.ม. ละ 4.00 บาท
5.4 โทรศัพท.
หมายเลขโทรศัพท=เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 075-342880-2, 075-345540-1
โทรสาร 075-347405
หมายเลขโทรศัพท=ภายในของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีดังนี้
รายนาม
ศูนย=โทรศัพท=
นายกเทศมนตรี
หน%าห%องนายกเทศมนตรี
รองนายก (นายพงศ=สินธุ= เสนพงศ=)
รองนายก (นายสมเธียร ภูสันติสัมพันธ=)
รองนายก (นายมนัส พงศ=ยี่หล%า)
รองนายก (นายไสว เขียวจันทร=
ปลัดเทศสบาล
รองปลัด (นายชิษณุพงศ= สุวรรณ)
รองปลัด (นายสนิท พรหมสุภา)
หัวหน%าสํานักปลัด
สํานักปลัด (งานธุรการ)
สํานักปลัด (งานการเจ%าหน%าที่)
สํานักปลัด (กิจการสภา,งานทองเที่ยว,ตรวจสอบภายใน
สํานักปลัด (งานประกันสังคม)
สํานักปลัด (รักษาความสงบเรียบร%อย)
ผู%อํานวยการสํานักการคลัง
สํานักการคลัง
งานผลประโยชน=
แผนที่ภาษี

เลขหมายภายใน
0
333
106
222
666
444
555
107
109
136
108
127
128
129
135
145
114
111,112
113
124
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พัสดุ
หัวหน%าทะเบียนราษฎร=
ทะเบียนราษฎร=
วิทยุเจดีย=งาม
งานปmองกันบรรเทาสาธารณภัย
ผู%อํานวยการสํานักการชาง
สํานักการชาง
ผู%อํานวยการกองสาธารณสุข ฯ
กองสาธารณสุข
จดทะเบียนพาณิชย=
ตรวจสารพิษ
กองวิชาการและแผนงาน
ผู%อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ประชาสัมพันธ=
ศูนย= ICT
วิทยุชุมชน
ผู%อํานวยการสํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สํานักการประปา
ผู%อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
กองทุนสวัสดิการชุมชน
โรงรถ
ล็อบบี้

122,123
151
115,116
137
137
126
125
163
160
117
140
130
139
155
144
142
134
131,132
154
146
120,121
119
118
143
153
110

5.5 ไปรษณีย.การสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ.
๑. การขนสงทางอากาศ 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
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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

3 สายการบินไลอ%อนแอร= มีบริการเที่ยวบินระหวางกรุงเทพมหานคร – นครศรีธรรมราช ทุกวัน
หมายเหตุ วัน และเวลา อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได% สามารถสอบถามรายละเอียดได%ที่ทาอากาศยาน
นครศรีธรรมราช 0-7536-9543 หรือ นครดีซี 0-7531-2500
2. การขนสงทางรถไฟ 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
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๓. การขนสงทางรถยนต. ระบบทางหลวงภายในจังหวัดและติดตอกับจังหวัดอื่นทําให%การขนสงผู%โดยสาร
และสินค%าทางรถยนต=
มีความสะดวกทั้งภายในจังหวัดภาคใต%และภาคอื่นของประเทศทางหลวงสายสําคัญมี
ดังตอไปนี้
(๑) ทางหลวงหมายเลข 41 เปนทางหลวงที่แยกจากทางหลวงหมายเลข 4 ที่
จังหวัดชุมพร ผานจังหวัดสุราษฏร=ธานี นครศรีธรรมราช และบรรจบทาง
หลวงหมายเลข 4 ที่จังหวัดพัทลุง
(2) ทางหลวงหมายเลขที่ 401 เริ่มต%นที่อําเภอตะกั่วป\า 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
นอกจากนี้ยังมีทางหลวงจังหวัดและทางหลวงชนบทอีกมากที่ทําให%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

32
6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
พื้นที่การเกษตรในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครอบคลุมพื้นที่บางสวน หมูที่ 4
บ%านคลองดิน ตําบลนาเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และเขตพื้นที่บางสวน หมูที่ 1 พระมงกุฎ
ตําบลโพธิ์เสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งพื้นที่สวนใหญในเขตเทศบาลสวนใหญจะเปนพื้นที่
ลักษณะการค%าขาย การพาณิชย= และที่อยูอาศัย พื้นที่การเกษตรกรรมมีเพียงเล็กน%อย ซึ่งสรุปพื้นที่ปลูกพืชในเขต
เทศบาล ดังนี้
ยางพารา
จํานวน
2,012
ไร
มังคุด
จํานวน
649
ไร
เงาะ
จํานวน
48
ไร
มะพร%าว
จํานวน
33.50
ไร
ปาล=มน้ํามัน
จํานวน
26
ไร
น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคจากการสํารวจตามแบบสํารวจข%อมูลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงท%องถิ่น มีปริมาณเพียงพอ (สํารวจชวงเดือนมีนาคม 2559)
6.2 การประมง
ในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชไมมีการดําเนินการทางด%านการประมง
6.3 การปศุสัตว.
การปศุสัตว=สวนใหญเปนการเลี้ยงเปดและสุกร แตมีจํานวนไมเพียงพอตอการบริโภค
6.4 การบริการ
อาคารสถานที่และสิ่งปลูกสรางทั่วไป
1. โรงแรม
จํานวน 41 แหง แยกเปน
1.1 ไมเกิน 31 ห%องพัก
จํานวน 14 แหง
1.2 31-111 ห%องพัก
จํานวน 23 แหง
1.3 ตั้งแต 111 ห%องพัก
จํานวน
4 แหง
2. โรงรับจํานํา
จํานวน
1 แหง
3. สถานพยาบาลเอกชน
จํานวน 77 แหง แยกเปน
3.1 โรงพยาบาลเอกชน
จํานวน
2 แหง
3.2 สถานพยาบาลเอกชน
จํานวน 75 แหง
4. สถานการศึกษาเอกชน
จํานวน 60 แหง
4.1 โรงเรียน
จํานวน 60 แหง
5. ศาสนสถาน
จํานวน 45 แหง แยกเปน
5.1 วัด
จํานวน 31 แหง
5.2 สุเหรา/มัสยิด
จํานวน
7 แหง
5.3 คริสตจักร
จํานวน
3 แหง
5.4 ศาลเจ%า
จํานวน
5 แหง
6. สุสานและฌาปนสถาน
จํานวน 11 แหง แยกเปน
6.1 เทศบาลดําเนินการ
จํานวน
1 แหง
6.2 สาธารณะ
จํานวน 10 แหง
7. ส%วมสาธารณะ
จํานวน
2 แหง แยกเปน
7.1 เทศบาลดําเนินการเอง
จํานวน
1 แหง
7.2 เอกชนดําเนินการเอง
จํานวน
1 แหง
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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 10,040 คน
3.2 โรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มัธยมศึกษา เขต 1
จํานวน
6 แหง
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 37,992 ครัวเรือน
5.2 สามารถผลิตน้ําประปาได%
จํานวน 53,000 ลูกบาศก=เมตร/วัน
5.3 รายได%จากกิจการประปา เมื่อสิ้นป+งบประมาณ 2558
จํานวน 68,361,874.58 บาท
5.4 รายจายจากกิจการประปา เมื่อสิ้นป+งบประมาณ 2558
จํานวน 62,755,586.26 บาท
6. สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
6.1 รายได%จากกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลฯ เมื่อสิ้นป+งบประมาณ 2558
จํานวน 41,195,449.18 บาท
6.2 รายจายจากกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลฯ เมื่อสิ้นป+งบประมาณ 2558
จํานวน 14,877,306.65 บาท
7. สถานีขนสงผู%โดยสาร
7.1 รายได%จากกิจการสถานีขนสงผู%โดยสาร
เมื่อสิ้นป+งบประมาณ 2558
จํานวน 2,037,732.92 บาท
7.2 รายจายจากกิจการสถานีขนสงผู%โดยสาร
เมื่อสิ้นป+งบประมาณ 2558
จํานวน 2,033,883.07 บาท
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8. ตลาดสดเทศบาล
จํานวน
1 แหง
8.1 ผู%ค%าขาย
จํานวน
671 ราย
8.2 รายได%จากกิจการตลาดสดเทศบาล เมื่อสิ้นป+งบประมาณ 2558
จํานวน 2,547,551.00 บาท
10.3 รายจายการดําเนินงานกิจการตลาดสดเทศบาล เมื่อสิ้นป+งบประมาณ 2558
จํานวน 4,062,665.23 บาท
การปNองกันและบรรเทาสาธารณภัย
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 111 คน แยกเปน
- พนักงานเทศบาล
จํานวน 14 คน
- ลูกจ%างประจํา
จํานวน 21 คน
- ลูกจ%างโครงการ
จํานวน 76 คน
17. อาสาสมัครปmองกันภัยฝ\ายพลเรือน
จํานวน 55 คน
18. ในรอบป+ที่ผานมามี
- เหตุเพลิงไหม%
จํานวน 24 ครั้ง
- อุทกภัย
จํานวน
- ครั้ง
การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและการบําบัดน้ําเสีย
1. ปริมาณขยะมูลฝอย
จํานวน 273.941 ตันตอวัน แยกเปน
- ในเขตเทศบาล
จํานวน 153.86 ตัน/วัน
- นอกเขตเทศบาล
จํานวน 120.08 ตัน/วัน
2. รถยนต=บรรทุกขยะมูลฝอย
จํานวน 28
คัน แยกเปน
2.1 ขนาดใหญ (15-21 ลบ.หลา )
จํานวน 16
คัน
2.2 ขนาดกลาง (11 ลบ.หลา )
จํานวน
7
คัน
2.3 ขนาดเล็ก (1-4 ลบ.หลา )
จํานวน
5
คัน
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

รถเข็นเพื่อเก็บและขนขยะมูลฝอย
จํานวน 35
คัน
ถังรองรับขยะมูลฝอย
จํานวน 3,000 ใบ
มีที่ดินสําหรับทิ้งขยะมูลฝอย
จํานวน 200
ไร
วิธีจัดเก็บและกําจัดสิ่งปฏิกูล
ดําเนินการเอง
รถยนต=เพื่อเก็บและขนสิ่งปฏิกูล (ขนาด 4 ลบ.เมตร ) จํานวน 2
คัน
สถานที่เก็บสิ่งปฏิกูล
จํานวน 1
แหง
การบําบัดน้ําเสีย
- ปริมาณสําเสียในเขตเทศบาล
จํานวน 13,000 ลูกบาศก=เมตร / วัน
- ระบบบําบัดน้ําเสียป9จจุบันเปนระบบบอผึ่ง (Pond)
สามารถรองรับน้ําเสียได%เต็มที่ถึง
33,000 ลูกบาศก=เมตร / วัน

6.5 การทองเที่ยว
สถานที่ทองเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราช
1. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตั้งอยูริมถนนราชดําเนิน ตําบลในเมือง วัดพระมหาธาตุ
เปนพระอารามหลวงชั้นเอก ชั้นบวรมหาวิหาร ตํานานกลาววา นางเหมชลา และเจ%าชายธนกุมารเปนผู%นําเสด็จ
พระบรมธาตุมาประดิษฐาน ณ หาดทรายแก%ว ตอมาพระเจ%าศรีธรรมโศกราชทรงสร%างเมืองนครศรีธรรมราชขึ้น
พร%อมการกอสร%างเจดีย=ขึ้นใหม ภายในวัดพระมหาธาตุฯ มีวิหารที่มีความสําคัญหลายองค= ประดิษฐานพระวิหาร
หลวงซึ่งมีความงามตามแบบศิลปสถาป9ตยกรรมสมัยอยุธยา วิหารสามจอม วิหารที่มีพระพุทธรูปทรงเครื่องอยาง
กษัตริย=นามวา “พระศรีธรรมโศกราช” ประดิษฐานอยูวิหารพระมหาภิเนษกรม (พระทรงม%า) วิหารทับเกษตร
สวนวิหารเขียน และวิหารโพธิ์ลังกานั้นเปนสถานที่จัดแสดงโบราณวัตถุที่พระพุทธศาสนิกชนถวายเปนพุทธบูชา
2. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นครศรีธรรมราช ตั้งอยูในเขตตําบลในเมือง พิพิธภัณฑ=เปsดเมื่อ
ป+ พ.ศ. 251 จัดแสดงโบราณวัตถุที่ค%นพบในแถบภาคใต% 4 จังหวัด ได%แก จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง
สุราษฎร=ธานี และชุมพร มีห%องแสดงศิลปหัตถกรรมของใช%พื้นบ%าน และมีหนังสือเกาที่หายาก และหนังสือสําคัญ
อื่น ๆ
3. พิพิธภัณฑ.เมืองนครศรีธรรมราช จัดสร%างโดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั้งอยูในบริเวณ
สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร= 84 (ทุงทาลาด) เปนพิพิธภัณฑ=เลาเรื่องของเมืองนคร ภายในพิพิธภัณฑ=
มีการจัด แสดง เชน ปูชนียบุคคลแหงประวัติศาสตร=เ มืองนคร ประวัติศาสตร=เมืองนครในยุคตางๆ ศาสนา
ประเพณีตางๆเรื่องราวเกี่ยวกับวัดพระธาตุวรมหาวิหารและสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของเมืองนครศรีธรรมราช
4. วัดสวนหลวง ตั้งอยูถนนราชดําเนิน เปนเขตเมืองพระเวียงอันเปนเมืองโบราณ มีวิหาร
ผนังตกแตงด%วยปูนป9Šนแบบนูนต่ํา
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. วัดสวนป?าน อยูใกล%สามแยกหอนาฬิกา ภายในโบสถ=มีจิตรกรรมแบบตะวันตก งดงามมาก
เปนผลงานของ นายแนบ 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
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8. จวนออกญาเสนาภิมุข (ยามาดา นางามาซา) เปนชาวญี่ปุ\นเดิมชื่อ ยามาดา นางามาซา
มาอยูในกรุงศรีอยุธยา ในสมัยพระเจ%าทรงธรรม และได%รับการแตงตั้งเปนข%าหลวงใหญไปปกครองเมือง
นครศรีธรรมราช เมื่อป+ พ.ศ.2172 ป9จจุบันมีบริเวณที่แสดงรองรอยวาเคยเปนจวนที่พักของออกญาเสนาภิมุข
อยูถนนนางงาม (ข%างศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช)
9.
หอพระอิศ วร อยูริ มถนนราชดํ าเนิน 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%นกรุง
รัตนโกสินทร= เดิมสร%างในสมัยพระเจ%าศรีธรรมโศกราชเปนกําแพงดินประตูชัยเหนือ (ประตูไชยศักดิ์) และ
ประตูชัยใต% (ประตูชัยสิทธิ์)
12. สนามหนาเมือง ตั้งอยูนอกกําแพงเมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือ เปนสนามรบในอดีตตอมา
กลายเปนสถานที่ใช%ประกอบพิธีกรรมและกิจกรรมทั้งของรัฐและราษฎร= เชน เคยใช%เปนที่สร%างพลับพลารับเสด็จ
พระเจ%าแผนดินรัชกาลตาง ๆ เปนที่ประกอบพิธีสงกรานต=ฝ‹กทหารและยุวชนทหาร และใช%เปนสถานที่จัดงาน
ประเพณีที่สําคัญของชาวนครรวมทั้งงานรื่นเริงอื่น ๆ
13. ศาลาประดูหกหรือศาลาโดหก อยูริมถนนราชดําเนิน เปนที่พักของคนเดินทางซึ่งเข%าเมือง
ไมทันเพราะประตูเมืองปsดเสียกอน ศาลาแหงนี้ตั้งอยูระหวางต%นประดู (ต%นโด) หกต%น
14. พระวิหารสูงหรือหอพระสูง เปนปูชนียสถานที่สําคัญแหงหนึ่งของเมือง
นครศรีธรรมราช สันนิษฐานได%วาเปนสถาป9ตยกรรมและจิตรกรรมฝาผนังวาสร%างในสมัยรัตนโกสินทร=ตอนต%น
ภายในพระวิหารมีพระพุทธรูปป9Šนดินเหนียว 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=อยูในโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช)
16. เจดีย.ยักษ. เจดีย=สูงใหญเปนอันดับ 2 รองจากเจดีย=พระบรมธาตุอยูข%างสํานักงานเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช สันนิษฐานวาสร%างโดยโคทคีรีเศรษฐีชาวมอญ กับบริวารที่อพยพหลบภัยมาอาศัยเมือง
นครศรีธรรมราช เมื่อประมาณ พ.ศ.1546
17. พระเงิน ตั้งอยูติดกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เดิมทีเลาวา สมัยต%นกรุงรัตนโกสินทร=
สมัยสงครามเก%าทัพ ได%ยกมาตีนครศรีธรรมราช ประชาชนจึงนําปูนโบกทับองศ= พระพุทธรูปซึ่งเปนเงิน ทําให%
พระพุทธรูปรอดจากการถูกทําลายจากสงครามเก%าทัพของพมา
18. กุฏิทรงไทยวัดวังตะวันตก ตั้งอยูริมถนนราชดําเนินเปนนิวาสสถานของเจ%าจอมปราง
ป+ พ.ศ. 2535 สมาคมสถาปนิกสยามคัดเลือกกุฏิวัดวังตะวันตกให%เปนอาคารอนุรักษ=ดีเดนประเภทปูชนียสถาน
และวัดวาอาราม
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19. เกWงจีนวัดประดูและวัดแจง ตั้งอยูริมถนนราชดําเนินใกล%กับสนามกีฬาจังหวัด กอสร%างใน
สมัยต%นรัตนโกสินทร=เปนที่ประดิษฐานมีบัวบรรจุอัฐิของพระยานคร และเชื่อวาเปนที่บรรจุอัฐิของสมเด็จ
พระเจ%าตากสินมหาราช
20. บอน้ําศักดิ์สิทธิ์วัดหนาพระลาน บอน้ําศักดิ์สิทธิ์วัดเสมาเมือง บอน้ําศักดิ์สิทธิ์วัด
เสมาไชย และบอน้ําศักดิ์สิทธิ์วัดประตูขาว ซึ่งตั้งอยูบนถนนราชดําเนิน ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
น้ําในบอน้ําศักดิ์สิทธิ์ดังกลาวใช%ทําน้ําพระพุทธมนต=ในพระราชพีธีตางๆ เชน น้ําอภิเษก น้ําพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก น้ําพระพิพัฒน=สัตยา
21. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร. 84 (ทุงทาลาด) เปนสวนสาธารณะขนาดใหญมีเนื้อที่
ประมาณ 1,257 ไร ตั้งอยูหลังสนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร=ฯ มีสวน
สัตว=เปsด สวนนกนานาชนิด สวนสุขภาพ หอประชุมเมือง พิพิธภัณฑ=เมือง พุทธภูมิ ฯลฯ
22. สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช ตัง้ อยูริมถนนราชดําเนินในสวนมีประดิษฐานพระราชานุ
สาวรีย=พระเจ%าศรีธรรมาโศกราช ผู%ทรงสร%างเมืองนครศรีธรรมราช และพระบรมธาตุเจดีย=เปนสถานที่พักผอน
หยอนใจ มีลานแสดงกิจกรรมและอาคารอนุรักษ=
23. ตลาดริมน้ําเมืองลิกอร. ตั้งอยูสองฝ9Qงริมคลองหน%าเมือง จะเปsดทุกวันศุกร=สุดท%ายของเดือน
มีเวทีการแสดง การจัดกิจกรรมการแสดงที่หลากหลาย การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดสถานที่ใหมๆ ทุกเดือน
มีร%านค%าจําหนายของที่ระลึก และร%านจําหนายอาหาร
6.6 การอุตสาหกรรม
การอุตสาหกรรม ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สวนใหญนั้นเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
และขนาดกลาง มีอุตสาหกรรมการผลิตน้ํามันมะพร%าว 1 โรง นอกนั้นเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เชน
ร%านซอมรถจักรยานยนต= และเครื่องจักรอื่น ๆ ตั้งกระจัดกระจายอยูทั่วไปภายในเขตเทศบาลฯ โดยปราศจากการ
ควบคุมการใช%ที่ดินยานอุตสาหกรรม
6.7 การพาณิชย.และกลุมอาชีพ
กลุมอาชีพและโครงการสงเสริมฝ‹กอาชีพของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังนี้
1. กลุมผลิตภัณฑ=กะลามะพร%าวชุมชนหน%าแขวงการทางนครศรีธรรมราช และชุมชนกอไผ
2. โครงการฝ‹กอบรมสงเสริมอาชีพตัดผมชายให%แกประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
3. โครงการฝ‹กอบรมสงเสริมอาชีพทําพวงหรีดและดอกไม%จันทร=ให%แกประชาชนในเขตเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช
4. โครงการฝ‹กอบรมสงเสริมอาชีพทําไอศครีมให%แกประชาชนในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
5. โครงการฝ‹กอบรมสงเสริมอาชีพทําขนมไทยให%แกประชาชนในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
6. โครงการฝ‹กอบรมสงเสริมอาชีพทําอาหารคาวหวานให%แกประชาชนในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
7. โครงการฝ‹กอบรมสงเสริมอาชีพเพาะเห็ดนางฟmาให%แกประชาชนในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
6.8 แรงงาน
ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรม สวนใหญประกอบอาชีพ/แรงงาน รับจ%าง ค%าขาย
และเปนเจ%าของกิจการบ%างบางสวน
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7. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)
7.1 ขอมูลพื้นฐานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
จํานวนประชากรทั้งหมด 104,000 คน ชาย 49,127 คน หญิง 54,873 คน
ครัวเรือนทั้งหมด 44,956 ครัวเรือน
7.2 ขอมูลดานการเกษตร
พื้นที่การเกษตรในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครอบคลุมพื้นที่บางสวน หมูที่ 4
บ%านคลองดิน ตําบลนาเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และเขตพื้นที่บางสวน หมูที่ 1
พระมงกุฎ ตําบลโพธิ์เสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งพื้นที่สวนใหญในเขตเทศบาลสวนใหญจะ
เปนพื้นที่ลักษณะการค%าขาย การพาณิชย= และที่อยูอาศัย พื้นที่การเกษตรกรรมมีเพียงเล็กน%อย ซึ่งสรุปพื้นที่
ปลูกพืชในเขตเทศบาล ดังนี้
ยางพารา
จํานวน
2,012
ไร
มังคุด
จํานวน
649
ไร
เงาะ
จํานวน
48
ไร
มะพร%าว
จํานวน
33.50
ไร
ปาล=มน้ํามัน
จํานวน
26
ไร
7.3 ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไมมีแหลงน้ําสําหรับทางการเกษตร
7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากินน้ําใช (หรือน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค)
แหลงน้ําประปาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังนี้
1. โรงกรองน้ําประปา มีจํานวน 2 ชุด คือ
โรงกรองน้ําประตูชัย ถนนชลวิถี อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- มีโรงกรองน้ํา
จํานวน 6 โรง
- มีกําลังผลิตวันละ 33,500 ลบ.ม.(1,396 ลบ.ม./ชม.)
- ถังน้ําใส จํานวน 2 ใบ 4,000 ลบ.ม. (ใบละ 2,000 ลบ.ม.)
- เครื่องสูบน้ําแรงสูง จํานวน 10 เครื่อง (มอเตอร= 8 เครื่อง/เครื่องยนต=ดีเซล 2 เครื่อง)
โรงกรองน้ําทวดทอง ซอยทวดทอง 3 ถนนกะโรม อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- มีโรงกรองน้ํา
จํานวน 10 โรง
- มีกําลังผลิตวันละ 51,600 ลบ.ม.(2,150 ลบ.ม./ชม.)
- ถังน้ําใส จํานวน 4 ใบ 12,000 ลบ.ม.
- เครื่องสูบน้ําแรงสูง จํานวน 7 เครื่อง (มอเตอร= 6 เครื่อง/เครื่องยนต=ดีเซล 1 เครื่อง)
2. โรงสูบน้ําแรงต่ํา มีจํานวน 4 จุด คือ
2.1 โรงสูบน้ําแรงต่ํา บานหัวทา ถนนชลวิถี อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสูบน้ํา
จากคลองป\าเหล%า มีเครื่องสูบน้ํา จํานวน 9 เครื่อง สูบสงน้ําเข%าโรงกรองประตูชัย (มอเตอร= 8 เครื่อง/เครื่องยนต=
ดีเซล 1 เครื่อง
2 . 2 โ ร ง สู บ น้ํ า แ ร ง ต่ํ า บ า น ทา ใ ห ญ ถ น น บ% า นต า ล -ล า น ส ก า อํ า เ ภ อ ล า น ส ก า
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสูบน้ําจากคลองทาดี มีเครื่องสูบน้ํา จํานวน 5 เครื่อง สูบน้ําเข%าโรงกรองทวดทอง
(มอเตอร= 4 เครื่อง/เครื่องยนต=ดีเซล 1 เครื่อง)
2.3 โรงสูบน้ําแรงต่ํา สระพักน้ํา โรงกรองทวดทอง มีเครื่องสูบน้ํา จํานวน 2 เครื่องสูบสงน้ํา
เข%าโรงกรองทวดทอง (มอเตอร= 2 เครื่อง)
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2.4 เครื่ อ งสู บ เพิ่ ม แรงดั น (Booster) เพื่ อ เพิ่ ม แรงดั น น้ํ า มี เ ครื่ อ งสู บ น้ํ า จํ า นวน
6 เครื่อง สูบสงน้ําเข%าโรงกรองทวดทอง (มอเตอร= 6 เครื่อง)
2.5 โรงสูบน้ําแรงต่ําบานวังกอง มีเครื่องสูบน้ํา จํานวน 1 เครื่อง สูบสงน้ําเข%าโรงกรองทวดทอง
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา
สถาบันและองค=กรทางศาสนา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีสถาบันและองค=กรทางศาสนา ดังนี้
1 วัด
จํานวน 31 แหง
2 สุเหรา/มัสยิด
จํานวน
7 แหง
3 คริสตจักร
จํานวน
3 แหง
4 ศาลเจ%า
จํานวน
5 แหง
สุสานและฌาปนสถาน ดังนี้
1 เทศบาลดําเนินการ
จํานวน
1 แหง
2 สาธารณะ
จํานวน 10 แหง
8.2 ประเพณีและงานประจําปY
วัฒนธรรมประเพณีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีดังนี้
1. ประเพณีสารทเดือนสิบ
ความเปZนมา
ประเพณีสารทเดือนสิบวิวัฒนาการมาจากประเพณีเปตพลีของพราหมณ= ซึ่งลูกหลานจัดขึ้น เพื่อ
ทําบุญอุทิศสวนกุศลให%แกผู%ลวงลับไปแล%ว ตอมาพวกพราหมณ=จํานวนมากได%หันมานับถือพระพุทธศาสนาและยัง
ถือปฏิบัติในประเพณีดังกลาวอยู พระพุทธองค=เห็นวา ประเพณีนี้มีคุณคา เปนการแสดงออกซึ่งความกตัญŒูกตเวที
ตอบรรพบุรุษนําความสุขใจให%ผู%ปฏิบัติ จึงทรงอนุญาตให%อุบาสกอุบาสิกาประกอบพิธีนี้ตอไปได% ประเพณีสารท
เดือนสิบมีมาตั้งแตพุทธกาลคาดวา เมื่อพระพุทธศาสนาเผยแพรเข%ามาในนครศรีธรรมราชจึงรับประเพณีนี้มาด%วย
บ%างก็วาเปนความเชื่อของพุทธศาสนิกชนชาวนครศรีธรรมราช ที่เชื่อวาบรรพบุรุษอันได%แก ปู\ยา ตายาย และญาติ
พี่น%องที่ลวงลับไปแล%ว หากทําความชั่วจะตกนรกกลายเปนเปรต ต%องทนทุกข=ทรมานในอเวจี ต%องอาศัยผลบุญที่
ลูกหลานอุทิศสวนกุศลให%แตละป+มายังชีพ ดังนั้นในวันแรม ๑ ค่ําเดือนสิบ คนบาปทั้งหลายที่เรียกวาเปรตจึงถูก
ปลอยตัวกลับมายังโลกมนุษย=เพื่อมาขอสวนบุญจากลูกหลานญาติพี่น%อง และจะกลับไปนรกในวันแรม ๑๕ ค่ํา
เดือนสิบ ในโอกาสนี้เองลูกหลานและผู%ยังมีชีวิตอยูจึงนําอาหารไปทําบุญที่วัด เพื่ออุทิศสวนกุศลให%แกผู%ที่ลวงลับไป
แล%ว เปนการแสดงความกตัญŒูกตเวที
วันเวลา จัดงาน
ชวงเวลา ระยะเวลาของการประกอบพิธีสารทเดือนสิบมีขึ้นในวันแรม ๑ ค่ําถึงแรม ๑๕ ค่ํา
เดือนสิบ แตวันที่ชาวนครศรีธรรมราชนิยมทําบุญคือวันแรม ๑๓-๑๕ ค่ํา
ในสวนของพิธีกรรม
พิธีกรรมของประเพณีสารทเดือนสิบ มีดังนี้
๑. การจัดหฺมฺรับ
เริ่มในวันแรม ๑๓ ค่ํา ชาวบ%านจะเตรียมซื้ออาหารแห%ง พืชผักที่เก็บไว%ได%นาน ข%าวของเครื่องใช%
ในชีวิตประจําวัน และขนมที่เปนสัญลักษณ=ของสารทเดือนสิบ จัดเตรียมใสหฺมฺรับ การจัดหฺมฺรับ คือ การบรรจุและ
ประดับด%วยสิ่งของ อาหาร ขนมเดือนสิบลงในภาชนะที่เตรียมไว% เชน ถาด กาละมัง เขง กระเชอ เปนต%น ชั้น
ลางสุดบรรจุอาหารแห%ง ชั้นสองเปนพืชผักที่เก็บไว%นาน ชั้นสามเปนของใช%ในชีวิตประจําวัน ขั้นบนสุด ประดับขนม
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สัญลักษณ=เดือนสิบ ได%แก ขนมพอง ขนมลา ขนมบ%า ขนมดีซํา ขนมแตละชนิดมีความหมายดังนี้
ขนมลา เปนเสมือนเสื้อผ%าที่ให%บรรพบุรุษใช%นุงหม
ขนมพอง เปนเสมือนแพที่ให%บรรพบุรุษข%ามห%วงมหรรณพ
ขนมกง เปนเสมือนเครื่องประดับ ใช%ตกแตงรางกาย
ขนมบา เปนเสมือนเมล็ดสะบ%า ไว%เลนในวันตรุษสงกรานต=
ขนมดีซํา เปนเสมือนเงินตรา ไว%ให%ใช%สอย
๒. การยกหฺมฺรับ
ในวันแรม ๑๔ หรือ ๑๕ ค่ํา ชาวบ%านจะยกหฺมฺรับที่จัดเตรียมไว%ไปวัด และนําภัตตาหารไปถวาย
พระด%วย โดยเลือกไปวัดที่อยูใกล%บ%านหรือวัดที่บรรพบุรุษของตนนิยมไป
๓. การฉลองหฺมฺรับและบังสุกุล
เมื่อนําหมฺรับไปวัดแล%ว จะมีการฉลองหฺมฺรับ และทําบุญเลี้ยงพระเสร็จแล%วจึงมีการบังสุกุล
การทําบุญวันนี้เปนการสงบรรพบุรุษและญาติพี่น%องให%กลับไปยังเมืองนรก
๔. การตั้งเปรต
เสร็จจากการฉลองหมฺรับและถวายภัตตาหารแล%ว ชาวบ%านจะนําขนมอีกสวนหนึ่งไปวางไว%ตาม
บริเวณลานวัด ข%างกําแพงวัด โคนไม%ใหญ เรียกวา ตั้งเปรต เพื่อแผสวนกุศลเปนทานแกผู%ลวงลับที่ไมมีญาติ หรือ
ญาติไมมารวมทําบุญให% การชิงเปรตจะทําตอนตั้งเปรตเสร็จแล%ว เพราะเชื่อวาถ%าหากใครได%กินของเหลือจากการ
เซนไหว%บรรพบุรุษ จะได%รับกุศลเปนสิริมงคลแกตนเอง บางวัดนิยมสร%างหลาเปรต เพื่อสะดวกแกการตั้งเปรต บาง
วัดสร%างหลาเปรตไว%บนเสาสูงเพียงเสาเดียว เกลาและชะโลมน้ํามันเสาจนลื่น เมื่อเวลาชิงเปรตผู%ชนะคือผู%ที่สามารถ
ป+นไปถึงหลาเปรตซึ่งต%องใช%ความพยายามอยางมาก จึงสนุกสนานและตื่นเต%น
สาระสําคัญของประเพณีนี้
๑.เปนการแสดงความกตัญŒูกตเวทีตอบรรพบุรุษ โดยรําลึกถึงคุณความดีของบรรพบุรุษที่ลวงลับ
ไปแล%ว
๒.เปนโอกาสได%รวมญาติที่อยูหางไกลได%มาพบปะซักถามสารทุกข=สุกดิบตอกันและได%โอกาส
ทําบุญรวมกัน
๓.เปนการเก็บเสบียงอาหารมีทั้งพืชผักอาหารแห%ง อาหารสําเร็จรูปจัดนําไปถวายในรูปหมรับ
หรือสํารับ เพื่อที่ทางวัดจะได%เก็บรักษาไว%เปนเสบียงสําหรับพระภิกษุสงฆ=ในฤดูฝน
๔. เปนการทําบุญในโอกาสที่ได%รับผลผลิตทางการเกษตรที่เริ่มออกผลเพราะเชื่อวาเปนสิริมงคล
แกตนเองและครอบครัว
2.ประเพณีแหผาขึ้นธาตุ
ความเปZนมา
ในสมัยที่พระเจ%าศรีธรรมโศกราชเปนกษัตริย=ครองตามพรลิงค=(นครศรีธรรมราช) อยูนั้น ได%มีการ
บูรณะปฏิสังขรณ=พระบรมธาตุเจดีย=ครั้งใหญและแล%วเสร็จในป+ พ.ศ.๑๗๗๓ ขณะที่เตรียมสมโภชพระบรมธาตุอยู
นั้น ชาวปากพนังมากราบทูลวา คลื่นได%ซัดเอาผ%าแถบยาวผืนหนึ่งซึ่งมีภาพเขียนเรื่องพุทธประวัติมาขึ้นที่ชายหาด
ปากพนัง ชาวปากพนังเก็บผ%านั้นถวายพระเจ%าศรีธรรมโศกราช พระองค=รับสั่งให%ซักผ%านั้นจนสะอาดเห็นภาพวาด
พุทธประวัติ เรียกวา “ ผ%าพระบฏ ” จึงรับสั่งให%ประกาศหาเจ%าของ ได%ความวาชาวพุทธจากหงสากลุมหนึ่ง จะนํา
ผ%าพระบฏไปบูชาพระพุทธบาทที่ลังกา แตถูกพายุพัดพามาขึ้นชายฝ9Qงปากพนัง เหลือผู%รอดชีวิตสิบคนพระเจ%า
ศรีธรรมโศกราชทรงมีความเห็นวาควรนําผ%าพระบฏไปหมพระบรมธาตุเจดีย= เนื่องในโอกาสสมโภชพระบรมธาตุ
แม%จะไมใชพระพุทธบาทตามที่ตั้งใจ แตก็เปนพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเจ%าของผ%าพระบฏก็ยินดี การแหผ%าขึ้นธาตุจึงมี
ขึ้ น ตั้ งแตป+ นั้ น และดํ า เนิ น การสื บ ตอมา จนกลายเปนประเพณี สํ า คั ญ ของชาวนครศรี ธ รรมราชในป9 จ จุ บั น ซึ่ ง
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ประเพณีแหผ%าขึ้นธาตุ เปนประเพณีท%องถิ่นที่มีจัดเพียงแหงเดียวในประเทศไทย จัดขึ้นในวันมาฆบูชา อันเปนวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา ที่ถือวาเปน “ วันจตุรงคสันนิบาต ” คือวันที่พระอรหันต=ซึ่งเปนเอหิภิกขุ จํานวน
๑,๒๕๐ รู ป มาประชุ มพร% อมกั น โดยมิ ได% นั ด หมาย ในวั น ที่ พระจั น ทร= เ สวยมาฆฤกษ= พุ ทธศาสนิ กชนชาวไทย
โดยเฉพาะชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได%พร%อมใจกันประกอบศาสนพิธีในวันนี้ โดยการเวียนเทียนและแหผ%าที่
เรียกกันวา “ ผ%าพระบฏ ” เพื่อนําไปหมองค=พระบรมธาตุเจดีย= และน%อมรําลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ%าเปนประจํา
ทุกป+
วันเวลาจัดงาน และพิธีกรรม
แตเดิมการแหผ%าขึ้นธาตุนิยมจัดป+ละสองครั้ง ในวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือนสาม ( วันมาฆบูชา) และวัน
ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือนหก (วันวิสาขบูชา) โดยนําผ%าไปหมองค=พระบรมธาตุเจดีย= ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ป9จจุบันนิยมทํากันในวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือนสาม (วันมาฆบูชา) มากกวา
สาระสําคัญของประเพณีนี้
๑. แสดงให%เห็นลักษณะสังคมของนครศรีธรรมราช ที่ยึดมั่นอยูในพระพุทธศาสนาการทําบุญเพื่อ
อุทิศเปนพุทธบูชาเพื่อประสงค=ให%ใกล%ชิดกับพระพุทธเจ%า
๒. แสดงให%เห็นวาองค=พระบรมธาตุเจดีย= เปนศูนย=รวมจิตใจ ศูนย=รวมความศรัทธา
พุทธศาสนิกชนทั่วไปทุกทิศจึงประสงค=มาหมผ%าพระธาตุอยางพร%อมเพรียงกัน
3.ประเพณีใหทานไฟ
ความเปZนมา
ประวัติความเปนมาของประเพณีให%ทานไฟ กลาวถึงในขุนทกนิกายชาดก เรื่อง ความตระหนี่ถี่
เหนียวของโกลิยะเศรษฐี ที่อยากกินขนมเบื้อง แตเสียดายเงินไมยอมซื้อและไมอยากให%ลูกเมียได%กินด%วย ภรรยาจึงทํา
ขนมเบื้ อ งที่ บ% า นชั้ น เจ็ ด ให% เ ศรษฐี ไ ด% รั บ ประทานโดยไมให% ผู% ใ ดเห็ น ขณะที่ ส องสามี ภ รรยากํ า ลั ง ปรุ ง ขนมเบื้ อ ง
พระพุทธเจ%าประทับอยูที่เชตวันมหาวิหาร ทรงทราบด%วยญาณ จึงโปรดให%พระโมคคัลลานะไปแก%นิสัยของโกลิยะ
เศรษฐี พระโมคคัคลานะตรงไปบนตึกชั้นเจ็ดของคฤหาสน=เศรษฐี เศรษฐีเข%าใจวาจะมาขอขนม จึงแสดงอาการรังเกียจ
และออกวาจาขับไล แตพระโมคคัคลานะพยายามทรมานเศรษฐีอยูนานจนยอมละนิสัยตระหนี่ พระโมคคัลลานะได%
แสดงธรรมเรื่องประโยชน=ของการให% จนโกลิยะเศรษฐีและภรรยาเกิดความเลื่อมใส ได%นิมนต=มารับถวายอาหารที่บ%าน
ตน พระโมคคัลลานะแจ%งให%นําไปถวายพระพุทธเจ%าและพระสาวก ๕๐๐ รูป ณ เชตวันมหาวิหาร โกลิยะเศรษฐีและ
ภรรยาได%นําข%าวของเครื่องปรุงไปทําขนมเบื้องถวายพระพุทธเจ%าและพระสาวก แตปรุงเทาไหรแปmงที่เตรียมมาเพียง
เล็กน%อยก็ไมหมด พระพุทธเจ%าจึงโปรดเทศนาสั่งสอน ทั้งสองคนเกิดความป+ติอิ่มเอิบในการบริจาคทาน เห็นแจ%งบรรลุ
ธรรมชั้นโสดาบัน จังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งอยูติดชายฝ9Qงทะเล ลักษณะภูมิอากาศเปนแบบร%อนชื้น ในหน%าหนาวก็ไม
หนาวจัด เพียงแตคนรู%สึกวาอากาศเย็นลงกวาปกติ เนื่องจากไมเคยชินกับอากาศที่หนาวเย็นลง ตอนย่ํารุงเช%ามืดจึงลุก
ขึ้นมากอไฟผิงเพื่อสร%างความอบอุน ประกอบกับชาวนครศรีธรรมราชยึดมั่นในพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนจึงพา
กันกอกองไฟในวัดใกล%บ%าน แล%วนิมนต=พระภิกษุสงฆ=มาผิงไฟรับความอบอุนด%วย
วันเวลาจัดงาน
การให%ทานไฟไมมีกําหนดระยะเวลาที่แนนอนตายตัวแล%วแตความสะดวกในการนัดหมาย แต
สวนใหญจะปฏิบัติในชวงเดือนยี่ ซึ่งปนชวงที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุด ชาวบ%านจะนัดหมายไปพร%อมกันในเวลาย่ํารุง
หรือตอนเช%ามืด ซึ่งจะเปนวันไหนก็ได%
พิธีกรรม
๑. การกอกองไฟ ชาวบ%านจะเตรียมไม%ฟ•น ถาน หรือเตาไฟ สําหรับกอให%เกิดความร%อนและความ
อบอุนแกพระสงฆ= บางแหงนิยมใช%ไม%ฟ•นหลายอันมาซ%อนกันเปนเพิงกอไฟ แล%วนิมนต=พระสงฆ=มานั่งผิงไฟ เพื่อให%
เกิดความอบอุนทั้งพระสงฆ=และชาวบ%านที่อยูใกล%เคียง

42
๒. การทําขนมถวายพระ ขนมที่เตรียมไปปรุงที่วัดในการให%ทานไฟเปนขนมอะไรก็ได% แตสวน
ใหญจะนิยมขนมที่สามารถปรุงเสร็จในเวลาอันรวดเร็ว ขนมสวนมากจะปรุงโดยใช%ไฟแรงและเปนขนมพื้นบ%าน เชน
ขนมเบื้อง ขนมครก ขนมครกข%าวเหนียว ข%าวเกรียบปากหม%อ ขนมโค ขนมพิมพ= ขนมจาก ขนมจูจุน ข%าวเหนียว
กวนทอด ในป9จจุบันมีขนมและอาหารเพิ่มขึ้นอีกมากมาย เชน น้ําชา กาแฟ หมี่ผัด ข%าวต%ม ข%าวเหนียวหลาม ขนม
ป9งปsŠง ชาวบ%านจะปรุงขนมตามที่เตรียมเครื่องปรุงมา แล%วนําขนมที่ปรุงขึ้นมาร%อน ๆ ไปถวายพระสงฆ= ขณะที่ทํา
ขนมกันไป พระสงฆ=ก็ฉันไปพร%อม ๆ กัน จะหยุดปรุงขนมก็ตอเมื่อเครื่องปรุงที่เตรียมมาหมด เมื่อพระสงฆ=ฉันอิ่ม
แล%ว ชาวบ%านจึงรวมกันรับประทานกันอยางสนุกสนาน หลังจากพระสงฆ=ฉันเสร็จแล%ว ก็สวดให%ศีลให%พรแกผู%ที่มา
ทําบุญเปนอันเสร็จพิธี
สาระสําคัญของประเพณีนี้
๑. เปนโอกาสหนึ่งที่ได%นัดหมายพร%อมกันในตอนเช%ามืด เพื่อรวมทําบุญเลี้ยงพระรวมทั้งรวม
รับประทานอาหารกันเปนที่สนุกสนาน ซึ่งเปนการสร%างสามัคคีในหมูคณะได%ดียิ่ง
๒.ทําให%มีสุขภาพดีมีพลานามัยแข็งแรง เพราะการตื่นนอนตอนเช%าตรูได%รับอากาศบริสุทธิ์ ทําให%มี
ความสดชื่นเบิกบาน
๓.เมื่อได%ปฏิบัติตามประเพณีแล%วยอมทําให%เกิดความสุขใจเบิกบานใจในผลบุญที่ตนได%กระทํา
อีกทั้งยังได%เปนแบบอยางแกลูกหลานของตนด%วย
4.ประเพณีลากพระ
ความเปZนมา
ในสมัยที่มีการสร%างพระพุทธรูปขึ้นแล%ว พุทธศาสนิกชนได%อัญเชิญพระพุทธรูปซึ่งสมมุติแทนองค=
พระพุทธเจ%ามาแหแหน ซึ่งเปรียบเสมือนการรับเสด็จและถวายภัตตาหารให%พระพุทธเจ%าด%วยตนเอง พระภิกษุจีน
ชื่ออี้จิง ได%จาริกแสวงบุญผานมายังอาณาจักรตามพรลิงค= ได%พบเห็นชาวบ%านปฏิบัติประเพณีลากพระจึงบันทึก
จดหมายเหตุไว%วา “ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค=หนึ่ง มีคนแหแหนนํามาจากวัด โดยประดิษฐานบนรถหรือบนแคร มี
พระสงฆ=และฆราวาสหมูใหญห%อมล%อมมา มีการตีกลองและบรรเลงดนตรีตางๆ มีการถวายของหอมและดอกไม%
และถือธงชนิดตาง ๆ ที่ทอแสงในกลางแดด พระพุทธรูปเสด็จไปสูหมูบ%านด%วยวิธีดังกลาว”
ประเพณีชักพระหรือลากพระเปนประเพณีทําบุญในวันออกพรรษา ปฏิบัติตามความเชื่อวา เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ%า
เสด็จไปจําพรรษา ณ สวรรค=ชั้นดาวดึงส=เพื่อโปรดพระมารดา เมื่อครบพรรษาจึงเสด็จกลับมายังโลกมนุษย=
พุทธศาสนิกชนไปรับเสด็จ แล%วอัญเชิญพระพุทธเจ%าประทับบนบุษบกแล%วแหแหน
วันเวลาจัดงาน
วันลากพระจะทํากันในวันออกพรรษา คือ วันแรม ๑ ค่ํา เดือนสิบเอ็ด
พิธีกรรม
๑. การแตงนมพระ
นมพระ หมายถึงพนมพระเปนพาหนะที่ใช%บรรทุกพระลาก นิยมทํา ๒ แบบ คือ ลากพระทางบก
เรียกวา นมพระ ลากพระทางน้ํา เรียกวา "เรือพระ" นมพระสร%างเปนร%านม%า มีไม%สองทอนรองรับข%างลาง ทําเปน
รูปพญานาค มีล%อ ๔ ล%ออยูใต%ตัวพญานาค ร%านม%าใช%ไม%ไผสานทําฝาผนัง ตกแตงลวดลายระบายสีสวย รอบ ๆ
ประดับด%วยผ%าแพรสี ธงริ้ว ธงสามชาย ธงราว ธงยืนห%อยระยาง ประดับต%นกล%วย ต%นอ%อย ทางมะพร%าว ดอกไม%สด
ทําอุบะห%อยระย%า มีต%มหอด%วยใบพ%อแขวนหน%านมพระ ตัวพญานาคประดับกระจกแวววาวสีสวย ข%าง ๆ นมพระ
แขวนโพน กลอง ระฆัง ฆ%อง ด%านหลังนมพระวางเก%าอี้ เปนที่นั่งของพระสงฆ= ยอดนมอยูบนสุดของนมพระ ได%รับ
การแตงอยางบรรจงดูแลเปนพิเศษ เพราะความสงาได%สัดสวนของนมพระขึ้นอยูกับยอดนม
๒. การอัญเชิญพระลากขึ้นประดิษฐานบนนมพระ
พระลาก คือพระพุทธรูปยืน แตที่นิยมคือ พระพุทธรูปปางอุ%มบาตร เมื่อถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ํา
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เดือน ๑๑ พุทธบริษัทจะสรงน้ําพระลากเปลี่ยนจีวร แล%วอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนนมพระ แล%วพระสงฆ=จะเทศนา
เรื่องการเสด็จไปดาวดึงส=ของพระพุทธเจ%า ตอนเช%ามืดในวันแรม ๑ ค่ําเดือน ๑๑ ชาวบ%านจะมาตักบาตรหน%านม
พระ เรียกวา ตักบาตรหน%าล%อ เสร็จแล%วจึงอัญเชิญพระลากขึ้นประดิษฐานบนนมพระ ในตอนนี้บางวัดจะทําพิธี
ทางไสยศาสตร=เพื่อให%การลากพระราบรื่น ปลอดภัย
๓. การลากพระ
ใช%เชือกแบงผูกเปน ๒ สาย เปนสายผู%หญิงและสายผู%ชาย โดยใช%โพน ( ป•ด) ฆ%อง ระฆัง เปน
เครื่องตีให%จังหวะเร%าใจในการลากพระ คนลากจะเบียดเสียดกันสนุกสนานและประสานเสียงร%องบทลากพระเพื่อ
ผอนแรง
ตัวอยาง บทร%องที่ใช%ลากพระสร%อย : อี้สาระพา เฮโล เฮโล ไอ%ไหรกลมกลม หัวนมสาวสาว
ไอ%ไหรยาวยาว สาวสาวชอบใจ
สาระสําคัญของงานประเพณีนี้
๑.เปนประเพณีที่ให%ความสําคัญกับสังคมเกษตรกรรม ด%วยความเชื่อวาอานิสงส=แหงการลากพระ
จะทําให%ฝนตกต%องตามฤดูกาล เกิดคติความเชื่อวา "เมื่อพระหลบหลัง ฝนจะตกหนัก" นมพระจึงสร%างสัญลักษณ=
พญานาค เพราะเชื่อวาให%น้ํา การทําบุญเพื่อให%ฝนตกต%องตามฤดูกาล จึงเปนที่ปรารถนาอยางยิ่ง การลากพระ
แสดงให%เห็นความสัมพันธ=ระหวางประเพณีกับวิถีชีวิตของคนในสังคมเกษตรกรรม
๒.เปนการปฏิบัติตามความเชื่อวา การทําบุญจะสงผลให%ผู%ที่ทําได%รับบุญกุศลให%ประสบ
ความสําเร็จในชีวิต จึงมีการปฏิบัติตามประเพณีและความเชื่อตลอดมา
๓ เปนการแสดงออกถึงความพร%อมเพรียง ความสามัคคีพร%อมใจในการทําบุญทําทาน และเกิด
ความสนุกสนาน
๔. เกิดแรงบันดาลใจ แตงบทร%อยกรองสําหรับขับร%องในขณะที่ชวยกันลากพระ ซึ่งมักจะเปน
บทกลอนสั้น ๆ ตลก ขบขัน และโต%ตอบกัน ได%ฝ‹กทั้งป9ญญาและปฏิภาณไหวพริบ
๕.เปนประเพณีที่ปฏิบัติตามความเชื่อวา ใครได%ลากพระทุกป+ จะได%บุญมาก สงผลให%พบ
ความสําเร็จในชีวิต ดังนั้นเมื่อนมพระลากผานหน%าบ%านของใคร คนที่อยูในบ%านจะออกมาชวยลากพระ และคน
บ%านอื่นจะมารับทอดลากพระตออยางไมขาดสาย
8.3 ภูมิป^ญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น
1. การผลิตตุ•กตาไกของชาวบ%าน ชุมชนหน%าสถานีรถไฟนครศรีฯ ตําบลคลัง อ.เมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
2. การแกะหนังตะลุง และการนําเสนอสาระหนังตะลุง ของสุชาติ ทรัพย=สิน ชุมชนศรีธรรมโศกราช
3. . ผลิตภัณฑ=จากกะลามะพร%าว ชุมชนหน%าแขวงนครศรีธรรมราช
4. เครื่องถมเมืองนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช
8.4 สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก
สินค%าพื้นเมืองและของที่ระลึก จังหวัดนครศรีธรรมราชได% ได%แก เครื่องเงิน เครื่องทองหลือง
เครื่องถม และผลิตภัณฑ=ยานลิเภา มีจําหนายบริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หลังสนามหน%าเมือง ถนนทาช%าง
ยานทาวัง บูรพาพลาซา บวรบาซาร= และที่ห%างสรรพสินค%าโรบินสันโอเชียน
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9. ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1 น้ํา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีระบบประปาที่ให%บริการประชาชน ดังนี้
1. โรงกรองน้ําประปา มีจํานวน 2 ชุด คือ
โรงกรองน้ําประตูชัย ถนนชลวิถี อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- มีโรงกรองน้ํา
จํานวน 6 โรง
- มีกําลังผลิตวันละ 33,500 ลบ.ม.(1,396 ลบ.ม./ชม.)
- ถังน้ําใส จํานวน 2 ใบ 4,000 ลบ.ม. (ใบละ 2,000 ลบ.ม.)
- เครื่องสูบน้ําแรงสูง จํานวน 10 เครื่อง (มอเตอร= 8 เครื่อง/เครื่องยนต=ดีเซล 2 เครื่อง)
โรงกรองน้ําทวดทอง ซอยทวดทอง 3 ถนนกะโรม อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- มีโรงกรองน้ํา
จํานวน 10 โรง
- มีกําลังผลิตวันละ 51,600 ลบ.ม.(2,150 ลบ.ม./ชม.)
- ถังน้ําใส จํานวน 4 ใบ 12,000 ลบ.ม.
- เครื่องสูบน้ําแรงสูง จํานวน 7 เครื่อง (มอเตอร= 6 เครื่อง/เครื่องยนต=ดีเซล 1 เครื่อง)
2. โรงสูบน้ําแรงต่ํา มีจํานวน 4 จุด คือ
2.1 โรงสูบน้ําแรงต่ํา บานหัวทา ถนนชลวิถี อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสูบน้ํา
จากคลองป\าเหล%า มีเครื่องสูบน้ํา จํานวน 9 เครื่อง สูบสงน้ําเข%าโรงกรองประตูชัย (มอเตอร= 8 เครื่อง/เครื่องยนต=
ดีเซล 1 เครื่อง
2 . 2 โ ร ง สู บ น้ํ า แ ร ง ต่ํ า บ า น ทา ใ ห ญ ถ น น บ% า นต า ล -ล า น ส ก า อํ า เ ภ อ ล า น ส ก า
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสูบน้ําจากคลองทาดี มีเครื่องสูบน้ํา จํานวน 5 เครื่อง สูบน้ําเข%าโรงกรองทวดทอง
(มอเตอร= 4 เครื่อง/เครื่องยนต=ดีเซล 1 เครื่อง)
2.3 โรงสูบน้ําแรงต่ํา สระพักน้ํา โรงกรองทวดทอง มีเครื่องสูบน้ํา จํานวน 2 เครื่องสูบสงน้ํา
เข%าโรงกรองทวดทอง (มอเตอร= 2 เครื่อง)
2.4 เครื่ อ งสู บ เพิ่ ม แรงดั น (Booster) เพื่ อ เพิ่ ม แรงดั น น้ํ า มี เ ครื่ อ งสู บ น้ํ า จํ า นวน
6 เครื่อง สูบสงน้ําเข%าโรงกรองทวดทอง (มอเตอร= 6 เครื่อง)
2.5 โรงสูบน้ําแรงต่ําบานวังกอง มีเครื่องสูบน้ํา จํานวน 1 เครื่อง สูบสงน้ําเข%าโรงกรองทวดทอง
9.2 ป?าไม
พื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปนเขตชุมชนเมือง จึงไมมีพื้นที่ที่เปนป\าไม%
9.3 ภูเขา
พื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปนเขตชุมชนเมือง จึงไมมีพื้นที่ที่เปนภูเขา
9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติคอนข%างน%อยเพราะเปนเขต
ชุมชนเมือง
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สวนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตามแผนพัฒนา (พ.ศ. 2557-2560)
1. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ได-รับ และการเบิกจายงบประมาณ ในป1งบประมาณ
พ.ศ. 2557-2560
1.1 สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ"ายงบประมาณ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได,ประกาศใช,เทศบัญญัติงบประมาณรายจ"ายประจําป0
งบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 โดยมีโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ จํานวน
145 โครงการ งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ จํานวนเงิน 468,020,890 บาท สามารถจําแนกได,
ตามยุทธศาสตร ได,ดังนี้
ยุทธศาสตร2
1. ด,านการเมืองการบริหาร
2. ด,านสวัสดิการสังคมและ
คุณภาพชีวิต
3. ด,านการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
4. ด,านสาธารณูปโภคและ
โครงสร,างพื้นฐาน
5. ด,านเศรษฐกิจ
6. สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล,อม
รวม

จํานวน
โครงการ
22
37

งบประมาณตาม จํานวน
แผน
โครงการ
376,674,500
17
47,480,580
31

งบประมาณตาม จํานวน
เทศบัญญัติ
โครงการ
46,975,190
14
126,404,000
30

การเบิกจาย
งบประมาณ
18,402,108,.77
123,768,341.27

61

146,719,990

49

122,270,900

43

110,395,214.11

21

166,710,100

15

109,026,700

15

34,248,039.69

5
33

9,990,000
139,445,500

2
31

1,600,000
61,744,100

2
30

1,580,314.00
51,819,778.20

179

887,020,670

145

468,020,890

134

340,213,796.04

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได,ประกาศใช,เทศบัญญัติงบประมาณรายจ"ายประจําป0
งบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 โดยมีโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ จํานวน
142 โครงการ งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ จํานวนเงิน 496,822,610 บาท สามารถจําแนกได,
ตามยุทธศาสตร ได,ดังนี้
ยุทธศาสตร2
1. ด,านการเมืองการบริหาร
2. ด,านสวัสดิการสังคมและ
คุณภาพชีวิต
3. ด,านการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
4. ด,านสาธารณูปโภคและ
โครงสร,างพื้นฐาน
5. ด,านเศรษฐกิจ
6. สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล,อม
รวม

จํานวน
โครงการ
26
36

งบประมาณตาม จํานวน
แผน
โครงการ
397,537,870
17
148,421,900
27

งบประมาณตาม จํานวน
เทศบัญญัติ
โครงการ
64,943,400
14
126,184,900
26

การเบิกจาย
งบประมาณ
37,499,291.75
54,049,644.37

68

199,826,600

51

155,038,400

41

126,503,095.27

25

246,088,200

13

79,774,000

7

41,731,137.88

6
45

24,204,400
178,975,300

2
32

2,580,000
68,301,910

2
30

2,328,077
64,189,013.67

206

1,195,054,270

142

496,822,610

120

326,300,259.94
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เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได,ประกาศใช,เทศบัญญัติงบประมาณรายจ"ายประจําป0
งบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 โดยมีโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ จํานวน
144 โครงการ งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ จํานวนเงิน 479,073,740 บาท สามารถจําแนกได,
ตามยุทธศาสตร ได,ดังนี้
ยุทธศาสตร2
1. ด,านการเมืองการบริหาร
2. ด,านสวัสดิการสังคมและ
คุณภาพชีวิต
3. ด,านการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
4. ด,านสาธารณูปโภคและ
โครงสร,างพื้นฐาน
5. ด,านเศรษฐกิจ
6. สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล,อม
รวม

จํานวน
โครงการ
39
39

งบประมาณตาม จํานวน
แผน
โครงการ
162,057,410
17
163,346,000
32

งบประมาณตาม จํานวน
เทศบัญญัติ
โครงการ
50,563,680
16
38,169,800
26

การเบิกจาย
งบประมาณ
24,197,980.85
24,925,146.24

60

223,029,500

47

173,760,100

43

125,293,902.49

26

414,516,940

13

146,059,100

13

77,940,009

6
44

13,662,400
120,843,500

2
33

5,070,000
65,451,060

2
33

4,005,051.96
58,998,954.35

214

1,097,455,750

144

479,073,740

133

315,361,044.89

1.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท,องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ดังนี้
การประเมินผลการนําแผนพัฒนาประจําป1ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ตามยุทธศาสตร2การพัฒนา
จากการติดตามการนําโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามป0 (พ.ศ.๒๕๕7–๒๕๕9) เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช เฉพาะโครงการในป0 พ.ศ. 2557 มีโครงการในแผนฯ จํานวนทั้งสิ้น 179 โครงการ งบประมาณ
887,020,670 บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ"ายประจําป0งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 รวมจํานวน
โครงการทั้งสิ้น 145 โครงการ งบประมาณ 468,020,890 บาท คิดเปKนร,อยละ 81.00 ของโครงการ
ร,อยละ 52.76 ของงบประมาณ โดยมีโครงการที่สามารถดําเนินการได,แล,วเสร็จจํานวนทั้งสิ้น 113 โครงการ
อยู"ระหว"างดําเนินการ 21 โครงการ ไม"ได,ดําเนินการ 11 โครงการ และเบิกจ"ายงบประมาณแล,ว จํานวน
340,213,796.04 บาท คิดเปKนร,อยละ 72.69 ของงบประมาณทั้งหมด
(ข,อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557) แยกเปKนรายยุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร2การพัฒนาด-านการเมืองการบริหาร บรรจุในแผนพัฒนาสามป0 (พ.ศ.๒๕๕7–๒๕๕9)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน 22 โครงการ งบประมาณ 376,674,500 บาท บรรจุในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ"ายประจําป0งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 จํานวน 17 โครงการ งบประมาณ 46,975,190.00 บาท
คิดเปKนร,อยละ 9.50 ของโครงการ ร,อยละ 5.30 ของงบประมาณ ดําเนินการแล,วเสร็จ 10 โครงการ
อยู"ระหว"างดําเนินการ จํานวน 4 โครงการ ไม"ได,ดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ และเบิกจ"ายงบประมาณ
แล,ว จํานวน 18,402,108.77 บาท คิดเปKนร,อยละ 39.17 ของงบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนา
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2. ยุ ท ธศาสตร2 ก ารพั ฒ นาด- า นสวั สดิ ก ารสั ง คมและคุ ณ ภาพชี วิ ต บรรจุ ใ นแผนพั ฒ นาสามป0
(พ.ศ.๒๕๕7–๒๕๕9) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน 37 โครงการ งบประมาณ 126,404,000 บาท บรรจุ
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ"ายประจําป0งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 จํานวน 31 โครงการ งบประมาณ
126,404,000 บาท คิดเปKนร,อยละ 17.32 ของโครงการ ร,อยละ 14.25 ของงบประมาณ ดําเนินการแล,ว
เสร็จ 30 โครงการ ไม"ได,ดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ และเบิกจ"ายงบประมาณแล,วจํานวน 123,768,341.27
บาท คิดเปKนร,อยละ 97.91 ของงบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนา
3. ยุทธศาสตร2การพัฒนาด-านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี บรรจุในแผนพัฒนา
สามป0 (พ.ศ.๒๕๕7–๒๕๕9) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน 61 โครงการ งบประมาณ122,270,900 บาท
บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ"ายประจําป0งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 จํานวน 49 โครงการ งบประมาณ
122,270,900 บาท คิดเปKนร,อยละ 27.37 ของโครงการ ร,อยละ 13.78 ของงบประมาณ ดําเนินการแล,ว
เสร็จ 41 โครงการ กําลังดําเนินการ 2 โครงการ ไม"ได,ดําเนินการ จํานวน 6 โครงการ และเบิกจ"ายงบประมาณแล,ว
จํานวน 110,395,214.11 บาท คิดเปKนร,อยละ 90.29 ของงบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนา
4. ยุท ธศาสตร2ก ารพั ฒ นาด- านสาธารณูปโภคและโครงสร! างพื้ นฐาน บรรจุในแผนพัฒนาสามป0
(พ.ศ.๒๕๕7–๒๕๕9) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน 21 โครงการ งบประมาณ 166,710,100 บาท
บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ"ายประจําป0งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 จํานวน 15 โครงการ งบประมาณ
109,026,700 บาท คิดเปKนร,อยละ 8.38 ของโครงการ ร,อยละ 12.29 ของงบประมาณ ดําเนินการแล,ว
เสร็จ 7 โครงการ อยู"ระหว"างดําเนินการ จํานวน 8 โครงการ และเบิกจ"ายงบประมาณแล,วจํานวน 34,248,039.69
บาท คิดเปKนร,อยละ 31.41 ของงบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนา
5. ยุทธศาสตร2การพัฒนาด-านเศรษฐกิจ บรรจุในแผนพัฒนาสามป0 (พ.ศ.๒๕๕7–๒๕๕9) เทศบาล
นครนครศรีธรรมราช จํานวน 5 โครงการ เปKนเงินทั้งสิ้น 9,990,000 บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ"ายประจําป0งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 จํานวน 2 โครงการ เปKนเงินทั้งสิ้น 1,600,000 บาท คิดเปKนร,อยละ
1.11 ของโครงการ ร,อยละ 0.18 ของงบประมาณ ดําเนินการแล,วเสร็จ 2 โครงการ และเบิกจ"ายงบประมาณ
แล,วจํานวน 1,580,314.00 บาท คิดเปKนร,อยละ 98.77 ของงบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนา
6.
ยุ ท ธศาสตร2 ก ารพั ฒ นาด- า นสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล! อ ม บรรจุ ใ นแผนพั ฒ นาสามป0
(พ.ศ.๒๕๕7–๒๕๕9) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน 33 โครงการ เปKนเงินทั้งสิ้น 139,445,500 บาท
บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ"ายประจําป0งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 จํานวน 31 โครงการ เปKนเงินทั้งสิ้น
61,744,100 บาท คิดเปKนร,อยละ 17.32 ของโครงการ ร,อยละ 6.96 ของงบประมาณ ดําเนินการแล,ว
เสร็จ 23 โครงการ กําลังดําเนินการ จํานวน 7 โครงการ ไม"ได,ดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ และเบิกจ"าย
งบประมาณแล,วจํานวน 51,819,778.20 บาท คิดเปKนร,อยละ 83.93 ของงบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนา
จากการติดตามการนําโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามป0 (พ.ศ.๒๕๕8–๒๕60) และแผนพัฒนาสามป0
(พ.ศ.2558 – 2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 – 2 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เฉพาะโครงการในป0 พ.ศ. 2558
มีโครงการในแผนฯ จํานวนทั้งสิ้น 206 โครงการ งบประมาณ 1,195,054,270 บาท บรรจุในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ"ายประจําป0งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ"ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 รวม
จํานวนโครงการทั้งสิ้น 142 โครงการ งบประมาณ 496,822,610 บาท คิดเปKนร,อยละ 68.93 ของโครงการ
ร,อยละ 41.57 ของงบประมาณ
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๑. ยุ ท ธศาสตร2 ก ารพั ฒนาด- า นการเมื องการบริ หาร
บรรจุ ในแผนพั ฒ นาสามป0
(พ.ศ.๒๕๕8 –๒๕60) และแผนพัฒนาสามป0 (พ.ศ.2558 – 2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 – 2 เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จํานวน 26 โครงการ งบประมาณ 397,537,870 บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ"ายประจําป0งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ"ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 จํานวน 17
โครงการ งบประมาณ 64,943,400 บาท คิดเปKนร,อยละ 8.25 ของโครงการ ร,อยละ 5.43 ของ
งบประมาณ แล,ว จํานวน 56,644,300.97 บาท คิดเปKนร,อยละ 87.22 ของงบประมาณตามยุทธศาสตร
การพัฒนา
2. ยุ ทธศาสตร2 ก ารพั ฒนาด- า นสวั สดิก ารสังคมและคุ ณภาพชีวิต บรรจุ ในแผนพั ฒ นาสามป0
(พ.ศ.๒๕๕8–๒๕60) และแผนพั ฒนาสามป0 (พ.ศ.2558 – 2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 – 2 เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จํานวน 36 โครงการ งบประมาณ 148,421,900 บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ"ายประจําป0งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ"ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 จํานวน 27
โครงการ งบประมาณ 126,184,900 บาท คิดเปKนร,อยละ 13.11 ของโครงการ ร,อยละ 10.56 ของ
งบประมาณ
3. ยุทธศาสตร2การพัฒนาด-านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี บรรจุในแผนพัฒนา
สามป0 (พ.ศ.๒๕๕8–๒๕60) และแผนพัฒนาสามป0 (พ.ศ.2558 – 2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 – 2 เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จํานวน 68 โครงการ งบประมาณ 199,826,600 บาท บรรจุในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ"ายประจําป0งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ"ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
จํานวน 51 โครงการ งบประมาณ 155,038,400 บาท คิดเปKนร,อยละ 24.76 ของโครงการ ร,อยละ
12.97 ของงบประมาณ
4. ยุทธศาสตร2การพัฒนาด-านสาธารณูปโภคและโครงสร!างพื้นฐาน บรรจุในแผนพัฒนาสามป0
(พ.ศ.๒๕๕8–๒๕60) และแผนพัฒนาสามป0 (พ.ศ.2558 – 2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 – 2 เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จํานวน 25 โครงการ งบประมาณ 246,088,200 บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ"ายประจําป0งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ"ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 จํานวน 13
โครงการ งบประมาณ 79,774,000 บาท คิดเปKนร,อยละ 6.31 ของโครงการ ร,อยละ 6.68 ของ
งบประมาณ
5. ยุทธศาสตร2การพัฒนาด-านเศรษฐกิจ บรรจุในแผนพัฒนาสามป0 (พ.ศ.๒๕๕8–๒๕60) และ
แผนพัฒนาสามป0 (พ.ศ.2558 – 2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 – 2 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน 6
โครงการ เปKนเงินทั้งสิ้น 24,204,400 บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ"ายประจําป0งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕8 และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ"ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 จํานวน 2 โครงการ เปKนเงินทั้งสิ้น
2,580,000 บาท คิดเปKนร,อยละ 0.97 ของโครงการ ร,อยละ 0.21 ของ
6.
ยุ ท ธศาสตร2 ก ารพั ฒ นาด- า นสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล! อ ม บรรจุ ใ นแผนพั ฒ นาสามป0
(พ.ศ.๒๕๕8–๒๕60) และแผนพัฒนาสามป0 (พ.ศ.2558 – 2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 – 2 เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จํานวน 45 โครงการ เปKนเงินทั้งสิ้น 178,975,300 บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ"ายประจําป0งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ"ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 จํานวน 32
โครงการ เปKนเงินทั้งสิ้น 68,301,910 บาท คิดเปKนร,อยละ 15.53 ของโครงการ ร,อยละ 5.72 ของ
งบประมาณ
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จากการติ ด ตามการนํ า โครงการที่ บ รรจุ ใ นแผนพั ฒ นาเทศบาลนครนครศรี ธ รรมราชสามป0
(พ.ศ.๒๕๕9–๒๕61) และฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑–7 มีโครงการในแผนฯ จํานวนทั้งสิ้น 214 โครงการ
งบประมาณ 1,097,455,750 บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ"ายประจําป0งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8
รวมจํานวนโครงการทั้งสิ้น 144 โครงการงบประมาณ 479,073,740 บาท โดยมีโครงการที่สามารถ
ดําเนินการได,แล,วเสร็จจํานวนทั้งสิ้น 123 โครงการ อยู"ระหว"างดําเนินการ 10 โครงการ ไม"ได,ดําเนินการ 11
โครงการ และเบิกจ" ายงบประมาณแล,วจํ านวน 315,361,044.89 บาท คิด เปKนร, อยละ 65.82 ของ
งบประมาณทั้งหมด (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) แยกเปKนรายยุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร2การพัฒนาด-านการเมืองการบริหาร บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรี-ธรรม
ราชสามป0(พ.ศ.๒๕๕9-2561) และแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป0 (พ.ศ.๒๕๕9-๒๕61) ฉบับ
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑–7 จํานวน 39 โครงการ งบประมาณ 162,057,410 บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ"ายประจําป0งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 จํานวน 17 โครงการ งบประมาณ 50,563,680 บาท ดําเนินการแล,ว
เสร็จ 13 โครงการ กําลังดําเนินการ 3 โครงการ ไม"ได,ดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ และเบิกจ"ายงบประมาณ
แล,วจํานวน 24,197,980.85 บาท คิดเปKนร,อยละ 47.85 ของงบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนา
2. ยุทธศาสตร2การพัฒนาด-านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครศรี ธ รรมราชสามป0 (พ.ศ.๒๕๕9-2561) และแผนพั ฒ นาเทศบาลนครนครศรี ธ รรมราชสามป0
(พ.ศ.๒๕๕9-๒๕61) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑–7 จํานวน 39 โครงการ งบประมาณ 163,346}000 บาท บรรจุ
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ"ายประจําป0งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 จํานวน 32 โครงการ งบประมาณ
38,169,800 บาท ดําเนินการแล,วเสร็จ 26 โครงการ ไม"ได,ดําเนินการ จํานวน 6 โครงการ และเบิกจ"าย
งบประมาณแล,วจํานวน 24,925,146.24 บาท คิดเปKนร,อยละ 65.30 ของงบประมาณตามยุทธศาสตรการ
พัฒนา
3. ยุทธศาสตร2การพัฒนาด-านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี บรรจุในแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป0 (พ.ศ.๒๕๕9-2561) และแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป0
(พ.ศ.๒๕๕9-๒๕61) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑–7 จํานวน 60 โครงการ งบประมาณ223,029,500 บาท บรรจุใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ"ายประจําป0งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 จํานวน 47 โครงการ งบประมาณ
173,760,100 บาท ดําเนินการแล,วเสร็จ 42 โครงการ กําลังดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ ไม"ได,ดําเนินการ
จํานวน 4 โครงการ และเบิกจ"ายงบประมาณแล,วจํานวน 125,293,902.49 บาท คิดเปKนร,อยละ 72.10 ของ
งบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนา
4. ยุทธศาสตร2การพัฒนาด-านสาธารณูปโภคและโครงสร!างพื้นฐาน บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล
นครนครศรี ธ รรมราชสามป0 (พ.ศ.๒๕๕9-2561) และแผนพั ฒ นาเทศบาลนครนครศรี ธ รรมราชสามป0
(พ.ศ.๒๕๕9-๒๕61) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑–7 จํานวน 26 โครงการ งบประมาณ 414,516,940 บาท บรรจุ
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ"ายประจําป0งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 จํานวน 13 โครงการ งบประมาณ
146,059,100 บาท ดําเนินการแล,วเสร็จ 8 โครงการ กําลังดําเนินการ จํานวน 5 โครงการ และเบิกจ"าย
งบประมาณแล,วจํานวน 77,940,009.00 บาท คิดเปKนร,อยละ 53.36 ของงบประมาณตามยุทธศาสตรการ
พัฒนา

50
5. ยุทธศาสตร2การพัฒนาด-านเศรษฐกิจ บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป0
(พ.ศ.๒๕๕9-๒๕61) และแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป0 (พ.ศ.๒๕๕9-2561) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่
๑–7 จํานวน 6 โครงการ เปKนเงินทั้งสิ้น 13,662,400 บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ"ายประจําป0
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 จํานวน 2 โครงการ เปKนเงินทั้งสิ้น 5,070,000 บาท ดําเนินการแล,วเสร็จ 2 โครงการ และ
เบิกจ"ายงบประมาณแล,วจํานวน 4,005,051.96 บาท คิดเปKนร,อยละ 78.99 ของงบประมาณตามยุทธศาสตรการ
พัฒนา
6.ยุ ท ธศาสตร2 ก ารพั ฒ นาด- า นสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล! อ ม บรรจุ ใ นแผนพั ฒ นาเทศบาลนคร
นครศรี ธ รรมราชสามป0 (พ.ศ.๒๕๕9-2561)
และแผนพั ฒ นาเทศบาลนครนครศรี ธ รรมราชสามป0
(พ.ศ.๒๕๕9-๒๕61) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑–7 จํานวน 44 โครงการ เปKนเงินทั้งสิ้น 120,843,500 บาท บรรจุใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ"ายประจําป0งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 จํานวน 33 โครงการ เปKนเงินทั้งสิ้น 65,451,060
บาท ดําเนินการแล,วเสร็จ 32 โครงการ กําลังดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ และเบิกจ"ายงบประมาณแล,วจํานวน
58}998}954.35 บาท คิดเปKนร,อยละ 90.14 ของงบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนา
การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังนี้
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ ตามยุทธศาสตร2การพัฒนา
การดําเนินงานป0 2557 - 2560 ยึดกรอบแนวทางตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบ,านเมือง
ที่ดี คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร"งใส หลักการมีส"วนร"วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ,มค"า
เพื่ อ ให, ก ารบริ ห ารราชการบรรลุ เ ปP า หมาย เกิ ด ประโยชนสุ ข ของประชาชนเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต" อ ภารกิ จ ของรั ฐ มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ,มค"าเชิงภารกิจของรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงภารกิจของส"วน
ราชการให,ทันต"อเหตุการณ ประชาชนได,รับการอํานวยความสะดวกและได,รับการตอบสนองความต,องการและมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งสามารถสรุปแยกเปKนรายยุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตร+ด!านการเมืองการบริหาร
1. ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการให, บ ริ ก ารแก" ป ระชาชน เช" น การจั ด เก็ บ ภาษี น อกสถานที่ การนํ า
เทคโนโลยีมาใช,เพื่อการบริการประชาชนทําให,ประชาชนได,รับบริการด,วยความสะดวกรวดเร็วและประหยัดค"าใช,จ"าย
2. ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานและเครื่องมือเครื่องใช,ในการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความ
สะดวกคล"องตัวในการทํางาน
3. การจัดจ,างเจ,าหน,าที่ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของส"วนราชการต"าง ๆ
4. จัดทําระบบเครือข"ายและอินเตอรเน็ต จัดทําเว็บไซตของเทศบาล www.nakhoncity.org บริการ
ข,อมูลข"าวสารของเทศบาล ข"าวประชาสัมพันธ ข"าวสอบราคา/ประกวดราคา และเว็บไซตของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
พัฒนาศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศของเทศบาล (ศูนย ICT)
5. เพิ่มประสิทธิภาพด,านการเงินการคลัง การจัดเก็บรายได,ของเทศบาล โดยการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน การประชาสั มพั นธการจัดเก็บภาษี การจัดเก็บภาษีถึ งบ,า นถึ งพื้นที่ การจัดจ,า งเจ, าหน,า ที่
ปฏิบัติงาน
6. เผยแพร"ประชาสัมพันธข,อ มูลข"า วสารและกิจกรรมของเทศบาล ผ"านสถานีวิทยุเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช FM 88.5 MHz การจัดทําปPายประชาสัมพันธ
7. ส"งเสริมการมีส"วนร"วมของประชาชนในกิจกรรมต"างๆ เช"น การจัดซื้อจัดจ,าง การรับฟjงการประชุม
สภาเทศบาล การจัดทําแผนชุมชน การจัดทําแผนพัฒนาสามป0 และการติดตามประเมินผล
8. จัดอบรมสัม มนาเพื่อ พั ฒนาบุค ลากรแก" ผู, บริ ห าร สมาชิ ก สภาเทศบาล พนั กงานเทศบาล และ
พนักงานจ,าง
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ยุทธศาสตร+ด!านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
1. การช"วยเหลือด,านสังคมสงเคราะหและสวัสดิการต"างๆ แก"ประชาชน เช"น การช"วยเหลือการ
ฌาปนกิจศพผู,ยากไร,อนาถา การสงเคราะหผู,สูงอายุ ผู,ไร,ความสามารถ ผู,พิการ และผู,ปlวยโรคเอดส การช"วยเหลือ
ค"าใช,จ"ายในการนําผู,ปlวยส"งต"อไปรักษาพยาบาลที่อื่น ส"งเสริมอาชีพและการมีรายได,ของผู,ด,อยโอกาสประเภทผู,ต,องขัง
ที่ได,รับการปล"อยตัว

2. ดําเนินงานศูนยส"งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของผู,สูงอายุเพื่อให,บริการและดูแลส"งเสริม
สุขภาพผู,สูงอายุ ได,จัดทํากิจกรรมในด,านต"างๆ
3. การเพิ่มประสิทธิ ภาพในการบริการประชาชนด,า นสวัส ดิการสังคมและคุณภาพชีวิ ต เช" น จั ด
กิจกรรมออกหน"วยเทศบาลพบประชาชน
4. สนับสนุนเงินทุนสําหรับเปKนสวัสดิการประชาชนตามมติคณะรัฐมนตรี โดยสมทบงบประมาณเข,า
กองทุนสวัสดิการชุมชน
5. สนับสนุนส"งเสริมความเข,มเข็งในชุมชน เช"น จัดอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพขององคกรชุมชน
สนับสนุนการทํางานขององคกรชุมชน พัฒนาศักยภาพองคกรสตรีในเขตเทศบาล พัฒนาและฝnกอบรมอาสาสมัคร
พลังแผ"นดินเอาชนะยาเสพติด ส"งเสริมชุมชน องคกร ที่จัดกิจกรรมแก"เยาวชน เพื่อแก,ไขปjญหายาเสพติด
6. พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อเปKนแหล"งเรียนรู,และการศึกษาตามอัธยาศัย ส"งเสริมการเรียนรู,ของ
เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และพัฒนาครูผู,ดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
7. ส"งเสริมสุขภาพและพัฒนาการกีฬาให,กับประชาชน โดยจัดกิจกรรมส"งเสริมสุขภาพแก"
ประชาชน ดูแลและบํารุงรักษาสนามกีฬาจังหวัด ก"อสร,างลานกีฬาในชุมชน
8. การปPองกันปjญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การรักษาความสงบและความเปKนระเบียบเรียบร,อย
ในเขตเทศบาล โดยมีตํารวจชุมชนออกตรวจตราภายในเขตเทศบาล
9. การเฝPาระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน โดยการเตรียมความพร,อมด,าน
การบรรเทาสาธารณภัย การอบรมอาสาสมัครปPองกันสาธารณภัยในชุมชน การตั้งจุดบริการความ
ปลอดภัยทางถนนช"วงเทศกาลต"างๆ การติดตั้งกล,องวงจรปpด CCTV การจัดจ,างเจ,าหน,าที่ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพด,านการปPองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตร+ด!านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
1. จัดการศึกษาตั้งแต"เด็กก"อนวัยเรียนและในวัยเรียน เด็กก"อนวัยเรียนมีศูนยเด็กเล็กดูแลเด็กให,
ได,รับการพัฒนาที่เหมาะสมตามวัย ได,เรียนรู,ปรับตัวให,เข,ากับสิ่งแวดล,อมและผู,อื่นได, และการจัดการศึกษาชั้น
อนุบาล เด็กในวัยเรียน ได,พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จํานวน 11 โรงเรียนเพื่อให,นักเรียนมี
คุณภาพทางวิชาการ
2. พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและภาษาต"างประเทศ โดยจัดการเรียนการสอนโปรแกรม
ภาษาอังกฤษ (English Program) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป0ที่ 1-6
3. พั ฒ นาครู ผู, ส อนและบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา อบรมครู เ พื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะทางวิ ช าการ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการศึกษา
4. การจัดจ,างครูในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
5. จัดอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ให,กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เพื่อเสริมสร,างสุขภาพร"างกายของเด็กนักเรียนให,สมบูรณแข็งแรง
6. การก"อสร,างปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบการเรียน จัดหาวัสดุอุปกรณและครุภัณฑ
ต"างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน พัฒนาเทคโนโลยีระบบเครือข"ายและอินเตอรเน็ตของโรงเรียนสังกัด
เทศบาล
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7. การให,ความช"วยเหลือด,านการศึกษานอกระบบ เพื่อช"วยเหลือเด็กที่ยากจนและด,อยโอกาสได,มี
โอกาสเรียนหนังสือและฝnกทักษะวิชาชีพตามความสนใจและความถนัด
8. การจัดการศึกษาแก"เด็กยากไร,ในชุมชนและเด็กเร"ร"อน ส"งเสริมและสนับสนุนให,นักเรียนที่จบชั้น
ประถมศึกษาทุกคน ได,เรียนต"อระดับมัธยมศึกษา
9. การอบรมส"งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชนเพื่ออบรมฟwxนฟูสภาพร"างกายและจิตใจ การปลูกฝjงวินัย
ศีลธรรมและจริยธรรม ให,เยาวชนห"างไกลจากยาเสพติด อบายมุข มีสุขภาพพลานามัยที่ดี
10. ส"งเสริมกีฬาและนันทนาการแก"นักเรียนและประชาชน เช"นการจัดให,มีลานกีฬาในชุมชน การ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณกีฬาต"างๆ สําหรับประชาชนได,ออกกําลังกาย การจัดงานวันเด็กแห"งชาติ
11. ส"งเสริมและอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปjญญาท,องถิ่น โดยส"งเสริมและ
สนับสนุนการจัดงานประเพณีต"างๆ เช"น ประเพณีงานวันสารทเดือนสิบ ประเพณีแห"ผ,าขึ้นธาตุนานาชาติ เทศกาล
มหาสงกรานต วันวิสาขบูชา งานประเพณีลอยกระทง ฯลฯ
12. มีอุทยานการเรียนรู,นครศรีธรรมราชเพื่อส"งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู,ด,วยตนเองของเยาวชน
ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสที่ทันสมัยและหลากหลาย เยาวชนได,เรียนรู,ค,นหาความชอบและความ สามารถของตน
เปKนแหล"งรวมเยาวชนที่สร,างสรรคและเปKนประโยชน ห"างไกลจากแหล"งอบายมุข
13. มีพิพิธภัณฑเมืองเปKนสถานที่เผยแพร"ความรู,ส"งเสริมการเรียนรู,ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร
ของเมืองและส"งเสริมการท"องเที่ยว
ยุทธศาสตร+ด!านสาธารณูปโภคและโครงสร!างพื้นฐาน
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพื่ออํานวยความสะดวกปลอดภัยแก"ประชาชน
ความเปKนระเบียบเรียบร,อยและความสวยงามของเมือง เช"น การก"อสร,าง/ปรับปรุงถนน สะพาน ทางเท,า
2. การก"อสร,าง/ปรับปรุงท"อ/รางระบายน้ํา การขยายเขตระบบไฟฟPาสาธารณะ การติดตั้งไฟฟPาแสง
สว"าง การเปลี่ยนโคมไฟฟPาถนน ติดตั้งไฟประติมากรรม 12 นักษัตร การปรับปรุงขยายกิจการประปา การผลิต
และจําหน"ายน้ําประปา การจัดหาแหล"งน้ําดิบในการผลิตน้ําประปา การพัฒนาโรงกรองน้ําให,มีประสิทธิภาพ การ
บริการน้ําดื่มน้ําใช,ฟรีในช"วงที่น้ําประปาขาดแคลน
3. เทศบาลให,เอกชนเข,ามามีส"วนร"วมในการดําเนินการเพื่อแก,ไขปjญหาและตอบสนองความต,องการ
ของประชาชนอย"างมีประสิทธิภาพ เช"น จ,างเหมาเอกชนดําเนินการจดมาตรวัดน้ํา จ,างชุมชนเข,ามามีส"วนร"วมใน
การเก็บเงินค"าน้ําประปา
4. เทศบาลได, จั ด ระบบการจราจร ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งนั บ เวลาถอยหลั ง ติ ด ตั้ ง สั ญ ญาณไฟจราจร
เครื่องหมาย การตีเส,นต"างๆ ติดตั้งปPายชี้ทางและปPายบอกสถานที่สําคัญต"างๆ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร
5. การให,บริการสถานีขนส"งผู,โดยสาร
ยุทธศาสตร+ด!านเศรษฐกิจ
1. การอํานวยความสะดวกและจัดกิจกรรมส"งเสริมการท"องเที่ยว เทศบาลได,จัดตั้งศูนยบริการข,อมูล
แก"นักท"องเที่ยว จัดทําเอกสารประชาสัมพันธการท"องเที่ยว เผยแพร"และประชาสัมพันธแหล"งท"องเที่ยวของดีเมือง
นคร จัดกิจกรรมนั่งรถชมเมืองเล"าเรื่องลิกอร จัดงานประเพณีเทศกาลมหาสงกรานตแห"นางดาน งานประเพณี
เดือนสิบ ติดตั้งไฟฟPาแสงสว"างบนถนนราชดําเนินเพื่อสร,างทัศนียภาพที่สวยงามในยามค่ําคืน
2. การสนับสนุนและส"งเสริมหน"วยงานต"างๆ ที่ดําเนินการส"งเสริมการท"องเที่ยว
3. ฝnกอบรมส"งเสริมและพัฒนาอาชีพให,กับประชาชนในเขตเทศบาลเพื่อเพิ่มรายได,ให,กับประชาชน
4. การจัดกิจกรรมตลาดริมน้ําเมืองลิกอร เพื่อส"งเสริมการท"องเที่ยว สร,างงาน สร,างอาชีพ
และเพิ่มรายได,ให,กับประชาชน
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ยุทธศาสตร+ด!านสาธารณสุขและสิ่งแวดล!อม
1. เทศบาลดําเนินการส"งเสริมสุขภาพ การปPองกันและควบคุมโรค การช"วยเหลือในการดูแลรักษาพยาบาล
โดยได,จัดตั้งโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการตลอด 24 ชั่วโมง บริการฟรีสําหรับประชาชนที่มีบัตรทอง
และได,เปpดโรงพยาบาล 30,000 เตียง ติดตั้งศูนยฮอตไลนปรึกษาหมอได, 24 ชั่วโมง มีบุคลากรทางการแพทยออ
กราวด (Round) เยี่ยมไข,และทําการรักษาคนปlวยที่บ,านซึ่งเปKนคนปlวยที่เปKนอัมพาต อัมพฤกษ ทุพพลภาพ ผู,สูงอายุ ฯลฯ
การให,บริการคลินิกเฉพาะ เช"น คลินิกหญิงวัยทอง คลินิกเบาหวาน คลินิกทันตกรรม
2. พัฒนาการให,บริการด,านสาธารณสุข การปPองกันและควบคุมโรคเอดส โรควัณโรค โรคพิษสุนัขบ,า การ
อบรมให, ความรู,ใ ห,ป ระชาชนได,ต ระหนั กในการรั กษาสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว ให,ชุ มชนมีก ารเฝP าระวั งทาง
สาธารณสุข
3. คุ,มครองผู,บริโภคให,มีความปลอดภัย โดยการเก็บตัวอย"างและทดสอบทางด,านเคมีและแบคทีเรียเพื่อ
ปPองกั นอันตรายและควบคุ มสารพิษตกค,างในอาหาร ตรวจและให, คําแนะนํา ทางด, านสุข าภิบ าลให, ความรู,แก" สถาน
ประกอบการต"าง ๆ
4. การสร,างจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล,อม การพัฒนาและพิทักษสิ่งแวดล,อมในชุมชน การรณรงคสร,าง
จิตสํานึกด,านสิ่งแวดล,อม
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพื่ออํานวยความสะดวกแก"ประชาชน
5. การให,เอกชนเข,ามามีส"วนร"วมในการบริหารจัดการ เช"น การรักษาความสะอาดโดยเอกชน การเก็บขน
ขยะมูลฝอยโดยเอกชน การจ,างตัดหญ,าโดยเอกชน จัดหาวัสดุอุปกรณในการรักษาความสะอาด
6. การเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะ การดูแลรักษาสวนสาธารณะและสวนหย"อมภายในเขตเทศบาล
การปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเมือง
7. การลดปริมาณและการควบคุมมลพิษ การก"อสร,างระบบบําบัดน้ําเสีย การลดมลภาวะด,านกลิ่นโดยใช,
จุลินทรียธรรมชาติ
8. ปรับปรุงภูมิทัศนเพื่อให,เปKนเมืองน"าอยู" สวยงาม เช"น ก"อสร,างซุ,มเฉลิมพระเกียรติ ปรับปรุงระบบ
จําหน"ายไฟฟPาเปKนเคเบิลใต,ดิน
2. ผลที่ได-รับจากการดําเนินงานในป1งบประมาณ พ.ศ. 2557- 2560
2.1 ผลที่ได-รับหรือผลที่สําคัญ
ตามที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได,ดําเนินงานต"างๆ ตั้งแต"มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เพื่อแก,ไข
ปjญหาให,กับประชาชน และพัฒนาองคกรให,เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อให,ความเปKนอยู"ของประชาชนดีขึ้น ซึ่งผล
จากการดําเนินงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนั้น ผลที่ได,รับมีดังนี้
๑. ประชาชนมีน้ําประปาใช,ทุกครัวเรือน
๒. ประชาชนมีไฟฟPาใช,ทุกครัวเรือน
๓. ประชาชนมีถนนใช,ในการสัญจรไปมาได,สะดวก
4. เด็กๆ ได,รับการศึกษาทุกคน
5. ผู,สูงอายุ ผู,พิการ ผู,ปlวยเอดส ได,รับเงินช"วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน
6. ประชาชนได,รับความช"วยเหลือในเรื่องที่อยู"อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง
7. ประชาชนได,รับความช"วยเหลือจากสาธารณภัย
8. ปjญหาไข,เลือดออกลดลง
9. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต,อง
๑0. ประชาชนได,รับความรู,เกี่ยวกับการปPองกันภัย
๑1. ประชาชนได,มีส"วนร"วมในการดําเนินงานต"างๆ ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
12. ประชาชนได,รับบริการจากงานบริการต"างๆ ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชด,วย
ความสะดวก
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สําหรับในป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผลที่คาดวาจะได-รับเพิ่มขึ้น มีดังนี้
๑. ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีขึ้นสําหรับในการสัญจรไปมา
๒. ประชาชนได,รับการฝnกอบรมอาชีพเพื่อนําไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได,ให,กับ
ครัวเรือน
3. เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีระบบระบายน้ําเพิ่มมากขึ้น
4. การกําจัดขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.2 ผลกระทบ
1. แหล"งน้ําดิบไม"เพียงพอต"อการอุปโภคบริโภคส"งผลให,ขาดแคลนน้ําในช"วงฤดูแล,ง
2. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขาดแคลนพื้นที่สําหรับกักเก็บน้ําดิบเพื่อผลิต
น้ําประปาให,เพียงพอต"อความต,องการของประชาชน
3. การพัฒนาที่เจริญขึ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจส"งผลให,เกิดชุมชนแออัด ทําให,เกิด
ปjญหาทางด,านสังคมตามมา เช"น ปjญหายาเสพติด อาชญากรรม เปKนต,น
4. ไม"มีการดําเนินการคัดแยกขยะจากต,นทางทําให,ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นทุกป0
5. เนื่องจากยานพาหนะเพิ่มขึ้นทําให,การจราจรแออัดในช"วงเวลาเร"งด"วน และมลพิษ
ทางอากาศที่เพิ่มมากขึ้น
3. สรุปปIญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผานมาและแนวทางการแก-ไข ป1งบประมาณ
พ.ศ.2557 - 2560
ปIญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผานมา
1. คนบางกลุ"มขาดจริยธรรม คุณธรรม มีวิถีชีวิตแบบต"างคนต"างอยู" ไม"เสียสละเพื่อส"วนรวม
และขาดระเบียบวินัย
2. กระแสบริโภคนิยมและวัตถุนิยมรุนแรง ทําลายวิถีชีวิตของประชาชน
3. ค"านิยมยึดติดกับวัตถุสิ่งของและบริโภคฟุlมเฟwอยแพร"กระจายเพิ่มมากขึ้น
4. การเกิดโรคอุบัติใหม"ๆ และยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น และทวีความรุนแรง
5. ประชาชนบางกลุ"มมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพไม"ดีพอ ขาดการปPองกันตนเองจาก
โรคต"าง ๆ
6. การเคลื่อนย,ายแรงงานอพยพเข,ามาทํางานในเขตเทศบาล ส"งผลให,เกิดปjญหาชุมชนแออัด
ขาดแคลนสาธารณสุขมูลฐาน
7. ปjญหาของชุมชนที่มีความรุนแรง ปjญหายาเสพติด ปjญหาความไม"ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน ปjญหาการพนัน ปjญหาการว"างงาน ขาดการประสานกับเจ,าหน,าที่ของรัฐที่เกี่ยวข,องโดยตรง
8. โครงสร,างพื้นฐาน เช"น ถนนหนทาง ระบบระบายน้ํา ไฟฟPาสาธารณะ การประปา
โดยเฉพาะเขตเลือกตั้งที่ ๔ มีความขาดแคลนโครงสร,างพื้นฐาน
9.คลองธรรมชาติอยู"ในสภาพที่เสื่อมโทรม และถดถอยซึ่งก"อให,เกิดการตื้นเขิน การรุกล้ําลําน้ํา
ซึ่งปกคลุมด,วยวัชพืชวัสดุตกค,าง
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แนวทางแก-ไข
1. จัดกิจกรรมการมีส"วนร"วมของคนในชุมชนเพื่อสร,างความรักความสามัคคี
2. อนุ รั ก ษวั ฒ นธรรมประเพณี เ พื่ อ กระตุ, น การมี ส" ว นร" ว มของคนในชุ ม ชน อี ก ทั้ ง อนุ รั ก ษ
วัฒนธรรมของท,องถิ่นสํานึกรักบ,านเกิด
3. ส"งเสริมกิ จกรรมโครงการเพื่ อลดปjญ หายาเสพติด อีกทั้ งออกมาตรการในการเข,าไปดูแล
ปjญหาดังกล"าว
4. ในช"วงที่เกิดโรคระบาดหรือโรคอุบัติขึ้นใหม" อาสาสมัครในเขตจะเข,าไปดูแลพร,อมให,ความรู,
ในการระมัดระวังโรคดังกล"าว
5. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร"วมกับสถานีตํารวจภูธร เข,าไปดูแลชุมชนที่มีปjญหาความ
รุนแรง ปjญหายาเสพติด อาชญากรรม การพนัน
6. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดการอบรมฝnกอาชีพให,แก"ชุมชนเพื่อสร,างรายได,และลด
ปjญหาการว"างงาน
7. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับเรื่องร,องเรียนจากประชาชนเพื่อเข,าไปแก,ไขปjญหาที่เกิดขึ้น
เช"น การชํารุดของถนน ผักตบชวาในคลอง แหล"งเพาะพันยุ"งลาย เปKนต,น
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สวนที่ 3
ยุทธศาสตรเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
ในการที่ จะบรรลุวิ สัย ทัศนและทํ าให%ป ระเทศไทยพั ฒนาไปสู+ อนาคตที่พึงประสงคนั้น จํ าเป1 น
จะต%องมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของ
ทุกภาคส+วนให%ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเป1นจะต%องกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพื่อ
ถ+ายทอดแนวทางการพัฒนาสู+การปฏิบัติในแต+ละช+วงเวลาอย+างต+อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร%างความเข%าใจ
ถึงอนาคตของประเทศไทยร+วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส+วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชา
สังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร%างและรักษาไว%ซึ่งผลประโยชนแห+งชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป1นประเทศพัฒนาแล%ว ด%วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
หรือคติพจนประจําชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให%ประเทศมีขีดความสามารถในการแข+งขัน มีรายได%สูงอยู+ใน
กลุ+มประเทศพัฒนาแล%ว คนไทยมีความสุข อยู+ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป1นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร
ชาติที่จะใช%เป1นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปต+อจากนี้ไป จะประกอบด%วย ๖ ยุทธศาสตร ได%แก+
๑) ยุทธศาสตรด%านความมั่นคง
มีเ ปCา หมายทั้ งในการสร% า งเสถี ยรภาพภายในประเทศและช+ วยลดและปCองกั น ภัย คุกคามจาก
ภายนอก รวมทั้งสร%างความเชื่อมั่นในกลุ+มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต+อประเทศไทย กรอบแนวทางที่
ต%องให%ความสําคัญ อาทิ
(๑) การเสริ ม สร% า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั กและการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเป1นประมุข
(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สร%าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร%อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝGHงทะเล
(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร+วมมือระหว+างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปCองกันและแก%ไขปGญหาความมั่นคงรูปแบบใหม+
(๕) การพัฒนาเสริมสร%างศักยภาพการผนึกกําลังปCองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร%อย
ภายในประเทศสร%างความร+วมมือกับประเทศเพื่อนบ%านและมิตรประเทศ
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร%อมแห+งชาติและ ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล%อม
(๗) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวข%องจากแนวดิ่งสู+แนวระนาบมากขึ้น
๒) ยุทธศาสตรด%านการสร%างความสามารถในการแข+งขัน
เพื่อให%ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู+การเป1นประเทศพัฒนาแล%ว ซึ่งจําเป1นต%อง
ยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช%นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข+งขันและการพัฒนาอย+างยั่งยืน
ทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร%างความมั่นคงและปลอดภัยด%านอาหาร การเพิ่มขีด
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ความสามารถทางการค%าและการเป1นผู%ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห+งอนาคต ทั้งนี้ภายใต%กรอบ
การปฏิรูปและพัฒนาปGจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกด%าน อันได%แก+โครงสร%างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบ
แนวทางที่ต%องให%ความสําคัญ อาทิ
(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได%แก+ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร%างความ
เชื่อมั่น การส+งเสริมการค%าและการลงทุนที่อยู+บนการแข+งขันที่เป1นธรรมและรับผิดชอบต+อสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู+ความเป1นชาติการค%าเพื่อให%ได%ประโยชนจากห+วงโซ+มูลค+าในภูมิภาค และเป1นการยกระดับไปสู+
ส+วนบนของห+วงโซ+มูลค+ามากขึ้น
(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป1นมิตรต+อ
สิ่งแวดล%อม โดยมีการใช%ดิจิทัลและการค%าที่เข%มข%นเพื่อสร%างมูลค+าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดย
มุ+งสู+ความเป1นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลาย
ตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป1นแหล+งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
ของโลก
- ภาคเกษตร โดยเสริมสร% างฐานการผลิ ตให% เ ข% มแข็ งและยั่ งยื น เพิ่ มขีด ความสามารถในการ
แข+งขันของภาคเกษตรส+งเสริมเกษตรกรรายย+อยให%ปรับไปสู+การทําการเกษตรยั่งยืนที่เป1นมิตรกับสิ่งแวดล%อมและ
รวมกลุ+ มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข%มแข็ง และการพัฒนาสินค%า เกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ
สะอาด และปลอดภัย
- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปGจจุบันที่
มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช%ดิจิทัลและการค%ามาเพิ่มมูลค+าและยกระดับ
ห+วงโซ+มูลค+าในระดับสูงขึ้น
- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให%มีความหลากหลาย มีความเป1นเลิศและเป1นมิตรต+อ
สิ่งแวดล%อม โดยการยกระดับ บริ การที่เ ป1น ฐานรายได% เดิ ม เช+ น การท+ องเที่ย ว และพั ฒนาให%ป ระเทศไทยเป1 น
ศูนยกลางการให%บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด%านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ
(๓) การพัฒนาผู%ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู%ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย+อม (SMEs) สู+สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร
(๔) การพั ฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเ ศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส+วนร+วม มีการจัดการสิ่งแวดล%อมเมือง
และโครงสร%างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล%องกับศักยภาพ
(๕) การลงทุ น พั ฒ นาโครงสร% า งพื้ น ฐาน ในด% า นการขนส+ ง ด% า นพลั ง งาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร%างความเป1นหุ%นส+วนการพัฒนากับนานาประเทศ
ส+งเสริมความร+วมมือกับนานาชาติในการสร%างความมั่นคงด%านต+างๆ เพิ่มบทบาทของไทยใน
องคกรระหว+างประเทศ รวมถึงสร%างองคความรู%ด%านการต+างประเทศ
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๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสร%างศักยภาพคน
เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให%เป1นรากฐานที่แข็งแกร+งของประเทศมีความพร%อมทาง
กาย ใจ สติปGญญา มีความเป1นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะหอย+างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มี
คุณธรรม จริยธรรม รู%คุณค+าความเป1นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต%องให%ความสําคัญ อาทิ
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช+วงชีวิตให%สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู%ให%มีคุณภาพ เท+าเทียม และทั่วถึง
(๓) การปลูกฝGงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค+านิยมที่พึงประสงค
(๔) การสร%างเสริมให%คนมีสุขภาวะที่ดี
(๕) การสร%างความอยู+ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร%างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ+ม
เพาะจิตใจให%เข%มแข็ง
๔) ยุทธศาสตรด%านการสร%างโอกาสความเสมอภาคและเท+าเทียมกันทางสังคม
เพื่อเร+งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร%างความมั่นคงให%ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสู+
สังคมที่เสมอภาคและเป1นธรรม กรอบแนวทางที่ต%องให%ความสําคัญ อาทิ
(๑) การสร%างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางด%านเศรษฐกิจและสังคม
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(๓) การสร%างสภาพแวดล%อมและนวัตกรรมที่เอื้อต+อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(๔) การสร%างความเข%มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข%มแข็งของ
ชุมชน
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให%เป1นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
๕) ยุทธศาสตรด%านการสร%างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป1นมิตรกับสิ่งแวดล%อม
เพื่อเร+งอนุรักษฟWXนฟู และสร%างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความ
มั่นคงด%านน้ํา รวมทั้งมีความสามารถในการปCองกันผลกระทบและปรับตัวต+อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ+งสู+การเป1นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต%องให%ความสําคัญ อาทิ
(๑) การจัดระบบอนุรักษ ฟWXนฟูและปCองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําให% มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ+มน้ํา เน%นการปรับระบบ
การบริหารจัดการอุทกภัยอย+างบูรณาการ
(๓) การพัฒนาและใช%พลังงานที่เป1นมิตรกับสิ่งแวดล%อม
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป1นมิตรกับสิ่งแวดล%อม
(๕) การร+วมลดปGญหาโลกร%อนและปรับตัวให%พร%อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๖) การใช%เครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล%อม
๖) ยุทธศาสตรด%านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เพื่ อ ให% ห น+ ว ยงานภาครั ฐ มี ข นาดที่ เ หมาะสมกั บ บทบาทภารกิ จ มี ส มรรถนะสู ง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู+ท%องถิ่นอย+างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่
ต%องให%ความสําคัญ อาทิ
(๑) การปรับปรุงโครงสร%าง บทบาท ภารกิจของหน+วยงานภาครัฐ ให%มีขนาดที่เหมาะสม
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
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(๔) การต+อต%านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต+างๆ ให%ทันสมัย เป1นธรรมและเป1นสากล
(๖) การพัฒนาระบบการให%บริการประชาชนของหน+วยงานภาครัฐ
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได%และรายจ+ายของภาครัฐ
๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห+งชาติ ฉบับที่ ๑๒ จากสถานะของประเทศและ
บริบทการเปลี่ยนแปลงต+างๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู+ ทําให%การกําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห+งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต+อเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห+งชาติ ฉบับที่ ๑๑ และ
กรอบหลักการของการวางแผนที่น%อมนําและประยุกตใช%หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป1นศูนยกลาง
ของการพั ฒ นาอย+ า งมี ส+ ว นร+ว ม การพั ฒ นาที่ ยึ ดหลั กสมดุ ล ยั่งยื น โดยวิ สัย ทั ศนของการพั ฒ นาในแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห+งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ต%องให%ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ+งสู+การเปลี่ยนผ+าน
ประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได%ปานกลางไปสู+ประเทศที่มีรายได%สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู+ร+วมกัน
อย+างมีความสุข และนําไปสู+การบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
การกําหนดตําแหน+งทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป1นการ
กําหนดตําแหน+งทางยุทธศาสตรของประเทศที่ส อดคล% องกับ ยุทธศาสตรชาติที่สภาพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห+งชาติได%จัดทําขึ้น ประเทศไทยเป1นประเทศรายได%สูงที่มีการกระจายรายได%อย+างเป1นธรรม เป1นศูนยกลางด%าน
การขนส+งและโลจิสติกสของภูมิภาคสู+ความเป1นชาติการค%าและบริการ (Trading and Service Nation) เป1นแหล+ง
ผลิตสิ นค%าเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภั ย แหล+งอุ ตสาหกรรมสร%างสรรคและมีนวัต กรรมสูงที่ เป1นมิ ตรต+ อ
สิ่งแวดล%อม
เป,าหมาย
๑) การหลุดพ%นจากกับดักประเทศรายได%ปานกลางสู+รายได%สูง
(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม+ต่ํากว+าร%อยละ ๕.๐
(๒) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศต+อหัว (GDP Per Capita) และรายได%ประชาชาติต+อ
หัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห+งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในป ๒๕๖๔ เพิ่มขึ้นเป1น
๓๑๗,๐๕๑ บาท และ ๓๐๑,๑๙๙ บาทต+อคนต+อป
(๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม+ต่ํากว+าเฉลี่ยร%อยละ ๒.๕ ต+อป
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม+ต่ํากว+าเฉลี่ยร%อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุน
ภาครัฐไม+ต่ํากว+าร%อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม+ต่ํากว+าเฉลี่ยร%อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณ
การส+งออกขยายตัวเฉลี่ยไม+ต่ํากว+าร%อยละ ๔.๐ ต+อป)
๒) การพัฒ นาศักยภาพคนให% สนั บ สนุ นการเจริญ เติ บโตของประเทศและการสร%า งสั งคมสู งวั ยอย+า งมี
คุณภาพ
(๑) ประชาชนทุกช+วงวัยมีความมั่นคงทางด%านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(๒) การศึกษาและการเรียนรู%ได%รับการพัฒนาคุณภาพ
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข%มแข็งเป1นฐานรากที่เอื้อต+อการพัฒนาคน
๓) การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
(๑) การกระจายรายได%มีความเท+าเทียมกันมากขึ้น
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย+างทั่วถึง
๔) การสร%างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป1นมิตรกับสิ่งแวดล%อม
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(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร%างสมดุลระหว+างการอนุรักษและการใช%
ประโยชนอย+างยั่งยืนและเป1นธรรม
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู+เศรษฐกิจและสังคมที่เป1นมิตรต+อสิ่งแวดล%อม
(๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร%างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม
(๕) มีการบริหารจัดการน้ําให%สมดุลระหว+างการอุปสงคและอุปทานของน้ํา
๕) การบริหารราชการแผ+นดินที่มีประสิทธิภาพ
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร+งใส เป1นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส+วนร+วม
(๒) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น
(๓) มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม

THAILAND ๔.๐
รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา มุ+งมั่นในการนํา “โมเดลประเทศไทย ๔.๐” หรือ “ไทย
แลนด ๔.๐” มาใช% เพื่อผลักดันประเทศให%หลุดพ%นกับดัก ๓ กับดักที่กําลังเผชิญ ทั้ง ๑) กับดักประเทศรายได%ปาน
กลาง (Middle Income Trap) ๒) กับดักความเหลื่อมล้ํา (Inequality Trap) ๓) กับดักความไม+สมดุลของการ
พัฒนา (Imbalance Trap) เปCาหมายเพื่อนําประเทศมุ+งสู+ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย+างเป1นรูปธรรม ผ+าน
โมเดลนี้
ก+อนหน%าที่จะมีการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ นั้น ไทยเริ่มก%าวสู+โมเดลไทยแลนด ๑.๐ หลังจาก
เริ่มต%นพัฒนาภาคเกษตรกรรม แล%วจึงค+อยปรับมาสู+ไทยแลนด ๒.๐ การลงทุนอุตสาหกรรมเบาที่มุ+งเน%นแรงงาน
ราคาต่ํา เช+น สิ่งทอ อาหาร และมาสู+ ไทยแลนด ๓.๐ มุ+งเน%นการส+งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งการ
พัฒนาของประเทศไทยใน ๓ ช+วงแรกนั้น ไทยมีการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงสุดเฉลี่ยถึง ๗% ต+อป แต+
มาถึงจุดหนึ่งหลังป ๒๕๔๐ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงมาเป1น ๓-๔% ต+อป
เหตุผ ลสําคั ญเพราะไทยไม+ เคยปรับโครงสร%างเศรษฐกิจอย+างจริงจั งมาก+ อน และไม+เคยมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง แรงงานไม+ได%มีทักษะจนกลายเป1นปGญหาความเหลื่อมล้ําของโอกาส ซึ่งในช+วงนี้รัฐบาล
ต%องการก%าวกระโดดข%ามหุบเหว ซึ่งต%องใช%ความกล%าหาญทางการเมือง และต%องใช%พลังที่เรียกกว+าพลังประชารัฐใน
การขับเคลื่อนไทยแลนด ๔.๐
๓ กลไกขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ กลไกขับเคลื่อน (Engines of Growth) ชุดใหม+
ประกอบด%วย
๑) Productive Growth Engine ซึ่งเปCาหมายสําคัญเพื่อปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู+
ประเทศที่มีรายได%สูง ( High Income Country) ที่ขับเคลื่อนด%วยนวัตกรรม ปGญญา เทคโนโลยี และ ความคิด
สร%างสรรคกลไกดังกล+าว ประกอบไปด%วย การสร%างเครือข+ายความร+วมมือในรูปแบบประชารัฐ การบริหารจัดการ
สมัยใหม+ และการสร%างคลัสเตอรทางด%านเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถด%านการวิจัยและพัฒนา การ
พัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด%วยนวัตกรรม กิจการร+วมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ+ รวมถึงการบ+ม
เพาะธุรกิจด%านเทคโนโลยี เป1นต%น ซึ่งถือเป1นการตอบโจทยความพยายามในการก%าวข%ามกับดักประเทศรายได%ปาน
กลางที่ไทยกําลังเผชิญอยู+
๒) Inclusive Growth Engine เพื่อให%ประชาชนได%รับประโยชนและเป1นการกระจาย
รายได% โอกาส และความมั่งคั่งที่เกิดขึ้น
โดยกลไกนี้ ประกอบด%วย การสร%างคลัสเตอรเศรษฐกิจระดับกลุ+มจังหวัด การพัฒนา
เศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน การส+งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อตอบโจทยประเด็นปGญหาและความท%าทาย
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ทางสังคมในมิติต+างๆ การสร%างสภาพแวดล%อมที่เอื้ออํานวยต+อการทําธุรกิจ การส+งเสริมและสนับสนุนให%วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย+ อ มเข% ม แข็ ง และสามารถแข+ ง ขั น ได% ใ นเวที โ ลก การสร% า งงานใหม+ ๆ เพื่ อ รองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสร%างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของ
ประชาชนให%ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก และการจ+ายภาษีให%แก+ผู%ที่มีรายได%ต่ํากว+าเกณฑที่กําหนด
แบบมีเงื่อนไข (Negative Income Tax) เพื่อแก%ไขกับดักความเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้นในปGจจุบัน
๓) Green Growth Engine การสร%างความมั่งคั่งของไทยในอนาคต จะต%องคํานึงถึงการ
พัฒนาและใช%เทคโนโลยีที่เป1นมิตรต+อสิ่งแวดล%อม เพื่อตอบโจทยการหลุดออกจากกับดักความไม+สมดุลของการ
พัฒนาระหว+างคนกับสภาพแวดล%อม
โดยกลไกนี้ประกอบด%วย การมุ+งเน%นการใช%พลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจากเดิมที่
คํานึงถึงความได%เปรียบเรื่องต%นทุน (Cost Advantage) เป1นหลัก มาสู+การคํานึงถึงประโยชนที่ได%จากการลดความ
สูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost Advantage) หัวใจสําคัญอยู+ที่การพัฒนากระบวนการผลิตให%ส+งผลกระทบต+อ
สิ่งแวดล%อมน%อยที่สุด อันจะเกิดประโยชนกับประเทศและประชาคมโลกด%วยในเวลาเดียวกัน
ทั้ง ๓ กลไกขับเคลื่อน “ประเทศไทย ๔.๐″ ถือเป1นการปฏิรูปประเทศไทยไปสู+ความมั่ง
คั่งอย+างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อให%หลุดพ%นจากกับดักประเทศที่มีรายได%ปานกลาง ซึ่งถือเป1นเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจ
จากการพึ่ งพาการลงทุ น ต+ า งประเทศ มี ก ารลงทุ น การวิ จั ย และพั ฒ นาตั ว เองน% อยมากโดยมุ+ ง เน% น การพั ฒ นา
การศึกษาคน สร%างการวิจัยและพัฒนา โครงสร%างเศรษฐกิจ ให%ไทยสามารถอยู+ได%ในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งรัฐบาลต%อง
กล%าพอที่จะถอดกับดักจากการดึงเงินลงทุนต+างประเทศ เอาเทคโนโลยีของต+างชาติมา และต%องยืนอยู+บนขาตัวเอง
ในระดับหนึ่ง
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๑.3 แผนพัฒนากลุมจังหวัด
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคใต7ฝ9:งอาวไทย
วิสัยทัศน (Vision)
“ศูนยกลางการสร7างสรรคเศรษฐกิจการเกษตรและการทองเที่ยวระดับนานาชาติ”
นิยาม : “ศูนยกลางการสร%างสรรคเศรษฐกิจการเกษตร” การพัฒนากลุ+มจังหวัดให%เป1นศูนยกลางการ
ผลิตทางการเกษตร (การผลิตวัตถุดิบขั้นต%น) และอุตสาหกรรมต+อเนื่องจากการเกษตร (การแปรรูปและการผลิต
สินค%าสําเร็จรูป) ที่มีคุณภาพและปลอดภัย โดยเน%นที่พืชและสัตวเศรษฐกิจศักยภาพสําคัญของกลุ+มจังหวัด ได%แก+
ยางพารา ปาลมน้ํามัน ไม%ผลและกุ%งทะเลและการเป1นแหล+งเรียนรู%สําคัญในระดับนานาชาติในการพัฒนาการ
เกษตรและสร%างสรรรคให%เกิดมูลค+าเพิ่มจากผลผลิตทางการเกษตรด%วยเทคโนโลยีสมัยใหม+ที่สามารถดําเนินการได%
ในระดับพื้นที่บูรณาการร+วมกับภูมิ ปGญญาท%องถิ่นให%สามารถสร%างงงาน สร%างอาชีพและเป1นกลจักรสําคัญในการ
ขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข%อง
นิยาม : ”ศูนยกลางการท+องเที่ยวระดับนานาชาติ” แหล+งท+องเที่ยวของกลุ+มจังหวัดเป1นจุดมุ+งหมาย
ปลายทางที่นักท+องเที่ยวทั่วโลกต%องการมาเยี่ยมเยือน และการท+องเที่ยวของกลุ+มจังหวัดเป1นกลจักรสําคัญในการ
ขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข%องและสร%างมูลค+า คุณค+า ตลอดจนสร%างรายได% และกระจายรายได%สู+ชุมชน
บนฐานของการบริหารจัดการโดยคํานึงถึงความสมดุลและยั่งยืน
เป,าประสงครวม
๑) พืชเศรษฐกิจยางพาราและปาลมน้ํามันมีศักยภาพในการแข+งขันและสร%างมูลค+าเพิ่ม แก+ระบบเศรษฐกิจ
๒) การท+องเที่ยวได%รับพัฒนาบนฐานทรัพยากรที่หลากหลายให%มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ
๓) ไม%ผลและสินค%าประมงปลอดภัยต+อการบริโภคและมีศักยภาพในการส+งออก
๔) การคมนาคมขนส+งและระบบโลจิสติกสของกลุ+มจังหวัดสามารถรองรับการค%าการลงทุน การท+องเที่ยว
การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประเด็นยุทธศาตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค+าพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาลมน้ํามัน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาการท+องเที่ยวนานาชาติบนฐานทรัพยากรและเอกลักษณของพื้นที่
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาสินค%าเกษตรให%ปลอดภัยและมีศักยภาพในการส+งออก
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาโครงสร%างพื้นฐานทางคมนาคมขนส+งและระบบโลจิสติกสให%รองรับ
การค%า การลงทุนการท+องเที่ยว การเกษตรและ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
วิสัยทัศน (Vision)“นครแห+งอารยธรรม น+าอยู+น+าเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน”
จุดยืนการพัฒนาจังหวัด (Positioning)
1. สืบสานศิลปวัฒนธรรม
2. เมืองเกษตรนวัตกรรม และอุตสาหกรรมสีเขียว
3. ศูนยกลางการคมนาคมขนส+ง และกระจายสินค%าของภาคใต%
ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)
๑. การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู+มาตรฐานครบวงจรและเป1นมิตรกับสิ่งแวดล%อม
๒. การพัฒนาการท+องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม
๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล%อมอย+างยั่งยืน
๔. การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให%น+าอยู+ เข%มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส+วนท%องถิ่นในเขตจังหวัด

สวนที่ ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนท7องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
วิสัยทัศน
“องคกรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุ ท ธศาสตรการพั ฒ นาขององคกรปกครองส+ ว นท% อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
(พ.ศ.๒๕60-๒๕62) ได% กํา หนดขึ้ น เพื่ อให% ส อดคล% อ งกั บ สภาวการณในปG จ จุ บั น ภายใต% แ นวคิ ด “หลั ก ความ
พอเพี ย ง” ตามแนวพระราชดํ า ริ ฯ โดยอาศั ย กรอบแนวทางจากยุ ท ธศาสตรการพั ฒ นาประเทศ แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห+งชาติ ฉบับที่ ๑๑ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรการพัฒนากลุ+มจังหวัดภาคใต%ฝGHงอ+าวไทย
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และภารกิจ ๖ ด%าน ขององคกรปกครองส+วนท%องถิ่นตามแผนปฏิบัติ
การกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ มาตรา ๓๒(๑) รวมทั้ง ได%ทบทวนจากยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองส+วนท%องถิ่น ฉบับป พ.ศ.๒๕๕9-๒๕61 ประกอบด%วยยุทธศาสตร พันธกิจ และเป,าหมายการพัฒนา
ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ
พันธกิจ
๑. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให%มีองคความรู%ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง และส+งเสริมการ
สร%างเครือข+ายเกษตรกร
๒. พั ฒ นาอาชี พ ที่ ส อดคล% อ งกั บ บริ บ ทของชุ ม ชน และความต% อ งการของตลาด วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
สนับสนุนการใช%ภูมิปGญญาท%องถิ่นและส+งเสริมการนําเทคโนโลยีมาใช%ในการเพิ่มมูลค+าการผลิต ด%านการเกษตร
อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ
๓. ส+งเสริมการผลิตและจําหน+ายสินค%าเกษตรทั้งที่เป1นอาหาร มิใช+อาหาร และพลังงานทดแทน
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๔. สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท
๕. จัดให%มีระบบโครงสร%างพื้นฐานและแหล+งน้ําเพื่อการเกษตรอย+างทั่วถึงและเพียงพอ
๖. ฟWXนฟู พัฒนาทรัพยากรเพื่อการท+องเที่ยว ทั้งแหล+งท+องเที่ยว บุคลากร ภาคการตลาด ประชาสัมพันธ
การท+องเที่ยว เพื่อเสริมสร%างภาพลักษณที่ดีของจังหวัด
๗. ส+งเสริมการลงทุน การพาณิชย และพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท+องเที่ยว
๘. ส+งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปGญญาท%องถิ่นกับองคความรู%ใหม+ สนับสนุน การ
วิจัยและพัฒนาร+วมระหว+า งนักวิชาการและชุมชน โดยให%ความสําคัญกับความสอดคล%อ งกับความต%อ งการ ภาค
เศรษฐกิจชุมชน
9. พัฒนาความเชื่อมระบบตลาด ระบบขนส+งและระบบโลจิสติกส
เป,าหมายการพัฒนา
๑. รายได%ของชุมชนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร%อยละ ๑๐ ต+อป
๒. ประชาชนได%ใช%ประโยชนจากที่ดินอย+างเป1นธรรม ที่ดินมีคุณค+าและได%รับประโยชนมากขึ้น
๓. จังหวัดนครศรีธรรมราชเป1นเมืองน+าท+องเที่ยวติดอันดับของภาคใต%
๔. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด โดยให%ความสําคัญกับการเพิ่มมูลค+าการค%า
การลงทุนของจังหวัด
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล7อมและพลังงาน
พันธกิจ
๑. ฟWXนฟูพื้นที่ป‰าและระบบนิเวศให%เกิดความอุดมสมบูรณ
๒. ส+งเสริมการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ต%นน้ําและลุ+มน้ําอย+างมีประสิทธิภาพ โดยให%มีระบบช+วยตัดสินใจ
ในการบริหารจัดการน้ํา ระบบพยากรณและเตือนภัยน้ําแล%งและน้ําท+วม
๓. ส+ ง เสริ ม ให% มี ม าตรการควบคุ ม การท+ อ งเที่ ย วในแหล+ ง ท+ อ งเที่ ย วธรรมชาติ ใ นชุ ม ชน ให% อ ยู+ ใ นขี ด
ความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ
๔. ส+งเสริมการดํารงชีวิตตามวิถีไทย เพื่อปลูกฝGงค+านิยมการบริโภค อย+างพอเพียงและยั่งยืน การสร%าง
เครือข+ายชุมชน เพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อมชุมชน
๕. ส+งเสริมให%ชุมชน หมู+บ%านมีส+วนร+วมในการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะส+งผล
กระทบต+อคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสร%างประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะอันตราย ขยะ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ขยะติ ดเชื้ อ ส+ ง เสริ ม ให% มี ม าตรการสร% า งแรงจู ง ใจให% เกิ ดการลดและคั ดแยกขยะ ในแหล+ ง กํ า เนิ ด
สนับสนุนการสร%างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให%มีระบบเก็บขนและกําจัดขยะ แบบรวมศูนย
๖. เสริมสร%างประสิทธิภาพในการกําจัด บําบัดมลพิษ ทั้งด%านวิชาการ บุคลากร และสร%างจิตสํานึกของ
ชุมชนในการมีส+วนร+วมติดตาม ตรวจสอบ เฝCาระวัง แก%ไขปGญหาสิ่งแวดล%อม
๗. ส+งเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใช%พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด
๘. สนับสนุนส+งเสริมการรังวัดและจัดทําแผนที่ เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ
๙. ผลักดันให%มีระบบคุ%มครองสิทธิชุมชนและการแบ+งปGนผลประโยชนที่เป1นธรรม อนุรักษฟWXนฟู ความ
หลากหลายของพันธุกรรมท%องถิ่น เพื่อรักษา ปกปCองระบบนิเวศนที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน
เป,าหมายการพัฒนา
๑. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อมมีความสมดุลเชิงนิเวศนอย+างยั่งยืน ประชาชนมีการดํารงชีวิตอยู+
อย+างมีความสุขภายใต%คุณภาพสิ่งแวดล%อมที่ดี
๒. ประชาชนมีจิตสํานึกและมีส+วนร+วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม
๓. ครัวเรือน ชุมชน มีทางเลือกในการใช%พลังงาน และมีพลังงานใช%อย+างเพียงพอ
๔. คุณภาพสิ่งแวดล%อมอยู+ในเกณฑมาตรฐาน
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ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
พันธกิจ
๑. พัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคกรภาคประชาสังคมให%มีศักยภาพเพื่อรองรับการพัฒนาในทุกด%าน
๒. พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรู%คู+คุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งในและ นอก
ระบบ สนับสนุนการจัดทําหลักสูตรท%องถิ่น ส+งเสริมให%เยาวชน ประชาชน ใช%ประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชิงสร%างสรรคอย+างฉลาดเพื่อเสริมสร%างการเรียนรู%
๓. สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาให%กับพื้นที่ทางการศึกษาที่ขาดแคลน
๔. พัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดล%อมชุมชนให%ถูกสุขลักษณะ
๕. พัฒนาบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ส+งเสริมการบริหารจัดการแพทยแผนไทย (แพทย
ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชน และ สถานพยาบาล
6. ปCองกัน ควบคุมการแพร+ระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจํานวนผู%เสพยและผู%เกี่ยวข%องให%น%อยลง
7. ควบคุมการแพร+ระบาดของโรคติดต+อร%ายแรงและปCองกันการเกิดโรคไม+ติดต+อ เฝCาระวังปCองกัน
ปGญหาการป‰วยและตายด%วยโรคอุบัติใหม+
8. ส+งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร%อยและการบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
9. พัฒนาการกีฬา เสริมสร%างโอกาสให%ประชาชนทุกกลุ+มออกกําลังกายและเล+นกีฬา จัดหาสถานที่จัด
กิจกรรมออกกําลังกายและเล+นกีฬาอย+างทั่วถึง
10. ส+งเสริมการทํานุบํารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปGญญาท%องถิ่น พัฒนา ฟWXนฟู
ต+อยอดแหล+งเรียนรู%ทางวัฒนธรรม เพื่อส+งเสริมการเรียนรู%ของเยาวชนและประชาชนและเผยแพร+สู+สังคมโลก
๑1. สงเคราะห และพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู%ด%อยโอกาสในสังคมให%มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพา
ตนเองได%
๑2. สร%างกระบวนการมีส+วนร+วมเพื่อความเข%มแข็งของชุมชน สนับสนุนการจัดทําและใช%แผนชุมชน
และส+งเสริมกิจกรรมชุมชน
เป,าหมายการพัฒนา
๑. ประชาชน/เยาวชน มีความรู% มีคุณธรรม จริยธรรม ดํารงชีวิตได%อย+างปกติสุข
๒. ประชาชนได%รับสวัสดิการพื้นฐานอย+างทั่งถึงเป1นธรรม และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิ ตเพิ่ มขึ้น ทั้งทางร+ างกาย จิตใจ สติปGญ ญา รวมทั้งมี อนามัยการเจริญ พัน ธุ
ที่เหมาะสมในทุกช+วงวัย
๔. ประชาชนมีโอกาสในการเข%าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น และปGจจัยเสี่ยงต+อสุขภาพลดลง
ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาโครงสร7างพื้นฐาน
พันธกิจ
๑. พัฒนาเส%นทางคมนาคมภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบให%ได%มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย+างทั่วถึง
๒. พัฒนาระบบโครงสร%างพื้นฐานให%มีประสิทธิภาพและครบถ%วนเพียงพอ
๓. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานให%มีประสิทธิภาพอย+างทั่วถึงทุกพื้นที่
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เป,าหมายการพัฒนา
๑. มีระบบโครงสร%างพื้นฐาน ที่ได%มาตรฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเชื่อมโยงกับระบบ
การขนส+งอื่น รวมทั้งเพียงพอต+อความต%องการของประชาชน
๒. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐาน ที่มีประสิทธิภาพทั่วถึงทุกพื้นที่
ยุทธศาสตรที่ ๕ การเสริมสร7างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ7านเมืองที่ดี
พันธกิจ
1.รณรงคสร% า งกระบวนการเรี ย นรู% ปลู ก ฝG ง จิ ต สํ า นึ ก ค+ า นิ ย มตามหลั ก การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป1นประมุข เสริมสร%างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและจิตสํานึก
ธรรมาภิบาลให%แก+เยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส+วน
๒. พัฒนาการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาลให%มีประสิทธิภาพและโปร+งใส สนับสนุน ให%
ใช%ทรัพยากรในการบริหารอย+างคุ%มค+า ปรับปรุงระบบข%อมูลและรูปแบบการให%บริการประชาชน ลดขั้นตอน
การทํางานเพื่ออํานวยความสะดวกแก+ประชาชน
๓. พัฒนาและส+งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาท%องถิ่นที่ตอบสนองความต%องการในระดับชุมชนภายใต%
กระบวนการมีส+วนร+วมจากทุกภาคส+วน สนับสนุนให%มีระบบฐานข%อมูลกลางและระบบการติดตามประเมินผล
๔. เพิ่มศักยภาพบุคลากรขององคกรอย+างสม่ําเสมอและต+อเนื่อง เพื่อเสริมสร%างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ
เป,าหมายการพัฒนา
๑. ประชาชนมีจิตสํานึกที่ดี มีส+วนร+วมในการพัฒนาท%องถิ่น
๒. องคกรปกครองส+วนท%องถิ่นมีความพร%อมในการแก%ปGญหาและให%บริการประชาชน
๓. มีการบริหารจัดการที่โปร+งใสและมีประสิทธิภาพ และเพิ่มการมีส+วนร+วมของทุกภาคีในการพัฒนา
๒. ยุทธศาสตรของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2.1 วิสัยทัศน
“เทศบาลน+าอยู+สู+ความเป1นเลิศ เปŒดเทศบาลให%ทุกคนยอมรับ
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน
เพิ่มประสิทธิภาพผลการศึกษา
พัฒนาสาธารณูปโภคและขนส+ง
สร%างอาชีพที่มั่นคงแก+ชุมชน
และดูแลทุกคนให%อยู+ดีมีสุข”
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2.2 ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

ด%านการเมืองการบริหาร
ด%านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
ด%านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี
ด%านสาธารณูปโภคและโครงสร%างพื้นฐาน
ด%านเศรษฐกิจ
ด%านสาธารณสุขและสิ่งแวดล%อม

2.3 เป,าประสงค
๑. ประชาชนได%รับข%อมูลข+าวสารที่รวดเร็ว ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
๒. เปŒดโอกาสให%ประชาชนเข%ามามีส+วนร+วมในการบริหารจัดการ ตั้งแต+ร+วมคิด ร+วมทํา
ร+วมตรวจสอบ และประเมินผล
๓. บุคลากรทุกระดับมีศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติงานอย+างมีประสิทธิภาพ
๔. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข%มแข็ง บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕. การศึกษาระดับประถมศึกษามีประสิทธิภาพได%มาตรฐานและเป1นที่พึงพอใจของผู%ปกครอง
นักเรียน
๖. การศึกษาระดับมัธยมศึกษามีประสิทธิภาพได%มาตรฐานและเป1นที่พึงพอใจของผู%ปกครอง
นักเรียน
๗. การศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัยมีประสิทธิภาพ เป1นที่พึงพอใจของผู%ปกครอง ชุมชน
และสังคม
๘. สนับสนุนส+งเสริม และอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปGญญาท%องถิ่น
๙. ประชาชน ชุมชน มีงาน มีอาชีพ มีรายได%เพิ่มขึ้น
๑๐. ประชาชนรู%จักแหล+งท+องเที่ยว และมีแหล+งท+องเที่ยวที่หลากหลายมากขึ้น
๑๑. สภาพแวดล%อมและภูมิทัศนสวยงาม เป1นเมืองน+าอยู+
๑๒. มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย+างมีประสิทธิภาพ
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2.4 ตัวชี้วัด
1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ประชาสัมพันธเพื่อให%ประชาชนได%รับทราบข%อมูลข+าวสาร
2. จํานวนครั้งที่ประชาชนเข%ามามีส+วนร+วมในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล/เทศบัญญัติ
งบประมาณ/แผนการดําเนินงาน และการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาล
3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี
4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เปŒดโอกาสให%ประชาชนได%ร+วมแสดงความคิดเห็นต+อการ
ดําเนินงานกิจกรรมของเทศบาล
5. ร%อยละของจํานวนประชากรในเขตเทศบาลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช%สิทธิ์เลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ไม+ต่ํากว+าร%อยละ 70
6. ร%อยละของจํานวนผู%บริหาร พนักงาน ลูกจ%างเทศบาล และบุคลากรที่เกี่ยวข%อง
เข%ารับการอบรมสัมมนา
7. จํานวนวัสดุและครุภัณฑ ที่จัดซื้อ
8. จํานวนครั้งที่ก+อสร%าง/ปรับปรุงอาคารสํานักงาน และอาคารอื่นๆ
9. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในเขตเทศบาล
10. ร%อยละของชุมชน/กลุ+มองคกรต+างๆ ในเขตเทศบาล เข%าร+วมอบรมสัมมนา
11. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อสนับสนุนสงเคราะห เด็ก สตรี ผู%สูงอายุ
คนพิการ ผู%ด%อยโอกาสทางสังคม
12. ร%อยละของประชาชนกลุ+มเปCาหมายได%รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย+างเท+าเทียม เป1นธรรม
และทั่วถึง
13. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อแก%ไขปGญหาความยากจนของประชาชนในเขต
เทศบาล
14. ร%อยละของประชาชนผู%ประสบภัย ผู%ยากไร% ผู%ด%อยโอกาสทางสังคมที่ขอรับความช+วยเหลือ
จากเทศบาลและได%รับการช+วยเหลือ
15. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนในเขตเทศบาล
16. จํานวนกลุ+มองคกรต+างๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาศักยภาพคน ชุมชน สู+สังคมเข%มแข็ง
17. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและบรรเทาสาธารณภัย
ให%กับประชาน
18. ร%อยละของผู%ดูแลเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเข%ารับการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
19. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อสนับสนุนส+งเสริมให%นักเรียนระดับประถมศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลมีความเป1นเลิศทางด%านวิชาการ
20. ร%อยละของผู%บริหาร พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษาเข%ารับการอบรม
สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหาร/การจัดการเรียนการสอน
21. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
22. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อส+งเสริมสุขภาพและพลานามัยให%แก+นักเรียน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
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23. ร%อยละความพึงพอใจของผู%ปกครองนักเรียนที่มีต+อการจัดการเรียนการสอนระดับ
ประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
24. ร%อยละของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลผ+านเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
25. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อสนับสนุนให%เด็ก และเยาวชนได%ใช%เวลาว+าง
ให%เป1นประโยชน
26. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให%เด็กและเยาวชนได%ศึกษาหาความรู%เพิ่มเติม
เพื่อเสริมสร%างการเรียนรู%ที่หลากหลาย
27. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อสนับสนุนส+งเสริมให%นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลมีความเป1นเลิศทางด%านวิชาการ
28. ร%อยละของผู%บริหาร พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษาเข%ารับการอบรม
สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน
29. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
30. ร%อยละความพึงพอใจของผู%ปกครองนักเรียนที่มีต+อการจัดการเรียนการสอนระดับ
มัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
31. ร%อยละความพึงพอใจของผู%ปกครองนักเรียนที่มีต+อการจัดการศึกษานอกระบบ
การศึกษา
32. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนนอกระบบ
และตามอัธยาศัยของเทศบาล
33. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อสนับสนุนส+งเสริม อนุรักษไว%ซึ่งวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปGญญาท%องถิ่น
34. ร%อยละความพึงพอใจของประชาชน/ชุมชนในเขตเทศบาล ที่มีต+อการจัดกิจกรรม/โครงการ
เพื่อสนับสนุนส+งเสริม เพื่ออนุรักษไว%ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปGญญาท%องถิ่นของเทศบาล
35. ร%อยละความพึงพอใจของประชาชนต+อการจัดบริการด%านโครงสร%างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภคของเทศบาล
36. จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อสนับสนุนและส+งเสริมให%ประชาชนในเขตเทศบาล
มีรายได%เพิ่มขึ้น
37. จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อสนับสนุนและส+งเสริมการท+องเที่ยว
38. จํานวนโครงสร%างพื้นฐานที่ได%รับการพัฒนาเพื่อส+งเสริมการท+องเที่ยว
39. จํานวนพื้นที่ที่ได%รับการปรับปรุงภูมิทัศนให%มีความเป1นระเบียบเรียบร%อย สวยงาม
40. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อกําจัดขยะ และสิ่งปฏิกูลต+างๆ ให%มีความสะอาด
สวยงาม
41. จํานวนคู คลองที่ได%รับการพัฒนาหรือปรับปรุง
42. ร%อยละความพึงพอใจของประชาชนต+อเทศบาลในการบริหารจัดการสภาพแวดล%อมและ
ภูมิทัศนในเขตเทศบาล
43. ร%อยละความพึงพอใจของประชาชนต+อเทศบาลในการดําเนินการกําจัดขยะ
และสิ่งปฏิกูลต+างๆ ให%มีความสะอาด สวยงาม
44. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อควบคุม ปCองกันโรคต+างๆ ให%กับประชาชน
45. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยของ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ และศูนยบริการสาธารณสุขของเทศบาล
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46. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลให%เป1นโรงพยาบาล
ที่ผ+านรับรองคุณภาพ
47. ร%อยละความพึงพอใจของประชาชนต+อเทศบาลในการให%บริการด%านสาธารณสุขของเทศบาล
48. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่รณรงคให%ความรู%แก+ประชาชนในการควบคุมปCองกันโรคต+างๆ
65. จํานวนกลุ+มเปCาหมายที่ได%รับการอบรมเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารและมีแนวทางการ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานการสุขาภิบาล
66. จํานวนกลุ+มเปCาหมายได%รับการตรวจประเมินสุขลักษณะทางด%านกายภาพ และสุ+มตรวจ
ตัวอย+างเพื่อวิเคราะหด%านเคมีและชีวภาพ
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2.5 คาเป,าหมาย
ยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรด%านการเมืองการบริหาร

เป,าหมาย

1. ปรับปรุงประสิทธิภาพการให%บริการแก+ประชาชน
เช+น การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ การนําเทคโนโลยีมา
ใช%เพื่อการบริการประชาชนทําให%ประชาชนได%รับ
บริการด%วยความสะดวกรวดเร็วและประหยัดค+าใช%จ+าย
2. ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานและเครื่องมือเครื่องใช%
ในการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวก
คล+องตัวในการทํางาน
3. การจัดจ%างเจ%าหน%าที่ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริการของส+วนราชการต+าง ๆ
4. จัดทําระบบเครือข+ายและอินเตอรเน็ต จัดทํา
เว็บไซตของเทศบาล www.nakhoncity.org บริการ
ข%อมูลข+าวสารของเทศบาล ข+าวประชาสัมพันธ ข+าว
สอบราคา/ประกวดราคา และเว็บไซตของโรงเรียน
สังกัดเทศบาล พัฒนาศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ของเทศบาล (ศูนย ICT)
5. เพิ่มประสิทธิภาพด%านการเงินการคลัง การจัดเก็บ
รายได%ของเทศบาล โดยการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน การประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี
การจัดเก็บภาษีถึงบ%านถึงพื้นที่ การจัดจ%างเจ%าหน%าที่
ปฏิบัติงาน
6. เผยแพร+ประชาสัมพันธข%อมูลข+าวสารและกิจกรรม
ของเทศบาล ผ+านสถานีวิทยุเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช FM 88.5 MHz การจัดทําปCาย
ประชาสัมพันธ
7. ส+งเสริมการมีส+วนร+วมของประชาชนในกิจกรรม
ต+างๆ เช+น การจัดซื้อจัดจ%าง การรับฟGงการประชุมสภา
เทศบาล การจัดทําแผนชุมชน การจัดทําแผนพัฒนา
ท%องถิ่นสี่ป และการติดตามประเมินผล
8. จัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรแก+ผู%บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงาน
จ%าง
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2. ยุทธศาสตรด%านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

เป,าหมาย

1.การช+วยเหลือด%านสังคมสงเคราะหและสวัสดิการต+างๆ
แก+ประชาชน เช+น การช+วยเหลือการฌาปนกิจศพผูย% ากไร%
อนาถา การสงเคราะหผู%สูงอายุ ผู%ไร%ความสามารถ ผู%พิการ
และผู%ปว‰ ยโรคเอดส การช+วยเหลือค+าใช%จ+ายในการนํา
ผู%ป‰วยส+งต+อไปรักษาพยาบาลที่อนื่ ส+งเสริมอาชีพและการ
มีรายได%ของผู%ด%อยโอกาสประเภทผู%ต%องขังที่ได%รบั การ
ปล+อยตัว
2. ดําเนินงานศูนยส+งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของ
ผู%สูงอายุเพื่อให%บริการและดูแลส+งเสริมสุขภาพผูส% ูงอายุ ได%
จัดทํากิจกรรมในด%านต+างๆ
3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนด%าน
สวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวติ เช+น จัดกิจกรรมออก
หน+วยเทศบาลพบประชาชน
4. สนับสนุนเงินทุนสําหรับเป1นสวัสดิการประชาชนตามมติ
คณะรัฐมนตรี โดยสมทบงบประมาณเข%ากองทุนสวัสดิการ
ชุมชน
5. สนับสนุนส+งเสริมความเข%มเข็งในชุมชน เช+น จัดอบรม
สัมมนาพัฒนาศักยภาพขององคกรชุมชน สนับสนุนการ
ทํางานขององคกรชุมชน พัฒนาศักยภาพองคกรสตรีในเขต
เทศบาล พัฒนาและฝ’กอบรมอาสาสมัครพลังแผ+นดิน
เอาชนะยาเสพติด ส+งเสริมชุมชน องคกร ที่จัดกิจกรรมแก+
เยาวชน เพื่อแก%ไขปGญหายาเสพติด
6. พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อเป1นแหล+งเรียนรู%และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ส+งเสริมการเรียนรู%ของเด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก และพัฒนาครูผดู% ูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก
7. ส+งเสริมสุขภาพและพัฒนาการกีฬาให%กับประชาชน
โดยจัดกิจกรรมส+งเสริมสุขภาพแก+ ประชาชน ดูแลและ
บํารุงรักษาสนามกีฬาจังหวัด ก+อสร%างลานกีฬาในชุมชน
8. การปCองกันปGญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การรักษา
ความสงบและความเป1นระเบียบเรียบร%อยในเขตเทศบาล
โดยมีตํารวจชุมชนออกตรวจตราภายในเขตเทศบาล
9. การเฝCาระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน โดยการเตรียมความพร%อมด%านการบรรเทาสา
ธารณภัย การอบรมอาสาสมัครปCองกันสาธารณภัยใน
ชุมชน การตั้งจุดบริการความปลอดภัยทางถนนช+วง
เทศกาลต+างๆ การติดตั้งกล%องวงจรปŒด CCTV การจัดจ%าง
เจ%าหน%าทีป่ ฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด%านการปCองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
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3. ยุทธศาสตรด%านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี

เป,าหมาย

1. การศึกษาตั้งแต+เด็กก+อนวัยเรียนและในวัยเรียน เด็ก
ก+อนวัยเรียนมีศูนยเด็กเล็กดูแลเด็กให%ได%รับการพัฒนาที่
เหมาะสมตามวัย ได%เรียนรู%ปรับตัวให%เข%ากับสิ่งแวดล%อม
และผู%อื่นได% และการจัดการศึกษาชั้นอนุบาล เด็กในวัย
เรียน ได%พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
จํานวน 11 โรงเรียนเพื่อให%นักเรียนมีคุณภาพทาง
วิชาการ
2. พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและ
ภาษาต+างประเทศ โดยจัดการเรียนการสอนโปรแกรม
ภาษาอังกฤษ (English Program) สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1-6
3. พัฒนาครูผู%สอนและบุคลากรทางการศึกษา อบรมครู
เพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาการ เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลทางการศึกษา
4. การจัดจ%างครูในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนในโรงเรียน
สังกัดเทศบาล
5. จัดอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ให%กับ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อเสริมสร%างสุขภาพร+างกายของเด็กนักเรียนให%
สมบูรณแข็งแรง
6. การก+อสร%างปรับปรุงอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบการเรียน จัดหาวัสดุอุปกรณและครุภัณฑต+างๆ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน พัฒนา
เทคโนโลยีระบบเครือข+ายและอินเตอรเน็ตของโรงเรียน
สังกัดเทศบาล
7. การให%ความช+วยเหลือด%านการศึกษานอกระบบ
เพื่อช+วยเหลือเด็กที่ยากจนและด%อยโอกาสได%มีโอกาส
เรียนหนังสือและฝ’กทักษะวิชาชีพตามความสนใจและ
ความถนัด
8. การจัดการศึกษาแก+เด็กยากไร%ในชุมชนและเด็ก
เร+ร+อน ส+งเสริมและสนับสนุนให%นักเรียนที่จบชั้น
ประถมศึกษาทุกคน ได%เรียนต+อระดับมัธยมศึกษา
9. การอบรมส+งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชนเพื่ออบรม
ฟWXนฟูสภาพร+างกายและจิตใจ การปลูกฝGงวินัย ศีลธรรม
และจริยธรรม ให%เยาวชนห+างไกลจากยาเสพติด
อบายมุข มีสุขภาพพลานามัยที่ดี
10. ส+งเสริมกีฬาและนันทนาการแก+นักเรียนและ
ประชาชน เช+นการจัดให%มีลานกีฬาในชุมชน การ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณกีฬาต+างๆ สําหรับประชาชนได%
ออกกําลังกาย การจัดงานวันเด็กแห+งชาติ
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11. ส+งเสริมและอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปGญญาท%องถิ่น โดยส+งเสริมและ
สนับสนุนการจัดงานประเพณีต+างๆ เช+น ประเพณีงาน
วันสารทเดือนสิบ ประเพณีแห+ผ%าขึ้นธาตุนานาชาติ
เทศกาลมหาสงกรานต วันวิสาขบูชา งานประเพณี
ลอยกระทง ฯลฯ
12. มีอุทยานการเรียนรู%นครศรีธรรมราชเพื่อส+งเสริม
และสนับสนุนการเรียนรู%ด%วยตนเองของเยาวชนใน
รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสที่ทันสมัยและหลากหลาย
เยาวชนได%เรียนรู%ค%นหาความชอบและความสามารถ
ของตน เป1นแหล+งรวมเยาวชนที่สร%างสรรคและเป1น
ประโยชน ห+างไกลจากแหล+งอบายมุข
13. มีพิพิธภัณฑเมืองเป1นสถานที่เผยแพร+ความรู%
ส+งเสริมการเรียนรู%ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร
ของเมืองและส+งเสริมการท+องเที่ยว
4. ยุทธศาสตรด%านสาธารณูปโภคและโครงสร%างพื้นฐาน

1. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพื่ออํานวย
ความสะดวกปลอดภัยแก+ประชาชน ความเป1น
ระเบียบเรียบร%อยและความสวยงามของเมือง เช+น
การก+อสร%าง/ปรับปรุงถนน สะพาน ทางเท%า
2. การก+อสร%าง/ปรับปรุงท+อ/รางระบายน้ํา การขยาย
เขตระบบไฟฟCาสาธารณะ การติดตั้งไฟฟCาแสงสว+าง
การเปลี่ยนโคมไฟฟCาถนน ติดตั้งไฟประติมากรรม 12
นักษัตร การปรับปรุงขยายกิจการประปา การผลิตและ
จําหน+ายน้ําประปา การจัดหาแหล+งน้ําดิบในการผลิต
น้ําประปา การพัฒนาโรงกรองน้ําให%มีประสิทธิภาพ
การบริการน้ําดื่มน้ําใช%ฟรีในช+วงที่น้ําประปาขาดแคลน
3. เทศบาลให%เอกชนเข%ามามีส+วนร+วมในการ
ดําเนินการเพื่อแก%ไขปGญหาและตอบสนองความ
ต%องการของประชาชนอย+างมีประสิทธิภาพ เช+น จ%าง
เหมาเอกชนดําเนินการจดมาตรวัดน้ํา จ%างชุมชนเข%า
มามีส+วนร+วมในการเก็บเงินค+าน้ําประปา
4. เทศบาลได%จัดระบบการจราจร ติดตั้งเครื่องนับเวลา
ถอยหลัง ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร เครื่องหมาย การตี
เส%นต+างๆ ติดตั้งปCายชี้ทางและปCายบอกสถานที่สําคัญ
ต+างๆ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
5. การให%บริการสถานีขนส+งผู%โดยสาร
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5. ยุทธศาสตรด%านเศรษฐกิจ

6. ยุทธศาสตรด%านสาธารณสุขและสิ่งแวดล%อม

เป,าหมาย

1. การอํานวยความสะดวกและจัดกิจกรรมส+งเสริมการ
ท+องเที่ยว เทศบาลได%จัดตั้งศูนยบริการข%อมูลแก+
นักท+องเที่ยว จัดทําเอกสารประชาสัมพันธการ
ท+องเที่ยว เผยแพร+และประชาสัมพันธแหล+งท+องเที่ยว
ของดีเมืองนคร จัดกิจกรรมนั่งรถชมเมืองเล+าเรื่อง
ลิกอร จัดงานประเพณีเทศกาลมหาสงกรานตแห+นาง
ดาน งานประเพณีเดือนสิบ ติดตั้งไฟฟCาแสงสว+างบน
ถนนราชดําเนินเพื่อสร%างทัศนียภาพที่สวยงามในยาม
ค่ําคืน
2. การสนับสนุนและส+งเสริมหน+วยงานต+างๆ ที่
ดําเนินการส+งเสริมการท+องเที่ยว
3. ฝ’กอบรมส+งเสริมและพัฒนาอาชีพให%กับประชาชน
ในเขตเทศบาลเพื่อเพิ่มรายได%ให%กับประชาชน
4. การจัดกิจกรรมตลาดริมน้ําเมืองลิกอร เพื่อส+งเสริม
การท+องเที่ยว สร%างงาน สร%างอาชีพ
และเพิ่มรายได%ให%กับประชาชน
1. เทศบาลดําเนินการส+งเสริมสุขภาพ การปCองกันและ
ควบคุมโรค การช+วยเหลือในการดูแลรักษาพยาบาล
โดยได%จัดตั้งโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
บริการตลอด 24 ชั่วโมง บริการฟรีสําหรับประชาชน
ที่มีบัตรทอง และได%เปŒดโรงพยาบาล 30,000 เตียง
ติดตั้งศูนยฮอตไลนปรึกษาหมอได% 24 ชั่วโมง มี
บุคลากรทางการแพทยออกราวด (Round) เยี่ยมไข%
และทําการรักษาคนป‰วยที่บ%านซึ่งเป1นคนป‰วยที่เป1น
อัมพาต อัมพฤกษ ทุพพลภาพ ผู%สูงอายุ ฯลฯ การ
ให%บริการคลินิกเฉพาะ เช+น คลินิกหญิงวัยทอง คลินิก
เบาหวาน คลินิกทันตกรรม
2. พัฒนาการให%บริการด%านสาธารณสุข การปCองกัน
และควบคุมโรคเอดส โรควัณโรค โรคพิษสุนัขบ%า การ
อบรมให%ความรู%ให%ประชาชนได%ตระหนักในการรักษา
สุขภาพของตนเองและครอบครัว ให%ชุมชนมีการเฝCา
ระวังทางสาธารณสุข
3. คุ%มครองผู%บริโภคให%มีความปลอดภัย โดยการเก็บ
ตัวอย+างและทดสอบทางด%านเคมีและแบคทีเรียเพื่อ
ปCองกันอันตรายและควบคุมสารพิษตกค%างในอาหาร
ตรวจและให%คําแนะนําทางด%านสุขาภิบาลให%ความรู%แก+
สถานประกอบการต+าง ๆ
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ยุทธศาสตร

เป,าหมาย

4. การสร%างจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล%อม การ
พัฒนาและพิทักษสิ่งแวดล%อมในชุมชน การรณรงค
สร%างจิตสํานึกด%านสิ่งแวดล%อม
5. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลเพื่ออํานวยความสะดวกแก+ประชาชน
6. การให%เอกชนเข%ามามีส+วนร+วมในการบริหารจัดการ
เช+น การรักษาความสะอาดโดยเอกชน การเก็บขนขยะ
มูลฝอยโดยเอกชน การจ%างตัดหญ%าโดยเอกชน จัดหา
วัสดุอุปกรณในการรักษาความสะอาด
7. การเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะ การดูแล
รักษาสวนสาธารณะและสวนหย+อมภายในเขตเทศบาล
การปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเมือง
8. การลดปริมาณและการควบคุมมลพิษ การก+อสร%าง
ระบบบําบัดน้ําเสีย การลดมลภาวะด%านกลิ่นโดยใช%
จุลินทรียธรรมชาติ
9. ปรับปรุงภูมิทัศนเพื่อให%เป1นเมืองน+าอยู+ สวยงาม
เช+น ก+อสร%างซุ%มเฉลิมพระเกียรติ ปรับปรุงระบบ
จําหน+ายไฟฟCาเป1นเคเบิลใต%ดิน
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2.6 กลยุทธพัฒนา
๑. การพัฒนาสวัสดิการสังคม
๒. การพัฒนาสาธารณสุข
๓. การพัฒนาสร%างจิตสํานึกเพื่อปCองกันและแก%ไขปGญหาการแพร+ระบาดของยาเสพติด
๔. การสร%างความเข%มแข็งชุมชน สนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
5. การพัฒนาก+อสร%าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน ทางเท%า ท+อระบายน้ํา สะพาน
และอาคารสถานที่
6. การพัฒนา ปรับปรุง และติดตั้งไฟฟCาสาธารณะ
7. การพัฒนา ก+อสร%าง ปรับปรุง และบํารุงรักษาระบบน้ําอุปโภค – บริโภค
8. การพัฒนาส+งเสริมอาชีพแก+ประชาชน
9. การส+งเสริมและพัฒนาการท+องเที่ยว
10. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาการเรียนรู%
11. การส+งเสริม สนับสนุน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปGญญาท%องถิ่น
12. การส+งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
13. การปรับปรุงดูแลสภาพแวดล%อม มีการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ
14. ให%ความรู%แก+ประชาชนเพื่อปCองกันควบคุมโรคให%ถูกสุขอนามัยที่ดี
15. การส+งเสริมการมีส+วนร+วมในการพัฒนาท%องถิ่นของประชาชน
16. การพัฒนาบุคลากรและองคกรให%ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการบริหาร
เพื่อให%การบริการที่ดีแก+ประชาชนและเป1นองคกรธรรมาภิบาล
17. พัฒนาการจัดเก็บรายได%ให%ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได%กําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ดังนี้
1. เมืองแห+งการศึกษา ท+องเที่ยว และวัฒนธรรม
2. การบริหารจัดการ และการบริการสาธารณะที่เป1นเลิศภายใต%หลักธรรมาภิบาล
3. การบริการสาธารณสุขชั้นนํา สิ่งแวดล%อมของเมืองน+าอยู+
4. เมืองศูนยกลางคมนาคมภาคใต%ตอนกลาง ตลาดกลางสินค%าเกษตรของภาคใต%
2.8 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรในภาพรวมพัฒนา
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3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาท7องถิ่น
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
การวิเคราะหศักยภาพด%านสังคม การเมืองการบริหาร เศรษฐกิจ โครงสร%างพื้นฐาน
และด%านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อมในภาพรวมของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยใช%เทคนิค
(SWOT Analysis) เพื่อประเมินผลสภาพการพัฒนาในปGจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท%องถิ่น
• จุดแข็ง ( Strengths : S )
1. ประชาชนส+วนใหญ+มีความรู%และการศึกษาดี
2. มีการขยายโอกาสทางการศึกษา
3. ใช%เทคโนโลยีสมัยใหม+ในการเรียนการสอน
4. มีการบริการทางการศึกษาทุกระดับกระจายทั่วเขตเทศบาล ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ
มีความพร%อมด%านทรัพยากรการศึกษา และความสามารถในการพัฒนาคุณภาพคน การจัดการศึกษาอยู+ในเกณฑ
ดีและมีความพร%อมในการฝ’กอบรม
5. มีความตื่นตัวในการพัฒนาวิชาการทางการศึกษา ให%สอดคล%องกับความต%องการของประชาชนใน
เขตพื้นที่
6. ประชาชนมีส+วนร+วมในการจัดการศึกษา เช+น มีคณะกรรมการสถานศึกษา
7. มีวัฒนธรรมประเพณีท%องถิ่นเป1นเอกลักษณสืบทอดมานาน
- เป1นแหล+งประวัติศาสตรของชาติ
- ชุมชนตื่นตัว และมีส+วนร+วมในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท%องถิ่น
8. มีแหล+งเรียนรู%ของเมือง คือ พิพิธภัณฑเมืองนครศรีธรรมราช และอุทยานการเรียนรู%เมือง
นครศรีธรรมราช
9. มีประวัติศาสตรด%านศิลปะและวัฒนธรรมหลากหลาย สื่อถึงความเป1นชุมชนและสังคมที่มี
พหุวัฒนธรรมโดยประชาชนต+างศาสนาและวัฒนธรรม สามารถอยู+ร+วมกันได%อย+างสันติ
10. ประชาชนในพื้นที่มีพื้นฐานด%านจิตใจที่ดีงาม รักพวกพ%อง รักถิ่นฐาน รักความยุติธรรม
มีการรวมกลุ+มทางสังคมค+อนข%างเหนียวแน+น
11. คุณภาพชีวิตโดยรวมของประชาชนดีขึ้นระดับหนึ่ง บริการสาธารณสุขมูลฐานอยู+ในระดับค+อนข%างดี
12. บุคลากรทางด%านสาธารณสุขค+อนข%างทั่วถึงครอบคลุมทุกกลุ+ม ทั้งเด็กวัยเรียน ผู%ใหญ+
ผู%ใหญ+วัยทํางาน ผู%สูงอายุ ผู%ด%อยโอกาส และคนพิการ
13. มีโรงพยาบาลเทศบาลบริการรักษาพยาบาลโดยไม+คิดมูลค+า
14. ประชาชนมีส+วนร+วมในการพัฒนาระบบสาธารณสุข ชุมชน มีการรณรงคปCองกันโรคติดต+อ
และมีการรวมตัวเป1นองคกร
15. ชุมชนที่เข%มแข็งเพื่อพัฒนาบริการสาธารณสุขมูลฐานของชุมชนมีอาสาสมัครที่มีความรู%
ความสามารถ อาสาพัฒนา สาธารณสุขในชุมชน
16. มีองคกรชุมชนที่เข%มแข็ง เช+น กรรมการชุมชน อสม. กลุ+มแม+บ%าน
17. บทบาทขององคกรชุมชนมีส+วนร+วมการพัฒนาท%องถิ่นสูงมาก
18. ทุกกลุ+มได%รับสวัสดิการสังคมจากเทศบาลอย+างเท+าเทียมกัน
19. ส+งเสริมเยาวชนโดยให%เยาวชนหันมาสนใจกีฬา จัดการแข+งขันกีฬาในชุมชน
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20. ประชาธิปไตยและกระจายอํานาจสู+เทศบาลมากขึ้น
21. ประชาชนมีความรู%ความเข%าใจเกี่ยวกับสิทธิพึงมีและหน%าที่พึงปฏิบัติ
22. ประชาชนและชุมชนตื่นตัวและมีส+วนร+วมในกระบวนการพัฒนาท%องถิ่น มีการรวมกลุ+ม
และเครือข+ายเป1นชุมชนที่เข%มแข็ง
23. ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองทั้งในระดับชาติ/ท%องถิ่น
24. มีการปฏิรูประบบราชการภายในเทศบาล เช+น โครงการ Privatization ที่ให%เอกชนดําเนินการ
ปรับลดตําแหน+งช+วยเหลือ ใช%หลัก One Stop ServiceปลูกฝGงค+านิยมพนักงานเทศบาลให%ดูแลประชาชน ใช%
เทคโนโลยีสมัยใหม+มาให%บริการอย+างรวดเร็ว ถูกต%องและเป1นธรรม
25. มีระบบการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
26. การจัดการด%านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินอยู+ในเกณฑดี มีการประสานงานร+วมมือกับ
ฝ‰ายปกครองอย+างใกล%ชิด
27. มีรถดับเพลิงเตรียมความพร%อมตลอดเวลา นอกจากนั้นพนักงานขับรถดับเพลิง ซึ่งมีหน%าที่รับส+ง
ผู%ป‰วยทั้งในและนอกจังหวัดตลอด ๒๔ ชม.
28. มีโครงการเทศกิจเทศบาล เน%นการปCองกันมิให%เยาวชนกระทําผิด และดูแลปCองกันปราบปราม
อาชญากรรมต+าง ๆ โดยมีเจ%าหน%าที่ปฏิบัติการตลอด ๒๔ ชั่วโมง
29. ติดตั้งกล%องวงจรปŒด (CCTV) ครอบคลุมทั่วเขตเทศบาล
30. เป1นแหล+งหัตถกรรมและสินค%าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง
31. มีแหล+งท+องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถานที่เป1นเอกลักษณ
32. มีโครงข+ายคมนาคมขนส+งโดยเฉพาะถนนหนทางที่สมบูรณ มีรถไฟ สายการบิน และทางรถยนต
สามารถติดต+อได%ตลอดพื้นที่จังหวัด และมีเครือข+ายเป1นศูนยกลางคมนาคมในภาคใต%ตอนกลาง ระบบการจราจร
ขนส+งสะดวกปลอดภัย
33. การประปาเทศบาลสามารถให%บริการทั่วเขตและนอกพื้นที่ใกล%เคียง โดยประชาชนเสียค+าน้ําประปา
ในราคาถูก
34. มีสวนสาธารณะเป1นสถานที่พักผ+อนสําหรับประชาชนในเขตเทศบาล และประชาชนทั่วไป
เป1นแหล+งท+องเที่ยว และเป1นสวนสาธารณะระดับประเทศ
35. มีตลาดสดที่ถูกสุขลักษณะอนามัย
36. เทศบาลมีการจัดการกําจัดขยะแบบฝGงกลบในเนื้อที่ ๒๐๐ ไร+ และรองรับการกําจัดขยะได%ทั่วเขต
เทศบาล และพื้นที่ใกล%เคียง
37. ให%ประชาชนเข%ามามีส+วนร+วมในการกําจัดขยะ
38. สภาพภูมิประเทศโดยรวม มีทรวดทรงทางธรณีสัณฐานเป1นที่ราบชายฝGHงทะเลความลาดเทของพื้นที่
อยู+ใน ๑ – ๔ เปอรเซ็นต เป1นข%อดีต+อระบบระบายน้ําโดยแรงโน%มถ+วง
39. คุณลักษณะดินเป1นสันหาดเก+าและหาดทรายเก+า มีเนื้อดินบนและล+างเป1นดินทราย ไหลซึมผ+านของ
น้ําลงสู+ดินได%ค+อนข%างสูง เป1นข%อดีต+อการบําบัดน้ําเสียโดยวิธีธรรมชาติ
• จุดออน ( Weaknesses : W )
1. คนบางกลุ+มขาดจริยธรรม คุณธรรม มีวิถีชีวิตแบบต+างคนต+างอยู+ ไม+เสียสละเพื่อส+วนรวม
และขาดระเบียบวินัย
2. กระแสบริโภคนิยมและวัตถุนิยมรุนแรง ทําลายวิถีชีวิตของประชาชน
3. การแพร+ระบาดของโรคเอดสและยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น และทวีความรุนแรง
4. ประชาชนบางกลุ+มมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพไม+ดีพอ ขาดการปCองกันตนเองจากโรคต+างๆ
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5. ปGญหาของชุมชนที่มีความรุนแรง ปGญหายาเสพติด ปGญหาความไม+ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
6. ปGญหาการพนัน ปGญหาการว+างงาน ขาดการประสานกับเจ%าหน%าที่ของรัฐที่เกี่ยวข%องโดยตรง
7. ระเบียบกฎหมายการปฏิบัติราชการยังล%าหลัง
8. ภาคอุตสาหกรรมขาดแคลนแรงงานที่มีฝมือทักษะ
9. ขาดการจัดการเพื่อพัฒนาการท+องเที่ยวเชิงอนุรักษอย+างเป1นระบบและนักท+องเที่ยวเกรงว+าจะไม+
ปลอดภัย
10. ประสบปGญหาการว+างงานในวัยทํางาน
11. มีปGญหาค+าครองชีพ และความยากจน
12. โครงสร%างพื้นฐาน เช+น ถนนหนทาง ระบบระบายน้ํา ไฟฟCาสาธารณะ การประปา โดยเฉพาะเขต
เลือกตั้งที่ ๔ มีความขาดแคลนโครงสร%างพื้นฐาน
13. ลักษณะเป1นดินร+วนปนทราย การบําบัดน้ําเสียโดยธรรมชาติมีจุดอ+อนทําให%โครงสร%างของดิน
พังทลายได%ง+าย
14. คลองธรรมชาติอยู+ในสภาพที่เสื่อมโทรม และถดถอยซึ่งก+อให%เกิดการตื้นเขิน การรุกล้ําลําน้ํา ซึ่งปก
คลุมด%วยวัชพืชวัสดุตกค%าง
15. แหล+งการกําเนิดน้ําเสีย ได%แก+ชุมชนแออัด และตลาดหัวอิฐ
โอกาส ( Opportunities : O )
1. พ.ร.บ.การศึกษาแห+งชาติ จะทําให%มีการจัดการศึกษาที่สอดคล%องกับความต%องการของท%องถิ่น
2. มีโครงสร%างทางสังคมที่เข%มแข็ง มีการรวมกลุ+มจัดตั้งองคกรชุมชน
3. ประชาชนมีค+านิยม ชอบการศึกษา แสวงหาความรู%
4. พ.ร.บ.กระจายอํานาจแก+องคกรปกครองท%องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ให%เทศบาลมีอํานาจหน%าที่จัดการศึกษา
5. มีการถ+ายโอนอํานาจให%แก+องคกรปกครองส+วนท%องถิ่น
6. ได%รับความร+วมมือ การรักษาพยาบาลที่เกินขีดความสามารถของเทศบาลจากโรงพยาบาล
จังหวัด และสาธารณสุขจังหวัด
7. พ.ร.บ.การกระจายอํานาจแก+องคกรปกครองท%องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ได%ให%อํานาจหน%าที่จัดการบริการ
สาธารณะทางด%านสาธารณสุขได%มากขึ้น
8. พ.ร.บ.กระจายอํานาจองคกรปกครองส+วนท%องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ได%ให%อํานาจหน%าที่เทศบาลในการ
จัดการบริการสาธารณะทางด%านสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชนกว%างขวางขึ้น
9. มีการถ+ายโอนด%านส+งเสริมคุณภาพชีวิตให%แก+เทศบาล
10. รัฐธรรมนูญใหม+มุ+งการให%สิทธิเสรีภาพแก+ประชาชน ส+งเสริมการกระจายอํานาจสู+ท%องถิ่นและเปŒด
โอกาสการมีส+วนร+วมของประชาชนมากยิ่งขึ้น
11. มีการปฏิรูประบบราชการ มีการถ+ายโอนอํานาจสู+ท%องถิ่น พ.ร.บ.ข%อมูลข+าวสาร จะทําให%มีการ
กระจายข%อมูลข+าวสารที่ดี เป1นระบบและทั่วถึง
12. เป1นแหล+งผลิตการเกษตรที่สําคัญของภาคใต%
13. มีโอกาสพัฒนาการท+องเที่ยวเชิงอนุรักษ โดยอาศัยแหล+งประวัติศาสตร อารยธรรม และวัฒนธรรม
ท%องถิ่นเป1นจุดขายมีความเป1นไปได%ที่จะพัฒนาภาคธุรกิจบริการหรือภาคอุตสาหกรรม ให%มีความเชื่อมโยงกับการ
ท+องเที่ยว เช+นอุตสาหกรรมของที่ระลึก และอาหารพื้นเมือง
14. มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย
15. พื้นที่ราบลุ+มชายฝGHงทะเลด%านทิศตะวันออกเป1นที่ราบลุ+มชายฝGHงทะเล มีข%อดีคือ เป1นพื้นที่รับน้ํา
หลากและน้ําเอ+อ จากชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช
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16. เทศบาลมีคลองสายหลัก สายย+อยทั้งคลองธรรมชาติ ทําหน%าที่ผันน้ําหลากจากตัวชุมชนเมืองระบาย
ลงสู+อ+าวนครศรีธรรมราช
17. เทศบาลอยู+ในเขตอิทธิพลช+องมรสุมและพายุโซนร%อน จึงมีฝนตกชุก เป1นข%อดีต+อระบบบําบัดน้ําเสีย
ในด%านกลิ่นและการเจือจางน้ําสกปรก
• อุปสรรค ( Threats : T )
1. การเคลื่อนย%ายแรงงานอพยพเข%ามาทํางานในเขตเทศบาล ส+งผลให%เกิดปGญหาชุมชนแออัด
ขาดแคลนสาธารณสุขมูลฐาน
2. ระเบียบกฎหมายการปฏิบัติราชการยังล%าหลัง
3. สภาพเศรษฐกิจของประเทศ ทําให%มีผลกระทบต+อการกระจายรายได%ของประชาชน
4. สภาพภูมิประเทศง+ายต+อการเกิดอุทกภัย และภัยธรรมชาติอื่นๆ ส+งผลกระทบต+อโครงสร%างพื้นฐาน
ชํารุดเสื่อมโทรมเร็วกว+าปกติ
3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดล7อมที่เกี่ยวข7อง
3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส+งผลกระทบต+อเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม+จะส+งผลต+อองคกรปกครองส+วนท%องถิ่นอย+างไร
- แนวโน%มการยกฐานะจาก อบต. เป1นเทศบาลทั่วประเทศ
- แนวโน%มการควบรวมองคกรปกครองส+วนท%องถิ่นที่มีพื้นที่ในตําบลเดียวกันให%มีองคกรเดียว
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให% อปท.
3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส+งผลกระทบต+อเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย
พม+า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟŒลิปปŒนส กัมพูชา บรูไน เพื่อที่จะให%มีผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
ร+วมกัน จะมีรูปแบบคล%ายๆ กลุ+ม Euro Zone นั่นเอง จะทําให%มีผลประโยชน อํานาจต+อรองต+างๆ กับคู+ค%าได%มากขึ้น
และการนําเข%า ส+งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว%นสินค%าบางชนิดที่แต+ละประเทศอาจจะขอไว%ไม+ลดภาษีนําเข%า
(เรียกว+าสินค%าอ+อนไหว)
Asean จะรวมตัวเป1น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป1นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วัน
นั้นจะทําให%ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย+างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพเขียว) หรือแนวทางที่จะให% AEC เป1นไปคือ
1. การเป1นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
2. การเป1นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข+งขันสูง
3. การเป1นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท+าเทียมกัน
4. การเป1นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข%ากับเศรษฐกิจโลก
จากการที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได%กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาไว% จํานวน 6 ยุทธศาสตร
ดังนั้น จึงวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข%าสู+ AEC ที่จะส+งผลกระทบต+อเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชในยุทธศาสตรต+างๆ ดังนี้
1. ยุทธศาสตรด%านการเมืองการบริหาร
การพัฒนาด%านการเมือง การปกครองและการบริหาร ด%านการเมืองในระดับชาติอาจยัง
ความขัดแย%งด%านการเมืองระหว+างรัฐสมาชิกด%วยกันเอง รวมทั้งปGญหาการก+อการร%ายที่เป1นผลมาจากการเมือง ซึ่ง
ประเทศใดประเทศหนึ่งไม+สามารถแก%ไขได%โดยลําพัง การบริหารภาครัฐต%องเร+งรัดพัฒนาให%ตอบสนองการให%บริการ
โดยเฉพาะอย+างยิ่งการให%บริการในด%านการอนุญาต อนุมัติ ต+างๆ ซึ่งต%องมีคู+มือภาษาอังกฤษ จีน เป1นต%น เพื่อสื่อสาร
กับชาวต+างชาติที่ต%องการทํานิติกรรมต+างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช+น การเสียภาษีบํารุงท%องที่ การเสียภาษีปCาย เป1นต%น อีกทั้ง
เจ%าหน%าที่ภาครัฐจําต%องพัฒนาการใช%ภาษาอังกฤษให%อยู+ในระดับที่สื่อสารกับผู%ใช%บริการที่เป1นชาวต+างชาติ
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2. ยุทธศาสตรด%านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
ปGญหาสังคมจะรุนแรงถ%าไม+ได%รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจํานวนมากมากขึ้น
ปGญหาการแบ+งชนชั้น ถ%าคนไทยทํางานกับคนต+างชาติที่ด%อยกว+า อาจมีการแบ+งชนชั้นกันได% จะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น
และอาจมี พม+าทาวน ลาวทาวน กัมพูชาทาวน ปGญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก+ออาชญากรรมจะเพิ่มขึ้น
อย+างมากจากชนนั้นที่มีปGญหา คนจะทําผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม+รู%กฎหมาย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ต%องให%ความสําคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร%อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรม
ของแต+ละชนชาติอาจมีความแตกต+างกัน ดังนั้น อาจมีการฝ‰าฝWนกฎหมายจากชาวต+างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดย
ตั้งใจและความไม+รู%กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปGญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากขึ้นจากการหลั่งไหลของ
แรงงานต+างด%าวที่เข%ามาทํางานในไทยมากขึ้น
3. ยุทธศาสตรด%านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี
ภาษาอังกฤษยังเป1นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน%อยกว+าประเทศอื่นๆใน
อาเซียน ดังนั้น เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช ได%เริ่ มต%นสนับสนุน ส+งเสริมการนํ าครูชาวต+างชาติเ ข%ามาสอน
ภาษาอังกฤษโรงเรียนในพื้นที่ เพื่อนําร+องไปสู+โครงการอื่นๆในการเร+งรัดพัฒนาให%ประชาชนในพื้นที่มีทักษะในการ
สนทนาภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น ศาสนา อาจเกิดความขัดแย%งในการเผยแพร+ศาสนาของชาวต+างชาติที่เดิน
ทางเข%ามาในไทยมากขึ้น เช+น อาจมีการเผยแผ+ศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว+างผู%
นับ ถือศาสนาที่แตกต+ างกัน เช+ น ชาวคริ สเตีย นมาท+องเที่ย วในวัด ที่เ ป1 นแหล+ งท+ องเที่ย วและมี การลบหลู+ อย+ า ง
รู%เท+าไม+ถึงการณ เป1นต%น
วัฒนธรรม ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL
COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติการด%านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทรที่สําคัญ คือ
การพัฒนามนุษยและการสร%างอัตลักษณอาเซียน ต%องสร%างความตระหนักรู%ถึงความแตกต+างในมรดกทาง
วัฒนธรรม เช+น มุสลิมมีอาหารที่เป1นข%อห%าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม+มีการจับมือกับเพศตรงข%าม การใช%มือซ%ายใน
การส+งของหรือนามบัตรให%แก+ชาวมุสลิมถือเป1นสิ่งไม+สุภาพ เป1นต%น
4. ยุทธศาสตรด%านสาธารณูปโภคและโครงสร%างพื้นฐาน
การเข%าสู+ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําให%องคกรปกครองส+วนท%องถิ่น
โดยเฉพาะอย+างยิ่งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ต%องให%ความสําคัญกับการพัฒนาโครงสร%างพื้นฐานเพื่อรองรับการ
หลั่งไหลเข%ามาของประชากรประเทศเพื่อนบ%านไม+ว+าจะเข%ามาในฐานะนักท+องเที่ยว คนทํางาน หรือการอื่นใด การ
พัฒนาโครงสร%างพื้นฐานที่สําคัญ เช+น ถนน ปCายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต+างประเทศที่จําเป1น เป1นต%น
5. ยุทธศาสตรด%านเศรษฐกิจ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ต%องเร+งบูรณาการสถานที่ท+องเที่ยวในพื้นที่ รวมทั้งร+วม
บูรณาการการทํางานกับโรงแรมที่พักในพื้นที่ เพื่อพัฒนาไปสู+ความยั่งยืนของแหล+งท+องเที่ยวดังกล+าว
6. ด%านสาธารณสุขและสิ่งแวดล%อม
ปGญหาด%านสาธารณสุขที่สําคัญคงหนีไม+พ%น โรคติดต+อที่สําคัญ ไม+ว+าจะเป1น โรคเอดส
ไข%เลือดออก SARs ไข%หวัดนกและโรคอื่นๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย%ายแรงงานเข%ามาในไทย การค%ามนุษยและการ
ท+องเที่ ยว มี ความเสี่ยงต+อการปนเปWXอน การแพร+ระบาดของโรคศัตรู พืชและโรคระบาดสัตว อาจจะส+ งผลต+ อ
สิ่งแวดล%อมในชุมชนของเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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โครงสร7างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2551-2564
ยุทธศาสตร
ชาติ 20 ปk

การสรางความสามารถ

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด

ยุทธศาสตร
ของจังหวัด
นครศรีธรรม
ราช

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย*

การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป"นมิตรกับสิ่งแวดลอม
การสรางความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข%งขันไดอย%างยั่งยืน

การเสริมความเป"นธรรมลดความ
เหลื่อมล้ําในสังคม

การเพิ่มประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาลในภาครัฐ

ดานความมั่นคง

การพัฒนาสินค%าเกษตรให%
ปลอดภัยและมีศักยภาพใน
การส+งออก

ยุทธศาสตรที่ 1
การบริหารจัด
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ขององคกร
ปกครองสวน
ท7องถิ่นใน
เขตจังหวัด
นครศรีฯ
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
เทศบาลนคร
นครศรี
ธรรมราช

การสรางโอกาสความเสมอภาค
และเท%าเทียมกันทางสังคม

การพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน

ความมั่นคง

ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาการ
ท+องเที่ยวฯ

ยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนาทรัพยากร
ธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล%อม

ยุทธศาสตรที่ 6
ด%านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล%อม

ยุทธศาสตรที่ 4
ด%าน
สาธารณูปโภค
และโครงสร%าง
พื้นฐาน

การพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานทางคมนาคมขนส%งและ
ระบบโลจิสติกส*ใหรองรับการการคา การลงทุนการ
ท%องเที่ยว การเกษตรและ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

การพัฒนาการท+องเที่ยว
นานาชาติบนฐานทรัพยากร
และเอกลักษณของพื้นที่

ยุทธศาสตรที่ 3 การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล%อมอย+าง
ยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 5

การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
องคกรภายใต%
ระบบธรรมาภิ
บาล
ยุทธศาสตรที่ 1

ด%านการเมือง
การบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาคน ชุมชน
และสังคมให%น+าอยู+ฯ

ยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนา
โครงสร%าง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่
3
ด%านการศึกษา
ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
และประเพณี

ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 2
ด%านสวัสดิการ
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 5

ด%านเศรษฐกิจ

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนา
ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
เทศบาลนคร
นครศรี
ธรรมราช

เปCาประสงค

กลยุทธ

ยุทธศาสตรที่ 6
ด%านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล%อม

สภาพ
แวดล%อม
และภูมิ
ทัศนสวย
งาม เป1น
เมืองน+า
อยู+

การปรับ
ปรุงดูแล
สภาพ
แวด
ล%อม
มีการ
จัดการ
ขยะที่มี
ประสิทธิ
ภาพ

มีการ
บริหาร
จัดการขยะ
มูลฝอย
และสิ่ง
ปฏิกูลอย+าง
มีประสิทธิ
ภาพ

ให%ความรู%
แก+
ประชาชน
เพื่อ
ปCองกัน
ควบคุม
โรคให%ถูก
สุข
อนามัย
ที่ดี

ก+อสร%าง
ซ+อมแซม
และ
ปรับปรุง
ระบบน้ํา
เพื่อการ
อุปโภค
บริโภค

ยุทธศาสตรที่ 1

ยุทธศาสตรที่ 4

ประชาชน
ได%รับบริการ
ด%าน
สาธารณสุข
อย+างทั่วถึง
และมีความรู%
ด%านการ
ปCองกัน
ควบคุมโรค
สุขอนามัยใน
การบริโภค

พัฒนา
ปรับปรุง
ระบบ
ไฟฟCาและ
ติดตั้ง
ไฟฟCา
สาธารณะ

มีระบบ
โครงสร%าง
พื้นฐาน
และ
สาธารณูป
โภคที่ได%
มาตรฐาน
ทั่วถึง
เพียงพอ

การ
พัฒนา
ก+อสร%าง
ปรับปรุง
และ
บํารุงรัก
ษาถนน
ทางเท%า
ท+อ
ระบาย
น้ํา
สะพาน
และ
อาคาร
สถานที่

ก

ประชาชน
ได%รับข%อมูล
ข+าวสารที่
รวดเร็ว
ทันสมัย
และมีประ
สิทธิ
ภาพ

การพัฒนา
บุคลากร
และองคกร
ให%ทันสมัย
มีประสิทธิ
ภาพในการ
บริหาร
เพื่อให%เกิด
การบริการ
ที่ดีแก+
ประชาชน
และเป1น
องคกร
ธรรมา
ภิบาล

การ
ส+งเสริม
การมี
ส+วน
ร+วมใน
การ
พัฒนา
ท%องถิ่น
ของ
ประชา
ชน

ยุทธศาสตรที่ 3
ด%านการศึกษา
ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม และ
ประเพณี

ก

เปŒดโอกาสให%
ประชาชนเข%า
มามีส+วนร+วม
ในการบริหาร
จัดการ
ตั้งแต+ร+วมคิด
ร+วมทํา ร+วม
ตรวจสอบ
และ
ประเมินผล

การ
พัฒนา
การ
จัดเก็บ
รายได%ให%
ทัน สมัย
และมี
ประสิทธิ
ภาพ
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บุคลากร
ทุกระดับมี
ศักยภาพ
ในการ
บริหารและ
ปฏิบัติงาน
อย+างมีประ
สิทธิ
ภาพ

การ
พัฒนา
คุณภาพ
การ
ศึกษา
และ
พัฒนา
การ
เรียนรู%

การศึกษา
ระดับประถม
ศึกษามี
ประสิทธิภาพ
ได%มาตรฐาน
และเป1นที่พงึ
พอใจของ
ผู%ปกครอง
นักเรียน

การ
ส+งเสริม
การกีฬา
และ
นันทนา
การ

ยุทธศาสตรที่ 2
ด%านสวัสดิการ
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต

การศึกษา
ระดับ
มัธยมศึกษา
มีประสิทธิ
ภาพได%
มาตรฐาน
และเป1นที่
พึงพอใจ
ของผู%
ปกคอรง
นักเรียน

ส+งเสริม
สนับสนุน
ทํานุบํารุง
ศาสนา
ศิลปวัฒน
ธรรม
ประเพณี
และภูมิ
ปGญญา
ท%องถิ่น

การศึกษา
นอกระบบ
และตาม
อัธยาศัยมี
ประสิทธิภาพ
เป1นที่พงึ
พอใจของ
ผู%ปกครอง
ชุมชนและ
สังคม

การ
พัฒนา
สวัสดิ
การ
สังคม

การสร%าง
ความ
เข%มแข็ง
ชุมชน
สนับสนุน
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพยสิน

สนับสนุน
ส+งเสริม
และอนุรกั ษ
วัฒนธรรม
ประเพณี
และภูมิ
ปGญญา
ท%องถิ่น

การ
พัฒนา
สาธารณ
สุข

ยุทธศาสตรที่5
ด%านเศรษฐกิจ

ประชาชน
มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
ชุมชน
เข%มแข็ง
บนฐาน
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
การพัฒนา
สร%างจิตสํานึก
เพื่อปCองกัน
และแก%ไข
ปGญหาการ
แพร+ระบาด
ของยาเสพติด

ประชาชน
ชุมชน
มีงาน
มีอาชีพ
มีรายได%
เพิ่มขึ้น

การพัฒนา
ส+งเสริม
อาชีพแก+
ประชาชน

ประชาชน
รู%จักแหล+ง
ท+องเที่ยว
และมี
แหล+ง
ท+องเที่ยวที่
หลาก
หลายมาก
ขึ้น
ส+งเสริม
และ
พัฒนา
การท+อง
เที่ยว
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนา
ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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แผนงาน

โครงการ

การปรับ
ปรุงดูแล
สภาพ
แวด
ล%อม
มีการ
จัดการ
ขยะที่มี
ประสิทธิ
ภาพ

ให%ความรู%
แก+
ประชาชน
เพื่อ
ปCองกัน
ควบคุม
โรคให%ถูก
สุข
อนามัย
ที่ดี

แผนงาน
สาธารณสุข

ก+อสร%าง
ซ+อมแซม
และ
ปรับปรุง
ระบบน้ํา
เพื่อการ
อุปโภค
บริโภค

แผนงานเคหะ
และชุมชน

พัฒนา
ปรับปรุง
ระบบ
ไฟฟCาและ
ติดตั้ง
ไฟฟCา
สาธารณะ

การ
พัฒนา
ก+อสร%าง
ปรับปรุง
และ
บํารุงรัก
ษาถนน
ทางเท%า
ท+อ
ระบาย
น้ํา
สะพาน
และ
อาคาร
สถานที่

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

การพัฒนา
บุคลากร
และองคกร
ให%ทันสมัย
มีประสิทธิ
ภาพในการ
บริหาร
เพื่อให%เกิด
การบริการ
ที่ดีแก+
ประชาชน
และเป1น
องคกร
ธรรมา
ภิบาล

การส+ง
เสริม
การมี
ส+วน
ร+วมใน
การ
พัฒนา
ท%อง
ถิ่นของ
ประชา
ชน

แผนงานการ
พาณิชย

การ
พัฒนา
การ
จัดเก็บ
รายได%ให%
ทัน สมัย
และมี
ประสิทธิ
ภาพ

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

การ
พัฒนา
คุณภาพ
การ
ศึกษา
และ
พัฒนา
การ
เรียนรู%

การ
ส+งเสริม
การกีฬา
และ
นันทนา
การ

แผนงาน
การศึกษา

ส+งเสริม
สนับสนุน
ทํานุบํารุง
ศาสนา
ศิลปวัฒน
ธรรม
ประเพณี
และภูมิ
ปGญญา
ท%องถิ่น

การ
พัฒนา
สวัสดิ
การ
สังคม

แผนงาน
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

รายละเอียดปรากฏตามแบบ ผ 01-ผ.08

การสร%าง
ความ
เข%มแข็ง
ชุมชน
สนับสนุน
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพยสิน

แผนงานงบ
กลาง

การ
พัฒนา
สาธารณ
สุข

การพัฒนา
สร%างจิตสํานึก
เพื่อปCองกัน
และแก%ไข
ปGญหาการ
แพร+ระบาด
ของยาเสพติด

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

การพัฒนา
ส+งเสริม
อาชีพแก+
ประชาชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห

ส+งเสริม
และ
พัฒนา
การท+อง
เที่ยว

แผนงานสร%าง
ความเข%มแข็ง
ชุมชน
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91
สวนที่ 4
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร#

ดาน

แผนงาน

หนวยงานรับผิดชอบหลัก
- สํานักปลัดเทศบาล
- กองวิชาการและ
แผนงาน
- สํานักการคลัง
- กองสวัสดิการสังคม
- สํานักปลัดเทศบาล
- กองสวัสดิการสังคม
- กองสวัสดิการสังคม

1

ดานการเมืองการบริหาร

บริหารทั่วไป

บริหารทั่วไป

2

ยุทธศาสตร ดานสวัสดิการ
สังคมและคุณภาพชีวิต

การดําเนินงานอื่น
บริหารทั่วไป
บริการชุมชนและสังคม

3

ดานการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณี

บริหารทั่วไป

งบกลาง
การรักษาความสงบภายใน
สังคมสงเคราะห
สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน
บริหารทั่วไป

บริการชุมชนและสังคม

4

ดานสาธารณูปโภคและ
โครงสรางพื้นฐาน

สํานักการคลัง
สํานักการช*าง

การศึกษา

-

สํานักการศึกษา

สํานักการคลัง

การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

-

สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการศึกษา

สํานักการช*าง,
สํานักการคลัง

บริการชุมชนและสังคม

เคหะและชุมชน

-

สํานักการช*าง

สํานักปลัดเทศบาล

การเศรษฐกิจ

การพาณิชย

-

สํานักการประปา

-

สํานักปลัด

ดานเศรษฐกิจ

บริการชุมชนและสังคม

สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

6

ดานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

บริการชุมชนและสังคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

6

สํานักการคลัง
สํานักการคลัง
สํานักการคลัง
สํานักการคลัง

- กองวิชาการและ
แผนงาน

5

รวม

หนวยงาน
สนับสนุน
สํานักการช*าง,

4

10

- กองการแพทย
- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

9

สํานักการคลัง
สํานักการช*าง,
สํานักการคลัง
กองวิชาการและ
แผนงาน
สํานักการคลัง
สํานักปลัดเทศบาล

สํานักการช*าง,
สํานักการคลัง
สํานักการช*าง

5

92
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หนาที่ ผ.
7207

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป= (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ป= 2561
ป= 2562
ป= 2563
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตรA
1.) ดานการเมืองการบริหาร
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
รวม

36,701,000
36,701,000

10
10

27,100,000
27,100,000

10
10

27,100,000
27,100,000

10
10

27,100,000
27,100,000

44
44

รวม

3
4
16
17
40

116,616,000
10,730,000
5,900,000
10,808,000
144,054,000

3
4
16
16
39

126,110,400
10,730,000
5,900,000
11,600,000
154,340,400

3
4
16
16
39

135,604,800
10,730,000
5,900,000
13,900,000
166,134,800

3
4
16
16
39

145,099,200
10,730,000
5,900,000
14,850,000
176,579,200

12
16
64
65
157

641,108,400

3
88
22
รวม 113

4,789,720
243,996,200
15,795,000
264,580,920

3
87
22
112

4,789,720
237,992,540
15,795,000
258,577,260

3
84
22
109

4,789,720
239,281,000
15,795,000
259,865,720

3
84
22
109

4,789,720
242,274,400
15,795,000
262,859,120

12
343
88
443

19,158,880
963,544,140
63,180,000
1,045,883,020

รวม

51
6
57

542,746,000
202,846,060
745,592,060

58
6
64

298,611,000
202,846,060
501,457,060

42
6
48

346,860,500
202,846,060
549,706,560

58
6
64

616,174,000
202,846,060
819,020,060

209
24
233

1,804,391,500
811,384,240
2,615,775,740

รวม

1
1

5,200,000
5,200,000

1
1

5,250,000
5,250,000

1
1

5,250,000
5,250,000

1
1

5,300,000
5,300,000

4
4

21,000,000
21,000,000

47,445,000
90,602,000
138,047,000
1,334,174,980

44
10
54
280

47,607,800
92,662,000
140,269,800
1,086,994,520

44
10
54
261

47,935,000
94,308,000
142,243,000
1,150,300,080

44
10
54
277

4.) ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
4.2 แผนงานการพาณิชย(
5.) ดานเศรษฐกิจ
5.1 แผนงานสร)างความเข)มแข็งของชุมชน
6.) ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
6.1 แผนงานสาธารณสุข
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน

รวม 4 ป=
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

14
14

2.) ดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานงบกลาง
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห(
2.4 แผนงานสร)างความเข)มแข็งของชุมชน
3.) ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี
3.1 แผนงานบริหารทั่วไป
3.2 แผนงานการศึกษา
3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ป= 2564
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

44
10
รวม 54
รวมทั้งสิ้น 279

118,001,044
118,001,044
523,430,400
42,920,000
23,600,000
51,158,000

48,190,000
176
191,177,800
95,129,200
40
372,701,200
143,319,200 216
563,879,000
1,434,177,580 1,097 5,005,647,204

หนาที่ 73
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท&องถิ่นสี่ป/ (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองส7วนท&องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ผ. 01
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให&น7าอยู7
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองคกรภายใต&ระบบธรรมาภิบาล
1.ยุทธศาสตร ด&านการเมืองการบริหาร
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค>

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการสถานีวิทยุกระจายเสียง 1. เพื่อสงเสริมและพัฒนา กระจายข,อมูล
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช การประชาสัมพันธ> ด,าน
City Radio FM 88.50 MHz มวลชนสัมพันธ>ระหวาง
เทศบาลกับชุมชน
2.เพื่อประชาสัมพันธ>
ขาวสารราชการ พบปะ
ชุมชนเพื่อรับรู,สภาพ
ปPญหา ความต,องการของ
แตละชุมชน ความรู,ด,าน
การเมือง ด,านสังคม
ด,านสาธารณสุข และด,าน
สงเสริมการศึกษาให,
ครอบคลุมทุกชุมชนในเขต
รับผิดชอบของเทศบาล

ขาวสาร เพื่อ
สงเสริมความ
เข,าใจกับประชาชน
สนับสนุนเผยแพร
ให,การศึกษา และ
ความรู,ในทุกๆด,าน
ให,แกประชาชน

2561
(บาท)
200,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได,รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
200,000 1.การตรวจสอบสําเนา1.ประชาชนในเขตเทศบาล กองวิชาการ
ขาวจากสมุดบันทึก ได,รับขาวสารอยางทั่วถึง
และแผนงาน
การกระจายเสียง 2.ประชาชนในชุมชนเขต
2.การตรวจสอบการ เทศบาลได,แลกเปลี่ยน
ดําเนินการตามผัง ขาวสารเพื่อประชาสัมพันธ>
รายการการออกอากาศ3.ประชาชนในเขต
3.การสรุปการดําเนิน เทศบาลได,พัฒนาความรู,อยาง
งานทุกเดือนเสนอ ตอเนื่อง และยั่งยืน
คณะผู,บริหาร
4.สร,างความเข,าใจอันดี
ระหวางเทศบาลกับ
ประชาชนและองค>กรภายนอก
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค>

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได,รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

3. เพื่อประชาสัมพันธ>
ผลิตภัณฑ>หัตถกรรม
และสินค,าของชุมชน
4. เพื่อเปTนสื่อกลาง
การสงเสริมการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย
ในสวนการบริหารท,องถิ่น
5.เพื่อสร,างการมีสวนรวม
ของประชาชนในเขต
เทศบาลกับองค>กร
ภายนอก

2 โครงการเลือกตั้งนายก
เทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล

3 กอสร,างอาคารโรงจอดรถ
ชั้น 1 ขนาด 12.00 x
15.00 มพื้นที่ 180 ตร.ม.

-เพื่อจัดการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

จัดการ เลือกตั้ง
จํานวน 1 ครั้ง

เพื่อกอสร,างอาคาร
โรงจอดรถ ให,เพียงพอ
ตอบุคลากรและผู,มาติด
ตอราชการ

กอสร,างอาคารโรงจอด
รถจํานวน 1 แหง
นครศรีธรรมราช
แหงใหม

4,000,000

-

-

-

เลือกตั้งนายกฯและ มีนายกฯ และสท. เพื่อบริหาร สํานักปลัด
สท. จํานวน
งานเทศบาล
เทศบาล
1 ครั้ง

201,000

-

-

-

จํานวน 1 แหง

มีพื้นที่จอดรถที่สามารถกัน
แดดได,

สํานัก
ปลัดเทศบาล

95

ที่

โครงการ

4 โครงการอบรมสัมมนา
บุคลากรเทศบาล

5 กอสร,างอาคารที่พักอาศัย
ผู,บริหาร

6 โครงการปรับปรุงอาคาร
หอประชุมเมือง

วัตถุประสงค>
-เพื่อพัฒนาความรู,
ความสามารถ
และสร,างทัศนคติ
ที่ดีในการปฏิบัติงาน

เพื่อกอสร,างอาคาร
ที่พักอาศัยผู,บริหาร
เพื่อปรัปปรุงอาคาร
ให,ปลอดภัย และอํานวย
ความสะดวกแกผู,ใช,
บริการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดอบรมสัมมนา/ทัศน
ศึกษาดูงานแกผู,บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ,าง เพื่อให,ได,รับ
ความรู, ด,านสงเสริม
คุณธรรม ด,านกฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข,องใน
การปฏิบัติงานและด,าน
นวัตกรรมเปTนต,น
กอสร,างอาคารที่พัก
อาศัยผู,บริหาร จํานวน
1 แหง
เพื่อปรัปปรุงอาคาร
หอประชุมเมือง สวนสม
เด็จพระศรีนครินทร> 84
โดยทําการรื้อหลังคาเดิม
ติดตั้งหลังคากรีดลอน
ใหมพื้นที่ประมาณ
7,650.00 ตร.ม.
ปรับปรุง โดยการปูพรม
ฝาเพดาน ฝาผนัง ระบบ
ไฟฟา ระบบเครื่องเสียง
แอร> ฯลฯ

2561
(บาท)
1,000,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,000,000 1,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
1,000,000 ความพึงพอใจ
ของผู,เข,ารับการ
อบรม/สัมมนา
ทัศนศึกษาดูงาน
อยูในระดับดี
70%

2,000,000

-

-

-

6,400,000

-

-

-

มีอาคารที่พัก
อาศัยผู,บริหาร
จํานวน 1 แหง
จํานวน 1 ครั้ง

ผลที่คาดวา
จะได,รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

บุคลากรของเทศบาลมี
ความรู,ความใจในการปฏิบัติ
งานดียิ่งขึ้นมีขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน

สํานักปลัด
เทศบาล

มีอาคารที่พักอาศัยผู,บริหาร

สํานักปลัด
เทศบาล

หอประชุมมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นบรรยากาศประชุม
หรือจัดกิจกรรม

สํานักปลัด
เทศบาล
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค>

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 โครงการปรับปรุงศูนย>
เทคโนโลยีและสารสนเทศ

- เพื่อปรับปรุงศูนย>
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศให,สามารถ
รองรับห,องแสดงภาพ
กล,องโทรทัศน>
วงจรปaดที่เพิ่มขึ้น
- เพื่อรองรับประชาชน
ที่มาใช,บริการ

- ขนาดห,อง 27.00
X 18.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน,อยกวา 486
ตารางเมตร

8 โครงการติดตั้งกล,องโทรทัศน>

- เพื่อปองกันและดูแล
รักษาความปลอดภัย
ให,กับสถานที่ราชการ
เขตชุมชน และสถานที่
สําคัญภายในเขตเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และแบงเบาภาระในการ
ปฏิบัติงานของเจ,าหน,า
ที่ตํารวจ ทั้งในงานด,าน
ปราบปรามอาชญากรรม
และด,านจราจร ภายใน
พื้นที่เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

- มีจุดติดตั้งกล,องโทร
ทัศน>วงจรปaด 53
จุด ดังนี้
1.หน,า ร.ร.ศรีธรรม
ราช(มัธยม)
2.ทางเข,าสวนสมเด็จฯ
ข,างสนามกีฬา
3.หน,าวัดประดู
4.หน,าวัดชะเมา
5.ทางเข,าร.ร.ศรีทวี
6.สามแยกเทวราช
7.สามแยกซอยศรีทวี
8.สี่แยกวัดคิด
9.สามแยกวัดคิด

วงจรปaด(CCTV)

2561
(บาท)
2,900,000

20,000,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
2,900,000 2,900,000

20,000,000

20,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได,รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
2,900,000

100%

- ศูนย>เทคโนโลยีและ
กองวิชาการ
สารสนเทศสามารถรอง
และแผนงาน
รับห,องแสดงภาพกล,อง
โทรทัศน>วงจรปaดได,เพิ่มขึ้น
- สามารถรองรับ
ประชาชนที่มาใช,บริการ

20,000,000

80%

- ปองกันและดูแลรักษา
ความปลอดภัยให,กับสถานที่
ราชการ เขตชุมชน
และสถานที่สําคัญภาย
ในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
- เพิ่มประสิทธิภาพและ
แบงเบาภาระในการ
ปฏิบัติงานของเจ,าหน,า
ที่ตํารวจ ทั้งในงานด,าน
ปราบปรามอาชญากรรม
และด,านจราจร ภายใน
พื้นที่เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

กองวิชาการ
และแผนงาน
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค>
- เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย>สินให,กับประชาชน
และนักทองเที่ยว
โดยใช,ระบบโทรทัศน>
วงจรปaดในการเฝาระวัง
การกระทําความผิด
ตรวจจับการกระทํา
ความผิดและบันทึกภาพ
ไว,เปTนหลักฐานในการ
ดําเนินคดี

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
10.หน,าร,านจิมมี่
11.หน,าโรงแรมเพอร>
ไพลิน
12.หน,าห,างลัคกี้
13.หน,าไทยพานิชย>
14.สามแยกทาดาน
15.ทางออกเทศบาล
16.หน,าวัดมเหยงคณ>
17.หน,าซอยราชเดช
18.หน,าร.ร.อนุบาล
จังหวัด
19.หน,าศาลาประดูหก
20.หน,าร.ร.เสมาเมือง
21.หน,าตลาดทาม,า
22.หน,าซอยชาววัง
23.หน,าซอยแมมวง
24.หน,าซอยสระเรียง
25.หน,าซอยศรีธามา
(ข,างทานขุน)
26.หน,าร.ร.ท,าวโคตร
27.หน,าพิพิธภัณฑ>
28.หน,าร.ร.เพชรจริก
29.หน,าร.ร.ศาลามีชัย
30.สามแยกโพธิ์ยาย
รถ ตะวันตก
31.สามแยกพระเวียง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได,รับ
- รักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย>สินให,กับประชาชน
และนักทองเที่ยว โดยใช,ระบบ
โทรทัศน>วงจรปaดในการ
เฝาระวังการกระทํา
ความผิด ตรวจจับการ
กระทําความผิด และ
บันทึกภาพไว,เปTนหลักฐาน
ในการดําเนินคดี

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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โครงการ

9 จัดเก็บภาษีนอกสถานที่

วัตถุประสงค>
- สร,างความรู,ความเข,าใจ
ในการชําระภาษี
- ให,ประชาชนผู,มีหน,าที่
เสียภาษีได,ทราบถึงผล
ตอบแทนจากการชําระ
ภาษี
- ให,บริการจัดเก็บภาษี
ถึงพื้นที่เพื่อความสะดวก
รวดเร็ว ประชาชน
พึงพอใจและเกิดความเปTน
ธรรมในการชําระภาษี
- เพื่อประหยัดเวลาและ
คาใช,จายของประชาชน
- เพื่อตรวจสอบสภาพ
การใช,ประโยชน>ของ
โรงเรือนและที่ดิน ปาย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ออกเรงรัดและ
จัดเก็บภาษีบริเวณ
ถนนสายตางๆ ภายใน
เขตเทศบาล โดยมี
กลุมเปาหมายดังนี้
- ตรวจสอบและ
จัดเก็บภาษีโรงเรือน

และที่ดิน
ภาษีบํารุงท,องที่ และ

ภาษีปาย กรณีไม
ยื่นแบบภายในกําหนด
ของการชําระภาษี
แตละประเภท
- ตรวจสอบข,อมูล
เพิ่มเติม ข,อมูลใหม
และข,อมูลที่เปลี่ยน
แปลงของโรงเรือน ปาย
และที่ดิน
- เรงรัดจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและที่ดิน
ภาษีปาย กรณีแจ,งการ
ประเมินแล,ว ไมมาชําระ
ภาษีภายในกําหนด

2561
(บาท)
200,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
200,000 จํานวนจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที่

ผลที่คาดวา
จะได,รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ทําให,ประชาชนได,รับ
บริการชําระภาษีถูกต,อง
รวดเร็ว และเปTนธรรม
- ประชาชนได,รับบริการ
จากการจัดเก็บภาษีถึงบ,าน
ถึงพื้นที่ มีความสะดวก
รวดเร็วและพึงพอใจ
- ประชาชนไมเสียเวลาและ
ประหยัดคาใช,จาย

สํานักการคลัง
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค>

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- ตรวจสอบสภาพที่
เปTนจริงของการใช,
ประโยชน>ในอาคาร
การเปลี่ยนแปลงปายการ
ใช,ประโยชน>ในที่ดินและ
นําข,อมูลมาปรับปรุงใน
ทะเบียนทรัพย>สิน
(ผ.ท.4) และใน
คอมพิวเตอร>ให,เปTน
ปPจจุบัน
ประชาสัมพันธ>การ
10 ประชาสัมพันธ>การจัดเก็บภาษี - สร,างความรู,ความ
เข,าใจในการชําระภาษี
จัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท
- ให,ประชาชนผู,มีหน,าที่ ภายในเขตเทศบาล โดย
เสียภาษีได,ทราบถึง
- ติดตั้งคัทเฮาท>
รายละเอียดในการ
ขนาด 3.60 ×4.80 ม.
ชําระภาษี
จํานวน 2 จุด
- เพื่อประหยัดเวลา
- จัดทําแผนพับ
ประชาสัมพันธ>เพื่อแนะนํา
และคาใช,จายของ
ประชาชน
ขั้นตอนการชําระภาษี
- เพื่อตรวจสอบการใช,
- จัดซื้อใบประกาศ
ประโยชน>ในทรัพย>สิน
หรือโลประกาศเกียรติคุณ
ของตนเอง
ฯลฯ เพื่อเปTนเกียรติ
- เพื่อเปTนการจูงใจ
และยกยองผู,ให,ความ
ให,ประชาชนมายื่นแบบ รวมมือในการชําระภาษี
และชําระภาษีภายในกําหนด

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

200,000

200,000

200,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

200,000 - จํานวนปาย
ประชาสัมพันธ>
2 ปาย
- จํานวนเอกสาร
เผยแพรประชา
สัมพันธ>

ผลที่คาดวา
จะได,รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- เทศบาลจะได,รับเงิน
สํานักการคลัง
ประเภทภาษีได,ตามกําหนด
ระยะเวลา
- สามารถรับเงินได,รวดเร็ว
และนําไปใช,จายในการบริหาร
ท,องถิ่นได,อยางรวดเร็ว
- ประชาชนได,รับบริการ
รวดเร็ว สะดวก ถูกต,อง
พึงพอใจและเปTนธรรม
- เทศบาลได,รับเงินประเภท
ภาษีตามระยะเวลาที่กําหนด

100

ที่

โครงการ

11 ฝjกอบรมพนักงานและลูกจ,าง

12 โครงการปรับปรุงอาคารเก็บ
เอกสาร

13 โครงการปรับปรุงเคาน>เตอร>
ชําระภาษี

วัตถุประสงค>
- เพื่อให,ผู,ปฏิบัติงาน
เปTนบุคลากรที่มีมาตรฐาน
ในด,านความรู, ความคิด
ข,อกฏหมาย ระเบียบ
สามารถนําไปปฏิบัติงาน
ได,อยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
- เพื่อให,ผู,เข,าอบรมมี
ความรู, ความเข,าใจบทบาท
หน,าที่และความรับผิดชอบ
- เพื่อเปaดโอกาสให,
เจ,าหน,าที่มีความกล,าแสดง
ออกให,ความคิดเห็น
เพื่อปรับปรุงอาคารเก็บ
เอกสารตางๆ ให,เพียงพอ
ตอการปฏิบัติงาน

เพื่อปรับปรุงเคาน>เตอร>
รับชําระภาษี ให,เพียงพอ
ตอการปฏิบัติงาน
และอํานวยความ
สะดวกแกผู,มารับบริการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานแกพนักงาน
และลูกจ,างที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวข,องกับสํานัก
การคลัง จํานวน 50 คน

- ปรับปรุงอาคารเก็บ
เอกสารทางการเงิน
และบัญชี บริเวณ
ศูนย>จักรกล
จํานวน 1 หลัง
เคาน>เตอร>รับชําระภาษี

2561
(บาท)
500,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
500,000
500,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

500,000

500,000

500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
500,000 จัดอบรมปkละ
1 ครั้ง ผู,เข,าอบรม
ประมาณ 50 คน

1,000,000 จํานวน
1 หลัง

500,000

จํานวน
1 หลัง

ผลที่คาดวา
จะได,รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู,เข,ารับการอบรมมีความรู,
ทักษะ ความสามารถ การ
ทํางานแบบบูรณาการมีทัศน
คติที่ดีตอองค>กร ตนเองและ
ผู,อื่นเพื่อประโยชน>สุขของ
ประชาชนเปTนสําคัญ และมี
คุณธรรม จริยธรรม

สํานักการคลัง

- เพื่อมีที่เก็บเอกสารที่
เพียงพอ
- เกิดความสะดวกในการ
เก็บและค,นหาเอกสาร

สํานักการคลัง

- เพื่อให,เพียงพอตอการ
ให,บริการประชาชน
- เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ตอการให,บริการประชาชน

สํานักการคลัง
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค>

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได,รับ

14 จัดทําแผนพัฒนา

- เพื่อแสดงแนวทางการ

- จัดทําเอกสารแผนพัฒนา

งบประมาณ และ

พัฒนาในชวงสี่ปkที่มีความ

ท,องถิ่นสี่ปk

การติดตาม

สอดคล,องและสนองตอบ

(พ.ศ.2561-2564)

ประเมินผล

ตอยุทธศาสตร>การพัฒนา

- จัดทําเอกสารแผนชุมชน

การพัฒนาที่ได,จัดทําไว,

อยางมีประสิทธิภาพ

ประจําปk พ.ศ.2561 -

และใช,เปTนหนทางในการ

2564

ดําเนินการพัฒนาชวง

600,000

600,000

600,000

600,000 - การจัดทําแผนฯ

- เทศบาลมีแผนพัฒนา

กองวิชาการ

แล,วเสร็จทันกํา

เพื่อนําไปปฏิบัติให,สอด

และแผนงาน

หนดตามระเบียบฯ

คล,องกับแผนยุทธศาสตร>

สี่ปkได,อยางมี
- เพื่อแสดงรายละเอียด

- จัดทําเอกสารงบประมาณ

- จัดทํางบประมาณ ประสิทธิภาพ

ประมาณการรับ-จายอยาง

รายจายประจําปk พ.ศ.

แล,วเสร็จทันกํา

- เทศบาลมีงบประมาณ

มีระบบ และเปTนเครื่องมือ

2561 - 2564

หนดตามระเบียบฯ

ประจําปkที่เปTนเครื่องมือ

ควบคุมการดําเนินงานใน

ควบคุมการใช,จาย

อนาคต

งบประมาณ

- เพื่อแสดงรายละเอียด

- จัดทําเอกสารแผนการ

- จัดทําแผนการ

- ทําให,ทราบชวงระยะ

โครงการพัฒนาและกิจกรรม ดําเนินงาน ประจําปkงบ

ดําเนินงานแล,ว

เวลาดําเนินการของ

ที่จะดําเนินการในเขต

ประมาณ พ.ศ.2561 -

เสร็จทันกําหนด

แตละโครงการ

เทศบาล และใช,เปTนเครื่อง

2564

ตามระเบียบฯ

- เกิดความสะดวกใน

มือในการติดตามและ

การติดตามและประเมิน

ประเมินผลโครงการให,เปTน

ผลโครงการ

ไปอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

102

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค>

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได,รับ

- เพื่อให,การบริหารและการ - ติดตามและประเมินผล

มีรายงานการติด

- ทําให,ได,ทราบผลการ

ดําเนินโครงการเปTนไปอยาง การดําเนินงานตามแผน

ตามประเมินผล

ดําเนินงานและปPญหา

มีประสิทธิภาพ

พัฒนาเทศบาล ประจําปk

และแล,วเสร็จทัน

อุปสรรคในการดําเนิน

- เพื่อประเมินผลสัมฤทธ>

พ.ศ.2561 - 2564

กําหนดระยะเวลา

งานตามแผนพัฒนาและ

ตามระเบียบฯ

ได,ดําเนินการแก,ไข

และเปTนการตรวจสอบผลการ

ดําเนินงาน กระบวนการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปรับปรุง

ดําเนินงาน ผลผลิต ผลกระ
ทบที่เกิดจากการปฎิบัติตาม
โครงการที่เปTนผลมาจากการ
ใช,จายงบประมาณ
- เพื่อให,ได,รับทราบความ
คิดเห็นของประชาชนและ
ระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชนตอผลการดําเนิน
งานตามโครงการและ
กิจกรรมตางๆ ของเทศบาล
- เพื่อเปTนการสะท,อนผล

ประเมินผลการปฏิบัติ

ร,อยละความพึง

สามารถนําข,อมูลที่ได,

การปฏิบัติงานของเทศบาล ราชการ

พอใจของผู,มาใช,

มาปรับปรุงประสิทธิภาพ

อยางแท,จริง และได,รับ

บริการในเทศบาล

การปฏิบัติงานและวาง

ข,อมูลย,อนกลับด,านผลงาน

ไมน,อยกวา 70%

แผนการบริหารงาน
บุคคลให,ดียิ่งขึ้น

รวม

14 โครงการ

-

-

36,701,000

27,100,000

27,100,000

27,100,000

-

-

-
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104
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท$องถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองส%วนท$องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ผ. 01
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให$น%าอยู%
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2.ยุทธศาสตร ด$านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงคC

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 สนับสนุนการเสริมสร,าง
สวัสดิการทางสังคมให,แก
ผู,พิการ

- เพื่อให,คนพิการได,
- ผู,มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ
รับสวัสดิการจากภาครัฐ ในเขตเทศบาลนคร
- เพื่อให,คนพิการมี
นครศรีธรรมราช
รายได,ในการยังชีพ
เบื้องต,นมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

2 สร,างหลักประกัน
ด,านรายได,ให,แกผู,สูงอายุ

- เพื่อให,ผู,สูงอายุได,รับ
สวัสดิการจากภาครัฐ
- เพื่อให,ผู,สูงอายุมี
รายได,ในการยังชีพ
เบื้องต,น

- ผู,มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ
ในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

2561
(บาท)
20,582,400

93,693,600

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
23,462,400 26,342,400

100,128,000

106,562,400

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได,รับ

2564
(บาท)
29,222,400 - คนพิการ
- คนพิการได,รับสวัสดิ
จํานวน
การจากภาครัฐ
10,376 ราย - คนพิการมีรายได,ใน
การยังชีพเบื้องต,น

112,996,800 - ผู,สูงอายุมี - ผู,สูงอายุได,รับการ
คุณภาพที่ดี สวัสดิการจากภาครัฐ
โดยการจาย - ผูส, ูงอายุมีรายได,ใน
เบี้ยยังชีพ
การยังชีพเบื้องต,นมี
แบบขั้นบันได คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

104

ที่

โครงการ

วัตถุประสงคC

3 ชวยเหลือสงเคราะหCเบี้ย
- สงเสริม อุดหนุน
ยังชีพผู,ปDวยเอดสCและครอบครัว สนับสนุนชวยเหลือ
สงเคราะหCผู,สูงอายุ
ผู,พิการผู,ปDวยเอดสC
และครอบครัวให,มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รวม

3 โครงการ

-

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- สงเสริม อุดหนุน
สนับสนุนผู,ปDวยเอดสC
และครอบครัว
และชวยเหลือเบี้ย
ยังชีพ ดังนี้

2561
(บาท)
2,340,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
2,520,000
2,700,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได,รับ

2564
(บาท)
2,880,000 - ผู,ปDวยเอดสC - ผู,ปDวยเอดสCและ
ในเขตเทศบาล ครอบครัวมีคุณภาพ
ที่มีสิทธิได,
ชีวติ ดีขึ้น
รับเบี้ยยังชีพ
100%

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

- ผู,ปDวยเอดสC 1,๗40ราย

-

116,616,000

126,110,400

135,604,800

145,099,200

-

-

-
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2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
เปาหมาย
ที่

โครงการ

1 ปองกันอัคคีภัยในชุมชน

วัตถุประสงค=

(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อให,ประชาชนเข,ามา -จัดหาเครื่อง

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

300,000

300,000

300,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

300,000 -ถังเคมีดับ

-ชวยลดความเสี่ยงตอ

ฝ9ายปองกันฯ

มีสวนรวมในการปองกัน ดับเพลิงเคมีแห,ง

เพลิงชนิดเคมี การเกิดอัคคีภัยในชุมชน สํานักปลัดฯ

อัคคีภัยในชุมชน

ขนาด10 ปอนด=

แห,ง ให,กับ

-เป>นการสร,างขวัญ

พร,อมตู,ใสให,ชุมชน

ชุมชนในเขต

กําลังใจให,กับประชาชน

เทศบาลฯ

ในชุมชนรวมทั้งให,

หายใจ (BA) ชนิดอัด

จํานวน 62

ประชาชนเข,ามามีสวนรวม

อากาศแบบ

ชุมชน

สะพายหลังขนาด

-บรรจุเคมี

300 BAR

ดับเพลิงชนิด

-สร,างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย=สิน

-จัดซื้อเครื่องชวย

-อัดเครื่องดับเพลิง

เคมีแห,ง ให,กับ

เคมีที่ใช,แล,วให,กับ

ชุมชนในเขต

ชุมชน

เทศบาลฯ

-ประชาสัมพันธ=
การปองกันอัคคีภัย

จํานวน 62
ชุมชน
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ที่

โครงการ

2 ฝHกอบรมอาสาสมัครปองกัน
สาธารณภัยในชุมชน

วัตถุประสงค=

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อสงเสริมให,ประชาชน
ได,รู,จักปองกัน และ
ชวยเหลือตนเองด,าน
การปองกันสาธารณภัย
ในชุมชน

-จัดฝHกอบรม
อาสาสมัครปองกัน
สาธารณภัยในชุมชน
ประมาณ 500 คน

3 ตั้งจุดบริการด,านความ
-เพื่อสร,างความปลอดภัย
ปลอดภัยทางถนนชวงเทศกาลฯ ในชีวติ และทรพย=สินของ
ผู,ใช,รถ ใช,ถนน
ชวงเทศกาลตาง ๆ

-ตั้งจุดบริการด,าน
ความปลอดภัย
ทางถนน ดังนี้
-ชวงเทศกาลปMใหม
1 จุด ๆ ละ 5 วัน
-ชวงเทศกาลสงกรานต=

1 จุด ๆ ละ 5 วัน
-ชวงเทศกาลเดือนสิบ
1 จุด ๆ ละ 5 วัน

2561
(บาท)
350,000

280,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
350,000
350,000

280,000

280,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
350,000 ร,อยละ 90
ของผู,เข,ารับ
การอบรม
มีความรู,ความ
เข,าใจเกี่ยว
กับการปอง
กันบรรเทา
สาธารณภัย

280,000 ร,อยละ 90
สามารถอํา
อํานวยความ
สะดวกรักษา
ความปลอด
ภัยในชวง 7
วันอันตราย
และทําให,
อัตราการ
เสียชีวิตเทา
กับศูนย= หรือ
ไมมีการ
เสียชีวิต

ผลที่คาดวา
จะได,รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ทําให,ประชาชน ได,มี
ฝ9ายปองกันฯ
ความรู,เกี่ยวกับการ
สํานักปลัดฯ
ปองกันสาธารณภัยตางๆ
ที่อาจจะเกิดขึ้นในชุมชน

-ชวยลดความเสี่ยง
ตอการเกิดอุบัติ
เหตุทางถนน ในชวง
เทศกาลตาง ๆ เป>นการ
ลดความสูญเสียที่
อาจเกิดขึ้น แกรางกาย
ชีวิตและทรัพย=สิน
ของประชาชน

ฝ9ายปองกันฯ
สํานักปลัดฯ
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค=

4 จ,างเหมาปฏิบัติงานด,านการ
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ด,านกําลังคน

รวม

4 โครงการ

-

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-จ,างอัตรากําลัง
เจ,าหน,าที่ปฏิบัติงาน
ด,านการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จํานวน 96 อัตรา

-

2561
(บาท)
9,800,000

10,730,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
9,800,000
9,800,000

10,730,000

10,730,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
9,800,000 เจ,าหน,าที่
ปฏิบัติงาน
ด,านการ
ปองกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย
จํานวน 96
อัตรา

10,730,000

-

ผลที่คาดวา
จะได,รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ฝ9ายปองกันฯ
ในการปองกันและ
สํานักปลัดฯ
บรรเทาสาธารณภัย
ด,านกําลังคน

-

-

108

108
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห
ที่

โครงการ

1 โรงเรียนวัยใสเทศบาลนครนคร
ศรีธรรมราช

วัตถุประสงคJ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
500,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
500,000

500,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

500,000 ๑.ร-อยละของ

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

- เพื่อชวยเสริมสร-าง

- ผู-สูงอายุในชุมชน

- เทศบาลนครนคร

สุขภาพของบุคคลใน

จํานวน ๖๒ ชุมชน

ความพึงพอใจ ศรีธรรมราชมีหลักสูตร

ชุมชนได-

จํานวนรุนละ ๓๐ คน

ในการจัด

จัดตั้งโรงเรียนผู-สูงอายุที่

- ทําให-สังคมผู-สูงอายุ

กิจกรรมอยู

ได-มาตรฐาน

เปDนสังคมที่มีสุขภาพดี

ในระดับดี-

- ผู-สูงอายุที่ผานการ

ดีมาก อยาง

เรียนรู-จากโรงเรียน

น-อยร-อยละ ๘๐ ผู-สูงอายุเทศบาลนคร
๒ ร-อยละของ นครศรีธรรมราช
คุณภาพการ

- สามารถดูแลตนเองได-

ชี้วัดผู-สูงอายุ

มีสุขภาพที่แข็ง

ที่ผานกิจกรรม แรง สมบูรณJ มีคุณภาพ
อยูในระดับดี

ชีวิตที่ดี ไมเปDนภาระ

อยางน-อย

ให-กับครอบครัวและสังคม

ร-อยละ ๘๐

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

109

ที่

โครงการ

วัตถุประสงคJ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 ศูนยJสงเสริมสุขภาพและพัฒนา - เพื่อสงเสริมการรวม
- สงเสริมการจัด
ศักยภาพของผู-สูงอายุ
กลุมของผู-สูงอายุใน
กิจกรรมตางๆแก
การจัดกิจกรรมตางๆ
ผู-สงู อายุ
เชน พิธีกรรมทางศาสนา จํานวน 300 คน
อบรมสัมมนาแกผู-สูง
อายุในเขตเทศบาล

3 สงเสริมและพัฒนาการเรียนรูด-านการประกอบอาชีพ
กลุมแมวัยใส (มือใหม)

- เพื่อให-กลุมแมวัยใส
- แมวัยใสในชุมชน
ได-รับความรู-ในการ
จํานวน 100 คน
ประกอบอาชีพที่
เหมาะสม
- เพื่อสงเสริมให-กลุม
แมวัยใสสามารถมี
ทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ
- เพื่อให-กลุมแมวัยใส
ได-รับการเรียนรู-และ
พัฒนาทางด-านสุขภาพ
เศรษฐกิจ และสังคม
- เพื่อสงเสริมให-กลุม
แมวัยใสได-รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

2561
(บาท)
1,000,000

200,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,000,000
1,000,000

200,000

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

2564
(บาท)
1,000,000 - ผู-สูงอายุใน - ผู-สูงอายุมีการรวม
รวมกิจกรรม กลุมเพื่อจัดกิจกรรม
ไมน-อยกวา รวมกัน
80%

200,000 - ร-อยละ
ของจํานวน
แมวัยใสที่
เข-ารวม
กิจกรรม

- กลุมแมวัยใสได-รับ
ความรู-ในการประกอบ
อาชีพที่เหมาะสม
- กลุมแมวัยใสมีทาง
เลือกในการประกอบ
- กลุมแมวัยใสได-รับ
การเรียนรู-และพัฒนา
อาชีพ
- กลุมแมวัยใสได-รับ
การเรียนรู-และพัฒนา
ทางด-านสุขภาพ
เศรษฐกิจและสังคม
- กลุมแมวัยใสได-รับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม
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ที่

โครงการ

4 อบรมอาสาสมัครดูแลผู-สูง
อายุที่บ-าน (อผส.)

วัตถุประสงคJ
- เพื่อให-มีผู-ดูแลผู-สูง
อายุระยะยาว
- เพื่อให-มีคนประสาน
งานระหวางผู-สูงอายุกับ
เจ-าหน-าที่ด-าน
สาธารณสุข
หรือแพทยJโรงพยาบาล
- เพื่อเปDนผู-ประสาน
งานข-อมูลเบื้องต-นของ
ผู-สูงอายุกับเทศบาล

5 เสริมสร-างพัฒนาสภาพแวดล-อม - อบรมสัมมนาภาค
เอื้อตอการดํารงชีวิตผู-สูงอายุ เอกชนเพื่อขอความ
ผู-พิการในสังคมในภาคเอกชน รวมมือปรับปรุงอาคาร
/สถานประกอบการใหเอื้อตอการดํารงชีวิต
ของผู-สูงอายุ/ผู-พิการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ผู-สูงอายุในเขต
เทศบาลจํานวนไม
น-อยกวา 1,830 คน
- ผู-สูงอายุที่ต-องเข-า
ไปดูแลใกล-ชิด จํานวน
305 คน
- ผู-สูงอายุทั่วไป
1,525 คน
- จัดอบรม อผส.
ชุมชนละ 1 คน เพื่อ
ทราบบทบาท และ
หน-าที่

- จัดสัมมนาผูประกอบการภาค
เอกชนเพื่อให-ความรูและขอความรวมมือ
ปรับปรุงสภาพ
แวดล-อมที่เอื้อตอ
การดํารงชีวิต
ของผู-สูงอายุ/ผู-พิการ

2561
(บาท)
350,000

100,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
350,000
350,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
350,000 - ผู-สูงอายุที่
ต-องเข-าไป
ดูแลใกล-ชิด
ได-รับการดู
แลจากอผส.
100%

100,000 - จํานวนผูเข-าอบรมมี
ความรู-ด-าน
พัฒนาสภาพ
แวดล-อมที่
เอื้อตอการ
ดํารงชีพ
ร-อยละ๗๐%

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ผู-สูงอายุจะมีคนดู
แลแทนลูกหลานหรือ
สมาชิกในครอบครัว
- เทศบาลมีผู-ประสาน
งานข-อมูลเบื้องต-น
สําหรับผู-สูงอายุโดย
เฉพาะ
- ผู-สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

กองสวัสดิการ
สังคม

- ภาคประชาชน
ภาคเอกชน ให-ความ
รวมมือในการปรับปรุง
สภาพแวดล-อมที่เอื้อตอ
การดํารงชีวิตของผู-สูง
อายุผู-พิการ

กองสวัสดิการ
สังคม

111

ที่

โครงการ

วัตถุประสงคJ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 เตรียมความพร-อมกอนเข-าสูวัย - เพื่อเสริมสร-างความรู- - ประชากรวัยกอน
ผู-สูงอายุ
ความเข-าใจเกี่ยว
ผู-สูงอายุ จํานวน
กับการเปลี่ยนแปลง
100 คน
ด-านรางกาย อารมณJ
และสังคมกอนสูวัย
ผู-สูงอายุ
- เพื่อสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู-สูงอายุ
ในการชวยเหลือตนเอง
และสังคม
- เพื่อสนับสนุนใหองคJกรปกครอง
สวนท-องถิ่นและหนวย
งานที่เกี่ยวข-องเห็น
ความสําคัญของการ
พัฒนาคุณภาพใน
ชวงเข-าสูวัยผู-สูงอายุ
7 อบรมและฟVWนฟูศักยภาพในการ - สงเสริมและฟVWนฟู
ประกอบอาชีพของคนพิการใน ศักยภาพของคนพิการ
เขตเทศบาล
ได-ประกอบอาชีพตาม
ความถนัด
- เพื่อให-คนพิการ
สามารถเข-าถึงบริการ
ของภาครัฐ

- อบรมให-ความรู-คน
พิการผู-ดูแลคนพิการ
จํานวน 100 คน

2561
(บาท)
100,000

100,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
100,000 - ร-อยละของ - กลุมเปาหมายเกิด
กองสวัสดิการ
จํานวนเปา
ความรู- ความเข-าใจ
สังคม
หมายที่เข-า
เกี่ยวกับการเปลี่ยน
รวมกิจกรรม แปลงด-านรางกาย
อารมณJ และสังคม
กอนสูวัยผู-สูงอายุ
- กลุมเปาหมายได-รับ
การสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู-สูงอายุ
ในการชวยเหลือ
ตนเองและสังคม
- องคJกรปกครองสวน
ท-องถิ่นและหนวย
งานที่เกี่ยวข-องเห็นความ
สําคัญของการ
พัฒนาคุณภาพในชวง
เข-าสูวัยผู-สูงอายุ
100,000 - คนพิการ
ในเขต
เทศบาลเข-า
อบรมไมน-อย
กวา 80%

- คนพิการสามารถ
ประกอบอาชีพได-ตาม
ความถนัด
- คนพิการเข-าถึงการ
บริการของภาครัฐ
อยางเทาเทียมกัน

กองสวัสดิการ
สังคม

112

ที่

โครงการ

วัตถุประสงคJ

8 ติดตามเยี่ยมบ-านสงเสริมอาชีพ - เพื่อติดตามเยี่ยมบ-าน
และการมีรายได-ของผู-ด-อย
ผู-ด-อยโอกาสประเภท
โอกาส
ผู-ตอ- งขังที่ได-รับการ
ปลอยตัวเข-าอาศัยในเขต
เทศบาลตามข-อตกลง
รวมระหวางกรม
ราชทัณฑJกับกรม
สงเสริมฯ
- เพื่อสงเสริมอาชีพและ
การมีรายได-หลังไดรับการปลอยตัว
- เป\ดอบรมสงเสริม
อาชีพและการทํา
มาหากิน
9 จัดหากายอุปกรณJ
- เพื่อชวยเหลือผู-สูงอายุ
สําหรับผู-พิการ/
/ผู-พิการที่ยากไรผู-สูงอายุที่ยากไรโดยจัดหากายอุปกรณJให-

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ผู-ด-อยโอกาส
ประเภท
ผู-ต-องขังที่ได-รับการ
ปลอยตัวที่มีภูมิลําเนา
และอาศัยอยูในเขต
เทศบาลฯย-อนหลัง
2 ปZถึงป[จจุบัน

- สงเคราะหJผู-สูงอายุ
ผู-พิการที่ยากไร-ใน
ชุมชน

2561
(บาท)
50,000

50,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
50,000 - ผู-ต-องขังที่
ได-รับการ
ปลอยตัวไดรับการ
ติดตามเยี่ยม
บ-าน 100%

50,000 - ผู-สูงอายุ
ผู-พิการที่ขอรับ
กายอุปกรณJ
ได-รับกาย

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- เทศบาลดําเนินการ
กองสวัสดิการ
ตามข-อตกลงรวมกัน
สังคม
ระหวางกรมราชทัณฑJ
กรมสงเสริมการปกครอง
ท-องถิ่นและกรมแรงงาน
- สงเสริมอาชีพให-กับ
ผู-ด-อยโอกาสในเขต
เทศบาล
- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู-ด-อยโอกาส
ประเภทผู-ต-องขังที่ไดรับการปลอยตัวให-มี

- ผู-สูงอายุ/ผู-พิการ
สามารถดําเนินชีวิต
ประจําวันได-สะดวก
มากขึ้น

กองสวัสดิการ
สังคม

อุปกรณJ 100%

10 สงเคราะหJครอบ
ครัวผู-ประสบภัย
และผู-ยากไร-ในชุมชน

- สงเคราะหJผู-ประสบ
ภัยตางๆและผู-ยาก
ไร-ในชุมชน

- ชวยเหลือ
สงเคราะหJผูประสบภัยและ
ผู-ยากไร-ในชุมชน

400,000

400,000

400,000

400,000 - จํานวนผู- ได-ชวยเหลือและ
ยากไร-และ
สงเคราะหJศพผู-ยากไรผู-ประสบภัยที่ ในชุมชน และผู-ประสบ
ขอรับการ
ภัยตางๆ ไดชวยเหลือไดรับการชวย
เหลือ 100%

กองสวัสดิการ
สังคม

113

ที่

โครงการ

วัตถุประสงคJ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

11 ชวยเหลือประชาชน
ยากไร-ด-านการรักษาพยาบาล
และการนําผู-ป]วยสงตอ

- ชวยเหลือประชาชน
ที่ยากไร-ด-านการรักษา
พยาบาลและสงตอ
โรงพยาบาลและสงตอ
โรงพยาบาลของรัฐ

12 โครงการจัดลานกีฬาที่เอื้อตอ
ผู-พิการในชุมชน

- เพื่อชวยเหลือผู-พิการ - จัดทําปายสัญลักษณJ
ที่ต-องการออกกําลังกาย และจัดหาลานกีฬา
แกผู-พิการ

13 จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

- เพื่อสนับสนุนใหชุมชนมีกองทุน
สวัสดิการชุมชนที่
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน
ตามนโยบายของรัฐ

รวม

13 โครงการ

-

- ชวยเหลือสงเคราะหJ
ประชาชนและ
ครอบครัวผู-ยากไรในชุมชนในเรื่องการ
รักษาพยาบาล

2561
(บาท)
30,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
30,000 - ผู-ยากไร-ที่
ขอรับความ
ชวยเหลือ
ได-รับการ
ชวยเหลือ
100%

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- สามารถชวยเหลือด-าน กองสวัสดิการ
การรักษาพยาบาลแก
สังคม
ประชาชนที่ยากไร-

20,000

20,000

20,000

20,000 - จํานวน
- ผู-พิการได-รับความ
ชุมชนที่มีลาน สะดวกมากขึ้น
กีฬาที่ที่เอื้อ
ตอผู-พิการ

กองสวัสดิการ
สังคม

- สนับสนุนเงินทุน
สําหรับเปDนสวัสดิการ
ประชาชนตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
29 มิถุนายน 2553
โดยสมทบงบประมาณ
เข-ากองทุนสวัสดิการ
ชุมชน อัตรา 1:1:1
มีสมาชิก 14,100
ราย

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000 - สมาชิก
- กองทุนมีทุนสํารอง
กองทุน
สําหรับจัดสวัสดิการ
14,100 ราย ให-กับสมาชิกกองทุน

กองสวัสดิการ
สังคม

-

5,900,000

5,900,000

5,900,000

5,900,000

-

-

-

114

114
2.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่

โครงการ

1 โครงการอบรมสัมมนา

วัตถุประสงคB

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิด พนักงานเทศบาล

2561
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

2564
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐ จํานวน

บุคลากรปรับเปลียน

กองสวัสดิการ

๑ ครั้ง

วิธีคิด วิธีการทํางาน

สังคม

เพื่อพัฒนาศักยภาพ

วิธีการทํางาน

ผู+รับจ+างกอง

บุคลากร

ของบุคลากร

สวัสดิการสังคมคณะ

ให+มีประสิทธิภาพ

ให+มีประสิทธิภาพยิ่งขี้น

ผู+บริหารเทศบาล

ยิ่งขึ้น

- เพื่อให+มีองคBกรกลาง

คณะบริหารสภาเด็ก

2 โครงการสภาเด็กและ
เยาวชนในระดับเทศบาล

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐ ประชาชน

เด็กและเยาวชนมี

กองสวัสดิการ
สังคม

ของเด็กในการขับเคลื่อน และเยาวชน/

ในชุมชน

ความสามัคคีในการ

กําหนดกิจกรรมและ

สมาชิกเด็กเยาวชน

ทั้ง ๖๒

งานรวมกัน แก+ปGญหา

ดําเนินกิจกรรมตาม

เทศบาลนคร

ชุมชน

ของเด็กด+วยเด็กเอง

ความต+องการของเด็ก

นครศรีธรรมราช

- เพื่อให+ประสิทธิภาพ

คณะกรรมการชุมชน

สนับสนุนการทํางาน

การดําเนินงานของ

คณะกรรมการตางๆ

ขององคBกรชุมชน

คณะกรรมการชุมชน

ในชุมชนเทศบาลนคร

3 โครงการพัฒนาและ

๕๐๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

๗๐๐,๐๐๐

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

๘๐๐,๐๐๐ ประชาชน

๑. ชุมชนและเทศบาล

กองสวัสดิการ

ในเขต

มีแนวทางในการดําเนิน

สังคม

เทศบาล

งานไปทิศทางเดียวกัน

และคณะกรรมการตางๆ นครศรีธรรมราช

ทั้ง ๖๒

๒. การดําเนินงานของ

เปMนไปตามเปาหมาย

ชุมชน

คณะกรรมการชุมชนและ

- เพื่อให+การดําเนินงาน
ของคณะกรรมการชุมชน
และคณะกรรมการตางๆ
เปMนไปทิศทางเดียวกัน

คณะกรรมการตางๆ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ที่

โครงการ

4 โครงการสงเสริมสุขภาพ
และการแขงขันกีฬาชุมชน

วัตถุประสงคB

(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให+ประชาชนทุกเพศ เด็กและเยาวชนตลอด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได+รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)
๓,๐๐๐,๐๐๐

(บาท)
๓,๕๐๐,๐๐๐

(บาท)
๔,๐๐๐,๐๐๐

(บาท)
๔,๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน

๑. ประชาชนทุกเพศ

กองสวัสดิการ
สังคม

ทุกวัย มีพื้นที่ในการออก จนประชาชนทุกเพศ

ในเขต

ทุกวัย ได+ตระหนักและ

กําลังกายและเลนกีฬา

เทศบาลทั้ง

เห็นความสําคัญของการ

๖๒ ชุมชน

ออกกําลังกายด+วยการ

ทุกวัยในชุมชน

- เพื่อสร+างความสามัคคี

5 โครงการจัดกิจกรรม

ตัวชี้วัด

ในหมูคณะ รู+จักการสร+าง

เลนกีฬา

ทีมเพื่อความสําเร็จ

๒. กีฬาสามารถพัฒนา

- เพื่อให+กิจกรรมกีฬา

ศักยภาพด+านรางกาย

เปMนสื่อกลางสร+างความ

จิตใจ สติปGญญา และ

เข+มแข็ง

สังคมให+แกทุกกลุม ทุกวัย

- เพื่อสงเสริมปลูกฝGง

ฝRกอบรมหรือสงเสริม

ชุมชนเพื่อสงเสริม

ให+เด็กและเยาวชนได+

การจัดกิจกรรม

ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม

รวมสืบสานประเพณี

และการทองเที่ยว

และวัฒนธรรมท+องถิ่น
- เพื่อสงเสริมวิธีปฏิบัติ
ทางศาสนาให+เด็กและ
เยาวชนยืดถือปฏิบัติได+
อยางถูกต+อง

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐ การประสาน

๑.ชุมชนได+รับความรู+

กองสวัสดิการ

งานสามารถ

ความเข+าใจในวิธีปฏิบัติ

สังคม

ประเพณี ศาสนา

ตอบสนอง

และคําสอนของศาสนา

วัฒนธรรมและ
การทองเที่ยว
ให+แกองคBกรชุมชน

ความต+อง
การของ
ชุมชน
80%

๒. ชุมชนมีสวนรวมในการ
ทํานุบํารุงรักษาประเพณี
ศาสนา และวัฒนธรรม
อันดีงามท+องถิ่นให+คงอยู
สืบไปและสิ่งแวดล+อม
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ที่

โครงการ

6 โครงการสงเสริม
แมบ+านและเยาวชน
จัดกิจกรรมงาน
ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ

วัตถุประสงคB

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อเผยแพรผลงาน
ข+อมูลขาวสารและ
การบริหารงาน
- เพื่อสงเสริมความ
สัมพันธBอันดีงามระหวาง
ชุมชน โรงเรียนและ
เทศบาลฯ

จัดเวทีการแสดงของ
องคBกรชุมชนในเขต
เทศบาลฯโรงเรียน
ศูนยBพัฒนาเด็กเล็กและ
การเผยแพรข+อมูล
ขาวสารใหมๆ ผลงาน
ของเทศบาลฯ ระยะ
- เพื่อสงเสริมให+ประชาชน เวลา 6 วัน 6 คืน

2561
(บาท)
๑,๐๐๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
๑,๒๐๐,๐๐๐
๑,๓๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
๑,๔๐๐,๐๐๐ การประสาน
งานสามารถ
ตอบสนอง
ความต+อง
การของ
ชุมชน
80%

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

๑.ประชาชนได+รับทราบ กองสวัสดิการ
ข+อมูลขาวสารและผลงาน สังคม
ของเทศบาลฯ
๒. ชุมชนได+มีโอกาสแสดง
ออกและรวมกันอนุรักษB
งานประเพณีท+องถิ่นสืบไป
๓. เผยแพรจําหนายสินค+า
ชุมชน มีรายได+เพิ่มขั้น

และเยาวชนกล+าแสดงออก

7 โครงการรักษาสิ่งแวดล+อมและ - เพื่อให+เด็ก เยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ผู+นําและคณะกรรมการ
ชุมชนมีความรู+และ
แนวทางในการอนุรักษB
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล+อม
- เพื่อปลูกจิตสํานึก
และสร+างกระบวนการ
การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการ
จัดกิจกรรม
ที่ลดปGญหาสิ่งแวดล+อม
ในเขตเมือง
- เพื่อฟ[\นฟูและรักษา
ระบบนิเวศแหลงน้ํา
คูคลองในเขตเมือง

เด็ก เยาวชน ผู+นํา
และคณะกรรมการ
ชุมชนและประชาชน
ในเขตเทศบาล

150,000

200,000

200,000

250,000 - ระบบนิเวศ
ทางแหลงน้ํา
คูคลองได+รับ
การดูแลรักษา
- ประชาชน
และองคBกร
ตางๆ มีสวน
รวมในการ
ดูแลรักษา
สิ่งแวดล+อม
และทรัพยากร
ธรรมชาติ

- เด็ก เยาวชน ผู+นําและ กองสวัสดิการ
คณะกรรมการได+รับ
สังคม
ความรู+ถึงแนวทางการ
อนุรักษBทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม
ในเขตเมือง
- ประชาชนมีจิตสํานึก
และเกิดกระบวนการมีสวนรวมในกิจกรรม
ที่ลดปGญหาสิ่งแวดล+อม
และการอนุรักษBแหลงน้ํา
ในเขตเมือง
- ระบบนิเวศแหลงน้ํา
/คูคลองในเขตเมืองได+
รับการดูแลรักษา
และฟ[\นฟู
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เปาหมาย
ที่

โครงการ

8 โครงการฝRกอบรมสงเสริมและ

วัตถุประสงคB

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได+รับ

รับผิดชอบหลัก

300,000 - ผู+วางงาน

- กลุมอาชีพตางๆ

กองสวัสดิการ
สังคม

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

- เพื่อสงเสริมและ

ประชาชน /องคBกร /

พัฒนาอาชีพให+กับประชาชน

สนับสนุนการเรียนรู+

กลุมอาชีพ/ผู+วางงาน

ได+มีอาชีพมี

ในชุมชนได+รับการ

ในเขตเทศบาล

ของชุมชนตามแนว

และผู+สนใจในเขต

รายได+เลี้ยง

สงเสริมและมีการ

ทางเศรษฐกิจพอเพียง

เทศบาล

ตนเองและ

แลกเปลี่ยนความรู+

- เพื่อสงเสริมให+

ครอบครัว

เพื่อการสร+างงาน

เกิดการสร+างรายได+

- กลุมอาชีพ

สร+างอาชีพ สร+างรายได+

และเงินทุนหมุนเวียน

ดั้งเดิมได+รับ

- ผู+วางงาน ผู+ตกงาน

ภายในชุมชน

การพัฒนา

มีอาชีพรองรับสามารถ

- เพื่อเพิ่มศักยภาพและ

ทักษะความรู+ บรรเทาความเดือดร+อน

ขีดความสามารถของ

ความสามารถ ทางด+านเศรษฐกิจ

กลุมอาชีพในเขต

ทางด+านอาชีพ และเกิดการเรียนรู+รวม

เทศบาลให+มี
ประสิทธิภาพ สามารถ
พึ่งตนเองได+ มีภูมิคุ+มกัน
ตอการเปลี่ยนแปลง
ของระบบเศรษฐกิจ

200,000

200,000

300,000

กันในชุมชน
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ที่

โครงการ

9 โครงการสํารวจและจัดเก็บ

วัตถุประสงคB

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
150,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
150,000

150,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

150,000 ร+อยละ 50

- ได+ข+อมูลสําหรับ

2564
(บาท)

- เพื่อนําข+อมูลไปใช+

ครัวเรือนในชุมชน

ข+อมูลความจําเปMน

เปMนเครื่องมือในการ

เขตเทศบาลนคร-

ของครัวเรือน ใช+เปMนเครื่องมือในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

กําหนดนโยบายการ

นครศรีธรรมราช

ในเขตเทศบาล กําหนดนโยบายการ

ในเขตเทศบาล

พัฒนา การจัดทําแผน

ทั้ง 62 ชุมชน

ได+รับการ

พัฒนา การจัดทํา

พัฒนาชุมชนและ

สํารวจและ

แผนชุมชนและแผน

แผนพัฒนาท+องถิ่น

จัดเก็บข+อมูล

พัฒนาท+องถิ่น

- เพื่อนําข+อมูลไป

ความจําเปMน

ใช+ประกอบการแก+ไข

พื้นฐาน

- ได+ข+อมูลประกอบการ
แก+ไขปGญหาได+ตรงกับ

ปGญหาและพัฒนา

ความต+องการของ

คุณภาพชีวิตของ

ประชาชน

ประชาชนได+ตรงกับ
สภาพปGญหาและ
ความต+องการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการ
สังคม
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10 โครงการพัฒนาศักยภาพ
องคBกรสตรีในเขตเทศบาล

วัตถุประสงคB
- เพื่อเสริมสร+าง
ศักยภาพในการพัฒนา
ตนเองของสตรีให+เปMนที่
ยอมรับในชุมชน
และสังคม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สมาชิกกลุมสตรี
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
และองคBกรสตรีอื่นๆ
ในชุมชน

2561
(บาท)
300,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
300,000
400,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
400,000 - กลุมสตรี
ในชุมชนได+มี
สวนรวมใน
กิจกรรมและ
ขับเคลื่อนการ

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

- สตรีในชุมชนได+รับ
กองสวัสดิการ
การสงเสริมด+าน
สังคม
ความสามารถและพัฒนา
ศักยภาพในด+านตางๆ
เปMนต+นแบบในการพัฒนา

- เพิ่มเสริมสร+างความรู+

พัฒนาชุมชน

ตนเอง เพื่อขยายผลแก

ทักษะและเพิ่มขีด

และสังคม

สตรีกลุมอื่นๆ

ความสามารถตอการ

- สตรีและองคBกรสตรี

พัฒนาสตรีในการบริหาร

ในทุกระดับมีความ

จัดการองคBกรสตรี

เข+มแข็ง พร+อมเปMนฐาน

ให+มีประสิทธิภาพ

ในการผลักดัน

- เพื่อกระตุ+นให+สตรีมี

การขับเคลื่อนการพัฒนา

ความรู+ ความสามารถ

และพร+อมชวยเหลือสังคม

และเปMนต+นแบบในการ

ในทุกๆ ด+านและทุกระดับ

พัฒนาคน เพื่อขยายผล
แกสตรีกลุมอื่นๆ ในชุมชน

- เพื่อพัฒนาและสร+าง
ความเชื่อมั่นให+สตรี
มีความเข+มแข็ง เปMนฐาน
พลังในการขับเคลื่อน
กิจกรรมในการแก+ไข
ปGญหาชุมชนและสังคม

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

120

ที่

โครงการ

11 โครงการเสริมสร+างความ

วัตถุประสงคB

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อสร+างความรัก

สมาชิกครอบครัว

เข+มแข็งของสถาบันครอบครัว

และสร+างสัมพันธภาพ

ในเขตเทศบาล

2561
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการ

(พอ/แม/ลูก/ปู_/ยา

ในชุมชนเขต

สัมพันธBที่ดีให+เกิดขึ้น

สังคม

ที่ดีระหวางสมาชิก

ตา/ยาย ฯลฯ )

เทศบาล ได+

ในครอบครัว

ในครอบครัว

ในเขตเทศบาล

รวมกิจกรรม

- สมาชิกในครอบครัว

- เพื่อให+สมาชิกใน

นครนครศรีธรรมราช

เพื่อสร+าง

ได+รับการปลูกฝGง

ครอบครัวได+ตระหนักถึง

สัมพันธภาพ

จิตสํานึกที่ดี และรู+จัก

ความสําคัญของสถา

และสามารถ

บทบาทหน+าที่ของตนเอง

สถาบันครอบครัว ซึ่งเปMน

เฝาระวังปGญหา - ครอบครัวมีภูมิคุ+มกัน

สถานบันฐานรากในการ

สังคมที่จะ

พัฒนาชุมชนและสังคม

สงผลกระทบ ปGญหายาเสพติด

- เพื่อสงเสริมการมี

ตอสถาบัน

ปGญหาครอบครัว

สวนรวมในการรับผิดชอบ

ครอบครัว

แตกแยก ปGญหาท+อง

สงผลตอสถาบันครอบครัว

400,000

ผลที่คาดวา
จะได+รับ
- สามารถสร+างความ

ปGญหาตางๆ ที่อาจจะ

300,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

400,000 - ครอบครัว

ตอสังคม และแก+ไข

300,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

กับปGญหาตางๆ เชน

กอนวัยอันสมควร

121

ที่

โครงการ

12 โครงการปองกันและแก+ไข
ปGญหายาเสพติด

วัตถุประสงคB
- เพื่อให+เกิดกลไก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เด็กและเยาวชน

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

50,000

(บาท)
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

50,000 เด็กและเยาวชน - เกิดกลไกในการ

ระบบงาน และกระบวน ทั้งในสถานศึกษา

กลุมเสี่ยงได+

การสร+างเสริมภูมิคุ+มกัน

รับความรู+ และ ปองกันยาเสพติดใน

และนอกสถานศึกษา

สร+างภูมิคุ+มกันและ

และปองกันยาเสพติดใน ในชุมชนเขตเทศบาล

มีภูมิคุ+มกัน

กลุมเยาชนในชุมชน

กลุมเยาวชนในชุมชน

ตอสิ่งเสพติด

นอกสถานศึกษาและ

ให+โทษ

ในสถานศึกษาอยางชัดเจน

ทั้งในสถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษา

นครนครศรีธรรมราช

- สร+างภูมิคุ+มกันและ

- เพื่อสร+างภูมิคุ+มกัน

ปองกันปGญหายาเสพติด

และปองกันปGญหา

ในกลุมเยาวชนในชุมชน

ยาเสพติดในกลุมเยาวชน

นอกสถานศึกษาและ

ไมเข+าไปเกี่ยวข+อง

ในสถานศึกษา

และหางไกลจากยาเสพติด

- กลุมเยาวชนได+มี

- เพื่อให+กลุมเยาวชนใน

สวนรวมในการปองกัน

ชุมชนได+มีสวนรวม

เฝาระวังและแก+ไข

ในการปองกัน

ปGญหายาเสพติด

เฝาระวังและแก+ไข
ปGญหายาเสพติด

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

122

ที่

โครงการ

13 โครงการเทศบาลพบประชาชน
เพื่อบริการและพัฒนา

วัตถุประสงคB

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

เคลื่อนที่ในเขต

ชุมชนทั้ง 62 นครนครศรีฯได+รับบริการ สังคม

ฟGงข+อปGญหาตางๆ

เทศบาลนครนครศรี-

ชุมชนได+รับ

ด+านตางๆ จากเทศบาล

ที่เกิดขึ้นในชุมชน

ธรรมราช

บริการจาก

อยางทั่วถึง และมี

- เพื่อรวมกับชุมชนใน

ทั้ง 62 ชุมชน

เทศบาลนคร

สวนรวมในการดูแล

การพัฒนาสิ่งแวดล+อม

นครศรีฯ

พัฒนาชุมชนของตนเอง

และแก+ไขปGญหาตางๆ

อยางทั่วถึง

กอให+เกิดความรวมมือ

บริการด+านตางๆ
จากเทศบาลอยางทั่วถึง
- เพื่อเปMนการสร+าง
รายได+เสริมให+กับ
ประชาชนในชุมชน

600,000 ประชาชนใน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กับประชาชนและรับ

เข+ารวมกิจกรรมได+รับ

600,000

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

ออกหนวยบริการ

- เพื่อให+ประชาชนที่

500,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

- เพื่อได+มีโอกาสพบปะ

ในชุมชน

500,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

ประชาชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ

ระหวางเทศบาลและ
ประชาชนในการแก+ไข
ปGญหาภายในชุมชน

123

ที่

โครงการ

14 โครงการสัมมนาและพัฒนา
ศักยภาพชุมชน

วัตถุประสงคB

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2,000,000

2,000,000

(บาท)
3,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

3,000,000 ผู+นําและ

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

- เพื่อให+ผู+นําชุมชน

ผู+นําชุมชนและ

- ผู+นําชุมชนและ

และคณะกรรมการ

คณะกรรมการชุมชน

คณะกรรมการ คณะกรรมการชุมชน

ชุมชนได+ศึกษาเรียนรู+

ในเขตเทศบาลนคร

ชุมชน ทั้ง 62 ได+รับความรู+ และ

และสัมผัสกับ

นครศรีธรรมราช

ชุมชนได+นํา

ประสบการณBนํามาปรับ

ประสบการณBสิ่งแวดล+อม

ความรู+ ทักษะ ใช+ให+เกิดประโยชนB

วิทยาการและแหลง

และ

ตอตนเองและชุมชน

เรียนรู+ที่แปลกใหม

ประสบการณB

- ผู+นําชุมชน

- เพื่อให+ผู+นําชุมชนและ

จากการฝRก

คณะกรรมการชุมชน

คณะกรรมการชุมชน

อบรมและ

คณะผู+บริหารและ

ได+มีโอกาสพบปะ

เรียนรู+นํา

ผู+ปฏิบัติงานด+านการ

แลกเปลี่ยน สร+างความรัก

มาพัฒนา

พัฒนาชุมชนได+มีโอกาส

ความสามัคคี อันจะนํา

และปรับใช+

ในการพบปะ และ

ไปสูการประสานความ

ในชุมชนของ

สรุปผลการดําเนินการ

รวมมือในการจัด

ตนเอง

ในการพัฒนากอให+

กิจกรรมของชุมชน

เกิดเครือขายการ

กับเทศบาล
- เพื่อสร+างขวัญและ
กําลังใจในการ
ปฏิบัติงานด+วยความ
เสียสละแกองคBกรชุมชน

ทํางานรวมกัน
- ผู+นําชุมชน มีขวัญ
และกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานด+วยความ
ทุมเทและเสียสละ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

124
งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

15 โครงการพัฒนาและฝRกอบรม

วัตถุประสงคB
- เพื่อให+องคBกรชุมชน

(ผลผลิตของโครงการ)
อาสาสมัครพลัง

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได+รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

700,000

800,000 - ชุมชน

- ชุมชนมีสวนรวมใน

กองสวัสดิการ
สังคม

500,000

600,000

อาสาสมัครพลังแผนดินเอาชนะ ได+มีบทบาทและมี

แผนดินเอาชนะ

เข+มแข็งมี

การดําเนินการแก+ไข

ยาเสพติดและสมัชชาชุมชน

สวนรวมในการดําเนิน

ยาเสพติดและสมัชชา

ภูมิคุ+มกันตอ

ปGญหาและเอาชนะ

ในเขตเทศบาล

การแก+ไขปGญหายาเสพติด ชุมชนในเขตเทศบาล

ปGญหา

ยาเสพติด

ยาเสพติด

- ชุมชนปลอดจากผู+ค+า

ผู+ค+า ผู+เสพ

และผู+เสพ

และกลุมลดมี

- อาสาสมัครและสมัชชา

อัตราลดลง

ที่ผานการฝRกอบรม

- เพื่อเปMนการทบทวน ทั้ง 62 ชุมชน
แนวทางการดําเนินงาน
ในการปองกันและแก+ไข
ปGญหายาเสพติด
- เพื่อเสริมสร+างองคBกร

สามารถเผยแพรความรู+

ชุมชนให+เข+มแข็ง

และเปMนแกนนําใน

ปลอดจากผู+ค+า ผู+เสพ

ขยายผลการแก+ไขปGญหา

ยาเสพติดอยางยั่งยืน

ยาเสพติดในชุมชน

125

ที่

โครงการ

16 โครงการพัฒนาศักยภาพ

วัตถุประสงคB

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
600,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
700,000

800,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

- เพื่อให+กลุม/องคBกร

คณะกรรมการและ

900,000 ชุมชนเข+มแข็ง - กลุม/องคBกรศาสนา

เครือขายองคBกรด+านศาสนาใน

ศาสนาในชุมชนเกิดการ

กลุมองคBกรศาสนา

และเกิดการ

เขตเทศบาล

แลกเปลี่ยน เรียนรู+

ในเขตเทศบาล

พัฒนาท+องถิ่น และประสบการณBใหมๆ

ในชุมชน ได+รับความรู+

มีทักษะชีวิตเกิดทัศนคติ

โดยใช+หลัก

- ผู+บริหาร เจ+าหน+าผู+

เชิงบวกในการอยูรวมกัน

ศาสนาเปMน

ปฏิบัติงานและ

ในสังคม

แนวทาง

กลุมองคBกรศาสนาใน

ในการ

ชุมชน ได+รวมกิจกรรม

ขับเคลื่อน

กอให+เกิดความรัก

- เพื่อให+กลุม/องคBกร
ศาสนาในชุมชน
ได+มีโอกาสพบปะ

ความสามัคคีและเปMน

แลกเปลี่ยน สร+างความรัก

เครือขายการทํางาน

ความสามัคคี อันนําไป

รวมกัน

สูการประสานความ

- กลุม/องคBกรศาสนา

รวมมือในการจัดกิจกรรม

ในชุมชน มีขวัญกําลังใจ

ระหวางชุมชน

ในการปฏิบัติงานด+วย

- เพื่อสร+างขวัญและ

ความทุมเทและเสียสละ

กําลังใจในการ
ปฏิบัติงานด+วยความ
เสียสละแกองคBกรชุมชน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

126

ที่

โครงการ

17 โครงการปรับปรุง

วัตถุประสงคB

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อปรับปรุงเปMนศูนยB

- ปรับปรุงซอมแซม

2561
(บาท)
98,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

จํานวน 1 รายการ- ทรัพยBสินของทางราชการกองสวัสดิการ

อาคารศูนยBOTOP นครศรี

การเรียนรู+ชุมชนด+านอาชีพ หลังอาคารศูนยB

ได+รับการดูแลรักษาให+อยูในสังคม

ธรรมราช (ชั้น ๒)

และศูนยBแสดงจําหนาย

แสดงสินค+า OTOP

สภาพที่พร+อมใช+งาน

ผลิตภัณฑBชุมชนและ

นครศรีธรรมราช

- เทศบาลฯ สามารถใช+พื้นที่

สินค+าภูมิปGญญาท+องถิ่น

โดยทําการซอมแซม

ของอาคารดําเนินโครงการ

รอยรั่วซึมหลังคา

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

อาคาร

ประชาชนในเขตเทศบาล

พื้นที่ครอบคลุม

โดยจัดเปMนศูนยBการเรียนรู+

ไมน+อยกวา 100

ชุมชนด+านอาชีพและศูนยB

ตารางเมตร

แสดงจําหนายผลิตภัณฑB

- ปรับปรุงระบบ

80,000

-

-

-

น้ําประปาและระบบ

จํานวน 1

ชุมชนและสินค+าภูมิปGญญา

รายการ

ท+องถิ่น

ทอสงน้ํา
- ปรับปรุงซอมแซม

80,000

-

-

-

ระบบไฟฟาภายใน

จํานวน 1
รายการ

อาคาร

รวม

17 โครงการ

-

-

10,808,000

11,600,000

13,900,000

14,850,000

-

-

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท$องถิ่นสี่ป5 (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองส%วนท$องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผ. 01
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชนและสังคมให$น%าอยู%
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาด$าน ด$านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และประเพณี
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

1 โครงการบริหารจัดการ
หอศิลป8รวมสมัย
เมืองคอน

วัตถุประสงคE
1. เพื่อผลิตกิจกรรม
โครงการสงเสริมการ
เรียนรู,แกนักเรียน
นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป
2. เพื่อเป=นสถานที่
เรียนรู, ให,นักเรียน
นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป
3. เพื่อจัดหา/จัดซื้อ
ครุภัณฑE

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. ผลิตกิจกรรม
โครงการสงเสริมการ
เรียนรู,แกนักเรียน
นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป
2. เป=นสถานที่
เรียนรู, ให,นักเรียน
นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป
3.จัดหา/จัดซื้อ
ครุภัณฑE

3.1 บอรEดชนิดมีล,อ
สามารถเคลื่อนย,ายได,

2561
(บาท)
602,700

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
602,700
602,700

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
602,700 จํานวนผู,เข,าใช,
บริการหอศิลป8
รวมสมัย
เมืองคอน

ผลที่คาดวา
จะได,รับ
1. ผลิตกิจกรรม
โครงการสงเสริมการ
เรียนรู,แกนักเรียน
นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป
2. เป=นสถานที่
เรียนรู, ให,นักเรียน
นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป
3. จัดหา/จัดซื้อ
ครุภัณฑE

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองวิชการ
และแผนงาน
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงคE

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาด
40x180x240 ซม.
โครงทําด,วยเหล็กกลอง
ขนาด 1x1x1.2 mm

หุ,มไม,อัด หนา10
มม.(MBF)
รอบ 5 ด,าน
หุ,มพรมขนเรียบ
สีเทาดํา
1 ชิ้น 5 ด,าน
มีรางอลูมิเนียม
ติดขอบบน 2 ด,าน
ใช,สําหรับแขวน
ชิ้นงาน จํานวน 2 ตัว
3.2 ชั้นไม,ยางพารา
5 ชั้นขนาด
w68xD32xH16 cm
ชนิดพับได,
3.3 เก,าอี้ไม,ยาว
ขาเหล็ก ไมมีพนักพิง
ขนาด
45×240×45 cm

จํานวน 2 ตัว
3.4 มานม,วนทึบแสง
ชนิดผ,า
ขนาด 180x294

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได,รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ที่

โครงการ

2 โครงการบริหารจัดการ
อุทยานการเรียนรู,ฯ

วัตถุประสงคE
1. เพื่อผลิตกิจกรรม
โครงการสงเสริมการ
เรียนรู,แกนักเรียน
นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป
2. เพื่อเป=นสถานที่
เรียนรู, ให,นักเรียน
นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป
3. เพื่อจัดหา/จัดซื้อ
ครุภัณฑE

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. ผลิตกิจกรรม
โครงการสงเสริมการ
เรียนรู,แกนักเรียน
นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป
2. เป=นสถานที่
เรียนรู, ให,นักเรียน
นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป
3.จัดหา/จัดซื้อ
ครุภัณฑE
3.1 ชุดเครื่องเสียง
-แอมป8ขยายเสียง
ยี่ห,อ MUSIC PB 400
จํานวน 1 ชุด
ไมคEลอยคู ชนิดมือถือ
ยี่ห,อ Pro BurotBOH
BT 888A จํานวน 1 ชุด

(ประจําห,องประชุม)
3.2 เครื่องปรับอากาศ
ยี่ห,อสตารEแอรE
ขนาด 60,000 BTU
ประจําห,องอาหาร
จํานวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)
2,935,790

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
2,935,790
2,935,790

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
2,935,790 จํานวนผู,เข,าใช,
บริการอุทยาน
การเรียนรู,ฯ

ผลที่คาดวา
จะได,รับ
1. ผลิตกิจกรรม
โครงการสงเสริมการ
เรียนรู,แกนักเรียน
นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป
2. เป=นสถานที่
เรียนรู, ให,นักเรียน
นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป
3. จัดหา/จัดซื้อ
ครุภัณฑE

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองวิชการ
และแผนงาน
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงคE

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
3.3 เครื่องปรับอากาศ
ยี่ห,อสตารEแอรE
ขนาด 60,000 BTU
ประจําห,องประชุม
จํานวน 1 เครื่อง
3.4 เครื่องปรับอากาศ
ยี่ห,อสตารEแอรE
ขนาด 60,000 BTU
ประจําห,องสมาธิไอที
จํานวน 1 เครื่อง
3.5 ตู,แอมป8
ยี่ห,อ XXLรุน Po12T8
ชุดตู,ลําโพงพร,อม
ไมคEไร,สายชนิดมีหูหิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง
3.6ทีวีโซนี่ รุนBravia
FHD LED
KDL-40W650D:IY
คุณลักษณะพื้นฐาน
ขนาดทีวี 40 นิ้ว
มีขาตั้งความละเอียด
Full HD
(1920 x 1080)
มีWi-Fi ในตัว

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได,รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงคE

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ระบบรีโมทคอนโทรล
(RMT-TX201P)
จํานวน 1 เครื่อง
3.7 โซฟาบุหนังสีมวง
รุนM-1ขนาด
จํานวน 1 ชุด
3.8 โตmะกลางไม,
TOPกระจกฝารุนT5G
60
ขนาด
w60xD60xH40 cm
จํานวน 1 ชุด
3.9 โซฟา รุน 38181
บุหนังขาไม,รุนP-19
ขนาด w197x D75
x H 76cm
w86xD75xH76cm
(จํานวน 1 ชุด)
3.10 ชุดโตmะกลาง
TOP กระจกใส
รุน Muffin ขนาด
w60xD60xH40cm
จํานวน 1 ชุด

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได,รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงคE

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
3.11 ชั้นวางหนังสือ
2 หน,า3 ตอน ขนาด
200(w)x60(D)x160
(H) โครงสร,างเนื้อไม,
กรุด,วย
ไม,ขัด ย,อมสีโอmค
TOP บนแต
ละชั้นบุด,วย
โปเมก,าสีครีม
มีไม,กั้นกลางใน
แตละชอง
แยกระหวาง 2 ด,าน
จํานวน 8 ตู,
3.12 เก,าอี้สํานักงาน
ทําจากไม,ยางพาราสี
ธรรมชาติไมมีพนักพิง
ขนาด
w30xD30xH45 cm
ไมสามารถพับเก็บได,
(จํานวน 30 ตัว)
3.13 มูลี่ปรับแสง
แนวนอน
ขนาด 185x240
3.14 แทนบรรยาย
กระจก รุน LH175
ขนาด 60x40x114
cm

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได,รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงคE

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
3.15 แทนบรรยาย
กระจก
รุน LH200 ขนาด
80x45x115 cm
3.16
เครื่องคอมพิวเตอรE
สําหรับสํานักงาน
จอขนาด 18.5 นิ้ว
จํานวน 25 เครื่อง
3.17 โปรเจอเตอรEรุน
Cannon XEED
WUX450
ความสวาง 1.8x
ความคมชัด F.no2.8
มีความละเอียดสูง
หลักการทํางาน 4
ระบบ
จํานวน 1 เครื่อง
3.18 กล,องถายรูปรุน
แบล็คเลนสE
ชนิด EF M 15-45
ISSTM

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได,รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ที่

โครงการ

3 โครงการบริหาร
จัดการพิพิธภัณฑE
เมืองฯ

วัตถุประสงคE
1 พัฒนาเพิ่มเติม
นิทรรศการถาวรและ
นิทรรศการหมุนเวียน
อยางละ 1 เรื่อง
2. เพื่อเผยแพรและ
ประชาสัมพันธE
พิพิธภัณฑEเมืองฯ
3 เพื่อสร,างจิตสํานึก
ให,มีความภาคภูมิใจ
ท,องถิ่นบ,านเกิดของ
ตน
4 เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวของจังหวัด
นครศรีธรรมราช

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 จัดนิทรรศการ
ถาวร 1 เรื่อง
2 จัดนิทรรศการ
หมุนเวียน 1 เรื่อง
3 จัดทําเอกสาร
เผยแพรและ
ประชาสัมพันธE
พิพิธภัณฑEเมืองฯ
4 จัดทําหนังสือเพื่อ
ใช,ในการสืบค,น
ข,อมูล และเป=นแหลง
อ,างอิงข,อมูลด,าน
ประวัติศาสตรE
5. จัดกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมการ
ทองเที่ยว เชน
กิจกรรมสามล,อกิน
ลมเที่ยวชมสวน
สมเด็จฯ หรือ
กิจกรรมอื่นๆ
6.จัดชื้อครุณภัณฑE
สํานักงาน
- ตู,แอมป8ยี่ห,อXXL
รุน Po12T8
จํานวน 1 ชุด
- ชั้นเก็บแฟม 2 ชั้น
20 ชอง จํานวน 1 ตู,

2561
(บาท)
1,251,230

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,251,230
1,251,230

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
1,251,230 1.จํานวนนักเรียน
นักทองเที่ยว และ
ประชาชนทั่วไปที่
เข,ามาเยี่ยมชมที่
พิพิธภัณฑEเมืองฯ

ผลที่คาดวา
จะได,รับ
1.มีนิทรรศการ
ถาวรและ
นิทรรศการ
หมุนเวียน
อยางละ 1 เรื่อง
2.ได,เผยแพรและ
ประชาสัมพันธE
พิพิธภัณฑEเมืองฯ
3.เป=นแหลงข,อมูล
อ,างอิงด,าน
ประวัติศาสตรE
4.สร,างจิตสํานึกให,
มีความภาคภูมิใจ
ท,องถิ่นบ,านเกิด
ของตนเอง
5.สงเสริมการ
ทองเที่ยว
ของจังหวัด
นครศรีธรรมราช

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองวิชาการและ
แผนงาน
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงคE

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได,รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

-

-

- โตmะเอนกประสงคE
ขาพับ จํานวน 10 ตัว
- Projector
Canon LV-S :
3000ANSI จํานวน
1 เครื่อง
- กล,องถายรูป
CANON EOS M3
- เครื่อง SCANNER
CANON 5600F :
1Y จํานวน 1 ตัว
- เครื่องคอมพิวเตอรE
สําหรับสํานักงาน
จํานวน 5 เครื่อง
- ตู,ใสหนังสือแบบมี
บานกระจกปxด
จํานวน 2 ตู,
- ตู,ใสหนังสือโลง
ทําจากไม,จริง
จํานวน 2 ตู,
- ชุดโตmะประชุมทํา
จากไม,จริง จํานวน
1 ตู,

รวม

3 โครงการ

-

-

4,789,720

4,789,720

4,789,720

4,789,720
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3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

1 กอสร+างอาคาร
อเนกประสงค8

วัตถุประสงค8

(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อให+มีอาคารเพียงพอ นักเรียนโรงเรียเทศบาล

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

5,000,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได+รับ

รับผิดชอบหลัก

นักเรียนมีสถานที่

โรงเรียนเทศบาล

กับการจัดกิจกรรม

วัดทาโพธิ์มีอาคารเพียง

เพี่ยงพอในการดําเนิน วัดทาโพธิ์มีอาคาร

ของโรงเรียน

พอในการจัดกิจกรรม

กิจกรรม

2. เพื่ออํานวยความสะดวก

รร.เทศบาล
วัดทาโพธิ์

เพียงพอกับนักเรียน
ในการจัดกิจกรรมตางๆ

สถานที่ที่ใช+ในการเรียน
การสอนของครูให+มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2 พัฒนาห+องโสต

1. เพื่อพัฒนาห+องโสตฯ

นักเรียนได+ใช+ห+องโสตฯ

ทัศนศึกษา

ให+มีความพร+อมในการ
ใช+งานอยูเสมอ

170,000

-

-

-

นักเรียนใช+ห+องโสตฯ โรงเรียนมีห+องโสตฯที่

รร.เทศบาล

อยางคุ+มคาและสะดวก

ได+อยางพอดีมี

ทันสมัยพร+อมที่จะใช+

วัดทาโพธิ์

ในการเรียนรู+

มีบรรยากาศดีนาอยู

งานได+อยางสม่ําเสมอ

นักเรียนได+ใช+ห+อง

โรงเรียนมีห+องประชุม รร.เทศบาล

ประชุมเพื่อจัด

รองรับนักเรียนได+

โฮมรูม

กิจกรรมรวมกัน

ทั้งหมด

2. เพื่อรองรับการประชุม

ทุกคน

2. เพื่อจัดบรรยากาศให+
เหมาะกับปริมาณผู+เรียน
ที่ใช+สถานที่ในแตละวัน
3 พัฒนาห+องประชุม
นักเรียน

1. เพื่อเพิ่มความสะดวก

โรงเรียนมีห+องประชุม

สบายสําหรับกิจกรรม

ที่ได+มาตรฐาน

และจัดกิจกรรมตางๆ
ของนักเรียน

-

1,055,140

-

-

วัดทาโพธิ์
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งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

4 ขยายประตูทางเข+า-

วัตถุประสงค8

(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่ออํานวยความสะดวก เพื่อให+เกิดความคลอง

ออกโรงเรียน

แกบุคลากรและผู+มาติดตอ ตัวด+านจราจรของ

เทศบาลวัดทาโพธิ์

ราชการ

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

180,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได+รับ

รับผิดชอบหลัก

โรงเรียนมีประตูเข+า

โรงเรียนมีประตูที่เข+า

รร.เทศบาล

ออกได+มาตรฐาน

ออกสวยงาม

วัดทาโพธิ์

ของโรงเรียน

การคมนาคมสะดวก

2, เพื่อขยายประตูให+

มากยิ่งขึ้น

เหมาะสมกับความกว+าง
ของถนน
5 ปรับปรุงปายชื่อ

1. เพื่อให+มองเห็นปายชื่อ

โรงเรียนมีปายชื่อที่สวย

โรงเรียนเทศบาล

ได+ชัดเหมาะสมกับขนาด

เหมาะสมกับขนาดของ

วัดทาโพธิ์

ของสถานศึกษา

โรงเรียน

-

250,000

-

-

โรงเรียนมีปาย

โรงเรียนมีปายชื่อที่

รร.เทศบาล

โรงเรียนที่สวยงาม

สวยงามเสริมสร+าง

วัดทาโพธิ์

ภาพลักษณ8โรงเรียนแก

2. เพื่อเปKนการเพิ่ม

ผู+ที่สัญจรผาน

ภาพลักษณ8ของโรงเรียน
แกสายตาผู+สัญจรผาน
หน+าโรงเรียน
6 ติดตั้งเหล็กดัด
อาคารอนุบาล

1. เพื่อเพิมความปลอดภัย โรงเรียนมีความ
แกนักเรียนและทรัพย8สิน

ปลอดภัยให+กับ

ราชการ

นักเรียนและ

2. เพื่อปองกันการสูญหาย ทรัพย8สินทางราชการ
ของทรัพย8สินทางราชการ

56,000

-

-

-

โรงเรียนมีระบบความ โรงเรียนมีเหล็กดัดที่

รร.เทศบาล

ปลอดภัยที่ดี

วัดทาโพธิ์

สามารถปองกัน
อันตรายให+แกผู+เรียน
และทรัพย8สิน
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เปาหมาย
ที่

โครงการ

7 โครงการสร+าง
สระวายน้ํา

วัตถุประสงค8

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได+รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

4,500,000

4,500,000

4,500,000

4,500,000 ร+อยละ 90 นักเรียน 1. นักเรียนได+ใช+สระ

กอสร+างสระวายน้ํา

โรงเรียนมีสระวายน้ํา

โรงเรียนเพื่อใช+ในการ

จํานวน ๑ แหง

มีคุณลักษณะที่พึง

วาย น้ําเปKนแหลง

จัดการเรียนการสอน

สําหรับใช+จัด

ประสงค8ตาม

เรียนรู+ และออก

วายน้ํา

การเรียนการสอน

หลักสูตร

กําลังกาย

รร.นานาชาติฯ

2. โรงเรียนมีแหลง
เรียนรู+ที่สามารถสงเสริม
ศักยภาพของผู+เรียนสู
อัจฉริยภาพ
8 โครงการแขงขันทักษะ
ทางวิชาการ

1. เพื่อให+นักเรียนได+มี

1. แขงขันทักษะทาง

272,300

299,500

329,500

362,400 ร+อยละ 80

1. พัฒนาคุณภาพ

รร.สาธิตเทศบาล

โอกาสแสดงความ

วิชาการระดับมัธยม

ผลงานวิชาการ

การจัดการศึกษาให+

วัดเพชรจริก

สามารถเพื่อสร+างชื่อ

ศึกษาครบทั้ง 8 กลุม

เปKนที่ยอมรับ

ก+าวหน+ายิ่งขึ้น

เสียงให+แกโรงเรียน

สาระการเรียนรู+

2. การจัดการศึกษา

2. เพื่อประชาสัมพันธ8

2. พัฒนาศักยภาพ

ของโรงเรียนมีคุณภาพ

การจัดการศึกษา

การจัดการศึกษา

เปKนที่รู+จักและยอมรับ

ของโรงเรียนให+เปKนที่

ตามหลักสูตร

3. นักเรียนมีความรู+

รู+จักและยอมรับของ

แกนกลางการศึกษา

และทักษะที่จําเปKนตาม

หนวยงานที่เกี่ยวข+อง

ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช

หลักสูตรแกนกลางการ

2551

ศึกษาขั้นพื้นฐาน
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เปาหมาย
ที่

โครงการ

9 โครงการฝQกอบรมทักษะ

วัตถุประสงค8

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

550,000

605,000

665,500

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได+รับ

รับผิดชอบหลัก

เพื่อกระตุ+นและฝQกทักษะ

1. จํานวนนักเรียน

732,100 นักเรียนมัธยม

กระบวนการทาง

กระบวนการทาง

ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ศึกษาปRที่ 5 ได+ฝQก

กระบวนการทางวิทย8

วิทยาศาสตร8

วิทยาศาสตร8แกนักเรียน

ปRที่ 5 ทุกคน

ทักษะกระบวน

สามารถนําไปใช+ใน

ระดับมัธยมศึกษา

2. นักเรียนมีทักษะ

การวิทยาศาสตร8

ชีวิตประจําวัน

กระบวนการทาง

ร+อยละ 100

พร+อมเข+าศึกษาตอ

วิทยาศาสตร8
10 โครงการฝQกอบรมและ

เพื่อเปSดโลกทัศน8ทาง

ครูและบุคลากรได+

ศึกษาดูงานการศึกษาของ

ด+านความคิด ความรู+แล+ว

ศึกษาดูงานปRการศึกษา

คณะครูและบุคลากร

นํามาพัฒนาปรับใช+

ละ 1 ครั้ง

11 กอสร+างอาคารเรียน

เพื่อใช+เปKนอาคารเรียน

อาคารเรียน 1 หลัง

คสล. 4 ชั้น 12

ทดแทนอาคารเรียนเกา

จํานวน 4 ชั้น 12

ห+องเรียนแบบ สน.ศท.

(ใช+งานมาแล+วประมาณ

ห+องเรียน

4/12 พร+อมรื้อถอน

40 ปR)

นักเรียนได+เรียนรู+ทักษะ สํานักการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา
640,000

704,000

774,400

851,900 ครูได+ศึกษาดูงาน
ร+อยละ 100

ครูและบุคลากรทาง

รร.สาธิตเทศบาล

การศึกษาจํานวน

วัดเพชรจริก

80 คน ได+ศึกษาดูงาน

โรงเรียนสาธิตเทศบาล
วัดพเพชรจริก

อาคารเกา

12,000,000

13,200,000

14,520,000

15,972,000 อาคารเรียน
1 หลัง

นักเรียน ครู มีที่พัก

รร.สาธิตเทศบาล

และอาคารเรียน

วัดเพชรจริก

เพียงพอ
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เปาหมาย
ที่

โครงการ

12 ปรับปรุงห+องวิทยาศาสตร8
จํานวน 9 ห+อง

วัตถุประสงค8

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อปรับปรุงห+อง

ปรับปรุงห+อง

วิทยาศาสตร8 จํานวน 9

วิทยาศาสตร8

ห+อง ให+มีบรรยากาศ

จํานวน 9 ห+อง

นาเรียน

ให+มีอุปกรณ8เพียงพอ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได+รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,080,000

1,100,000

1,210,000

1,331,000 ห+องวิทยาศาสตร8
จํานวน 9 ห+อง

ห+องวิทยาศาสตร8

รร.สาธิตเทศบาล

มีความสวยงามนาอยู

วัดเพชรจริก

นาเรียน

และมีความพร+อมใน
การจัดการเรียน
การสอน มีบรรยากาศ

เหมาะสมตอ
การเรียนการสอน
13 กอสร+างโรงจอดรถบรรทุก

เพื่อใช+จอดรถบรรทุก 6 ล+อ อาคารจอดรถบรรทุก

80,000

88,000

96,800

106,500 โรงจอดรถ 1 หลัง

จํานวน 1 หลัง

เปKนอาคารจอดรถที่

รร.สาธิตเทศบาล

เปKนระเบียบและ

วัดเพชรจริก

ปลอดภัยสําหรับรถ
6 ล+อ
14 ทาสีอาคารเรียนและ

เพื่อเสริมสร+างบรรยากาศ

เสริมสร+างให+โรงเรียน

อาคารประกอบ

ที่ดี มีความสวยงาม นาดู

มีบรรยากาศที่ดี

เรียนและอาคาร

ที่ดี มีความสวยงาม

นาอยูของโรงเรียน

มีความสวยงาม นาดู

ประกอบได+ทาสี

นาดู นาอยู

นาอยู

2,800,000

3,080,000

3,388,000

3,726,800 ร+องละ 100 อาคาร โรงเรียนมีบรรยากาศ

รร.สาธิตเทศบาล
วัดเพชรจริก
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ที่
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15 กอสร+าง Cover Way

16 ปรับปรุงภูมิทัศน8และทาสี
ลานกีฬา

วัตถุประสงค8

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่ออํานวยความสะดวก

กอสร+าง Cover Way

ในการเดินภายในบริเวณ

ระยะทาง 150 เมตร

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

450,000

495,000

544,500

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได+รับ

รับผิดชอบหลัก

599,000 ร+อยละ 90 นักเรียน นักเรียน ครู และ
ครู และบุคลากรใน

บุคลากรในโรงเรียน

โรงเรียนให+กับนักเรียน

โรงเรียนได+รับความ

ได+รับความสะดวกใน

ครู และบุคลากรภาย

สะดวกในการเดิน

การเดินบริเวณโรงเรียน

ในโรงเรียน

บริเวณโรงเรียน

เพื่อใช+พื้นที่บริเวณสนาม

มีลานกีฬาจํานวน 1

เปKนลานกีฬา

ชุด

300,000

330,000

363,000

399,300 ร+อยละ 100

นักเรียนและบุคลากร

ลานกีฬาพร+อมใช+งาน มีสถานที่จัดกิจกรรม

รร.สาธิตเทศบาล
วัดเพชรจริก

รร.สาธิตเทศบาล
วัดเพชรจริก

กีฬาเพียงพอ
17 ปรับปรุงประตูโรงเรียน
ฝ^_งทิศตะวันออก

1. เพื่อปรับปรุงสภาพ

ประตูรั้วสแตนเลส

100,000

110,000

121,000

133,100 ร+อยละ 100

มีประตูรั้วสแตนเลส

รร.สาธิตเทศบาล
วัดเพชรจริก

ภูมิทัศน8บริเวณหน+าโรงเรียน ความกว+าง 8 เมตร

ประตูสแตนเลส

ความกว+าง 8 เมตร

2. เพื่อเพิ่มความปลอดภัย สูง 2 เมตร

ได+รับการปรับปรุง

สูง 2 เมตร ฝ^_ง

ในการใช+งานของนักเรียน

พร+อมติดตั้ง

ทิศตะวันออก

และบุคลากรในโรงเรียน
18 ปรับปรุงห+องประชุม

เพื่อปรับปรุงห+องประชุม

ห+องประชุม

เพชรพรรณราย

เพชรพรรณรายสําหรับ

เพชรพรรณรายมี

การประชุมของนักเรียน

บรรยากาศที่เหมาะสม

และครู

ในการจัดประชุมของ

ในการจัดประชุมของ

นักเรียนและครู

นักเรียนและครู

200,000

220,000

242,000

266,000 ร+อยละ 85 ห+อง

ห+องประชุมเพชร

รร.สาธิตเทศบาล

ประชุมได+รับการ

พรรณรายมี

วัดเพชรจริก

ปรับปรุง

บรรยากาศที่เหมาะสม
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19 ปรับปรุงทางเดิน เชื่อม

วัตถุประสงค8

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อปรับปรุงทางเดิน เชื่อม มีทางเดินเชื่อมระหวาง

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

110,000

121,000

อาคารเพชรจริกและ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได+รับ

รับผิดชอบหลัก

133,100 ร+อยละ 90 ทาง

ทางเดินเชื่อมระหวาง

รร.สาธิตเทศบาล

เดินเชื่ออาคาร

อาคารเพชรจริกและ

วัดเพชรจริก

อาคารเพชรจริก -

ระหวางอาคารเพชรจริก

เฉลิมพระเกียรติ

และอาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

เพชรจริก

อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ให+แข็งแรงและปลอดภัย

เฉลิมพระเกียรติ

มีความแข็งแรงแข็งแรง

ได+รับการปรับปรุง

และปลอดภัย สะดวก

ให+แข็งแรงและปลอดภัย

สะดวกในการเดินระหวาง สะดวกในการเดิน
อาคารของนักเรียน

ระหวางอาคารของ

ในการเดินระหวาง

ครูและบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ครูและ

อาคารของนักเรียน

บุคลากรในโรงเรียน
20 ซอมแซมอาคารเฉลิม
พระเกียรติ

เพื่อปรับปรุงฝาเพดาน

ปรับปรุงซอมแซม

และหน+าตางประตู

จํานวน 1 งาน

ครูและบุคลากรในโรงเรียน

90,000

99,000

108,900

119,800 ร+อยละ 90 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ รร.สาธิตเทศบาล
มีสภาพพร+อมใช+งาน

วัดเพชรจริก

มีสถานที่เพาะเลี้ยง

รร.สาธิตเทศบาล

และพักต+นไม+สําหรับ

วัดเพชรจริก

ได+รับการปรับปรุง
21 กอสร+างโรงเรือนเพาะชํา
ขนาด 3 x 8 เมตร

เพื่อใช+เพาะเลี้ยงและพัก

อาคารเพาะชําจํานวน

ต+นไม+สําหรับตกแตง

1 หลัง ขนาด 3 x 8

ภูมิทัศน8ในโรงเรียน

เมตร

50,000

55,000

60,500

66,600 โรงเพาะชําขนาด
3 x 8 เมตร

ตกแตงภูมิทัศน8ใน
โรงเรียน

22 กอสร+างทางเดินเชื่อม

เพื่ออํานวยความสะดวก

มีทางเดินเชื่อมอาคาร

อาคารเพชรพิสุทธิ์-

ให+กับนักเรียน ครู และ

เพชรพิสุทธิ์-เพชรนครา

เพชรนครา

บุคลากรทางการศึกษา

300,000

330,000

363,000

399,300 ทางเดินเชื่อมอาคาร

นักเรียน ครู

รร.สาธิตเทศบาล

เพชรพิสุทธิ์ -

และบุคลากรทางการ

วัดเพชรจริก

เพชรนครา 1 แหง

ศึกษาได+รับความสะดวก
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วัตถุประสงค8

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได+รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)
200,000

(บาท)
220,000

(บาท)
242,000

(บาท)
266,200 ร+อยละ 90 ระบบ
ไฟฟาอาคาร
เพชรพิสุทธิ์ได+รับ
การปรับปรุง
266,200 ชุดประจําวง
โยธวาทิต และ
เครื่องดนตรี
จํานวน 1 ชุด
266,200 เครื่องดนตรี
ลูกกรุงและลูกทุง
ไทย จํานวน 1 ชุด

23 ปรับปรุงระบบไฟฟา
อาคารเพชรพิสุทธิ์

เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟา
อาคารเพชรพิสุทธิ์

24 จัดซื้อเครื่องดนตรี
ชุดแตงกายวงโยธวาทิต

เพื่อให+มีเครื่องดนตรี
ชุดประจําวงโยธวาทิต
และชุดประจําวงโยธวาทิต จํานวน 1 วง
เพิ่มเติมแทนของที่ชํารุด (40 ชุด)

200,000

220,000

242,000

25 จัดตั้งวงดนตรีลูกกรุง
และลูกทุงไทย STP Band

เพื่อสงเสริมสุนทรียภาพ
ทางดนตรีและใช+เวลาวาง
ให+เกิดประโยชน8สําหรับครู
และนักเรียน
1. เพื่อจัดจ+างครู
ผู+สอนสาขาที่
ขาดแคลน
2. เพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียน
การสอนให+เกิด
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู+ของผู+เรียน

โรงเรียนมีเครื่องดนตรี
ลูกกรุงและลูกทุงไทย
1 ชุด

200,000

220,000

242,000

1. โรงเรียนเทศบาล
วัดมเหยงคณ8
จ+างครูอัตราจ+าง
สาขาที่ขาดแคลน
จํานวน 12 อัตรา
2. การจัดการเรียน
การสอนมีคุณภาพ
และนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูง ผู+เรียนสามารถ
พัฒนาตนเอง
เต็มศักยภาพ

1,227,600

1,227,600

1,227,600

26 โครงการพัฒนาวิชาการ
และบุคลากรทาง
การศึกษาในโรงเรียน

อาคารเพชรพิสุทธิ์
มีระบบไฟฟาที่มีความ
ปลอดภัยสะดวกตอ
การใช+งาน

งบประมาณและที่ผานมา

1,227,600 ครูอัตราจ+าง
จํานวน 12 อัตรา

ระบบไฟฟาของ
อาคารเพชรพิสุทธิ์
มีความปลอดภัยและ
มีความสะดวกมาตอ
การใช+งาน
โรงเรียนได+รับชุด
ประจําวงโยธวาทิต
เพื่อใช+ประกอบกิจกรรม

รร.สาธิตเทศบาล
วัดเพชรจริก

รร.สาธิตเทศบาล
วัดเพชรจริก

นักเรียนมีทักษะในการ รร.สาธิตเทศบาล
เลนดนตรีลูกกรุงและ วัดเพชรจริก
ลูกทุงไทย
1. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น
2. การจัดการ
เรียนรู+มี
ประสิทธิภาพ

โรงเรียนเทศบาล
วัดมเหยงคณ8
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27 โครงการตอเติมอาคาร
เรียนบริเวณ ชั้น 4

วัตถุประสงค8

(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อตอเติมอาคาร

1.โรงเรียนเทศบาล

เรียนบริเวณชั้น 4

วัดมเหยงคณ8

อาคาร 2
ขนาด 8x16 เมตร
ภายในโรงเรียน
2. เพื่อใช+เปKนศูนย8

อาคาร 2
ขนาด 8x16 เมตร

วิทยาศาสตร8ในการ

ภายในโรงเรียน

จัดการเรียนให+กับ

2.ใช+เปKนศูนย8

ผู+เรียน

วิทยาศาสตร8

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

500,000

500,000

500,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได+รับ

รับผิดชอบหลัก

500,000 ร+อยละ 90

สามารถใช+

โรงเรียนเทศบาล

อาคารเรียนชั้น 4

พื้นที่บริเวณชั้น 4

วัดมเหยงคณ8

ตอเติมอาคารเรียน

อาคาร 2

อาคาร 2 ในการ

บริเวณชั้น 4

ได+รับการตอเติม

จัดการเรียน
การสอนสาระ
วิทยาศาสตร8ได+

ในการจัดการเรียน
ให+กับผู+เรียน
28 โครงการปรับปรุง

1. เพื่อแก+ไขซอมแซม

ระบบไฟฟา

ซอมแซมระบบไฟฟา

ระบบไฟฟา

ภายในโรงเรียน

ภายในโรงเรียน

และอุปกรณ8ไฟฟา

อาคาร 1
จํานวน 4 ชั้น

ระบบไฟฟา

โรงเรียนเทศบาล

ระบบไฟฟาภายใน

อาคาร 1

วัดมเหยงคณ8

อยูในสภาพที่

โรงเรียนอาคาร 1

จํานวน 4 ชั้น

ภายในโรงเรียน

สามารถใช+งานได+ดี

จํานวน 4 ชั้น

สามารถใช+

ให+อยูในสภาพที่พร+อม

และปองกันการเกิด

ได+รับการซอมแซม

ปฏิบัติการ

ใช+งานได+

อุบัติเหตุไฟไหม+

ในการจัดการเรียน

2. เพื่อปองกันการเกิด

จากไฟฟาลัดวงจร

การสอนได+

อุบัติเหตุไฟไหม+

ภายในโรงเรียน

จากไฟฟาลัดวงจร

300,000

300,000

300,000

300,000 ร+อยละ 90
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29 โครงการปรับปรุง

วัตถุประสงค8

(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อซอมแซม

ปรับปรุง

ซอมแซมอาคาร

อาคาร 1 และ 2

ซอมแซมอาคาร 1

ภายในโรงเรียน

มีประตู หน+าตาง

อาคาร 1 และ 2

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000

200,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได+รับ

รับผิดชอบหลัก

200,000 ร+อยละ 90

1. อาคารเรียน

โรงเรียนเทศบาล

อาคารภายใน

มีประตู หน+าตาง

วัดมเหยงคณ8

และอาคาร 2

โรงเรียนอาคาร 1

อยูในสภาพ

ภายในโรงเรียน

ภายในโรงเรียน

และ 2 ได+รับ

พร+อมใช+งาน

ที่ชํารุดให+อยูในสภาพ

โดยมีประตู

การปรับปรุง

2. นักเรียนมี

ใช+งานได+

หน+าตางที่ชํารุด

พร+อมใช+งาน

ความปลอดภัย

ให+อยูในสภาพ
พร+อมใช+งาน
30 โครงการปรับปรุง

1. เพื่อปรับปรุง

จัดซื้อเครื่องเสียง

ซอมแซมเครื่องเสียง

ซอมแซมเครื่องเสียง

ติดตั้งระบบภายใน

ภายในอาคารเรียน

ภายในอาคารเรียน

อาคารเรียน

โรงเรียนเทศบาล

250,000

250,000

250,000

250,000 ร+อยละ 90 เครื่อง

1. นักเรียน

โรงเรียนเทศบาล

เสียงภายใน

ได+รับทราบ

วัดมเหยงคณ8

อาคารได+รับการ

ข+อมูลขาวสาร

ซอมแซม

การประชาสัมพันธ8

วัดมเหยงคณ8

2. คณะครูและ

2. เพื่อให+นักเรียน

บุคลากรสามารถ

รับทราบขาวสาร

ใช+ในการจัดกิจกรรม

และทํากิจกรรม

พัฒนาผู+ได+มี

ของโรงเรียน

ประสิทธิภาพ
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31 โครงการปรับปรุง

วัตถุประสงค8

(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อปรับปรุง

1.ปรับปรุง

ห+องน้ําชั้น 1 (20 ห+อง)

ห+องน้ําชั้น 1

ห+องน้ําชั้น 1

ห+องน้ําชั้น 2 (10 ห+อง)

(20 ห+อง)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

300,000

300,000

300,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได+รับ

รับผิดชอบหลัก

300,000 ร+อยละ 90 ห+อง

1.นักเรียนจํานวน

โรงเรียนเทศบาล

น้ําชั้น 1 (20 ห+อง)

1,600คน

วัดมเหยงคณ8

(20 ห+อง)

และห+องน้ําชั้น 2

มีห+องน้ําใช+

ห+องน้ําชั้น 2

ห+องน้ําชั้น 2

(10 ห+อง) ได+รับ

อยางเพียงพอ

(10ห+อง) ให+เพียงพอ

(10 ห+อง)

การปรับปรุง

และถูกสุขลักษณะ

กับจํานวนนักเรียน

2.นักเรียนมีห+องน้ํา

1,600 คน

พร+อมใช+ทุกห+อง

2.เพื่อสร+าง

อยางถูกสุขลักษณะ

บรรยากาศ
และให+ถูกสุขลักษณะ
อานามัยตามโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ

32 โครงการปรับปรุง
หลังคาโรงอาหาร

1. เพื่อปรับปรุง

1. ปรับปรุง

หลังคาโรงอาหาร

หลังคาโรงอาหาร

ที่ชํารุดให+พร+อมใช+งาน

ให+พร+อมใช+งาน

ได+อยางปลอดภัย

300,000

300,000

300,000

300,000 ร+อยละ 90 หลังคา

นักเรียนคณะครู

โรงเรียนเทศบาล

โรงอาหารได+รับ

และบุคลากร

วัดมเหยงคณ8

การปรับปรุง

ใช+โรงอาหารได+
อยางปลอดภัย
และถูกสุข
ลักษณะอนามัย
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33 โครงการปรับปรุง

วัตถุประสงค8

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อปรับปรุง

ปรับปรุงรางน้ําฝน

รางน้ําฝนอาคาร

รางน้ําฝนอาคาร

อาคารเอนก

เอนกประสงค8

เอนกประสงค8

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

120,000

130,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได+รับ

รับผิดชอบหลัก

140,000 ร+อยละ 90 ราง

คณะครูได+ใช+

โรงเรียนเทศบาล

น้ําฝนอาคาร

พื้นที่อาคาร

วัดมเหยงคณ8

ประสงค8

เอนกประสงค8ได+

เอนกประสงค8

โรงเรียนเทศบาล

โรงเรียนเทศบาล

รับการปรับปรุง

ในการจัดการเรียน

วัดมเหยงคณ8

วัดมเหยงคณ8

การสอน

ให+พร+อมใช+งาน

และกิจกรรม
ได+อยางปลอดภัย

34 โครงการปรับปรุง

เพื่อปรับปรุง

ปรับปรุงลาด

ลานพื้นที่บริเวณ

พื้นที่บริเวณรอบ

พื้นสนามบริเวณ

ลานพื้นบริเวณรอบ

รอบอาคาร

อาคารเอนกประสงค8

รอบอาคารเอนก

อาคารเอนกประสงค8 ลาดรอบอาคาร

เอนกประสงค8

โรงเรียนเทศบาล

ประสงค8รวมพื้นที่

ได+รับการปรับปรุง

วัดมเหยงคณ8 ให+ใช+

394 ตารางเมตร

งานได+อยางเติมพื้นที่
ในการจัดกิจกรรม
ให+กับผู+เรียน

197,000

197,000

197,000

197,000 ร+อยละ 90

นักเรียน

โรงเรียนเทศบาล

สามารถใช+พื้นที่

วัดมเหยงคณ8

เอนกประสงค8
ในการเรียน
กิจกรรมตางๆ
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35 โครงการซอมแซมอาคาร
เรียน

วัตถุประสงค8

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000

200,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได+รับ

รับผิดชอบหลัก

200,000 ร+อยละ 80 อาคาร

1.อาคารเรียนมี

1.เพื่อให+อาคารเรียน

1.อาคารเรียนมี

พร+อมใช+ในการจัดการ

ความสวยงาม นา

เรียนได+รับการ

ความสวยงามสะอาด

เรียนการสอน

มอง นาเลาเรียน

ซอมแซม

ถูกสุขลักษณะ

2.เพื่อให+อาคารเรียนมี

ร+อยละ 80

2.อาคารเรียนใช+

ความปลอดภัยตอการ

2.อาคารเรียนมี

งานได+สะดวก

จัดการเรียนการสอน

ความสมบูรณ8ในองค8

และปลอดภัย

รร.
เทศบาลวัดใหญ

ประกอบของอาคาร
สามารถใช+งานได+
อยางปลอดภัย

36 กอสร+าง / ปรับปรุง
อาคารเรียนและ

เพื่อกอสร+าง/ปรับปรุง

ปรับปรุงซอมแซม

ซอมแซมหรือตอเติม

ห+องน้ําห+องส+วม

ห+องส+วมนักเรียน

มีห+องน้ําที่สะอาดพร+อม วัดศรีทวี

อาคารประกอบอื่นๆ

อาคารเรียนและอาคาร

นักเรียนในอาคาร

ในอาคารเรียน

ใช+เพียงพอ

ประกอบอื่นๆ เพื่อให+

เรียน 72 พรรษา

72 พรรษา และ

มีอาคารเรียนในการจัด

และอาคารเรียน

อาคารเรียนแม

การเรียนการสอนอยาง

แมปูjเหนี่ยว

ปูjเหนียว ได+รับ

เพียงพอและมีประสิทธิภาพ จํานวน 3 ชั้น

800,000

800,000

800,000

800,000 ร+อยละ 90

การปรับปรุง
ซอมแซม

นักเรียนและบุคลากร

โรงเรียนเทศบาล

149
เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค8

37 ทาสีอาคารเรียน 72 พรรษา เพื่อกอสร+าง/ปรับปรุง
อาคารทางทิศตะวันออก

ซอมแซมหรือตอเติม

(ผลผลิตของโครงการ)
ทาสีอาคารเรียน

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,200,000

1,200,000

1,200,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได+รับ

รับผิดชอบหลัก

1,200,000 ร+อยละ 90 อาคาร

72 พรรษาอาคาร

เรียน 72 พรรษา

(อาคารพระครูเหมเจติยานุรักษ8) อาคารเรียนและอาคาร

ทางทิศตะวันออก

อาคารเรียนทาง

อาคารเรียนทางทิศตะวันตก ประกอบอื่นๆ เพื่อให+

(อาคารพระครูเหมเจติยานุรักษ8)

ทิศตะวันตก ได+

(แมปูjเหนี่ยว) จํานวน 3 หลัง มีอาคารเรียนในการจัด

อาคารเรียนทางทิศตะวันตก

รับการทาสี

ขนาด 9,066 ครม.

(แมปูjเหนี่ยว)

การเรียนการสอนอยาง

อาคารสวยงามเอื้อ
ตอการจัดการเรียน
การสอน

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีทวี

เพียงพอและมีประสิทธิภาพ จํานวน 3 หลัง

ขนาด 9,066 ครม.

38 กอสร+างหลังคากันสาด

เพื่อกอสร+าง/ปรับปรุง

หลังคากันสาด

เปKนทางเดินหน+าอาคาร

ซอมแซมหรือตอเติม

เปKนทางเดินหน+า

เดินหน+าอาคาร

โรงเรียนมีความสะดวก วัดศรีทวี

ขนาด 25*6 เมตร

อาคารเรียนและอาคาร

อาคาร ขนาด 25*6

มีกันสาด

ในการเดินระหวาง

ประกอบอื่นๆ เพื่อให+

เมตร

มีอาคารเรียนในการจัด
การเรียนการสอนอยาง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

100,000

100,000

100,000

100,000 ร+อยละ 90 ทาง

นักเรียนและบุคลากรใน โรงเรียนเทศบาล

อาคารโดยเฉพาะชวง
ฤดูฝน

150
เปาหมาย
ที่

โครงการ

39 ทํารั้วรอบอาคารเรียน
อนุบาล

วัตถุประสงค8

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อกอสร+าง/ปรับปรุง

รั้วรอบอาคารเรียน

ซอมแซมหรือตอเติม

อนุบาล

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

350,000

350,000

350,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได+รับ

รับผิดชอบหลัก

350,000 รั้วรอบอาคาร

อาคารเรียนอนุบาล

เรียน จํานวน 1 แหง มีรั้วรอบขอบชิด

อาคารเรียนและอาคาร

ทําให+มีความปลอดภัย

ประกอบอื่นๆ เพื่อให+

ในชีวิตและทรัพย8สิน

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีทวี

มีอาคารเรียนในการจัด
การเรียนการสอนอยาง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
40 ปรับปรุงภูมิทัศน8รอบ
อาคารเรียนอนุบาล

เพื่อกอสร+าง/ปรับปรุง

ภูมิทัศน8ที่สวยงาม

120,000

120,000

120,000

120,000 ร+อยละ 80

ซอมแซมหรือตอเติม

รอบอาคารเรียน

ภูมิทัศน8รอบอาคาร

มีความสวยงามเอื้อ

อาคารเรียนและอาคาร

อนุบาล

เรียนสวยงาม

ประโยชน8ตอการเรียน

ประกอบอื่นๆ เพื่อให+

รอบอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีทวี

การสอน

มีอาคารเรียนในการจัด
การเรียนการสอนอยาง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
41 โครงการ

1. เพื่อต+องการสร+างสถานที่ โรงเรียนเทศบาล

สร+างหลังคา

ที่มีหลังคากันแดดกันฝน

บริเวณเสาธงชาติ

หน+าเสาธงเต็มพื้นที่

(โดม)

วัดศาลามีชัย

1,030,000

1,030,000

1,030,000

1,030,000 ร+อยละ 95 ของนักเรียน1. นักเรียนมีจิตสํานึก โรงเรียนเทศบาล
ได+ใช+สถานที่รวมกัน

ที่ดีในการใช+สถานที่
รวมกัน
3. นักเรียนมีการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม
ที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบ

วัดศาลามีชัย

151
เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค8

(ผลผลิตของโครงการ)

42 โครงการสร+างห+องน้ํา

1. เพื่อให+มีห+องน้ํา

ห+องน้ําห+องส+วม

ห+องส+วมนักเรียน

ห+องส+วมเพียงพอกับ

โรงเรียนวัดศาลามีชัย

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

450,000

450,000

450,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได+รับ

รับผิดชอบหลัก

450,000 นักเรียนได+รับความ

1. นักเรียนมีจิตสํานึก โรงเรียนเทศบาล

สะดวกสบายในการ

ที่ดีตระหนักถึงคุณคา

จํานวนนักเรียนตาม

ใช+ห+องน้ํา ห+องส+วม

ของการใช+ห+องน้ํา

อัตราสวนที่กรมกําหนดให+

อยางเพียงพอ

ห+องส+วมอยางถูกวิธี

๒. เพื่อฝQกให+นักเรียนได+

๒. นักเรียนจะได+ปฏิบัติ

รู+จักใช+ห+องน้ํา ห+องส+วม

ตนเปKนนิสัยเมื่อไปใช+

อยางถูกวิธี

ที่บ+าน

วัดศาลามีชัย

3. เพื่อฝQกให+นักเรียนมี
ความสํานึกในการใช+
ห+องน้ําห+องส+วมสาธารณะ
ทั่วไปเมื่อนักเรียนใช+บริการ

43 โครงการทาสี
อาคาร 2

1. เพื่อปรับทัศนียภาพ

โรงเรียนเทศบาล

110,000

110,000

110,000

110,000 ร+อยละ 95 ของ

1. นักเรียนมีจิตสํานึก โรงเรียนเทศบาล

ในบริเวณโรงเรียนให+นาอยู วัดศาลามีชัย

นักเรียนทั้งหมดมี

ที่ดีในการรักษาความ

2. เพื่อให+นักเรียนมี

ความรับผิดชอบเรื่อง สะอาดสวยงาม

จิตสํานึกที่รักษา

ความสะอาด

2. นักเรียนปฏิบัติตน

ความสะอาดของห+องเรียน

เปKนแบบอยางที่ดีในการ

และอาคารเรียน

รักษาความสะอาด
เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

วัดศาลามีชัย

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

152
ที่

โครงการ

44 โครงการทาสี
อาคาร ๓

45 โครงการซอมแซม
ปรับปรุงอาคารเรียน

วัตถุประสงค8
1. เพื่อปรับทัศนียภาพ
ในบริเวณโรงเรียนให+นาอยู
2. เพื่อให+นักเรียนมี
จิตสํานึกที่รักษา
ความสะอาดของ
ห+องเรียนและอาคารเรียน
3. จัดบรรยากาศภายใน
และภายนอกห+องเรียนให+
เอื้อตอการเรียนการสอน
1. เพื่อให+โรงเรียนมี
อาคารเรียนที่สวยงาม
แข็งแรง มีความปลอดภัย
และใช+ได+นาน
2. เพื่อจะได+ปรับปรุง
ซอมแซมเวที อาคารเรียน
ห+องน้ํา ห+องส+วม หลังคา
ฝาเพดาน ให+อยูในสภาพ
ที่พร+อมใช+งานตลอดเวลา
3. เพื่อให+นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน ได+ใช+
สิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆ ได+เพียงพอ

(ผลผลิตของโครงการ)
1. มีห+องเรียน
เพิ่มขึ้นอยางน+อย 8
ห+องเรียน
2. นักเรียนระดับชั้น
อนุบาลมีห+องเรียน
เพียงพอและ
ถูกต+องตามกฎระเบียบ
ของรัฐบาล
1. โรงเรียนมีอาคารเรียน
ห+องเรียน อยูในสภาพ
ใช+งานได+และเพียงพอ
2. โรงเรียนมีสภาพ
แวดล+อมที่ดีและเอื้อ
ตอการเรียนรู+ของ
นักเรียน

เปาหมาย

2561

2562

2563

2564

(บาท)
5,906,000

(บาท)
1,030,000

(บาท)
1,030,000

(บาท)
1,030,000 ร+อยละ 95 ของ
สถานศึกษามีห+องเรียน โรงเรียนเทศบาล
นักเรียนได+ใช+สถานที่ เพียงพอกับจํานวน
วัดศาลามีชัย
รวมกัน
นักเรียนและมีประสทธิ
ภาพในการพัฒนาทักษะ
ตางๆ ของผู+เรียน

300,000

300,000

300,000

300,000 1. โรงเรียนมีอาคารเรียน1. โรงเรียนมีอาคารเรียน ร.ร.เทศบาล
ห+องเรียน อยูในสภาพ ห+องเรียน อยูในสภาพ วัดเสาธงทอง
ใช+งานได+และเพียงพอ ใช+งานได+และเพียงพอ
ตอความต+องการ
ตอความต+องการ
ร+อยละ 100
2. นักเรียน ผู+ปกครอง
2. นักเรียน ผู+ปกครอง มีความพึงพอใจตอ
มีความพึงพอใจตอ สภาพแวดล+อม
สภาพแวดล+อม
ของโรงเรียน
ของโรงเรียน
ร+อยละ 95

งบประมาณและที่ผานมา

(KPI)

ตัวชี้วัด

จะได+รับ

ผลที่คาดวา

รับผิดชอบหลัก

หนวยงาน

153
ที่

โครงการ

46 โครงการคลีนิครักษ8สุขภาพ

วัตถุประสงค8
1. เพื่อให+โรงเรียนมี

(ผลผลิตของโครงการ)
1. โรงเรียนมี

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

25,000

25,000

25,000

(KPI)

25,000 โรงเรียนมีเตียง

จะได+รับ
เพื่อให+โรงเรียนมีเตียง

รับผิดชอบหลัก
ร.ร.เทศบาล

ห+องพยาบาลที่ได+มาตรฐาน ห+องพยาบาลที่ได+

พยาบาลที่สะอาด

พยาบาลที่ได+มาตรฐาน วัดเสาธงทอง

สะอาด ถูกสุขอนามัย

มาตรฐานสะอาด ถูก

มาตรฐานทดแทน

สะอาด ถูกสุขอนามัย

เพื่อให+บริการแกนักเรียน

สุขอนามัย ให+บริการ

เตียงเกา

เพื่อให+บริการแกนักเรียน

และบุคลากร

แกนักเรียน

จํานวน 4 เตียง

และบุคลากร

และบุคลากร

47 ฝQกอบรมทักษะ

เพื่อกระตุ+นและฝQกทักษะ

จัดฝQกอบรมทักษะ

700,000

700,000

700,000

700,000 นักเรียนชั้น ม.5

กระบวนการ

กระบวนการทาง

กระบวนการทาง

ทุกคนได+รับการฝQก

กระบวนการทางวิทยา

ทางวิทยาศาสตร8

วิทยาศาสตร8แกนักเรียน

วิทยาศาสตร8ระดับ

ทักษะกระบวนการ

ศาสตร8 สามารถนํา

ระดับมัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

วิทยาศาสตร8ตาม

ไปใช+ในชีวิตประจําวัน

ณ มหาวิทยาลัย

ตารางฝQกฯ กําหนด

พร+อมเข+าศึกษาตอ

วลัยลักษณ8

นักเรียนได+เรียนรู+ทักษะ สํานักการศึกษา

อุดมศึกษา

จํานวน 30 สัปดาห8

48 สงเสริมความเปKน
เลิศทางวิชาการ

เพื่อจัดการศึกษาสนอง

สนับสนุนสงเสริมโรงเรียน

500,000

500,000

500,000

500,000 ร+อยละ 90 ของ

เจตนารมณ8รัฐธรรมนูญ

จัดการศึกษาตาม

นักเรียนที่รวม

อยางมีคุณภาพ และสนอง

แหงประเทศไทย

หลักสูตรที่กําหนดไว+

โครงการได+รับการ

ตามเกณฑ8มาตรฐานชาติ

พ.ศ.2540และพรบ.

สงเสริมการศึกษา

การศึกษาแหงชาติ

ตามหลักสูตร

นักเรียนได+รับการศึกษา สํานักการศึกษา

พ.ศ. 2542
เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

154
ที่

โครงการ

49 การจัดหลักสูตร

วัตถุประสงค8
- เพื่อเปKนสถานศึกษาจัด

(ผลผลิตของโครงการ)
- สนับสนุนการ

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

300,000

300,000

300,000

(KPI)

จะได+รับ

300,000 - สถานศึกษา 10

- สถานศึกษาจัด

ปรัชญาเศรษฐกิจ

หลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจ จัดการเรียนการสอน

โรงเรียนได+ดําเนิน

การเรียนการสอน

พอเพียง

พอเพียง

ตามหลักสูตรปรัชญา

ตามหลักสูตร

ได+ตามหลักสูตรที่

เศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาเศรษฐกิจ

กําหนด

- จัดประชุมขับเคลื่อน

พอเพียง

- ผู+เรียนเกิดความ

ตามกิจกรรม

- นักเรียนร+อยละ80 สํานึกรู+จักประหยัด
รวมกิจกรรม

50 ปฐมนิเทศพนักงานครู
เทศบาล

- เพื่อให+พนักงานครู

จัดประชุมปฐมนิเทศ

เทศบาลได+รับทราบ

พนักงานครูเทศบาล

300,000

300,000

300,000

300,000 พนักงานครูเทศบาล

รับผิดชอบหลัก
สํานักการศึกษา

มีคุณภาพ
ครูทุกคนได+รับทราบ

สํานักการศึกษา

ร+อยละ 80 ได+รู+และ นโยบายการศึกษา

นโยบายการศึกษาท+องถิ่น ปRการศึกษาละ 1 ครั้ง

ปฏิบัติตามนโยบาย

ท+องถิ่นและพัฒนา

- เพื่อรับทราบแนวทาง

ท+องถิ่นแนวเดียวกัน

คุณภาพการศึกษาสูง

การจัดการศึกษาและมี

ยิ่งขึ้น

แนวทางพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให+สูงขึ้น
- เพื่อพัฒนาความรู+
ความสามารถให+กับ
พนักงานครูเทศบาล
ในด+านการจัดการเรียน
การสอนและการบริหาร
จัดการศึกษา
เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

155
ที่

โครงการ

51 วัดผลและ
ประเมินผล

วัตถุประสงค8

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000

200,000

(KPI)

200,000 นักเรียนทุกคนผาน

จะได+รับ

เพื่อจัดทําเครื่องมือวัดผล

จัดสอบวัดผลนักเรียน

โรงเรียนมีเครื่องมือ

และแบบทดสอบให+กับ

ทุกคนตามหลักสูตร

การทดสอบระหวาง

วัดผลและประเมินผล

โรงเรียนในสังกัด

ที่กําหนด

เรียนและปลายปR

การศึกษาชั้นอนุบาล

รับผิดชอบหลัก
สํานักการศึกษา

1-2 ป.1-6 ม.1-6
แนวเดียวกันทุก
โรงเรียน

52 ฝQกอบรมสัมมนาพนักงานครู - เพื่อพัฒนาความรู+ความ
เทศบาล

-จัดอบรมสัมมนา

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000 -พนักงานครูเทศบาล - พนักงานครูโรงเรียน สํานักการศึกษา

สามารถของพนักงานครู

พนักงานครูเทศบาล

ร+อยละ 80 ได+รับการ ในสังกัดเทศบาล ได+มี

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

ทุกคนในสังกัดเทศบาล

ฝQกอบรมสัมมนา

ความรู+ความสามารถ

- เพื่อพัฒนาความรู+

- จัดประชุม อบรม

พัฒนารายวิชาและ

เพิ่มมากขึ้น

ความสามารถให+แกผู+

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เทคนิคการสอน

- โรงเรียนในสังกัดมี

บริหารสถานศึกษา

ด+านภาษาจีนแกครู

- มีครูสอนรายวิชา การจัดการเรียน

และบุคลากรทาง

ผู+บริหารสถานศึกษา

ภาษาจีนจํานวน

การศึกษาในด+านการจัด

และบุคลากรทาง

10 โรงเรียน

การเรียน

การศึกษา

สามารถจัดการเรียน

- จัดซื้อหนังสือแบบ

การสอนภาษาจีนได+

เรียนภาษาจีนเพื่อใช+

อยางมีประสิทธิภาพ

การสอนภาษาจีน
- ครูผู+สอนภาษาจีน

ในการจัดการเรียน
การสอน
เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

156
ที่

โครงการ

53 นิเทศติดตาม

วัตถุประสงค8

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อนิเทศติดตามประเมิลผล นิเทศติดตามประเมิน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

100,000

(KPI)

100,000 ทุกโรงเรียนได+รับ

จะได+รับ
โรงเรียนในสังกัด

ประเมินผลการ

การจัดการศึกษาของ

ผลการจัดการศึกษา

จัดการศึกษา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

ของโรงเรียนในสังกัด

การสอนมีประสิทธิภาพ

เทศบาลปRการศึกษา

มากขึ้น

รับผิดชอบหลัก
สํานักการศึกษา

การนิเทศ ติดตามผล เทศบาลจัดการเรียน

ละ 2 ครั้ง

54 ประกันคุณภาพ

- เพื่อจัดระบบการ

จัดดําเนินการประกัน

250,000

250,000

250,000

250,000 ทุกโรงเรียนได+รับ

สถานศึกษาในสังกัด

ประกันคุณภาพการศึกษา ประกันคุณภาพ

การประเมิน ติดตาม เทศบาลทั้ง 10 โรงเรียน

- เพื่อดําเนินการประเมิน การศึกษาตาม

ตรวจสอบคุณภาพ

ได+รับรองการประเมิน

คุณภาพตามมาตรฐาน

มาตรฐานการศึกษาที่

การศึกษา

คุณภาพการศึกษา

การศึกษา

อปท.กําหนด

สํานักการศึกษา

ภายนอก

- เพื่อรองรับการประเมิน จํานวน 24 มาตรฐาน
คุณภาพภายนอก

55 ประชุมสัมมนา

เพื่อประชุมสัมมนากรรม

จัดประชุมสัมมนา

คณะกรรมการ

การดําเนินการกําหนด

คณะกรรมการศึกษา

และท+องถิ่นทุกคน

เอกชนเข+ามามีสวนรวม

การศึกษาระดับ

แนวทางการพัฒนาการ

ระดับท+องถิ่นและ

ได+รับการประชุม

การจัดการศึกษา

ท+องถิ่นและ

ศึกษาของท+องถิ่นและ

สถานศึกษา

สัมมนา

สถานศึกษา

สถานศึกษา
เปาหมาย

300,000

300,000

300,000

งบประมาณและที่ผานมา

300,000 คณะกรรมการสถาน ประชาชน องค8กร

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

สํานักการศึกษา

หนวยงาน

157
ที่

โครงการ

56 โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค8

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

(KPI)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000 ทุกโรงเรียน

จะได+รับ

- เพื่อสงเสริมให+สถาน

- จัดประกวดสถาน

โรงเรียนในสังกัด

สถานศึกษาสู

ศึกษาจัดระบบการศึกษา

ศึกษาปRละ1 ครั้ง

มีหวางเรียนรู+ และ

มาตาฐานสากล

ตามมาตรฐานเดียวกัน

- จัดอบรมให+ความรู+

ผู+บริหารสถานศึกษา ศึกษาสูมาตรฐาน

- เพื่อปรับปรุงแหลง

แกผู+บริหารสถาศึกษา

ผานการอบรม

เรียนรู+ และสร+าง

และครูจํานวน 1 ครั้ง

รับผิดชอบหลัก
สํานักการศึกษา

เทศบาลบริหารสถาน
สากลตามเกณฑ8ที่
กําหนด

บรรยากาศจัดการเรียนรู+ที่ดี

57 ปรับปรุงหลักสูตร

เพื่อจัดทําและปรับปรุง

จัดประชมสัมมนา

สถานศึกษา

พัฒนาหลักสูตรสถาน

เชิงปฏิบัติการ

200,000

200,000

200,000

ศึกษาของโรงเรียนในสังกัด พนักงานครูเทศบาล

200,000 จัดทบทวน ปรับปรุง

- โรงเรียนมีหลักสูตร

สถานศึกษาทุก

สถานศึกษาและเอกสาร

โรงเรียน

ประกอบหลักสูตรสอด

ให+สอดคล+องกับหลักสูตร

เพื่อพัฒนาหลักสูตร

คล+องกับหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้น

สถานศึกษา

แกนกลางการศึกษา

พื้นฐานพุทธศักราช 2551

สํานักการศึกษา

ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551
- ครู ผู+บริหารโรงเรียน
มีความรู+ ความเข+าใจ
สามารถจัดการเรียน
และบริหารจัดการ
ศึกษาได+สอดคล+อง
ตรงตามเปาหมาย
เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ของหลักสูตร
ผลที่คาดวา

หนวยงาน

158
ที่

โครงการ

58 โครงการสงเคราะห8

วัตถุประสงค8

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

300,000

300,000

300,000

(KPI)

300,000 จํานวนเด็กและ

จะได+รับ

เพื่อให+เด็กและเยาวชน

จัดการศึกษานอกระบบ

เด็กและเยาวชน

เด็กยากไร+ในชุมชนและ

ผู+ด+อยโอกาสทางการ

และตามอัธยาศัยให+แก

เยาวชนผู+เข+า

ผู+ด+อยโอกาส ผู+

เด็กเรรอน

ศึกษา ได+แกเด็กยากจน

เด็กด+อยโอกาสกลุมเด็ก

รวมโครงการฯ

พิการ ได+รับ

เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็ก

ยากไร+ในชุมชน

ความรู+ตาม

กําพร+า เด็กเรรอนและ

เด็กเรรอน

ศักยภาพ มี

เด็กผู+พิการ มีความ

และกลุมผู+พิการ

คุณภาพชีวิตที่ดี

รับผิดชอบหลัก
สํานักการศึกษา

บกพรองทางการเรียนรู+
ทางสติป^ญญา ทางการ
พูด ภาษาและอารมณ8
ได+รับการศึกษานอก
ระบบและตามอัธยาศัย
ตามศักยภาพ

59 โครงการอบรมสงเสริม
คุณภาพชีวิตเยาวชน

เพื่อสงเสริมความรู+แก

จัดอบรมให+ความรู+แก

300,000

300,000

300,000

300,000 จํานวนเด็กและ

เด็กและเยาวชน

เด็กและเยาวชนให+มี

เด็กเยาวชน

เยาวชนผู+เข+ารวม

มีความรู+ ความ

การพัฒนาตนเอง ขุมชน

การศึกษานอก

โครงการฯ

เข+าใจ ปฏิบัติ

ครอบครัว สังคมและมี

โรงเรียนจํานวน 2

เพื่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่ดี อยูรวม

รุนใช+เวลาในการ

ตนเองครอบครัว

กันในสังคมอยางมีความ

อบรมรุนละ 2

ชุมชน สังคมที่ดี

สุข ปลอดภัยจากสิ่ง

คืน 3 วัน

สํานักการศึกษา

เสพติดและอบายมุข
เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

159
ที่

โครงการ

60 โครงการจัดการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน

วัตถุประสงค8

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

400,000

400,000

400,000

(KPI)

จะได+รับ

400,000 จํานวนเยาวชน

- เยาวชนได+รับ

- เพื่อสงเสริมเด็กและ

- จัดการศึกษานอกระบบ

เยาวชนที่พลาดโอกาส

ระดับชั้น ม.ต+น/

ในการรักการศึกษา ให+

ม.ปลายให+เยาวชนได+

ระดับการศึกษา

ได+รับการศึกษาจนจบ

รับการศึกษาโดย

ขั้นพื้นฐาน และ

ระดับการศึกษาขั้นพื้น

เสมอภาคเทาเทียมกัน

มีโอกาศได+รับ

ฐาน และมีโอกาศได+

- เชิญวิทยากรจาก

การศึกษาตอใน

ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น

สถาบันศึกษาตาง ๆ

ระดับอุดมศึกษา

- เพื่อสงเสริมความรู+

มาสอนในฐานะ

- เยาวชนนํา

และทักษะการประกอบ

อาจารย8พิเศษ

ความรู+ และ

ที่เข+ารวมโครงการฯ

อาชีพแกเยาวชน

รับผิดชอบหลัก
สํานักการศึกษา

การศึกษาจนจบ

ทักษะประกอบ
อาชีพได+

61 โครงการพัฒนาครู
อาสา

พัฒนาความรู+ ความ

จัดสงครูอาสาเข+ารับ

สามารถให+กับครูอาสา

การอบรมสัมมนา

6,000

6,000

6,000

6,000 จํานวนครูอาสา
ที่รวมโครงการฯ

ครูอาสาได+รับ

สํานักการศึกษา

การอบรม มี
ความรู+ ความ
สามารถมากขึ้น

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

160
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค8

(ผลผลิตของโครงการ)

62 กิจกรรมที่1
กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน8

1. เพื่อให+บรรยากาศ
สภาพแวดล+อมมีความรมรื่น
สวยงาม ปลอดภัย เอื้อ
ตอการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
2.เพื่อปลูกจิตสํานึกการ
อนุรักษ8สิ่งแวดล+อมให+กับ
นักเรียน

- ปลูกไม+ดอก ไม+
ประดับ ไม+ยืนต+น
จัดสวนหยอมทั้ง
บริเวณในโรงเรียน
จัดตกแตงห+องเรียน
ห+องพิเศษ ปรับปรุง
สภาพแวดล+อมใน
โรงเรียนให+สวยงาม
และมีระเบียบ

63 กิจกรรมที่5
กิจกรรมห+องน้ําสะอาด

1.เพื่อให+ห+องน้ําสะอาด
ปราศจากกลิ่นรบกวน
2.เพื่อให+นักเรียนและ
บุคคลากรของโรงเรียน
ได+ใช+ห+องน้ําที่สะอาด

- นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดเสมาเมือง
ได+ใช+ห+องน้ําที่สะอาด
100 เปอร8เซ็น

64 โครงการตอเติมอางล+างมือ

เพื่อสงเสริมให+นักเรียนและ - นักเรียนโรงเรียน
บุคลากรในโรงเรียนมี
เทศบาลวัดเสมาเมือง
สุขภาพกายและสุขภาพใจ ได+ใช+บริการอางล+างมือ
ที่ดี

เปาหมาย

2561

2562

2563

2564

(บาท)
220,000

(บาท)
320,000

(บาท)
355,000

(บาท)
375,000 ร+อยละของความ
พึงพอใจของผู+เรียน
ครู ผู+ปกครองตอการ
ใช+อาคารสถานที่
และสิ่งแวดล+อมของ
โรงเรียน

100,000

150,000

100,000

100,000

100,000

100,000

งบประมาณและที่ผานมา

(KPI)

จะได+รับ

1.โรงเรียนมีสภาพ
แวดล+อมที่ดีเอื้อตอ
การเรียนการสอน
2.นักเรียนและ
บุคลากรใช+ชีวิตอยูใน
โรงเรียนอยางมี
ความสุขและปลอดภัย
3.นักเรียนเกิดจิต
สํานึกในการอนุรักษ8
สิ่งแวดล+อม
100,000 ร+อยละของความ
1.ห+องน้ําในโรงเรียน
พึงพอใจของผู+เรียน สะอาดปราศจากกลิ่น
ครู ผู+ปกครองตอการ รบกวน
ใช+อาคารสถานที่
2.นักเรียนและ
และสิ่งแวดล+อมของ บุคคลากรของโรงเรียน
โรงเรียน
ได+ใช+ห+องน้ําที่สะอาด
100,000 ร+อยละของความ
นักเรียนโรงเรียน
พึงพอใจของผู+เรียน เทศบาลวัดเสมาเมือง
ครู ผู+ปกครองตอการ ได+ใช+บริการอางล+างมือ
ใช+อาคารสถานที่
และสิ่งแวดล+อมของ
โรงเรียน
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

รับผิดชอบหลัก
รร.เทศบาล
วัดเสมาเมือง

รร.เทศบาล
วัดเสมาเมือง

รร.เทศบาล
วัดเสมาเมือง

หนวยงาน

161
ที่

โครงการ

65 แขงขันทักษะทางวิชาการ

วัตถุประสงค8

(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพื่อจัดการแขงขัน

1.นักเรียนศูนย8พัฒนา

ทักษะทางวิชาการ

เด็กเล็กในสังกัด

2561

2562

2563

2564

(KPI)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000 จํานวนนักเรียน

จะได+รับ
นักเรียนได+รับการ

ครู ผู+ชวยครูศูนย8

พัฒนาสูความเปKน

และกิจกรรมทุกกลุมสาระ 2.นักเรียน ครู

พัฒนาเด็กเล็กที่

เลิศทางวิชาการและ

การเรียนรู+ระดับเทศบาล

สถานศึกษาโรงเรียน

เข+ารวมโครงการ

กิจกรรมตรงตาม

คัดเลือกนักเรียน

ในสังกัด

รับผิดชอบหลัก
สํานักการศึกษา

ศักยภาพ และ

ครูเปKนตัวแทนเทศบาล

ความต+องการ

เข+ารวมแขงขันระดับภาค
และระดับประเทศ
66 แขงขันคนเกงเทศบาลระดับ เพื่อจัดการแขงขันคัดเลือก นักเรียนตัวแทน
ประเทศ

150,000

150,000

200,000

200,000 จํานวนนักเรียนที่

นักเรียนตัวแทน

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลระดับชั้น

ประสบความสําเร็จ

เทศบาลประสบความ

ชั้น ป.5 ชั้นม.2 และชั้น

ป.5 จํานวน 5 คน

ในการสอบแขงขัน

สําเร็จในการแขงขัน

ม.5 ใน 5 กลุมสาระ

ระดับชั้นม.2

ระดับประเทศ

โครงการแขงขัน

ประกอบด+วยคณิตศาสตร8

จํานวน 5 คนและ

คนเกงในโรงเรียน

ภาษาไทย วิทยาศาสตร8

ระดับชั้น ม.5 จํานวน

ท+องถิ่นระดับประเทศ

สังคมศึกษา และภาษา

5 คนพร+อมครูผู+ฝQก

อังกฤษ เปKนตัวแทน

และบุคลากรทาง

เทศบาลเข+าแขงขัน

การศึกษารวม 12 คน

สํานักการศึกษา

ระดับประเทศ

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

162
ที่

โครงการ

67 ประชุมเชิงปฏิบัติ

วัตถุประสงค8
จัดประชุมแลกเปลี่ยน

(ผลผลิตของโครงการ)
ผู+บริหาร ครู

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

150,000

200,000

(KPI)

250,000 ร+อยละของนักเรียน

จะได+รับ
1.ได+แนวทางการ

การติดตามผลการ

เรียนรู+ นักเรียนผู+ปกครอง บุคลากรที่เกี่ยวข+อง

ครู บุคลากรทาง

จัดการศึกษาสูความ

สอบ O-NET

นักเรียนที่มีคะแนนเต็ม

และผู+ปกครอง

การศึกษาของสถาน

เปKนเลิศ

100 จากการสอบ

นักเรียนที่มีคะแนน

ศึกษาโรงเรียนในสังกัด 2.ผู+มีสวนได+สววนเสีย

(O-NET) กับคณะครูผู+

เต็ม 100 จาการ

ละผู+ปกครองนักเรียน ในการจัดการศึกษา

บริหารและบุคลากรที่

สอบ O - NET

ที่เข+ารวมโครงการ

ตอการจัดการศึกษา

กลยุทธ8สูความสําเร็จ

ของเทศบาล

68 จัดทําแผนพัฒนา

เพื่อจัดทําแผน และ

1.แผนพัฒนการ

การศึกษา

ทบทวนแผนพัฒนา

ศึกษาสี่ปR

การศึกษาของ อปท. การศึกษาสี่ปR

การศึกษาสี่ปRของสํานัก

2.แผนปฏิบัติการ

และสถานศึกษา

2.สถานศึกษา โรงเรียน

การศึกษา และสถาน

ประจําปRงบประมาณ

โรงเรียนในสังกัดที่

ในสังกัด แผนพัฒนา

ศึกษาโรงเรียนในสังกัด

3.แผนปฏิบัติการ

จัดทําเปKนเอกสาร

การศึกษาครบทั้ง 3 แผน

ประจําปRการศึกษา

รูปเลม

3.บุคคลากรทุกฝjายมีสวน

4.ผู+บริหารสถานศึกษา

2.จํานวนผู+เข+ารวม

รวมในการจัดทําแผน

โรงเรียนในสังกัด

การจัดทําแผน

พัฒนาการศึกษาทั้งใน

5.ครูหัวหน+าฝjาย

และเข+ารวมประชุม

ระดับ อปท. และระดับ

แผนของสถานศึกษา

สัมมนาผลการดําเนิน สถานศึกษา

โรงเรียนในสังกัด

การตามแผนพัฒนา

550,000

600,000

650,000

สํานักการศึกษา

เกิดความเข+าใจที่ดี

เกี่ยวข+อง เพื่อสะท+อน
500,000

รับผิดชอบหลัก

1.จํานวนแผนพัฒนา 1.อปท.มีแผนพัฒนา

สํานักการศึกษา

การศึกษา
เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

163
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค8

69 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อจัดทําและปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

สถานศึกษาและสํานัก

(บาท)
200,000

(บาท)
200,000

(บาท)
200,000

(บาท)
200,000 - จํานวนโรงเรียน

การศึกษาได+รับรางวัล

(KPI)

สงแผนเข+าประกวด

จะได+รับ

รับผิดชอบหลัก

สถานศึกษาและ

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษาได+รับ

จํานวน 10 โรงเรียน รางวัลจากการสงแผน
- จํานวนสถานศึกษา เข+าประกวด
และสํานักการศึกษา
ที่ได+รับรางวัลจาก
การสงแผนเข+า
ประกวด

70 เชื่อมตอเครือขายอินเตอร8เน็ต - เพื่อให+บุคลากรใน
โรงเรียน

เชื่อตออินเตอร8เน็ต

1,186,800

1,186,800

1,186,800

โรงเรียนก+าวทันนวัตกรรม ความเร็วสูงสําหรับ
สิ่งใหม ๆ
- เพื่อพัฒนาโรงเรียนใน

โรงเรียนสังกัเทศบาล

1,186,800 โรงเรียนในสังงกัด

บุคลากรในโรงเรียน

เทศบาลมีอินเตอร8

สามารถค+นคว+าหา

เน็ตความเร็วสูง

ความรู+ข+อมูลใหม ๆ

10 โรงเรียน

ได+รวดเร็ว ก+าวทันขาว

สังกัดเทศบาลให+มีความ

และเหตุการณ8ป^จจุบัน

ทันสมัยและก+าวทัน

ได+ทันทวงที

สํานักการศึกษา

เทคโนโลยี

71 การพัฒนาพนักงานครูโรงเรียน - เพื่อให+พนักงานครู
สังกัดเทศบาล

การพัฒนาพนักงาน

โรงเรียนสังกัดเทศบาล

ครูโรงเรียนสังกัด

มีคุณภาพ

เทศบาล
เปาหมาย

1,371,000

1,371,000

1,371,000

1,371,000 จํานวนพนักงานครู
เข+ารับการอบรม

พนักงานครูของโรงเรียน สํานักการศึกษา
ในสังกัดเทสบาลมีความรู+
ความสามารถด+านการจัด

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

164
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค8

72 พัฒนาห+องสมุดโรงเรียน

เพื่อสงเสริมให+เด็กนักเรียน
ได+มีหนังสืออานที่
หลากหลายมากขึ้นและ
สงเสริมให+เด็กมีนิสัยรักการ
อานมากขึ้น
73 การพัฒนาการจัดการศึกษา - เพื่อพัฒนาและเสริม
โดยโรงเรียนเปKนฐานในการ สร+างความเข+มแข็งของ
พัฒนาท+องถิ่น (SBMLD)
คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานให+เข+ามา
มีบทบาทในการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียน
- เพื่อพัฒนาและเสริม
สร+างให+โรงเรียนในสังกัด
มีความคลองตัวในการจัด

(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อหนังสือให+กับ
ห+องสมุดโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล

- สถานศึกษาโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล
- คณะกรรมการสถาน

2561

2562

2563

2564

(บาท)
1,000,000

(บาท)
1,000,000

(บาท)
1,000,000

(บาท)
1,000,000 จํานวน 10 โรงเรียน เด็กนักเรียนได+มีหนังสือ สํานักการศึกษา
อานที่หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้นและเด็กมีนิสัยรัก
การอานมากขึ้น

3,750,000

3,750,000

3,750,000

3,750,000 ระดับความพึงพอใจ
ของผู+ปกครองและ
ชุมชนตอการจัดการ

ศึกษาโรงเรียนในสังกัด
ทุกคนง
- จัดกิจกรรมเพื่อ

(KPI)

ศึกษาของโรงเรียน

จะได+รับ

- คณะกรรมการสถาน สํานักการศึกษา
ศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ความเข+มแข็งสามารถ
เข+าไปมีบทบาทในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน

- โรงเรียนในสังกัดมี

พัฒนาการจัดการศึกษา
เชน สงเสริมภูมิป^ญญา
ท+องถิ่น เศรษฐกิจ

ความคลองตัวในการ
จัดการศึกษา
- โรงเรียนในสังกัดจัด

การศึกษาเพื่อพัฒนา

พอเพียงตาม
แนวพระราชดําริ
คุณภาพผู+เรียน
- เพื่อพัฒนาและเสริมสร+างให+ สงเสริมอาชีพระหวาง

การศึกษาในระบบ
และนอกระบบ
และตามอัธยาศัยให+

โรงเรียนในสังกัดเปKนฐาน เรียนหรือกิจกรรม
ในการพัฒนาท+องถิ่นอยาง อื่น ๆ ที่เกี่ยวข+อง
เปKนระบบเกิดการเรียนรู+
เปKนต+น
ตลอดชีวิต

ประชาชนได+เรียนรู+ตลอด
ชีวิต

เปาหมาย

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

165
ที่

โครงการ

74 พัฒนาแหลงเรียนรู+ของ
โรงเรียน

วัตถุประสงค8

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

เพื่อจัดหา/จัดซื้อวัสดุ

สถานศึกษาโรงเรียน

(บาท)
500,000

(บาท)
500,000

(บาท)
500,000

(บาท)
500,000 จํานวนโรงเรียนที่ได+

อุปกรณ8สนับสนุนแหลง

สังกัดเทศบาล

การเรียนรู+ให+กับโรงเรียน

(KPI)

จะได+รับ

โรงเรียนเปKนแหลงเรียนรู+ สํานักการศึกษา

รับการพัฒนาแหลง

สําหรับประชาชนใน

เรียนรู+ 10 โรงเรียน

ท+องถิ่นได+อยางมี

ประถมศึกษาและ

รับผิดชอบหลัก

ประสิทธิภาพ

มัธยมศึกษา

75 การสงเสริม อปท.จัดทําแผน เพื่อจัดสงแผนพัฒนาการ
พัฒนาการศึกษาดีเดน

สถานศึกษาและสํานัก

350,000

350,000

350,000

350,000 - จํานวนโรงเรียน

สถานศึกษาและสํานัก สํานักการศึกษา

ศึกษาของสถานศึกษาและ การศึกษาได+รับรางวัล

สงแผนเข+าประกวด

การศึกษาได+รับรางวัล

สํานักการศึกษาเข+าประกวด

จํานวน 10 โรงเรียน จากการสงแผนเข+า
- จํานวนสถานศึกษา ประกวด
และสํานักการศึกษา
ที่ได+รับรางวัลจาก
การสงแผนเข+า
ประกวด

76 การสงเสริมกิจกรรมรัก

เพื่อจัดสงกิจกรรมรักการ

สถานศึกษาได+รับรางวัล

100,000

100,000

100,000

การอานในสถานศึกษา อปท. อานขอสถานศึกษา

สําหรับเด็กปฐมวัย

จํานวน 10 โรงเรียน ประกวด

เพื่อเปKนแหลงเรียนรู+ค+นคว+า จัดตั้งศูนย8การเรียนรู+
ของนักเรียน

สถานศึกษาได+รับรางวัล สํานักการศึกษา

สงกิจกรรมรักการอาน จาการสงกิจกรมฯ เข+า

เข+าประกวด

77 การจัดทําศูนย8การเรียนรู+

100,000 - จํานวนโรงเรียน

50,000

50,000

50,000

เด็กปฐมวัย

50,000 นักเรียน จํานวน 10 นักเรียนระดับปฐมวัย

สํานักการศึกษา

โรงเรียนได+รับความรู+ ได+รับความรู+และ
ประสบการณ8

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

166
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค8

78 อาหารกลางวันเด็กนักเรียน เพื่อให+นักเรียนได+รับ

(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ8

2561
(บาท)
50,400,000

2562
(บาท)
50,400,000

2563
(บาท)
50,400,000

2564

(KPI)

จะได+รับ

(บาท)
50,400,000 จํานวนนักเรียนสังกัด นักเรียนทุกคนได+รับ

ประทานอาหารมื้อกลางวัน เครี่องบริโภคสําหรับ

เทศบาล และศูนย8

ประทานอาหาร ที่มี

ทุกคน ครบทุกวันตลอด

ประกอบอาหาร

พัฒนาเด็กเล็ก

คุณภาพและเพียงพอ

ปRการศึกษา

กลางวันในสถานศึกษา

ได+รับอาหาร

ตลอดปRการศึกษา

สังกัดเทศบาล

กลางวัน 10,040 คน

รับผิดชอบหลัก
สํานักการศึกษา

และศูนย8พัฒนาเด็กเล็ก

79 คาป^จจัยพื้นฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน

เพื่อจายเปKนคาป^จจัยพื้นฐาน เด็กนักเรียนยากจน
สําหรับนักเรียนยากจน

4,102,400

4,102,400

4,102,400

ได+รับป^จจัยพื้นฐาน

4,102,400 เด็กนักเรียนได+รับป^จจัย เด็กนักเรียนยากจนได+รับ สํานักการศึกษา
พื้นฐาน 100%

ป^จจัยพื้นฐานทุน

ทุกคน

80 คาจัดการเรียนการสอน
(รายหัว)

81 คาหนังสือเรียน

เพื่อดําเนินการจัดการศึกษา สถานศึกษาจัดการ
ตามหลักศูนย8แกนกลาง

ศึกษาตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สถานศึกษา

เพื่อจายเปKนคาจัดหา

เด็กนักเรียนได+รับ

24,452,200

24,452,200

24,452,200

24,452,200 สถานศึกษาได+รับงบ
ประมาณ 100 %

7,139,800

7,139,800

7,139,800

หนังสือเรียนและแบบทดสอบแบบเรียนตามกลุม

สถานศึกษาได+จัดการ

สํานักการศึกษา

ศึกษาได+ตามหลักสูตร

7,139,800 นักเรียนมีหนังสือเรียน นักเรียนมีแบบเรียนครบ สํานักการศึกษา
100%

ประสบการณ8

82 คาอุปกรณ8การเรียนการสอน เพื่อจายเปKนคาจัดหา

สถานศึกษาได+มี

4,115,900

4,115,900

4,115,900

4,115,900 สถานศึกษาได+มี

อุปกรณ8การเรียนการสอน อุปกรณ8ที่จัดกิจกรรม

อุปกรณ8การเรียน

ตามกลุมสาระการเรียนรู+

การสอนตามเนื้อหา

การสอนครบกลุม

รายวิชา

สาระการรียนรู+

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

คครูมีอุปกรณ8การ

สํานักการศึกษา

สอนอยางเพียงพอ

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

167
ที่

โครงการ

83 คาเครื่องแบบนักเรียน

วัตถุประสงค8

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

(บาท)
เพื่อจายเปKนคาเครื่องแบบนักเรีเด็ยกนนักเรียนได+รับเครื่องแบบ 4,040,200

2562

2563

2564

(บาท)
4,040,200

(บาท)
4,040,200

(บาท)
4,040,200 นักเรียนมีเครื่องแบบ นักเรียนมีเครื่องแบบ

นักเรียน

84 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู+เรียน

เพื่อดําเนินการจัดกิจกรรม นักเรียนได+รับและรวม

เรียนทุกคน
5,760,000

5,760,000

5,760,000

พัฒนาผู+เรียนตามหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู+เรียน
ตามหลักสูตร

85 อาหารเสริมนม

(KPI)

37,318,000

37,318,000

37,318,000

จะได+รับ

5,760,000 นักเรียนได+รวมกิจกรรม นักเรียนได+รวมกิจกรรม สํานักการศึกษา
พัฒนาผู+เรียนตาม

พัฒนาผู+เรียนตาม

หลักสูตร 80%

หลักสูตรครบจํานวน

- โรงเรียนสังกัดเทศบาล

เสริม(นม)อยางทั่วถึง

จํานวน 9 โรงเรียน

เทศบาล ศูนย8พัฒนา อยางเพียงพอทําให+มี

และเพียงพอ
- เพื่อเสริมสร+างสุขภาพ

- โรงเรียนสังกัด สพฐ.

เด็กเล็ก ศูนย8การศึกษา สุขภาพรางกายแข็งแรง

จํานวน 4 โรงเรียน

พิเศษ และ สพฐ. ได+รับ มากยิ่งขึ้น

แข็งแรง

สํานักการศึกษา

เรียนทุกคน

- เพื่อให+เด็กได+รับอาหาร

รางกายของเด็กให+สมบูรณ8 - ศูนย8การศึกษาพิเศษ

รับผิดชอบหลัก

37,318,000 นักเรียนในสังกัด

เด็กได+รับอาหารเสริมนม

สํานักการศึกษา

อาหารกลางวัน 100%

ประจําจังหวัด
- ศูนย8พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 20 ศูนย8

86 การจัดตั้งศูนย8การเรียนรู+ใน เพื่อสนับสนุนให+เด็กนักเรียน จัดซื้อหนังสือให+กับ
สถานศึกษา

มีหนังสือที่หลากหลาย

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000 จํานวน 10 โรงเรียน เด็กนักเรียนได+มีแหลง สํานักการศึกษา

แหลงเรียนรู+ของ

เรียนรู+ที่หลากหลายและ

โรงเรียน

เด็กมีนิสัยรักการอาน
มากขึ้น

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

168
ที่

โครงการ

87 เสริมสร+างการเรียนรู+และ
พัฒนาเด็กในศูนย8พัฒนา
เด็กเล็ก

88 คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสร+าง

วัตถุประสงค8

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

- เพื่อให+ผู+เรียนได+รับการ
เตรียมความ พร+อมทั้ง

- สงเสริมการเรียนรู+

(บาท)
300,000

(บาท)
300,000

(บาท)
300,000

4 ด+าน ได+อยางถูกต+อง
- เพื่อให+ผู+เรียนมีสวนรวม
ในการจัดการเรียนการสอน
- เพื่อให+ผู+เรียนมีความรู+
และเข+าใจสังคมได+

ด+าน ให+เต็มศักยภาพ
ตามวัยของเด็ก
- จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่หลากหลาย
โดยให+ผู+เรียนมีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
- สงเสริมการมีสวนรวม
ระหวางบ+านกับศูนย8
พัฒนาเด็กเล็ก

(บาท)
300,000 นักเรียนทั้งหมดใน
ศูนย8พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 884 คน

1,800,000

1,800,000

1,800,000

และพัฒนาการทั้ง 4

เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ โรงเรียนได+รับการ
ของโรงเรียนให+พร+อมตอ พัฒนาด+านอาคาร
การจัดการเรียนการสอน สถานที่ให+เอื้อตอ
การจัดการเรียน
การสอนให+มี

(KPI)

จะได+รับ

รับผิดชอบหลัก

- เด็กได+รับการศึกษา สํานักการศึกษา
เพื่อพัฒนา ทั้ง 4 ด+าน
- ผู+เรียนมีสวนรวมใน
การจัดการเรียนการสอน
- ผู+เรียนมีความรู+และ
เข+ากับสังคมได+ดี

1,800,000 จํานวน 10 โรงเรียน โรงเรียนมีอาคารสถาน สํานักการศึกษา
ที่อยูในสภาพใช+งานได+
ดีและเพียงพอตอการ
จัดการเรียนการสอน

ประสิทธิภาพ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค8

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

169

89 ปรับปรุงภูมิทัศน8ในโรงเรียน - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน8

1. ด+านปริมาณ
โรงเรียนและศูนย8พัฒนา - ครู บุคลากรสนับสนุน
เด็กเล็กให+มีสภาพแวดล+อม ทางการศึกษา และ
ที่ดี มีบรรยากาศเอื้อตอ
นักเรียนมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู+ การทํากิจกรรม
- เพื่อให+โรงเรียนและศูนย8 ปรับปรุงสภาพ
พัฒนาเด็กเล็กมีการบริการ แวดล+อมในโรงเรียน
สาธารณูปโภคที่ครบถ+วน และศูนย8พัฒนาเด็กเล็ก
และมีความปลอดภัย
ให+สะอาด เรียบร+อย
และสวยงามอยูเสมอ
สําหรับผู+เรียน
- เพื่อปรับปรุงสภาพ
2. ด+านคุณภาพ
แวดล+อมภูมิทัศน8โรงเรียน - โรงเรียนและศูนย8พัฒนา
และศูนย8พัฒนาเด็กเล็กให+ เด็กเล็กได+รับการพัฒนา
เปKนแบบอยางที่ดีตอชุมชน และมีสภาพแวดล+อมที่
เอื้อตอการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
- นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
- สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล+อมและการ

(บาท)
180,000

(บาท)
180,000

(บาท)
180,000

(บาท)
180,000 โรงเรียนสังกัดเทศบาล
จํานวน 10 โรงเรียน
และศูนย8พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง 20 ศูนย8

- โรงเรียนและศูนย8พัฒนา สํานักการศึกษา

เด็กเล็ก มีสภาพแวดล+อม
ที่เอื้ออํานวยตอการ
จัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ8
- นักเรียนเรียนรู+อยาง
มีความสุขและมีความ
ปลอดภัย
- นักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรง และมีจิตใจ
ราเริงแจมใส
- นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานในการพัฒนา
ทั้งด+านสภาพแวดล+อม
และแหลงเรียนรู+

บริการที่สงเสริมให+ผู+เรียน
พัฒนาอยางเต็มศักยภาพ

รวม

89 โครงการ

-

-

213,996,200

207,922,540

209,281,000

212,274,400

-

-

-
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ที่

โครงการ

1 โครงการจัดการแขงขัน

วัตถุประสงคD

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

700,000

700,000

700,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได-รับ

รับผิดชอบหลัก

- เพื่อเป4นการสงเสริม

จัดการแขงขันกีฬา

700,000 จํานวนครูและ

- ครูและนักเรียน

กีฬานักเรียนกลุม

สุขภาพของนักเรียน

- ฟุตบอล

นักเรียนที่รวม

ในโรงเรียนสังกัด

โรงเรียนเทศบาล

- เพื่อให-นักเรียนได-

- ฟุตซอล

โครงการฯ

เทศบาลที่เข-ารวม

แสดงออกถึงความสามารถ - วอลเลยDบอล

กิจกรรมจะมี

- เพื่อเชื่อมความสัมพันธD

- เทเบิลเทนนิส

สุขภาพที่ดีขึ้น

ซึ่งกันและกัน

- เซปFกตะกร-อ

- ครูและนักเรียน

- เปตอง

ในโรงเรียนสังกัด

- กรีฑา

เทศบาลมีความรัก

สํานักการศึกษา

ความสามัคคี มี
การประสาน
สัมพันธDกันยิ่งขึ้น

2 โครงการรณรงคDปองกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา

- เพื่อให-เด็กและเยาวชน

- นักเรียนในโรงเรียน

ได-รับรู-ถึงปFญหาและพิษ

สังกัดเทศบาลได-เข-า

เยาวชนผู-รวม

เข-ารวมโครงการ

ภัยของยาเสพติด

รวมกิจกรรมรณรงคD

โครงการฯ

มีความรู- ความ

- เพื่อกระตุ-นให-เยาวชน

ปองกันยาเสพติดใน

เข-าใจถึงปFญหา

ปองกันและแก-ไขปFญหา

สถานศึกษา

และพิษภัยของ

ยาเสพติด

283,000

283,000

283,000

283,000 จํานวนเด็กและ

เด็กและเยาวชนที่

ยาเสพติด

สํานักการศึกษา
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เปาหมาย
ที่

โครงการ

3 โครงการพัฒนาบุคลากร
(เจ-าหน-าที่)

วัตถุประสงคD

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

12,000

12,000

12,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได-รับ

รับผิดชอบหลัก

เพื่อพัฒนาความรู-ความ

จัดสงบุคลากร

12,000 จํานวนบุคลากร

บุคลากร(เจ-าหน-าที่)

สามารถให-กับบุคลากร

(เจ-าหน-าที่)เข-ารับ

(เจ-าหน-าที่)

ได-รับการอบรม

(เจ-าหน-าที่)

การอบรมสัมมนา

ผู-รวมโครงการฯ

มีความรู- ความ

สํานักการศึกษา

สามารถมากขึ้น

4 โครงการจัดสงนักกีฬา

- เพื่อสงเสริมให-ครูและ

- คัดเลือกนักกีฬาใน

เข-ารวมแขงขันกีฬา

นักเรียนในสังกัดเทศบาล

โรงเรียนสังกัดเทศบาล

นักเรียนที่รวม

โรงเรียนสังกัด

กรมสงเสริมการปกครอง

ได-ตื่นตัวและให-ความ

เข-ารวมการแขงขันกีฬา

โครงการฯ

เทศบาล ตื่นตัว

ท-องถิ่น

สนใจในด-านกีฬา

องคDกรปกครองสวน

และให-ความสนใจ

- เพื่อสงเสริมให-นักเรียน

ท-องถิ่นแหงประเทศ

ด-านกีฬามากขึ้น

ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล

ไทย รอบคัดเลือก

ได-มีโอกาสเลนและแขงขัน ระดับภาคใตกีฬาอยางทั่วถึง และเห็น

และรอบชิงชนะเลิศ

คุณคาของการกีฬา

ระดับประเทศ
ประกอบด-วยฟุตซอล
เปตอง เซปFกตะกร-อ
แบดมินตันเทเบิลเทนนิส

กรีฑาหมากรุก
และหมากฮอส

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000 จํานวนครูและ

ครูและนักเรียนใน

สํานักการศึกษา
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เปาหมาย
ที่

โครงการ

5 โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

วัตถุประสงคD

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

400,000

400,000

400,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได-รับ

รับผิดชอบหลัก

- เพื่อสนับสนุนให-

- จัดกิจกรรมสงเสริม

400,000 จํานวนผู-รวม

นักเรียนและเด็กเยาวชน

ให-เด็กและเยาวชน

พัฒนาศักยภาพของ

ได-มีประสบการณDทั้ง

ทักษะ ความรู-

ตนเอง

การแสดงออกและ

- เพื่อสงเสริมการแสดง

ด-านทักษะความรูความคิดความสามารถ

การบันเทิงและ

ออก ความรู- ความคิด

การแสดงออก

ภาคภูมิใจที่ผู-ใหญ

และทักษะของเด็กและ

และการบันเทิง

เห็นความสําคัญ

โครงการฯ

เยาวชน

เด็กและเยาวชนได-

สํานักการศึกษา

มีประสบการณD

ของตนเอง

- เพื่อให-เด็กและเยาวชน
ได-มีประสบการณDจริง
ทั้งภาคทฤษฎีและภาค
ปฏิบัติจากกิจกรรม
นิทรรศการ

6 โครงการจัดตั้งวงนคร
ออรDเคสตร-า

เพื่อกอตั้งวงดนตรีที่เป4น

นักเรียน นิสิต

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000 จํานวนผู-รวม

ตัวแทนและมีอัตลักษณD

นักศึกษาและประชาชน

ทางวัฒนธรรมที่เป4น

ทั่วไปในเขตเทศบาล

ดนตรีประเภทวง

ความภาคภูมิใจของชาว

นครนครศรีฯ มีความ

ออรDเคสตร-าขึ้นใน

นครศรีธรรมราชและเพื่อ

สนใจในกิจกรรม

จังหวัดนครศรี

ให-นักเรียน นักศึกษา

ดนตรีประเภทวง

ธรรมราช

ได-ใช-กิจกรรมดนตรี

ออรDเคสตร-าและได-ทํา

ประเภทวงออรDเคสตร-า

กิจกรรมรวมกัน

กิจกรรมฯ

เกิดศูนยDกลางการ
เรียนรู-ทางด-านวง

สํานักการศึกษา
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เปาหมาย
ที่

โครงการ

7 จัดงานประเพณีบุญ
สารทเดือนสิบ

วัตถุประสงคD

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสงเสริมและอนุรักษDไว- จัดกิจกรรมสงเสริม

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000

200,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได-รับ

รับผิดชอบหลัก

200,000 จํานวนผู-รวม
กิจกรรมฯ

ประชาชน,ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา

ซึ่งประเพณีบุญสารท

ประเพณีบุญสารท

เทศบาลฯ ได-มีสวนรวม

เดือนสิบ และวัฒนธรรม

เดือนสิบ (แหหมฺรับ)

สงเสริมกิจกรรมทาง

อันดีงามของท-องถิ่น

เพื่อให-ประชาชนในเขต

ศาสนา ประเพณี และ

เทศบาลฯได-รวม

วัฒนธรรมอันดีงาม

กิจกรรมอยางทั่วถึง

8 จัดงานประเพณีกินเจ

เพื่อสืบทอดประเพณีสมา

จัดกิจกรรมสงเสริม

ทานศีลกินเจเดือน9

ประเพณีถือศีลกินเจ

และสงเสริมให-ประชาชน

เพื่อให-ประชาชนใน

สงเสริมกิจกรรมทาง

ชาวไทยทุกเชื้อชาติได-

เขตเทศบาลฯ ได-รวม

ศาสนา ประเพณี และ

บําเพ็ญสมาทานศีลกินเจ

กิจกรรมอยางทั่วถึง

วัฒนธรรมอันดีงาม

บริโภคแตอาหารผักและ
ผลไม- งดเว-นการกระทํา
กิจใดๆ อันจะนํามาซึ่ง
การเบียดเบียนใหเดือดร-อนแกสัตวDโลก
ทั้งปวง

300,000

300,000

300,000

300,000 จํานวนผู-รวม
กิจกรรม ฯ

ประชาชน,ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา
เทศบาลฯ ได-มีสวนรวม
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เปาหมาย
ที่

โครงการ

9 จัดงานประเพณีชักพระ

วัตถุประสงคD

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

300,000

300,000

300,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได-รับ

รับผิดชอบหลัก

เพื่อสงเสริมบํารุงรักษาไว-

จัดกิจกรรมสงเสริม

300,000 จํานวนผู-รวม

ซึ่งประเพณีลากพระอัน

ประเพณีลากพระ

เป4นประเพณีและ

เพื่อให-ประชาชน

สงเสริมกิจกรรมทาง

วัฒนธรรมอันดีงามของ

ในเขตเทศบาลฯ ได-

ศาสนา ประเพณี และ

ท-องถิ่น

รวมกิจกรรมอยาง

วัฒนธรรมอันดีงาม

กิจกรรม ฯ

ประชาชน,ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา
เทศบาลฯ ได-มีสวนรวม

ทั่วถึง

10 จัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อสงเสริมให-ประชาชน

11 จัดงานฉลองเทศกาล
คริสตDมาส

จัดกิจกรรมสงเสริม

1,800,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000 จํานวนผู-รวม

ตระหนักและมีสวนรวม

ประเพณีลอยกระทง

ในการสืบสานประเพณี

เพื่อให-ประชาชน

สงเสริมกิจกรรมทาง

ลอยกระทงอันเป4น

ในเขตเทศบาลฯ

ศาสนา ประเพณี และ

ประเพณีและวัฒนธรรม

ได-รวมกิจกรรมอยาง

วัฒนธรรมอันดีงาม

อันดีงามของไทย

ทั่วถึง

เพื่อสงเสริมให-ประชาชน

จัดกิจกรรมสงเสริม

ได-มีสวนรวมในการ

ศาสนาคริสตDเพื่อให-

สืบสานวัฒนธรรมทาง

ประชาชนในเขต

สงเสริมกิจกรรมทาง

ศาสนาคริสตD ซึ่งเป4น

เทศบาลฯได-รวม

ศาสนา ประเพณี และ

วัฒนธรรมอันดีมีสวนชวย

กิจกรรมอยางทั่วถึง

วัฒนธรรมอันดีงาม

พัฒนาจิตใจและสร-าง
สามัคคีสมานฉันทDในหมูคณะ

กิจกรรม ฯ

ประชาชน,ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา

300,000

300,000

300,000

300,000 จํานวนผู-รวม
กิจกรรม ฯ

เทศบาลฯ ได-มีสวนรวม

ประชาชน,ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา
เทศบาลฯ ได-มีสวนรวม
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เปาหมาย
ที่

โครงการ

12 จัดงานวันขึ้นปUใหม

วัตถุประสงคD

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่ออนุรักษDประเพณีวันขึ้น จัดกิจกรรมสงเสริม
ปUใหมและให-ทานไฟ

ประเพณีวันขึ้นปUใหม

ซึ่งเป4นประเพณีและ

เพื่อให-ประชาชนใน

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได-รับ

รับผิดชอบหลัก

100,000 จํานวนผู-รวม
กิจกรรม ฯ

ศาสนา ประเพณี และ

กิจกรรมอยางทั่วถึง
เพื่อสงเสริมและสืบสาน

จัดกิจกรรมสงเสริม

ไชนาทาวนDเมืองนคร

ประเพณีตรุษจีนอันเป4น

ประเพณีตรุษจีน เพื่อ

14 จัดงานวันมาฆบูชา
แหผ-าขึ้นธาตุ

เทศบาลฯ ได-มีสวนรวม
สงเสริมกิจกรรมทาง

วัฒนธรรมอันดีงามของไทย เขตเทศบาลฯ ได-รวม

13 จัดงานฉลองตรุษจีน

ประชาชน,ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา

วัฒนธรรมอันดีงาม
2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000 จํานวนผู-รวม
กิจกรรม ฯ

ประชาชน,ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา
เทศบาลฯ ได-มีสวนรวม

ประเพณีสําคัญของชาวไทย ให-ประชาชนในเขต

สงเสริมกิจกรรมทาง

เชื้อสายจีน

เทศบาลฯ ได-รวม

ศาสนา ประเพณี และ

กิจกรรมอยางทั่วถึง

วัฒนธรรมอันดีงาม

เพื่อสงเสริมให-

จัดกิจกรรมสงเสริม

พุทธศาสนิกชนได-

พุทธศาสนาวันมาฆบูชา

สืบสานวัฒนธรรม

เพื่อให-ประชาชนใน

สงเสริมกิจกรรมทาง

ประเพณีท-องถิ่น และมี

เขตเทศบาลฯ ได-รวม

ศาสนา ประเพณี และ

สวนรวมในการปฏิบัติ

กิจกรรมอยางทั่วถึง

วัฒนธรรมอันดีงาม

กิจกรรมทํานุบํารุง
พุทธศาสนา

300,000

300,000

300,000

300,000 จํานวนผู-รวม
กิจกรรม ฯ

ประชาชน,ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา
เทศบาลฯ ได-มีสวนรวม

176
เปาหมาย
ที่

โครงการ

15 จัดงานประเพณีเทศกาล

วัตถุประสงคD

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

500,000

500,000

500,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได-รับ

รับผิดชอบหลัก

เพื่อสงเสริมให-ประชนได-

จัดกิจกรรมสงเสริม

500,000 จํานวนผู-รวม

มหาสงกรานตDแหนางดาน

ตระหนักและเห็นความ

ประเพณีสงกรานตD ฯ

เมืองนครศรีธรรมราช

สําคัญ รวมถึงมีสวนรวม

เพื่อให-ประชาชนใน

สงเสริมกิจกรรมทาง

ในการสืบสานประเพณี

เขตเทศบาลฯ ได-รวม

ศาสนา ประเพณี และ

สงกรานตDแหนางดาน

กิจกรรมอยางทั่วถึง

วัฒนธรรมอันดีงาม

กิจกรรม ฯ

ประชาชน,ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา
เทศบาลฯ ได-มีสวนรวม

เมืองนครศรีธรรมราช
ซึ่งเป4นประเพณีอันดี
งามของท-องถิ่น

16 จัดงานวันวิสาขบูชา

เพื่อสงเสริมให-ประชาชน

จัดกิจกรรมสงเสริม

200,000

200,000

200,000

200,000 จํานวนผู-รวม

ตระหนักและมีสวนรวม

พุทธศาสนาวันวิสาบูชา

ในการสืบสานและ

เพื่อให-ประชาชนใน

สงเสริมกิจกรรมทาง

ทํานุบํารุงรักษาประเพณี

เขตเทศบาลฯ ได-รวม

ศาสนา ประเพณี และ

วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา

กิจกรรมอยางทั่วถึง

วัฒนธรรมอันดีงาม

กิจกรรม ฯ

ประชาชน,ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา
เทศบาลฯ ได-มีสวนรวม

อันดีงาม

17 จัดงานหลอเทียนหลอมใจรวมใจเพื่อสงเสริมให-ประชาชน
ชาวพุทธ

จัดกิจกรรมสงเสริม

ตระหนักและมีสวนรวมใน ศาสนาวันอาสาฬหบูชา

200,000

200,000

200,000

200,000 จํานวนผู-รวม
กิจกรรม ฯ

ประชาชน,ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา
เทศบาลฯ ได-มีสวนรวม

การสืบสานและทํานุ

และเข-าพรรษาเพื่อให-

สงเสริมกิจกรรมทาง

บํารุงรักษาประเพณี

ประชาชนในเขต

ศาสนา ประเพณี และ

วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา เทศบาลฯ ได-รวม
อันดีงาม

กิจกรรมอยางทั่วถึง

วัฒนธรรมอันดีงาม

177
เปาหมาย
ที่

โครงการ

18 จัดงานสานสัมพันธDเดือน
รอมฎอน

19 จัดงานฉลองสมโภชศาล
หลักเมืองนครศรีธรรมราช

วัตถุประสงคD

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเสริมสร-างความเข-าใจ จัดกิจกรรมสงเสริม
และสงเสริมการปฏิบัติ

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

100,000

ศาสนาอิสลามเพื่อให-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได-รับ

รับผิดชอบหลัก

100,000 จํานวนผู-รวม
กิจกรรม ฯ

ประชาชน,ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา
เทศบาลฯ ได-มีสวนรวม

ศาสกิจของประชาชนผู-นับ ประชาชนในเขต

สงเสริมกิจกรรมทาง

ถือศาสนาอิสลาม

เทศบาลฯ ได-รวม

ศาสนา ประเพณี และ

กิจกรรมอยางทั่วถึง

วัฒนธรรมอันดีงาม

เพื่อเป4นมิ่งขวัญสิริสวัสดิ์

จัดกิจกรรมสงเสริม

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000 จํานวนผู-รวม

มงคลแกประชาชน

วัฒธรรมทางพุทธ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศาสนาฉลองสมโภช

สงเสริมกิจกรรมทาง

และบวงสรวงสมโภช

ศาลหลักเมือง เพื่อ

ศาสนา ประเพณี และ

ศาลหลักเมือง

ให-ประชาชนในเขต

วัฒนธรรมอันดีงาม

นครศรีธรรมราช

เทศบาลฯ ได-รวม

อันเป4นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบ-าน

กิจกรรมอยางทั่วถึง

กิจกรรม ฯ

ประชาชน,ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา
เทศบาลฯ ได-มีสวนรวม

คูเมืองนครศรีธรรมราช

20 จัดงานเฉลิมฉลองวันตรุษ
อิดิ้ลอัฎฮา

เพื่อสงเสริมให-ประชาชน

จัดกิจกรรมสงเสริม

ได-ตระหนัก เล็งเห็นความ

วัฒธรรมทางศาสนา

สําคัญ และรวมสืบสาน

อิสลาม เฉลิมฉลอง

สงเสริมกิจกรรมทาง

วัฒนธรรมตามหลัก

วันตรุษอิ้ดิ้ลอัฎฮา

ศาสนา ประเพณี และ

ศาสนาอิสลามอันดีงาม

เพื่อให-ประชาชนใน

วัฒนธรรมอันดีงาม

เขตเทศบาลฯ ได-รวม
กิจกรรมอยางทั่วถึง

200,000

200,000

200,000

200,000 จํานวนผู-รวม
กิจกรรม ฯ

ประชาชน,ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา
เทศบาลฯ ได-มีสวนรวม

178
เปาหมาย
ที่

โครงการ

21 กิจกรรมเวียนเทียน

วัตถุประสงคD
1. เพื่อจัดกิจกรรมสง

(ผลผลิตของโครงการ)
1. จัดกิจกรรม

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000

200,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได-รับ

รับผิดชอบหลัก

200,000 จํานวนนักเรียนใน

นักเรียนสังกัด

วันวิสาขบูชารวม

เสริมพระพุทธศานาในพุทธ สงเสริมพระพุทธ

ใจสายใยชาวพุทธ

ภูมิ

ศาสนาในพุทธภูมิ

โรงเรียนเทศบาลทั้ง
เทศบาล พนักงานครู 10 โรงพนักงานครู

2. ให-นักเรียน นักศึกษา

2. ให-สวนราช

ทั้ง 10 โรง

เทศบาลพนักงาน

ประชาชนนักทองเที่ยวเชิง การ เอกชน บริษัท

พนักงานเทศบาล

เทศบาลผู-สูงอายุ

พระพุทธศาสนาซาบซึ้งและ ห-าง ร-าน สถาน

ผู-สูงอายุศูนยDสงเสริม ศูนยDสงเสริมผู-สูงอายุ

เห็นความ สําคัญวัฒนธรรม ศึกษา ประชาชน

ผู-สูงอายุเทศบาล

เทศบาลและ

ของไทย

ทั่วไป เข-ารวม

และพุทธศาสนิกชน

พุทธศาสนิกชนได-

3. เพื่อสงเสริมและฟYZนฟู

กิจกรรมอยาง

ไว-ซึ่งประเพณีให-คงอยูสืบไป ทั่วถึง
4. เพื่อให-วัฒนธรรมไทยมี
สวนชวยพัฒนาจิตใจและ
สังคมในท-องถิ่น
5.เพื่อให-หนวยงานภาครัฐ
และเอกชน ได-มีมารวม
กิจกรรม
6.เพื่อเป4นการเผยแพรและ
สนับสนุน สงเสริมการทอง
เที่ยวในท-องถิ่น

สังกัดโรงเรียน

เข-ารวมกิจกรรม

สํานักการศึกษา

179
เปาหมาย
ที่

โครงการ

22 กิจกรรมหลอเทียน

วัตถุประสงคD
1. เพื่อจัดกิจกรรมสง

(ผลผลิตของโครงการ)
1. จัดกิจกรรม

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000

200,000

200,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได-รับ

รับผิดชอบหลัก

จํานวนนักเรียนใน

และพุทธศาสนิกชน

พรรษารวมใจสายใย

เสริมพระพุทธศานาในพุทธ สงเสริมพระพุทธ

ชาวพุทธ

ภูมิ

ศาสนาในพุทธภูมิ

โรงเรียนเทศบาลทั้ง
เทศบาล พนักงานครู 10 โรงพนักงานครู

2. ให-นักเรียน นักศึกษา

2. ให-สวนราช

ทั้ง 10 โรง

เทศบาลพนักงาน

ประชาชนนักทองเที่ยวเชิง การ เอกชน บริษัท

พนักงานเทศบาล

เทศบาลผู-สูงอายุ

พระพุทธศาสนาซาบซึ้งและ ห-าง ร-าน สถาน

ผู-สูงอายุศูนยDสงเสริม ศูนยDสงเสริมผู-สูงอายุ

เห็นความ สําคัญวัฒนธรรม ศึกษา ประชาชน

ผู-สูงอายุเทศบาล

เทศบาลและ

ของไทย

และพุทธศาสนิกชน

พุทธศาสนิกชน

สังกัดโรงเรียน

ทั่วไป เข-ารวม

3. เพื่อสงเสริมและฟYZนฟูไว-ซึ่ง กิจกรรมอยาง
ประเพณีให-คงอยูสืบไป

สํานักการศึกษา

ได-เข-ารวมกิจกรรม

ทั่วถึง

4. เพื่อให-วัฒนธรรมไทยมี
สวนชวยพัฒนาจิตใจและ
สังคมในท-องถิ่น
5.เพื่อให-หนวยงานภาครัฐ
และเอกชน ได-มีมารวม
กิจกรรม
6.เพื่อเป4นการเผยแพรและ
สนับสนุน สงเสริมการทอง
เที่ยวในท-องถิ่น
รวม

22 โครงการ

-

-

15,795,000

15,795,000

15,795,000

15,795,000

-

-

-

180

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป$ (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องค.กรปกครองส/วนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ผ. 01
ก. ยุทธศาสตร.จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมใหน/าอยู/
ข. ยุทธศาสตร.การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
4.ยุทธศาสตร. ดานสาธารณูปโภค และโครงสรางพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค@

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสร-างบอพักพร-อมติดตั้ง
เครื่องสูบน้ําพร-อมทอสงน้ํา

1 โครงการกอสร-างบอพักพร-อม
ติดตั้งเครื่องสูบน้ําพร-อมทอสง
น้ํา160ม. ถนนหลังพิพิธภัณฑ@
จากบริเวณท-ายซอยทวดจริก
ออก - ถนนราชดําเนิน

เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหกับประชาชน

2 โครงการกอสร-างปูยางแอส
ฟDลท@ติกคอนกรีตซอยหอไตร 2
งานกอสร-างปูยางฯหนา0.05 ม.
ขนาดกว-าง3-5.50ม. ระยะทาง
730 ม. หรือมีพท.ไมน-อยกวา
1,912 ตร.ม.

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างปูยางแอสฟDลท@ติก
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีต ปูยางฯหนา 0.05
ม. ขนาดกว-าง 3 - 5.50 ม.
ระยะทาง 730 ม. หรือมีพท.
ไมน-อยกวา 1,912 ตร.ม.

2561
(บาท)
1,900,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนได-รับความ
พึงพอใจร-อยละ 80 สะดวกสบาย

สํานักการขาง

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

160 ม.

861,000

-

-

-

181

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค@

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
734,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

3 โครงการกอสร-างปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีตซอยหอไตร และยก
ฝาบอพักทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
งานกอสร-างปูยางฯหนา0.05 ม.
กว-าง 3-6ม. ระยะทาง 355 ม.
หรือมีพท.ไมน-อยกวา 1597
ตร.ม.

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างปูยางแอสฟDลท@ติก
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีตและยกฝาบอพักทอ
รถใช-ถนน
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ปูยางฯ

4 โครงการกอสร-างปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีตซอยพิพิธภัณฑ@
(ร87) งานกอสร-างปูยางฯหนา
0.05 ม. กว-าง 6-7ม. ระยะทาง
110 ม. หรือมีพท.ไมน-อยกวา
715 ตร.ม.
5 โครงการกอสร-างปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีตซอยพระเสด็จ
(ร.89) งานกอสร-างปูยางฯหนา
0.05 ม. กว-าง 3-5ม. ระยะทาง
132 ม. หรือมี พท. ไมน-อยกวา
528 ตร.ม.
6 โครงการกอสร-างปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีตซอยสุขแก-ว (ร. 91)
งานกอสร-างปูยางฯ หนา
0.05 ม. กว-าง 3-5ม. ระยะ
ทาง 255 ม. หรือมีพท. ไม
น-อยกวา 1020 ตร.ม.

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างปูยางแอสฟDลท@ติก
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีตปูยางฯหนา0.05 ม.
รถใช-ถนน
กว-าง 6-7ม. ระยะทาง 110
ม. หรือมีพท.ไมน-อยกวา
715 ตร.ม.

-

-

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างปูยางแอสฟDลท@ติก
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีต ปูยางฯหนา0.05 ม
รถใช-ถนน
กว-าง 3-5 ม. ระยะทาง
132 ม. หรือมี พท. ไมน-อย
กวา 528 ตร.ม.

-

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างปูยางแอสฟDลท@ติก
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีตปูยางฯหนา0.05 ม.
รถใช-ถนน
กว-าง 3-5 ม. ระยะทาง 255
ม. หรือมีพท.ไมน-อยกวา
1,020 ตร.ม.

-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

-

322,000 ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

-

-

238,000 ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

-

-

459,000 ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

หนา 0.05 ม. กว-าง 3-6 ม.

ระยะทาง 355 ม. หรือมีพท.
ไมน-อยกวา 1,597 ตร.ม.

182

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค@

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

2564
(บาท)
284,000 ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

7 โครงการกอสร-างปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีตซอยทวดจริก(ร.97)
งานกอสร-างปูยางฯหนา 0.05ม.
กว-าง 4-5ม. ระยะทาง 140 ม.
หรือมีพท.ไมน-อยกวา 630ตร.ม.

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างปูยางแอสฟDลท@ติก
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีตปูยางฯหนา0.05 ม.
รถใช-ถนน
กว-าง 4-5 ม. ระยะทาง 140
ม. หรือมีพท.ไมน-อยกวา
630 ตร.ม.

8 โครงการกอสร-างปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีตซอยข-างไปรษณีย@
(ร.95) งานกอสร-างปูยางฯหนา
0.05 ม. กว-าง 3-4ม. ระยะทาง
92 ม. หรือมีพท. ไมน-อยกวา
322 ตร.ม.

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างปูยางแอสฟDลท@ติก
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีตปูยางฯหนา0.05 ม.
รถใช-ถนน
กว-าง 3-4 ม. ระยะทาง 92
ม. หรือมีพท.ไมน-อยกวา
322 ตร.ม.

-

-

-

145,000 ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

9 โครงการกอสร-างปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีตซอยคอกวัว(ร.103)
งานกอสร-างปูยางฯหนา0.05 ม.
กว-าง 3-4ม. ระยะทาง 250 ม.
หรือมีพท.ไมน-อยกวา 875ตร.ม.

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างปูยางแอสฟDลท@ติก
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีตปูยางฯหนา0.05 ม.
รถใช-ถนน
กว-าง 3-4 ม. ระยะทาง 250
ม. หรือมีพท.ไมน-อยกวา
875 ตร.ม.

-

-

-

400,000 ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

10 โครงการกอสร-างปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีตซอยนิติกร (ร.105)
งานกอสร-างปูยางฯหนา0.05 ม.
กว-าง 5-6ม. ระยะทาง 77.00
ม. หรือมีพท.ไมน-อยกวา 423
ตร.ม.

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างปูยางแอสฟDลท@ติก
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีตปูยางฯหนา0.05 ม.
รถใช-ถนน
กว-าง 5-6 ม. ระยะทาง 77
ม. หรือมีพท.ไมน-อยกวา
423 ตร.ม.

-

-

-

191,000 ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

สํานักการขาง

183

ที่

โครงการ

11 โครงการกอสร-างปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีตซอยพัฒนา 2
(ร.115)งานกอสร-างปูยางฯหนา
0.05 ม. กว-าง 4-6ม. ระยะทาง
260.00 ม. หรือมีพท.ไม
น-อยกวา 1,300 ตร.ม.
12 โครงการกอสร-างปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีตซอยสาวสวย
(ร.117) งานกอสร-างปูยางฯ
หนา 0.05 ม. กว-าง 5-6ม.
ระยะทาง 235.00 ม. หรือมี
พท.ไมน-อยกวา 1,292 ตร.ม.
13 โครงการกอสร-างปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีตซอย194
งานกอสร-างปูยางฯหนา0.05 ม.
กว-าง 4-5 ม. ระยะทาง 75 ม.
หรือมีพท.ไมน-อยกวา 337
ตร.ม.
14 โครงการกอสร-างปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีตซอยทวีทรัพย@
(พ.73)และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
(ฝDLงทิศใต-) งานกอสร-างปูยางฯ
หนา0.05 ม. กว-าง 6-7ม. ระยะ
ทาง 160 ม. หรือมีพท.ไมน-อย
กวา1,040 ตร.ม. และราง
ระบายน้ําค.ส.ล.ภายในกว-าง
0.40ม. ยาว160ม.

วัตถุประสงค@

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างปูยางแอสฟDลท@ติก
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีตปูยางฯหนา0.05 ม.
รถใช-ถนน
กว-าง 4-6 ม. ระยะทาง 260
ม. หรือมีพท.ไมน-อยกวา
1,300 ตร.ม.

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

2564
(บาท)
586,000 ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการขาง

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างปูยางแอสฟDลท@ติก
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีตปูยางฯหนา0.05 ม.
รถใช-ถนน
กว-าง 5-6 ม. ระยะทาง 235
ม. หรือมีพท.ไมน-อยกวา
1,292 ตร.ม.

-

-

-

582,000 ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างปูยางแอสฟDลท@ติก
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีตปูยางฯหนา0.05 ม.
รถใช-ถนน
กว-าง 4-5 ม. ระยะทาง 75
ม. หรือมีพท.ไมน-อยกวา
337 ตร.ม.

-

-

-

512,000 ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างปูยางแอสฟDลท@ติก
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีตปูยางฯหนา0.05 ม.
รถใช-ถนน
กว-าง 6-7ม. ระยะทาง 160
ม. หรือมีพท.ไมน-อยกวา
1,040 ตร.ม. และรางระบาย
น้ําค.ส.ล.ภายในกว-าง 0.40
ม. ยาว160 ม.

-

-

1,030,000

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

-

184

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค@

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,000,000

15 โครงการปรับปรุงซอมแซมคอ
สะพานคลองคูพาย(ถนนราช
ดําเนิน)

เพื่อความสะดวกและความ ปรับปรุงซอมแซมคอสะพาน
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คลองคูพาย(ถนนราชดําเนิน)
รถใช-ถนน

16 โครงการปรับปรุงซอมแซมคอ
สะพานคลองคูพาย(ถนน
พัฒนาการคูขวาง)

เพื่อความสะดวกและความ ปรับปรุงซอมแซมคอสะพาน
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คลองคูพาย (ถนนพัฒนาการ
รถใช-ถนน
คูขวาง)

-

-

1,000,000

17 โครงการปรับปรุงซอมแซมคอ
สะพานคลองคูพาย(ถนน
พัฒนาการทุงปรัง)
18 โครงการปรับปรุงซอมแซมคอ
สะพานสวนหลวง(ถนน
พัฒนาการคูขวาง)
19 โครงการปรับปรุงซอมแซมคอ
สะพานสวนหลวง(ถนนราช
ดําเนิน)
20 โครงการปรับปรุงซอมแซมคอ
สะพานสวนหลวง(ถนน
พัฒนาการทุงปรัง)
21 โครงการปรับปรุงซอมแซมคอ
สะพานคลองปNาเหล-า(ถนนราช
ดําเนิน)
22 โครงการปรับปรุงซอมแซมคอ
สะพานคลองปNาเหล-า(ถนน
พัฒนาการคูขวาง)

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใชรถใช-ถนน
เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใชรถใช-ถนน
เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใชรถใช-ถนน
เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใชรถใช-ถนน
เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใชรถใช-ถนน
เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใชรถใช-ถนน

ปรับปรุงซอมแซมคอสะพาน
คลองคูพาย (ถนนพัฒนาการ
ทุงปรัง)
ปรับปรุงซอมแซมคอสะพาน
สวนหลวง (ถนนพัฒนาการ
คูขวาง)
ปรับปรุงซอมแซมคอสะพาน
สวนหลวง (ถนนราชดําเนิน)

-

1,000,000

-

-

-

-

-

1,000,000

-

ปรับปรุงซอมแซมคอสะพาน
สวนหลวง (ถนนพัฒนาการ
ทุงปรัง)
ปรับปรุงซอมแซมคอสะพาน
คลองปNาเหล-า (ถนนราชดํา
เนิน)
ปรับปรุงซอมแซมคอสะพาน
คลองปNาเหล-า (ถนนพัฒนา
การคูขวาง)

-

-

-

-

1,000,000

-

-

-

-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

1,000,000 ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

1,000,000 ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

1,000,000 ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

-

-

185

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค@

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

23 โครงการกอสร-างถนนค.ส.ล
ซอยไกรพลดาน งานกอสร-าง
ถนน ค.ส.ล.หนา0.15 ม. กว-าง
4-5ม. ระยะทาง 125 ม. หรือ
มีพท.ไมน-อยกวา 562 ตร.ม.
และรางระบายน้ําค.ส.ล.ภายใน
.กว-าง 0.40 ม. ยาว125ม.

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนนค.ส.ล. หนา
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- 0.15 ม. กว-าง 4-5ม. ระยะ
รถใช-ถนน
ทาง 125 ม. หรือมีพท.ไม

24 โครงการกอสร-างถนนค.ส.ล
ซอยชลเฉนียน งานกอสร-าง
.ถนน ค.ส.ล.หนา0.15 ม. กว-าง
4-5ม. ระยะทาง 115 ม. หรือมี
พท.ไมน-อยกวา 517 ตร.ม.

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนนค.ส.ล. หนา
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- 0.15 ม. กว-าง 4-5ม. ระยะ
รถใช-ถนน
ทาง 115 ม. หรือมีพท.ไม
น-อยกวา 517 ตร.ม.

25 โครงการกอสร-างปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีตซอยหลังพระธาตุ
งานกอสร-างปูยางฯหนา
0.05 ม. กว-าง 8-10ม. ระยะ
ทาง 120 ม. หรือมีพท. ไม
น-อยกวา 1080 ตร.ม.
26 โครงการกอสร-างปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีตซอยพระลาน
งานกอสร-างปูยางฯหนา0.05 ม.
กว-าง 4.5-5.5ม. ระยะทาง 131
ม. หรือมีพท.ไมน-อยกวา 655
ตร.ม.

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างปูยางแอสฟDลท@ติก
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีตปูยางฯหนา0.05 ม.
รถใช-ถนน
กว-าง 8-10 ม. ระยะทาง
120 ม. หรือมีพท.ไมน-อย
กวา 1,080 ตร.ม.

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
911,000
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

น-อยกวา 562 ตร.ม. และราง

ระบายน้ําค.ส.ล.ภายในกว-าง
0.40 ม. ยาว 125 ม.

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างปูยางแอสฟDลท@ติก
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีตปูยางฯหนา0.05 ม.
รถใช-ถนน
กว-าง 4.5-5.5 ม. ระยะทาง
131 ม. หรือมีพท.ไมน-อย
กวา 655 ตร.ม.

345,000

-

295,000

-

-

-

-

486,000

-

186

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค@

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
312,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

27 โครงการกอสร-างปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีตซอยทานปาน
งานกอสร-างปูยางฯหนา0.05 ม.
กว-าง 4.5-6ม. ระยะทาง 132
ม. หรือมีพท.ไมน-อยกวา 693
ตร.ม.

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างปูยางแอสฟDลท@ติก
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีตปูยางฯหนา0.05 ม.
รถใช-ถนน
กว-าง 4.5-6 ม. ระยะทาง
132 ม. หรือมีพท.ไมน-อย
กวา 693 ตร.ม.

28 โครงการกอสร-างปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีตถนนโคกธาตุ
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล
(ฝDLงทิศใต-)งานกอสร-างปูยางฯ
หนา0.05 ม. กว-าง 4-6ม.
ระยะทาง 165 ม. หรือมีพท.
ไมน-อยกวา 825 ตร.ม. และราง
ระบายน้ําค.ส.ล.ภายในกว-าง
0.40 ยาว165ม.

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างปูยางแอสฟDลท@ติก
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีตปูยางฯหนา0.05 ม.
รถใช-ถนน
กว-าง 4-6ม. ระยะทาง 165
ม. หรือมีพท.ไมน-อยกวา
825 ตร.ม. และรางระบาย
น้ําค.ส.ล.ภายในกว-าง 0.40
ม. ยาว 165 ม.

950,000

-

-

29 โครงการกอสร-างปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีตซอยเบญจธารา
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.(ฝDLง
ทิศเหนือ) งานกอสร-างถนน
ค.ส.ล.หนา0.15 ม. กว-าง 4-5ม.
ระยะทาง 100 ม. หรือมี พท.ไม
น-อยกวา 450 ตร.ม. และราง
ระบายน้ําค.ส.ล.ภายในกว-าง
0.40 ยาว100.00ม.

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างปูยางแอสฟDลท@ติก
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีตปูยางฯหนา0.15 ม.
รถใช-ถนน
กว-าง 4-5ม. ระยะทาง 100
ม. หรือมีพท.ไมน-อยกวา
450 ตร.ม. และรางระบาย
น้ําค.ส.ล.ภายในกว-าง 0.40
ม. ยาว 100 ม.

553,000

-

-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

187

ที่

โครงการ

30 โครงการกอสร-างปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีตซอยหัวหวอง
งานกอสร-างปูยางฯหนา0.05 ม.
กว-าง 5-8ม. ระยะทาง 150.00
ม. หรือมีพท.ไมน-อยกวา975.00
ตร.ม.
31 โครงการกอสร-างถนน ค.ส.ล.
ซอยหัวหวอง3(ซอยปุยฝาย)
รางระบายน้ํา ค.ส.ล (ฝDLงทิศใต-)
งานกอสร-างถนน ค.ส.ล.หนา
0.15 ม. กว-าง 6-9ม. ระยะทาง
100 ม. หรือมีพท.ไมน-อยกวา
750 ตร.ม. และรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.ภายในกว-าง0.40 ยาว
100.00ม.
32 โครงการกอสร-างปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีตซอยโรงเรียน
เพชรจริก งานกอสร-างปูยางฯ
หนา0.05 ม. กว-าง 5-7ม.
ระยะทาง 114 ม. หรือมีพท.ไม
น-อยกวา 684 ตร.ม.
33 โครงการกอสร-างปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีตซอยพระเวียง
งานกอสร-างปูยางฯหนา0.05 ม.
กว-าง 5-7ม. ระยะทาง 114 ม.
หรือมีพท.ไมน-อยกวา 684ตร.ม.

วัตถุประสงค@

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างปูยางแอสฟDลท@ติก
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีตปูยางฯหนา0.05 ม.
รถใช-ถนน
กว-าง 5-8ม. ระยะทาง 150
ม. หรือมีพท.ไมน-อยกวา
975 ตร.ม.

2561
(บาท)
439,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนน ค.ส.ล.
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- หนา 0.15 ม. กว-าง 6-9 ม.
รถใช-ถนน
ระยะทาง 100 ม.
หรือมีพื้นที่ไมน-อยกวา
750 ตร.ม. และราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล.ภายใน
กว-าง0.40 ยาว 100.00ม.

982,000

-

-

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างปูยางฯ หนา
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- 0.05 ม. กว-าง 5-7ม.
รถใช-ถนน
ระยะทาง 114 ม. หรือ มี
พท. ไมน-อยกวา 684 ตร.ม.

308,000

-

-

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ
ที่มีคุณภาพ

สํานักการขาง

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างปูยางฯหนา 0.05 ม.
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- กว-าง 5-7ม. ระยะทาง 114
รถใช-ถนน
ม. หรือมีพท.ไมน-อยกวา

308,000

-

-

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

684 ตร.ม.

188

ที่

โครงการ

34 โครงการกอสร-างถนน ค.ส.ล

วัตถุประสงค@

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนน ค.ส.ล. หนา

ซอยฉาง และรางระบายน้ํา(ทิศ

ปลอดภัยของประชาชนที่ใช-

0.15 ม. กว-าง 5-7ม. ระยะ

.ใต-) งานกอสร-างถนน ค.ส.ล.

รถใช-ถนน

143 ม. หรือมีพท.ไมน-อย

หนา0.15 ม. กว-าง 5-7ม. ระยะ

กวาทาง 858 ตร.ม. และ

143 ม. หรือมีพท.ไมน-อยกวา

รางระบายน้ําค.ส.ล. ภายใน

ทาง858 ตร.ม. และรางระบาย

กว-าง 0.40 ม. ยาว 143 ม.

2561
(บาท)
1,230,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

ประชาชนมีความ

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการขาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

น้ําค.ส.ล.ภายในกว-าง0.40 ยาว 143 ม
35 โครงการกอสร-างปูยางแอสฟDลท@

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างปูยางฯหนา 0.05 ม.

ติกคอนกรีตซอยตีนเปQด

ปลอดภัยของประชาชนที่ใช-

กว-าง 5-10ม. ระยะทาง

งานกอสร-างปูยางฯหนา0.05 ม.

รถใช-ถนน

450 ม. หรือมีพท.ไมน-อย

กว-าง 5-10ม. ระยะทาง 450

-

1,519,000

-

-

ประชาชนมีความ

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการขาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กวา 3,375 ตร.ม.

ม. หรือมีพท.ไมน-อยกวา 3,375 ตร.ม.
36 โครงการกอสร-างปูยางแอสฟDลท@

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างปูยางฯหนา 0.05 ม.

ติกคอนกรีตซอยก-าวหน-า

ปลอดภัยของประชาชนที่ใช-

กว-าง 7-10ม. ระยะทาง

งานกอสร-างปูยางฯหนา0.05 ม.

รถใช-ถนน

300 ม. หรือมีพท.ไมน-อย

กว-าง 7-10ม. ระยะทาง 300ม.

-

1,148,000

-

-

ประชาชนมีความ

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการขาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กวา 2,550 ตร.ม.

หรือมีพท.ไมน-อยกวา 2,550 ตร.ม.
37 โครงการกอสร-างปูยางแอสฟDลท@

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างปูยางฯหนา 0.05 ม.

ติกคอนกรีตก-าวหน-า 1

ปลอดภัยของประชาชนที่ใช-

กว-าง 8-9ม. ระยะทาง 295

งานกอสร-างปูยางฯหนา0.05 ม.

รถใช-ถนน

ม. หรือมีพท.ไมน-อยกวา

กว-าง 8-9ม. ระยะทาง 295 ม.
หรือมีพท.ไมน-อยกวา 1,711 ตร.ม.

1,711 ตร.ม.

-

770,000

-

-

ประชาชนมีความ

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

189

ที่

โครงการ

38 โครงการกอสร-างปูยางแอสฟDลท@

วัตถุประสงค@

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างปูยางฯหนา 0.05 ม.

ติกคอนกรีตก-าวหน-าแยก1

ปลอดภัยของประชาชนที่ใช-

กว-าง 5-6ม. ระยะทาง 208

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

รถใช-ถนน

ม. หรือมีพท.ไมน-อยกวา

(ทิศเหนือ) งานกอสร-างปูยางฯ

1144 ตร.ม. และรางระบาย

หนา0.05 ม. กว-าง 5-6ม. ระยะ

น้ําค.ส.ล.ภายในกว-าง

ทาง 208ม. หรือมีพท.ไมน-อย

0.40 ม. ยาว 208.00 ม.

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,244,000

-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

ประชาชนมีความ

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการขาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กวา 1144 ตร.ม. และราง
ระบายน้ําค.ส.ล.ภายในกว-าง
0.40 ยาว208.00ม.
39 โครงการกอสร-างปูยางแอสฟDลท@

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างปูยางฯหนา0.05 ม.

ติกคอนกรีตซอยก-าวหน-า 2

ปลอดภัยของประชาชนที่ใช-

กว-าง 6-9ม. ระยะทาง 260

งานกอสร-างปูยางฯหนา0.05 ม.

รถใช-ถนน

ม. หรือมีพท.ไมน-อยกวา

กว-าง 6-9ม. ระยะทาง 260 ม.

-

878,000

-

-

ประชาชนมีความ

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการขาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

1,950 ตร.ม.

หรือมีพท.ไมน-อยกวา 1950 ตร.ม.
40 โครงการกอสร-างปูยางแอสฟDลท@

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างปูยางฯหนา 0.05 ม.

ติกคอนกรีตซอยก-าวหน-าแยก 2

ปลอดภัยของประชาชนที่ใช-

กว-าง 4-4.5ม. ระยะทาง

และรางระบายน้ําค.ส.ล.(ฝDLงทิศ

รถใช-ถนน

213 ม. หรือมีพท.ไมน-อย

เหนือ) งานกอสร-างปูยางฯหนา

กวา 905 ตร.ม. และราง

0.05 ม. กว-าง 4-4.5ม. ระยะ

ระบายน้ําค.ส.ล.ภายในกว-าง

ทาง 213 ม. หรือมีพท.ไมน-อย

0.40 ม. ยาว 218.00 ม.

กวา 905 ตร.ม. และรางระบาย
น้ําค.ส.ล.ภายในกว-าง 0.40 ม.

-

1,172,000

-

-

ประชาชนมีความ

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

190

ที่

โครงการ

41 โครงการกอสร-างปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีตซอยก-าวหน-า 3
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.(ฝDLงทิศ
เหนือ) งานกอสร-างปูยางฯ
หนา0.05 ม. กว-าง 5-6ม.
ระยะทาง 224 ม. หรือมีพท.ไม
น-อยกวา 1,232 ตร.ม. และราง
ระบายน้ําค.ส.ล. ภายใน
กว-าง0.40 ยาว224.00ม.
42 โครงการกอสร-างปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีตก-าวหน-าแยก 3
และรางระบายน้ําค.ส.ล. (ทั้ง
สองฝDLง) งานกอสร-างปูยางฯ
หนา 0.05 ม. กว-าง 3.5-4ม.
ระยะทาง 215 ม. หรือมี พท.
ไมน-อยกวา 806 ตร.ม. และราง
ระบายน้ําค.ส.ล.ภายในกว-าง
0.40 ยาว443ม.
43 โครงการกอสร-างปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีตซอยก-าวหน-า 4
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.(ทิศ
ใต-) งานกอสร-างปูยางฯหนา
0.05 ม. กว-าง 5-6ม. ระยะทาง
160 ม. หรือมีพท.ไมน-อยกวา
880 ตร.ม. และรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.ภายในกว-าง0.40 ยาว 160ม.

วัตถุประสงค@

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างปูยางฯหนา 0.05 ม.
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- กว-าง 5-6 ม. ระยะทาง 224
รถใช-ถนน
ม. หรือมีพท.ไมน-อยกวา

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,340,000
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

1,232 ตร.ม. และรางระบาย
น้ําค.ส.ล. ภายในกว-าง 0.40
ม. ยาว 224.00 ม.

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างปูยางฯหนา 0.05 ม.
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- กว-าง 3.5-4 ม. ระยะทาง
รถใช-ถนน
215 ม. หรือมี พท.ไมน-อย

-

1,916,000

-

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

-

957,000

-

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

กวา 806 ตร.ม. และราง
ระบายน้ําค.ส.ล.ภายในกว-าง
0.40 ม. ยาว 443 ม.

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างปูยางฯหนา 0.05 ม.
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- กว-าง 5-6ม. ระยะทาง 160
รถใช-ถนน
ม. หรือมีพท.ไมน-อยกวา
880 ตร.ม. และรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.ภายในกว-าง 0.40 ม.
ยาว 160 ม.
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค@

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

44 โครงการกอสร-างปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีตก-าวหน-าแยก 4
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.(ฝDLง
ทิศใต-) งานกอสร-างปูยางฯหนา
0.05 ม. กว-าง 5-6ม. ระยะทาง
130 ม. หรือมีพท.ไมน-อยกวา
715 ตร.ม. และรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.ภายในกว-าง0.40
ยาว130ม.

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างปูยางฯหนา 0.05 ม.
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- กว-าง 5-6ม. ระยะทาง 130
รถใช-ถนน
ม. หรือมีพท.ไมน-อยกวา

45 โครงการกอสร-างปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีตซอยก-าวหน-า 5
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. (ทั้ง
สองฝDLง) งานกอสร-างปูยางฯ
หนา0.05 ม. กว-าง 7-12ม.
ระยะทาง 273 ม. หรือมีพท.ไม
น-อยกวา 2593 ตร.ม. และ
รางระบายน้ําค.ส.ล.ภายใน
กว-าง0.40 ยาว546ม.

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างปูยางฯหนา 0.05 ม.
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- กว-าง 7-12 ม. ระยะทาง
รถใช-ถนน
273 ม. หรือมีพท.ไมน-อย

46 โครงการกอสร-างปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีตก-าวหน-า 1/1
งานกอสร-างปูยางฯหนา0.05 ม.
กว-าง 7-8 ม. ระยะทาง 98 ม.
หรือมีพท.ไมน-อยกวา 735 ตร.ม.

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างปูยางฯหนา0.05 ม.
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- กว-าง 7-8 ม. ระยะทาง
รถใช-ถนน
98 ม.หรือมีพท.ไมน-อยกวา

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
778,000
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

715 ตร.ม. และรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.ภายในกว-าง 0.40 ม.
ยาว 130 ม.

-

2,031,000

-

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

-

331,000

-

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

กวา 2,593 ตร.ม. และ
รางระบายน้ําค.ส.ล.ภายใน
กว-าง 0.40 ม. ยาว 546 ม.

735 ตร.ม.

192

ที่

โครงการ

47 โครงการกอสร-างปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีตก-าวหน-า 1/2
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
(ทั้งสองฝDLง) งานกอสร-างปูยางฯ
หนา0.05 ม. กว-าง 3.5-6 ม.
ระยะทาง 93 ม. หรือมีพท.ไม
น-อยกวา 432 ตร.ม. และราง
ระบายน้ําค.ส.ล.ภายในกว-าง
0.40 ยาว186ม.
48 โครงการกอสร-างปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีตก-าวหน-า 1/3
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
(ทั้งสองฝDLง) งานกอสร-างปูยางฯ
หนา0.05 ม. กว-าง 5-6 ม.
ระยะทาง 90 ม. หรือมีพท.ไม
น-อยกวา 495 ตร.ม. และราง
ระบายน้ําค.ส.ล.ภายในกว-าง
0.40 ยาว180ม
49 โครงการกอสร-างถนน ค.ส.ล.
ซอยกาญจนะแยกไปทางทิศใตและรางระบายน้ํา ค.ส.ล.(ทั้ง
สองฝDLง) งานกอสร-างถนน ค.
ส.ล.หนา0.15 ม. กว-าง 5-6 ม.
ระยะทาง 98 ม. หรือมีพท.ไม
น-อยกวา 539 ตร.ม. และราง
ระบายน้ําค.ส.ล.ภายในกว-าง
0.40 ยาว196ม.

วัตถุประสงค@

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างปูยางฯหนา 0.05 ม.
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- กว-าง 3.5-6 ม. ระยะทาง
รถใช-ถนน
93 ม. หรือมีพท.ไมน-อยกวา

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
847,000
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

432 ตร.ม. และรางระบาย
น้ําค.ส.ล.ภายในกว-าง
0.40 ม. ยาว 186 ม.

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างปูยางฯหนา 0.05 ม.
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- กว-าง 5-6 ม. ระยะทาง
รถใช-ถนน
90 ม. หรือมีพท.ไมน-อยกวา

-

854,000

-

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

-

930,000

-

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

495 ตร.ม. และรางระบาย
น้ําค.ส.ล.ภายในกว-าง
0.40 ม. ยาว 180 ม.

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนน ค.ส.ล.หนา
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- 0.15 ม. กว-าง 5-6 ม. ระยะ
รถใช-ถนน
ทาง 98 ม. หรือมีพท.ไม
น-อยกวา 539 ตร.ม. และราง
ระบายน้ําค.ส.ล.ภายในกว-าง
0.40 ม. ยาว 196 ม.

193

ที่

โครงการ

50 โครงการกอสร-างสะพานข-าม
คลองสวนหลวงซอยข-างสุเหรา

วัตถุประสงค@

-เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างสะพานข-ามคลอง
สวนหลวงซอยข-างสุเหรา
ปลอดภัยของประชาชน

ซอยหัวหลาง
51 โครงการกอสร-างถนนค.ส.ล.

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
750,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

ประชาชนมีความ

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการขาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

ซอยหัวหลาง

ปSดลําเหมืองตอจากของเดิม -

เพื่อความสะดวกและความ งานกอสร-างถนน ค.ส.ล.
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- หนา 0.15 ม. และปSดลํา

ซอยศรีธรรมโศก 1 งานกอ

รถใช-ถนน

500,000

-

-

-

ประชาชนมีความ

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการขาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

เหมือง กว-าง 3-4 ม. ระยะ

สร-างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 ม.

ทาง 100 ม. หรือมีพท.ไม

และปSดลําเหมือง กว-าง 3-4 ม.

น-อยกวา 350 ตร.ม.

ระยะทาง 100 ม. หรือมีพท.ไม
น-อยกวา 350 ตร.ม.
52 โครงการกอสร-างรางระบายน้ํา
ค.ส.ล. ซอยดิ่งดง รางระบายน้ํา
ค.ส.ล.ภายในกว-าง0.40 ยาว

เพื่อพัฒนาระบบระบายน้ํา

ติกคอนกรีต ซอยบอโพง
งานกอสร-างปูยางฯหนา0.05 ม.

รถใช-ถนน

หรือมีพท.ไมน-อยกวา 755ตร.ม.

360,000

-

-

ประชาชนมีความ

ระบบระบายน้ําในเขตเทศบาบลฯ สํานักการขาง

พึงพอใจร-อยละ 80 มีประสิทธิภาพมากขึ้น

0.40 ม. ยาว 100 ม.
เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างปูยางฯหนา0.05 ม.
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- กว-าง 4-7 ม. ระยะทาง

กว-าง 4-7 ม. ระยะทาง 141 ม.

-

ในเขตเทศบาบลฯให-มีประสิทธิ ค.ส.ล. ซอยดิ่งดง รางระบาย
น้ํา ค.ส.ล. ภายในกว-าง
ภาพ

100 ม.
53 โครงการกอสร-างปูยางแอสฟDลท@

กอสร-างรางระบายน้ํา

141 ม. หรือมีพท.ไมน-อย
กวา 755 ตร.ม.

-

-

340,000

-

ประชาชนมีความ

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

194

ที่

โครงการ

54 โครงการกอสร-างปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีต ซอยตันท-าย
ซอยตีนเปQดแยกไปทางทิศ
ตะวันออกและรางระบายน้ํา
ค.ส.ล. (ทั้งสองฝDLง) งาน
กอสร-างปูยางฯหนา0.05 ม.
กว-าง 2.5-3.5 ม. ระยะทาง
126 ม. หรือมีพท.ไมน-อยกวา
378 ตร.ม.และรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.ภายในกว-าง0.40
ยาว252ม.
55 โครงการกอสร-างปรับปรุงทาง
เท-าถนนนครศรี-ทุงสง(ทั้งสอง
ฝDLง)จากบริเวณสี่แยกหัวถนนสุดเขตเทศบาลด-านทิศตะวันตก
ขนาดกว-าง2-5 ม.ระยะทาง
200 ม. หรือมีพท.ไมน-อยกวา
1,200 ตร.ม.
56 โครงการกอสร-างปรับปรุงทาง
เท-าถนนนครศรี-หัวไทร(ทั้งสอง
ฝDLง) จากบริเวณสี่แยกหัวถนนสุดเขตเทศบาลด-านทิศใตขนาดกว-าง2-3 ม.ระยะทาง
280ม.หรือมีพท.ไมน-อยกวา
1,400 ตร.ม.

วัตถุประสงค@

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างปูยางฯหนา 0.05 ม.
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- กว-าง 2.5-3.5 ม. ระยะทาง
รถใช-ถนน
126 ม. หรือมีพท.ไมน-อย
กวา 378 ตร.ม.และราง
ระบายน้ําค.ส.ล.ภายในกว-าง
0.40 ม. ยาว 252 ม.

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,054,000
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างปรับปรุงทางเท-า
ปลอดภัยของประชาชน
ขนาดกว-าง 2-5 ม. ระยะ
ทาง 200 ม.หรือมีพท.ไม
น-อยกวา 1,200 ตร.ม.

-

-

1,690,000

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และปลอดภัย

สํานักการขาง

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างปรับปรุงทางเท-า
ปลอดภัยของประชาชน
ขนาดกว-าง 2-3 ม. ระยะ
ทาง 280 ม.หรือมีพท.ไม
น-อยกวา 1,400 ตร.ม.

-

-

2,360,000

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และปลอดภัย

สํานักการขาง

195

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค@

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
406,000 ประชาชนมีความ ระบบระบายน้ําในเขตเทศบาบลฯ สํานักการขาง
พึงพอใจร-อยละ 80 มีประสิทธิภาพมากขึ้น

57 กอสร-างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ซอยอูบ-านตาล (เดิม) ฝDLงทิศ
ตะวันตก และทิศตะวันออก
รางระบายน้ําภายในกว-าง 0.40
เมตร ยาว 116 เมตร ตามรูป
แบบและรายการของเทศบาล

เพื่อพัฒนาระบบระบายน้ํา กอสร-างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ในเขตเทศบาบลฯให-มีประสิทธิ ภายในกว-าง 0.40 เมตร
ภาพ
ยาว 116 เมตร

58 กอสร-างถนน ค.ส.ล. และราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยเหมทา
นนท@ ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร กว-าง 4.00 เมตร ยาว
182 เมตร หรือพื้นที่ไมน-อยกวา
728 ตารางเมตร รางระบายน้ํา
ภายในกว-าง 0.40 เมตร ยาว
182 เมตร ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนน ค.ส.ล. หนา
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- 0.15 เมตร กว-าง 4.00 เมตร
รถใช-ถนน
ยาว 182 เมตร หรือพื้นที่ไม
น-อยกวา 728 ตารางเมตร
รางระบายน้ํา ภายในกว-าง
0.40 เมตร ยาว 182 เมตร

-

-

1,250,000

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

59 กอสร-างถนน ค.ส.ล. ซอยทรัพย@
รุงเรือง ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร กว-าง 11.00 เมตร ยาว
21 เมตร หรือพื้นที่ไมน-อยกวา
259 ตารางเมตร ตามรูปแบบ
และรายการของเทศบาล

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนน ค.ส.ล. หนา
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- 0.15 เมตร กว-าง 11.00
รถใช-ถนน
เมตร ยาว 21 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน-อยกวา 259 ตาราง
เมตร

-

-

217,000

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

196

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค@

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

60 กอสร-างถนน ค.ส.ล. ซอยอา
บาคัสด-านข-างสวนสาธารณะคู
ขวาง ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร กว-าง 4.00 เมตร ยาว 50
เมตร หรือพื้นที่ไมน-อยกวา 200
ตารางเมตร ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล
61 กอสร-างถนน ค.ส.ล. และราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยศาล
เยาวชน และครอบครัว ถนน
ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว-าง
10.00 เมตร ยาว 55 เมตร
หรือพื้นที่ไมน-อยกวา 550
ตารางเมตร รางระบายน้ํา
ภายในกว-าง 0.40 เมตร ยาว
55 เมตร ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนน ค.ส.ล. หนา
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- 0.15 เมตร กว-าง 4.00
รถใช-ถนน
เมตร ยาว 50 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน-อยกวา 200 ตาราง
เมตร

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนน ค.ส.ล. หนา
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- 0.15 เมตร กว-าง 10 เมตร
รถใช-ถนน
ยาว 55 เมตร หรือพื้นที่ไม
น-อยกวา 550 ตารางเมตร
รางระบายน้ํา ภายในกว-าง
0.40 เมตร ยาว 55 เมตร

-

62 กอสร-างขยายถนน ค.ส.ล. พื้นที่
บริเวณซอยคูขวางพัฒนา ถนน
ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว-าง
1.00 เมตร ยาว 227 เมตร
หรือไมน-อยกวา 227 ตาราง
เมตร ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนน ค.ส.ล. หนา
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- 0.15 เมตร กว-าง 1.00
รถใช-ถนน
เมตร ยาว 227 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน-อยกวา 227 ตาราง
เมตร

-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

-

190,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

2564
(บาท)
120,000 ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการขาง

655,000 ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

-

197

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค@

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

63 กอสร-างถนน ค.ส.ล. บริเวณ
หน-าศาลาชุมชนคูขวาง-ทาวัง
เขต3 ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร กว-าง 19 เมตร ยาว 31
เมตร หรือพื้นที่ไมน-อยกวา 272
ตารางเมตร ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล
64 กอสร-างถนน ค.ส.ล. ซอยหนอง
หมาหว-อ ถนน ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร กว-าง 4 เมตร ยาว
750 เมตร หรือพื้นที่ไมน-อยกวา
3,000 ตารางเมตร ตามรูปแบบ
และรายการของเทศบาล
65 กอสร-างถนน ค.ส.ล. ซอย
หมูบ-านปNาไม- ถนน ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร กว-าง 4-5 เมตร
ยาว 195 เมตร หรือพื้นที่ไม
น-อยกวา 878 ตารางเมตร ตาม
รูปแบบและรายการของเทศบาล

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนน ค.ส.ล. หนา
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- 0.15 เมตร กว-าง 19 เมตร
รถใช-ถนน
ยาว 31 เมตร หรือพื้นที่ไม
น-อยกวา 272 ตารางเมตร

66 กอสร-างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ท-ายซอยมหรรนพ รางระบาย
น้ําภายในกว-าง 0.40 เมตร
ยาว 30 เมตร ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
228,000
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนน ค.ส.ล. หนา
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- 0.15 เมตร กว-าง 4 เมตร
รถใช-ถนน
ยาว 750 เมตร หรือพื้นที่ไม
น-อยกวา 3,000 ตารางเมตร

-

-

2,523,000

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนน ค.ส.ล. หนา
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- 0.15 เมตร กว-าง 4-5 เมตร
รถใช-ถนน
ยาว 195 เมตร หรือพื้นที่ไม
น-อยกวา 878 ตารางเมตร

-

-

738,000

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

เพื่อพัฒนาระบบระบายน้ํา กอสร-างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ในเขตเทศบาบลฯให-มีประสิทธิ ภายในกว-าง 0.40 เมตร
ภาพ
ยาว 30 เมตร

-

-

ประชาชนมีความ ระบบระบายน้ําในเขตเทศบาบลฯ สํานักการขาง
พึงพอใจร-อยละ 80 มีประสิทธิภาพมากขึ้น

105,000

-

198

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค@

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,345,000
-

67 กอสร-างถนน ค.ส.ล. ซอยจันท
พัน ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร กว-าง 5.00 เมตร ยาว
320 เมตร หรือพื้นที่ไมน-อยกวา
1,600 ตารางเมตร ตามรูป
แบบและรายการของเทศบาล
68 กอสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
คอนกรีต ซอยสุรินทร@ราชา
ถนนกว-าง 5.55 - 6.10 เมตร

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนน ค.ส.ล. หนา
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- 0.15 เมตร กว-าง 5 เมตร
รถใช-ถนน
ยาว 320 เมตร หรือพื้นที่ไม
น-อยกวา 1,600 ตารางเมตร

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีตถนนกว-าง 5.55 รถใช-ถนน
6.10 เมตร

-

542,000

-

69 กอสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
คอนกรีตถนนประตูโพธิ์
ถนนกว-าง 6.40 - 7.70 เมตร

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีต ถนนกว-าง 6.40 รถใช-ถนน
7.70 เมตร

-

671,000

70 กอสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
คอนกรีตซอยอัศวรักษ@
ถนนกว-าง 5.00 - 5.80 เมตร

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีต ถนนกว-าง 5.00 รถใช-ถนน
5.80 เมตร

549,000

71 กอสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
คอนกรีตซอยอัศวรักษ@ 2
ถนนกว-าง 4.00 - 4.90 เมตร

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีต ถนนกว-าง 4.00 รถใช-ถนน
4.90 เมตร

380,000

72 กอสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
คอนกรีต ซอยเทพราช
ถนนกว-าง 5.50 - 6.70 เมตร

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีต ถนนกว-าง 5.50 รถใช-ถนน
6.70 เมตร

-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

-

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

-

-

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

-

-

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

-

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

626,000

199

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค@

73 กอสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
คอนกรีต ถนนพานยม
ถนนกว-าง 7.30 - 8.60 เมตร
74 กอสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
คอนกรีต ถนนมุมปอม
ถนนกว-าง 7.05- 8.65 เมตร
พร-อมทางเท-า กว-าง 2.00 เมตร
75 กอสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
คอนกรีต ถนนพระคลัง
ถนนกว-าง 4.40 - 5.90 เมตร

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใชรถใช-ถนน
เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใชรถใช-ถนน

76 กอสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
คอนกรีต ถนนเสมาชัย
ถนนกว-าง 5.05-7.60 เมตร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

กอสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
คอนกรีต ถนนกว-าง 7.30 8.60 เมตร
กอสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
คอนกรีต ถนนกว-าง 7.058.65 เมตร พร-อมทางเท-า
กว-าง 2.00 เมตร
เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีต ถนนกว-าง 4.40 รถใช-ถนน
5.90 เมตร

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
824,000
-

-

-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

1,139,000 ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

-

460,000

-

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีต ถนนกว-าง 5.05รถใช-ถนน
7.60 เมตร

-

610,000

-

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

77 กอสร-างถนนผิว ค.ส.ล. ซอย
ณ นคร 2 ถนนกว-าง 2.45 3.25 เมตร พร-อมฝากตะแกรง
เหล็ก
78 กอสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
คอนกรีต ซอยสุธรรมมนตรี
ถนนกว-าง 3.00 - 3.40 เมตร

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนนผิว ค.ส.ล. ถนน
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- กว-าง 2.45 - 3.25 เมตร
รถใช-ถนน
พร-อมฝากตะแกรงเหล็ก

-

250,000

-

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีต ถนนกว-าง 3.00 รถใช-ถนน
3.40 เมตร

-

310,000

-

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

79 กอสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
คอนกรีต ซอยฉางขาม
ถนนกว-าง 3.90-5.50 เมตร

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีต ถนนกว-าง 3.90รถใช-ถนน
5.50 เมตร

-

640,000

-

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

200

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค@

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
220,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

80 กอสร-างถนนผิว ค.ส.ล.
ซอย ณ นคร ถนนกว-าง 2.10 2.50 เมตร พร-อมฝาตะแกรง
เหล็ก
81 กอสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
คอนกรีต ซอย ณ นคร 1
ถนนกว-าง 2.80-3.10 เมตร

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนนผิว ค.ส.ล. ถนน
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- กว-าง 2.10 - 2.50 เมตร
รถใช-ถนน
พร-อมฝาตะแกรงเหล็ก
เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีต ถนนกว-าง 2.80รถใช-ถนน
3.10 เมตร

-

210,000

-

82 กอสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
คอนกรีต ซอยตาปูNชี
ถนนกว-าง 6.00 เมตร พร-อม
รางระบายน้ํากว-าง 0.40 เมตร
83 กอสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
คอนกรีต ซอยศรีธรรมโศก 6
ถนนกว-าง 4.25 - 8.16 เมตร
พร-อมรางระบายน้ํา 0.40 เมตร
84 กอสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
คอนกรีต ซอยศรีธรรมโศก 3
ถนนกว-าง 4.20 -5.80 เมตร

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีต ถนนกว-าง 6.00
รถใช-ถนน
เมตร พร-อมรางระบายน้ํา
กว-าง 0.40 เมตร
เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีต ถนนกว-าง 4.25 รถใช-ถนน
8.16 เมตร พร-อมรางระบาย
น้ํา 0.40 เมตร
เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีต ถนนกว-าง 4.20 รถใช-ถนน
5.80 เมตร

-

2,100,000

-

85 กอสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
คอนกรีต ซอยบุญนารอบ
ถนนกว-าง 5.00 -8.60 เมตร
86 กอสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
คอนกรีต ซอยรามราชท-ายน้ํา
ริมคลอง ถนนกว-าง 3.50 เมตร

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใชรถใช-ถนน
เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใชรถใช-ถนน

กอสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
คอนกรีต ถนนกว-าง 5.00 8.60 เมตร
กอสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
คอนกรีต ถนนกว-าง 3.50
เมตร

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

-

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

-

4,280,000

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

-

1,730,000

-

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

-

-

1,940,000

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

-

-

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

630,000

201

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค@

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

87 กอสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
คอนกรีต ซอยทวีสิทธิ์
ถนนกว-าง 6.00 เมตร

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีต ถนนกว-าง 6.00
รถใช-ถนน
เมตร

88 กอสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
คอนกรีต ซอยแยกจากซอย
ทวีสิทธิ์ ถนนกว-าง 8.00 เมตร

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีต ถนนกว-าง 8.00
รถใช-ถนน
เมตร

89 กอสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
คอนกรีต ซอยคลังแสง ถนน
กว-าง 3.00 -3.50 เมตร

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีต กว-าง 3.00 รถใช-ถนน
3.50 เมตร

90 กอสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
คอนกรีต ซอยเอกมหาชัย
ถนนกว-าง 6.00 เมตร

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีต ถนนกว-าง 6.00
รถใช-ถนน
เมตร

91 กอสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
คอนกรีต และ ค.ส.ล. ซอยราม
ราชท-ายน้ํา พร-อมยกฝาราง
ระบายน้ํา
92 กอสร-างถนน ค.ส.ล.
ซอยอินทนิน ถนนกว-าง
3.50-4.50 เมตร

2561
(บาท)
970,000

-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

770,000 ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

1,180,000 ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

-

-

-

-

-

-

-

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีต พร-อมยกฝาราง
รถใช-ถนน
ระบายน้ํา

-

1,070,000

-

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนน ค.ส.ล. ถนน
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- กว-าง 3.50-4.50 เมตร
รถใช-ถนน

4,110,000

-

-

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

480,000

-

202

ที่

โครงการ

93 กอสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
คอนกรีต ซอยปอมเพชร
ซอยปอมเพชร 3 ซอยปอม
เพชร 4 ซอยปอมเพชร 5
ถนนกว-าง 2.90 - 5.00 เมตร
94 กอสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
คอนกรีต ถนนทาชี ผิวจราจร
กว-าง 8.20 - 14.60 เมตร ยาว
233.00 เมตรพร-อมปรับระดับ
ฝาบอพัก
95 กอสร-างปรับปรุงถนนแอสฟDลท@ติกคอนกรีต
ถนนทาช-างจากถนนกะโรมไปทางทิศใต-ถึง
สะพานทาช-าง ถนนแอสฟDลท@ติกคอนกรีต
หนา 0.05 เมตร กว-างประมาณ 6.50 8.00 เมตร ยาวประมาณ 485.00 เมตร
หรือพื้นที่ไมน-อยกวา 3,640.00 ตารางเมตร
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล
96 กอสร-างปรับปรุงขยายถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยปากพลีจากถนนสายนาพรุ ปากพูน ไปทางทิศตะวันตกจนสุดซอย
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร
กว-างประมาณ 1.50 - 2.00 เมตร ยาว
ประมาณ 270.00 เมตร หรือพื้นที่ไมน-อย
กวา 490.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

วัตถุประสงค@

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีต ถนนกว-าง 2.90 รถใช-ถนน
5.00 เมตร

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีต กว-าง 8.20-14.60
รถใช-ถนน
เมตร ยาว 233.00 เมตร
พร-อมปรับระดับฝาบอพัก

-

-

-

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างปรับปรุงถนนแอส
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- ฟDลท@ตกิ คอนกรีตหนา 0.05
รถใช-ถนน
เมตร กว-างประมาณ 6.50 8.00 เมตร ยาวประมาณ
485.00 เมตร หรือพื้นที่ไม
น-อยกวา 3,640.00 ตาราง
เมตร
เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างปรับปรุงขยายถนน
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา
รถใช-ถนน
0.15 เมตร กว-างประมาณ
1.50 - 2.00 เมตร ยาว
ประมาณ 270.00 เมตร
หรือพื้นที่ไมน-อยกวา
490.00 ตารางเมตร

1,638,000

-

-

412,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

2564
(บาท)
1,300,000 ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการขาง

1,710,000 ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

203

ที่

โครงการ

97 กอสร-างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและราง
ระบายน้ํา ซอยชุมแสง 1/1 จากซอยชุมแสง
ไปทางทิศตะวันออกจนสุดซอย ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว-าง
ประมาณ 3.60 เมตร ยาวประมาณ
110.00
เมตร หรือพื้นที่ไมน-อยกวา 395.00
ตารางเมตร กอสร-างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในกว-าง 0.40 เมตร ทั้ง 2
ฝDLงถนน ความยาวประมาณ 220.00 เมตร
98 กอสร-างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวงศ@
พิศาล จากถนนกะโรมไปทางทิศใต-เลี้ยวขวา
ไปทางทิศตะวันตก จนสุดซอย ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว-างประมาณ
3.50 เมตร ยาวประมาณ 220.00 เมตร
หรือพื้นที่ไมน-อยกวา 770.00 ตารางเมตร
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล
99 กอสร-างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต-นหว-า 7
(ซอยลุงหั้ว) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา
0.15 เมตร กว-างประมาณ 3.30 เมตร ยาว
ประมาณ 225.00 เมตร หรือพื้นทีไมน-อย
กวา 742.00 ตางรางเมตรและกอสร-างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในกว-าง
0.40 เมตร ยาวประมาณ 225.00 เมตร
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

วัตถุประสงค@

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนนคอนกรีตเสริม
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- เหล็กหนา 0.15 เมตร กว-าง
รถใช-ถนน
ประมาณ 3.60 เมตร ยาว
ประมาณ 110.00 เมตรหรือ
พื้นที่ไมน-อยกวา 395.00
ตารางเมตร กอสร-างราง
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในกว-าง 0.40 เมตรความ
ยาวประมาณ 220.00 เมตร
เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนนคอนกรีตเสริม
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- เหล็ก หนา 0.15 เมตร กว-าง
รถใช-ถนน
ประมาณ 3.50 เมตร ยาว
ประมาณ 220.00 เมตรหรือ
พื้นที่ไมน-อยกวา 770.00
ตารางเมตร
เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนนคอนกรีตเสริม
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- เหล็กหนา 0.15 เมตร กว-าง
รถใช-ถนน
ประมาณ 3.30 เมตร ยาว
ประมาณ 225 เมตรหรือ
พื้นที่ไมน-อยกวา 742
ตารางเมตร กอสร-างราง
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในกว-าง 0.40 เมตร
ความยาวประมาณ 225 เมตร

2561
(บาท)
-

-

-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,130,000
-

647,000

-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

-

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

1,440,000

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

204

ที่

โครงการ

100 กอสร-างถนนแอสฟDลท@ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก
และรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ข-างร-านอาหารจาหอย จากถนนเทวบุรีไป
ทางทิศตะวันตกจนสุดซอย ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว-างประมาณ
2.50 เมตร ยาวประมาณ 93.00 เมตร
หรือพื้นที่ไมน-อยกวา 230.00 ตารางเมตร
และกอสร-างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในกว-าง0.40 เมตร ยาวประมาณ
93.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของ
เทศบาล
101 กอสร-างปรับปรุงขยายทอลอดเหลี่ยม
บริเวณคลองวังมะพร-าว ถนนเทวบุรี ขนาด
ทอลอดเหลี่ยมภายในกว-าง 1.60 x 1.60 x
1,500 เมตร ยาวประมาณ 4.00 เมตร
จํานวน 2 แถว
102 กอสร-างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและราง
ระบายน้ําซอยเจริญพร และซอยเจริญพร 4
จากถนนเทวบุรีไปทางทิศตะวันตก ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว-าง
ประมาณ 4.00 เมตร ยาวประมาณ
300.00
เมตร หรือพื้นที่ไมน-อยกวา 1,200.00
ตารางเมตร และกอสร-างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในกว-าง 0.40 เมตร
ยาวประมาณ 300.00 เมตร

วัตถุประสงค@

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนนคอนกรีตเสริม
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- เหล็กหนา 0.15 เมตร กว-าง
รถใช-ถนน
ประมาณ 2.50 เมตร ยาว
ประมาณ 93.00 เมตรหรือ
พื้นที่ไมน-อยกวา 230.00
ตารางเมตร กอสร-างราง
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในกว-าง 0.40 เมตร
ความยาวประมาณ 93 เมตร

2561
(บาท)
-

เพื่อพัฒนาระบบระบายน้ํา กอสร-างปรับปรุงขยายทอ
ในเขตเทศบาบลฯให-มีประสิทธิ ลอดเหลีย่ มภายในกว-าง1.60
ภาพ
x 1.60 x1,500 เมตร ยาว
ประมาณ 4.00 เมตร

-

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนนคอนกรีตเสริม
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- เหล็กหนา 0.15 เมตร กว-าง
รถใช-ถนน
ประมาณ 4.00 เมตร ยาว

-

ประมาณ 300.00 เมตร หรือ

พื้นที่ไมน-อยกวา 1,200.00
ตารางเมตร และกอสร-างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในกว-าง 0.40 เมตรยาว
ประมาณ 300.00 เมตร

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
532,000
-

420,000

-

-

2,100,000

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการขาง

-

ประชาชนมีความ ระบบระบายน้ําในเขตเทศบาบลฯ สํานักการขาง
พึงพอใจร-อยละ 80 มีประสิทธิภาพมากขึ้น

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

205

ที่

โครงการ

103 กอสร-างถนนปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีต ซอยโภคนิเวศน@
จากถนนกะโรม ถึง ถนน
ชลประทาน 4 ขวา กว-าง
4.00-6.00 ม.ยาว 1,200 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม
น-อยกวา 6,000 ตารางเมตร
104 กอสร-างถนนปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีตพร-อมรางระบาย
น้ํา ค.ส.ล. ซอยทวดทอง 1
จากถนนกะโรม ถึง ถนน
ชลประทาน 4 ขวา กว-าง
4.00-6.00 เมตร ยาว 987
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน-อยกวา 5,326 ตาราง
เมตร และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ภายในกว-าง 0.40 เมตร ยาว
150.00 เมตร
105 กอสร-างขยายสะพานและจุด
กลับรถถนนชลประทานสี่ขวา
สี่แยกชุมชนทุงจีน,สี่แยกซอย
ทวดทอง 1,สี่แยกซอยประชา
พัฒนา กว-าง 6.00 เมตร ยาว
6.00 เมตร จํานวน 3 จุด หรือ
พื้นที่ไมน-อยกวา 108 ตาราง
เมตร

วัตถุประสงค@

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนนปูยางแอสฟDลท@
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- ติกคอนกรีต กว-าง 4.00รถใช-ถนน
6.00 ม.ยาว 1,200 เมตร

2561
(บาท)
2,700,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม
น-อยกวา 6,000 ตารางเมตร

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนนปูยางแอสฟDลท@
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- ติกคอนกรีต กว-าง 4.00รถใช-ถนน
6.00 เมตร ยาว 987 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ไมน-อยกวา 5,326 ตาราง
เมตร และรางระบายน้ํา
ค.ส.ล. ภายในกว-าง 0.40
เมตร ยาว 150.00 เมตร

2,910,000

-

-

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างขยายสะพานและจุด
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- กลับรถกว-าง 6.00 เมตร
รถใช-ถนน
ยาว 6.00 เมตร จํานวน 3
จุด หรือพื้นที่ไมน-อยกวา
108 ตารางเมตร

-

2,000,000

-

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

206

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค@

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

106 กอสร-างถนน ค.ส.ล. พร-อมราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยประชา
พัฒนา 1(ฝDLงทิศเหนือ)ถนน ค.
ส.ล.กว-าง 3.80-4.50 เมตร
ยาว 241 เมตร หนา 0.15เมตร
หรือพื้นที่ไมน-อยกวา 948
ตารางเมตร และรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.ภายในกว-าง 0.40 เมตร ยาว
194 เมตร

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนน ค.ส.ล. กว-าง
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- 3.80-4.50 เมตร ยาว 241
รถใช-ถนน
เมตร หนา 0.15เมตร หรือ
พื้นที่ไมน-อยกวา 948 ตาราง
เมตร และรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.ภายในกว-าง 0.40
เมตร ยาว 194 เมตร

107 กอสร-างถนน ค.ส.ล. พร-อมราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยกามาลุด
ดีน 1(ฝDLงทิศเหนือ)ถนน ค.ส.ล.
กว-าง 3.30 เมตร ยาว 211
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน-อยกวา 696 ตาราง
เมตร และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ภายในกว-าง 0.40 เมตร 211 เมตร

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนน ค.ส.ล. กว-าง
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- 3.30 เมตร ยาว 211 เมตร
รถใช-ถนน
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่

108 กอสร-างถนน ค.ส.ล. ซอยตา
เยี่ยม ถนนกว-าง 4.00-5.00
เมตร ยาว 235 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน-อย
กวา 1,100 ตารางเมตร

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนน ค.ส.ล. ถนน
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- กว-าง 4.00-5.00 เมตร ยาว
รถใช-ถนน
235 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไมน-อยกวา
1,100 ตารางเมตร

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,470,000

-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

1,320,000

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

-

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

ไมน-อยกวา 696 ตารางเมตร

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ภายในกว-าง 0.40 เมตร ยาว

211 เมตร

-

925,000

207

ที่

โครงการ

109 กอสร-างถนนปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีต ถนนกะโรม จากสี่
แยกตลาดแขก ถึง สะพานทา
เรียน กว-าง 12.00 เมตร ยาว
300 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไมน-อยกวา 3,600
ตารางเมตร
110 กอสร-างถนนปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีต ถนนเลียบรางรถไฟ
กว-าง 8.00-10.00 เมตร ยาว
400 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไมน-อยกวา 3,900
ตารางเมตร
111 กอสร-างถนนปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีต ซอยหมูบ-านไทย
สมุทร กว-าง 5.00-7.50 เมตร
ยาว 570 เมตร หนา 0.05
เมตร หรือพื้นที่ไมน-อยกวา
3,425 ตารางเมตร
112 กอสร-างถนนปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีต ซอยสันติธรรม
กว-าง 5.00-7.00 เมตร ยาว
500 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไมน-อยกวา 3,000
ตารางเมตร

วัตถุประสงค@

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนนปูยางแอสฟDลท@
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- ติกคอนกรีตกว-าง 12.00เมตร
รถใช-ถนน
ยาว 300 เมตร หนา 0.05
เมตร หรือพื้นที่ไมน-อยกวา
3,600 ตารางเมตร

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนนปูยางแอสฟDลท@
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- ติกคอนกรีต กว-าง 8.00รถใช-ถนน
10.00 เมตร ยาว 400 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ไมน-อยกวา 3,900 ตาราง
เมตร
เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนนปูยางแอสฟDลท@
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- ติกคอนกรีต กว-าง 5.00รถใช-ถนน
7.50 เมตร ยาว 570 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ไมน-อยกวา 3,425 ตาราง
เมตร
เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนนปูยางแอสฟDลท@
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- ติกคอนกรีต กว-าง 5.00รถใช-ถนน

7.00 เมตร ยาว 500 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ไมน-อยกวา 3,000 ตาราง
เมตร

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

1,540,000

-

-

1,350,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

2564
(บาท)
1,620,000 ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการขาง

1,750,000 ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

208

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค@

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

2564
(บาท)
972,000 ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

113 กอสร-างถนนปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีต ถนนสายหน-า
โรงเรียนเบญจมฯ กว-าง
5.00-7.00 เมตร ยาว 380
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน-อยกวา 2,160 ตาราง
เมตร
114 กอสร-างถนนปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีต ซอยบุญพา
กว-าง 3.00-5.50 เมตร ยาว
1,124 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไมน-อยกวา 4,700
ตารางเมตร

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนนปูยางแอสฟDลท@
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- ติกคอนกรีต กว-าง 5.00รถใช-ถนน
7.00 เมตร ยาว 380 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ไมน-อยกวา 2,160 ตาราง
เมตร
เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนนปูยางแอสฟDลท@
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- ติกคอนกรีต กว-าง 3.00รถใช-ถนน
5.50 เมตร ยาว 1,125 ม.
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ไมน-อยกวา 4,700 ตาราง
เมตร

-

-

2,110,000

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

115 กอสร-างถนน ค.ส.ล. ซอยครู
สมบูรณ@ ถนนกว-าง 4.00-7.00
เมตร ยาว 130 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน-อย
กวา 640 ตารางเมตร

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนน ค.ส.ล. กว-าง
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- 3.00-5.50 เมตร ยาว 1,125
รถใช-ถนน
เมตรหนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน-อยกวา 4,700
ตารางเมตร

-

-

538,000

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

116 กอสร-างถนน ค.ส.ล. ซอยเตา
หม-อ ถนนกว-าง 5.00 เมตร
ยาว 92.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ไมน-อยกวา
460 ตารางเมตร

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนน ค.ส.ล. กว-าง
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- 5.00 เมตร ยาว 92.00
รถใช-ถนน
เมตรหนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน-อยกวา 460
ตารางเมตร

-

-

386,000 ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

-

สํานักการขาง

209

ที่

โครงการ

117 กอสร-างถนน ค.ส.ล. ซอยอินท
บํารุง ถนนกว-าง 5.00-7.00
เมตร ยาว 93.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน-อย
กวา 558 ตารางเมตร
118 กอสร-างถนน ค.ส.ล. ซอยสุทธิ์
วากัฟ ถนนกว-าง 5.00 เมตร
ยาว 185.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ไมน-อยกวา
925 ตารางเมตร

วัตถุประสงค@

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนน ค.ส.ล. กว-าง
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- 5.00-7.00 เมตร ยาว 93.00
รถใช-ถนน
เมตรหนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน-อยกวา 558
ตารางเมตร
เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนน ค.ส.ล. กว-าง
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- 5.00 เมตร ยาว 185.00
รถใช-ถนน
เมตรหนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน-อยกวา 925
ตารางเมตร

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

2564
(บาท)
469,000 ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการขาง

-

-

778,000

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

-

1,270,000

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

-

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

119 กอสร-างถนน ค.ส.ล. ซอยแม
พยอม 2 (พร-อมยกระดับถนน
และรางระบายน้ํา) ถนนกว-าง
8.00-10.00 เมตร ยาว 155
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน-อยกวา 1,395 ตาราง
เมตร

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนน ค.ส.ล. กว-าง
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- 8.00-10.00 เมตร ยาว 155
รถใช-ถนน
เมตรหนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน-อยกวา 1,395
ตารางเมตร

-

120 กอสร-างถนน ค.ส.ล.
ซอยพันจินา แยก1 ถนนกว-าง
3.00-4.00 เมตร ยาว 190.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน-อยกวา 665
ตารางเมตร

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนน ค.ส.ล. กว-าง
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- 3.00-4.00 เมตร ยาว 190
รถใช-ถนน
เมตรหนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน-อยกวา 665
ตารางเมตร

-

559,000

210

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค@

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

121 กอสร-างถนน ค.ส.ล. ซอยกะโรม
34 ถนนกว-าง 2.00-3.00
เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน-อย
กวา 500 ตารางเมตร

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างถนน ค.ส.ล. กว-าง
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- 2.00-3.00 เมตร ยาว 200
รถใช-ถนน
เมตรหนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน-อยกวา 500
ตารางเมตร

122 กอสร-างปรับปรุงทางเท-าถนน
คลองทา ทั้ง 2 ฝDLง กว-าง
2.00-3.00 เมตร ยาว 440
เมตร หรือพื้นที่ไมน-อยกวา
2,200 ตารางเมตร

เพื่อความสะดวกและความ กอสร-างปรับปรุงทางเท-า
ปลอดภัยของประชาชน
กว-าง 2.00-3.00 เมตร ยาว
440 เมตร หรือพื้นที่ไมน-อย

รวม

122 โครงการ

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
420,000

-

-

-

25,466,000

41,924,000

31,430,000

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

3,600,000 ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการขาง

กวา 2,200 ตารางเมตร

-

-

22,796,000

-

-

-

211
4.2 แผนงานกิจการพาณิชย
เปาหมาย
ที่

โครงการ

1 จ,างเหมาจัดเก็บ
คาน้ําประปา

วัตถุประสงคB
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

(ผลผลิตของโครงการ)
จ,างเหมาเจ,าหน,าที่ปฏิบัติ

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

2561

2562

2563

2564

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

(บาท)
2,028,000

(บาท)
2,028,000

(บาท)
2,028,000

(บาท)
2,028,000 จํานวน 20 คน เกิดความสะดวก

สํานักการประปา

ในการจัดเก็บคาน้ําประปา งาน จํานวน 20 อัตรา

และรวดเร็วในการ
จัดเก็บคาน้ําประปา

2 จ,างเหมาผลิตและ
สูบจายน้ําประปา

- เพื่อให,ประชาชนได,ใช,

- จ,างเหมาเจ,าหน,าที่

2,192,400

2,192,400

2,192,400

2,192,400 จํานวน 21 คน เกิดประสิทธิภาพใน

น้ําอยางเพียงพอ

ปฏิบัติงาน

การผลิตน้ําประปา

- เพื่อความสะดวก

จํานวน 21 อัตรา

มากขึ้น

สํานักการประปา

ผลิตน้ําประปารวดเร็ว
ในการ

3 จ,างเหมาซอมบํารุง

เพื่อให,ประชาชนได,รับ

จ,างเหมาเจ,าหน,าที่

ระบบทอน้ําประปา

บริการซอมบํารุงระบบ

ปฏิบัติงาน

ทอน้ําประปาและ

ทอน้ําประปาและการ

จํานวน 23 อัตรา

การให,บริการรวดเร็ว

บริการได,สะดวกรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น

2,422,800

2,422,800

2,422,800

2,422,800 จํานวน 23 คน การซอมบํารุงระบบ

มากยิ่งขึ้น

สํานักการประปา

212
เปาหมาย
ที่

โครงการ

4 จ,างเหมางานมาตรวัดน้ําประปา

วัตถุประสงคB

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

2561

2562

2563

2564

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

(บาท)
3,342,000

(บาท)
3,342,000

(บาท)
3,342,000

(บาท)
3,342,000 จํานวน 30 คน - ประสิทธิภาพใน

สํานักการประปา

- เพื่อความรวดเร็ว

จ,างเหมาเจ,าหน,าที่

ถูกต,องในการอาน

ปฏิบัติงาน

การบริการจัดการ

มาตรวัดน้ําประปา

จํานวน 30 อัตรา

กิจการประปาสูงขึ้น

สามารถบริการประชาชน

สร,างผลกําไรของ

ได,สะดวกมากยิ่งขึ้น

สํานักการประปา
ประชาชนได,รับบริการ
ที่ดี ถูกต,อง รวดเร็ว

5 กอสร,าง/ปรับปรุงระบบผลิตและสูบ
จายน้ําประปา

1,580,000

1,580,000

1,580,000

1,580,000 จํานวน 4 เครื่อง คุณภาพน้ําประปา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

- ติดตั้งปEFมสูบจายสาร

กระบวนการผลิตน้ํา

เคมีแบบสูบอัด

มีความสะอาดมากขึ้น

ประปาให,มีคุณภาพ

Diaphragm type ชนิด

ทําให,ผู,ใช,น้ําประปา

สะอาดและเพียงพอกับ

manual control

มีความพึงพอใจมากขึ้น

ความต,องการใช,น้ําและ

แบบ Single gead

ความพึงพอใจของผู,ใช,

มอเตอรBขับเคลื่อนเปYน

น้ําประปา

ชนิดสามเฟส มีกําลัง
ไมน,อยกวา0.75 KW
สามารถสูบจายได, 5.50

ลบ./ชม. แรงดัน
สูงสุด 6 บารB
จํานวน 4 เครื่อง

สํานักการประปา

213
เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงคB

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อทดแทนทรายกรอง

- ปรับปรุงระบบการผลิต

และหัวกรองน้ําชุดเดิม

โดยเปลี่ยนทรายกรอง

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

คุณภาพน้ํามีความ

สํานักการประปา

2561

2562

2563

2564

(บาท)
4,000,000

(บาท)
4,000,000

(บาท)
4,000,000

(บาท)
4,000,000 จํานวน 8 ถัง

สะอาดมากขึ้น ทําให,

ที่มีสภาพเกาและเปYนการ และหัวกรองน้ําใหม

ผู,ใช,น้ําประปามีความ

เพิ่มประสิทธิภาพใน

ณ โรงกรองน้ําทวดทอง

พึงพอใจมากยิ่งขึ้น

กระบวนการผลิตน้ํา

จํานวน 8 ถังกรอง

คุณภาพน้ํามีความ

ประปาให,มีคุณภาพและ

- ปรับปรุงระบบการผลิต

สะอาด

โดยเปลี่ยนทรายกรอง

ผู,ใช,น้ําประปามีความ

และหัวกรองน้ําใหม

พึงพอใจมากยิ่งขึ้น

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000 จํานวน 6 ถัง

สะอาดมากขึ้น ทําให,

สํานักการประปา

ณ โรงกรองน้ําประตูชัย
จํานวน 6 ถังกรอง
6,869,730

6,869,730

6,869,730

6,869,730 จํานวน 6 ชุด

- เพื่อทดแทนเครื่องสูบ

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา

น้ําชุดเดิมที่มีการติดตั้ง

สูบน้ําได,250 ลบ.ม./ชม.

ปริมาณน้ําที่เข,าสู

และใช,งานมานาน

สูบสงน้ําได,สูง 30 ม.

ระบบกรองน้ํามีปริมาณ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ใช,มอเตอรBไฟฟา

เพิ่มขึ้นและเปYนการลด

ในการสูบอัตราน้ําให,ได,

ขับเครื่องสูบ จํานวน

ต,นทุนในการซอมบํารุง

ปริมาณมากพอตามความ 6 ชุดณ โรงสูบน้ํา
ต,องการของผู,ใช,น้ํา

แรงต่ําหัวทา

สามารถปรับอัตรา

สํานักการประปา

214
เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงคB

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

สามารถปรับอัตรา

สํานักการประปา

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

- เพื่อทดแทนเครื่อง

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา

(บาท)
3,996,040

(บาท)
3,996,040

(บาท)
3,996,040

(บาท)
3,996,040 จํานวน 2 ชุด

สูบน้ําชุดเดิมที่มีการ

สูบน้ําได, 750

ปริมาณน้ําที่เข,าสู

ติดตั้งและใช,งานมานาน

ลบ.ม./ชม. สูบสงน้ํา

ระบบกรองน้ํามีปริมาณ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ได,สูง30 ม. ใช,

เพิ่มขึ้นและเปYนการลด

ในการสูบอัตราน้ําให,

มอเตอรBไฟฟา

ต,นทุนในการซอมบํารุง

ได,ปริมาณมากพอตาม

ขับเครื่องสูบ

ความต,องการของผู,ใช,น้ํา จํานวน 2 ชุด
ณ โรงสูบน้ําแรงต่ํา
หัวทา
2,886,270

2,886,270

2,886,270

2,886,270 จํานวน 2 ชุด

- เพื่อทดแทนเครื่อง

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา

สามารถปรับอัตรา

สูบน้ําชุดเดิมที่มีการ

สูบน้ําได, 250 ลบ.ม./ชม.

ปริมาณน้ําที่เข,าสู

ติดตั้งและใช,งานมานาน

สูบสงน้ําได,สูง 45 ม.

ระบบกรองน้ํามีปริมาณ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ใช,มอเตอรBไฟฟา

เพิ่มขึ้นและเปYนการลด

ในการสูบอัตราน้ําให,ได,

ขับเครื่องสูบ จํานวน

ต,นทุนในการซอมบํารุง

สํานักการประปา

ปริมาณมากพอตามความ 2 ชุด ณ โรงกรองน้ํา
ต,องการของผู,ใช,น้ํา

ประตูชัย (แรงสูง)

- เพื่อทดแทนเครื่องสูบ

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา

น้ําชุดเดิมที่มีการติดตั้ง

สูบน้ําได, 500 ลบ.ม./ชม.

สูบสงน้ําได,สูง

8,968,390

8,968,390

8,968,390

8,968,390 จํานวน 5 ชุด

สามารถปรับอัตรา
ปริมาณน้ําที่เข,าสู

สํานักการประปา
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งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงคB

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

45 ม. ใช,มอเตอรBไฟฟา

ระบบกรองน้ํามีปริมาณ

ในการสูบอัตราน้ําให,ได,

ขับเครื่องสูบ

เพิ่มขึ้นและเปYนการลด

ปริมาณมากพอตามความ จํานวน 5 ชุด

ต,นทุนในการซอมบํารุง

ต,องการของผู,ใช,น้ํา

ณ โรงกรองน้ําประตูชัย
(แรงสูง)
3,098,270

3,098,270

3,098,270

3,098,270 จํานวน 1 ชุด

- เพื่อสลับการใช,งาน

ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา

สามารถเพิ่มอัตรา

ของเดิมที่มีอยู 1 ชุด

บนแพสูบน้ําได, 500

ปริมาณน้ําเข,าสูระบบ

และเพื่อไมให,เกิดปEญหา

ลบ.ม./ชม. สูบสงน้ําสูง

กรองน้ําโรงกรองน้ํา

การสูบจายน้ําดิบเข,า

45 ม. ใช,มอเตอรBไฟฟา

ทวดทองจากเดิมที่มีอยู

สูระบบการผลิต

ขับเครื่องสูบน้ํา

แล,ว 1 ชุด

สํานักการประปา

จํานวน 1 ชุดณ
แพสูบน้ําบ,านวังก,อง
- เพื่อทดแทนเครื่อง

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา

2,886,270

2,886,270

2,886,270

2,886,270 จํานวน 2 ชุด

สามารถควบคุมแรงดัน

สูบน้ําชุดเดิมที่มีการติดตั้ง สูบน้ําได, 250

น้ําในเส,นทอที่มีความ

และใช,งานมานาน

ลบ.ม./ชม. สูบสงน้ํา

เสถียรภาพเพิ่มขึ้น และ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ได,สูง 45 ม. ใช,มอเตอรB

ลดคาใช,จายในการ

ในการสูบอัตราน้ําให,ได,

ไฟฟา ขับเครื่องสูบ

ซอมบํารุง

ปริมาณมากพอตามความ จํานวน 2 ชุด
ต,องการของผู,ใช,น้ํา

ณ โรงกรองน้ําทวดทอง
(แรงสูง)

สํานักการประปา

216
เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงคB

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

- เพื่อทดแทนเครื่อง

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา

(บาท)
8,968,390

(บาท)
8,968,390

(บาท)
8,968,390

(บาท)
8,968,390 จํานวน 5 ชุด

สูบน้ําชุดเดิมที่มีการ

สูบน้ําได, 500

น้ําในเส,นทอที่มีความ

ติดตั้งและใช,งานมานาน

ลบ.ม./ชม. สูบสงน้ํา

เสถียรภาพเพิ่มขึ้น และ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ได,สูง 45 ม. ใช,มอเตอรB

ลดคาใช,จายในการ

ในการสูบอัตราน้ําให,

ไฟฟา ขับเครื่องสูบ

ซอมบํารุง

ได,ปริมาณมากพอตาม

จํานวน 5 ชุด

สามารถควบคุมแรงดัน

สํานักการประปา

ความต,องการของผู,ใช,น้ํา ณ โรงกรองน้ําทวดทอง
(แรงสูง)
เพื่อทําให,การควบคุม

- ปรับปรุงระบบ SCADA

ระบบการผลิตและสูบ

ณ โรงกรองน้ําประตูชัย

600,000

600,000

600,000

600,000 จํานวน 1 เครื่อง สามารถควบคุมระบบ

สํานักการประปา

การผลิตน้ําประปาด,วย

จายน้ําประปาของสํานัก

เครื่อง SCADA ได,อยาง

การประปามีคุณภาพ

มีประสิทธิภาพและมี

มากยิ่งขึ้น

ความแมนยําในการแจ,ง
เตือน การสูบจายน้ํา
500,000

500,000

500,000

500,000 จํานวน 1 เครื่อง สามารผลิตน้ําประปาให, สํานักการประปา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ติดตั้งปEFมสูบน้ําขนาด

ในกระบวนการผลิตน้ํา

500 ลบ.ม./ชม.

เพียงพอกับความต,องการ

ประปาให,มีคุณภาพ ใส

พร,อมประสานทอทาง

ของประชาชนบริเวณ

สะอาดและมีปริมาณ

ดูดเพื่อใช,กับเครื่องยนตB

พื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 1

เพียงพอกับความต,องการ ดีเซล ณ โรงกรองน้ํา
ใช,น้ําและความพึงพอใจ
ของผู,ใช,น้ํา

ประตูชัย จํานวน 1 เครื่อง

และมีความพึงพอใจ

217
เปาหมาย
ที่

โครงการ

6 ปรับปรุงและวาง
ทอเมนสงน้ําประปา

วัตถุประสงคB

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

10,000,000

10,000,000

10,000,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

10,000,000 จํานวน 1 ถัง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

- กอสร,างถังน้ําใส

สามารถเก็บน้ําใส และ

ในการจัดเก็บน้ําประปา

ขนาด 2,000 ลบ.ม.

ให,มีการสอดรับกับการ

ที่มีคุณภาพ และให,มี

พร,อมระบบสูบจาย

ผลิตน้ําประปาของโรง

ความเพียงพอกับความ

ณ โรงกรองน้ําทวดทอง

กรองน้ําทวดทอง

ต,องการของผู,ใช,น้ํา
เพื่อเปลี่ยนเส,นทอเมน
ที่มีอายุการใช,งาน
มากกวา 40 ปb
วัสดุหมดอายุการใช,งาน
สงผลให,มีปEญหาทอแตก
เปYนสนิม สูญเสียน้ํา
ในระบบสงประมาณ
30%

จํานวน 1 ถัง
- ถนนพัฒนาการคูขวาง
(สามแยกนาหลวงถึง
ซอยหัวหลางฝEdงทิศ
ตะวันตก) ระยะทาง
๒,๐๓๐ เมตร
- โรงกรองน้ําประตูชัย
ถึงแยกทาดานด,าน
ทิศตะวันออก ระยะทาง
๔,๓๐๕ เมตร
- สี่แยกประตูชัยถึง
สี่แยกหัวถนนด,านทิศ
ตะวันออก ระยะทาง
๒,๙๖๔ เมตร
- ปากซอยตึกดินถึง
แยกทาดานแนวทอด,าน
ทิศตะวันตก ระยะทาง
๒,๘๕๕ เมตร

สํานักการประปา

8,173,100

8,173,100

8,173,100

14,958,900

14,958,900

14,958,900

8,173,100 จํานวน 1 งาน - ประชาชนมีน้ําประปา สํานักการประปา
ที่ใสสะอาดใช,อยาง
เพียงพอ
- ลดการเกิดน้ําขุนแดง
- ลดอัตราการสูญเสียน้ํา
14,958,900 จํานวน 1 งาน

11,198,600

11,198,600

11,198,600

11,198,600 จํานวน 1 งาน

10,169,200

10,169,200

10,169,200

10,169,200 จํานวน 1 งาน
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งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงคB

(ผลผลิตของโครงการ)
- ถนนปากนคร

2564

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

(บาท)
2,438,100

(บาท)
2,438,100

(บาท)
2,438,100

(บาท)
2,438,100 จํานวน 1 งาน

3,976,000

3,976,000

3,976,000

3,976,000 จํานวน 1 งาน

3,872,800

3,872,800

3,872,800

3,872,800 จํานวน 1 งาน

3,358,700

3,358,700

3,358,700

3,358,700 จํานวน 1 งาน

(ถนนศรีปราชญBถึงถนน
พัฒนาการคูขวาง
ระยะทาง ๗๕๐ เมตร
- ถนนอ,อมคาย
(ถนนข,างเทคนิคถึง
เจริญสุข) ระยะทาง
๑,๑๕๐ เมตร
-ถนนกะโรมถึง
คลองชลประทาน
ระยะทาง ๑,๑๒๐ เมตร
- ซอยหัวหลางจาก
ถนนพัฒนาการคูขวาง
ถึงถนนราชดําเนิน
ระยะทาง ๙๐๐ เมตร

219
เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงคB
เพื่อเปลี่ยนเส,นทอเมนที่
มีอายุการใช,งานมากกวา
40 ปb วัสดุหมดอายุการ
ใช,งาน สงผลให,มีปEญหา
ทอแตก เปYนสนิม
สูญเสียน้ําในระบบสง
ประมาณ 30%

(ผลผลิตของโครงการ)
- ถนนพะเนียด
(ตอนถนนราชดําเนิน
ถึงถนนพัฒนาการคูขวาง
ระยะทาง ๙๐๐ เมตร
- คลองชลประทานสี่ขวา
ระยะทาง ๑,๘๔๐ เมตร
- ถนนศรีธรรมโศก ๑
ถึงสามแยกหัวหลาง
ระยะทาง ๑,๖๙๐ เมตร
- ถนนกะโรม (สี่แยก
ไฟแดง เทวบุรีถึงสวน
หยอมเบญจมฯ)
ระยะทาง ๖,๒๐๐ เมตร
- ถนนยมราช (หน,า
วัดศรีทวีถึงสี่แยก
สุเหราทั้งสองฝEdง)
ระยะทาง ๒,๒๔๐ เมตร
- ซอยลําเหมือง
ตอนศรีธรรมโศก 6
ถึงถนนประตูลอด
ระยะทาง ๕๑๐ เมตร

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)
3,184,300

(บาท)
3,184,300

(บาท)
3,184,300

(บาท)
3,184,300 จํานวน 1 งาน - ประชาชนมีน้ําประปา สํานักการประปา
ที่ใสสะอาดใช,อยาง
เพียงพอ

5,592,100

5,592,100

5,592,100

5,592,100 จํานวน 1 งาน - ลดการเกิดน้ําขุนแดง
- ลดอัตราการสูญเสียน้ํา

5,930,400

5,930,400

5,930,400

5,930,400 จํานวน 1 งาน

20,030,500

20,030,500

20,030,500

20,030,500 จํานวน 1 งาน

7,639,600

7,639,600

7,639,600

7,639,600 จํานวน 1 งาน

632,400

632,400

632,400

632,400

จํานวน 1 งาน

220
เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงคB

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

- ซอยชูศิลปrระยะทาง

(บาท)
801,300

(บาท)
801,300

(บาท)
801,300

(บาท)
801,300 จํานวน 1 งาน

1,635,800

1,635,800

1,635,800

1,635,800 จํานวน 1 งาน

1,178,200

1,178,200

1,178,200

1,178,200 จํานวน 1 งาน

๗๘๐ เมตร
- ซอยศรีธรรมโศก 6
ทั้งสองฝEdงระยะทาง

๑,๕๗๐ เมตร
- ซอยชายทุง ชวงถนน
นครศรี-ปากพนัง
ระยะทาง ๑,๑๓๔ เมตร
8,976,900

8,976,900

8,976,900

8,976,900 จํานวน 1 งาน - ประชาชนมีน้ําประปา สํานักการประปา

เพื่อเปลี่ยนเส,นทอเมน

- ถนนเทอดพระเกียรติ์

ที่มีอายุการใช,งานมาก

ระยะทาง ๒,๙๗๐ เมตร

กวา 40 ปb วัสดุหมดอายุ

- ซอยโชคดีสองฝEdง

การใช,งาน สงผลให,มี

(ตอนถนนกรแก,วถึง

- ลดการเกิดน้ําขุนแดง

ปEญหาทอแตก เปYนสนิม

ถนนพัฒนาการคูขวาง

- ลดอัตราการสูญเสียน้ํา

สูญเสียน้ําในระบบสง

ระยะทาง ๑,๐๘๐ เมตร

ประมาณ 30%

- ถนนบออาง ตอนถนน
ราชดําเนินถึงถนน
พัฒนาการคูขวาง
ระยะทาง ๑,๗๒๐ เมตร

ที่ใสสะอาดใช,อยาง
1,147,400

1,759,700

1,147,400

1,759,700

1,147,400

1,759,700

1,147,400 จํานวน 1 งาน เพียงพอ

1,759,700 จํานวน 1 งาน
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงคB

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ซอยรามราชท,ายน้ํา
ตอนถนนศรีธรรมโศก
ถึงถนนพัฒนา
การคูขวาง ระยะทาง
๒,๖๒๐ เมตร
- ซอยพิศาลสุข ตอน
ถนนกรแก,วถึงถนน
พัฒนาการคูขวาง
ระยะทาง ๑,๐๙๐ เมตร
- ซอยทิพยBจักษุสอง
ฝEdงตอนถนนกรแก,วถึง
ถนนพัฒนาการคูขวาง
ระยะทาง ๑,๐๔๐ เมตร
- ซอยปuยะมิตรสอง
ฝEdงตอนถนนกรแก,วถึง
ถนนพัฒนาการ
ระยะทาง ๑,๐๖๐ เมตร
- ถนนนครศรี-ปากพนัง
(ถนนเทอดพระเกียรติ์
ตอนสี่แยกโฮมโปรถึง
สี่แยกอันดามัน)
ระยะทาง ๔,๑๙๐ เมตร

รวม

6 โครงการ

-

-

2561
(บาท)
2,573,700

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
2,573,700
2,573,700

2564
(บาท)
2,573,700 จํานวน 1 งาน

1,157,500

1,157,500

1,157,500

1,157,500

1,121,600

1,121,600

1,121,600

1,121,600 จํานวน 1 งาน

1,139,900

1,139,900

1,139,900

1,139,900 จํานวน 1 งาน

12,860,800

12,860,800

12,860,800

12,860,800 จํานวน 1 งาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

202,846,060 202,846,060 202,846,060 202,846,060

ผลที่คาดวา
จะได,รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

-

จํานวน 1 งาน

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองสวนท'องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผ. 01
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
5. ยุทธศาสตร ด'านเศรษฐกิจ
5.1 แผนงานสร'างความเข'มแข็งของชุมชน
เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค5

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

1 โครงการสงเสริม
และพัฒนาการทองเที่ยว
-โครงการมหาสงกรานต5
แหนางดาน ฯ

- โครงการผลิตสื่อเผยแพร
ข,อมูลให,บริการด,านการ
ทองเที่ยว

สํานักปลัด
เทศบาล
- สงเสริมการทองเที่ยว
- จัดจ,างการแสดง
- เพื่ออนุรักษ5ประเพณีและ แสงเสียงสื่อผสม
วัฒนธรรมท,องถิ่นอัน
- จัดกิจกรรม
เกาแกและงดงามของ
แหนางดาน
ท,องถิ่นให,ดํารงสืบไป
- จัดนิทรรศการ
แหนางดาน
- เพื่อให,ความรู,แก
- จัดทําแผนที่
นักทองเที่ยว
แหลงทองเที่ยว
- เพื่อประชาสัมพันธ5แหลง - จัดทําข,อมูลเส,น
ทองเที่ยว
ทางรถชมเมือง
- จัดทําหนังสือ
เมืองทองเที่ยว
- จัดทําตู,ปายไฟ
ตาง ๆ
- จัดทําเอกสารสื่อ
ที่เกี่ยวข,อง

2,000,000 2,000,000

300,000

350,000

2,000,00 2,000,000 ป8ละ 1 ครั้ง

ประเพณีและ
วัฒนธรรมท,องถิ่น
ได,รับการเผยแพร
นักทองเที่ยวมา
ทองเที่ยวมากขึ้น

350,000

- นักทองเที่ยว
มีความสะดวกและ
เข,าใจเส,นทาง
การทองเที่ยว
- นักทองเที่ยวได,
รับความรู,จากการ
ทองเที่ยวมากขึ้น

400,000 ป8ละ 10,000
ฉบับ
ป8ละ 1 ครั้ง

223
งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค5

(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดกิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

300,000

300,000

300,000

300,000 กิจกรรม

- โครงการประชาสัมพันธ5

- เพื่อประชาสัมพันธ5กิจ

กิจกรรมทองเที่ยว

กรรมการทองเที่ยว

เผยแพร

Road show

- เพื่อสงเสริมการ

ประชาสัมพันธ5

รู,จักแกคนทั่วไป

ทองเที่ยว

แหลงทองเที่ยว

- มีนักทองเที่ยว

กิจกรรมเกี่ยวกับ

มาทองเที่ยวมากขึ้น

ป8ละ 3 ครั้ง

- ประเพณีและ
วัฒนธรรมเปFนที่

การทองเที่ยว
ประเพณีวัฒนธรรม
- รวมกิจกรรม
แถลงขาวงานแห
นางดาน กับ ททท.
- โครงการอบรม

- เพื่อให,ความรู,แกเยาวชน - โครงการอบรม
- เพื่อให,ความรู,แกบุคลากร ภาษาอังกฤษเพื่อ

300,000

300,000

300,000

300,000 อบรมป8ละ
1 รุน

- เยาวชน
บุคลากร

- เพื่อให,ความรู,แก

การทองเที่ยว สูป8

ประชาชนทั่วไป

ประชาชนทั่วไป

AEC

ได,รับการพัฒนา

- เพื่อสงเสริมการนํา

- โครงการอบรม

เรื่องข,อมูลการทอง

พระธาตุสูมรดกโลก

อาสาสมัครยุว

เที่ยวในจังหวัด

มัคคุเทศก5เลาเรื่อง
เมืองลิกอร5
- อบรมอาสาสมัคร
มัคคุเทกศ5สูงวัย
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งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค5

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

- โครงการตลาด

- เพื่อสร,างอาชีพและเพิ่ม - จัดกิจกรรมสงเสริม

ริมน้ําเมืองลิกอร5

รายได,ให,กับคนในท,องถิ่น อาชีพชุมชน

มาทองเที่ยวมากขึ้น

- เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว โดยการนําผลิตภัณฑ5

- คนในท,องถิ่น

- เพื่อให,เปFนแหลงทองเที่ยวในชุมชน

มีรายได,เพิ่มขึ้น

ของจังหวัดนครศรี ฯ

รวมจําหนายที่ตลาดริมน้ํา

- มีแหลงทองเที่ยว

- จัดกิจกรรมการเรียนรู,

ของจังหวัดเพิ่มขึ้น

2,000,000

2,000,000

2,000,00

2,000,000 ป8ละ 12 ครั้ง

- มีนักทองเที่ยว

- จัดกิจกรรม ทุก
เดือน 12 ครั้ง

- กิจกรรมรถชมเมือง

- เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว - จัดกิจกรรมรถชมเมือง
ในเขตเมือง

300,000

300,000

300,000

300,000 250 เที่ยวตอป8

- จัดจ,างเจ,าหน,า

-มีทองเที่ยวมากขึ้น
- คนในท,องถิ่น

- ให,ความรู,แกนักทองเที่ยว ที่ปฏิบัติงาน 2 อัตรา

มีรายได,เพิ่มขึ้น

- เพื่อให,ปFนกิจกรรม

- มีแหลงทองเที่ยว

สงเสริมการทองเที่ยว

ของจังหวัดเพิ่มขึ้น

ของจังหวัด

รวม

1 โครงการ

-

-

5,200,000 5,250,000 5,250,000 5,300,000

-

-

-

225

226

227

228

229
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท!องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองส#วนท!องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ผ. 01
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล!อมอย#างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม
6.ยุทธศาสตร ด!านสาธารณสุขและสิ่งแวดล!อม
6.1 แผนงานสาธารณสุข
เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

300,000

300,000

300,000

300,000 ผู,ติดเชื้อและผู,ป4วย

1 โครงการปองกัน ควบคุม ดูแล

1. เพื่อการปองกันการ

1. ผู,ติดเชื้อและผู,ป4วย

รักษาผู,ป4วยและผู,ติดเชื้อ

แพรกระจายเชื้อเอชไอวี

เอชไอวีทั้งรายใหม

เอชไอวีได,รับการ

ทั้งรายใหมและรายเกาในเขต

เอชไอวี โรงพยาบาลเทศบาล

2. เพื่อปองกันและ

และรายเกาที่ขึ้นทะเบียน

ดูแลรักษาด,วยระบบ

เทศบาล ได,รับการดูแลรักษา

นครนครศรีธรรมราช

ลดอัตราผู,ติดเชื้อ เอชไอวี รักษา
รายใหม

รวมประมาณ 700 ราย

3. เพื่อปองกันและลด

2. หญิงตั้งครรภ7ใน

อัตราการติดเชื้อ เอชวี

เขตเทศบาลนคร

จากแมสูลูก

นครศรีธรรมราช
ที่ตรวจพบวามีการติด

ผู,ติดเชื้อและผู,ป4วยเอชไอวี

ยาต,านไวรัสร,อยละ 85 ที่มีคุณภาพ

กองการแพทย7

226
เปาหมาย
ที่

โครงการ

2

3 โครงการดูแลผู,ป4วยวัณโรค
แบบมีพี่เลี้ยงโรงพยาบาล
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค7
4. เพื่อเพิ่มชองทางการ
เข,าถึง การรับบริการ
ในผู,ติดเชื้อและผู,ป4วยเอช
ไอวีในเขตเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช
5. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การให,บริการดูแล
รักษาผู,ติดเชื้อและผู,ป4วย
เอชไอวี
6. เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
ของผู,ติดเชื้อและ
ผู,ป4วยเอชไอวี
1. เพื่อให,ผู,ป4วยเข,าถึง
การรักษาอยางรวดเร็ว
2. เพื่อให,ผู,ป4วยวัณโรค
ได,รับประทานยา
อยางตอเนื่องทุกวัน
ภายใต,กระบวนการ DOTS
3. เพื่อลดการแพรกระจาย
ของวัณโรค
4. เพื่อให,ผู,ป4วยและ
ญาติสามารถดูแลตนเอ
ญาติสามารถดูแลตนเอง

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

100,000

100,000 1. อัตราการรักษา
ผู,ป4วยวัณโรคในเขตเทศบาล กองการแพทย7
หายมากในผู,ป4วยวัณโรค ได,รับการดูแลรักษาที่ถูกต,อง
ที่ขึ้นทะเบียน
และมีคุณภาพ
ร,อยละ 85
2. ผู,ป4วยวัณโรคได,
รับการรักษาอยาง
ตอเนื่องภายใต,
กระบวนการ DOTS
100%

เชื้อเอชไอวีขณะตั้งครรภ7
ทั้งรายใหมและ
รายเกา รวมประมาณ
30 รายตอปD
3. ผู,ป4วยวัณโรคที่ตรวจ
พบวามีการติดเชื้อ
เอชไอวีรวม รวม
ประมาณ 30 รายตอปD

ผู,ป4วยวัณโรคในเขต
เทศบาลประมาณ
140 ราย/ปD
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เปาหมาย
ที่

โครงการ

4 โครงการฟNOนฟูและเพิ่ม

วัตถุประสงค7

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

60,000

60,000

60,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

1. เพื่อพัฒนาองค7ความ

บุคลากรในโรงพยาบาล

60,000 1. บุคลากรด,านบริการ บุคลากรมีความรู,สามารถ

สมรรถนะการใช,แนวทาง

รู,บุคลากร

มีความรู,เกี่ยวกับแนว

พยาบาลเข,ารวมโครงการ นํามาใช,เปQนแนวทาง

ในการปฏิบัติงานคุณภาพทาง

2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะ

ทางการปฏิบัติงาน

ร,อยละร,อย

คลินิกของบุคลากร

บุคลากร

คุณภาพทางคลินิก

ประจําปDงบประมาณ 2561 -

3. เพื่อพัฒนาแนวทาง

2564

การปฏิบัติงานให,ทันสมัย

กองการแพทย7

ในการปฏิบัติงานได,

เหมาะสมกับงาน

5 โครงการบริหารกายภาพบําบัด

1. ผู,เข,ารวมโครงการมี

ผู,เข,ารวมโครงการมี

200,000

200,000

200,000

200,000 ระดับควงามพึงพอใจ

1. ผู,เข,ารวมโครงการมีความรู, กองการแพทย7

ในสถานพยาบาลสูชุมชน

ความรู,ความเข,าใจ

ความรู,ความเข,าใจ

ของผู,ที่เข,ารวม

ความเข,าใจในการดูแลตนเอง

โรงพยาบาลเทศบาลนคร

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้นและสามารถ

โครงการ

และสามารถถายทอดความรู,

นครศรีธรรมราช

2. ผู,เข,ารวมโครงการ

ถายทอดความรู,สูชุมชน

สูชุมชนได,อยางถูกต,อง

สามารถนําความรู,ที่ได,รับ ได,อยางถูกต,อง

2. ผู,เข,ารวมโครงการมี

ไปปฏิบัติตัวตอที่บ,านและ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตอโรค

ถายทอดสูชุมชนได,อยาง
ถูกต,องและเหมาะสม
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วัตถุประสงค7

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000

200,000

200,000 ความพึงพอใจของ

6 โครงการบริการการแพทย7

1. เพื่อให,ผู,ป4วยโรคข,อ

ผู,ป4วยโรคข,อเขาเสื่อม

แผนไทยในสถานพยาบาล

เขาเสื่อมได,รับการดูแล

ได,รับการดูแลรักษา

ผู,เข,ารับการดูแล

ได,รับการดูแลรักษา

สูชุมชน

รักษาที่มีประสิทธิภาพ

ที่มีประสิทธิภาพ

รักษาข,อเขา

ที่มีประสิทธิภาพ

1. ผู,ป4วยโรคข,อเขาเสื่อม

2. เพื่อชะลอหรือลด

2. ผู,เข,ารับบริการ

ความรุนแรงของโรค

พึงพอใจ

ข,อเขาเสื่อม

3. ประชาชนหันมาสนใจ

3. เพื่อสงเสริมศาสตร7

และเข,ารับการบริการ

การแพทย7แผนไทย

ทางการแพทย7แผนไทย

ในการดูแลรักษา

เพิ่มขึ้น

กองการแพทย7

สงเสริมปองกันโรค
แกประชาชน
7 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ 1. เพื่อให,บริการ

1. เทศบาลนคร

2,900,000

2,950,000

3,000,000

3,050,000 1.ประชาชนใน

1. ประชาชนในเขตเทศบาล กองการแพทย7

ท,องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลนคร

ประชาชนในเขต

นครศรีธรรมราช

เขตเทศบาลนคร

สามารถเข,าถึงบริการ

นครศรีธรรมราช

เทศบาลมีการสร,างเสริม

สมทบเงินไมน,อย

นครศรีฯ ได,รับ

สาธารณสุขได,อยางทั่วถึง

สุขภาพการปองกันโรค

กวาร,อยละ 60

การปองกันสงเสริม

และมีประสิทธิภาพ

การพื้นฟูสมรรถภาพ

ของเงินที่ได,รับจัดสรร

ฟNOนฟู และรักษา

มากขึ้น

และการรักษาพยาบาล

จากกองทุน

พยาบาลร,อยละ

ระดับปฐมภูมิเชิงรุก

หลักประกันสุขภาพ

80

ที่จําเปQนตอสุขภาพและการ แหงชาติ
ดํารงชีวิต
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8 โครงการโรงพยาบาล
30,000 เตียง

วัตถุประสงค7
1. เพื่อให,บริการทาง
แพทย7ในเชิงรุก
ครอบคลุมพื้นที่ 30,000
ครัวเรือนในเขตเทศบาล
โดยให,บริการเยี่ยมบ,าน
แกประชาชน ซึ่งเปQนการ
ให,บริการระดับปฐมภูมิ
ที่ครอบคลุมการให,บริการ
ทั้ง 4 มิติ คือ การรักษา
พยาบาล การสงเสริม
คุณภาพ การควบคุมปอง
กันโรคและการฟNOนฟู
สภาพ
2. ประชาชนผู,ด,อยโอกาส
และมีโรคประจําตัว
สามารถเข,าถึงบริการ
สุขภาพและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อลดคาใช,จาย
ครัวเรือนด,านสุขภาพ
ของประชาชน
( คาเดินทาง คาบริการ
คาสูญเสียรายได,ของญาติ )

(ผลผลิตของโครงการ)
1. ประชาชนในเขต
เทศบาลจํานวน
30,000 ครัวเรือน
ได,รับบริการทาง
การแพทย7ถึงบ,าน
2. ประชาชนในเขต
เทศบาล มีความรู,ความ
เข,าใจในการดูแลตนเอง
ทั้งโดยรวมและการดู
แลเฉพาะโรครวมถึง
การดุแลผู,ป4วยในบ,าน
ได,ถูกต,อง
3. ลดคาใช,จายของ
ประชาชนในการ
รักษาพยาบาล

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)
50,000

(บาท)
50,000

(บาท)
50,000

(บาท)
50,000 1. อัตราความ
ครอบคลุมการ
เยี่ยมผู,ป4วยที่
บ,านมากกวา
ร,อยละ 80
2. ความพึงพอใจ
ของผู,ป4วยและ
ญาติตอการ
บริการที่บ,าน
มากกวาร,อยละ
80
3. อัตราการเกิด
ภาวะแทรกซ,อน
ของผู,ป4วย
30,000 เตียงใน
กลุมผู,ป4วยติด
เตียงน,อยกวา
ร,อยละ 5
4. อัตราความ
พร,อมของทีม
เยี่ยมบ,าน
มากกวาร,อยละ
80

1. ประชาชนในเขตเทศบาล กองการแพทย7
จํานวน 30,000 ครัวเรือน
ได,รับบริการทางการแพทย7
2. ประชาชนผู,ด,อยโอกาส
และมีโรคประจําตัว เข,าถึง
บริการสุภาพและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
3. ลดคาใช,จายครัวเรือน
ด,านสุขภาพของประชาชน
4. ผู,ป4วยและญาติมีความ
พงพอใจตอการบริการ
ที่บ,าน
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ที่
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9 โครงการขอรับเงินอุดหนุน
เพื่อพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานในหมูบ,าน/ชุมชน

10 โครงการพัฒนาศักยภาพของ
อสม. และการประชุมวิชาการ
เนื่องในวันอสม.กองการแพทย7
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค7
1. เพื่อแก,ไขปZญหา
สาธารณสุขของชุมชน
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด,านสาธารณสุขของคน
ในหมูบ,าน ได,แก อสม.,

(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนจาก 62 ชุมชน
ในเขตเทศบาลฯ

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

465,000

465,000

465,000

465,000 1. ชุมชนมีการจัด
ทําแผนพัฒนาสุขภาพ/
โครงการ เพื่อขอรับเงิน
สนับสนุนไมน,อยกวา
ร,อยละ 80

แกนนําชุมชน,
ประชาชนทั่วไป ฯลฯ
3. เพื่อจัดบริการ
สุขภาพเบื้องต,น
โดยศูนย7สาธารณสุข

2. ร,อยละ 80 ของ
ประชาชนที่เข,ารวม
โครงการมีความ
พึงพอใจในการจัด
โครงการโดยใช,

มูลฐานชุมชน (ศสมช.)

แบบสอบถาม

1. เพื่อสงเสริมสนับสนุนให, อาสาสมัครสาธารณสุข
อสม. และเครือขายภาค จาก 62 ชุมชน

2,300,000

2,300,000

2,300,000

2,300,000 1. อสม. ที่เข,ารวม
โครงการมีความ

1.ประชาชนในหมูบ,าน
/ชุมชน ได,รับการดูแล
และการบริการในเบื้องต,น
เพื่อให,มีสุขภาพอนามัย

กองการแพทย7

และมีสุขภาวะที่สมบูรณ7แข็งแรง

2.ประชาชนมีทักษะในการ
ดูแลตนเองและมีสวนรวม
ในการจัดปZจจัยสิ่งแวดล,อม
ที่เอื้อตอการพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขได,
รับการพัฒนาศักยภาพ

ประชาชน มีสวนรวมใน
การดูแลสุขภาพชุมชน
2. เพื่อพัฒนาความรู,

พึงพอใจกิจกรรมการ
อบรมร,อยละ 80
2. จํานวนผู,เข,ารับ

อยางตอเนื่องทั้งในภาวะวิกฤต
และภาวะปกติในหลากหลาย
รูปแบบที่เหมาะสมกับบริบท

ทักษะ ของ อสม.
รวมทั้งสามารถถายทอด
ทิศทาง นโยบาย ไปสู
ทิศทาง นโยบาย ไปสู
การปฏิบัติ

การอบรมไมน,อยกวา
ร,อยละ 80

ของพื้นที่ โดยมีการ
บูรณาการเนื้อหาความรู,ที่
ทันสมัยและทันตอเหตุการณ7

กองการแพทย7

231
งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

11 โครงการพัฒนาระบบการดูแล

1. เพื่อให,ผู,สูงอายุที่อยู

ผู,สูงอายุ 60 ปD ขึ้นไป

ระยะยาวด,านสาธารณสุข

ในภาวะพึ่งพิง ได,รับการ

ใช,สิทธิหลักประกัน

คัดกรองและประเมิน

ได,รับบริการที่มีคุณภาพในการ

สําหรับผู,สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

ดูแลที่บ,านอยางตอเนื่อง

สุขภาพแบงเปQน 4 กลุม

ภาวะสุขภาพ

เยี่ยมบ,าน และได,รับการ

( Long Term Care)

และสม่ําเสมอ
ตามปZญหาสุขภาพและ

ตามชุดสิทธิประโยชน7

ร,อยละ 80

ดูแลที่เหมาะสม ตามบริบท

แบบบูรณาการ
หมายเหตุ

1,775,000

1,825,000

1,875,000

1,925,000 1.ผู,สูงอายุได,รับการ

1.ผู,สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

2.ผู,สูงอายุกลุม 2 และ ของบุคคลและครอบครัว

ชุดสิทธิประโยชน7

3 ได,รับการดูแล

ทําให,ผู,สูงอายุมีคุณภาพ

1.งบ สปสช กองทุนหลักประกัน โดยการมีสวนรวม

ตามแผนการดูแล

ชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดูแล

สุขภาพ เทศบาลนครนครฯ

รายบุคคล

ชวยเหลือตนเองได,ดีขึ้น

เพื่อการดูแลผู,สูงอายุที่มี

3.ผู,สูงอายุที่ได,รับการ

จากกลุมติดเตียงเปQนติดบ,าน

ภาวะพึ่งพิง

ดูแลตามแผนการ

และจากกลุมติดบ,านเปQน

ของครอบครัวและชุมชน

ดูแลรายบุคคลมีระดับ กลุมติดสังคม
คะแนน ADL

2.บูรณาการการดูแลผู,สูงอายุ

ดีขึ้นไมต่ํากวาร,อยละ 3 รวมกันระหวางหนวยงาน
ที่เกี่ยวข,องชุมชน
ผู,สูงอายุและครอบครัวเกิด
การพัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการจัดการ
สุขภาวะของผู,สูงอายุที่มีภาวะ
ในระดับชุมชนอยางยั่งยืน

กองการแพทย7

232
เปาหมาย
ที่

โครงการ

12 โครงการรณรงค7ปองกัน
โรคติดตอ

วัตถุประสงค7

(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อรณรงค7สงเสริม

เพื่อเฝาระวัง ปองกัน

ให,ประชาชนมีความรู,

และควบคุมภัยคุกคาม

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

50,000 1. ประชาชนมีความรู,

1. มีระบบภูมิคุ,มกันที่

ในการปองกันโรคใน

สามารถรองรับความ

ในการจัดการปองกันโรค ทางสุขภาพทุกระดับ/62

ชุมชน

พร,อมในการลดผลกระทบ

ในชุมชน

2. มีการบูรณาการการ จากโรคและภัยคุกคามสุขภาพ

ชุมชนในเขตเทศบาลฯ

2. เพื่อบูรณาการการ

ปฏิบัติงานเปQนเครือขาย อยางทันการณ7

ปฏิบัติงาน เปQนเครือขาย

รวมกัน ระหวาง

2. มีระบบการบริหารจัดการ

รวมกัน ระหวาง

โรงพยาบาลฯ,

รายโรคที่เปQนปZญหาของชุมชน

โรงพยาบาลฯ, ชุมชน

ชุมชน และองค7กร

เพื่อให,สามารถลดการป4วย

และองค7กรตาง ๆ เพื่อเฝา

ตาง ๆ เพื่อเฝาระวัง

และตายได,อยางมีประสิทธิภาพ

ระวัง ปองกัน และควบคุม

ปองกัน โรค

3. ทุกภาคสวนในชุมชนมี

ภัยคุกคามทางสุขภาพทุก

3. ทุกภาคสวน

สวนรวมในการดําเนินงาน

ระดับ

มีสวนรวมในการดําเนิน ระบาดวิทยารวมกัน

3. เพื่อพัฒนาการมี

งานระบาดวิทยา

สวนรวมในการดําเนิน
งานระบาดวิทยา
จากทุกภาคสวนในชุมชน

กองการแพทย7

233
เปาหมาย
ที่

โครงการ

13 โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและพฤติกรรม
ของบุคลากรในองค7กร

วัตถุประสงค7
1. เพื่อสงเสริมให,ผู,เข,า
อบรมมีความรู,ในหลัก
จิตวิทยาด,าน
มนุษย7สัมพันธ7และการ
สร,างกําลังใจให,แกตนเอง
และผู,อื่นในการทํางาน
2. เพื่อสงเสริมและพัฒนา

(ผลผลิตของโครงการ)
1. บุคลากรได,รับการ
อบรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
ครบทุกราย
2. บุคลากรที่ได,รับการ
อบรมมีทัศนคติที่ดีตอ
การทํางานทําให,ทํางาน

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

40,000

40,000

40,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

40,000 1.ร,อยละจํานวนผู,เข,า
รวมอบรมมากกวา
ร,อยละ 80
2.ร,อยละความ
พึงพอใจของผู,เข,า
รวมกิจกรรม
มากกวาร,อยละ 80

ให,บุคลากรในหนวยงาน ได,อยางมีความสุข
มีทัศนคติที่ดีตอการทํางาน พัฒนาศักยภาพ

3.ร,อยละของอัตรา
ความพึงพอใจใน

เกิดทักษะในการทํางาน
อยางมีความสุข
พัฒนาศักยภาพในการ
ทํางานให,เกิดประโยชน7

ในการทํางานให,เกิด
ประโยชน7สูงสุด
และผู,มาติดตอรับ

การทํางานมากกวา
ร,อยละ 70
4.ร,อยละความ

บริการมีอัตรา
ความพึงพอใจเพิ่มสูงขึ้น

พึงพอใจของผู,รับบริการ
มากกวาร,อยละ 80

สูงสุดตอผู,รับบริการ
3. เพื่อสงเสริมให,ผู,เข,า
อบรมทํางานรวมกันได,
อยางมีประสิทธิภาพกอให,
เกิดความสัมพันธ7อันดี
ในหนวยงานเรียนรู,การ
สร,างทีมงานและการ
ทํางานเปQนทีม

บุคลากรในหนวยงาน มี
กองการแพทย7
ทัศนคติที่ดีตอการทํางาน
มีความรักสามัคคีในหนวยงาน
เกิดทักษะในการทํางาน
อยางมีความสุข พัฒนา
ศักยภาพในการทํางาน
เพื่อบริการประชาชนให,
เกิดประโยชน7สูงสุด

234
เปาหมาย
ที่

โครงการ

14 โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรภายในองค7กร

วัตถุประสงค7

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

60,000

60,000

60,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

1. เพื่อสงเสริมให,

1. บุคลากรได,รับการ

60,000 1.ร,อยละจํานวนผู,เข,า

บุคลากรในหนวยงาน มี

บุคลากรมีความรู,ความ

อบรมพัฒนาสมรรถนะ

รวมอบรมมากกวา

ความรู,ความเข,าใจเกี่ยว

เข,าใจเกี่ยวกับสมรรถนะ

บุคลากรภายในองค7กร

ร,อยละ 80

กับวิธีปฏิบัติตามสมรรถนะ

และแนวทางปฏิบัติตาม

ตามกลุมเปาหมาย

2.ร,อยละความ

หลัก สมรรถนะประจําสายงาน

หลักสมรรถนะ

ที่กําหนดไว,ครบทุกราย

พึงพอใจของผู,เข,ารวม ตามที่สํานักงาน ก.ท.

ตางๆตามหลักเกณฑ7และ 2. บุคลากรที่ได,รับการ

กิจกรรมมากกวา

กําหนด สามารถนําไปปรับ

แนวทางที่กําหนด

อบรมมีความรู,

ร,อยละ 80

ใช,ในการทํางาน ได,อยางมี

2. เพื่อสงเสริมและ

ความเข,าใจเกี่ยวกับ

3.ร,อยละของบุคลากร ประสิทธิภาพและเกิด

พัฒนาให,บุคลากร

วิธีปฏิบัติตามหลัก

ที่มีผลการประเมิน

ในหนวยงาน มีทัศนคติ

สมรรถนะที่สํานักงาน

สมรรถนะอยูใน

ที่ดีตอการทํางานเกิด

ก.ท. กําหนด

เกณฑ7ดี มากกวา

ทักษะในการทํางาน
อยางมีความสุขพัฒนา
ศักยภาพในการทํางาน
ให,เกิดประโยชน7สูงสุด
ตอประชาชนผู,รับบริการ

ร,อยละ 80

ประโยชน7สูงสุด

กองการแพทย7

235
เปาหมาย
ที่

โครงการ

15 โครงการอบรมฟNOนฟูความรู,

วัตถุประสงค7

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

60,000

60,000

60,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

1. เพื่อพัฒนาองค7ความ

1. บุคลากร

60,000 1.ร,อยละจํานวนผู,เข,า

บุคลากรในโรงพยาบาล

เชิงปฏิบัติการด,านการปองกัน

รู,เกี่ยวกับการทําลายเชื้อ

ในโรงพยาบาลได,รับ

รวมอบรมมากกวา

ได,รับการความรู,ด,านการ

และควบคุมการติดเชื้อใน

และการทําให,ปราศจาก

ความรู,เกี่ยวกับการ

ร,อยละ 80

ทําลายเชื้อและทําให,ปราศ

โรงพยาบาล

เชื้อได,อยางถูกต,องและ

ทําลายเชื้อและทําให,

2.ร,อยละความ

จากเชื้อที่ทันสมัย สามารถ

เปQนไปในแนวทางเดียวกัน ปราศจากเชื้อ

พึงพอใจของ ผู,เข,ารวม นําความรู,มาใช,ในการ

2.เพื่อพัฒนาสมรรถนะ

กิจกรรมมากกวา

ปฏิบัติงาน เพื่อให,ผู,รับบริการ

ของบุคลากร ในเรื่องการ

ร,อยละ 80

ปลอดภัย

กองการแพทย7

ทําลายเชื้อและทําให,
ปราศจากเชื้อ

16 ยกระดับศูนย7บริการให,มี

เพื่อเพิ่มคุณภาพ

จํานวนศูนย7บริการ

300000

300000

350000

400000 จํานวนศูนย7บริการ

ประชาชนเข,าถึงบริการ

คุณภาพปริการเปQนโรงพยาบาล

และศักยภาพการ

สาธารณสุขที่ได,รับ

สาธารณสุขที่ได,รับ

การรักษาที่มีคุณภาพและ

สาขาและเปQนต,นแบบ

บริการของศูนย7

การยกระดับเปQน

การยกระดับเปQน

ศูนย7บริการได,รับการเพิ่ม

บริการ

โรงพยาบาลสาขา

โรงพยาบาลสาขา

ศักยภาพการทํางาน

กองการแพทย7

236
เปาหมาย
ที่

โครงการ

17 โครงการพัฒนาองค7กรสู
การเปQนเลิศด,านบริการ

วัตถุประสงค7

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

การพัฒนาตนเองมี

อบรม ไมต่ํากวา

รวมอบรมมากกวา

ความสุข มีทัศนคติที่ดีตอ

ร,อยละ 80

ร,อยละ 80

การทํางาน มีการสื่อสารที่ดีมี

2.เพื่อให,บุคลากรมี

2. บุคลากรที่ได,รับการ

2.ร,อยละความ

พฤติกรรมบริการด,วยใจ

ทัศนคติที่ดีตอองค7กร

อบรมมี ความสุข

พึงพอใจของ ผู,เข,า

เข,าใจวัฒนธรรมองค7กร

ผู,บริหาร เพื่อนรวมงาน

มีทัศนคติที่ดีตอง

รวมกิจกรรมมาก

สามารถปฏิบัติงานบริการ

3. เพื่อให,เกิดความ

องค7กรผู,บริหาร

กวาร,อยละ 80

รวมกันได,อยางมีประสิทธิภาพ

สามัคคีในองค7กร

และผู,รวมงาน

สามารถทํางานเปQนทีมได,
อยางมีประสิทธิภาพ
4.เพื่อให,ผู,รับบริการ
พึงพอใจ ประทับใจใน
บริการของโรงพยาบาล
เทศบาลฯ

1,400,000

หนวยงาน

1. บุคลากรได,รับการ

มีการประสานงานที่ดี

1,400,000

ผลที่คาดวา

1. เพื่อให,บุคลากรมี

(Organization Development) ความสุขในการทํางาน

1,400,000

ตัวชี้วัด

1,400,000 1.ร,อยละจํานวนผู,เข,า

บุคลากรในหนวยงานมี

ผู,รับบริการพึงพอใจและ
ประทับใจ

กองการแพทย7

237
เปาหมาย
ที่

โครงการ

18 โครงการประชาสัมพันธ7

วัตถุประสงค7

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000

200,000

200,000 1.เกิดเครือขายองค7กร 1. ประชาชนในเขตเทศบาล กองการแพทย7

1.เพื่อเผยแพรข,อมูล

1.จัดทําวารสาร

โรงพยาบาลเทศบาล

ขาวสารบทบาท ภารกิจ

ปDละ 4 ครั้ง (3เดือน/

ปกครองสวนท,องถิ่น

นครนครศรีธรรมราช

หน,าที่ของโรงพยาบาล

1ครั้ง/จํานวน 300 เลม

เปQนที่ยอมรับจากองค7กร ไดรับรู,ข,อมูลขาวสารและ

ปDงบประมาณ 2561 - 2564

ให,ประชาชนได,ทราบ

เพื่อเผยแพร

และภาคประชาชน

ผลการดําเนินงานด,านสุขภาพ

อยางทั่วถึงด,วยความ

ประชาสัมพันธ7ภารกิจ

เพิ่มมากขึ้น

และรู,ถึงบทบาท ภารกิจ หน,าที่

ถูกต,องและรวดเร็ว

ของโรงพยาบาล ผลการ

2.ประชาชนได,รับ

ของโรงพยาบาลฯ

2.เพื่อสร,างความเข,าใจ

ดําเนินงานของ

ความรู,ประโยชน7จากสื่อ อันเปQนประโยชน7แกประชาชน

อันดีระหวางองค7กรกับ

โรงพยาบาลการ

ประชาสัมพันธ7และมี

ประชาชนและ

ประชาสัมพันธ7การ

หนวยงานภายนอกมา 2. โรงพยาบาลเทศบาลฯ

หนวยงานภายนอก

ปองกันโรค

ศึกษาดูงาน

บุคคลทั่วไปรวมทั้งหนวยงาน

อยางถูกต,องและรวดเร็ว

เปQนที่รู,จักและยอมรับในระดับ

2.การจัดนิทรรศ

ประเทศบาล ประชาชนในเขต

การประชาสัมพันธ7

เทศบาล บุคคลทั่วไป รวมทั้ง

ออกบูธ จํานวน

บุคคลภายในเกิดทัศนคติที่ดี

2 ครั้ง/ปD

238
เปาหมาย
ที่

โครงการ

19 โครงการทบทวน 12

วัตถุประสงค7

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

95,000

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

1. บุคลากร

กิจกกรมเสริมสร,างความ

กองการแพทย7มีความ

โรงพยาบาลเทศบาล

ประชุมมากกวา

มาตรฐานวิชาชีพทําให,ผู,ป4วย

ปลอดภัยฉลาดใช,เครื่องมือ

เข,าใจแนวคิดการพัฒนา

นครนครศรีธรรมราช

ร,อยละ 80

ได,รับความปลอดภัยในการ

คุณภาพ

คุณภาพ และการใช,

ได,รับการอบรมความรู,

2. ระดับความ

ใช,บริการจากโรงพยาบาล

เครื่องมือพัฒนาคุณภาพ

และเพิ่มพูน ทักษะใน

พึงพอใจของผู,เข,ารวม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

2. เพื่อให,บุคลากร

การใช,เครื่องมือ

ประชุมมากกวา

สามารถใช,เครื่องมือ

คุณภาพมากกวา

ร,อยละ 80

ในการปฏิบัติงานประจํา

ร,อยละ 80

3. สามารถนําความ

ได,อยางมีประสิทธิภาพ

2. บุคลากรมีความรู,

รู,ที่ได,รับไปประยุกต7ใช,

และสงผลให,ประชาชน

ความเข,าใจประยุกต7

ในการปฏิบัติงานได,

ที่มารับบริการที่ความ

ใช,เครื่องมือคุณภาพ

มากกวาร,อยละ 70

ปลอดภัย ได,มาตรฐาน

ในการปฏิบัติงาน

4. สามารถนําความ

มีความไว,วางใจบริการ

ได,และสามารถนํา

รู,ไปเผยแพร/ ถายทอด

สุขภาพของโรงพยาบาล

ความรู,ไปถายทอดได,

ได,มากกวาร,อยละ 70

เทศบาล

3. ผู,รับบริการมีความ

คลินิกเพิ่มขึ้น

95,000

ผลที่คาดวา

1. เพื่อให,บุคลากร

ปลอดภัยทาง ด,าน

95,000

ตัวชี้วัด

95,000 1. จํานวนผู,เข,ารวม

บุคลากรปฏิบัติตาม

กองการแพทย7
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งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

20 โครงการโรงพยาบาลพี่เลี้ยง
External Survey

วัตถุประสงค7

(ผลผลิตของโครงการ)

1. ระดับองค7กร

1. บุคลากร/ทีม

ระดับทีมนําพัฒนา

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

60,000

60,000

60,000

60,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

1. จํานวนผู,เข,ารวม

ฝ4าย/หนวยงาน/

นําระบบของโรงพยาบาล

ประชุมมากกวา

คณะกรรมการทีมพัฒนา

คุณภาพและระดับ

เทศบาลนครนคร

ร,อยละ 80

คุณภาพตางๆ มีโอกาสได,

หนวยงานได,รับ

ศรีธรรมราช

2. ระดับความ

แลกเปลี่ยนเรียนรู,จากวิทยากร

ข,อเสนอแนะรวบรวม

เข,ารวมได,รับความรู,

พึงพอใจของผู,เข,ารวม ที่มีประสบการณ7สามารถ

ข,อมูล สรุปผลและ

และเพิ่มพูนทักษะ

ประชุมมากกวา

นําความรู,ข,อเสนอแนะตาง ๆ

วิเคราะห7แนวโน,มของ

ในการเตรียมความพร,อม

ร,อยละ 80

มาพัฒนา และมีความพร,อม

ตนเอง สามารถจัด

มากกวาร,อยละ 80

3. สามารถนําความรู,

ในการเตรียมรับการประเมิน

ทํารายงานการประเมิน

2. บุคลากร/ทีมนํา

ที่ได,รับไปประยุกต7ใช,

คุณภาพสถานพยาบาล

ตนเองและมีการนําเสนอ ระบบ มีความรู,ความ

ในการปฏิบัติงานได,

ข,อมูลที่ตรงประเด็น

เข,าใจประยุกต7ใช,ความรู,

มากกวาร,อยละ 70

อยางสมบูรณ7ครบถ,วน
ตามบริบทของ

/ข,อเสนอแนะจากทีม

4. สามารถนําความ

วิทยากร รพ.พี่เลี้ยง

รู,ไปเผยแพร/ ถายทอด

โรงพยาบาลเทศบาล

ในการปฏิบัติงานได,

ได,มากกวาร,อยละ 70

และสามารถนําความรู,
ไปถายทอดและเตรียม
ความพร,อมได,
3. ผู,รับบริการมีความ
ปลอดภัยทาง ด,าน
คลินิกเพิ่มขึ้น

กองการแพทย7
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เปาหมาย
ที่
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21 โครงการสงเสริมสนับสนุน
การสร,างนวัตกรรมอยาง
เปQนระบบ

วัตถุประสงค7

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000

200,000

200,000 1. จํานวนนวัตกรรม
ตอปD
2. ร,อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินโครงการ
สงเสริมสนับสนุน
การสร,างนวัตกรรม
อยางเปQนระบบ

1. เพื่อสงเสริมให,เปQน
องค7กรท,องถิ่นต,นแบบ
ด,านการพัฒนาระบบ
บริการและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรจาก
นวัตกรรม
2. เพื่อสร,างบรรยากาศ

1. ประชาชนในเขต
เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
มีโอกาสในการเข,าถึง
เข,ารวมได,รับความรู,
และเพิ่มพูนทักษะ
บริการสุขภาพที่มี

องค7กร ให,เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู,

คุณภาพเพิ่มขึ้น
หนวยบริการสามารถ

ดังนี้
- ร,อยละจํานวนผู,เข,า

ประสบการณ7
การพัฒนางานประจํา
ในองค7กร

พัฒนาบริการ
สุขภาพภาครัฐสู
ความเปQนเลิศเพื่อ

รวมประชุม >80
- ร,อยละความ

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรได,ใช,ความรู,

ตอบสนองความ
ต,องการของผู,รับบริการ

ความคิดสร,างสรรค7
ทักษะและประสบการณ7
ทางเทคโนโลยีหรือ
การจัดการมาพัฒนา
งานเพื่อตอบสนอง
ความต,องการ
ของผู,มารับบริการ

พึงพอใจของผู,เข,า
รวมกิจกรรม >80
- ร,อยละสามารถ
นําความรู,ที่ได,รับไป
ประยุกต7ใช,ในการ
ปฏิบัติงานได, > 70
- ร,อยละความ
พึงพอใจของผู,รับ
บริการ >80

บุคลากรนําความรู,ที่ได,รับ กองการแพทย7
มาพัฒนาระบบการดูแลผู,ป4วย
โดยใช,หลักฐานเชิงประจักษ7
เพื่อปรับปรุงมาตรฐานระบบ
การบริการสุขภาพ และ
สามารถนําความรู,ไปเผยแพร
ทั้งภายในและนอกหนวยงาน
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เปาหมาย
ที่

โครงการ

22 โครงการยกระดับโรงพยาบาล

วัตถุประสงค7

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

300,000

362,800

395,000

395,000 - บุคลากรปรับ

- พัฒนาองค7กรให,ผาน

- จัดกิจกรรมการอบรม

- โรงพยาบาล

เทศบาลให,เปQนโรงพยาบาลที่

การรับรองคุณภาพ

ให,ความรู, มีจํานวน

เปลี่ยนพฤติกรรม

เทศบาลเปQนที่รู,จัก

ผานการรับรองคุณภาพ ฯ

มีมาตรฐานและความ

5 กิจกรรมยอย

การบริการ ผู,รับ

ในระดับประเทศ

และการบริการได,รับความ

ปลอดภัย

บริการ พึงพอใจ

ในปD 2564

ไว,วางใจจากประชาชน

- ให,ความรู,บุคลากร

จากแบบสอบถาม

กองการแพทย7

เพื่อสร,างความไว,วางใจ
ให,กับผู,มารับบริการ

23 โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่

- เพื่อให,อาคารสถานที่

- ปรับปรุงพื้นที่การ

โรงพยาบาลเทศบาลและ

มีความมั่งคงสะอาดและ

บริการ

ศูนย7บริการสาธารณสุข

ปลอดภัย อยูในสถานที่
ใช,การได,และไม
กอให,เกิดอันตรายและ
มีทัศนียภาพที่ดีตอผู,ป4วย

30,000,000

30,000,000

30,000,000 30,000,000 -มีอาคารสถานที่

- ผานการประเมิน

การบริการที่

ในเรื่องโครงสร,าง

ได,มาตรฐาน

สิ่งแวดล,อมจาก
หนวยงานภายนอก

กองการแพทย7
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24 โครงการฝsกอบรมปองกันระงับ

วัตถุประสงค7

- เพื่อปองกันความเสี่ยง

(ผลผลิตของโครงการ)

-บุคลากรโรงพยาบาลไ

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

40,000

40,000

40,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

40,000 - มีคูมือ แนวทาง

- ผู,ป4วยมีความ

อัคคีภัยและปองกันอุบัติเหตุหมู

และลดความสูญเสียจาก ด,รับการอบรม

เคลื่อนย,ายผู,ป4วย

ปลอดภัย

โรงพยาบาลเทศบาลนคร

อัคคีภัยที่จะเกิดขึ้น

ในการดูแลในกรณี

- ทรัพย7สิย7ของ

ศรีธรรมราช

ในโรงพยาบาล

เกิดเหตุวิกฤต

ราชการไมสูญหาย

- บุคลากรมีความรู,และ

- สามารถปฏิบัติ

ปลอดภัยในภาวะ

มีความพร,อมในการรองรับ

งานได,ตามแนวทาง

ฉุกเฉิน

ร,อยละ 70

กองการแพทย7

สถานการณ7กรณีฉุกเฉิน
ตาง ๆ

25 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

- เพื่อให,ผู,เข,ารับการอบรม - เพื่อให,สามารถจัดการ

100,000

100,000

100,000

100,000 - โรงพยาบาลผาน

- มีสิ่งแวดล,อมที่

ด,านชีวะอนามัยและโครงสร,าง

มีความรู, ความเข,าใจ

สิ่งแวดล,อมในการดูแล

การประเมินด,าน

ปลอดภัย

สิ่งแวดล,อม

หลักการ มาตรฐาน

ผู,ป4วยให,ได,มาตรฐาน

โครงสร,าง

(จากการตรวจ

สิ่งแวดล,อมและความ

มีความปลอดภัย

สิ่งแวดล,อม

ประเมินจากหนวยงาน

เกิดความผาสุกของผู,รับ
บริการ และผู,ให,บริการ
ตลอดจนชุมชน

ภายนอก)

กองการแพทย7
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เปาหมาย
ที่
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26 โครงการขอรับรอง
คุณภาพและตรวจเยี่ยมจาก
หนวยงานภายนอก

วัตถุประสงค7
1. เพื่อวางแผนการตรวจ
นิเทศประเมินการพัฒนา
คุณภาพตามแนวทาง HA
2. เพื่อให,โรงพยาบาล
เทศบาลฯ คงสถานะ
ผานการรับรองคุณภาพ
ของสถานพยาบาล
(HA ขั้น 3)
3. เพื่อให,บุคลากร
เข,าใจในบทบาท
ภาระหน,าที่ และรวม
พัฒนาศักยภาพด,าน
การบริการประชาชน
เพื่อนําพาองค7การไปสู
การรับรองคุณภาพของ
สถานพยาบาล

(ผลผลิตของโครงการ)
1. โรงพยาบาลเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช
สามารถขอรับการตรวจ
นิเทศประเมินเพื่อให,
ผานการขออายุตอการ
รับรองคุณภาพของสถาน
พยาบาล (HA) ขั้นที่ 3
(Re-Accreditation)
ในปDงบประมาณ
พ.ศ. 2561
2. บุคลากรโรงพยาบาลฯ
มีการพัฒนาศักยภาพ
และรวมประเมินตนเอง
ในการรับรองคุณภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพ
ของสถานพยาบาล
คะแนน Overall
Scoring > 2.5
3. ผู,รับบริการมีความ
ปลอดภัยทางด,านคลินิก
เพิ่มขึ้น มากกวา
ร,อยละ 50

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)
120,000

(บาท)
120,000

(บาท)
120,000

(บาท)
120,000 1. คะแนน Overall
Scoring 3.0
2. จํานวนกิจกรรม
/โครงการที่กระตุ,น
ให,เกิดความตื่นตัว
ในการพัฒนา
คุณภาพของหนวยงาน

ผู,รับบริการมีความปลอดภัย กองการแพทย7
เชื่อมั่น และไว,วางใจใน
มาตรฐานบริการสุขภาพ
ของโรงพยาบาลเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช

244

ที่

โครงการ

27 โครงการสงเสริมทันต-

วัตถุประสงค7

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
60,000
65,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได,รับ

2564
(บาท)
70,000 1.ร,อยละ80 ได,รับการ ผู,เข,ารวมโครงการสามารถ

1.เพื่อให,เด็กชั้น

นักเรียนชั้น

สุขภาพในเด็กชั้นประถม

ประถมศึกษาปDที่ 4-6

ประถมศึกษาปDที่ 4-6

ตรวจสุขภาพชองปาก

ศึกษาปD ที่ 4-6

ได,รับการตรวจสุขภาพ

จํานวน 300-400 ราย

2.ร,อยละ80 ทราบถึง ของตนเองอันเปQนพื้นฐาน
สุขภาพชองปาก

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการแพทย7

สร,างเสริมสุขภาพชองปาก
ของสุขภาพรางกายที่ดี

3.ร,อยละ 80 ทราบ
วิธีการดูแลสุขภาพ
ชองปาก

28 โครงการบริการทันตกรรม

1.เพื่อให,ประชาชนได,

ประชาชนในเขต

บําบัดสงเสริมและปองกัน

รับการสงเสริม

เทศบาลนครนครศรีฯ

และรักษาทางทันตกรรม

500,000

600,000

600,000

700,000 1. จํานวนผู,เข,ารวม

ประชาชนในเขตเทศบาล

โครงการในแตละ

ทุกกลุมอายุได,รับการบริการ

ปองกันทางทันตกรรม

ปDงบประมาณ

ทางทันตกรรมอยางมี

และสามารถดูแลสุขภาพ

2.ผู,เข,ารับการบริการ มี มาตรฐาน

ชองปากได,อยางเหมาะสม
2.ให,ประชาชนเข,าถึง

ภาวะแทรกซ,อนน,อย
3.จํานวนข,อร,องเรียน

บริการทางทันตกรรม

น,อยกวาร,อยละ 5
กวาร,อยละ 20 ครั้ง/ปD

กองการแพทย7

245
เปาหมาย
ที่

โครงการ

29 โครงการฟZนเทียมพระราชทาน

วัตถุประสงค7

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

180,000

180,000

200,000

200,000 1.จํานวนผู,เข,ารวม

1.เพื่อแก,ปZญหาสุขภาพ

ผู,สูงอายุในเขตเทศบาล

ผู,เข,ารวมโครงการได,รับการ กองการแพทย7

ชองปากของผู,สูงอายุ

นครนครศรีธรรมราช

โครงการมากกวาร,อยละ ใสฟZนปลอม และสามารถรับ

โดยสฟZนปลอม

ที่มีคุณสมบัติตรงตาม

80 ของกลุมเปาหมาย ประทานอาหารได,ดียื่งขึ้น

2.เพื่อสร,างสุขนิสัยในการ เกณฑ7

2.ระดับความพึงพอใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ดูแลสุขภาพชองปาก

มากกวาร,อยละ 80

และฟZนเทียม

30 โครงการสงเสริมสุขภาพ

1.เพื่อแก,ปZญหาสุขภาพ

ผู,สูงอายุในเขตเทศบาล

ชองปากในผู,สูงอายุ

ชองปากของผู,สูงอายุที่มี

นครนครศรีธรรมราช

50,000

50,000

60,000

60,000 1.ร,อยละ80 ได,รับการ ผู,เข,ารวมโครงการทราบถึง
ตรวจสุขภาพชองปาก

สร,างเสริมสุขภาพชองปาก

โรคทางระบบสุขภาพชอง ที่มีโรคทางระบบเชน

2.ร,อยละ80 ทราบถึง สภาวะชองปากของตนเอง

ปากอยางถูกวิธี

เบาหวาน ความดัน

สุขภาพชองปาก

ชองปาก

โลหิตสูง

3.ร,อยละ 80 ทราบ

2.เพื่อให,ผู,ปกครองและเด็ก

วิธีการดูแลสุขภาพ

ได,ทราบถึงสภาวะทันต

ชองปาก

สุขภาพ
3.เพื่อสร,างสุขนิสัยและฝsก
ทักษะการดูแล
ทําความสะอาดชองปาก

อยางหมาะสม

กองการแพทย7
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31 โครงการสงเสริมสุขภาพ

วัตถุประสงค7

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)
40,000

2562
(บาท)
40,000

2563
(บาท)
40,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

1.เพื่อปองกันโรคในชอง

ร,อยละ 80 ของขํานวน

40,000 1. ร,อยละ 80 ของ

และปองกันโรคในชองปาก

ปากหญิงมีครรภ7

หญิงที่มาฝากครรภ7

หญิงมีครรภ7

2. เพื่อให,หญิงมีครรภ7ที่มา ครั้งแรก ที่ รพ. ได,รับ

ได,รับการตรวจสุจภาพ

ฝากครรภ7ครั้งแรกที่ รพ.

การดูแลสุขภาพใน

ชองปาก

ได,รับการตรวจสุขภาพ

ชองปาก

2.ร,อยละ 80 หญิง

หญิงที่มาฝากครรภ7

ชองปากอยางถูกวิธี

หxฺงมีครรภ7ในเขตเทศบาล

กองการแพทย7

ร,อยละ 80

ตั้งครรภ7 เข,ารวม
โครงการปาก
ได,รับคําแนะนําและ
วิธีการดูแลสุขภาพ

32 โครงการสงเสริมทันต

1.เพื่อสงเสริม กระตุ,นให,ผู, ร,อยละ 80 ของเด็กอายุ

25,000

25,000

25,000

25,000 1. ร,อยละ 80 ของ

ผู,ปกครองได,รับคําแนะนํา

สุขภาพและปองกันโรค

ปกครองเด็กมีความรู,และ 9 เดือน- 1.6 ปD ที่มารับ

ผู,ปกครองเด็กอายุ 9

และร,อยละ 50 เด็กที่มา

ในคลีนิคเด็กดี

สามารถดูแลสุขภาพใน

เดือน-1.6 ปD ด,รับ

รับบริการที่คลีนิคเด็กดี

ชองปากเด็กและตัวเองได,

คําแนะนํา

ได,รับฟลูออไรด7

2. เพื่อให,เด็กที่มารับ

2. ร,อยละ 80 ของ

วัคซีนได,รับการตรวจ

เด็กอายุ9 เดือน- 1.6

สุขภาพในชองปาก

ปD ได,รับการตรวจสุขภาพ

3.เพื่อให,เด็กได,รับ

ชองปาก

ฟลูออไรด7

3. เด็กได,รับฟลุออไรด7

วัคซีนในคลีนิคเด็กดี

50%

กองการแพทย7
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33 โครงการสงเสริมสุขภาพ

วัตถุประสงค7
1. นักเรียน ป.1 ได,รับ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
นักเรียนชั้น ป.1 ในเขต

2561
(บาท)
80,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
80,000

80,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

80,000 1.ร,อยละ 90 ของ

ผลที่คาดวา
จะได,รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.นักเรียนชั้น ป.1 ได,รับการ กองการแพทย7

และปองกันโรคในชองปาก

การตรวจสุขภาพชองปาก เทศบาลนครนครศรีฯ

รับการตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพในชองปาก

สําหรับเด็กยิ้มสดใสเด็กไทย

2.ปองกันการเกิดโรคฟZนผุ จํานวน 3,000 ราย

ชองปากโดย

โดยทัตบุคลากร ร,อยละ 90

ฟZนดี

ในนักเรียน ชั้น ป.1

ทันตบุคลากร

2.ร,อยละ 10

3.สร,างสุขนิสัยและฝsก

2.ร,อยละ 10 ของ

นักเรียนชั้น ป.1

ทักษะการดูแลชองปาก

นักเรียนได,

รับการเคลือบหลุมรองฟZน

ของตนเอง

รับการเคลือบหลุมรอง และอุดฟZน
ฟZนและได,รับการอุดฟZน

34 โครงการสงเสริมทันต

1. เพื่อให,เด,กในศูนย7

เด็กในศูนย7พัฒนาเด็ก

25,000

25,000

25,000

25,000 1.ร,อยละ 90 ของเด็ก 1.ร,อยละ 90 ของเด็กได,รับ กองการแพทย7

สุขภาพในศูนย7พัมนาเด็ก

พัฒนากอนเกณฑ7

เล็กเทศบาลนครศรีฯ

กอนเกณฑ7

ในเขตเทศบาลได,รับการ

ได,รับการตรวจสุขภาพ ละสาธิตวิธีการแปรงฟZน

ตรวจสุขภาพในชองปาก

ในชองปากและสาธิต

2.ร,อยละ 50 ของเด็กได,รับ

2.เพื่อให,เด็ได,รับฟลูออไรด7

การแปรงฟZน

การทาฟลูออไรด7

ปองกันฟZนผุในรายที่จําเปQน

2.ร,อยละ 50 ของเด็ก

ในศูนย7พัมนาเด็กเล็ก

ได,รับการทาฟลูออไรด7
ตามความจําเปQน

การตรวจสุขภาพชองปาก
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วัตถุประสงค7

35 จ,างเหมาปฏิบัติงานสํารวจสถาน เพื่อเรงรัดใบอนุญาตและ

(ผลผลิตของโครงการ)

- สถานประกอบการ

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

570,000

570,000

570,000

570,000 - มีรายงานสรุปผล

การเรงรัดและการจัดเก็บ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล,อม

ประกอบการงานใบอนุญาต

ตรวจสถานประกอบการที่ ประเภทกิจการค,าที่เปQน

การสํารวจสถานประ

ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.

และจดทะเบียนพาณิชย7

จะต,องได,รับใบอนุญาตตาม อันตรายตอสุขภาพ

กอบการและการจด

สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

ในเขตเทศบาล

พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. สถานที่จําหนายอาหาร

ทะเบียนพาณิชย7

บรรลุผลตามเปาหมาย

๒๕๓๕ ในเขตเทศบาลนคร และหาบเร แผงลอยใน

ทุกเดือน

ที่วางไว,

36 อบรมกลุมเสี่ยงจากสถาน

นครศรีธรรมราช

เขตเทศบาล

- เพื่อให,ผู,ประกอบการ

จัดอบรมกิจการที่เปQน

- ผู,ประกอบการกิจการ

กองสาธารณสุข

ร,อยละ 80 ได,รับการ

ที่เปQนอันตรายตอสุขภาพ

และสิ่งแวดล,อม

ตระหนักและให,ความสําคัญ พรบ.สาธารณะสุข เชน

สํารวจสถานประกอบ

ได,ตระหนัก และให,

เกี่ยวกับสุขวิทยาสวนบุคคล กิจการที่เกี่ยวกับรถยนต7

การ จดทะเบียน

ความสําคัญเกี่ยวกับสุข

ในการประกอบอาชีพ อาชีว เครื่องจักรกลหรือเครื่องกล

พาณิชย7 อยางน,อย

วิทยาสวนบุคคลในการ

อนามัยและการปองกันโรค อบรมสถานประกอบการ

ปDละ 2 ครั้ง

ประกอบอาชีพ อาชีว

ประกอบการและสงเสริมสุขภาพ ที่เปQนอันตรายตอสุขภาพได, อันตรายตอสุขภาพ ตาม

150,000

150,000

150,000

150,000 - กลุมเปาหมาย

ที่เกิดจากสถานประกอบการ สปา และการนวดเพื่อ

อนามัย และการปองกัน

ที่เปQนอันตรายตอสุขภาพ

สุขภาพอบรมผู,ประกอบการ

โรคที่เกิดจากสถาน

ร,านเสริมสวย และแตงผม

ประกอบการที่เปQนอัน-

อบรมเกี่ยวกับสุขวิทยา

ตรายตอสุขภาพ

สวนบุคคล
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37 จ,างเหมาปฏิบัติงานปองกันควบ

วัตถุประสงค7
- เพื่อหยุดการแพรพันธุ7

(ผลผลิตของโครงการ)
- ควบคุมจํานวนสุนัขและ

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

150,000

150,000

150,000

150,000 - ไมพบสุนัข

-ลดความเสี่ยงตอการ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล,อม

คุมโรคพิษสุนัขบ,าและลดจํานวน ของสุนัขและแมวที่เปQน

โรคพิษสุนัขบ,าโดยการนํามา

และแมวที่ติด

แพรระบาดของโรค

ประชากรสุนัขจรจัด

ผาตัดทําหมันทําสัญลักษณ7

เซื้อพิษสุนัขบ,า

พิษสุนัขบ,า และหยุด

และคอยๆลดจํานวนของ ที่ตัวสุนัขและฉีดวัคซีนปอง

- จํานวนสุนัข

การแพรพันธุ7ของสุนัข

สุนัขจรจัดลงหมดไปโดย

กันโรคพิษสุนัขบ,า

จรจัดในเขต

โดยคอยๆลดจํานวน

การผาตัดทําหมันทํา

- ลดปZญหาเหตุเดือนร,อน

เทศบาลลด

ของสุนัขจรจัดลงจน

สัญลักษณ7ที่ตัวสุนัข และฉีด รําคาญอันเกิดจากสุนัขโดย

จํานวนลงหรือ

หมดไปได,

วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบ,า การจัดทําทะเบียนประวัติ

ไมเพิ่มขึ้น

- ลดอัตราการป4วย

รวมถึงการจัดทําทะเบียน ของสุนัขภายในเขตเทศบาล

- ประชาชนมี

และอัตราการตายของ

ประวิติของสุนัขภายในเขต - ประชาชนมีความรู, ปรับ

ความรู,ความ

ประชาชนรวมถึงปZญหา

เทศบาล

เข,าใจเรื่องการ

เหตุเดือดร,อนรําคาญ

- เพื่อทําการสํารวจติดตาม สุนัขด,วยความรับผิดชอบตอ

ปองกันตัวจาก

อันเกิดจากสุนัขลด

ผลการเพิ่มขึ้นของจํานวน สังคมกอให,เกิด"ชุมชนปลอด

โรคพิษสุนัขบ,า

น,อยลง

สุนัขจรจัดและฉีดวัคซีน

เพิ่มขึ้น

- ประชาชนมีความ

พาหะนําโรคพิษสุนัขบ,า

เปลี่ยนทัศนคติและเลี้ยง

โรคพิษสุนัขบ,าและสุนัข

โรคพิษสุนัขบ,าซ้ํา ภายหลัง จรจัด"

เข,าใจและมีสวนรวม

จากการผาตัดทําหมัน และ

ในการแก,ไขปZญหา

ทําสัญลักษณ7แล,ว

รวมกันเกี่ยวกับสุนัข

- เพื่อสนับสนุนและสิ่งเสริม

จรจัดและโรคพิษสุนัขบ,า

ให,เกิด"ชุมชนปลอดโรคพิษ

รวมถึงปZญหาเหตุเดือด

สุนัขบ,าและสุนัขจรจัด"ขึ้น

ร,อนรําคาญอันเกิดจาก
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วัตถุประสงค7

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

- เพื่อลดอัตราการป4วย

สุนัข นอกจากนี้ยังมี

และอัตราตายของประชา

ความรู, ปรับเปลี่ยน

ชน และลอปZญหาเหตุ

ทัศนคติและเลี้ยงสุนัข

เดือดร,อนรําคาญอันเกิด

ด,วยความรับผิดชอบ

จากสุนัข

ตอสังคม

- เพื่อรณรงค7สงเสริมให,
ประชาชนมีความเข,าใจ
และมีสวนรวมในการแก,
ไขปZญหารวมกันเกี่ยวกับ
สุนัขจรจัด โรคพิษสุนัข
บ,า และปZยหาเหตุเดือน
ร,อนรําคาญอันเกิดจาก
สุนัข รวมถึงมึความรู,
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และ
เลี้ยงสุนัขด,วนความรับผิด
ชอบตอสังคม นอกจาก
นี้ยังมีสุขวิทยาสวนบุคคล
ที่ดีหลังจากสัมผัสสัตว7
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(ผลผลิตของโครงการ)

- การลดและคัดแยกขยะ พื้นที่สาธารณะ ตลาด

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

- มีการบลดและคัด

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล,อม

1,000,000 - ปริมาณขยะมูล

มูลฝอย ณ แหลงกําเนิด

ถนนสายหลัก สายรอง

ฝอยที่เข,าสูระบบกําจัด แยกขยะ ณ แหลงกํา

- จัดระบบการเก็บและ

และชุมชนทุกชุมชน

ที่ปลายทางลดลงร,อย

เนิด

ละ 5

- จัดระบบการเก็บและ

ขนขยะมูฝอยของเทศ
บาลให,มีประสิทธิภาพ

- ชุมชนมีการจัดตั้ง

ขนขยะมูฝอยของเทศ

- การจัดการขยะอัน

"จุดรวมขยะอันตราย"

บาลให,มีประสิทธิภาพ

ตราย โดยให,มีจุดรวม

ร,อยละ 100

- มีการจัดการขยะอัน

ขยะอันตราย

- ชุมชนในพื้นที่มีต,น ตราย โดยให,มีจุดรวม
แบบการบริหารจัดการ ขยะอันตราย
ขยะมูลฝอยร,อยละ
40
- ปริมาณขยะมูล
ฝอยติดเชื้อได,รับการ
การกําจัดอยางถูกหลัก
วิชาการร,อยละ 85
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วัตถุประสงค7

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อปรับปรุง ยกระดับ 1. เฝาระวังความ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

500,000

500,000

500,000 1. มีรายงาน

500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได,รับ
1. ประชาชนได,รับการ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล,อม

มาตรฐานด,านสุขลักษณะ ปลอดภัยอาหารที่วาง

สรุปผลการ

คุ,มครองและเข,าใจในการ

การจําหนายอาหาร ใน

ตรวจเฝาระวัง

เลือกบริโภคอาหาร

สถานประกอบการอาหาร จําหนายอาหาร

ทางด,าน

ที่สะอาด ปลอดภัย

2. เพื่อตรวจสอบและเฝา และอาหารริมบาทวิถี

สุขาภิบาล

2. ผู,ประกอบการมีจิตสํานึก

ระวังคุณภาพอาหารใน

โดยเก็บและตรวจ

อาหารแตละ

และมีความรับผิดชอบตอ

สถานที่จําหนายอาหาร

ตัวอยางอาหารด,วย

กลุมเปาหมาย

ผู,บริโภคในการประกอบ

และอาหารริมบาทวิถี

ชุดทดสอบอาหาร

ทุกเดือน

ปรุง และจําหนายอาหาร

3. เพื่อพัฒนาความรู,

เบื้องต,นจากกลุม

2. กลุมเปาหมาย

ที่สะอาดปลอดภัย

ความเข,าใจ จิตสํานึกและ เปาหมาย คือ ตลาด

ร,อยละ 100

3. กอให,เกิดการมีสวนรวม

ความรวมมือขององค7กร

ได,รับการ

ระหวางภาครัฐ องค7กร

ภาคเอกชน ผู,ประกอบการ จําหนายอาหาร

ตรวจสอบด,าน

เอกชน ผู,ประกอบการ

และประชาชนทั่วไป

ห,างสรรพสินค,า

สุขลักษณะทาง

และประชาชน เพื่อ

ในเรื่องอาหารปลอดภัย

และสถานศึกษา

กายภาพตาม

การพัฒนาด,านอาหาร

4. เพื่อคุ,มครองผู,บริโภค

ภายในเขตเทศบาล

หลักการ

ปลอดภัยอยางยั่งยืน

และสร,างความมั่นใจใน

นครนครศรีธรรมราช

สุขาภิบาลอาหาร

4. เสริมสร,างภาพลักษณ7

การบริโภคอาหารที่สะอาด เพื่อตรวจวิเคราะห7

อยางน,อยปDละ

ที่ดีในด,านอาหารปลอดภัย

ปลอดภัย

1 ครั้ง

ของเทศบาลนคร

จําหนายในสถานที่

ร,านอาหาร แผงลอย

ภาคสนาม

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได,รับ

2. ตรวจสอบด,าน

นครศรีธรรมราช

สุขลักษณะทาง

และเปQนการสงเสริม

กายภาพของกลุม

การทองเที่ยว

เปาหมาย รวมถึง
การให,คําแนะนํา
ทางด,านสุขาภิบาล
อาหาร ร,อยละ 100
ตามหลักการ
สุขาภิบาลอาหาร
อยางน,อยปDละ
1 ครั้ง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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40 พัฒนามาตรฐานการ

วัตถุประสงค7

(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุง 1. สถานที่จําหนาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

250,000

250,000

250,000

250,000 1. กลุมเปาหมาย

1. มีแนวทางการพัฒนาและ กองสาธารณสุข

สุขาภิบาลอาหารใน

คุณภาพมาตรฐานการ

อาหารในสถานศึกษา

ได,รับการอบรม

ปรับปรุงคุณภาพมาตรฐาน

สถานศึกษา

สุขาภิบาลอาหาร

พื้นที่เขตเทศบาลนคร

เกี่ยวกับการ

การสุขาภิบาลอาหาร

โรงอาหารในสถานศึกษา นครศรีธรรมราช

สุขาภิบาลอาหาร

โรงอาหารในสถานศึกษา

2. เพื่อให,ผู,สัมผัสอาหาร

ได,รับการตรวจ

จํานวน 1 ครั้ง

2. ผู,สัมผัสอาหาร มีความรู,

มีความรู,ความเข,าใจ

ประเมินสุขลักษณะ

ตอปD

ความเข,าใจเกี่ยวกับการ

เกี่ยวกับการสุขาภิบาล

ทางด,านกายภาพ

2. สถานศึกษาที่

สุขาภิบาลอาหารจนสามารถ

อาหาร สามารถนํามาปรับ และสุมตรวจตัวอยาง

เข,ารับการอบรม

นํามาปรับปรุงสภาพ

ปรุงสภาพสุขาภิบาล

อาหาร ภาชนะ

มีจํานวนร,อยละ

สุขาภิบาลอาหารในโรงอาหาร

อาหารในโรงอาหารของ

อุปกรณ7 และมือ

80 ของ

ของสถานศึกษาให,ดีขึ้นได,

สถานศึกษาให,ดีขึ้น

ผู,สัมผัสอาหาร เพื่อ

สถานศึกษา

3. ผู,บริหารสถานศึกษา

3. เพื่อให,ผู,บริหาร อาจารย7 ตรวจวิเคราะห7ในด,าน

กลุมเปาหมาย

อาจารย7ผู,รับผิดชอบโรงอาหาร

ผู,รับผิดชอบโรงอาหารใน เคมีและชีวภาพ

3. ผู,เข,ารวม

และผู,สัมผัสอาหารได,ตระหนัก

สถานศึกษา และผู,สัมผัส

การอบรมมีระดับ

ถึงความสําคัญตอการปรับปรุง

อาหารมีความตระหนักใน งานสุขาภิบาล

ความพึงพอใจอยู

โรงอาหารให,ถูกสุขลักษณะ

ความสําคัญของการบริโภค อาหารในสถานศึกษา

ในระดับคะแนน

ตามมาตรฐาน

อาหารในสถานศึกษา

คาเฉลี่ย 3.5

การสุขาภิบาลอาหาร

2. บุคลากรที่รับผิดชอบ

และผู,สัมผัสอาหารใน

และสิ่งแวดล,อม

255
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4. เพื่อคุ,มครองนักเรียน
นักศึกษาและบุคลากรใน
สถานศึกษาให,มีความ
ปลอดภัยในการบริโภค
อาหาร

(ผลผลิตของโครงการ)
โรงอาหารของ
สถานศึกษาพื้นที่เขต
เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
ได,รับการอบรมเกี่ยวกับ
การสุขาภิบาล
อาหาร จํานวน 1 ครั้ง
ตอปD
3. โรงอาหารในสถาน
ศึกษาที่ผานตาม
หลักเกณฑ7การรับรอง
มาตรฐานฯ ของ
เทศบาลนครนคร
ศรีธรรมราชได,รับ
ปายรับรองมาตรฐาน
“อาหารสะอาด
ปลอดภัย ใสใจผู,บริโภค”
(Clean Food Good
Health)
4. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ7

ด,านสุขาภิบาลอาหาร

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

4. นักเรียน นักศึกษาและ
บุคลากรได,รับการคุ,มครอง
ความปลอดภัยในการบริโภค
อาหารในสถานศึกษา
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41 พัฒนามาตรฐานการ
สุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี

วัตถุประสงค7
1. เพื่อให,ประชาชนได,
บริโภคอาหารที่ถูก
สุขลักษณะและปลอดภัย
ตอสุขภาพ
2. เพื่อให,ผู,จําหนาย
อาหารริมบาทวิถี มีความรู,
ความเข,าใจในการ
ปฏิบัติตน เรื่องสุขอนามัย
ในการประกอบปรุง
การจําหนายอาหาร และ
ดูแลสุขวิทยาสวนบุคคล
ได,ถูกต,อง

(ผลผลิตของโครงการ)
1. ผู,จําหนายอาหาร
ริมบาทวิถีในพื้นที่
เขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
ได,รับการตรวจประเมิน
สุขลักษณะ
ทางด,านกายภาพ
และสุมตรวจ
ตัวอยางอาหาร
ภาชนะ อุปกรณ7 และ
มือผู,สัมผัสอาหาร
เพื่อตรวจวิเคราะห7
ในด,านเคมีและชีวภาพ
2. ผู,จําหนายอาหาร
ริมบาทวิถีในพื้นที่
เขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ได,รับ
การอบรมเกี่ยวกับการ
สุขาภิบาลอาหาร
จํานวน 1 ครั้งตอปD
3. สถานที่จําหนายอาหาร
ริมบาทวิถีที่ผานตาม

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)
250,000

(บาท)
250,000

(บาท)
250,000

(บาท)
250,000 1. กลุมเปาหมาย
ได,รับการอบรม
เกี่ยวกับการ
สุขาภิบาลอาหาร
จํานวน 1 ครั้ง
ตอปD
2. ผู,เข,ารวมการ
อบรมมีระดับ
ความพึงพอใจ
อยูในระดับ
คะแนนคาเฉลี่ย
3.5

1. ผู,ประกอบการจําหนาย
อาหารริมบาทวิถีได,รับ
การเพิ่มพูนความรู,ให,มีการ
ปฏิบัติที่ถูกสุขลักษณะ
2. พัฒนาการจําหนายอาหาร
ของผู,ประกอบการริมบาทวิถี
ให,ถูกต,องได,มาตรฐาน
3. ผู,บริโภคได,รับประทาน
อาหารที่สะอาด
และปลอดภัย

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล,อม

257
เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

250,000

250,000

250,000

250,000 1. กลุมเปาหมาย

หลักเกณฑ7การ
รับรองมาตรฐานฯ
ของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
ได,รับปายรับรอง
มาตรฐาน
“อาหารสะอาดปลอดภัย

ใสใจผู,บริโภค” (Clean
Food Good Health)

42 ร,านอาหารปลอดภัย
ใสใจสุขภาพ

1. เพื่อให,ผู,ประกอบกิจการ 1. ผู,ประกอบกิจการ

1. สถานประกอบกิจการ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล,อม

ร,านอาหารมีความรู,

ร,านอาหารใน

ได,รับการอบรม

ร,านอาหาร ได,รับการพัฒนา

ความเข,าใจในเรื่องการ

พื้นที่เขตเทศบาลนคร

เกี่ยวกับการ

และยกระดับมาตรฐาน

สุขาภิบาลอาหาร สามารถ นครศรีธรรมราช

สุขาภิบาลอาหาร

2. ประชาชนได,รับความ

นําความรู,ไปใช,ในการ

จํานวน 1 ครั้ง

ปลอดภัยในการบริโภคอาหาร

บริหารจัดการ และพัฒนา ทางด,านกายภาพ
สถานประกอบกิจการ
และสุมตรวจ

ตอปD
2. ผู,เข,ารวม
การอบรมมีระดับ

มากยิ่งขึ้น
3. เสริมสร,างภาพลักษณ7ที่ดี
ในด,านอาหารปลอดภัย

ร,านอาหารให,ได,มาตรฐาน ตัวอยางอาหาร ภาชนะ

ความพึงพอใจอยู

ของสถานประกอบกิจการ

ได,รับการตรวจประเมิน

ปฏิบัติงานและควบคุม ดูแล สุขลักษณะ

258

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2. เพื่อกระตุ,นให,ผู,ประกอบ อุปกรณ7 และมือผู,สัมผัส

กิจการร,านอาหารได,

อาหาร เพื่อตรวจวิเคราะห7

พัฒนาสถานประกอบกิจการ ในด,านเคมีและชีวภาพ
ให,ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร 2. ผู,ประกอบกิจการ

3. เพื่อให,ประชาชนได,
บริโภคอาหารที่ถูก

ร,านอาหารในพื้นที่เขต
เทศบาลนคร
สุขลักษณะและปลอดภัยตอ นครศรีธรรมราช
สุขภาพ
ได,รับการอบรมเกี่ยว
กับการสุขาภิบาล
อาหาร จํานวน 1 ครั้ง
ตอปD
3. สถานประกอบ
กิจการร,านอาหาร
ที่ผานตามหลักเกณฑ7
การรับรองมาตรฐานฯ
ของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
ได,รับปายรับรอง
มาตรฐาน “อาหาร
สะอาดปลอดภัย
ใสใจผู,บริโภค”

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ในระดับคะแนน
คาเฉลี่ย 3.5

ผลที่คาดวา
จะได,รับ
ร,านอาหารเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช และเปQนการ

สงเสริมการทองเที่ยว

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

500,000

500,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได,รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

(Clean Food Good
Health)
4. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ7

43 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด,านสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล,อม

ด,านสุขาภิบาลอาหาร
1. เพื่อพัฒนาบุคลากร
จัดให,มีการอบรม
ผู,ปฏิบัติงานให,มีความรู, สัมมนาและศึกษาดูงาน
และทักษะในการดําเนินงาน แกพนักงานและผู,รับ
ด,านสุขาภิบาลและอนามัย จ,างเหมาบริการที่
สิ่งแวดล,อม และสามารถ ปฏิบัติงานเกี่ยวข,องกับ
ปฏิบัติงานได,อยาง
มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสร,างเสริม

งานด,านสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล,อมหรือ
งานอื่นที่เกี่ยวข,อง

ประสบการณ7และวิสัยทัศน7 จํานวน 50 คน
ด,านสุขาภิบาลและอนามัย

สิ่งแวดล,อมให,กว,างไกล
และเหมาะสมกับ
สถานการณ7
3. เพื่อบูรณาการองค7ความรู,
ที่ได,มาประยุกต7ให,สอดคล,อง
เหมาะสมกับหนวยงาน และ

เผยแพรความรู,ให,เกิด

500,000

500,000 1. กลุมเปาหมาย
ได,รับการฝsกอบรม
ด,านสุขาภิบาล
และอนามัย
สิ่งแวดล,อม

1. บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
กองสาธารณสุข
เกี่ยวข,องกับงานด,าน
และสิ่งแวดล,อม
สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวด
ล,อมมีองค7ความรู,ด,านวิชาการ
และทักษะในการปฏิบัติงาน

จํานวน 1 ครั้ง
ตอปD
2. ผู,เข,ารับการ

เพิ่มขึ้น

ฝsกอบรมมีระดับ
ความพึงพอใจอยู

สุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล,อมให,มีมุมมองที่

ในระดับคะแนน
คาเฉลี่ย 3.5

กว,างไกลขึ้น
3. สามารถบูรณาการองค7
ความรู,ให,เกิดการพัฒนา

2. บุคลากรได,รับประสบการณ7

และเพิ่มวิสัยทัศน7ด,าน

งานอยางยั่งยืน
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

500,000

500,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได,รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

การจัดการด,านสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล,อมที่ถูกต,อง
นําไปสูคุณภาพชีวิตที่ดีของ

44 สงเสริมและพัฒนาตลาดสด
นาซื้อ

ประชาชน
1. เพื่อดําเนินการพัฒนา
ตลาดสดในเขตเทศบาล
ให,เปQนไปตามหลักเกณฑ7ใน
กฎกระทรวง
2. เพื่อสงเสริมให,เจ,าของ
ตลาด ผู,ขายของในตลาด
หรือผู,ที่เกี่ยวข,องมีความรู,
ความเข,าใจ ถึงแนวทาง
การดําเนินการพัฒนาตลาด

1. เจ,าของหรือตัวแทน
ผู,ประกอบกิจการตลาด
ประเภทที่ 1 ในเขต
เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช (ตลาด
ที่มีโครงสร,างอาคาร
และดําเนินกิจการ
เปQนประจําหรืออยาง
น,อยสัปดาห7ละ
1 ครั้ง) หรือตัวแทน
ผู,ขายของในตลาด
รวมถึงพนักงานและ
ผู,รับจ,างเหมา
บริการที่เกี่ยวข,อง

สดให,มีสถานที่ที่สะอาด
จําหนายอาหารปลอดภัย
และใสใจผู,บริโภค
3. เพื่อสงเสริมให,เกิดความ
ตื่นตัว และรวมมือกันของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน
2. ตลาดสดเทศบาลนคร
ผู,ประกอบการและผู,บริโภค นครศรีธรรมราช
แบบภาคีเครือขายเพื่อพัฒนา

ปรับปรุงตลาดสด
ให,ถูกสุขลักษณะ

500,000

500,000 1. กลุมเปาหมาย
ได,รับการฝsกอบรม
หรือประชุม
จํานวน 1 ครั้ง
ตอปD
2. ผู,เข,ารับการ
ฝsกอบรมมีระดับ
ความพึงพอใจอยู
ในระดับคะแนน
คาเฉลี่ย 3.5

1 ตลาดสดมีการพัฒนาให,เปQน กองสาธารณสุข

ไปตามหลักเกณฑ7ในกฎฃ
กระทรวง
2. เจ,าของตลาด ผู,ขายของใน

ตลาด มีความรู, ความเข,าใจ
ถึงแนวทางการดําเนินการพัฒนา

ตลาดสดให,มีสถานที่ที่สะอาด
จําหนายอาหารปลอดภัย
และใสใจผู,บริโภค
3. ภาครัฐ ภาคเอกชน
ผู,ประกอบการและผู,บริโภค
รวมกันเปQนภาคีเครือขาย
เพื่อพัฒนาปรับปรุงตลาดสด
ให,ถูกสุขลักษณะ

และสิ่งแวดล,อม
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ที่

โครงการ

45 ปองกันควบคุ,มสัตว7และแมลง
พาหะนําโรค

วัตถุประสงค7

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อปองกันและควบคุม ดําเนินการปองกัน
โรคที่เกิดจากสัตว7และแมลง ควบคุม โรคติดตอร
พาหะนําโรค และลดอัตรา ะหวางสัตว7และคน
ป4วยและปองกันการป4วยตาย และโรคที่เกิดจากสัตว7
ด,วยโรคที่เกิดจากสัตว7และ และแมลงพาหะนําโรค
แมลงพาหะนําโรคในพื้นที่เขต ภายในพื้นที่เขต
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนคร
2. เพื่อกําจัดและทําลายแหลง ศรีธรรมราช ได,แก
เพาะพันธุ7สัตว7และแมลง
ชุมชน 62 ชุมชน
พาหะนําโรคในพื้นที่
สถานศึกษา วัด
เขตเทศบาลนคร
และสถานที่ราชการ
นครศรีธรรมราช
หรือเอกชน
3. เพื่อรณรงค7สงเสริมให,
ประชาชนมีความรู,
ความเข,าใจ ความตระหนัก
และสร,างการมีสวนรวม
ในการปองกันและควบคุม
โรคที่เกิดจากสัตว7และ
แมลงพาหะนําโรค

2561
(บาท)
1,000,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,000,000 1,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
1,000,000 1. มีรายงาน
สรุปผลการ
ดําเนินงาน
ปองกันควบคุม
สัตว7และพาหะ
นําโรคภายใน
เขตเทศบาล
ทุกเดือน
2. ผู,ป4วย
โรคติดตอจาก
สัตว7และแมลง
พาหะนําโรค
ได,รับการ
สอบสวนทาง
ระบาดวิทยา
ร,อยละ 100
จากการรับแจ,ง
รายงาน
3. ชุมชนใน

ผลที่คาดวา
จะได,รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. อัตราป4วย อัตราตายด,วย กองสาธารณสุข
โรคที่เกิดจากสัตว7และ
และสิ่งแวดล,อม
แมลงพาหะนําโรคลดลง
2. แหลงเพาะพันธุ7สัตว7และ
แมลงพาหะนําโรคลดลง
3. ประชาชนมีความรู,
ความเข,าใจ ความตระหนัก
และมีสวนรวม ในการปองกัน
และควบคุมโรคที่เกิดจากสัตว7
และแมลงพาหะนําโรค
รวมถึงประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

พื้นที่เขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
ได,รับการสุม
สํารวจแหลง
รวม

45 โครงการ

-

-

47,445,000 47,607,800 47,935,000 48,190,000

-

-

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท!องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองส#วนท!องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ผ. 01
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล!อมอย#างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม
6.ยุทธศาสตร ด!านสาธารณสุขและสิ่งแวดล!อม
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

1 จ,างเหมาปฏิบัติ
งานรักษาความ
สะอาดภายในเขต
เทศบาลและตลาดสด
เทศบาลดูแลความสะอาด
และรักษาความปลอดภัย
ตลาดสดเทศบาล

วัตถุประสงคC
ดูแลรักษาความสะอาด
ในเขตเทศบาล

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ทําความสะอาด กวาด
ขยะตามถนน ตรอก ซอย
ทางเท,า ขอบรางระบายน้ํา

- รักษาความสะอาด
และกําจัดวัชพืชใน
แมน้ําลําคลองในเขต
เทศบาลฯ
- ดูแลความสะอาด
ความเรียบร,อย
และดูแลความปลอดภัยใน

ตลาดสด

2561
(บาท)
11,700,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
12,636,000 13,572,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได,รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
13,572,000 - กลุมประชาชนใน
- ถนน ตรอก ซอย ที่ กองสาธารณสุข
เขตเทศบาลได,รับการ สาธารณะได,รับการดูแล และสิ่งแวดล,อม
ดูแลในความสะอาด
- สาธารณะสถานในเขต
-จํานวนเจ,าหน,าที่ เทศบาลได,รับการดูแล
ที่ดูและรักษาความ
สะอาดสวยงามเรียบร,อย
สะอาด 110 คน
- แมน้ําลําคลองที่อยูใน
เขตเทศบาลได,รับการดู
แล สะอาด สวยงาม
เรียบร,อย
- ตลาดสดเทศบาลสะอาด
เรียบร,อยถูกหลักสุขอนามัย

- ทรัพยCสินของเทศบาล
ไมสูญหาย

263
เปาหมาย
ที่

โครงการ

2 เก็บขนขยะมูล
ฝอยโดยเอกชน

3 จ,างตัดหญ,าโดยเอกชน

วัตถุประสงคC
เก็บรวบรวมขยะในเขต
เทศบาลจํานวน 2 เขต
ขยะประมาณ
70 ตันตอวัน
โดยจ,างเอกชน

งานด,านการกําจัด
สิ่งปฏิกูลและขยะ
มูลฝอยและการ
วางระบบระบาย
น้ําชั่วคราว เพื่อ
แก,ปLญหาน้ําทวม
ขัง

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

จ,างเอกชนเก็บขนขยะมูล
ฝอยในเขตเทศบาล
จํานวน 2 เขต

8,802,000

9,250,000

9,500,000

9,750,000 - กลุมเปาหมาย
ประชาชนที่อาศัยอยู
ภายในเขตเทศบาล
ได,รับการดูแลความ
สะอาด
จํานวน 2 เขต

- มีการเก็บขนขยะมูล
ฝอยทุกวัน
- เกิดความเปIนระเบียบ
เรียบร,อยสะอาดและ
สวยงาม
- สิ่งแวดล,อมสะอาด
สวยงาม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล,อม

ตัดหญ,าตามถนน ตรอก ตัดหญ,าตามถนน ตรอก
ซอยตางๆ ในเขตเทศบาล ซอยตางๆ ในเขตเทศบาล

2,362,800

2,362,800

2,362,800

2,362,800 - กลุมเปาหมาย
ประชาชนที่อาศัยอยู

ถนน ตรอก ซอยตางๆ
ในเขตเทศบาลมีความ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล,อม

ภายในเขตเทศบาล
ได,รับการดูแลความ
สะอาด จํานวน 5

สะอาดสวยงาม
เปIนระเบียบเรียบร,อย

โดยจ,างเอกชน

4 จ,างเหมาปฏิบัติ

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

จํานวน ๕ เขต

- เพื่อกอสร,างซอมแซมบํารุงจัดจ,างเจ,าหน,าที่ปฏิบัติ
รักษาระบบระบายน้ํา
งานด,านการกําจัดสิ่งปฏิกูล
- เพื่อรักษาความสะอาดและและขยะมูลฝอย
ความเปIนระเบียบเรียบร,อย การระบายน้ําชั่วคราว
การแก,ไขปLญหา
น้ําทวมขัง ฯลฯ

8,500,800

9,076,800

9,436,800

เขต
9,908,000 จํานวนเจ,าหน,าที่
ปฏิบัติงาน จํานวน
109 คน

- ปLญหาการระบายน้ํา

กองสาธารณสุข

ได,รับการดูแลและแก,ไข
- เกิดความสวยงาม
และความเปIนระเบียบ

และสิ่งแวดล,อม

เรียบร,อย
- ไมเปIนเหลงเพาะพันธุC
ยุงและสัตวCนําโรคอื่นๆ

264
เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงคC

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

5 จ,างเหมาเก็บขน

เพื่อให,องคCกรชุมชนได,รู,

- จ,างเหมาชุมชนเก็บขยะ

ขยะในชุมชน

จักในการบริหารจัดการ

ในชุมชนที่รถเก็บขยะ

ประชาชนที่อาศัย

แข็ง สามารถควบคุม

ปLญหาสิ่งแวดล,อม

เข,าไมถึง

อยูในบริเวณชุมชน

ปองกันและแก,ไขปLญหา

ทาโพธิ์และชุมชน

สิ่งแวดล,อมได,

86,400

86,400

86,400

86,400 - กลุมเปาหมาย

องคCกรชุมชนมีความเข็ม

พัฒนาการคูขวาง 3

6 บริหารจัดการขยะชุมชน
โดยใช,เทคโนโลยี RDF

- แก,ปLญหาการจัดการขยะ สรรหาองคCกรภาคเอกชน/

32,850,000

32,850,000

32,850,000

32,850,000 - กลุมเปาหมาย

- เทศบาลสามารถแก,-

กองสาธารณสุข

มูลฝอยที่เกิดขึ้นในอนาคต รัฐวิสาหกิจ/องคCกรมหาชน

องคCการตางๆที่นํา

ไขปLญหาด,านขยะมูลฝอย และสิ่งแวดล,อม

- เพื่อแก,ปLญหาสิ่งแวดล,อม เพื่อดําเนินการจัดการขยะ

ขยะมากําจัด จํานวน

ทั้งในสวนของเทศบาล

ด,านมลพิษ

55 องคCกร ได,รับการ

นครนครศรีธรรมราช

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน ผลิตพลังงานไฟฟา โดยใช,

กําจัดขยะถูกสุข

และองคCกรปกครองสวน

การจัดการด,านขยะมูลฝอย เทคโนโลยี RDF (Refuse

ลักษณะ

ท,องถิ่นในจังหวัดได,

- เพื่อสงเสริมการสร,าง

มูลฝอยเปIนเชื้อเพลิง และ

Dcrived Fuel) โดยองคCกร

อยางมีประสิทธิภาพ

พลังงานเชื้อเพลิงทดแทน ภาคเอชน/รัฐวิสาหกิจ/

- ลดปLญหาด,านมลพิษ

- เพื่อเปIนศูนยCกลางการ องคCกรมหาชน เปIนผู,ลงทุน

และทําให,สภาพแวดล,อม

กําจัดขยะมูลฝอยของ

ดีขึ้น

ณ สถานที่กําจัดขยะของ

เทศบาลฯ และท,องถิ่นใน เทศบาลนครนคร

- ลดงบประมาณด,าน

จังหวัดนครศรีธรรมราช

คาใช,จายในการจัดการ

ศรีธรรมราช

ด,านขยะมูลฝอยลง

265
เปาหมาย
ที่
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7 บําบัดน้ําเสียและ

วัตถุประสงคC

- เพื่อชวยในการบําบัด

(ผลผลิตของโครงการ)

- ลดปLญหาน้ําเนาเสีย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

500,000

600,000

700,000

800,000 - กลุมเปาหมาย

- คุณภาพของน้ําและ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล,อม

ลดภาวะด,านกลิ่น

น้ําเสียและลดปLญหาทาง ปLญหาทางด,านกลิ่นของ

ได,รับการบําบัด

ปLญหาทางด,านกลิ่นใน

โดยใช,จุลินทรียC

ด,านกลิ่นในลําคลอง

ลําคลองสถานที่กําจัดขยะ

น้ําเสียและกลิ่น

แมน้ําลําคลองดีขึ้น

และชุมชนตางๆภายใน

รวมทั้งชุมชนตางๆ

เหม็นไมน,อยกวา50

- ลดปLญหาด,านกลิ่นและ

เขตเทศบาล

ภายในเขตเทศบาล

แหงตอป`

แมลงวันในสถานที่กําจัด

- ลดตัวออนของแมลง

ขยะของเทศบาลฯ

วันในสถานที่กําจัดขยะ

- สภาพแวดล,อมดีขึ้น

ของเทศบาล
- เพื่อชวยในการรักษา
สิ่งแวดล,อม เนื่องจาก
วิธีการใช,สารจุลินทรียC
ชีวภาพเปIนวิธีที่อาศัย
หลักการทางธรรมชาติ
และลดคาใช,จายในการ
บําบัดน้ําเสีย

266
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8 ศึกษาความเหมาะสมและ

วัตถุประสงคC

(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อศึกษาความเหมาะสม จัดตั้งศูนยCกลางกําจัดขยะ

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

5,500,000

5,500,000

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

เทศบาลสามารถแก,ไข

กองสาธารณสุข

ออกแบบรายละเอียดระบบ (Feasibility Study) ของ มูลฝอยแบบครบวงจร

ปLญหาด,านขยะมูลฝอย

และสิ่งแวดล,อม

ศูนยCกําจัดขยะมูลฝอย

ทั้งในสวนของเทศบาล

ระบบจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาลนคร

5,500,000

ตัวชี้วัด

5,500,000 จํานวน 1 แหง

รวมแบบครบวงจรในระยะ แบบครบวงจรสําหรับพื้นที่ นครศรีธรรมราช และท,อง

นครนครศรีธรรมราช

ที่ 2

ศึกษาและบริเวณใกล,เคียงที่ ถิ่นอื่นๆ ในจังหวัดนคร

และองคCกรปกครองสวน

มีผลตอการพัฒนาเมืองและ ศรีธรรมราช

ท,องถิ่นในจังหวัดได,

วางแผนการจัดการขยะ

อยางมีประสิทธิภาพ

มูลฝอยอยางน,อย 20 ป`

- ลดปLญหาด,านมลพิษ

- เพื่อศึกษาออกแบบ

และทําให,สภาพแวดล,อม

รายละเอียด (Detailed

ดีขึ้น

Engineering Design) ระบบ

จัดการขยะมูลฝอยแบบ
ครบวงจรของเทศบาลและ
พื้นที่อื่นที่เข,ารวมโครงการ
เพื่อรองรับการดําเนินงาน
ไมน,อยกวา 20 ป`
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วัตถุประสงคC
- ศึกษา วิเคราะหCและ
ประเมินผลทางเศรษฐศาสตรC
และการเงินของระบบเก็บ
รวบรวมระบบจัดการขยะ
มูลฝอย ตลอดจนเสนอ
แผนทางด,านการเงินในการ
ดําเนินงานด,านการลงทุน
การเดินระบบและการบํารุง
รักษาระบบ และการจัดเก็บ
คาบริการ
- เสนอรูปแบบและการ
บริหารจัดการโครงการอยาง
เปIนระบบตั้งแตการลด
ปริมาณขยะมูลฝอย การ
แยกขยะมูลฝอย การเก็บ
รวบรวมขยะมูลฝอย การ
จัดตั้งสถานีขนถายขยะ
มูลฝอย การนําขยะมูลฝอย
กลับมาใช,ใหม และการ
กําจัดขยะมูลฝอยแบบ
ผสมผสาน

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก
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9 รณรงคCการรักษา

วัตถุประสงคC

(ผลผลิตของโครงการ)

ดูแลรณรงคCการรักษา

รณรงคCทําความสะอาด

ความสะอาดในที่

ความสะอาดในที่

กวาดขยะ ถางหญ,า

สาธารณะ

สาธารณะในเขตเทศ

กําจัดวัชพืช ตามสถานที่

บาล

สาธารณะในโอกาศวัน

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

300,000

300,000

300,000

300,000 - กลุมเปาหมาย

ถนน คู คลอง ตรอก

กองสาธารณสุข

ถนน คู คลองตางๆ

ซอย และที่สาธารณะได,

และสิ่งแวดล,อม

ได,รับการดูและ

รับการดูแลสะอาดสวย
งามเรียบร,อย

สําคัญตางๆ ที่กําหนด

10 ปรับปรุงสถานที่

เพื่อให,ประชาชนในบริเวณ ประชาชนในบริเวรใกล,

กําจัดขยะ

ใกล,เคียงมีผลกระทบน,อยลงเคียงได,รับผลกระทบลด

ทุงทาลาด

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000 จํานวน 1 แหง

น,อยลง

ประชาชนบริเวณใกล,

กองสาธารณสุข

เคียงได,รับผลกระทบ

และสิ่งแวดล,อม

ด,านกลิ่นลดลง และ
สภาวะด,านน้ําเสียลดลง

รวม

10 โครงการ

-

-

90,602,000

92,662,000

94,308,000

95,129,200

-

-

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท$องถิ่นสี่ป6 (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองส%วนท$องถิ่น ส%วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ผ. 02
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชนและสังคมให$น%าอยู%
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาด$าน ด$านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และประเพณี
3.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค=

1 กอสร-าง/ปรับปรุงอาคารเรียน เพื่อกอสร-าง

(ผลผลิตของโครงการ)
กอสร-างอาคารเรียน

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

30,000,000

30,000,000

30,000,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

หนวยงานที่

(KPI)

จะได-รับ

รับผิดชอบหลัก

ขอรับเงิน
อุดหนุน

30,000,000 จํานวน 1 แหง - นักเรียนระดับปฐมวัย

/อาคารอื่นๆหรือ

ปรับปรัง ซอมแซม

ระดับปฐมวัย

มีอาคารเรียนที่เป@น

ระบบสาธารณูปโภค

หรือตอเติม

อนุบาล 1 - 2

สัดสวนและเหมาะสม

อาคารเรียนอาคาร

ตามวัย

อื่นๆให-มั่นคงถาวร

- นักเรียนระดับปฐมวัย

สวยงาม หรือ

มีสถานที่ในการจัด

กอสร-างอาคารเรียน

กิจกรรมการเรียนรู-ที่เป@น

ใหมให-เพียงพอกับ

สัดสวนและเหมาะสม

จํานวนนักเรียน หรือ

ตามวัย

สํานักการศึกษา องค=กรปกครอง
สวนท-องถิ่น

กอสร-างปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคอื่นๆ

รวม

1 โครงการ

-

-

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000

-

-

-

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

270
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท&องถิ่นสี่ป4 (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ผ. 05
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให&น'าอยู'
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร&างพื้นฐาน
4.ยุทธศาสตร ด&านสาธารณูปโภค และโครงสร&างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

1 โครงการกอสร-างปูยางแอส

วัตถุประสงค7

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อความสะดวก
กอสร-างปูยางแอสฟ6ลท7ติก
และความปลอดภัยของ คอนกรีต(Pavement
ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน Recycling) ขนาดกว-าง16 -.
20 ม ระยะทาง 2,700 ม.
หรือมีพท.ไมน-อยกวา
48,600 ตร.ม

-

-

-

38,880,000

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการชาง
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

เพื่อความสะดวก
กอสร-างปูยางแอสฟ6ลท7ติก
(Pavement Recycling) ถนนพัฒนาการ และความปลอดภัยของ คอนกรีต(Pavement
คูขวางจากบริเวณปากซอยศรีธรรมโศก2
ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน Recycling) ขนาดกว-าง
แยก1 - สามแยกนาหลวง ขนาดกว-าง
20-25 ม. ระยะทาง
20-25 ม. ระยะทาง 3,200 ม. หรือมีพท.
3,200 ม. หรือมีพท.ไมน-อย
ไมน-อยกวา 72,000 ตร.ม.
กวา 72,000 ตร.ม.

-

-

-

57,600,000

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการชาง
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

ฟ6ลท7ติกคอนกรีต(Pavement
Recycling)ถนนราชดําเนิน
Recycling ถนนราชดําเนิน
จากบริเวณวัดท-าวโคตร- สี่แยก
ขนาดกว-าง16-20 ม.
ระยะทาง2,700 ม.หรือมีพท.
ไมน-อยกวา 48,600 ตร.ม

2 โครงการกอสร-างปูยางแอสฟ6ลท7ติกคอนกรีต
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ที่

โครงการ

3 โครงการกอสร-างปูยางแอสฟ6ลท7ติกคอนกรีต

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค7
เพื่อความสะดวก

กอสร-างปูยางแอสฟ6ลท7ติก

ถนนพัฒนาการทุงปรังจากบริเวณ

และความปลอดภัยของ คอนกรีต ปูยางฯหนา0.05

ถนนชลวิถี - ถนนนครศรี-ทุงสง

ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน ม ขนาดกว-าง 6-15 ม.

ปูยางฯหนา0.05 ม ขนาดกว-าง

ระยะทาง 3,070 ม. หรือ

6-15 ม.ระยะทาง3,070ม.หรือ

มีพท.ไมน-อยกวา 32,235

มีพท.ไมน-อยกวา 32,235 ตร.ม.

ตร.ม.

4 โครงการกอสร-างปูยางแอส

เพื่อความสะดวก

กอสร-างปูยางแอสฟ6ลท7ติก

ฟ6ลท7ติกคอนกรีต(Pavement

และความปลอดภัยของ คอนกรีต(Pavement

Recycling)ถนนศรีธรรมโศก

ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน Recycling) ขนาดกว-าง

จากบริเวณแยกซอยศรีธรรม

13-20 ม. ระยะทาง 790 ม.

โศก2- สี่แยกประตูชัยใต- ขนาด

หรือมีพท.ไมน-อยกวา

กว-าง 13-20 ม.ระยะทาง790ม.

13,035 ตร.ม.

2561
(บาท)
14,510,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนมีความ

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการชาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

-

-

10,430,000

-

ประชาชนมีความ

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการชาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

หรือมีพท.ไมน-อยกวา 13,035
ตร.ม.

5 โครงการกอสร-างปูยางแอส

เพื่อความสะดวก

กอสร-างปูยางแอสฟ6ลท7ติก

ฟ6ลท7ติกคอนกรีต(Pavement

และความปลอดภัยของ คอนกรีต(Pavement

Recycling)ถนนนครศรี-ปาก

ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน Recycling) ขนาดกว-าง

พนังจากบริเวณสี่แยกหัวถนน-

30-35 ม. ระยะทาง 1,130

สุดเขตเทศบาลด-านทิศตะวัน

ม. หรือมี พ.ทไมน-อยกวา

ออก ขนาดกว-าง 30-35 ม.

36,725 ตร.ม.

ระยะทาง 1,130 ม. หรือมี พ.ท
ไมน-อยกวา 36,725 ตร.ม.

-

-

-

29,380,000

ประชาชนมีความ

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการชาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

272
ที่

โครงการ

6 โครงการกอสร-างปูยางแอสฟ6ลท7

วัตถุประสงค7
เพื่อความสะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสร-างปูยางแอสฟ6ลท7ติก

ติกคอนกรีตถนนภายในการ

และความปลอดภัยของ คอนกรีตปูยางฯหนา0.05 ม.

เคหะนครศรีธรรมราช 1 งาน

ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน กว-าง 6-10 ม. ระยะทาง

กอสร-างปูยางฯหนา0.05 ม.

2,700 ม. หรือมีพท.ไมน-อย

กว-าง 6-10ม. ระยะทาง 2700

กวา 21,600 ตร.ม.

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

-

2563
(บาท)
9,720,000

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนมีความ

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการชาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

ม. หรือมีพท.ไมน-อยกวา
21,600 ตร.ม.

7 โครงการกอสร-างถนนค.ส.ล.
ซอยบิ๊กเต-(ตอจากของเดิมไป

เพื่อความสะดวก

งานกอสร-างถนน ค.ส.ล.

ทางทิศตะวันออกและแยกไป

และความปลอดภัยของ หนา 0.15 ม. กว-าง 5-6 ม.
ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน ระยะทาง 310 ม. หรือมี

ทางทิศใต-) และรางระบายน้ํา

พท.ไมน-อยกวา 2002 ตร.ม.

ค.ส.ล.(ทั้งสองฝ6Wง) งานกอสร-าง

และรางระบายน้ําค.ส.ล.

ถนน ค.ส.ล.หนา0.15 ม. กว-าง

ภายในกว-าง 0.40 ม. ยาว

5-6 ม. ระยะทาง 310 ม. หรือ

620 ม.

-

-

3,857,000

-

ประชาชนมีความ

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการชาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

มีพท.ไมน-อยกวา 2002 ตร.ม.
และรางระบายน้ําค.ส.ล.ภายใน
กว-าง0.40 ยาว620ม.

8 โครงการกอสร-างปรับปรุงทาง
เท-าถนนราชดําเนิน(ทั้งสองฝ6Wง)
จากบริเวณวัดท-าวโคตร- สี่แยก
หัวถนน ขนาดกว-าง 2-4 ม.
ระยะทาง2,700 ม.หรือมีพท.ไม
น-อยกวา13,500 ตร.ม.

เพื่อความสะดวก

กอสร-างปรับปรุงทางเท-า
และความปลอดภัยของ ขนาดกว-าง 2-4 ม. ระยะ
ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน ทาง 2,700 ม.หรือมีพท.ไม
น-อยกวา 13,500 ตร.ม.

-

-

22,720,000

-

ประชาชนมีความ

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการชาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และปลอดภัย
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ที่

โครงการ

9 โครงการกอสร-างปรับปรุงทาง
เท-าถนนพัฒนาการคูขวาง(ทั้ง
สองฝ6Wง) จากบริเวณปากซอยศรี
ธรรมโศก2 แยก1 - สามแยก

วัตถุประสงค7

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อความสะดวก

กอสร-างปรับปรุงทางเท-า
และความปลอดภัยของ ขนาดกว-าง 2-3 ม. ระยะ
ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน ทาง 3,200 ม.หรือมีพท.ไม
น-อยกวา 16,000 ตร.ม.

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

-

-

-

24,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนมีความ

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการชาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และปลอดภัย

นาหลวง ขนาดกว-าง2-3 ม.
ระยะทาง3,200 ม.หรือมีพท.ไม
น-อยกวา16,000 ตร.ม.

10 โครงการกอสร-างปรับปรุงทาง
เท-าถนนศรีธรรมโศก(ทั้งสองฝ6Wง)
จากบริเวณแยกซอยศรีธรรม
โศก2 - สี่แยกประตูชัยใต-

เพื่อความสะดวก

กอสร-างปรับปรุงทางเท-า
และความปลอดภัยของ ขนาดกว-าง 2-3 ม. ระยะ
ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน ทาง 790 ม.หรือมีพท.ไม
น-อยกวา 3,950 ตร.ม.

-

-

6,650,000

-

ประชาชนมีความ

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการชาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และปลอดภัย

ขนาดกว-าง2-3 ม.ระยะทาง
790ม.หรือมีพท.ไมน-อยกวา
3,950 ตร.ม.

11 โครงการกอสร-างปรับปรุงทาง
เท-าถนนนครศรี-ปากพนัง(ทั้ง
สองฝ6Wง) จากบริเวณสี่แยกหัว
ถนน-สุดเขตเทศบาลด-านทิศ
ตะวันออก ขนาดกว-าง2-3 ม.
ระยะทาง1,130ม.หรือมีพท.ไม
น-อยกวา5,650 ตร.ม.

เพื่อความสะดวก

กอสร-างปรับปรุงทางเท-า
และความปลอดภัยของ ขนาดกว-าง 2-3 ม. ระยะ
ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน ทาง 1,130 ม.หรือมีพท.ไม
น-อยกวา 5,650 ตร.ม.

-

-

9,510,000

-

ประชาชนมีความ

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการชาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และปลอดภัย
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ที่

โครงการ

12 ปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟ6ลท7ติก
พร-อมงานเส-นจราจร และราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล จุดเริ่มต-น

วัตถุประสงค7
เพื่อความสะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงถนนผิวทางแอส

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

-

-

-

2564
(บาท)
7,526,000

และความปลอดภัยของ ฟ6ลท7ติกพร-อมงานเส-นจราจร
ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน และรางระบายน้ํา ค.ส.ล

โครงการ ถนนสายทุงทาลาด

ถนนกว-าง 6-8 ม. ยาว

ด-านข-าง สนามกีฬาจังหวัดมุง

ประมาณ 1,550 ม. หรือ

สูทิศใต-จุดสิ้นสุดโครงการ

พื้นที่ไมน-อยกวา 10,885

ถนนมะขามชุมถึงสะพาน

ตารางเมตร พร-อมงานราง

ถนนกว-าง 6-8 ม. ยาว

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายใน

ประมาณ 1,550 ม. หรือ

กว-าง 0.40 ม. ยาว 500 ม.

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนมีความ

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการชาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

พื้นที่ไมน-อยกวา 10,885
ตารางเมตร พร-อมงานราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายในกว-าง
0.40 ม. ยาว 500 ม.

13 ปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟ6ลท7ติก
พร-อมงานเส-นจราจร จุดเริ่มต-น
โครงการ ถนนราษฏร7บํารุง

เพื่อความสะดวก

ปรับปรุงถนนผิวทางแอส

และความปลอดภัยของ ฟ6ลท7ติกพร-อมงานเส-นจราจร
ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน ถนนกว-าง 3-8 ม. ยาว

ถนนตลาดวัดใหญ ถนนป\าโลง

ประมาณ 1,085 ม. หรือ

ถนนซอยทาวัง ถนนข-างวัดศรี

พื้นที่ไมน-อยกวา 16,810

ทวีจุดสิ้นสุดโครงการจรด

ตารางเมตร

ถนนเทวราช ถนนกว-าง 3-8 ม.
ยาวประมาณ 1,085 ม. หรือ
พื้นที่ไมน-อยกวา 6,810 ตาราง
เมตร

-

-

3,064,500

-

ประชาชนมีความ

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการชาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ
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ที่

โครงการ

14 ปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟ6ลท7ติก
พร-อมงานเส-นจราจร จุดเริ่มต-น
โครงการ ถนนเทวราช ถนน

วัตถุประสงค7
เพื่อความสะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงถนนผิวทางแอส

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

-

-

-

2564
(บาท)
9,589,000

และความปลอดภัยของ ฟ6ลท7ติกพร-อมงานเส-นจราจร
ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน ถนนกว-าง 8-25 ม. ยาว

หน-าวัดศรีทวี ถนนยมราช

ประมาณ 1,942 ม. หรือ

ถนนวัดคิด ถนนเนรมิต ถนน

พื้นที่ไมน-อยกวา 21,311

กาชาด ถนนสะเดียงทอง

ตารางเมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนมีความ

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการชาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

จุดสิ้นสุดโครงการจรดถนน
กระโรม ถนนกว-าง 8-25 ม.
ยาวประมาณ 1,942 ม. หรือ
พื้นที่ไมน-อยกวา 21,311
ตารางเมตร

15 ปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟ6ลท7ติก
พร-อมงานเส-นจราจร และทอ
ระบายน้ําพร-อมบอพัก
จุดเริ่มต-นโครงการ ถนนซอย

เพื่อความสะดวก

ปรับปรุงถนนผิวทางแอส

และความปลอดภัยของ ฟ6ลท7ติกพร-อมงานเส-นจราจร
ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน และทอระบายน้ําพร-อม

เจริญสุข มุงสูทิศใต-เข-าถนน

บอพัก ถนนกว-าง 5-8 ม.
ยาว 1,582 ม. หรือพื้นที่ไม

หลังวิทยาลัยเทคนิค ถนนวัด

น-อยกวา 12,381 ตาราง

แจ-ง จุดสิ้นสุดโครงการจรด

เมตร พร-อมงานทอระบาย

ถนนราชนิคม ถนนกว-าง 5-8ม.

น้ําพร-อมบอพัก ค.ส.ล. Ø

ยาว 1,582 ม. หรือพื้นที่ไม

1.00 ม. ยาว 380 ม.

น-อยกวา 12,381 ตารางเมตร
พร-อมงานทอระบายน้ําพร-อม
บอพัก ค.ส.ล. Ø 1.00 ม. ยาว
380 ม.

-

-

7,939,000

-

ประชาชนมีความ

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการชาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

276
ที่

โครงการ

16 ปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟ6ลท7ติก
พร-อมงานเส-นจราจร และทอ
ระบายน้ําพร-อมบอพัก

วัตถุประสงค7
เพื่อความสะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงถนนผิวทางแอส

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
8,787,000

2563
(บาท)

2564
(บาท)

-

-

และความปลอดภัยของ ฟ6ลท7ติกพร-อมงานเส-นจราจร
ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน และทอระบายน้ําพร-อม

จุดเริ่มต-นโครงการ ถนนราช
นิคม ถนนหลังวัดแจ-งสาย 2

บอพัก ถนนกว-าง 7-22 ม.
ยาว 1,200 ม. หรือพื้นที่ไม

จุดสิ้นสุดโครงการจรดถนน

น-อยกวา 12,966 ตาราง

ตากสิน ถนนกว-าง 7-22 ม.

เมตร พร-อมงานทอระบาย

ยาว 1,200 ม. หรือพื้นที่ไม

น้ําพร-อมบอพัก ค.ส.ล. Ø

น-อยกวา 12,966 ตารางเมตร

1.00 ม. ยาว 456 ม.

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนมีความ

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการชาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

พร-อมงานทอระบายน้ําพร-อม
บอพัก ค.ส.ล. Ø 1.00 ม. ยาว
456 ม.

17 ปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟ6ลท7ติก
พร-อมงานเส-นจราจร
จุดเริ่มต-นโครงการ ถนนทาโพธิ์

เพื่อความสะดวก

ปรับปรุงถนนผิวทางแอส

และความปลอดภัยของ ฟ6ลท7ติกพร-อมงานเส-นจราจร
ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน ถนนกว-าง 7.30-25 ม. ยาว

ถนนตากสิน จุดสิ้นสุด

ประมาณ 1,460 ม. หรือ

โครงการถนนอ-อมคายวชิราวุธ

พื้นที่ไมน-อยกวา 18,300

ถนนกว-าง 7.30 - 25 ม. ยาว

ตารางเมตร

1,460 ม. หรือพื้นที่ไมน-อย
กวา 18,300 ตารางเมตร

-

8,235,000

-

-

ประชาชนมีความ

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการชาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ
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ที่

โครงการ

18 ปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟ6ลท7ติก
พร-อมงานเส-นจราจร จุดเริ่มต-น
โครงการ สามแยกทาดาน

วัตถุประสงค7
เพื่อความสะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงถนนผิวทางแอส

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

-

10,015,000

-

-

และความปลอดภัยของ ฟ6ลท7ติกพร-อมงานเส-นจราจร
ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน ถนนกว-าง 7.5-14.5 ม. ยาว

ถนนศรีปราชญ7 ถนนชุมพูพล

ประมาณ 1,460 ม. หรือ

ถนนบูรณาราม ถนนบออาง

พื้นที่ไมน-อยกวา 18,300

ถนนพระเงิน จุดสิ้นสุด

ตารางเมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนมีความ

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการชาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

โครงการสีแยกถนนพะเนียด
ถนนกว-าง 7.50 - 14.50 ม.
ยาว 2,650 ม. หรือพื้นที่ไม
น-อยกวา 22,257 ตารางเมตร

19 ปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟ6ลท7ติก
พร-อมงานเส-นจราจร จุดเริ่ม
ต-นโครงการ สี่แยกพระเงิน

เพื่อความสะดวก

ปรับปรุงถนนผิวทางแอส

และความปลอดภัยของ ฟ6ลท7ติกพร-อมงานเส-นจราจร
ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน ถนนกว-าง 12-22.5 ม. ยาว

ถนนราชดําเนิน จุดสิ้นสุด

ประมาณ 2,450 ม. หรือ

โครงการสนามกีฬาสุดเขต

พื้นที่ไมน-อยกวา 43,550

เทศบาล ถนนกว-าง 12.00 -

ตารางเมตร

22.50 ม. ยาว 2,450 ม.
หรือพื้นที่ไมน-อยกวา 43,550
ตารางเมตร

-

-

19,597,000

-

ประชาชนมีความ

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการชาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

278
ที่

โครงการ

20 ปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟ6ลท7ติก
พร-อมงานเส-นจราจร จุดเริ่มต-น
โครงการ ถนนอ-อมคาย

วัตถุประสงค7
เพื่อความสะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงถนนผิวทางแอส

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

-

-

-

23,623,000

และความปลอดภัยของ ฟ6ลท7ติกพร-อมงานเส-นจราจร
ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน ถนนกว-าง 27.3-14.2 ม.ยาว

วชิราวุธหน-าซอยเจริญสุข

ประมาณ 2,606 ม. หรือ

ถนนพัฒนาการคูขวาง

พื้นที่ไมน-อยกวา 52,497

จุดสิ้นสุดโครงการซอยพะเนียด

ตารางเมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนมีความ

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการชาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

ถนนกว-าง 27.30 - 14.20 ม.
ยาว 2,606 ม. หรือพื้นที่ไม
น-อยกวา 52,497 ตารางเมตร

21 กอสร-างทอเหลี่ยม ค.ส.ล

เพื่อพัฒนาระบบ

กอสร-างทอเหลี่ยม ค.ส.ล

พร-อมทางเท-า ถนนอ-อมคาย

ระบายน้ําในเขต

กว-าง 1.50x1.50 เมตร

วชิราวุธจากปากซอยเจริญสุข

เทศบาบลฯให-มี

ยาว 460 เมตร พร-อม

ถึงบริษัทออนด-า ทอเหลี่ยม

ประสิทธิภาพ

ทางเท-า

13,800,000

-

-

-

ประชาชนมีความ

ระบบระบายน้ําในเขตเทศบาบลฯ สํานักการชาง

พึงพอใจร-อยละ 80 มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ค.ส.ล.กว-าง 1.50x1.50 เมตร
ยาว 460 เมตร ตามรูปแบบ
.และรายการของเทศบาล

22 กอสร-างถนนผิวแอสฟ6ลท7ติก

เพื่อความสะดวก

กอสร-างถนนผิวแอสฟ6ลท7ติก

คอนกรีต ถนนพระบรมธาตุ

และความปลอดภัยของ คอนกรีต ถนนกว-าง 6.00 -

ถนนกว-าง 6.00 - 12.00 เมตร

ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน 12.00 เมตร

-

-

-

6,060,000

ประชาชนมีความ

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการชาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

279
ที่

โครงการ

23 กอสร-างถนนผิวแอสฟ6ลท7

วัตถุประสงค7

เพื่อความสะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสร-างถนนผิวแอสฟ6ลท7

คอนกรีตถนนศรีธรรมราช +

และความปลอดภัยของ คอนกรีต ถนนกว-าง 9.00 -

ติดถนนชลวิถีถนนกว-าง 9.00 -

ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน 14.00 เมตร

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

-

-

-

19,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนมีความ

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการชาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

14.00 เมตร

24 กอสร-างถนนผิวแอสฟ6ลท7ติก

เพื่อความสะดวก

กอสร-างถนนผิวแอสฟ6ลท7ติก

คอนกรีตถนนศรีธรรมโศก กว-าง

และความปลอดภัยของ คอนกรีต กว-าง 10.00 เมตร

10.00 เมตร

ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน

25 กอสร-างถนนผิวแอสฟ6ลท7ติก

เพื่อความสะดวก

กอสร-างถนนผิวแอสฟ6ลท7ติก

คอนกรีต ถนนศรีปราชญ7

และความปลอดภัยของ คอนกรีต ถนนกว-าง 7.30-

ถนนกว-าง 7.30-12.00 เมตร

ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน 12.00 เมตร

26 กอสร-างถนนผิวแอสฟ6ลท7ติก

เพื่อความสะดวก

กอสร-างถนนผิวแอสฟ6ลท7ติก

คอนกรีตถนนพัฒนาการคูขวาง

และความปลอดภัยของ คอนกรีต ผิวจราจรกว-าง

จากสามแยกนาหลวงไปทางทิศ

ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน 14.20 เมตร

เหนือ ถึงสายแยกถนนพะเนียด
ผิวจราจรกว-าง 14.20 เมตร

-

-

-

14,000,000

ประชาชนมีความ

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการชาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

-

-

-

10,940,000

ประชาชนมีความ

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการชาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

-

-

-

50,200,000

ประชาชนมีความ

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการชาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

280
ที่

โครงการ

27 กอสร-างปรับปรุงถนนแอสฟ6ลท7ติกคอนกรีต

วัตถุประสงค7
เพื่อความสะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสร-างปรับปรุงถนนแอส

และทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน

และความปลอดภัยของ ฟ6ลท7ติกคอนกรีตหนา 0.05

ชลประทาน 3 ขวา ถนนแอสฟ6ลท7ตหนา

ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน เมตร กว-างประมาณ 6.00

0.05 เมตร กว-างประมาณ 6.00 เมตร ยาว

เมตร ยาวประมาณ 2,700

ประมาณ 2,700.00 เมตร หรือพื้นที่ไมน-อย

เมตร หรือพื้นที่ไมน-อยกวา

กวา 15,700.00 ตารางเมตร และกอสร-าง

15,700.00 ตารางเมตร

ทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

และกอสร-างทอระบายน้ํา

เส-นผาศูนย7กลาง 1.50 เมตร พร-อมฝาบอพัก

คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด

คอนกรีตเสริมเหล็ก ทุกระยะ 10.00 เมตร

พร-อมฝาบอพักคอนกรีตเสริม

พร-อมกอสร-างทอลอดเหลี่ยม กว-างภายใน

และกอสร-างทอลอดเหลี่ยม

1.50x1.50x1.00 เมตร ยาวประมาณ

กว-างภายใน 1.50x1.50x

80.00 เมตร บริเวณถนนสายนาพรุ-ปากพูน

1.00 เมตร ยาวประมาณ

ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลฯ

80.00 เมตร

28 กอสร-างทอลอดเหลี่ยม และถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยชุมแสง จากถนนกะโรมไป

เพื่อความสะดวก

กอสร-างทอลอดเหลี่ยม และ

และความปลอดภัยของ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ทางทิศใต- เลี้ยวเข-าซอยต-นหว-า 4 ถึงคลอง ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน ทอลอดเหลี่ยมกว-างภายใน
ห-วย ทอลอดเหลี่ยมกว-างภายใน 1.50 เมตร
1.50 เมตร ยาวประมาณ
ยาวประมาณ 642.00 เมตร และกอสร-าง
642.00 เมตร และกอสร-าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา

กว-าง 3.00-4.00 เมตร ยาวประมาณ

0.15 เมตร กว-าง 3.00-4.00

642.00 เมตร หรือพื้นที่ไมน-อยกวา

เมตร ยาวประมาณ 642.00

2,418.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและ

เมตร หรือพื้นที่ไมน-อยกวา

รายการของเทศบาลฯ

2,418.00 ตารางเมตร

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

-

-

-

42,500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนมีความ

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการชาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

-

-

-

14,400,000

ประชาชนมีความ

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการชาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

281
ที่

โครงการ

29 กอสร-างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและราง

วัตถุประสงค7
เพื่อความสะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสร-างถนนคอนกรีตเสริม

ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุงขา

และความปลอดภัยของ เหล็ก หนา 0.15 เมตร กว-าง

จากถนนกะโรมไปทางทิศใต- ถึงถนนคลอง

ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน ประมาณ 3.50 -4.00 เมตร

ชลประทาน 3 ขวา ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ยาวประมาณ 1,090 เมตร

หนา 0.15 เมตร กว-างประมาณ 3.50 -

หรือพื้นที่ไมน-อยกวา 4,088

4.00 เมตร ยาวประมาณ 1,090 เมตร

ตารางเมตร และกอสร-างราง

หรือพื้นที่ไมน-อยกวา 4,088.00 ตารางเมตร

ระบายน้ําคอนกรีตเสริม

และกอสร-างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในกว-าง 0.40เมตร

เหล็ก ภายในกว-าง 0.40 เมตร ยาวประมาณ

ยาวประมาณ 1,090 เมตร

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

-

-

-

2564
(บาท)
7,390,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนมีความ

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการชาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

1,090 เมตร ตามรูปแบบและรายการของ
เทศบาล

30 กอสร-างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และทอ

เพื่อความสะดวก

กอสร-างถนนคอนกรีตเสริม

ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจิตโอวาท และความปลอดภัยของ เหล็กหนา 0.15 เมตร กว-าง
จากซอยทวดทอง 3 ไปทางทิศตะวันตก
ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน ประมาณ 6.00 เมตร ยาว
เลี้ยวขวาไปทางทิศเหนือจนสุดซอย ถนน
ประมาณ 495.00 เมตร หรือ
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว-าง

พื้นที่ไมน-อยกวา 2,970.00

ประมาณ 6.00 เมตร ยาวประมาณ 495.00

ตารางเมตร และกอสร-างทอ

เมตร หรือพื้นที่ไมน-อยกวา 2,970.00

ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก

ตารางเมตร และกอสร-างทอระบายน้ํา

ขนาดเส-นผาศูนย7กลาง1.00

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส-นผาศูนย7กลาง

เมตร พร-อมฝาพักเหล็กรัง

1.00 เมตร พร-อมฝาพักเหล็กรังผึ้งทุกระยะ

ผึ้งทุกระยะ10.00 เมตร

10.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

-

6,580,000

-

-

ประชาชนมีความ

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการชาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

282
ที่

โครงการ

31 กอสร-างถนนปูยางแอสฟ6ลท7

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค7
เพื่อความสะดวก

กอสร-างถนนปูยางแอสฟ6ลท7

ติกคอนกรีต ถนนสะพานยาว

และความปลอดภัยของ กว-าง 7.00-16.50 ม. ยาว

จากสะพานทุงปรัง ถึง ถนน

ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน 2,200 เมตร หนา 0.05

กะโรม กว-าง 7.00-16.50 ม.

เมตร หรือพื้นที่ไมน-อยกวา

ยาว 2,200 เมตร หนา 0.05

19,000 ตารางเมตร

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

-

-

-

2564
(บาท)
8,550,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนมีความ

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการชาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

เมตร หรือพื้นที่ไมน-อยกวา
19,000 ตารางเมตร

32 กอสร-างถนน ค.ส.ล.และทอ

เพื่อความสะดวก

กอสร-างถนน ค.ส.ล. กว-าง

ระบายน้ํา ค.ส.ล.เส-นผาศูนย7

และความปลอดภัยของ 4.00-7.00 ม.ยาว 1,480

กลาง 0.8 0 เมตร พร-อมยก

ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ

ระดับฝารางระบายน้ํา ค.ส.ล.

พื้นที่ไมน-อยกวา 8,140

ซอยประชาพัฒนา ถนน ค.ส.ล.

ตารางเมตร และทอระบาย

กว-าง 4.00-7.00 ม.ยาว 1,480

น้ํา ค.ส.ล. เส-นผาศูนย7กลาง

เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่

0.80 เมตร พร-อมบอพักฝา

ไมน-อยกวา 8,140 ตารางเมตร

เหล็กรังผึ้งทุกระยะ 10.00 -

และทอระบายน้ํา ค.ส.ล.

11.00 เมตร ยาว 830.00

เส-นผาศูนย7กลาง 0.80 เมตร

เมตร

พร-อมบอพักฝาเหล็กรังผึ้ง ทุก
ระยะ10.00-11.00 เมตร ยาว
830.00 เมตร

9,980,000

-

-

-

ประชาชนมีความ

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการชาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

283
ที่

โครงการ

33 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟ6ลท7

วัตถุประสงค7
เพื่อความสะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสร-างถนนปูยางแอสฟ6ลท7

ติกคอนกรีตถนนสายนาพรุ-

และความปลอดภัยของ ติกคอนกรีต กว-าง 9.50-

ปากพูน 4103 จากสี่แยก

ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน 15.50 เมตร ยาว 680 เมตร

เบญจมฯไปทางทิศเหนือ ถนน

หรือพื้นที่ไมน-อยกวา 16,500

กว-าง9.50-15.50 เมตร ยาว

ตารางเมตร

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

-

13,200,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนมีความ

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการชาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

680 เมตร หรือพื้นที่ไมน-อย
กวา 16,500 ตารางเมตร

34 กอสร-างปรับปรุงทางเท-าถนน

เพื่อความสะดวก

กอสร-างปรับปรุงทางเท-า

สายนาพรุ-ปากพูน 4103 (ทั้ง

และความปลอดภัย

กว-าง 2.00-4.00 เมตร ยาว

2 ฝ6Wง)จากสี่แยกเบญจมฯไป

ของประชาชน

500 เมตร หรือพื้นที่ไมน-อย

ทางทิศเหนือ กว-าง 2.00-4.00

-

-

-

5,000,000

ประชาชนมีความ

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการชาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กวา 3,000 ตารางเมตร

เมตร ยาว 500 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน-อยกวา 3,000
ตารางเมตร

35 โครงการกอสร-างปูยางแอส

เพื่อความสะดวก

กอสร-างปูยางแอสฟ6ลท7ติก

ฟ6ลท7ติกคอนกรีต(Pavement

และความปลอดภัยของ คอนกรีต(Pavement

Recycling)ถนนนครศรี-ทุงสง

ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน Recycling) ขนาดกว-าง

จากบริเวณสี่แยกหัวถนน -

30-35 ม. ระยะทาง 200 ม.

สุดเขตเทศบาลด-านทิศตะวันตก

หรือมี พท.ไมน-อยกวา

ขนาดกว-าง30-35 ม.ระยะทาง

6,500 ตร.ม.

200 ม. หรือมี พท.ไมน-อยกวา
6,500 ตร.ม.

-

-

-

5,200,000

ประชาชนมีความ

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการชาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

284
ที่

โครงการ

36 โครงการกอสร-างปูยางแอส

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค7
เพื่อความสะดวก

กอสร-างปูยางแอสฟ6ลท7ติก

ฟ6ลท7ติกคอนกรีต(Pavement

และความปลอดภัยของ คอนกรีต(Pavement

Recycling)ถนนนครศรี-หัวไทร

ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน Recycling) ขนาดกว-าง

จากบริเวณสี่แยกหัวถนน-

15-22 ม. ระยะทาง 280 ม.

สุดเขตเทศบาลด-านทิศใต- ขนาด

หรือมีพท.ไมน-อยกวา 5,180

กว-าง15-22 ม.ระยะทาง 280ม.

ตร.ม.

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

-

2563
(บาท)
4,150,000

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนมีความ

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการชาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

หรือมีพท.ไมน-อยกวา 5,180 ตร.ม.

37 โครงการกอสร-างปูยางแอส

เพื่อความสะดวก

กอสร-างปูยางแอสฟ6ลท7ติก

ฟ6ลท7ติกคอนกรีต(Pavement

และความปลอดภัยของ คอนกรีต(Pavement

Recycling)ถนนพระบรมธาตุ

ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน Recycling) ขนาดกว-าง 6 -

จากบริเวณถนนมังคุด -

11 ม. ระยะทาง565ม.หรือ

ถนนชลวิถี ขนาดกว-าง6-11 ม.

มีพท.ไมน-อยกวา4,520 ตร.ม.

-

-

-

3,620,000

ประชาชนมีความ

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการชาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

ระยะทาง565ม.หรือมีพท.ไม
น-อยกวา4,520 ตร.ม.

38 โครงการกอสร-างปูยางแอสฟ6ลท7

เพื่อความสะดวก

กอสร-างปูยางแอสฟ6ลท7ติก

ติกคอนกรีตซอยหอไตร 1 และ

และความปลอดภัยของ คอนกรีต ปูยางฯหนา 0.05

รางระบายน้ํา ค.ส.ล.(ฝ6Wงทิศใต-)

ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน ม. ขนาดกว-าง 5 - 7 ม.

งานกอสร-างปูยางฯ หนา

ระยะทาง 725 ม. หรือมีพท.

0.05 ม. ขนาดกว-าง 5-7 ม.

ไมน-อยกวา 3,102 ตร.ม.

ระยะทาง 725 ม. หรือมี พท.

และรางระบายน้ําค.ส.ล.

ไมน-อยกวา 3,102 ตร.ม. และ

ขนาดภายในกว-าง 0.40 ม.

รางระบายน้ําค.ส.ล.ขนาดภาย

ยาว 725 ม.

ในกว-าง 0.40ม. ยาว 725ม.

3,210,000

-

-

-

ประชาชนมีความ

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการชาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

285
ที่

โครงการ

39 โครงการกอสร-างถนน ค.ส.ล.

วัตถุประสงค7
เพื่อความสะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสร-างถนน ค.ส.ล. 0.15 ม.

ซอยอูอาบแยกไปทางทิศเหนือ

และความปลอดภัยของ กว-าง 5-8ม. ระยะทาง 455

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ทั้ง

ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน ม. หรือมีพท.ไมน-อยกวา

สองฝ6Wง งานกอสร-างถนน ค.ส.ล

2,957 ตร.ม. และรางระบาย

0.15 ม. กว-าง 5-8 ม. ระยะทาง

น้ํา ค.ส.ล.ทั้งสองฝ6Wง ภายใน

455 ม. หรือมีพท.ไมน-อยกวา

กว-าง 0.40 ม. ยาว 910 ม.

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

-

-

-

2564
(บาท)
5,680,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนมีความ

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการชาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

2,957 ตร.ม. และรางระบายน้ํา
ค.ส.ล. ภายในกว-าง0.40ม. ยาว
910 ม.

40 กอสร-างทอเหลี่ยม ค.ส.ล.

เพื่อพัฒนาระบบ

กอสร-างทอเหลี่ยม ค.ส.ล

พร-อมทางเท-า ถนนอ-อมคาย

ระบายน้ําในเขต

กว-าง 1.50x1.50 เมตร

วชิราวุธจากซอยสิริสุข ถึง

เทศบาบลฯให-มี

ยาว 460 เมตร พร-อม

โรงพยาบาลนครินทร7 ทอ

ประสิทธิภาพ

ทางเท-า

4,980,000

-

-

-

ประชาชนมีความ

ระบบระบายน้ําในเขตเทศบาบลฯ สํานักการชาง

พึงพอใจร-อยละ 80 มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เหลี่ยมค.ส.ล.กว-าง 1.50x1.50
เมตร ยาว 166 เมตร ตามรูป
แบบและรายการของเทศบาล

41 กอสร-างถนน ค.ส.ล. ซอยประ

เพื่อความสะดวก

กอสร-างถนน ค.ส.ล. ถนน

ชุมพร ถนนกว-าง 4.00 - 5.50

และความปลอดภัยของ กว-าง 4.00 - 5.50 เมตร

เมตร พร-อมรางระบายน้ํา กว-าง

ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน พร-อมรางระบายน้ํา กว-าง

0.40 เมตร

4,850,000

ประชาชนมีความ

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการชาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

0.40 เมตร

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

286
ที่

โครงการ

42 กอสร-างถนน ค.ส.ล.

วัตถุประสงค7
เพื่อความสะดวก

(ผลผลิตของโครงการ)
กอสร-างถนน ค.ส.ล. ถนน

ซอยอินทนินแยก 1 ถนนกว-าง

และความปลอดภัยของ กว-าง 5.70 เมตร พร-อมราง

5.70 เมตร พร-อม รางระบาย

ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน ระบายน้ํา กว-าง 0.40 เมตร

น้ํา กว-าง 0.40 เมตร ทั้งสองฝ6Wง

43 กอสร-างถนนผิวแอสฟ6ลท7ติก

2561
(บาท)
2,760,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

(KPI)

-

-

-

ประชาชนมีความ

จะได-รับ

รับผิดชอบหลัก

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการชาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

ทั้งสองฝ6Wง
เพื่อความสะดวก

กอสร-างถนนผิวแอสฟ6ลท7ติก

คอนกรีต ถนนกรแก-ว

และความปลอดภัยของ คอนกรีต ถนนกว-าง 5.60

ถนนกว-าง 5.60 เมตร พร-อม

ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน เมตร พร-อมยกฝาบอพัก

-

-

-

2,730,000

ประชาชนมีความ

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการชาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

ยกฝาบอพัก

44 กอสร-างถนนผิวแอสฟ6ลท7ติก

เพื่อความสะดวก

กอสร-างถนนผิวแอสฟ6ลท7ติก

คอนกรีต ถนนประตูขาว

และความปลอดภัยของ คอนกรีต ถนนกว-าง 5.20 -

ถนนกว-าง 5.20 - 9.90 เมตร

ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน 9.90 เมตรพร-อมยกฝาบอพัก

-

-

-

3,440,000

ประชาชนมีความ

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการชาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

พร-อมยกฝาบอพัก

45 กอสร-างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และราง

เพื่อความสะดวก

กอสร-างถนนคอนกรีตเสริม

ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชา

และความปลอดภัยของ เหล็ก หนา 0.15 เมตร กว-าง

อุทิศ จากถนนกะโรมไปทาง ทิศใต- ถนน

ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน ประมาณ 5 เมตร ยาว 444

คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว-าง

เมตร หรือพื้นที่ไมน-อยกวา

ประมาณ 5.00 เมตร ยาวประมาณ 444.00

2,220 ตารางเมตร และ

เมตร หรือพื้นที่ไมน-อยกวา 2,220.00

กอสร-างรางระบายน้ําคอน

ตารางเมตร และกอสร-างรางระบายน้ํา

กรีตเสริมเหล็กภายในกว-าง

คอนกรีตเสริมเหล็กภายในกว-าง 0.40 เมตร

0.40 เมตร ยาวประมาณ

ยาวประมาณ 444.00 เมตร ตามรูปแบบ

444 เมตร

-

-

3,480,000

-

ประชาชนมีความ

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการชาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

และรายการของเทศบาล

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

287
ที่

โครงการ

46 กอสร-างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและทอ

วัตถุประสงค7
เพื่อความสะดวก

(ผลผลิตของโครงการ)
กอสร-างถนนคอนกรีตเสริม

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

(KPI)

2,960,000

-

-

-

ประชาชนมีความ

ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน-าแขวง และความปลอดภัยของ เหล็ก หนา 0.15 เมตร กว-าง
จากถนนกะโรมไปทางทิศใต- เลี้ยวขวาไป
ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน ประมาณ 4 เมตร ยาว 380
ทางทิศตะวันตกจนสุดซอย ถนนคอนกรีต
เมตร หรือพื้นที่ไมน-อยกวา
เสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว-างประมาณ

1,520 ตารางเมตร และ

4.00 เมตร ยาวประมาณ 380.00 เมตร

กอสร-างทอระบายน้ําคอน

หรือพื้นที่ไมน-อยกวา 1,520.00 ตารางเมตร

กรีตเสริมเหล็กเส-นผาศูนย7

และกอสร-างทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม

กลาง 0.60 เมตร พร-อมฝา

เหล็ก ขนาดเส-นผาศูนย7กลาง0.60 เมตร

บอพักเหล็กรังผึ้ง ทุกระยะ

พร-อมฝาบอพักเหล็กรังผึ้ง ทุกระยะ 10

10 เมตร ยาวประมาณ

เมตร ยาวประมาณ 380.00 เมตร ตาม

380 เมตร

จะได-รับ

รับผิดชอบหลัก

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการชาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

รูปแบบและรายการของเทศบาล

47 กอสร-างปรับปรุงทางเท-าคอนกรีตพิมพ7ลาย

เพื่อความสะดวก

กอสร-างปรับปรุงทางเท-า

ถนนกะโรม จากสะพานทาเรียนไปทางทิศ

และความปลอดภัยของ คอนกรีตพิมพ7ลายทั้ง 2 ฝ6Wง

ตะวันตก ถึงหน-าแขวงการทาง

ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน ถนน พื้นที่ไมน-อยกวา

นครศรีธรรมราช ทั้ง 2 ฝ6Wงถนน พื้นที่ไม

-

-

-

19,300,000

ประชาชนมีความ

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการชาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และปลอดภัย

12,200.00 ตารางเมตร

น-อยกวา12,200.00 ตารางเมตร ตาม
รูปแบบและรายการของเทศบาล

48 กอสร-างคันหินพร-อมทางเท-าคอนกรีตพิมพ7
ลาย ถนนสายนาพรุ - ปากพูน (ฝ6Wงทิศ

เพื่อความสะดวก

กอสร-างคันหินพร-อมทางเท-า

4,280,000

-

-

และความปลอดภัยของ คอนกรีตพิมพ7ลาย พื้นที่ไม

-

ประชาชนมีความ

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการชาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และปลอดภัย

ตะวันออก) จากสามแยกถนนชลประทาน 3 ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน น-อยกวา 2,300.00 ตาราง
ขวา ไปทางทิศเหนือ ถึงบริษัทมิซูชูเกียรติ
เมตร
พื้นที่ไมน-อยกวา 2,300.00 ตารางเมตร
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

288
ที่

โครงการ

49 กอสร-างปรับปรุงถนนแอสฟ6ลท7ติกคอนกรีต

วัตถุประสงค7
เพื่อความสะดวก

(ผลผลิตของโครงการ)
กอสร-างปรับปรุงถนนแอส

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
3,870,000

2563
(บาท)

2564
(บาท)

(KPI)

-

-

ประชาชนมีความ

ซอยทวดทอง 3 จากถนนกะโรมไปทางทิศใต- และความปลอดภัยของ ฟ6ลท7ติกคอนกรีตหนา 0.05
ถึงถนนชลประทาน 3 ขวา ถนนแอสฟ6ลท7

จะได-รับ

รับผิดชอบหลัก

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการชาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน เมตร กว-างประมาณ 3.50 -

ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว-าง

7.50 เมตร ยาวประมาณ

ประมาณ 3.50 - 7.50 เมตร ยาวประมาณ

1,075.00 เมตร หรือพื้นที่ไม

1,075.00 เมตร หรือพื้นที่ไมน-อยกวา

น-อยกวา 6,450.00 ตาราง

6,450.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและ

เมตร

รายการของเทศบาล

50 กอสร-างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและราง

เพื่อความสะดวก

กอสร-างถนนคอนกรีตเสริม

-

-

3,450,000

ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนแก-ว และความปลอดภัยของ เหล็กหนา 0.15 เมตร กว-าง
จากถนนกะโรมไปทางทิศใต- จนถึงซอยต-น

-

ประชาชนมีความ

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการชาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน ประมาณ 2-3 เมตร ยาว

หว-า 6 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15

ประมาณ 560 เมตรหรือ

เมตร กว-างประมาณ 2.00-3.00 ตาราง
เมตร
ยาวประมาณ 560.00 เมตร หรือพื้นที่ไม

พื้นที่ไมน-อยกวา 1,680

น-อยกวา 1,680.00 ตารางเมตร และ

น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก

กอสร-างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในกว-าง 0.40 เมตร

ภายในกว-าง 0.40 เมตร ยาวประมาณ

ความยาวประมาณ 560 เมตร

ตารางเมตร กอสร-างราง

560.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของ
เทศบาล

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

289
ที่

โครงการ

51 กอสร-างทอลอดเหลี่ยมข-ามถนนกะโรม

วัตถุประสงค7
เพื่อความสะดวก

(ผลผลิตของโครงการ)
กอสร-างทอลอดเหลี่ยมภาย

บริเวณปากซอยหน-าแขวงไปทางทิศเหนือ

และความปลอดภัยของ ในกว-าง 1.50 x 1.50 x

เข-าซอยสามัคคี กอสร-างทอทอดเหลี่ยม

ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน 1.00 เมตร ยาวประมาณ

ภายในกว-าง 1.50 x 1.50 x 1.00 เมตร

40.00 เมตร และทอลอด

ยาวประมาณ 40.00 เมตร และกอสร-าง

เหลี่ยมภายในกว-าง 1.50

ทอดลอดเหลี่ยมในซอยสามัคคี ทอลอด

เมตร ยาวประมาณ 200.00

เหลี่ยมภายในกว-าง 1.50 เมตร ยาว

เมตร พร-อมกอสร-างถนน

ประมาณ 200.00 เมตร พร-อมกอสร-างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15

คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว-าง

เมตร กว-างประมาณ 2.00

ประมาณ 2.00 - 5.00 เมตร ยาวประมาณ

- 5.00 เมตร ยาวประมาณ

240.00 เมตร หรือพื้นที่ไมน-อยกวา 1,080

240.00 เมตร หรือพื้นที่ไม

ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการ

น-อยกวา 1,080 ตารางเมตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

-

-

-

2564
(บาท)
5,670,000

(KPI)
ประชาชนมีความ

จะได-รับ

รับผิดชอบหลัก

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการชาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

ของเทศบาลฯ

52 กอสร-างถนนปูยางแอสฟ6ลท7

เพื่อความสะดวก

กอสร-างถนนปูยางแอสฟ6ลท7

ติกคอนกรีต ซอยไสเจริญ

และความปลอดภัยของ ติกคอนกรีต กว-าง 4.00-

กว-าง 4.00-6.00 เมตร ยาว

ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน 6.00 เมตร ยาว 1,360 เมตร

1,360 เมตร หนา 0.05 เมตร

หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่

หรือพื้นที่ไมน-อยกวา 6,800

ไมน-อยกวา 6,800 ตาราง

ตารางเมตร

เมตร

เปาหมาย

-

-

-

3,100,000

ประชาชนมีความ

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการชาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

290
ที่

โครงการ

53 กอสร-างถนน ค.ส.ล. ซอยทาง
เข-าโรงเรียนชูศิลปb ถนนหนา
0.15 เมตร ผิวจราจรกว-าง
6.00 - 7.00 เมตร ยาว 784.50
เมตร หรือพื้นที่ไมน-อยกวา 5207

วัตถุประสงค7
เพื่อความสะดวก

(ผลผลิตของโครงการ)
กอสร-างถนน ค.ส.ล.

ตารางแมตร พร-อมยกฝาบอพัก

156 ฝา

156 ฝา

ซอยประชาสามัคคี ถนนหนา 0.15 เมตร
ผิวจราจรกว-าง 750 เมตร

4,600,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

(KPI)

-

-

-

ประชาชนมีความ

และความปลอดภัยของ ถนนหนา
ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน 0.15 เมตร ผิวจราจรกว-าง
6.00 - 7.00 เมตร ยาว
784.50
เมตร หรือพื้นที่ไมน-อยกวา 5207

ตารางแมตร พร-อมยกฝาบอพัก

54 กอสร-างถนน ค.ส.ล.

2561
(บาท)

เพื่อความสะดวก

กอสร-างถนน ค.ส.ล.

ผิวจราจรกว-าง 750 เมตร

3772 ตารางเมตร

ยาว 503 เมตร

รับผิดชอบหลัก

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการชาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

3,200,000

-

-

-

และความปลอดภัยของ ซอยประชาสามัคคี
ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน ถนนหนา 0.15 เมตร

ยาว 503 เมตร หรือพื้นที่ไมน-อยกวา

จะได-รับ

ประชาชนมีความ

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการชาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

หรือพื้นที่ไมน-อยกว 3772
ตารางเมตร

55 โครงการกอสร-างทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ชนิดทอเหลี่ยม บริเวณซอยศรีธรรมโศก 6
ตั้งแตซอยศรีธรรมโศก 6 ผานถนนลําเหมือง
ผานถนนกรแก-ว ถึงคลองหน-าเมือง ทอลอด
เหลี่ยมภายในกว-างเฉลี่ย 1.50 - 2.00 ม.

กอสร-างทอระบายน้ํา ค.ส.ล
และความปลอดภัยของ ชนิดทอเหลี่ยม ภายในกว-าง
ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน เฉลี่ย 1.50 - 2.00 เมตร
ความยาวไมน-อยกวา 1,500
เมตร
เพื่อความสะดวก

60,000,000

60,000,000

60,000,000

60,000,000

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวกสํานักการขาง
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ
ประชาชนมีความ

ความยาวไมน-อยกวา 1,500 เมตร
เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

291
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

(ผลผลิตของโครงการ)

56 โครงการกอสร-างทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
เพื่อความสะดวก
กอสร-างทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
เส-นผาศูนย7กลางไมน-อยกวา 1.00 เมตร และความปลอดภัยของ เส-นผาศูนย7กลางไมน-อยกวา
และงานปรับปรุงถนนแอสฟ6ลท7ติกคอนกรีต

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

(KPI)

50,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

ประชาชนมีความ

จะได-รับ

รับผิดชอบหลัก

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการขาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน 1.00 เมตร ความยาวไมน-อย

Pavement Recycling บริเวณถนนศรี

กวา 2,100 เมตร และ

ปราชญ7 , ถนนศรีธรรมโศก และถนน

ปรับปรุงถนนแอสฟ6ลท7ติก

ประตูชัยใต- ตั้งแตสามแยกทาดาน ถึง

คอนกรีตปรับปรุงถนนแอส

สี่แยกประตูชัย ทอระบายน้ํา

ฟ6ลท7ติกคอนกรีต ถนนกว-าง

เส-นผาศูนย7กลางไมน-อยกวา 1.00 เมตร

เฉลี่ย 10 – 14 เมตร ความ

ความยาวไมน-อยกวา 2,100 เมตร และ

ยาวไมน-อยกวา 4,300 เมตร

ปรับปรุงถนนแอสฟ6ลท7ติกคอนกรีต ถนน

หรือพื้นที่ไมน-อยกวา 51,600

กว-างเฉลี่ย 10 – 14 เมตร ความยาวไมน-อย

ตารางเมตร

กวา 4,300 เมตร หรือพื้นที่ไมน-อยกวา
51,600 ตารางเมตร
57 โครงการกอสร-างทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ชนิด
เพื่อความสะดวก
กอสร-างทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ทอเหลี่ยม บริเวณถนนพัฒนาการคูขวาง และความปลอดภัยของ ชนิดทอเหลี่ยมภายในกว-าง
ตั้งแตสะพานคลองสวนหลวง ถึง สะพาน ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน เฉลี่ย 1.00 – 1.50 เมตร
คลองคูพาย ทอลอดเหลี่ยมภายในกว-างเฉลี่ย

ความยาวไมน-อยกวา

1.00 – 1.50 เมตร ความยาวไมน-อยกวา

1,100 เมตร

36,000,000

36,000,000

36,000,000

36,000,000

ประชาชนมีความ

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการขาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

1,100 เมตร
เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

292
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

(ผลผลิตของโครงการ)

58 โครงการกอสร-างทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ชนิด เพื่อความสะดวก
กอสร-างทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ทอเหลี่ยม บริเวณถนนกะโรม ตั้งแตปาก และความปลอดภัยของ ชนิดทอเหลี่ยมภายในกว-าง
ซอยหน-าแขวงไปทางทิศเหนือเข-าซอย ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน 1.50 เมตร พร-อมฝาเหล็ก
สามัคคีเชื่อมกับทอลอดเหลี่ยมของเดิม ทอ

รังผึ้ง ทุกระยะ 10.00 เมตร

ลอดเหลี่ยมภายในกว-าง 1.50 เมตร พร-อม

และกอสร-างถนนคอนกรีต

ฝาเหล็กรังผึ้ง ทุกระยะ 10.00 เมตร และ

เสริมเหล็ก หนา 0.15 –

กอสร-างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15

0.25 เมตร กว-างไมน-อยกวา

– 0.25 เมตร กว-างไมน-อยกวา 3.00 เมตร

3.00 เมตร ความยาวไมน-อย

ความยาวไมน-อยกวา 240 เมตร หรือพื้นที่

กวา 240 เมตร หรือพื้นที่

ไมน-อยกวา 720 ตารางเมตร
59 โครงการกอสร-างทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
เพื่อความสะดวก
ชนิด
ทอเหลี่ยม และถนน ค.ส.ล. ซอยชุมแสง และความปลอดภัยของ
จากถนนกะโรมไปทางทิศใต-เลี้ยวเข-าซอย ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

(KPI)

18,000,000

18,000,000

18,000,000

18,000,000

ประชาชนมีความ

จะได-รับ

รับผิดชอบหลัก

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการขาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

ไมน-อยกวา 720 ตารางเมตร
กอสร-างทอระบายน้ํา ค.ส.ล.

32,000,000

32,000,000

32,000,000

ชนิดทอเหลี่ยมภายในกว-าง

32,000,000

ประชาชนมีความ

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการขาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

1.50 เมตร ความยาวไมน-อย

ต-นหว-า 4 ถึงคลองห-วย ทอลอดเหลี่ยม

กวา 642 เมตร พร-อมฝา

ภายในกว-าง 1.50 เมตร ความยาวไมน-อย

เหล็กรังผึ้ง ทุกระยะ 10.00

กวา 642 เมตร พร-อมฝาเหล็กรังผึ้ง ทุกระยะ

เมตร และกอสร-างถนนคอน

10.00 เมตร และกอสร-างถนนคอนกรีต

กรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15

เสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว-างไมน-อย

เมตร กว-างไมน-อยกวา1.00

กวา 1.00 - 2.50 เมตร ความยาวไมน-อย

- 2.50 เมตร ความยาวไม

กวา 642 เมตร หรือพื้นที่ไมน-อยกวา 1,155

น-อยกวา 642 เมตร หรือพื้น

ตารางเมตร

ที่ไมน-อยกวา 1,155 ตารางเมตร
เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

293
ที่

โครงการ

60 โครงการกอสร-างยกระดับถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณถนนประตูขาว ตั้งแตถนนศรี
ปราชญ7ถึงถนนพัฒนาการคูขวาง ถนนกว-าง

วัตถุประสงค7

เพื่อความสะดวก
กอสร-างยกระดับถนนคอน
และความปลอดภัยของ กรีตเสริมเหล็ก ถนนกว-าง
ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน เฉลี่ย 10.00 เมตร ความยาว

เฉลี่ย 10.00 เมตร ความยาวไมน-อยกวา

755 เมตร หรือพื้นที่ไมน-อยกวา 7,550
ตารางเมตร
61 โครงการกอสร-างยกระดับถนนคอนกรีตเสริม

เพื่อความสะดวก
เหล็ก บริเวณถนนประตูลอด ตั้งแตถนนศรี
และความปลอดภัยของ
ธรรมโศกถึงถนนพัฒนาการคูขวาง ถนน ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน
กว-างเฉลี่ย 16.00 เมตร ความยาวไมน-อย

กวา 755 เมตร หรือพื้นที่ไมน-อยกวา
12,000 ตารางเมตร
62 โครงการกอสร-างยกระดับถนนคอนกรีตเสริม
เพื่อความสะดวกและ
เหล็ก บริเวณถนนพะเนียด ตั้งแตถนนศรี ความปลอดภัยของ
ปราชญ7ถึงถนนพัฒนาการคูขวาง ถนนกว-าง

ประชาชน

เฉลี่ย 10.00 เมตร ความยาวไมน-อยกวา

756 เมตร หรือพื้นที่ไมน-อยกวา 7,560
ตารางเมตร
63 โครงการกอสร-างยกระดับถนนคอนกรีตเสริม
เพื่อความสะดวกและ
เหล็ก บริเวณถนนบออาง ตั้งแตถนนศรี ความปลอดภัยของ
ปราชญ7ถึงถนนพัฒนาการคูขวาง ถนนกว-าง

ประชาชน

เฉลี่ย 10.00 เมตร ความยาวไมน-อยกวา

755 เมตร หรือพื้นที่ไมน-อยกวา 7,550
ตารางเมตร
ที่

โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค7

ไมน-อยกวา 755 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน-อยกวา 7,550
ตารางเมตร
กอสร-างยกระดับถนนคอน
กรีตเสริมเหล็ก ถนนกว-าง
เฉลี่ย 16.00 เมตร ความยาว
ไมน-อยกวา 755 เมตร
หรือพื้นที่ไมน-อยกวา
12,000 ตารางเมตร
กอสร-างยกระดับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
กว-างเฉลี่ย 10.00 เมตร
ความยาวไมน-อยกวา 756
เมตร หรือพื้นที่ไมน-อยกวา
7,560 ตารางเมตร
กอสร-างยกระดับถนนคอน
กรีตเสริมเหล็ก ถนนกว-าง
เฉลี่ย 10.00 เมตร ความยาว
ไมน-อยกวา 755 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน-อยกวา 7,550
ตารางเมตร
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการขาง
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

10,000,000

-

-

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการขาง
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

10,000,000

-

-

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการขาง
พึงพอใจร-อยละ 80 และปลอดภย

15,000,000

-

-

-

ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการขาง
พึงพอใจร-อยละ 80 และปลอดภัย

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563

2564

(KPI)

ตัวชี้วัด
(KPI)

จะได-รับ

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

รับผิดชอบหลัก

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

294
64 โครงการกอสร-างยกระดับถนนคอนกรีตเสริม

เพื่อความสะดวกและ กอสร-างยกระดับถนนคอน

เหล็ก บริเวณถนนทาโพธิ์ ตั้งแตถนนราช ความปลอดภัยของ

กรีตเสริมเหล็ก ถนนกว-าง

ดําเนินถึงถนนพัฒนาการคูขวาง ถนนกว-าง

เฉลี่ย 10.00 เมตร ความยาว

ประชาชน

เฉลี่ย 10.00 เมตร ความยาวไมน-อยกวา

ไมน-อยกวา 900 เมตร หรือ

900 เมตร หรือพื้นที่ไมน-อยกวา 9,000

พื้นที่ไมน-อยกวา 9,000

ตารางเมตร

ตารางเมตร

65 โครงการกอสร-างปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟ6ลท7ติกคอนกรีต บริเวณถนนกะโรม จาก

เพื่อความสะดวกและ กอสร-างปรับปรุงผิวจราจร
ความปลอดภัยของ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

12,000,000

-

-

-

ถนนกว-าง 9.23 –13.00

เทศบาลบริเวณซอยหลัก กม.5 (ฝ6Wงทิศเหนือ

เมตร ความยาวรวมไมน-อย

และฝ6Wงทิศใต-) และปรับปรุงผิวทางแอส
ฟ6ลท7
ติกคอนกรีตทางหลวงแผนดินหมายเลข

กวา10,166 เมตร หนาเฉลี่ย

4103 สายนาพรุ-ปากพูน (ฝ6Wงทิศตะวันออก

น-อยกวา 124,200 ตาราง

และฝ6Wงทิศตะวันตก) ถนนกว-าง 9.23 –

เมตร พร-อมตีเส-นจราจร

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการขาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และปลอดภัย

57,000,000

-

-

-

แอสฟ6ลท7ติกคอนกรีต

สะพานทาเรียนไปทางทิศตะวันตกสุดเขต ประชาชน

ประชาชนมีความ

ประชาชนมีความ

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการขาง

พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม

13.00 เมตร ความยาวรวมไมน-อยกวา
10,166 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ

พื้นที่ไมน-อยกวา 124,200 ตารางเมตร
พร-อมตีเส-นจราจร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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66 โครงการกอสร-างปรับปรุงผิวจราจรแอส เพื่อความสะดวกและ กอสร-างปรับปรุงผิวจราจร
ฟ6ลท7ติกคอนกรีต บริเวณถนน เทวบุรี ความปลอดภัยของ
แอสฟ6ลท7ติกคอนกรีต
ตั้งแตถนนกะโรมถึงถนนศรีธรรมราช ถนน ประชาชน
กว-างเฉลี่ย 10.00 เมตร
กว-างเฉลี่ย 10.00 เมตร ความยาวไมน-อย
ความยาวไมน-อยกวา 3,800
กวา 3,800 เมตร หรือพื้นที่ไมน-อยกวา
เมตร หรือพื้นที่ไมน-อยกวา
38,000 ตารางเมตร
38,000 ตารางเมตร
เพื่อความสะดวกและ กอสร-างยกระดับถนนแอส
67 โครงการกอสร-างยกระดับถนนแอสฟ6ลท7
ติกคอนกรีต บริเวณถนนสะพานยาว ตั้งแต
ฟ6ลท7ติกคอนกรีต ถนนกว-าง
ความปลอดภัยของ
หน-าวัดศรีทวี ถึง สะพานคลองทุงปรัง ถนน
เฉลี่ย 9.50 – 16.00 เมตร
ประชาชน
กว-างเฉลี่ย 9.50 – 16.00 เมตร ความยาว
ความยาวไมน-อยกวา 209
ไมน-อยกวา 209 เมตร หรือพื้นที่ไมน-อยกวา
เมตร หรือพื้นที่ไมน-อยกวา
2,600 ตารางเมตร
2,600 ตารางเมตร
68 โครงการเวนคืนที่ดินอางเก็บน้ํา 700 ไร เพื่อหาที่จัดเก็บแหลง เวนคืนที่ดินอางเก็บน้ํา
จํานวน 1 โครงการ เปeนเงิน 100ล-านบาท

น้ําปองกันน้ําทวม

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

30,000,000

-

-

-

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการขาง
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

5,000,000

-

-

-

ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการขาง
พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ

100,000,000

-

-

-

8,000,000

-

-

-

สํานักการขาง
ทําให-ประชาชนเกิดความ
พึงพอใจร-อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย7สิน
ประชาชนมีความ ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการขาง
พึงพอใจร-อยละ 80 และปลอดภัย

700 ไร

ได-แก เวนคืนที่ดินอางเก็บน้ํา 700 ไร
69 โครงการกอสร-างยกระดับถนนคอนกรีตเสริม เพื่อความสะดวกและ กอสร-างยกระดับถนนคอน
เหล็ก บริเวณซอยรามราชท-ายน้ํา ตั้งแต ความปลอดภัยของ
กรีตเสริมเหล็ก ถนนกว-าง
ถนนศรีธรรมโศกถึงถนนพัฒนาการคูขวาง ประชาชน
เฉลี่ย 6.00 เมตร ความยาวไม
ถนนกว-างเฉลี่ย 6.00 เมตร ความยาวไม
น-อยกวา 765 เมตร หรือพื้น
น-อยกวา 765 เมตร หรือพื้นที่ไมน-อยกวา
ที่ไมน-อยกวา 4,590 ตาราง
4,590 ตารางเมตร
เมตร
รวม

69 โครงการ

-

-

517,280,000 256,687,000 315,430,500 623,378,000

ประชาชนมีความ

ประชาชนมีความ

ประชาชนมีความ

-

-

-

296
บัญชีครุภัณฑ*
แผนพัฒนาท/องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ผ. 08

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

1 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใช)ในการปฏิบัติ
งานหอศิลป1ฯ

2 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใช)ในการปฏิบัติ
งานหอศิลป1ฯ

3 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใช)ในการปฏิบัติ
งานหอศิลป1ฯ

4 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบ)าน
งานครัว

เพื่อใช)ในการปฏิบัติ
งานหอศิลป1ฯ

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

บอรด สําหรับโชวผลงาน
ศิลปะชนิดมีล)อเลื่อน
ขนาด
40x180x240 ซม.
จํานวน 2 บอรด
ตู)ไม)ยางพารา มีจํานวน
5 ชั้น ชนิดพับได)
ขนาด
w68xD32xH160 cm
จํานวน 1 ตู)
เก)าอี้ไม)ยาว
ขาเหล็ก ไมมีพนักพิง
ขนาด 45×240×45
cm จํานวน 2 ตัว

28,000

28,000

28,000

28,000 กองวิชาการ
และแผนงาน

2,800

2,800

2,800

2,800 กองวิชาการ
และแผนงาน

9,000

9,000

9,000

9,000 กองวิชาการ
และแผนงาน

มานม)วนทึบแสงชนิดผ)า
ขนาด 180x294

62,900

62,900

62,900

62,900 กองวิชาการ
และแผนงาน
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ที่

แผนงาน

5 บริหารงานทั่วไป

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟKา
และวิทยุ

วัตถุประสงค*
เพื่อใช)ในการปฏิบัติงาน
ห)องประชุม

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

ชุดเครื่องเสียง
-แอมป1ขยายเสียง
จํานวน 1 ชุด
- ไมคลอยคู ชนิดมือถือ
ยี่ห)อ Pro BurotBOH
BT 888A จํานวน 1 ชุด

13,300

13,300

13,300

4,000

4,000

4,000

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

13,300 กองวิชาการ
และแผนงาน

4,000

6 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใช)ในการปฏิบัติงาน
ห)องอาหาร

เครื่องปรับอากาศ
จํานวน 1 เครื่อง
ขนาด 60,000 BTU

78,000

78,000

78,000

78,000 กองวิชาการ
และแผนงาน

7 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใช)ในการปฏิบัติงาน
ห)องประชุม

เครื่องปรับอากาศ
ขนาด 60,000 BTU
จํานวน 1 เครื่อง

78,000

78,000

78,000

78,000 กองวิชาการ
และแผนงาน

8 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใช)ในการปฏิบัติงาน
หน)าห)องสมาธิไอที

เครื่องปรับอากาศ
ขนาด 60,000 BTU
จํานวน 1 เครื่อง

78,000

78,000

78,000

78,000 กองวิชาการ
และแผนงาน

9 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใช)ในการปฏิบัติงาน
อุทยานฯ

ตู)แอมป1
ชุดตู)ลําโพงพร)อมไมคไร)สาย
ชนิดมีหูหิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

5,800

5,800

5,800

5,800 กองวิชาการ
และแผนงาน

298

หมวด

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประเภท

วัตถุประสงค*

10 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

เพื่อใช)ในการปฏิบัติงาน
อุทยานฯ

คุณลักษณะพื้นฐาน
ขนาดทีวี 40 นิ้ว มีขาตั้ง
ความละเอียด Full HD
(1920 x 1080)
มีWi-Fi ในตัว
-ระบบรีโมทคอนโทรล
(RMT-TX201P)
จํานวน 1 เครื่อง

20,900

20,900

20,900

20,900 กองวิชาการ
และแผนงาน

11 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใช)ในการปฏิบัติงาน
อุทยานฯ

โซฟาบุหนังสีมวง
จํานวน 1 ชุด

14,200

14,200

14,200

14,200 กองวิชาการ
และแผนงาน

12 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใช)ในการปฏิบัติงาน
อุทยานฯ

โตbะกลางไม) TOP กระจกฝKา
ขนาด w60xD60xH40 cm
จํานวน 1 ชุด

2,800

2,800

2,800

2,800 กองวิชาการ
และแผนงาน

13 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใช)ในการปฏิบัติงาน
อุทยานฯ

โซฟาบุหนังขาไม)รุนP-19
ขนาด w197x D75 x H
76cm
w86xD75xH76cm
(จํานวน 1 ชุด)

27,900

27,900

27,900

27,900 กองวิชาการ
และแผนงาน

ที่

แผนงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

2564
(บาท)

299

ประเภท

วัตถุประสงค*

14 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใช)ในการปฏิบัติงาน
อุทยานฯ

15 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใช)ในการปฏิบัติงาน
อุทยานฯ ห)องสมุด

16 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใช)ในการปฏิบัติงาน
อุทยานฯ โซนตะลอนเน็ต

17 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
งานบ)านงานครัว

เพื่อใช)ในการปฏิบัติงาน
อุทยานฯ ห)องสมุด

ที่

แผนงาน

หมวด

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
ชุดโตbะกลาง TOP กระจกใส
ขนาด
w60xD60xH40cm
จํานวน 1 ชุด
ชั้นวางหนังสือ 2หน)า3 ตอน
ขนาด
200(w)x60(D)x160
(H)โครงสร)างเนื้อไม)กรุด)วย
ไม)ขัดย)อมสีโอbค
TOPบนแตละชั้นบุด)วย
โปเมก)าสีครีม
มีไม)กั้นกลางในแตละชองแยก
ระหวาง 2 ด)าน
จํานวน 8 ตู)
เก)าอี้สํานักงาน
ทําจากไม)ยางพาราสี
ธรรมชาติ
ไม
มีพนักพิง ขนาด
w30xD30xH45 cm
ไมสามารถพับเก็บได)
(จํานวน 30 ตัว)
มูลี่ปรับแสงแนวนอน
ขนาด 185x240

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

4,900

4,900

4,900

4,900 กองวิชาการ
และแผนงาน

220,000

220,000

220,000

220,000 กองวิชาการ
และแผนงาน

15,000

15,000

15,000

15,000 กองวิชาการ
และแผนงาน

121,000

121,000

121,000

121,000 กองวิชาการ
และแผนงาน

300
งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

18 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใช)ในการปฏิบัติงาน
อุทยานฯ ห)องประชุม

แทนบรรยายกระจก
ขนาด 60x40x114 cm

15,000

15,000

15,000

15,000 กองวิชาการ
และแผนงาน

19 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใช)ในการปฏิบัติงาน
อุทยานฯ ห)องประชุม

แทนบรรยายกระจก
ขนาด 80x45x115 cm

15,000

15,000

15,000

15,000 กองวิชาการ
และแผนงาน

20 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อใช)ในการปฏิบัติงาน
อุทยานฯ โซนตะลอนเน็ต

เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับสํานักงาน
จอขนาด 18.5 นิ้ว

400,000

400,000

400,000

400,000 กองวิชาการ
และแผนงาน

299,900

299,900

299,900

299,900 กองวิชาการ
และแผนงาน

ที่

แผนงาน

หมวด

2561
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

จํานวน 25 เครื่อง
21 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

จัดซื้อครุภัณฑเพื่อใช)การ
ปฏิบัติงานอุทยานฯ

โปรแจคเตอร
ความสวาง 1.8x
ความคมชัด F.no2.8
มีความละเอียดสูง
หลักการทํางาน 4 ระบบ
จํานวน 1 เครื่อง

301

ที่

แผนงาน

22 บริหารงานทั่วไป

หมวด

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

ประเภท

วัตถุประสงค*

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา

จัดซื้อครุภัณฑเพื่อใช)การ

กล)องถายรูป

ปฏิบัติงานอุทยานฯ

ชนิด EF M15-45 ISSTM

และเผยแพร

2561
(บาท)
22,090

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
22,090

22,090

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

22,090 กองวิชาการ
และแผนงาน

คุณลักษณะพื้นฐาน
มีความละเอียดภาพสูงสุด
18.5 ล)าน พิกเซล
มีหนวยความจํา 8 GB
ขนาดหน)าจอ LCD กว)าง : 3
น้ําหนักตัวกล)องมีขนาด
301
ความจุgแบตเตอรี่การใช)งาน
108.0x66.6x35.0mm-มี
ชองเชื่อมตออุปกรณแบบ
USB 2.0 จํานวน 1 ตัว
23 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เพื่อปรับปรุงระบบบันทึกภาพ 1. เครื่องคอมพิวเตอร
กล)องโทรทัศนวงจรปnดให)

แมขาย 6 ชุด

สามารถจัดเก็บภาพบันทึก

- มีหนวยประมวลผลกลาง
ได)อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (CPU) แบบ 8 แกนหลัก
(8 core) หรือดีกวา
สําหรับคอมพิวเตอรแมขาย
(Server) โดยเฉพาะและ
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมน)อยกวา 2.4

2,100,000

2,100,000

2,100,000

2,100,000 กองวิชาการ
และแผนงาน

302

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
GHz จํานวนไมน)อยกวา
2 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง
(CPU) รองรับการ
ประมวลผลแบบ 64 bit
มีหนวยความจําแบบ
CacheMemory
ไมน)อยกวา 20 MB
- มีหนวยความจําหลัก
(RAM) ชนิด ECC DDR3
หรือดีกวา ขนาด
ไมน)อยกวา 32 GB
- สนับสนุนการทํางาน
RAID ไมน)อยกวา
RAID 0, 1, 5
- มีหนวยจัดเก็บข)อมูล
(Hard Drive) ชนิด SCSI
หรือ SAS ที่มีความ
เร็วรอบไมน)อยกวา 10,000
รอบตอนาที หรือ ชนิด
Solid State Drives หรือ
ดีกวา และมีความจุไม
น)อยกวา 450 GB จํานวน
ไมน)อยกวา4 หนวย

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

303

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

500,000

500,000

500,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- มี DVD-ROM หรือดีกวา
แบบติดตั้งภายใน
(Internal) หรือภายนอก
(External) จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย (Network
Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T
หรือดีกวา จํานวน
ไมน)อยกวา 2 ชอง
- มีจอภาพแบบ LCD
หรือดีกวา ขนาดไมน)อยกวา
17 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- มี Power Supply
แบบ Redundant หรือ
Hot Swap จํานวน 2 หนวย
24 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร

- เพื่อเพิ่มจุดขยายสัญญาณ
ระบบ Free-WiFi
ให)ครอบคลุมพื้นที่ของเทศบาล

1. อุปกรณกระจาย
สัญญาณอินเตอรเน็ต

ไร)สาย 25 ตัว
- อุปกรณต)องรองรับ
มาตรฐาน IEEE 802.11
a/b/g/n

500,000

กองวิชาการ
และแผนงาน

304

ที่

แผนงาน

25 บริหารงานทั่วไป

หมวด

คาครุภัณฑ

ประเภท

วัตถุประสงค*

ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการระบบดูภาพบันทึก
ย)อนหลังของกล)องโทรทัศน
วงจรปnด

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- อุปกรณต)องรองรับ
ความถี่ 2.4 และ 5 GHz
- อุปกรณต)องมีระบบ
ปKองกันฝุ•น ปKองกันน้ํา
แบบ IP68-Rated
1. โปรแกรมระบบจัดการ
ภาพบันทึกของกล)อง
โทรทัศนวงจรปnด 1 ระบบ
- ระบบเครื่องบันทึกภาพ
วิดีโอเครือขาย จะต)อง
สามารถ และสามารถรองรับ
กล)องโทรทัศนวงจรปnด
(IP Camera) ได)
หลากหลายยี่ห)อ ไมน)อยกวา
60 ยี่ห)อผลิตภัณฑ
- รองรับการทํางานรวม
กับกล)องวงจรปnดทั้งหมด
ในโครงการได) และสามารถ
เพิ่มเติมได)เป‚น 120
กล)อง ตอ เครื่องบันทึก
เป‚นอยางน)อย

2561
(บาท)

1,000,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

1,000,000

1,000,000

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1,000,000 กองวิชาการ
และแผนงาน

305

ที่

แผนงาน

26 บริหารงานทั่วไป

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน

วัตถุประสงค*

- เพื่อใช)ในการดูแลระบบ
เครือขายสายใยแก)วนําแสง
ทั้งหมดของเทศบาล

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

- เป‚นโปรแกรมที่ทํางาน
บนระบบปฏิบัติการ
Windows XP ,
Windows 7, VISTA, Linux
หรือ Windows Servers ได)
- รองรับการทํางานแบบ
Multi-Server
- รองรับการทํางานรวม
กับหนวยความจําสําหรับ
บันทึกภาพในกล)อง
(Edge Storage) ได)
1. เครื่องเชื่อมตอสายไฟเบอรออฟติก500,000
- อุปกรณที่เสนอจะต)องมี

ความทนทานเพียงพอ
ตอการใช)งานในสภาพ

ภูมิอากาศของประเทศไทย
ซึ่งมีความชื้นสัมพัทธ 90%
และอุณหภูมิระหวาง
0˚C ถึง 45˚C
- ตัวเครื่องสามารถปรับ
ระบบการทํางานได) 3 แกน
X,Y และ Z

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

500,000

500,000 กองวิชาการ

500,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

และแผนงาน

306

ที่

แผนงาน

27 บริหารงานทั่วไป

หมวด
ครุภัณฑ

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

ครุภัณฑสํานักงาน

- เพื่อปรับอากาศในศูนย

1. เครื่องปรับอากาศแบบแยก

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สวน 9 เครื่อง

ที่จะปรับปรุงใหม

- ชนิดแบบติดตั้งพื้นหรือแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ)

2561
(บาท)
222,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
222,000

222,000

2564
(บาท)
222,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองวิชาการ
และแผนงาน

- ขนาด 30,000 บีทียู

28 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

- เพื่อใช)ในการเก็บน้ําในห)องน้ํา

1. ถังน้ํา 1 ชุด

ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

- แบบสแตนเลส
- ขนาดความจุ 1000 ลิตร

ที่จะปรับปรุง

9,900

9,900

9,900

9,900

กองวิชาการ
และแผนงาน

- สามารถใช)ระบบไฟฟKา
AC 220V ตอกับตัวเครื่อง
โดยตรง โดยไมมีอุปกรณ

ตอพวง และทําการชารต
กับแบตเตอรี่ที่อยูใน

ตัวเครื่องได)ทันที ขณะ

29 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

- เพื่อปรับปรุงห)องแสดงภาพ
กล)องโทรทัศนวงจรปnด

เครื่องกําลังทํางาน
- มีเมนูการใช)งาน
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
1. โทรทัศน แอล อี ดี
24 ตัว
- ระดับความละเอียด
จอภาพ1920 x 1080
พิกเซล
- ขนาด 50 นิ้ว

744,000

744,000

744,000

744,000 กองวิชาการ
และแผนงาน
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แผนงาน

30 บริหารงานทั่วไป

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

- เพื่อรักษาอุปกรณให)สามารถ 2. ตู)กันชื้น (ตู)เก็บกล)อง
ถายรูป)
ใช)งานได)ในระยะยาว

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

20,000

20,000

20,000

20,000 กองวิชาการ
และแผนงาน

70,000

70,000

70,000

70,000 กองวิชาการ
และแผนงาน

- ตู)กันชื้น AILITE GP 2
ขนาด 60/90/120 ลิตร
ใสกล)องถายรูปเก็บรักษา
อายุการใช)งานกันชื้นไมให)
กล)องขึ้นราได) จํานวน 3-4 ตัว

31 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ - ครุภัณฑโฆษณาและ - เพื่อเก็บภาพกิจกรรมและนําไป
เผยแพร
เผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรม
- เพื่อรักษาอุปกรณให)สามารถ
ใช)งานได)ในระยะยาว

1. กล)องถายรูป 2 ตัว
- เป‚นกล)องคอมแพค
(Dompact Digital Camera)

- ความละเอียดไมต่ํากวา
16 ล)านพิกเซล
- มีระบบเฟลชในตัว
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อ
บันทึกข)อมูลได)อยางสะดวก
เมื่อข)อมูลเต็มหรือต)อง
การเปลี่ยน
- สามารถถายโอนข)อมูล
ไปยังคอมพิวเตอรได)ไปยัง
คอมพิวเตอรได)
- มีกระเปˆาบรรจุกล)อง
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

32 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ไฟฟKาและวิทยุ

เพื่อใช)ในการปฎิบัติงาน
พิพิธภัณฑเมืองฯ
พิพิธภัณฑเมืองฯ

T8 (ชุดตู)ลําโพงพร)อมไมค
เคลื่อนย)ายได)) เพื่อใช)สําหรับ
จัดกิจกรรม 1 ชุด

5,800

5,800

5,800

5,800 กองวิชาการ
และแผนงาน

33 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใช)ในการปฎิบัติงาน
พิพิธภัณฑเมืองฯ

ชั้นเก็บแฟKม 2 ชั้น 20 ชอง

4,100

4,100

4,100

4,100 กองวิชาการ
และแผนงาน

17,000

17,000

17,000

17,000 กองวิชาการ
และแผนงาน

18,090

18,090

18,090

18,090 กองวิชาการ
และแผนงาน

ขนาด 921(กว)าง) 311(ลึก)
948(สูง) มิลลิเมตร เหล็กแผน
SPCC หนา 0.5 mm.โครงตู)
หนา0.6mm. พนเคลือบด)วย

สีอีพอกซี่มีล)อเลื่อน 1 ตู)
34 บริหารงานทั่วไป

35 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
โฆษณาและเผยแพร

เพื่อใช)ในการปฎิบัติงาน
พิพิธภัณฑเมืองฯ

โตbะเอนกประสงคขาพับ

เพื่อใช)ในการปฎิบัติงาน
พิพิธภัณฑเมืองฯ

Projector

ขนาด 150x75x75 cm
10 ตัว ตัวละ 1,700 บาท

3000ANSI ตัวเครื่อง2Y/
หลอด1Y เทคโนโลยีโปรเจคเตอร

3D DLP ความสวาง 3000
ความละเอียด 1024x768
(XGA) น้ําหนัก 2.5 กก. Free

จอ 70x70 1 เครื่อง
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ที่

แผนงาน

36 บริหารงานทั่วไป

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
โฆษณาและเผยแพร

วัตถุประสงค*
เพื่อใช)ในการปฎิบัติงาน
พิพิธภัณฑเมืองฯ

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
กล)องถายรูป

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

29,250

29,250

29,250

29,250 กองวิชาการ
และแผนงาน

7,790

7,790

7,790

7,790 กองวิชาการ
และแผนงาน

41,000

41,000

41,000

41,000 กองวิชาการ
และแผนงาน

M3 เลนส EF M18-55 IS
STM BK ประเภทหนวยความจํา

(Memory Type): SD/SDHC /
SDXC SD 8GB+Casing

ความละเอียดภาพสูง
(Max Resolution) :
6000x4000
ขนาด LCD : 3 นิ้ว รับ
ประกันสินค)า1ป•
จํานวน1 ตัว
37 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อใช)ในการปฎิบัติงาน
พิพิธภัณฑเมืองฯ

เครื่อง SCANNER
1Y ประเภทเครื่อง
สแกน Flatbed มาตรฐานการ
เชื่อมตอ USB 2.0 Hi –Speed

ประเภทเครื่องสแกน Flatbed

จํานวน 1 เครื่อง
38 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใช)ในการปฎิบัติงาน
พิพิธภัณฑเมืองฯ

ตู)ใสหนังสือแบบมีบานกระจก
ปnด ขนาด 115 ลึก40
สูง190 ซม. จํานวน 2 ตู)
ตู)ละ 20,500 บาท
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ที่

แผนงาน

39 บริหารงานทั่วไป

หมวด

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

ประเภท

วัตถุประสงค*

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใช)ในการปฎิบัติงาน
พิพิธภัณฑเมืองฯ

ขนาด 86.5 ลึก35 สูง 190

เซนติเมตร จํานวน 2 ตู)
ตู)ละ 8,350 บาท
ชุดโตbะประชุมทําจากไม)จริง
ขนาด 180 สูง 75 ซม.

40 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใช)ในการปฎิบัติงาน
พิพิธภัณฑเมืองฯ

41 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อใช)ในการปฎิบัติงาน
พิพิธภัณฑเมืองฯ

ตู)ใสหนังสือโลง ทําจากไม)จริง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

16,700

16,700

16,700

16,700 กองวิชาการ
และแผนงาน

31,500

31,500

31,500

31,500 กองวิชาการ
และแผนงาน

80,000

80,000

80,000

80,000 กองวิชาการ
และแผนงาน

พร)อมเก)าอี้ 4 ตัว จํานวน 1 ตู)

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
สํานักงาน
จอขนาด 18.5 นิ้ว
รายละเอียด ดังนี้
1.มีหนวยประมวลผลกลา(CPU)

ไมน)อยกวา 2 แกนหลัก
ไมน)อยกวา 3.0 GHz
หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
2 มีหนวยความจําหลัก
(RAM) ชนิด DDR3 หรือ
ดีกวามีขนาดไมน)อยกวา 4 GB
3.มีหนวยจัดเก็บข)อมูล (Hard
disk) ชนิด SATA หรือดีกวา
ขนาดความจุไมน)อยกวา 1 TB

หรือมี Solid State ขนาด
ความจุไมน)อยกวา100 GB
จํานวน 1 หนวย
4. มี DVD-RW หรือดีกวา
จํานวน 1 หนวย

311

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
5.มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย
(Network Interface)
แบบ10/100/1000
Base-T หรือ
ดีกวา จํานวนไมน)อยกวา
1 ชอง
6. มีจอภาพแบบ LCD
หรือดีกวามี Contrast Ratio
ไมน)อยกวา 600 : 1
และมีขนาดไมน)อยกวา
18.5 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
7. มี Interface USB 3.0
ไมน)อยกวา 1 ชอง
8. มีระบบเสียงแบบ
Integrated หรือดีกวา
พร)อมลําโพง จํานวน 1 ชุด
9. มีแปKนพิมพ (Kryboard)
สนับสนุนการใช)งานภาษาไทย
(อักขระภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษพิมพบนแปKน
พิมพ)จํานวน 1 หนวย

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

312

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

10. มีอุปกรณชี้ตําแหนง
(Mouse) พร)อมแผนรอง
จํานวน 1 หนวย
11.วัสดุอุปกรณ
ทุกชิ้นเป‚นของใหม
สภาพสมบูรณ ยังไมผานการ
ใช)งานรับประกันพร)อม
บริการฟรี 1 ป•นับตั้งแตวัน
ที่ทําการสงมอบ
จํานวน 5 เครื่อง
เครื่องละ 16,000 บาท
42 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟKา
และวิทยุ

เพื่อใช)ในการ สงกระจายเสียง
ออกอากาศของ สถานีวิทยุ

กระจาย เสียงเทศบาลฯ

พาวเวอรมิกเซอร สําหรับ
ควบคุมเสียงออกอากาศ
ประจําสถานี
มีชองสัญญาณ 12 ชอง
และ4 สเตอริโอ
วงจรไมคปรีแอมป1แบบD-PRE
และชองเอาทพุทแบบ XLR
คอมเพรสเซอรแบบปรับคา
ด)วยปุ•มเดียว
ภาคจายไฟในตัว พร)อมด)วย
ชุดยึดแร็ค
4 AUX และ 4 Group

34,000

34,000

34,000

34,000 กองวิชาการ
และแผนงาน

313

ที่

แผนงาน

43 บริหารงานทั่วไป

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟKา
และวิทยุ

วัตถุประสงค*
เพื่อใช)ในการสงกระจายเสียง
ออกอากาศของนอกสถานที่

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
ชุดลําโพง MIX PACK
–ขนาด 10 นิ้ว
รายละเอียดดังนี้
2.1 ตู)แอมป1อเนกประสงค
ชนิดมีพาวเวอรมิกเซอร
อยูในตัว ขนาด 200 วัตถ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

15,500

15,500

15,500

15,500 กองวิชาการ
และแผนงาน

7,800

7,800

7,800

7,800 กองวิชาการ
และแผนงาน

2.2 ดอกลําโพงขนาด 10 นิ้ว

2.3 สามารถแยกชิ้น หรือ
ตอรวมกันได)
2.4 มีชองเสียบไมค 4 ชอง
2.5 มีชองสัญญาณสตอริโอ
2 ชอง ใช)ไฟ 220 โวลต
44 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

สําหรับเก็บเอกสาร
งานรายการ

ตู)บานเลื่อนกระจก ขนาด
4 ฟุต รายละเอียดดังนี้
3.1 เป‚นตู)เหล็กเก็บเอกสาร
ทําด)วยเหล็กพนสีอยาง
ดีเรียบร)อยสวยงาม
3.2 มีขนาด (WxDxH)
ไมน)อยกวา
185x410x879 mm

314

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

3.3 มีบานประตูเปnด-ปnด
แบบเลื่อนกระจก
สามารถล็อคกุญแจได)
3.4 มีชั้นวางภายในจํานวน
2 แผนชั้น สามารถ
ปรับระดับได)
จํานวน 2 ตู)
45 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

สําหรับเก็บอุปกรณ
งานชางเทคนิค

ตู)บานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต
รายละเอียดดังนี้
4.1 เป‚นตู)เหล็กเก็บเอกสาร
ทําด)วยเหล็กพนสีอยางดี
เรียบร)อยสวยงาม
4.2 มีขนาด (WxDxH)
ไมน)อยกวา
1185x410x879 mm
4.3 มีบานประตูเปnด-ปnด
แบบเลื่อนทึบ สามารถ
ล็อคกุญแจได)
4.4 มีชั้นวางภายในจํานวน
2 แผนชั้น สามารถ
ปรับระดับได)
จํานวน 2 ตู)

7,800

7,800

7,800

7,800 กองวิชาการ
และแผนงาน
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46 บริหารงานทั่วไป

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร

วัตถุประสงค*
เครื่องพิมพมัลติฟ•งก
ชั่น ชนิดเลเซอร
/ชนิดLED สี สําหรับสํานักงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
เครื่องพิมพมัลติฟ•งก
ชั่น ชนิดเลเซอร
/ชนิดLED สี
รายละเอียดดังนี้
5.1 เป‚นอุปกรณที่มีความ
สามารถเป‚น Printer ,
Copier และ Scanner
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน

5.2 ใช)เทคโนโลยีแบบเลเซอร

5.3 มีหนวยความจํา
(Memory) ขนาดไมน)อยกวา
192 MB
5.4 มีชองเชื่อมตอ
(Interface) แบบ USB 2.0
หรือดีกวา จํานวน
ไมน)อยกวา 1 ชอง
5.5 มีชองเชื่อมตอระบบ
เครื่อขาย (Network Interface)

แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกวา จํานวนไมน)อยกวา 1 ชอง

5.6 มีความละเอียดในการ
พิมพไมน)อยกวา600x600
dpi

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

17,000

17,000

17,000

17,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองวิชาการ
และแผนงาน

316

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
5.7 มีความเร็วในการพิมพ
รางขาวดําไมน)อยกวา
22 หน)าตอนาที (ppm)
5.8 มีความเร็วในการพิมพ
รางสีไมน)อยกวา 22
หน)าตอนาที (ppm)
5.9 สามารถสแกนเอกสาร
ขนาด A4(ขาวดําและสี)ได)
5.10 มีความละเอียด
ในการสแกนสูงสุด ไมน)อย
กวา 1,200x1,200 dpi
5.11 มีถาดปKอนเอกสาร
อัตโนมัติ
(Auto Document Feed)
5.12 สามารถถายสําเนา
เอกสารได)ทั้งสีและขาวดํา
5.13 สามารถทําสําเนา
ได)สูงสุดไมน)อยกวา 99 สําเนา
5.14 สามารถยอและขยายได)
25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
5.15 สามารถใช)ได)กับ A4,
Letter, Legal และ
Custom โดยถาดใสกระดาษ
ได)ไมน)อยกวา 250 แผน
จํานวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

317

ที่

แผนงาน

47 บริหารงานทั่วไป

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอม
พิวเตอร

วัตถุประสงค*
- เพื่อจัดซื้อวัสดุและ
ครุภัณฑประเภทตาง ๆ
มาใช)ในการปฏิบัติงานของ
สํานักปลัดเทศบาล
- เพื่อให)มีวัสดุและครุภัณฑ
เพียงพอในการปฏิบัติงาน
-เพื่อทดแทนวัสดุและ
ครุภัณฑที่ชํารุด
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏบัติงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
-จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร สําหรับ
งานประมวลผลแบบ
ที่ 1 (จอขนาดไมน)อย
น)อยกวา 18.50 นิ้ว)
จํานวน 3 เครื่อง
-จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร สําหรับ
งานประมวลผลแบบ
ที่ 2 (จอขนาดไม
น)อยกวา 18.50 นิ้ว)
จํานวน 1 เครื่อง
-จัดซื้อเครื่องพิมพ
เลเซอร/ชนิด LED
(18 หน)า/นาที)
จํานวน 3 เครื่อง
-จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟKา ขนาด 800 VA
จํานวน 4 เครื่อง
-จัดซื้อโปรแกรม
ระบบงานสารบรรณ
พร)อมอุปกรณ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

22,000

22,000

-

22,000 สํานักปลัด
เทศบาล

29,000

-

-

-

3,300

3,300

-

3,300

6,400

3,200

-

3,200

500,000

-

-

-

318

ที่

แผนงาน

48 บริหารงานทั่วไป

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

วัตถุประสงค*
- เพื่อให)มีวัสดุและครุภัณฑ
เพียงพอในการปฏิบัติงาน
-เพื่อทดแทนวัสดุและ
ครุภัณฑที่ชํารุด
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏบัติงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
จัดซื้อโตbะทํางาน
มีลิ้นชัก ขนาด
ลึก 85 ซม.
กว)าง 160 ซม.
สูง 77 ซม.
จํานวน 1 ตัว
จัดซื้อโตbะทํางานมีลิ้นชัก
ขนาดกว)าง 150 ซม.
ลึก 75 ซม. สูง 75 ซม.
จํานวน 1 ตัว
-จัดซื้อเก)าอี้ทํางาน
ทรงสูง บุหนัง PVC
ปรับสูงระบบไฮโดรลิค
ขนาด64x70x116 ซม.
จํานวน 1 ตัว
-จัดซื้อเก)าอี้ทํางาน
บุหนัง ปรับสูงต่ํา
ใช)ระบบแกนแก็ส
ขนาด 65x72x114126 ซม.
จํานวน 2 ตัว
- ซื้อแอรขนาด 36,000
บีทียู จํานวน 20 เครื่อง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

16,800

-

-

-

7,800

-

-

-

3,700

-

-

-

19,000

-

-

-

800,000

-

-

-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด
เทศบาล
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49 บริหารงานทั่วไป

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

- เพื่อปรับปรุงระบบบันทึกภาพ 1. เครื่องคอมพิวเตอร
กล)องโทรทัศนวงจรปnดให)
แมขาย 8 ชุด
สามารถจัดเก็บภาพบันทึก
- มีหนวยประมวลผลกลาง
ได)อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (CPU) แบบ 8 แกนหลัก
(8 core) หรือดีกวา
สําหรับคอมพิวเตอรแมขาย
(Server) โดยเฉพาะและ
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมน)อยกวา 2.4 GHz
จํานวนไมน)อยกวา 2 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง
(CPU) รองรับการ
ประมวลผลแบบ 64 bit
มีหนวยความจําแบบ
CacheMemory
ไมน)อยกวา 20 MB
- มีหนวยความจําหลัก
(RAM) ชนิด ECC DDR3
หรือดีกวา ขนาด
ไมน)อยกวา 32 GB
- สนับสนุนการทํางาน
RAID ไมน)อยกวา RAID
0, 1, 5

2561
(บาท)
2,800,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
2,800,000

2,800,000

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2,800,000 กองวิชาการ
และแผนงาน
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- มีหนวยจัดเก็บข)อมูล
(Hard Drive) ชนิด SCSI
หรือ SAS ที่มีความเร็วรอบ
ไมน)อยกวา 10,000
รอบตอนาที หรือ ชนิด
Solid State Drives
หรือดีกวา และมีความจุ
ไมน)อยกวา 450 GB
จํานวนไมน)อยกวา4 หนวย
- มี DVD-ROM หรือดีกวา
แบบติดตั้งภายใน
(Internal) หรือภายนอก
(External) จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย (Network
Interface) แบบ 10
/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวา จํานวน
ไมน)อยกวา 2 ชอง
- มีจอภาพแบบ LCD
หรือดีกวา ขนาด
ไมน)อยกวา 17 นิ้ว
จํานวน 1 หนวย

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

321
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50 บริหารงานทั่วไป

หมวด

ประเภท

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟKาและวิทยุ

วัตถุประสงค*
- เพื่อเพิ่มจุดติดตั้งระบบ
กล)
งโทรทัศมนวงจรปn
ด
ให)คอรอบคลุ
พื้นที่ของเทศบาล

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- มี Power Supply
แบบ Redundant หรือ
Hot Swap จํานวน 2 หนวย
1.กล)องโทรทัศนวงจรปnด
(CCTV) 140 ตัว
- เป‚นกล)องโทรทัศนวงจร
ปnดความคมชัดสูง ประเภท
ไอพีเน็ทเวิรคเบ็ดเสร็จในตัว
- เป‚นกล)องโทรทัศน
วงจรปnด แบบ Day/Night
ซึ่งสามารถใช)งานได)ทั้ง
กลางวันและกลางคืน โดย
สามารถสลับการให)
สัญญาณภาพสีในเวลา
กลางวันและให)สัญญาณภาพ
ขาวดําในเวลากลางคืนได)โดย
อัตโนมัติเมื่อระดับความ
สวางสูงหรือต่ํากวาที่กําหนด
- มีอินฟราเรดฟnลเตอร
สําหรับกรองแสงอินฟราเรด
ออกเมื่อกล)องทํางานใน
โหมดสัญญาณภาพสี และ
เมื่อกล)องสลับการทํางาน
เป‚นโหมดสัญญาณภาพขาวดํา

2561
(บาท)
6,020,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
6,020,000

6,020,000

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

6,020,000 กองวิชาการ
และแผนงาน

322

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
กล)องจะสลับเอา
อินฟราเรดฟnลเตอรออก
โดยอัตโนมัติ(ใช)เทคโนโลยี
IR-Cut Filter หรือ
Infrared Cut-off
Removable)
- มีชุดวงจรรับภาพ
(Image Sensor)
แบบ CMOS
ขนาดไมน)อยกวา 1/2.8 นิ้ว
และ Effective Pixels
ไมน)อยกวา 1920 x 1080
(H x V) หรือไมน)อยกวา
2,073,600 pixel
(Full HD) และมีระบบ
สแกนภาพแบบ
Progressive Scan
- มีข)อตอเลนสแบบ
C-Mount หรือ CS-Mount
ซึ่งสามารถถอดเปลี่ยน
เลนสได) หรือมีกลไกควบคุม
เลนส ซึ่งสามารถปรับ
ความยาวโฟกัสและ
ความคมชัดของภาพได)
อัตโนมัติโดยผานทาง
ระบบเครือขาย

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

323

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- มี frame rate
ไมน)อยกวา 25 ภาพตอ
วินาที (frame per second)
- มีคาความไวแสงต่ําสุด
(Minimum Illumination)
ไมมากกวา 0.12 lux
ในโหมดสัญญาณภาพสี และ
ไมมากกวา 0.03 lux
ในโหมดสัญญาณภาพขาวดํา
- มีผลตางคาความยาว
โฟกัสต่ําสุดกับคาความยาว
โฟกัสสูงสุดไมน)อยกวา
4.5 มิลลิเมตร
- สามารถปรับเลื่อนระยะ
โฟกัสได)ตามต)องการ
ผานระบบเครือขาย
(Remote Zoom)
และสามารถปรับความ
คมชัดของภาพได)โดย
อัตโนมัติ (Auto Focus)
เพื่อสะดวกในการใช)งาน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

324

ที่

แผนงาน

51 บริหารงานทั่วไป

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ครุภัณฑสํานักงาน

วัตถุประสงค*
- เพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ
ประเภทตางๆ มาใช)ใน
การปฏิบัติงานของแต
ละหนวยงาน
- เพื่อให)มีวัสดุและครุภัณฑ
เพียงพอในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- คอมพิวเตอรสําหรับแมขาย

แบบที่ 2 จํานวน 1 ชุด
- เครื่องคอมพิวเตอร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

350,000

350,000

350,000

350,000 สํานักการคลัง

1,800,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000

15,500

15,500

15,500

15,500

100,000

100,000

100,000

100,000

240,000

240,000

240,000

240,000

65,000

65,000

65,000

65,000

29,400

29,400

29,400

29,400

80,000

80,000

80,000

80,000

18,000

18,000

18,000

18,000

78,000

78,000

78,000

78,000

(ครบชุด) แบบ 2 จอ/CPU/

เครื่องพิมพ (Printer)
ชนิดเลเซอรขาวดํา

(18หน)า/นาที)
เครื่องสํารองไฟ / โตbะ
คอมพิวเตอรจํานวน 40 ชุด
- เครื่องสํารองไฟ ขนาด
800 VA จํานวน 5 ตัว
- เครื่องถายเอกสาร
ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)
ความเร็ว 20 แผนตอนาที
จํานวน 1 เครื่อง
- ตู)เก็บเอกสาร ขนาด
4 ลิ้นชัก จํานวน 30 ตู)
- ตู)เก็บเอกสาร จํานวน
10 ตู)
- ตู)เก็บเอกสาร แบบ
3 บาน จํานวน 6 ตู)
- ตู)เหล็กเก็บเอกสารชนิด
2 บาน จํานวน 10 ตู)
- ตู)เหล็กแบบเตี้ย ขนาด
5 ฟุต จํานวน 3 ตู)
- โตbะทํางานพร)อมเก)าอี้
จํานวน 13 ชุด

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

325

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท
ครุภัณฑสํานักงาน

ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

- เก)าอี้ห)องประชุม
7,000
(สําหรับประธาน)
จํานวน 1 ตัว
- เก)าอี้สํานักงาน (ปฏิบัติงาน ระดับต)น 4,500
จํานวน 1 ตัว
- เก)าอี้สํานักงาน
38,000
จํานวน 20 ตัว
เก)าอี้สําหรับบริการ
28,500
ประชาชน จํานวน 30 ตัว
- รถจักรยานยนต
264,000
จํานวน 6 คัน
- รถบรรทุก (ดีเซล)
3,148,000
แบบดับเบิ้ลแคบ ขนาด 1
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล)อ
จํานวน 4 คัน
- รถโดยสารขนาด 12
1,214,000
ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา
2,400 ซีซี จํานวน 1 คัน

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

7,000

7,000

7,000 สํานักการคลัง

4,500

4,500

4,500

38,000

38,000

38,000

28,500

28,500

28,500

264,000

264,000

264,000

3,148,000

3,148,000

3,148,000

1,214,000

1,214,000

1,214,000
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ที่

แผนงาน

52 บริหารงานทั่วไป

53 การรักษาความสงบภายใน

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

คาครุภัณฑ

วัตถุประสงค*
-เพื่อจัดซื้อครุภัณฑมาใช)
ในการปฏิบัติงานของงาน
ทะเบียนราษฎร
-เพื่อให)มีครุภัณฑเพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร -มีอุปกรณในการปฏิบัติ
งานอยางเพียงพอ

....... ,, …….

-มีเครื่องสํารองไฟฟKา
กรณีเกิดไฟฟKาดับหรือ
ไฟฟKาตก

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-จัดซื้อตู)ใสเอกสารขนาด
120x230 ซม.จํานวน
6 ตู)
-จัดซื้อตู)ใสเอกสารขนาด
410x879 ซม.

33,000

-

-

-

สํานักปลัด
เทศบาล

3,600

-

-

-

1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานประมวลผล
จอขนาดไมน)อยกวา
18.5 นิ้ว จํานวน 2 ชุด
2.จัดซื้อเครื่องพิมพชนิด
เลเซอร ชนิด LED
ขาวดํา (18 หน)า/นาที)
จํานวน 2 ชุด
3.จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟKา
ขนาด 800 VA สามารถ
สํารองไฟฟKา ได)ไมน)อยกวา
15 นาที จํานวน 2 ชุด

50,000

50,000

50,000

50,000 ฝ•ายปKองกันฯ
สํานักปลัดฯ

6,600

6,600

6,600

6,600

,,

6,400

6,400

6,400

6,400

,,
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ที่

แผนงาน

54 การรักษาความสงบภายใน

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑกอสร)าง

วัตถุประสงค*
-มีอุปกรณในการปฏิบัติ
งานอยางเพียงพอ

....... ,, …….

....... ,, …….

55 การรักษาความสงบภายใน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง -เพื่อเตรียมความพร)อม
ในการปKองกันและแก)ไข
ป•ญหาได)อยางรวดเร็ว
-เพื่อลดความเสี่ยงจาก
การเกิดอัคคีภัยและลด
ความสูญเสียตอชีวิตและ
ทรัพยสิน
-สามารถปKองกันและ
ระงับอัคคีภัย ในระยะ
เริ่มต)นไมให)ลุกลาม

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
1.จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต
ความยาวบา ไมน)อยกวา
16 นิ้ว ขนาดเครื่องยนต
ไมน)อยกวา 2 แรงม)า
จํานวน 4 เครื่อง
2.จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต
ความยาวบา ไมน)อยกวา
18 นิ้ว ขนาดเครื่องยนต
ไมน)อยกวา 2 แรงม)า
จํานวน 4 เครื่อง
3.จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต
ความยาวบา ไมน)อยกวา
30 นิ้ว ขนาดเครื่องยนต
ไมน)อยกวา 5 แรงม)า
จํานวน 4 เครื่อง
1.รถบรรทุกน้ําดับเพลิง
อเนกประสงค พร)อมระบบ
ฉีดโฟม ชนิด 10 ล)อ
ขับเคลื่อน 2 เพลา
เครื่องยนตดีเซล ไมน)อยกวา
240 แรงม)า ถังน้ํารูปทรงรี
ขนาดความจุ ไมน)อยกวา
14,000 ลิตร จํานวน 1 คัน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

76,000

76,000

76,000

76,000 ฝ•ายปKองกันฯ
สํานักปลัดฯ

76,000

76,000

76,000

76,000

,,

136,000

136,000

136,000

136,000

,,

5,600,000

5,600,000

5,600,000

5,600,000 ฝ•ายปKองกันฯ
สํานักปลัดฯ
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*
....... ,, …….

ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

56 การรักษาความสงบภายใน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

ใช)ในกิจการของฝ•ายปKองกันฯ

-เพื่อเตรียมความพร)อม
ในการปKองกันและแก)ไข
ป•ญหาได)อยางรวดเร็ว
-เพื่อลดความเสี่ยงจาก
การเกิดอุทกภัย และลด
ความสูญเสียตอชีวิตและ
ทรัพยสิน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

2.รถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิง
อเนกประสงค ชนิด 6 ล)อ
เครื่องยนตดีเซล กําลัง
แรงม)า สูงสุดไมน)อยกวา
150 แรงม)า ติดตั้งถัง
บรรทุกน้ํา ขนาดความจุ
ไมน)อยกวา 4,000 ลิตร
จํานวน 1 คัน
3.รถยนตบรรทุกดีเซล
ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมน)อยกวา
2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล)อ
แบบธรรมดา

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

,,

523,000

523,000

523,000

523,000

,,

4.เรือยางท)องไฟเบอร
(กู)ภัย) ความยาวตลอดลํา
เรือ 3.50 เมตร ความกว)าง
กลางลําเรือ 1.70 เมตร
ขนาดของเครื่องยนต
ติดท)าย 15 แรงม)า
พร)อมเครื่อง และอุปกรณ
ประจําเรือ จํานวน 2 ลํา

560,000

560,000

560,000

560,000 ฝ•ายปKองกันฯ
สํานักปลัดฯ

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

329

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*
....... ,, …….

57 การรักษาความสงบภายใน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง -เพื่อเตรียมความพร)อม
ในการปKองกันและแก)ไข
ป•ญหาได)อยางรวดเร็ว
-เพื่อลดความเสี่ยงจาก
การเกิดอัคคีภัยและลด
ความสูญเสียตอชีวิตและ
ทรัพยสิน
-เพื่อความปลอดภัยของ
เจ)าหน)าที่ผู)ปฏิบัติงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
5.เรือไฟเบอรกลาส
ท)องสามลอน ความยาว
ตลอดตัวเรือ ไมน)อยกวา
4.00 เมตร ความกว)าง
กลางลําเรือ ไมน)อยกวา
1.50 เมตร พร)อมอุปกรณ
ประจําเรือ จํานวน 20 ลํา
6.เรือไฟเบอรกลาสหัวแหลม
ความยาวตลอดตัวเรือ
ไมน)อยกวา 315 ซม.
ความกว)างกลางลําเรือ
ไมน)อยกวา 95 ซม.
ท)ายติดตั้ง อุปกรณประจํา
เรือ จํานวน 100 ลํา
1.จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา
ดับเพลิงชนิดหาบหาม
-เครื่องยนตเบนซิน 2 สูบ
2 จังหวะ
-แรงม)าสูงสุด ไมน)อยกวา
40 แรงม)า
-ทอสูบน้ํา ไมน)อยกวา
3 นิ้ว
-ทอสงน้ํา ไมน)อยกวา
2½ นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

2,320,000

2,320,000

2,320,000

2,320,000

700,000

700,000

700,000

700,000

450,000

450,000

450,000

450,000 ฝ•ายปKองกันฯ
สํานักปลัดฯ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
,,
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ที่

แผนงาน

58 การรักษาความสงบภายใน

หมวด

คาครุภัณฑ

ประเภท

วัตถุประสงค*

ครุภัณฑวิทยาศาสตร -เพื่อให)เจ)าหน)าที่ใช)ใน
หรือการแพทย
ขณะปฏิบัติงาน

....... ,, …….

-ใช)ดูดควันขณะเกิด
อัคคีภัย

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
2.ชุดผจญเพลิงกันความร)อน
ตัวเสื้อยาว 40 นิ้ว
ชนิดหนา 3 ชั้น คอเสื้อกว)าง
เพื่อใช)ปnดต)นคอเพื่อกัน
ความร)อน พร)อมรองเท)า
หมวก ถุงมือ พร)อมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 3 ชุด
1.เครื่องชวยหายใจ ชนิดอัด
อากาศ ถังคารบอนไฟเบอร
บรรจุอากาศไมน)อยกวา
1,800 ลิตร ที่แรงดัน
ไมน)อยกวา 280 บาร
จํานวน 6 ชุด
2.เครื่องชวยหายใจ ชนิดถัง
เดี่ยว ขนาดบรรจุกbาซ
ไมน)อยกวา 1,600 ลิตร
แรงดัน ไมน)อยกวา
200 บาร มีวาวลเปnด-ปnด
ซ)าย-ขวา
พร)อมอุปกรณ จํานวน 6 ชุด
3.พัดลมทอดูดควัน พร)อม
ทอดูด ขนาดมอเตอร
220 v ขนาด 20 นิ้ว
จํานวน 2 เครื่อง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

120,000

120,000

120,000

120,000

,,

720,000

720,000

720,000

720,000 ฝ•ายปKองกันฯ
สํานักปลัดฯ

330,000

330,000

330,000

330,000

26,000

26,000

26,000

26,000

,,
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ที่

แผนงาน

59 แผนงานการศึกษา

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

วัตถุประสงค*
เพื่อให)การบริการ
สาธารณูโภคและการ
บริโภคอาหารของเด็ก
ถูกต)องตามสุขลักษณะ

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
โตbะสําหรับบริโภคอาหาร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กชุมชน
ท)าวโคตร

๑๐ ชุดประกอบด)วย
โตbะ ๑ ตัว เก)าอี้ ๒ ตัว
โตbะกว)าง ๖๐ ซม.
ยาว๑๒๐ ซม. สูง ๖๐ ซม.
เก)าอี้กว)าง ๓๐ ซม.
ยาว ๑๒๐ ซม. สูง ๓๐ ซม.

60 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อเก็บเอกสารสําคัญ
ของศูนย ฯ

ตู)กระจกบานเลื่อน
ขนาด ๑,๑๘๕*๔๐*๘๘๐
มม. จํานวน ๒ ใบ

๙,๐๐๐

๙,๐๐๐

๙,๐๐๐

๙,๐๐๐ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กชุมชน
ท)าวโคตร

61 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อให)เกิดความสะดวก
และเหมาะสม สําหรับ
การใช)เครื่อง
คอมพิวเตอร

โตbะคอมพิวเตอร
จํานวน1 ชุด ขนาด
๕๐*๘๐*๗๕ ซม.

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กชุมชน
ท)าวโคตร

62 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อเก็บเอกสารสําคัญ
ของศูนย ฯ

ตู)กระจกบานเลื่อน
ขนาด ๑,๑๘๕*๔๐*๘๘๐

๙,๐๐๐

๙,๐๐๐

๙,๐๐๐

๙,๐๐๐ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กชุมชน
บุญนารอบ

332

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

63 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อความสะดวก และ
เหมาะสมในการทํางาน

โตbะทํางานครู ระดับ ๑-๒
พร)อมเก)าอี้ จํานวน ๒ ชุด

64 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อให)เกิดความสะดวก
และเหมาะสม สําหรับ
การใช)เครื่อง
คอมพิวเตอร

โตbะคอมพิวเตอร
จํานวน๑ ชุด ขนาด
๕๐*๘๐ *๗๕ ซม.

65 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อให)บรรยากาศในห)อง
ไมอบอ)าว

66 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

67 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

ที่

แผนงาน

หมวด

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กชุมชน
บุญนารอบ

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กชุมชน
บุญนารอบ

พัดลมติดฝาผนัง พร)อม
ติดตั้งขนาด ๑๖ นิ้ว
จํานวน ๑๐ ตัว

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กชุมชน
หน)าสถานีรถไฟ

เพื่อเก็บเอกสารสําคัญ
ของศูนย ฯ

ตู)กระจกบานเลื่อน
ขนาด ๑,๑๘๕*๔๐*๘๘๐

๙,๐๐๐

๙,๐๐๐

๙,๐๐๐

๙,๐๐๐ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กชุมชน
หน)าสถานีรถไฟ

เพื่อความสะดวก และ
เหมาะสมในการทํางาน

โตbะทํางานครู ระดับ ๑-๒
พร)อมเก)าอี้ จํานวน ๒ ชุด

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กชุมชน
หน)าสถานีรถไฟ

333

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

68 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อให)การบริการ
สาธารณูปโภคและ
การบริโภคอาหาร
ของเด็กถูกต)องตาม
สุขลักษณะ

โตbะสําหรับบริโภคอาหาร
ประกอบด)วย โตbะ ๑ ตัว
เก)าอี้ ๒ ตัว โตbะขนาด
๖๐*๑๒๐*๖๐ ซม.
เก)าอี้ขนาด
๓๐*๑๒๐*๓๐ ซม.
จํานวน ๗ ชุด

๓๓,๖๐๐

-

-

-

ศพด.
ชุมชนคูขวาง

69 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อให)บรรยากาศใน
ห)องเรียนไมร)อน อบอ)าว

๑๕,๔๐๐

-

-

-

ศพด.
ชุมชนคูขวาง

70 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร
หรือการแพทย

เพื่อใช)ในการตรวจ
สุขภาพประจําวัน
และการคัดกรองเด็ก
เจ็บป•วยรายวัน

พัดลมติดฝาผนัง
ขนาด ๑๖ นิ้ว
จํานวน ๗ ตัว
ปรอทวัดไข)เด็ก
ดิจิตอลอินฟาเรด
แตะหน)าผาก
และหู จํานวน 2 อัน

๔,๐๐๐

-

-

-

ศพด.
ชุมชนคูขวาง

71 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา

เพื่อใช)ในการจัด
การเรียนการสอน
ประจําห)องเรียน

โตbะสําหรับนั่งจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ๕ชุด
ประกอบด)วย โตbะ๑ตัว
โตbะขนาด
๖๐*๑๒๐*๕๐ ซม.
เก)าอี้ ๖ ตัว
ขนาด ๒๙*๓๐*๕๐ ซม.

๔๑,๐๐๐

-

-

-

ศพด.
ชุมชนคูขวาง
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หมวด

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประเภท

วัตถุประสงค*

72 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใช)ในการจัดเก็บ
ที่นอนและของใช)สวนตัว
ของนักเรียนแตละคน

ตู)วางสิ่งของ ๖ ชอง
ขนาด ๓๐*๘๐*๙๐ ซม.
จํานวน ๖ ตู)

-

๑๖,๘๐๐

-

-

ศพด.
ชุมชนคูขวาง

73 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อเก็บเอกสารที่สําคัญ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตู)กระจกบานเลื่อน ๓ ฟุต

-

๘,๔๐๐

-

-

ศพด.
ชุมชนคูขวาง

๔,๕๐๐

-

-

ศพด.
ชุมชนคูขวาง

ที่

แผนงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

2564
(บาท)

ขนาด ๑,๑๘๕*๔๐*๘๘๐ มม.

จํานวน ๒ ใบ
74 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟKาและวิทยุ เพื่อเป‚นสื่อวีดีทัศน
ในการจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนา
ผู)เรียน

เครื่องเสียงเคลื่อนที่
พร)อมไมโครโฟน
จํานวน ๑ ชุด

-

75 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใช)จัดเก็บสิ่งของ
เครื่องใช)สวนตัวของเด็ก

ชั้นวางสิ่งของ ๙ ชอง
ขนาด ๙๔*๙๔ ซม.
ขนาดชอง ๓๐*๓๐ ซม.
จํานวน ๔ ชุด

-

-

๑๗,๐๐๐

-

ศพด.
ชุมชนคูขวาง

76 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อความสะดวก
และเหมาะสมในการ
ทํางาน

โตbะทํางานครู ระดับ ๓-๖
พร)อมเก)าอี้ จํานวน ๒ ชุด

-

-

๑๑,๐๐๐

-

ศพด.
ชุมชนคูขวาง
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ที่

แผนงาน

77 แผนงานการศึกษา

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใช)ในการจัดเก็บ
อุปกรณและเอกสาร

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
Color Block ๓ ชั้น
มีประตูมีกุญแจ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

-

-

อางซิงคสแตนเลสชนิด
โครงลอย ๒ หลุม ขนาด
๑๒๐*๕๐*๗๕ ซม.

-

-

-

โตbะสําหรับบริโภคอาหาร
ประกอบด)วย
โตbะ ๑ ตัว เก)าอี้ ๒ ตัว

๑๙,๒๐๐

-

-

2564
(บาท)

๕,๑๐๐

-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
ศพด.
ชุมชนคูขวาง

จํานวน ๖ ใบ
78 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบ)าน
งานครัว

เพื่อใช)ในการปฏิบัติงาน
ให)ถูกสุขลักษณะและ
เหมาะสมในการล)าง
ภาชนะรับประทาน

๙,๙๐๐ ศพด.
ชุมชนคูขวาง

อาหารของนักเรียน
79 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อให)การบริการ
สาธารณูปโภคและ
การบริโภคอาหาร
ของเด็กถูกต)องตาม
สุขลักษณะ

-

ศพด.
การเคหะ

โตbะขนาด ๖๐*๑๒๐*๖๐ ซม.
เก)าอี้ขนาด ๓๐*๑๒๐*๓๐ ซม.

จํานวน ๔ ชุด
80 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อให)บรรยากาศใน
ห)องเรียนไมร)อน อบอ)าว

81 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใช)ในการเรียนการสอน
ประจําห)องเรียน

พัดลมติดฝาผนัง
ขนาด ๑๖ นิ้ว
จํานวน ๖ ตัว
กระดานไวดบอรด
ขนาด ๘๐*120 ซม.
จํานวน ๒ ชุด

๑๓,๒๐๐ -

๑๖,๐๐๐

-

-

-

-

ศพด.
การเคหะ
-

ศพด.
การเคหะ
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ที่

แผนงาน

82 แผนงานการศึกษา

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา

วัตถุประสงค*
เพื่อใช)ในการจัด
การเรียนการสอน
ประจําห)องเรียน

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
โตbะสําหรับนั่งจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ๔ชุด
ประกอบด)วย โตbะ๑ตัว
โตbะขนาด
๖๐*๑๒๐*๕๐ ซม.

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

๓๒,๘๐๐

-

-

-

ศพด.
การเคหะ

เก)าอี้ ๖ ตัว ขนาด
๒๙*๓๐*๕๐ ซม.
83 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใช)ในการจัดเก็บ
ที่นอนและของใช)สวนตัว
ของนักเรียนแตละคน

ตู)วางสิ่งของ ๖ ชอง
ขนาด ๓๐*๘๐*๙๐ ซม.
จํานวน ๖ ตู)

-

๑๖,๘๐๐

-

-

ศูนยฯ
การเคหะ

84 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อให)บรรยากาศในห)องเรียน
ไมร)อน อบอ)าว และแออัด

พัดลมตั้งพื้น ขนาด ๒๔ นิ้ว
จํานวน ๒ ตัว

-

๔,๔๐๐

-

๔,๔๐๐

ศพด.
การเคหะ

85 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟKาและวิทยุ เพื่อเป‚นสื่อวีดีทัศน
เครื่องเสียงเคลื่อนที่
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ พร)อมไมโครโฟน
พัฒนาผู)เรียน
จํานวน ๑ ชุด

-

๔,๕๐๐

-

-

ศพด.
การเคหะ

86 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

-

๑๗,๐๐๐

-

ศูนยฯ
การเคหะ

เพื่อใช)จัดเก็บสิ่งของ
เครื่องใช)สวนตัวของเด็ก

ชั้นวางสิ่งของ ๙ ชอง
ขนาด ๙๔*๙๔ ซม.
ขนาดชอง ๓๐*๓๐ ซม.
จํานวน ๔ ชุด

-
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

87 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อความสะดวก
และเหมาะสมในการ
ทํางาน

โตbะทํางานครู ระดับ ๓-๖
พร)อมเก)าอี้ จํานวน ๑ ชุด

-

-

88 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อให)เกิดความสะดวก
และเหมาะสมสําหรับ
การใช)เครื่องคอมพิวเตอร

โตbะคอมพิวเตอร
ขนาด ๕๐*๘๐*๗๕ ซม.
จํานวน ๑ ชุด

-

-

89 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบ)านงานครัว เพื่อใช)ในการปฏิบัติงาน
ให)ถูกสุขลักษณะและ
เหมาะสมในการล)าง
ภาชนะรับประทาน

อางซิงคสแตนเลสชนิด
โครงลอย ๒ หลุม ขนาด
๑๒๐*๕๐*๗๕ ซม.

-

-

๑๑,๐๐๐

2564
(บาท)
-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
ศูนยฯ
การเคหะ

๑,๘๐๐ ศูนยฯ
การเคหะ

-

๙,๙๐๐ ศูนยฯ
การเคหะ

อาหารของนักเรียน
90 แผนงานการศึกษา

91 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อให)เกิดความสะดวก
และปลอดภัยในการใช)
เครื่องคอมพิวเตอร

โตbะคอมพิวเตอร พร)อม

เพื่อใช)ในการจัดเก็บที่
นอนและของใช)สวนตัว
ของนักเรียนแตละคน

ตู)วางสิ่งของ 10 ชอง
ขนาด 30*80*90ซม.
จํานวน 4 ตู)

3,500

3,500

3,500

3,500 ศพด.ชุมชน
วัดหัวอิฐ

5,000

5,000

5,000

5,000 ศพด.ชุมชน
วัดหัวอิฐ

เก)าอี้จํานวน 1 ชุด
ขนาด 50*80*75ซม
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

92 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อเก็บเอกสารสําคัญ
ของศูนย ฯ

ตู)ใสเอกสาร ขนาด
1,185*40*880 มม
จํานวน 1 ใบ

93 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบ)าน
งานครัว

เพื่อใช)ในการปฏิบัติงาน
ให)ถูกสุขลักษณะและ
และเหมาะสมในการ
ล)างภาชนะรับประทาน
อาหารของนักเรียน

อางซิ้งคล)างจานสแตนเลส

94 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบ)าน
งานครัว

เพื่อใช)ในการขยายเสียง

95 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อเก็บเอกสารสําคัญ
ของศูนย ฯ

96 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อให)การบริการ
สาธารณูโภคและการ
บริโภคอาหารของเด็ก
ถูกต)องตามสุขลักษณะ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

5,000

5,000

5,000

5,000 ศพด.ชุมชน
วัดหัวอิฐ

10,000

10,000

10,000

10,000 ศพด.ชุมชน
ตลาดหัวอิฐ

เครื่องเสียงเคลื่อนที่
พร)อมไมโครโฟน

5,000

5,000

5,000

5,000 ศพด.ชุมชน
ตลาดหัวอิฐ

ตู)ใสเอกสาร ขนาด
1,185*40*880 มม
จํานวน 1 ใบ
โตbะสําหรับบริโภคอาหาร

5,000

5,000

5,000

5,000 ศพด.ชุมชน
ตลาดหัวอิฐ

50,000

50,000

50,000

50,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กชุมชน
ตากสิน-ชะเมา

ชนิดโครงลอย 2 หลุม
ขนาด 120*50*75ซม.

10ชุดประกอบด)วย
โตbะ 1 ตัว เก)าอี้ 2 ตัว
โตbะกว)าง 60 ซม.
ยาว120 ซม. สูง 60 ซม.
เก)าอี้กว)าง 30 ซม.
ยาว 120 ซม. สูง 30 ซม.
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หมวด

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประเภท

วัตถุประสงค*

97 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อให)มีความสะดวกและ
เหมาะสมในการใช)คอม

โตbะคอมพิวเตอรจํานวน1ชุด
ขนาด50*80*75ซม.

2,000

2,000

2,000

2,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กชุมชน

98 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใช)จัดเก็บสิ่งของ
เครื่องใช)สวนตัวของเด็ก

ชั้นวางสิ่งของ
ขนาด 94*94 ซม.
ขนาดชอง 30*30 ซม.

4,500

4,500

4,500

4,500 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กชุมชน
ตากสิน-ชะเมา

ที่

แผนงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

2564
(บาท)

จํานวน1ชุด
99 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อเก็บเอกสารสําคัญ
ของศูนย ฯ

ตู)กระจกบานเลื่อน
ขนาด 1,185*40*880
มม. จํานวน 2 ใบ

10,000

10,000

10,000

10,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กชุมชน
ทาโพธิ์

100 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ

เพื่อให)บรรยากาศ
ในห)อง ไมร)อนอบอ)าว

พัดลมติดฝาผนัง ขนาด
16 นิ้ว จํานวน 6 ตัว

14,000

14,000

14,000

14,000

101 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อให)การบริการ
สาธารณูโภคและการ
บริโภคอาหารของเด็ก
ถูกต)องตามสุขลักษณะ

โตbะสําหรับบริโภคอาหาร

53,000

53,000

53,000

53,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กชุมชน
ทาโพธิ์

ครุภัณฑสํานักงาน

11 ชุดประกอบด)วย
โตbะ 1 ตัว เก)าอี้ 2 ตัว
โตbะกว)าง 60 ซม.
ยาว120 ซม. สูง 60 ซม.
เก)าอี้กว)าง 30 ซม.
ยาว 120 ซม. สูง 30 ซม.

ศพด.
ชุมชนทาโพธิ์

340

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

102 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

เพื่อใช)เป‚นสื่อการเรียน
การสอนให)มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น

สื่อวีดีทัศนเพื่อการเรียนรู)
(สมาททีวี 32 นิ้ว)
จํานวน 2 เครื่อง

103 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อให)เกิดความสะดวก
และเหมาะสม สําหรับ
การใช)เครื่อง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

15,000

15,000

15,000

15,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กชุมชน
ทุงจีน

โตbะคอมพิวเตอร
จํานวน 1 ชุด ขนาด
50*80 *75 ซม.

2,000

2,000

2,000

2,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กชุมชน
ทุงจีน

คอมพิวเตอร

104 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อเก็บเอกสารสําคัญ
ของศูนย ฯ

ตู)กระจกบานเลื่อน
ขนาด 1,185*40*880
มม. จํานวน 1 ใบ

4,500

4,500

4,500

4,500 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กชุมชน
ทุงจีน

105 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟKา
และวิทยุ

เพื่อเป‚นสื่อวีดีทัศน
ในการจัดการเรียนรู)
พัฒนาผู)เรียน

เครื่องเสียงเคลื่อนที่
พร)อมไมโครโฟน

5,000

5,000

5,000

5,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กชุมชน
ทุงจีน

106 แผนการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อให)บรรยากาศ
ในห)องไมร)อนอบอ)าว

พัดลมติดฝาผนัง
ขนาด 16 นิ้ว
จํานวน 5 ตัว

11,000

11,000

11,000

11,000 ศพด.บุญพาสันติ
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ที่

แผนงาน

107 แผนการศึกษา

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

วัตถุประสงค*
เพื่อเก็บเอกสารสําคัญ
ของศูนยฯ

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
ตู)กระจกบานเลื่อน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

5,000

5,000

5,000

5,000 ศพด.บุญพาสันติ

1,800 ศพด.บุญพาสันติ

ขนาด1,185x40x880 มม.

จํานวน 1 ใบ
108 แผนการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อให)มีโตbะวาง
คอมพิวเตอรที่ศูนยเด็ก
เล็กและสะดวกในการ
ใช)งาน

โตbะวาง
คอมพิวเตอร จํานวน1ชุด

1,800

1,800

1,800

109 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบ)าน
งานครัว

เพื่อการปฏิบัติงานที่ถูก
สุขลักษณะและ
เหมาะสมในการล)าง
ภาชนะรับประทาน

อางซิงคสเตนเลสชนิดโครง
ลอย 2 หลุม ขนาด
120*50*75 ซม.

10,000

10,000

10,000

10,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
ประตูลอด

โตbะสําหรับบริโภคอาหาร

25,000

25,000

25,000

25,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
ประตูลอด

อาหารของนักเรียน
110 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อให)การบริการ
สาธารณูโภคและการ
บริโภคอาหารของเด็ก
ถูกต)องตามสุขลักษณะ

5 ชุดประกอบด)วย
โตbะ 1 ตัว เก)าอี้ 2 ตัว
โตbะกว)าง 60 ซม.
ยาว120 ซม. สูง 60 ซม.

เก)าอี้กว)าง 30 ซม.
ยาว 120 ซม. สูง 30 ซม.

342

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

111 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อให)บรรยากาศ
ในห)อง ไมร)อนอบอ)าว

พัดลมติดฝาผนัง ขนาด
16 นิ้ว จํานวน 6 ตัว

14,000

14,000

14,000

14,000 ศพด.
ประตูลอด

112 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อให)การบริการ
สาธารณูโภคและการ
บริโภคอาหารของเด็ก
ถูกต)องตามสุขลักษณะ

โตbะสําหรับบริโภคอาหาร

48,000

48,000

48,000

48,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กชุมชน
เพชรจริก

8,800

8,800

8,800

4,200

4,200

4,200

20,000

20,000

20,000

8,800 ศพด.
เพชรจริก
4,200 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กชุมชน
เพชรจริก
20,000 ศพด.ศาลามีชัย

10ชุดประกอบด)วย
โตbะ 1 ตัว เก)าอี้ 2 ตัว
โตbะกว)าง 60 ซม.
ยาว120 ซม. สูง 60 ซม.

เก)าอี้กว)าง 30 ซม.
ยาว 120 ซม. สูง 30 ซม.

113 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

114 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

115 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อให)บรรยากาศ
ในห)อง ไมร)อนอบอ)าว
เพื่อเก็บเอกสารสําคัญ
ของศูนย ฯ
เพื่อให)เด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก มีโตbะ-เก)าอี้
บริโภคอาหารของเด็ก
ถูกต)องตามสุขลักษณะ

พัดลมติดฝาผนัง ขนาด
16 นิ้ว จํานวน 4 ตัว
ตู)กระจกบานเลื่อน
ขนาด 1,185*40*880
มม. จํานวน 1 ใบ
โตbะ-เก)าอี้ สําหรับบริโภค
อาหาร 4 ชุด ประกอบ
ด)วย โตbะ 1 ตัว เก)าอี้
2 ตัว โตbะ ขนาด
60x120x 60 ซม.
เก)าอี้ ขนาด
30x120x30 ซม.

343

หมวด

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประเภท

วัตถุประสงค*

116 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อให)เด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีพัลม ทําให)
บรรยากาศในห)องเรียน
ไมร)อนอบอ)าว

พัดลมติดฝาผนัง
ขนาด 16 นิ้ว
จํานวน 6 ตัว

14,000

14,000

14,000

14,000 ศพด.ศาลามีชัย

117 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อให)เด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีตู)เพือเก็บ
เอกสารตาง ๆ ของศูนยฯ

ตู)เอกสาร กระจก
บานเลื่อน ขนาด
1,185*40*880 มม.
จํานวน 2 ใบ

10,000

10,000

10,000

10,000 ศพด.ศาลามีชัย

118 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อให)เด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีโตbะที่เหมาะสม
สําหรับการใช)เครื่อง
คอมพิวเตอร

โตbะคอมพิวเตอร พร)อม
เก)าอี้จํานวน 1 ชุด ขนาด
50*80 *75 ซม.

3,500

3,500

3,500

3,500 ศพด.ศาลามีชัย

119 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

เพื่อใช)เป‚นสื่อการเรียน
การสอนให)มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น

สื่อวีดีทัศนเพื่อการเรียนรู)
(สมาททีวี 32 นิ้ว)
จํานวน 1 เครื่อง

15,000

15,000

15,000

15,000 ศพด.ศาลามีชัย

120 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟKา
และวิทยุ

เพื่อเป‚นสื่อวีดีทัศน
ในการจัดการเรียนรู)
พัฒนาผู)เรียน

เครื่องเสียงเคลื่อนที่
พร)อมไมโครโฟน
จํานวน 1 ชุด

4,800

4,800

4,800

4,800 ศพด.ศาลามีชัย

ที่

แผนงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

2564
(บาท)
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

121 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

เพื่อใช)เป‚นสื่อการเรียน
การสอนให)มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น

สื่อวีดีทัศนเพื่อการเรียนรู)
(สมาททีวี 32 นิ้ว)
จํานวน 2 เครื่อง

15,000

15,000

15,000

15,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กชุมชน
ไสเจริญ

122 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อให)เด็กได)มีโตbะนั่งทํา
กิจกรรมในชั้นเรียนและ
เรียนรู)ผานการเลน

โตbะสําหรับนั่งทํากิจกรรม

40,000

40,000

40,000

40,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กชุมชน
ไสเจริญ

การเรียนการสอน4 ชุด
ประกอบด)วย โตbะ 1 ตัว
เก)าอี้ 6 ตัว
โตbะขนาด60*120*50*ซม.
เก)าอี้ขนาด29*30*50 ซม.

123 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อให)เกิดความสะดวก
และเหมาะสม สําหรับ
การใช)เครื่อง
คอมพิวเตอร

โตbะคอมพิวเตอร
จํานวน 1 ชุด ขนาด
50*80 *75 ซม.

2,000

2,000

2,000

2,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กชุมชน
ไสเจริญ

124 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อเก็บเอกสารสําคัญ
ของศูนย ฯ

ตู)กระจกบานเลื่อน
ขนาด 1,185*40*880
มม. จํานวน 1 ใบ
50*80 *75 ซม.

4,500

4,500

4,500

4,500 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กชุมชน
ไสเจริญ

125 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

เพื่อเป‚นสื่อวีดีทัศน
ในการจัดการเรียนรู)
พัฒนาผู)เรียน

เครื่องเสียงเคลื่อนที่
พร)อมไมโครโฟน

5,000

5,000

5,000

5,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กชุมชน
ไสเจริญ

345

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

126 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

127 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบ)าน
งานครัว

128 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

129 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใช)จัดเก็บสิ่งของ
เครื่องใช)สวนตัวของเด็ก

130 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อความสะดวกและ
เหมาะสมในการทํางาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

โตbทํางานครูระดับ 3-6
พร)อมเก)าอี้จํานวน 1 ชุด

9,000

9,000

9,000

อางซิงคสแตนเลส
ชนิดโครงลอย ๒ หลุม
ขนาด ๑๒๐*๕๐*๗๕ ซม.
จํานวน ๑ ชุด

๙,๙๐๐

๙,๙๐๐

๙,๙๐๐

พัดลมติดฝาผนัง
ขนาด ๑๖ นิ้ว
จํานวน ๓ ตัว

๖,๖๐๐

๖,๖๐๐

๖,๖๐๐

๖,๖๐๐ ศพด.
ชุมชนสารีบุตร

ชั้นวางสิ่งของ ๙ ชอง
ขนาด ๙๔*๙๔ ซม.
ขนาดชอง ๓๐*๓๐ ซม.
จํานวน ๑ ชุด

๔,๒๕๐

๔,๒๕๐

๔,๒๕๐

๔,๒๕๐ ศพด.
ชุมชนสารีบุตร

เพื่อให)การบริการสาธารณูปโภค โตbะสําหรับบริโภคอาหาร
และการบริโภคอาหารของเด็ก ประกอบด)วย
ถูกต)องตามสุขลักษณะ
โตbะ ๑ ตัว เก)าอี้ ๒ ตัว

๑๔,๔๐๐

๑๔,๔๐๐

๑๔,๔๐๐

๑๔,๔๐๐ ศพด.
ชุมชนสารีบุตร

เพื่อใช)ในการปฏิบัติงาน
ให)ถูกสุขลักษณะและ
เหมาะสมในการล)าง
ภาชนะรับประทาน
อาหารของนักเรียน
เพื่อให)บรรยากาศใน
ห)องเรียนไมร)อน อบอ)าว

โตbะขนาด ๖๐*๑๒๐*๖๐ ซม.
เก)าอี้ขนาด ๓๐*๑๒๐*๓๐ ซม.

จํานวน ๓ ชุด

9,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กชุมชน
ไสเจริญ
๙,๙๐๐ ศพด.
ชุมชนสารีบุตร

346

ที่

แผนงาน

131 แผนงานการศึกษา

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

เพื่อความสะดวก
และเหมาะสมในการทํางาน

โตbะทํางานครู ระดับ ๓-๖

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

๕,๕๐๐

๕,๕๐๐

๕,๕๐๐

๕,๕๐๐ ศพด.
ชุมชนสารีบุตร

พร)อมเก)าอี้ จํานวน ๑ ชุด

132 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใช)ในการจัดเก็บที่นอน
และของใช)สวนตัว
ของนักเรียนแตละคน

ตู)วางสิ่งของ ๖ ชอง
ขนาด ๓๐*๘๐*๙๐ ซม.
จํานวน ๒ ตู)

๕,๖๐๐

๕,๖๐๐

๕,๖๐๐

๕,๖๐๐ ศพด.
ชุมชนสารีบุตร

133 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อเก็บเอกสารที่สําคัญ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตู)กระจกบานเลื่อน ๓ ฟุต

๔,๒๐๐

๔,๒๐๐

๔,๒๐๐

๔,๒๐๐ ศพด.
ชุมชนสารีบุตร

30,000

30,000

30,000

30,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล 1

15,000

15,000

15,000

15,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ท.1

ขนาด ๑,๑๘๕*๔๐*๘๘๐ มม.

จํานวน ๑ ใบ
134 แผนงานการศึกษา

135 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อให)การบริการ
สาธารณูโภคและการ
บริโภคอาหารของเด็ก
ถูกต)องตามสุขลักษณะ

เพื่อให)บรรยากาศ
ในห)อง ไมร)อนอบอ)าว

โตbะสําหรับบริโภคอาหาร
6 ชุดประกอบด)วย
โตbะ 1 ตัว เก)าอี้ 2 ตัว
โตbะกว)าง 60 ซม.
ยาว120 ซม. สูง 60 ซม.
เก)าอี้กว)าง 30 ซม.
ยาว 120 ซม. สูง 30 ซม.
พัดลมติดฝาผนัง ขนาด
16 นิ้ว จํานวน 6 ตัว

347

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

136 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อเก็บเอกสารสําคัญ
ของศูนย ฯ

137 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อให)การบริการ
สาธารณูโภคและการ
บริโภคอาหารของเด็ก
ถูกต)องตามสุขลักษณะ

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
ตู)กระจกบานเลื่อน
ขนาด 1,185*40*880
มม. จํานวน 1 ใบ
โตbะสําหรับบริโภคอาหาร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

5,000

5,000

5,000

30,000

30,000

30,000

10,000

10,000

10,000

5,000

5,000

5,000

30,000

30,000

30,000

6 ชุดประกอบด)วย
โตbะ 1 ตัว เก)าอี้ 2 ตัว
โตbะกว)าง 60 ซม.
ยาว120 ซม. สูง 60 ซม.
เก)าอี้กว)าง 30 ซม.

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

5,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล 1
30,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล 2

ยาว 120 ซม. สูง 30 ซม.

138 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

139 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

140 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อให)บรรยากาศ
ในห)อง ไมร)อนอบอ)าว
เพื่อเก็บเอกสารสําคัญ
ของศูนย ฯ
เพื่อให)การบริการ
สาธารณูโภคและการ
บริโภคอาหารของเด็ก
ถูกต)องตามสุขลักษณะ

พัดลมติดฝาผนัง ขนาด
16 นิ้ว จํานวน 4 ตัว
ตู)กระจกบานเลื่อน
ขนาด 1,185*40*880
มม. จํานวน 1 ใบ
โตbะสําหรับบริโภคอาหาร
6 ชุดประกอบด)วย
โตbะ 1 ตัว เก)าอี้ 2 ตัว
โตbะกว)าง 60 ซม.
ยาว120 ซม. สูง 60 ซม.
เก)าอี้กว)าง 30 ซม.
ยาว 120 ซม. สูง 30 ซม.

10,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ท.2
5,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล 2
30,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล 3

348

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

141 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อให)บรรยากาศ
ในห)อง ไมร)อนอบอ)าว

พัดลมติดฝาผนัง ขนาด
16 นิ้ว จํานวน 4 ตัว

10,000

10,000

10,000

10,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ท.3

142 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อเก็บเอกสารสําคัญ
ของศูนย ฯ

ตู)กระจกบานเลื่อน
ขนาด 1,185*40*880
มม. จํานวน 1 ใบ

5,000

5,000

5,000

5,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล 3

143 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อให)การบริการ
สาธารณูโภคและการ
บริโภคอาหารของเด็ก
ถูกต)องตามสุขลักษณะ

โตbะสําหรับบริโภคอาหาร
9 ชุดประกอบด)วย
โตbะ 1 ตัว เก)าอี้ 2 ตัว
โตbะกว)าง 60 ซม.

45,000

45,000

45,000

45,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล 4

10,000

10,000

10,000

10,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ท.4

5,000

5,000

5,000

5,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล 4

ยาว120 ซม. สูง 60 ซม.

เก)าอี้กว)าง 30 ซม.
ยาว 120 ซม. สูง 30 ซม.

144 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อให)บรรยากาศ
ในห)อง ไมร)อนอบอ)าว

พัดลมติดฝาผนัง ขนาด
16 นิ้ว จํานวน 4 ตัว

145 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อเก็บเอกสารสําคัญ
ของศูนย ฯ

ตู)กระจกบานเลื่อน
ขนาด 1,185*40*880

มม. จํานวน 1 ใบ
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

146 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อพัฒนาห)องโสต
ทัศนศึกษาให)พร)อมใช)
และเอื้อตอบรรยากาศ
การเรียนรู)ของผู)เรียน

147 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อจัดซือเก)าอี้
พลาสติกให)นักเรียนใช)
นั่งเพื่อรวมกิจกรรม
ตางๆที่โรงเรียนจัดขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
1. เครื่องปรับอากาศ
ขนาด 36000BTU
จํานวน 5 เครื่อง
2. เครื่องปรับอากาศ
ขนาด 18000BTU
จํานวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)
226,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

-

-

รร.เทศบาล
วัดทาโพธิ์

66,000

44,000

44,000

44,000 รร.เทศบาล
วัดทาโพธิ์

320,000

320,000

320,000

320,000 รร.เทศบาล
วัดทาโพธิ์

จัดซื้อป•งบประมาณ
ป• 2561 จํานวน 300ตัว
ป• 2562 จํานวน 200ตัว
ป• 2563 จํานวน 200ตัว
ป• 2564 จํานวน 200ตัว

148 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา

เพื่อจัดซื้อโตbะเก)าอี้ให)
เพียงพอแกผู)เรียนในแต
ละป•

โตbะเก)าอี้นักเรียนขาเหล็ก
แบบ A4 มัธยม
ขนาดโตbะ
60x40x75 ซม. (กว)างxลึกxสูง)
ขนาดเก)าอี้
40x42x81 ซม. (กว)างxลึกxสูง)
จํานวน 200 ชุด

350

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

149 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

1. เพื่อเพิ่มความสะดวก
กิจกรรมโฮมรูม
2. เพื่อรองรับการประชุม
และการจัดกิจกรรมตางๆ
ของนักเรียน

เครื่องปรับอากาศ
ขนาด 36000BTU
จํานวน 4 เครื่อง
พัดลมโคจร
จํานวน 16 เครื่อง

179,200

179,200

179,200

179,200 รร.เทศบาล
วัดทาโพธิ์

150 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา

เพื่อใช)ในการจัดการเรียน
การสอนของครูและ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
วัดท)าวโคตร

ชุดโตbะ-เก)าอี้ไม)นักเรียน
A4 มอก. ระดับประถม
ศึกษา จํานวน 200 ชุด

316,000

316,000

316,000

316,000 โรงเรียน
วัดท)าวโคตร

151 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟKาและ
วิทยุ

เพื่อดูแดความปลอดภัย
และเป‚นการปKองกัน
การเกิดเหตุการณ
อันไมพึงประสงค
ในอนาคตของนักเรียน
และบุคลากรของโรงเรียน

ติดตั้งกล)องโทรทัศน
วงจรปnดชนิดไอพี แบบ
อินฟาเรดติดตั้งภายนอก
อาคาร จํานวน 12 ชุด

264,000

264,000

264,000

264,000 โรงเรียน
วัดท)าวโคตร

เพื่อใช)ในการจัด
กิจกรรมตาง ๆ ของ
โรงเรียนและเพื่อให)
บริการชุมชนเนื่องใน
โอกาสตางๆ

จัดซื้อเก)าอี้พลาสติก
อยางดี (หนา) จํานวน
200 ตัว

40,000

40,000

40,000

40,000 โรงเรียน
วัดท)าวโคตร

152 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

ชุดละ 22,000 บาท

351

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

300,000

300,000

300,000

300,000 โรงเรียน
วัดท)าวโคตร

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

153 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อใช)สําหรับการเรียน
การสอนของนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัด
ท)าวโคตร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับสํานักงาน
จอขนาดไมน)อยกวา
18 นิ้ว จํานวน 20 เครื่อง
เครื่องละ 15,000 บาท

154 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟKาและ
วิทยุ

เพื่อใช)ในการจัดกิจกรรม
ตางๆของโรงเรียนและ
เพื่อการบริการชุมชน
เนื่องในโอกาสตางๆ

60,000

60,000

60,000

60,000 โรงเรียน
วัดท)าวโคตร

155 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสร)าง

18,000

18,000

18,000

18,000 โรงเรียน
วัดท)าวโคตร

156 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบ)าน
งานครัว

เพื่อความสะดวงกในการ
ขนถายขยะและเพื่อความ
สะอาดสวยงามและ
ปลอดมลพิษของบริเวณ
โรงเรียน
เพื่อให)นักเรียนและ
บุคลากรมีน้ําดื่มน้ําใช)ที่
สะอาดและเพียงพอ

- เครื่องขยายเสียง
(Power Mixer) จํานวน
1 ตัว 45,000 บาท
- ไมโครโฟนแบบไร)
สาย จํานวน 1 ชุด
15,000 บาท
รถเข็นขยะ จํานวน 2
คัน คันละ 9,000 บาท

เครื่องทําน้ําเย็นแบบ
6 กbอก พร)อมเครื่อง
กรองน้ํา จํานวน 5 เครื่อง
เครื่องละ 9,000 บาท
(พร)อมติดตั้ง)

45,000

45,000

45,000

45,000 โรงเรียน
วัดท)าวโคตร

352

ประเภท

วัตถุประสงค*

157 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

158 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

1. เพื่อติดตั้งเพิ่มเติม
ณ ห)องประชุมโรงเรียน
จํานวน 1 เครื่อง
2. เพื่อติดตั้งเพิ่มเติม
ณ ห)องคอมพิวเตอร
จํานวน 1 เครื่อง
3. เพื่อติดตั้ง ณ ห)อง
สมุดโรงเรียน จํานวน
2 เครื่อง
4. เพื่อติดตั้งเพิ่มเติม
ณ ห)องธุรการ จํานวน
2 เครื่อง
เพื่อทดแทนเก)าอี้ที่ชํารุด

159 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

ที่

แผนงาน

หมวด

เพื่อจัดทําสถานที่
สวนขยายในด)าน
ตางๆเพื่อเอื้อ
ประโยชนตอการจัด
การเรียนรู)และเป‚น
โรงเรียนมาตรฐาน
สากล

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวน ชนิดติดผนัง
(มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 18,000 บีทียู
พร)อมติดตั้ง
จํานวน 6 เครื่อง
เครื่องละ 21,000 บาท

จัดซื้อเก)าอี้ล)อเลื่อน
ตัวละ 2,500 บาท
จํานวน 20 ตัว
เครื่องปรับ
1 ห)องอากาศขนาด
จํานวน 2 เครื่อง
32,000 BTU
ห)องพระพุทธศาสนามี
เครื่องปรับอากาศ
ขนาด 30,000 BTU
จํานวน 2 เครื่อง
รวม 4 เครื่อง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

126,000

126,000

126,000

126,000 โรงเรียน
วัดท)าวโคตร

50,000

50,000

50,000

50,000 โรงเรียน
วัดท)าวโคตร

150,000

150,000

150,000

150,000 เทศบาล
(นานาชาติ)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

353

ที่
160 การศึกษา

แผนงาน

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

วัตถุประสงค*
เพื่อปรับปรุงห)อง
วิทยาศาสตร
จํานวน 9 ห)อง
ให)มีบรรยากาศนาเรียน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

161 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

- เพื่อพัฒนา ปรับปรุง
ซอมแซมห)องประชุม
เพชรพรรณรายสําหรับการ
ประชุม ของนักเรียนและครู
ครุภัณฑไฟฟKาและวิทยุ - เพื่อให)ห)องประชุมปลอดภัย
และพร)อมใช)งาน
- เพื่อให)การดําเนินงานตางๆ
ของโรงเรียนเป‚นไปอยางมี
ประสิทธิภาพ

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- เครื่องฉายภาพสาม
มิติ(Vitualization)
จํานวน 9 เครื่อง
225,000 บาท
- เครื่องถายทอด
สัญญาณจาก
คอมพิวเตอรขึ้นจอภาพ
(Projector)
จํานวน 9 เครื่อง
540,000 บาท
- เครื่องคอมพิวเตอร
โนbตบุbค (Laptop
Computer)
จํานวน 9 เครื่อง
315,000 บาท
- เครื่องปรับอากาศแบบ
แขวนใต)ฝKาขนาด 48,000
BTU จํานวน 2 เครื่อง
140,000 บาท
- เครื่องขยายเสียง
(Power Mixer)
จํานวน 1 ต)ว 45,000 บาท

- ไมโครโฟนแบบไร)สาย
จํานวน 1 ชุด 15,000 บาท

2561
(บาท)
1,080,000

200,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,100,000 1,210,000

220,000

242,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
1,331,000 รร.สาธิตเทศบาล
วัดเพชรจริก

266,000 รร.สาธิตเทศบาล
วัดเพชรจริก

354

ที่
162 การศึกษา

แผนงาน

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรี
และนาฏศิลป1

วัตถุประสงค*
- เพื่อสงเสริมสุนทรีย
ภาพทางด)านดนตรีสําหรับครู
และนักเรียน
- เพื่อฝ¡กฝนให)นักเรียนมี
ความสามารถและทักษะในการ
บรรเลงเพลงลูกกรุง และเพลง
ลูกทุง
- เพื่อสงเสริมให)นักเรียนมี
ประสบการณในการนํา
ความสามารถด)านดนตรีออก
แสดงในงานตางๆ
- เพื่อสงเสริมให)นักเรียนได)
ใช)เวลาวางให)เกิดประโยชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- คียบอรด จํานวน 1 ชิ้น
37,000 บาท
- กีตารไฟฟKา จํานวน 1 ชิ้น
22,000 บาท
- กีตารเบส จํานวน 1 ชิ้น
14,500 บาท
- ขาตั้งคียบอรดอลูมิเนียม
จํานวน 1 ชิ้น 2,200 บาท
- กลองไฟฟKา จํานวน 1 ชุด
32,000 บาท
- ตู)กีตาร จํานวน 1 ตู)
8,500 บาท
- ตู)คียบอรด จํานวน 3 ตู)
16,200 บาท
- ลําโพงกลอง
จํานวน 1 ตู) 9,000 บาท
- กระเดื่องเดี่ยว
จํานวน 1 ชิ้น 1,800 บาท
- กลองไฟฟKาแบบมีซาวน
(เพอคัสชั่น) จํานวน 1 ชุด
30,000 บาท
- Guitar Multiple Effects
จํานวน 1 ชิ้น 14,000 บาท

2561
(บาท)
200,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
220,000
242,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
266,200 รร.สาธิตเทศบาล
วัดเพชรจริก

355

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ไม)กลอง (คู) จํานวน 2 คู
400 บาท
- สายแจbค 6 M. สายถัก
จํานวน 6 เส)น 3,000 บาท
- ขาตั้งกีตาร จํานวน 2 อัน
700 บาท
- แสตนโน)ต ใหญ
จํานวน 11 ชิ้น 6,600 บาท
- ขาตั้งไมค จํานวน 3 ขา
1,800 บาท
- หัวจับไมค จํานวน 3 อัน
300 บาท

163 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรี
และนาฏศิลป1

- เพื่อเป‚นการสงเสริมและ
เตรียมการลวงหน)าในเรื่องการ
จัดซื้ออุปกรณและเครื่องดนตรี
- เพื่อเป‚นการให)บริการ
เบื้องต)นกับนักเรียนที่ไป
ประชาสัมพันธและสร)าง
ชื่อเสียงให)กับทางโรงเรียน

- เครื่องแบบวงโยธวาทิต
จํานวน 50 ชุด
150,000 บาท
- แตรทรัมเป‚ต
จํานวน 2 ตัว 50,000 บาท

200,000

220,000

242,000

266,200 รร.สาธิตเทศบาล
วัดเพชรจริก

356

ที่
164 การศึกษา

แผนงาน

หมวด

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

ประเภท

วัตถุประสงค*

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

1. เพื่อปKองกันและรักษา

1. ติดตั้งกล)อง CCTV

ความปลอดภัยตอชีวิต

มุมที่สามารถเฝKาระวัง

และทรัพยสินของนักเรียน

พฤติกรรมของนักเรียน

คณะครู บุคลากร

และทรัพยสินของ

ผู)ปกครองที่เข)ามาติดตอ

ทางราชการได)ตลอด

ราชการและทรัพยสิน

เวลา

ทางราชการ

2. ติดตั้งกล)องวงจรปnด

2. เพื่อเฝKาระวังพฤติกรรม

CCTV เพิ่มขึ้น 10 จุด

ของนักเรียน

ในโรงเรียน

ที่ไมพึงประสงคในโรงเรียน

อาคารอนุบาล (2 จุด)

3. เฝKาระวังและรักษา

อาคารเรียน 1 (4 จุด)

ความปลอดภัยทรัพยสิน

อาคารเรียน 2 (4 จุด)

ทางราชการกลางคืน

3. กลอง CCTV ขนาด HD
ระบบ AHD ฮาดรดดิส
ขนาด 4TB หัวตอ BNC
FTYPB ความละเอียด
1.3 Mp

2561
(บาท)
30,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000

30,000

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

30,000 โรงเรียนเทศบาล
วัดมเหยงคณ

357

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

165 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

166 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

167 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

วัตถุประสงค*
1. เพื่อติดตั้ง
สื่อมัลติมิเดียประจํา
ห)องเรียนระดับ
ประฐมวัย
และประถมศึกษา
2. คณะครูใช)สื่อ
มัลติมีเดียในการจัด
การเรียนรู)เพื่อพัฒนา
ผู)เรียนทุกกลุมสาระ
1. เพื่อจัดซื้อโตbะ
เก)าอี้ให)กับนักเรียน
แตละห)องเรียน
2. เพื่อให)นักเรียน
มีโตbะ เก)าอี้ใช)อยาง
พอเพียง
1. เพื่อจัดซื้อโตbะ
เก)าอี้ปฏิบัติงานครู
และบุคลากร
จํานวน 10 ชุด
2. เพื่อให)คณะครู
และบุคลากรมีโตbะ
ปฏิบัติงานใช)อยาง
เพียงพอ

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. ติดตั้งสื่อมัลติมีเดีย
ประกอบด)วย TV
จอแบนขนาด
36 นิ้ว พร)อมเครื่อง
เลน DVD จํานวน
36 เครื่อง ประจํา
ในห)องเรียน 36 ห)อง

720,000

720,000

720,000

720,000 โรงเรียนเทศบาล
วัดมเหยงคณ

1. จัดซื้อโตbะ
เก)าอี้นักเรียน
จํานวน 100 ชุด
ชุดละ 1,500 บาท

150,000

150,000

150,000

150,000 โรงเรียนเทศบาล
วัดมเหยงคณ

1. จัดซื้อโตbะ
เก)าอี้ปฏิบัติงาน
ของครูและบุคลากร
จํานวน 10 ชุด
ชุดละ 3,500 บาท

35,000

35,000

35,000

35,000 โรงเรียนเทศบาล
วัดมเหยงคณ

358

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

168 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

1. เพื่อจัดซื้อเครื่อง
ปรับอากาศห)องพิเศษ
2. ห)องพิเศษมีเครื่อง
ปรับอากาศใช)เพียงพอ

169 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

170 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

1. เพื่อจัดซื้อพัดลม
ติดตั้งผนังชั้นดาดฟKา
ใช)ในการจัดการเรียน
การสอนวิชาสุขศึกษา
และพละศึกษา
2. เพื่อพัฒนาสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต
ให)กับผู)เรียน
1. เพื่อปรับปรุง
ซอมแซมเครื่องเสียง
ภายในอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาล
วัดมเหยงคณ
2. เพื่อให)นักเรียน
ได)รับรู)ขาวสาร
และการทํากิจกรรม
ของโรงเรียน

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
1. จัดซื้อเครื่อง
ปรับอากาศ
ติดตั้งห)องพิเศษ
จํานวน 3 เครื่อง
ขนาด 35,000 บีทียู
1. จัดซื้อพัดลมติดผนัง
ขนาด 3 ใบพัด
พร)อมติดตั้ง
จํานวน 8 ตัว

1. จัดซื้อเครื่องเสียง
ติดตั้งระบบภายใน
อาคารเรียน จํานวน 4 จุด
อาคารเอนกประสงค
อาคาร 1 และ 2
ห)องเรียนรวมและอนุบาล
เครื่องขยายเสียงมิกเซอร
แอมป1 500 วัตร
ลําโพงแขวนผนัง 16 คู
ไมโครโฟนไร)สาย 10 ตัว
สายลําโพงแบบเงิน
ทองแดงใส 100 เมตร
4 ม)วน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

105,000

105,000

105,000

105,000 โรงเรียนเทศบาล
วัดมเหยงคณ

44,000

44,000

44,000

44,000 โรงเรียนเทศบาล
วัดมเหยงคณ

250,000

250,000

250,000

250,000

โรงเรียนเทศบาล
วัดมเหยงคณ

359

ที่
171 การศึกษา

แผนงาน

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร

วัตถุประสงค*
1. เพื่อใช)สําหรับการเรียนการ
สอนของนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดมหยงคณ

172 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

2. เพื่อให)นักเรียนมีเครื่อง
คอมพิวเตอรใช)
อยางเพียงพอ
1.เพื่อปรับปรุงกระดานดํา
ที่ใช)ในห)องเรียนให)
เกิดความสะดวกใน
การจัดการเรียนการสอน

173 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

1. เพื่อให)นักเรียนมีสื่อ
การเรียนรู)ที่ทันสมัย

174 การศึกษา

คาครุภัณฑ

1.เพื่อจัดหาโตbะ-เก)าอี้
นักเรียนมาทดแทนใน
สวนที่ชํารุดเสียหาย
2.เพื่อให)โตbะ-เก)าอี้
เพียงพอกับจํานวน
นักเรียน
3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในกระบวนการจัด
การเรียนการสอน

วัสดุใช)สอย

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

440,000

440,000

440,000

440,000 โรงเรียนเทศบาล
วัดมเหยงคณ

1. เปลี่ยนกระดานดํา
เป‚นกระดานไวทบอรด
ห)องเรียนละ 1 แผน
จํานวน 30 ห)องเรียน

90,000

90,000

90,000

90,000 โรงเรียนเทศบาล
วัดมเหยงคณ

1. จัดซื้อเครื่องฉายมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร
จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อชุด โตbะ - เก)าอี้
ไม)ยางพารา มี มอก.
ระดับประถมศึกษา
จํานวน 100 ชุด

32,900

32,900

32,900

32,900 โรงเรียนเทศบาล
วัดมเหยงคณ

115,000

115,000

115,000

เครื่องคอมพิวเตอรPC
สําหรับการเรียนการสอน
จํานวน 20 ชุด

115,000

รร.
เทศบาลวัดใหญ

360

หมวด

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประเภท

วัตถุประสงค*

175 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

1.เพื่อจัดหาเก)าอี้
ทดแทนในสวนที่ชํารุด
เสียหาย
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการประชุม

จัดซื้อเก)าอี้ในห)อง
ประชุม หนังเทียม
(44×59×90)
จํานวน 100 ตัว

70,000

70,000

70,000

70,000

176 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

1.จัดซื้อเก)าอี้พลาสติก
อยางดี(หนา)จํานวน
200ตัว

40,000

40,000

40,000

40,000 โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีทวี

177 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

3.จัดซื้อโตbะ-เก)าอี้ครูระดับ
3-6 จํานวน 8 ชุด

36,000

36,000

36,000

36,000 โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีทวี

178 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อครุภัณฑสําหรับโรงเรียน
เพื่อให)โรงเรียนเทศบาลมี
ครุภัณฑใช)ในการบริหาร
จัดการและงานปฏิบัติการ
เรียนการสอนอยางเพียง
พอและมีประสิทธิภาพ
จัดซื้อครุภัณฑสําหรับโรงเรียน
เพื่อให)โรงเรียนเทศบาลมี
ครุภัณฑใช)ในการบริหาร
จัดการและงานปฏิบัติการ
เรียนการสอนอยางเพียง
พอและมีประสิทธิภาพ
จัดซื้อครุภัณฑสําหรับโรงเรียน
เพื่อให)โรงเรียนเทศบาลมี
ครุภัณฑใช)ในการบริหาร
จัดการและงานปฏิบัติการ
เรียนการสอนอยางเพียง
พอและมีประสิทธิภาพ

4.จัดซื้อโตbะ-เก)าอี้ครูระดับ
7-9 จํานวน 8 ชุด

44,000

44,000

44,000

44,000 โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีทวี

ที่

แผนงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

2564
(บาท)

รร.
เทศบาลวัดใหญ

361

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)
316,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
316,000
316,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
316,000 โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีทวี

179 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา

จัดซื้อครุภัณฑสําหรับโรงเรียน 5.ชุดโตbะ-เก)าอี้ ไม)นักเรียน A4 มอก.
เพื่อให)โรงเรียนเทศบาลมี
ระดับประถมศึกษา
ครุภัณฑใช)ในการบริหาร
จํานวน 200 ชุด
จัดการและงานปฏิบัติการ
เรียนการสอนอยางเพียง
พอและมีประสิทธิภาพ

180 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา

จัดซื้อครุภัณฑสําหรับโรงเรียน 6.จัดซื้อโตbะกลุมเด็ก
เพื่อให)โรงเรียนเทศบาลมี
อนุบาลโฟเมก)าขาว
ครุภัณฑใช)ในการบริหาร
จํานวน 16 ชุด
จัดการและงานปฏิบัติการ
เรียนการสอนอยางเพียง
พอและมีประสิทธิภาพ

80,000

80,000

80,000

80,000 โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีทวี

181 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อครุภัณฑสําหรับโรงเรียน 7.จัดซื้อโตbะอาหารพร)อมเก)าอี้
เพื่อให)โรงเรียนเทศบาลมี
2 ตัวตอ1ชุดแบบสปช.
ครุภัณฑใช)ในการบริหาร
จํานวน10ชุด
จัดการและงานปฏิบัติการ
เรียนการสอนอยางเพียง
พอและมีประสิทธิภาพ

45,000

45,000

45,000

45,000 โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีทวี

362

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
88,000 โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีทวี

182 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อครุภัณฑสําหรับโรงเรียน
เพื่อให)โรงเรียนเทศบาลมี
ครุภัณฑใช)ในการบริหาร
จัดการและงานปฏิบัติการ
เรียนการสอนอยางเพียง
พอและมีประสิทธิภาพ

183 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสร)าง

จัดซื้อครุภัณฑสําหรับโรงเรียน 9.รถเข็นขยะล)อยางพื้นไม)
เพื่อให)โรงเรียนเทศบาลมี
โครงเหล็กแผนฃุบสีพร)อมพนสี
ครุภัณฑใช)ในการบริหาร
จํานวน 4 คัน
จัดการและงานปฏิบัติการ
เรียนการสอนอยางเพียง
พอและมีประสิทธิภาพ

88,800

88,800

88,800

88,800 โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีทวี

184 การศึกษา

ครุภัณฑ

ติดตั้งในห)องเรียนเพื่อ
เอื้ออํานวยให)นักเรียน
ได)รับบรรยากาศที่ดี
ในการเรียน
ใช)ในห)องสมุด
เป‚นเหลงเรียนรู)
เพิ่มเติม

44,000

44,000

44,000

44,000 รร.เทศบาลวัด

185 การศึกษา

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

ครุภัณฑสํานักงาน

8.พัดลมเพดานแบบโคจร
ขนาด 16นิ้วพร)อมอุปกรณ
สายไฟและติดตั้ง จํานวน
40 ตัว

2561
(บาท)
88,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
88,000
88,000

พัดลมแบบโคจรติดเพดาน
ขนาดหน)ากว)าง 16 นิ้ว
จํานวน 20 ตัว
ตัวละ 2,200 บาท
พัดลมอุตสาหกรรมแบบ
3 ขาตั้ง ขนาดหน)ากว)าง
25 นิ้ว จํานวน 6 ตัว
ตัวละ 3,900 บาท

ศาลามีชัย

23,400

23,400

23,400

23,400 รร.เทศบาลวัด
ศาลามีชัย

363

ที่
186 การศึกษา

187 การศึกษา

แผนงาน

หมวด
ครุภัณฑ

ครุภัณฑ

ประเภท

วัตถุประสงค*

ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

ใช)ในห)องวิทยาศาสตร
สําหรับการเรียนการสอน

189 การศึกษา

ครุภัณฑ

104,000

เครื่องทําน้ําเย็นแบบ 6
กbอกพร)อมเครื่องกรองน้ํา
จํานวน 5 เครื่อง
เครื่องละ 9,000 บาท
(พร)อมติดตั้ง)

45,000

ให)นักเรียนมีโตbะและ
เก)าอี้เพียงพอ

โตbะ เก)าอี้นักเรียน
(ไฟเบอรกลาส) จํานวน
200 ชุด
ชุดละ 1,200 บาท

240,000

ใช)ในศูนยวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร เนื่องจากห)อง
เรียนกว)างบรรยากาศร)อน
ไมเอื้ออํานวยในการจัดการ
เรียนการสอน

เครื่องปรับอากาศ
ขนาด 36,000 BTU
แบบแยกสวนติดตั้ง
จํานวน 5 เครื่อง
เครื่องละ 44,000 บาท
(พร)อมติดตั้ง)

220,000

ครุภัณฑงานบ)านงานครัว ให)นักเรียนมีน้ําดื่ม

ครุภัณฑ

ครุภัณฑการศึกษา

ครุภัณฑสํานักงาน

2561
(บาท)

เครื่องมัลติมิเดียโปรเจ็คเตอร พร)อมจอรับภาพ
จอภาพขนาด 120 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง
ราคา 104,000 บาท

เพียงพอ

188 การศึกษา

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
104,000

104,000

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

104,000 รร.เทศบาลวัด
ศาลามีชัย

45,000

45,000

45,000 รร.เทศบาลวัด
ศาลามีชัย

240,000

240,000

240,000 รร.เทศบาลวัด
ศาลามีชัย

220,000

220,000

220,000 รร.เทศบาลวัด
ศาลามีชัย

364

ที่
190 การศึกษา

191 การศึกษา

192 การศึกษา

แผนงาน

หมวด
ครุภัณฑ

ครุภัณฑ

ครุภัณฑ

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

ประเภท

วัตถุประสงค*

ครุภัณฑสํานักงาน

มีครูเพิ่มในป•การศึกษา
2558 ที่นั่งไมเพียงพอ

โตbะครูระดับ 3 ขนาด
60 * 150 ตัวละ 5,800 บ.
พร)อมเก)าอี้ล)อเลื้อน ตัวละ
2,500 บ. จํานวน 10 ชุด

83,000

รถเข็นที่มีอยูชํารุด
มีใชไมเพียงพอ

รถเข็นขยะจํานวน 2 คัน
คันละ 9,000 บาท

18,000

ครุภัณฑกอสร)าง

ครุภัณฑงานบ)านงานครัว เตียงห)องพยาบาลมีไม
เพียงพอสําหรับนักเรียน

เตียงนอนสําหรับห)อง
พยาบาลขนาด 90*180cm
เตียงละ 1,950 บาท
จํานวน 2 เตียง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
83,000

83,000

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

83,000 รร.เทศบาลวัด
ศาลามีชัย

18,000

18,000

18,000 รร.เทศบาลวัด
ศาลามีชัย

3,900

3,900

3,900

3,900 รร.เทศบาลวัด
ศาลามีชัย

193 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา

โตbะเก)าอี้นักเรียนใช)นั่งเรียน

โตbะเก)าอี้
จํานวน 200 ชุด

720,000

792,000

799,200

799,920 รร.เทศบาล
วัดเสมาเมือง

194 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เก)าอี้พลาสติกอยางดี ใช)ใน
ห)องประชุมนักเรียน

เก)าอี้พลาสติก
จํานวน 300 ชุด

54,000

59,400

65,340

71,874 รร.เทศบาล
วัดเสมาเมือง

195 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

โตbะเก)าอี้ ทํางานครู

โตbะเก)าอี้ ทํางานครู
จํานวน 20 ชุด

200,000

740,000

794,000

799,400 รร.เทศบาล
วัดเสมาเมือง

365

ที่
196 การศึกษา

แผนงาน

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

วัตถุประสงค*
พัดลมเพดาน ใช)ติดห)องเรียน

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

จํานวน 100 ชุด

99,000

108,900

119,790

131,769 รร.เทศบาล
วัดเสมาเมือง

นักเรียน

197 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใช)จัดเก็บเอกสาร

ตู)กระจกบานเลื่อน
กระจกสูง (ขนาดเทา
ตู)เก็บเอกสาร 2 บาน)
จํานวน 6 ตู)

45,000

45,000

45,000

45,000 ร.รเทศบาล
วัดเสาธงทอง

198 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใช)จัดเก็บเอกสาร

ตู)เหล็กเก็บเอกสาร
2 บาน (มอก.)
จํานวน 4 ตู)

32,000

32,000

32,000

32,000 ร.รเทศบาล
วัดเสาธงทอง

199 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
งานบ)านงานครัว

เพื่อใช)
รับประทานอาหาร

ถาดหลุม
จํานวน 100 ใบ

10,000

10,000

10,000

10,000 ร.รเทศบาล
วัดเสาธงทอง

200 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
งานบ)านงานครัว

เพื่อใช)ประกอบอาหาร

เตาแกbส 2 หัว
จํานวน 2 ตัว

3,000

3,000

3,000

3,000 ร.รเทศบาล
วัดเสาธงทอง

201 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน

เพื่อใช)ในการเชื่อมเหล็ก

ตู)เชื่อมกระเปˆาหิ้ว
จํานวน 1 ตัว

4,200

4,200

4,200

4,200 ร.รเทศบาล
วัดเสาธงทอง

366

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

202 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน

เพื่อใช)ในการเจาะวัสดุ
ตางๆ

สวานไฟฟKา
จํานวน 2 ตัว

2,800

2,800

2,800

2,800 ร.รเทศบาล
วัดเสาธงทอง

203 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน

4,000

4,000

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน

แทนตัดไฟเบอร
จํานวน 1 ตัว
เครื่องเจียรไฟฟKา
จํานวน 2 ตัว

4,000

204 การศึกษา

เพื่อใช)ในการตัดเหล็ก
หรือวัสดุตางๆ
เพื่อใช)ในการตัดเหล็ก
หรือวัสดุตางๆ

2,000

2,000

2,000

4,000 ร.รเทศบาล
วัดเสาธงทอง
2,000 ร.รเทศบาล
วัดเสาธงทอง

205 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
งานบ)านงานครัว

เพื่อใช)ในการประกอบ
อาหาร

คูลเลอรต)มน้ําร)อน
ขนาดกลาง
จํานวน 2 ตัว

7,000

7,000

7,000

7,000 ร.รเทศบาล
วัดเสาธงทอง

206 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา

เพื่อใช)ในการเรียน
การฝ¡กซ)อมและแขงขัน

โตbะปnงปองมีล)อเลื่อน
พร)อมตาขายและเสา
จํานวน 2 ตัว

13,000

13,000

13,000

13,000 ร.รเทศบาล
วัดเสาธงทอง

207 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใช)ในการทํางาน
ของครู

โตbะทํางานครูระดับ 3-6
จํานวน 5 ตัว

26,000

26,000

26,000

26,000 ร.รเทศบาล
วัดเสาธงทอง

208 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใช)ในการทํางาน
ของครู

เก)าอี้บุนวมตัวกลาง
จํานวน 5 ตัว

12,500

12,500

12,500

12,500 ร.รเทศบาล
วัดเสาธงทอง

367

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

209 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา

เพื่อใช)ในการนั่งเรียน
ของนักเรียน

โตbะ เก)าอี้นักเรียน
จํานวน 50 ชุด

24,000

24,000

24,000

24,000 ร.รเทศบาล
วัดเสาธงทอง

210 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใช)ในการจัดกิจกรรม
ตางๆ

100,000

100,000

100,000

100,000 ร.รเทศบาล
วัดเสาธงทอง

211 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใช)ในการจัดกิจกรรม
ตางๆ

เก)าอี้พลาสติกหนา
อยางดี
จํานวน 500 ตัว
พัดลมอุตสาหกรรม
หน)ากว)าง 24 นิ้ว
จํานวน 6 ตัว

27,000

27,000

27,000

27,000 ร.รเทศบาล
วัดเสาธงทอง

212 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ไฟฟKาและวิทยุ

เพื่อใช)ในการประชาสัมพันธ

เครื่องขยายเสียง
จํานวน 1 ชุด

50,000

50,000

50,000

50,000 ร.รเทศบาล
วัดเสาธงทอง

213 การศึกษา

คาวัสดุ

เพื่อใช)ในการประชาสัมพันธ

ขาตั้งไมค (ยืน)
จํานวน 2 ตัว

2,400

2,400

2,400

2,400 ร.รเทศบาล
วัดเสาธงทอง

214 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ไฟฟKาและวิทยุ

เพื่อใช)ในการประชาสัมพันธ

ตู)ลําโพง 12 นิ้ว
จํานวน 1 คู

6,800

6,800

6,800

6,800 ร.รเทศบาล
วัดเสาธงทอง

215 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
โฆษณาและเผยแพร

เพื่อใช)ในการ
จัดการเรียนการสอน
และประชาสัมพันธ

เครื่องฉายวีดีทัศน
จํานวน 1 ชุด

76,000

76,000

76,000

76,000 ร.รเทศบาล
วัดเสาธงทอง

วัสดุไฟฟKาและวิทยุ

368

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

216 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เพื่อใช)สนับสนุน
การเรียนการสอน

เครื่องคอมพิวเตอร
โนbตบุค พร)อมเครื่อง
ปริ้นเตอร
จํานวน 10 ชุด

300,000

300,000

300,000

300,000 ร.รเทศบาล
วัดเสาธงทอง

217 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
งานบ)านงานครัว

เพื่อใช)ในการบริโภค
น้ําดื่มที่สะอาด

เครื่องทําน้ําดื่ม
จํานวน 4 ชุด

150,000

150,000

150,000

150,000 ร.รเทศบาล
วัดเสาธงทอง

218 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
กอสร)าง

เพื่อใช)บรรทุกขยะ
ไปกําจัด

รถเข็นขยะ
จํานวน 2 คัน

40,000

40,000

40,000

40,000 ร.รเทศบาล
วัดเสาธงทอง

219 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
งานบ)านงานครัว

เพื่อใช)ในห)องพยาบาล

เตียงเหล็ก 3ฟุตครึ่ง
พร)อมหมอนและที่นอน
จํานวน 4 ชุด

20,000

20,000

20,000

20,000 ร.รเทศบาล
วัดเสาธงทอง

220 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

– เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางาน
– งานสําเร็จโดยรวดเร็ว
ทันเวลา
– เพื่ออํานวยความสะดวก
แกผู)ปฏิบัติงาน

เครื่องถายเอกสาร
จํานวน 1 เครื่อง

50,000

50,000

50,000

50,000 สํานักการศึกษา

369

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

221 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสร)าง

เพื่อขนสิ่งของทีมีน้ําหนัก
มากหรือสิ่งของที่ไมสามารถ
ยกหรือแบกได)

รถเข็นจํานวน 1 คัน

222 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อทดแทนเครื่องปรับ
อากาศเดิมที่ชํารุดไมคุ)มคา
ในการซอมแซม

223 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

224 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

225 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

226 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2,700

2,700

2,700

2,700 สํานักการศึกษา

เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง

74,000

74,000

74,000

74,000 สํานักการศึกษา

เพื่อทดแทนเครื่องเกาที่
ชารุด
เพื่อทดแทนเครื่องเกาที่
ไมคุ)มคาการซอมแซม

เครื่องคํานวณ 4 เครื่อง
(เครื่องคิดเลข)
เครื่องพิมพดีดไฟฟKา 1 เครื่อง

9,600

9,600

9,600

9,600 สํานักการศึกษา

22,000

22,000

22,000

22,000 สํานักการศึกษา

– เพื่อทดแทนเครื่องเดิม
– เพื่อสะดวกรวดเร็วในการ
ติดตอ
– เพื่อใช)ในการปฏิบัติงาน
ของเจ)าหน)าที่ในสํานักการ
ศึกษา
พร)อมใช)งาน
– เพื่อทดแทนเครื่องที่
ล)าสมัย

เครื่องโทรศัพทพื้นฐาน
( ไร)สาย ) 2 เครื่อง

4,600

4,600

4,600

4,600 สํานักการศึกษา

22,000

22,000

22,000

22,000 สํานักการศึกษา

เครื่องคอมพิวเตอรจํานวน
1 เครื่อง
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

227 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร

– ปKองกันความเสียหายที่เกิด
จากไฟดับหรือไฟตก

เครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 เครื่อง

3,200

3,200

3,200

3,200 สํานักการศึกษา

228 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร

– เพื่อใช)ในการปฏิบัติงาน
ของเจ)าหน)าที่ในสํานักการ
ศึกษา

เครื่องพิมพ ink jet
1 เครื่อง
เครื่องพิมพ laser jet
ชนิด LED ขาวดํา 1 เครื่อง

7,600

7,600

7,600

7,600 สํานักการศึกษา

229 การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร

เพื่อให)ระบบการหมุน
เวียนของน้ําและแรงสง
น้ําในสระวายน้ํามากขึ้น

จัดซื้อครุภัณฑเครื่อง
สูบน้ํา
จํานวน 1 เครื่อง

240,000

240,000

-

-

สํานักการศึกษา

230 การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร

สามารถนําน้ําจากถังเก็บ
น้ํามาใช)ในสระวายน้ําได)
ตลอดเวลา

จัดซื้อครุภัณฑเครื่อง
สูบน้ํา
จํานวน 1 เครื่อง

15,000

15,000

-

-

สํานักการศึกษา

231 การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

ครุภัณฑ

เพื่อใช)บันทึก จัดเก็บ
ข)อมูลของการจัดการ
ศึกษานอกระบบ

จัดซื้อครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
จํานวน 1 เครื่อง

29,000

29,000

-

-

สํานักการศึกษา

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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ที่
232 สาธารณสุข

แผนงาน

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
1. โตbะทํางาน
จํานวน 20 ชุด

วัตถุประสงค*
- เพื่อจัดหาอื่น ๆ และ
ครุภัณฑทางการแพทยใหม
และจัดหาทดแทนครุภัณฑ
ที่เกาเสื่อมสภาพ

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- จัดครุภัณฑเพื่อใช)ให)
เพียงพอละแก)ไขป•ญหา
ความไมพร)อมใช)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

กองการแพทย
120,000

120,000

120,000

120,000

2.เก)าอี้ทํางาน
จํานวน 20 ตัว

70,000

70,000

70,000

70,000

3. เก)าอี้ทํางาน
แบบตัว C
จํานวน 3 ตัว
4.ตู)สําหรับเก็บเอกสาร
จํานวน 10 ตัว
5.เก)าอี้พักคอยสําหรับ
ผู)ป•วย จํานวน 20

13,500

13,500

13,500

13,500

80,000

80,000

80,000

80,000

240,000

240,000

240,000

240,000

165,000

165,000

165,000

165,000

49,500

49,500

49,500

49,500

แถว ๆ ละ 4 ตัว
6.เครื่องปรับอากาศ
ขนาด 24,000 บีทียู
พร)อมติดตั้ง
จํานวน 5 ชุด
7.โตbะคอมพิวเตอร ขนาด
120x60x75 ซม.
จํานวน 10 ตัว

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ที่
233 สาธารณสุข

234 สาธารณสุข

235 สาธารณสุข

แผนงาน

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา
1.หุนจําลองเพื่อฝ¡ก
ปฏิบัติ ในการชวยชีวิต
จํานวน 2 ตัว

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟKาและวิทยุ
1. เครื่องกําเนิดไฟฟKา
ขนาด 400 กิโลวัตต
ครุภัณฑการเกษตร
2.ป•¤มน้ําอัตโนมัติ 1 ชุด
ขนาดมอเตอร 300 วัตต
ใช)กระไฟฟKา 220 โวลล
สงน้ําได)สูง ไมน)อยกวา
19 เมตรทอดูดxทอสง
ขนาด 1 นิ้ว

วัตถุประสงค*
- '' -

- เพื่อจัดหาอื่น ๆ และ
ครุภัณฑทางการแพทยใหม
และจัดหาทดแทนครุภัณฑ
ที่เกาเสื่อมสภาพ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เพื่อจัดหาอื่น ๆ และ
1. เครื่องคอมพิวเตอร ครุภัณฑทางการแพทยใหม
แบบที่ 1 จอขนาด
และจัดหาทดแทนครุภัณฑ
ไมน)อยกวา 18.5 นิ้ว ที่เกาเสือ่ มสภาพ
จํานวน 20 ชุด

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- '' -

- จัดครุภัณฑเพื่อใช)ให)
เพียงพอละแก)ไขป•ญหา
ความไมพร)อมใช)

- จัดครุภัณฑเพื่อใช)ให)
เพียงพอละแก)ไขป•ญหา
ความไมพร)อมใช)

22,000

22,000

22,000

22,000 กองการแพทย

2,235,000

2,235,000

2,235,000

2,235,000 กองการแพทย

13,000

13,000

13,000

440,000

440,000

440,000

13,000

440,000 กองการแพทย
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แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2.เครื่องพิมพชนิด
เลเซอรฺ/ชนิด LED

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

66,000

66,000

66,000

66,000

64,000

64,000

64,000

64,000

- จัดครุภัณฑเพื่อใช)ให)
เพียงพอละแก)ไขป•ญหา
ความไมพร)อมใช)

275,600

275,600

275,600

275,600 กองการแพทย

- จัดครุภัณฑเพื่อใช)ให)
เพียงพอละแก)ไขป•ญหา
ความไมพร)อมใช)

896,000

896,000

896,000

896,000 กองการแพทย

ขาวดํา (18 หน)า/นาที)

236 สาธารณสุข

237 สาธารณสุข

จํานวน 20 ชุด
3. เครื่องสํารองไฟฟKา
ขนาด 800 VA
(480 watts)
จํานวน 20 ชุด
คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบ)านงานครัว - เพื่อจัดหาอื่น ๆ และ
1. คามานสําหรับกั้น ครุภัณฑทางการแพทยใหม
เตียงผู)ป•วยอาคาร 2 และจัดหาทดแทนครุภัณฑ
ชั้น 2 และ ชั้น 3
ที่เกาเสื่อมสภาพ
คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง
1. รถยนตบรรทุกดีเซล
ขนาด 1 ตัน
ขับเคลื่อน 4 ล)อ
ปริมาตรลูกสูบ
ไมน)อยกวา
2400 ซีซี

- เพื่อจัดหาอื่น ๆ และ
ครุภัณฑทางการแพทยใหม
และจัดหาทดแทนครุภัณฑ
ที่เกาเสื่อมสภาพ
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

238 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร

239 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร

วัตถุประสงค*
- เพื่อให)มีครุภัณฑเพียง
พอในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานธุรการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- เครื่องคอมพิวเตอร จอ
ขนาดไมน)อยกวา 18.5 นิ้ว
มีหนวยประมวลผลกลางCPU
มีหนวยความจําแบบCache
Memory ขนาดไมน)อยกวา
6 MB มีหนวยประมวล
ผลเพื่อแสดงภาพ
มีหนวยความจําหลัก(RAM)
ขนาดไมน)อยกวา 4GB
มีหนวยจัดเก็บข)อมูล(HARD
ขนาดความจุไมน)อยกวา1 TB
มีจอภาพแบบ LCD
มีแปKนพิมพและเมาส
จํานวน 4 เครื่อง
- เครื่องพิมพชนิดเลเซอร
ชนิด LED ขาวดํา
มีความละเอียดในการ
พิมพไมน)อยกวา 1,200x
600 dpi
มีความเร็วในการพิมพ
ไมน)อยกวา 30หน)า/นาที
สามารถพิมพเอกสารกลับ
หน)าอัตโนมัติได)
มีหนวยความจํา ขนาดไม
น)อยกวา 32 MB
จํานวน 3 เครื่อง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

88,000

88,000

88,000

88,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล)อม

23,700

23,700

23,700

23,700 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล)อม
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หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- เครื่องพิมพ Multifunction

2561
(บาท)
9,600

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
9,600

9,600

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

9,600 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล)อม

ชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา
เป‚นอุปกรณที่มีความสามารถ

เป‚นPrinter,Copier,
Scanner

และ Fax ภายในเครื่องเดียว
กันมีหนวยความจําไมน)อยกวา
128 MBมีความละเอียดใน

การพิมพไมน)อยกวา
600x600
dpi มพไมน)อย
iมีความเร็วในการพิ
กวา 27หน)า/นาทีทําสําเนา
ได)ไมน)อยกวา 99สําเนา
สามารถยอและขยายได)
25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
จํานวน 1 เครื่อง

241 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร

- เครื่องสํารองไฟ ขนาด
800 AV จํานวน 4 เครื่อง

12,800

12,800

12,800

12,800 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล)อม

376

ที่
242 สาธารณสุข
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เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

ประเภท

วัตถุประสงค*

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

- เพื่อให)มีครุภัณฑเพียง
พอในการปฏิบัติงาน
- เพื่อทดแทนของเกาที่

ขนาด 24,000บีทียู มีระบบฟอก

ชํารุด

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและฉลาก

-เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

30,000

30,000

30,000

30,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล)อม

74,000

74,000

74,000

74,000

46,800

46,800

46,800

46,800 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล)อม

อากาศ ต)องได)รับรองมาตรฐาน
ประหยัดไฟเบอร 5 เป‚นเครื่อง
ที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุดจาก

โรงงานเดียวกัน
จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องปรับอากาศชนิด
แขวนขนาด 30,000 บีทียู
รับรองมาตร
ฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
และฉลากประหยัดไฟเบอร 5

เป‚นเครื่องที่ประกอบสําเร็จ
รูปทั้งชุดจากโรงงานเดียวกัน
จํานวน 2 เครื่อง

243 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

- เพื่อให)มีครุภัณฑเพียง
พอในการปฏิบัติงาน

- ตู)กระจกบานเลื่อนขนาด
4 ฟุต

W1185xD407xH880
mm จํานวน 9 ใบ

377

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- ตู)กระจกบานเลื่อนทรงสูง
ขนาด
W914xD457xH1829
mm

244 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

- เพื่อให)มีครุภัณฑเพียง
พอในการปฏิบัติงาน
- เพื่อทดแทนของเกาที่
ชํารุด

245 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

- เพื่อให)มีครุภัณฑเพียง
พอในการปฏิบัติงาน
- เพื่อทดแทนของเกาที่ชํารุด

จํานวน 5 ใบ
- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน
ขนาด 36,000 บีทียู
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมและฉลาก
ประหยัดไฟเบอร 5 เป‚น
เครื่องที่ประกอบสําเร็จรูป
ทั้งชุดจากโรงงานเดียวกัน
จํานวน 2 เครื่อง
- เก)าอี้บุนวม มีที่วางแขน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

39,000

39,000

39,000

39,000

80,000

80,000

80,000

80,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล)อม

225,000

225,000

225,000

225,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล)อม

5,800

5,800

5,800

5,800

18,000

18,000

18,000

18,000

ขนาดW60xD57xH80-90 cm

จํานวน 9 ตัว
- โตbะทํางานระดับ 3-6
ทําด)วยไม)ขนาด
80x150x75 ซม.
จํานวน 1 ตัว
- โตbะทํางานระดับ 1-3
ทําด)วยไม)ขนาด60x120x
75 ซม. จํานวน 4 ตัว

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

378

ที่
246 สาธารณสุข

แผนงาน

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ คอมพิวเตอร

วัตถุประสงค*
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานของเจ)าหน)าที่
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของเจ)าหน)าที่
3. เพื่อให)เกิดความเพียงพอ
และความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงานของเจ)าหน)าที่
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ)าหน)าที่
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจ)าหน)าที่
3. เพื่อให)เกิดความเพียงพอ
และความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงานของเจ)าหน)าที่
เพื่อสํารองไฟฟKาในกรณีที่มี
ไฟดับ เพื่อปKองกันป•ญหา
ที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ)าหน)าที่
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจ)าหน)าที่
3. เพื่อให)เกิดความคลองตัว
สะดวก และความรวดเร็ว
ในการปฏิบัติงานของเจ)าหน)าที่

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
1. เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 2 เครื่อง

2. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/
ชนิด LED ขาวดํา
(30หน)า/นาที)
จํานวน 1 เครื่อง
3. เครื่องสํารองไฟฟKา
ขนาด 800 VA
จํานวน 3 เครื่อง

4. คอมพิวเตอรโน)ตบุbก

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

32,000

32,000

32,000

7,900

7,900

7,900

7,900

9,600

9,600

9,600

9,600

16,000

16,000

16,000

16,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

32,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล)อม

379

ที่
247 สาธารณสุข

แผนงาน

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ งานบ)านงานครัว

วัตถุประสงค*
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจ)าหน)าที่
2. เพื่อให)เกิดความคลองตัว
สะดวก และความรวดเร็ว
ในการปฏิบัติงานของเจ)าหน)าที่

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
1. ถังต)มน้ําไฟฟKา ขนาด
30 ซม. (22.5 ลิตร)
จํานวน 1 ใบ

เพื่อรักษาสภาพของตัวอยาง

2. ตู)เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต
อาหาร และชุดทดสอบตางๆ จํานวน 1 ตู)
ให)คงอยูได)นาน ไมเสื่อมสภาพ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

13,900 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล)อม

13,900

13,900

13,900

9,400

9,400

9,400

9,400

2,800

2,800

2,800

2,800 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล)อม

๑๐๒,๐๐๐

๑๐๒,๐๐๐

๑๐๒,๐๐๐

ทําให)การปฏิบัติงาน

248 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสร)าง

เป‚นไปอยางตอเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ
1. เพื่อประหยัดเวลา แรงงาน
2. เพื่อให)เกิดความสะดวก
และความรวดเร็วในการเคลื่อน

1. รถเข็นของ พับได) 4 ล)อ
จํานวน 1 คัน

ย)ายวัสดุอุปกรณ หรือสิ่งของตางๆ

ยานพาหนะ
และขนสง

๑. เพื่อพัฒนาระบบการตรวจ
เฝKาระวังคุณภาพอาหารให)มี
ความครอบคลุมและทั่วถึงใน
พื้นที่ของเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช
๒.เพื่อกระตุ)นให)ผู)ประกอบการ
ด)านอาหารปรับปรุงสภาพ
การสุขาภิบาลสิ่งแวดล)อม

2. รถจักรยานยนต
ขนาด 1๒0 ซีซี
จํานวน 2 คัน

๑๐๒,๐๐๐

380

ที่

249 สาธารณสุข

แผนงาน

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ยานพาหนะ
และขนสง

วัตถุประสงค*
และให)ความรวมมือกับ
หนวยงานภาครัฐควบคุม
คุณภาพอาหารที่จําหนาย
ให)สะอาดปลอดภัยตอผู)บริโภค
๓. เพื่อควบคุม ติดตาม
และเฝKาระวัง มิให)มีการ
ปนเป¦¤อนเชื้อโรคและสารเคมี
ที่เป‚นอันตรายในอาหารและ
น้ําภายในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
๔. เพื่อให)ประชาชนในเขต
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ได)บริโภคอาหารพร)อมปรุง
พร)อมบริโภค และน้ําที่สะอาด
ปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค
และสารเคมีปนเป¦¤อนใน
อาหารที่เป‚นอันตราย
๑. เพื่อพัฒนาระบบการตรวจ
เฝKาระวังคุณภาพอาหาร
ให)มีความครอบคลุม รวดเร็ว
ทันทวงทีและทั่วถึงในทุกพื้นที่
ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

3. รถโดยสาร (รถตู))
ขนาดไมน)อยกวา
12 ที่นั่ง (ดีเซล)

2561
(บาท)

1,214,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

1,214,000

1,214,000

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1,214,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล)อม

381

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*
๒. เพื่อกระตุ)นให)ผู)ประกอบ
การด)านอาหารปรับปรุง
สภาพการสุขาภิบาลสิ่งแวดล)อม
และให)ความรวมมือกับหนวย
งานภาครัฐควบคุมคุณภาพอาหาร

ที่จําหนายให)สะอาด
ปลอดภัยตอผู)บริโภค
๓. เพื่อควบคุม ติดตาม
และเฝKาระวังมิให)มีการปนเป¦¤อน
เชื้อโรคและสารเคมีที่เป‚น
อันตรายในอาหารและน้ํา
ที่วางจําหนายในตลาดสด
ร)านอาหาร ห)างสรรพสินค)า
โรงเรียนและอาหารริมบาท
วิถีในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
๔. เพื่อให)ประชาชนในเขต
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ได)บริโภคอาหารพร)อมปรุง
พร)อมบริโภค และน้ําที่สะอาด
ปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค
และสารเคมีปนเป¦¤อนในอาหาร
ที่เป‚นอันตราย

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

382

ที่

แผนงาน

250 สังคมสงเคราะห

251 สังคมสงเคราะห
252 สังคมสงเคราะห

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

วัตถุประสงค*
เพื่อใช)ในการจัดเก็บ

ตู)กระจกบานเลื่อน

เอกสารเพิ่มประสิทธิภาพ

ขนาด ๔ ฟุต จํานวน ๖

ในการปฏิบัติงาน

ตัว

เพื่อใช)ให)มีครุภัณฑเพียง

พัดลมตั้งพื้น ขนาด

พอในการปฏิบัติงาน

๒๒ นิ้ว จํานวน ๓ ตัว

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใช)สําหรับปฏิบัติงาน

เครื่องคอมพิวเตอร

2561
(บาท)
๓๖,๐๐๐

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
๓๖,๐๐๐

๓๖,๐๐๐

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

๓๖,๐๐๐ กองสวัสดิการ
สังคม

๑๐,๕๐๐

๑๐,๕๐๐

๑๐,๕๐๐

๑๐,๕๐๐ กองสวัสดิการ
สังคม

๒๑,๐๐๐

๒๑,๐๐๐

๒๑,๐๐๐

โนbตบุbกสําหรับประมวลผล

๒๑,๐๐๐ กองสวัสดิการ
สังคม

จํานวน 1 เครื่อง
253 สังคมสงเคราะห

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใช)สําหรับปฏิบัติงาน

เครื่องคอมพิวเตอร

๒๒,๐๐๐

๒๒,๐๐๐

๒๒,๐๐๐

สังคม

สําหรับประมวลผลแบบที่ ๑

254 สังคมสงเคราะห

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใช)สําหรับปฏิบัติงาน

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/

๑๒,๐๐๐

๑๒,๐๐๐

๑๒,๐๐๐

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใช)สําหรับปฏิบัติงาน

เครื่องสํารองไฟฟKาขนาด

๑๒,๐๐๐ กองสวัสดิการ
สังคม

ชนิดLED สีแบบNetwork

255 สังคมสงเคราะห

๒๒,๐๐๐ กองสวัสดิการ

๓,๒๐๐

๓,๒๐๐

๓,๒๐๐

800 VA จํานวน ๑

๓,๒๐๐ กองสวัสดิการ
สังคม

เครื่อง
256 สังคมสงเคราะห

คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบ)านงาน เพื่อใช)ที่ศูนยฟ¦¤นฟูฯ
ครัว

ผู)สูงอายุ

เตียงไม)เนื้อแข็ง
จํานวน ๒๕ ชุด

๑๗๕,๐๐๐

๑๗๕,๐๐๐

๑๗๕,๐๐๐

๑๗๕,๐๐๐ กองสวัสดิการ
สังคม

383

ที่

แผนงาน

257 สังคมสงเคราะห

258 สังคมสงเคราะห

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

โตbะทํางานขนาด๖๐*๑.๒๐*.

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เก)าอี้บุนวมใหญ ขนาด

2561
(บาท)
๖,๐๐๐

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
๖,๐๐๐
๖,๐๐๐

๗๕ เมตร จํานวน ๑ตัว

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
๖,๐๐๐ กองสวัสดิการ
สังคม

๗,๐๐๐

๗,๐๐๐

๗,๐๐๐

๗,๐๐๐ กองสวัสดิการ
สังคม

3,800,000

3,800,000

3,800,000

3,800,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล)อม

- รถสุขาเคลื่อนที่
แบบเทรเลอรลากจูง
จํานวน 2 คัน

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

- รถขยะอัดท)าย 6 ล)อ
ขนาดบรรจุ 5 ลูกบาศเมตร
จํานวน 4 คัน

7,400,000

7,400,000

7,400,000

7,400,000

๖๓*๗๐*๑๑๑-๑๒๐ซม.

จํานวน ๑ ตัว

259 เคหะและชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
- เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนสง ประเภทตางๆมาใช)ใน
การปฏิบัติงาน
- เพื่อให)มีครุภัณฑเพียง
พอในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

- รถบรรทุกขยะ 4 ล)อ ขนาด

บรรจุ 4 ลบ.ม.จํานวน 4 คัน
เพื่อใช)ในการเก็บขนขยะ
ตกค)าง จํานวน 4 คัน

384

ที่

แผนงาน

260 เคหะและชุมชน

261 เคหะและชุมชน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
- ยกระดับคุณภาพชีวิต
ยานพาหนะและขนสง ของประชาชนในเขต
เทศบาลเทียบเทา
อารยประเทศ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนสง

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- รถยนตดูดสิ่งปฏิกูล ชนิด 6
เครื่องยนตดีเชล 4 สูบ 4
จังหวะมีกําลังแรงม)า
ไมน)อยกวา 130 แรงม)า
ถังบรรจุสิ่งปฏิกูลมีปริมาตร
ความจุไมน)อยกวา 4,000
ลิตรจํานวน 1 คัน
- จัดซื้อรถบรรทุก6 ล)อ
ติดตั้งเครนไฮโดรลิคชนิด
เครนแขนตรง เครื่องยนต
ดีเชล6 สูบ 4 จังหวะ
มีกําลังแรงม)า ไมน)อยกวา
240 แรงม)าจํานวน 1 คัน
- จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบ
อัดท)าย ขนาด 10 ลบ.ม
จํานวน 2 คัน
- จัดซื้อรถขุดไอดรอลิก
Hydraulic Excavator
ตีนตะขาบเครื่องยนตดีเซล
ไมน)อยกวา 200 แรงม)า
ตัวรถสามารถหมุนได)รอบตัว
ควบคุมขับเคลื่อน และการ
ขุดด)วยไฮดรอลิก
จํานวน 1 คัน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2,000,000

2,000,000

2,000,000

-

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2,000,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล)อม

5,000,000

-

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล)อม

6,300,000

6,300,000

6,300,000

6,300,000

385

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

262 เคหะและชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนสง

263 เคหะและชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
งานบ)านงานครัว

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- จัดซื้อรถขุดไอดรอลิก
Hydraulic Excavator
ตีนตะขาบเครื่องยนตดีเซล
ไมน)อยกวา150 แรงม)า
ตัวรถสามารถหมุนได)
รอบตัวควบคุมขับเคลื่อน
และการขุดด)วยไฮดรอลิก
จํานวน 1 คัน

- เพื่อให)มีครุภัณฑเพียง
พอในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

- เครื่องตัดหญ)าแบบข)อ
แข็งชนิดสะพาย เครื่องยนต
เบนซิน 2 จังหวะ สูงสุด
ไมน)อยกวา 1.5 แรงม)า
ปรมิสาตรกระบอกสูบ
ไมน)อยกวา 30 ซีซี พร)อม
ใบมีดจํานวน 6 เครื่อง
- เครื่องขูดขนสุกร ขนาด 60
ตอชม. พร)อมอางลวกสุกร
แบบ Rotor System
จํานวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

4,500,000

4,500,000

4,500,000

4,500,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล)อม

57,000

57,000

57,000

57,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล)อม

5,550,000

5,550,000

5,550,000

2564
(บาท)

5,550,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

386

ที่

แผนงาน

264 เคหะและชุมชน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
งานบ)านงานครัว

- เพื่อให)มีครุภัณฑเพียง
พอในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

- เครื่องขูดขนสุกร ขนาด 30
ตอชม. พร)อมอางลวกสุกร
แบบ Rotor System
จํานวน 1 เครื่อง

2,943,000

2,943,000

2,943,000

2,943,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล)อม

- สายพานลําเลียงสุกรเพื่อ
ปลดสุกรลงอางลวกพร)อม
ตะขอแขวนโซรัดขาสุกร
จํานวน 1 ชุด
- ตะขอแขวนโซรัดขา

1,065,000

1,065,000

1,065,000

1,065,000

5,850

5,850

5,850

5,850

400,000

400,000

400,000

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

จํานวน 10 ชุด

265 เคหะและชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่นๆ

- เพื่อให)ประชาชนได)
รับความสะดวก
- เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริการประชาชน
- บรรเทาความเดือด
ร)อนในการจัดพิธีศพ

- โลงศพแอรแบบ"บัวคว่ํา
บัวหงาย"ประกอบด)วยเครื่อง
ทําความเย็น ฐานเครื่องทํา
เครื่องเย็นฐานรองรับด)านลาง
จํานวน 5 ลูกๆละ
80,000.- บาท

400,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล)อม

387

ที่

แผนงาน

266 เคหะและชุมชน

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร

วัตถุประสงค*
- เพื่อจัดซื้อวัสดุและและ
ครุภัณฑ
ประเภทตางๆ มาใช)ในการ
ปฏิบัติงานของแตละหนวยงาน
- เพื่อให)มีวัสดุและครุภัณฑ
เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

ครุภัณฑงานบ)าน

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- เครื่องตีน้ํากังหันชนิดเติม
อากาศแบบ 4 ใบพัดขับด)วย
มอเตอรไฟฟKาไมน)อยกวา 2
แรงม)า จํานวน 30 เครื่อง
- เครื่องสูบน้ํามอเตอรไฟฟKา
ไมน)อยกวา 10 แรงม)า
มีป¨มน้ํา
แบบหอยโขงและตู)ควบคุม
จํานวน 15 เครื่อง
- เครื่องสูบน้ําแบบหอยโข
มอเตอรไฟฟKา สูบน้ําได)
450 ลิตร
ตอนาที จํานวน 6 เครื่อง
- เครื่องตัดหญ)าแบบข)อแข็ง
ชนิดสะพาย เครื่องยนตไมน)อย

งานครัว
กวา 1.5 แรงม)า ปริมาตร
กระบอกสูบไมน)อยกวา 30
ซีซี
พร)อมใบมีด จํานวน 48
เครื่อง

2561
(บาท)
450,000

-

66,000

142,500

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

640,000

-

95,000

2564
(บาท)

450,000

-

560,000

-

-

142,500

-

76,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการชาง

388

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท
ครุภัณฑการเกษตร

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- เครื่องตัดแตงพุมไม)ชนิด

2561
(บาท)
140,800

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

70,400

52,800

-

-

17,400

-

-

-

3,500

-

-

-

20,400

เครื่องยนตแบบมือถือ ใช)
เครื่องยนตเบนซิน 1 สูบ 2
จังหวะไมน)อยกวา 0.9
แรงม)า ปริมาตรกระบอกสูบ
21 ซีซี ใบมีดตัดขนาดไ
มน)อยกวา 29.5 นิ้ว
ใบมีดตัดสามารถใช)ได)
2 ด)าน จํานวน 15 เครื่อง
ครุภัณฑโรงงาน

- เครื่องเจียร/ตัด แบบมือถือ

ขนาด
6 นิ้ว าขัขนาดไม
บด)วยขับน)ด)อวยย
มอเตอรไฟฟK
กว
า วัตต ความเร็วรอบ
1000
ไมน)อย
กวา 8500 รอบตอนาที
จํานวน 3 เครื่อง
ครุภัณฑโรงงาน

- เครื่องเจาะไฟฟKา กําลังฟKา
ไม น)อยกวา 800 วัตต
จํานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑโรงงาน

- เครื่องเชื่อมไฟฟKา
แรงดันไฟฟKา 220 โวท

-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการชาง

389

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท
ครุภัณฑโรงงาน

ครุภัณฑการเกษตร
ครุภัณฑกอสร)าง

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- เครื่องตัดไพเบอร
กําลังไฟฟKาจํานวน 3 เครื่อง
ไมน)อยกวา 2100 วัตต
เส)นผาศูนยกลาง 355
มิลลิเมตร จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องเลื่อยยนตชนิดโซ
จํานวน 1 เครื่อง
- รถเข็นเก็บขยะ
จํานวน 20 คัน

ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

- รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด
3 ตัน 6 ล)อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม ต่ํากวา

ครุภัณฑยานพาหนะ

- รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

-

-

-

-

-

-

100,000

50,000

50,000

-

1,075,000

1,075,000

-

-

-

3,500,000

-

-

-

4,500,000

4,500,000

-

12,000

5,200

2564
(บาท)

6 ล)อ ปริมาตรกระบอกสูบไม
และขนสง
ต่ํากวา 6,000 ซีซี
แบบบรรทุกน้ําจุน้ําได)

ครุภัณฑกอสร)าง

ไมน)อยกวา 8000 ลิตร
จํานวน 1 คัน
- รถตักล)อยาง ขนาด 150
แรงม)า เครื่องยนตดีเซล
4 จังหวะ จํานวน 2 คัน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการชาง

390

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท
ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

267 เคหะและชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- รถยกของ เครื่องยนตดีเซล

กําลังแรงม)าไมน)อยกวา 40
แรงม)า ยกของได)ไมน)อยกวา
3 ตัน จํานวน 1 คัน
- รถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา
2,400 ซีซี ขับเคลื่อน
2 ล)อ แบบธรรมดา
จํานวน 1 คัน
- เพื่อจัดซื้อวัสดุและและครุภัณฑ - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
ประเภทตางๆ มาใช)ในการ
1 ตันปริมาตรกระบอกสูบ
ปฏิบัติงานของแตละหนวยงาน ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี
- เพื่อให)มีวัสดุและครุภัณฑ
ขับเคลื่อน 2 ล)อ
เพียงพอในการปฏิบัติงาน
แบบธรรมดา จํานวน 1 คัน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ รถบรรทุก (ดีเซล)
ปฏิบัติงาน
- ขนาด 6 ตัน 6 ล)อ
ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมต่ํากวา 6,000 ซีซี แบบ
กระบะเทท)าย จํานวน 2 คัน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

-

-

1,500,000

-

-

-

523,000

-

-

1,980,000

523,000

-

-

-

-

1,980,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการชาง

สํานักการชาง

391

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6

ครุภัณฑกอสร)าง

6 ล)อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมต่ํากวา 6,000 ซีซี แบบ
บรรทุกน้ํา จุน้ําได)ไมน)อยกวา
8000 ลิตร จํานวน 1 คัน
- รถบดล)อเหล็ก เครื่องยนต
ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ
กําลังแรงม)า สูงสุดไมน)อยกวา

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

-

-

3,500,000

-

-

-

-

2,300,000

-

-

-

-

40 แรงม)า จํานวน 1 คัน
- รถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 1 ตันขับเคลื่อน
2 ล)อ แบบธรรมดาปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา
2400 ซีซี เป‚นรถชวงยาว
จํานวน 1 คัน
- รถบรรทุกติดตั้งเครน
ไฮดรอลิคแบบเครนพับหลัง
เครื่องยนตดีเซล 4
สูบ 4 จังหวะ กําลังแรงม)า
สูงสุดไมน)อยกวา 150
แรงม)า สามารถเทท)ายด)วย
ระบบไฮดรอลิค
จํานวน 1 คัน

-

3,300,000

523,000

-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการชาง

392

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ครุภัณฑโรงงาน

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

- รถขุดล)อยาง เครื่องยนต
ดีเซล 4 จังหวะ ปริมาตร
กระบอกสูบไมน)อยกวา
1600 ซีซี กําลัง
แรงม)าสูงสุดไมน)อยกวา 30
แรงม)า จํานวน 1 คัน

2,500,000

-

-

-

- รถจักรยานยนต เครื่องยนต

38,000

-

-

-

9,400

-

-

-

เบนซิน 1 สูบ 4 จังหวะ
ปริมาตรกระบอกสูบไมน)อย
กวา 110 ซีซี
แบบเกียรอัตโนมัติ
จํานวน 1 คัน
- เครื่องขัดกระดาษทราย
แบบสายพาน ขนาด 100
มิลลิเมตร
ขับด)วยมอเตอรไฟฟKา
ขนาดไม น)อยกวา 900 วัตต

ครุภัณฑการเกษตร

จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องสูบน้ํา ชนิดเทเลอร
ลากจูง ขนาด 10 นิ้ว
4 สูบ 4 จังหวะ กําลังแรงม)า
ไมน)อยกวา 55 กิโลวัตต
แบบหอยโขง จํานวน 3
เครื่อง

1,400,000

1,400,000

1,400,000

-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการชาง

393

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท
ครุภัณฑโรงงาน

ครุภัณฑการเกษตร

ครุภัณฑโรงงาน

ครุภัณฑโรงงาน
ครุภัณฑโรงงาน
ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- เครื่องตัดพลาสมา
แรงดันไฟฟKา 220 โวลต
กระแสตัด 10-80
แอมป1 จํานวน 1 เครื่อง
- ไดโวสูบน้ํา แรงดันไฟฟKา
220 โวตล ขนาดมอเตอร
ไมน)อยกวา 1 แรงม)า ขนาด
ทอไมน)อยกวา 3 นิ้ว
จํานวน 10 ตัว
- ตู)ชารตแบตเตอรรี่
แรงดันไฟฟKา 220 โวลต
โวลตชารต 6-61 โวลต
จํานวน 1 เครื่อง
- แมแรงตะเฆ ขนาด 3 ตัน
จํานวน 2 ตัว
- แมแรงตะเฆ ขนาด 5 ตัน
จํานวน 2 ตัว
- รถกระเช)าไฟฟKา ขนาดรถ
กระบะ 4 ล)อ จํานวน 1 คัน
รถกระเช)าไฟฟKา ขนาดรถ
กระบะ 6 ล)อ จํานวน 1 คัน

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

-

60,000

-

110,000

-

-

-

30,000

-

-

-

30,000

-

-

-

50,000

-

-

-

2,200,000

-

-

-

-

-

-

3,500,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการชาง

394

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- รถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน
2 ล)อ แบบธรรมดา
ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมต่ํากวา 2400 ซีซี
เป‚นรถชวงยาว
จํานวน 1 คัน

ครุภัณฑกอสร)าง

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
523,000

2564
(บาท)

-

-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการชาง

- เครื่องผสมยางแอสฟ•ลทติก

จํานวน 1 คัน
- รถจักรยานยนต เครื่องยนต

ครุภัณฑไฟฟKาและวิทยุ

268 เคหะและชุมชน

คาครุภัณฑ คาครุภัณฑคอมพิวเตอร - เพื่อจัดซื้อวัสดุและและ
ครุภัณฑ ประเภทตางๆ
มาใช)ในการปฏิบัติงานของ
แตละหนวยงาน

เบนซิน 1 สูบ 4 จังหวะ
ปริมาตรกระบอกสูบไมน)อย
กวา 110 ซีซี แบบเกียร
อัตโนมัติ จํานวน 2 คัน
- เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ
VHF/FMชนิดมือถือ 5 วัตต
จํานวน 4 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
(จอขนาดไมน)อยกวา
18.5 นิ้ว) จํานวน 10 ชุด

76,000

-

-

-

30,000

-

-

-

29,000

87,000

87,000

87,000 สํานักการชาง

395

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*
- เพื่อให)มีวัสดุและครุภัณฑ
เพียงพอในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

- เครื่องสํารองไฟฟKา
ขนาด 800 VA มี
กําลังไฟฟKาด)านนอกไมน)อย
สามารถสํารองไฟฟKาได)
ไมน)อยกวา 15 นาที
จํานวน 20 เครื่อง
- เครื่องสํารองไฟฟKา
ขนาด 1 kVA มีกําลังไฟฟKา
ด)านนอกไมน)อยกวา 1 kVA
(630 Watts) สามารถ
สํารองไฟฟKาได)ไมน)อยกวา
15 นาที จํานวน 1 เครื่อง

16,000

- เครื่องสแกนเนอร สําหรับงาน

เก็บเอกสารทั่วไป มีความ
ละเอียด
ในการสแกนสูงสุดไมน)อยกวา
4800x4800 dpi
สามารถสแกน
เอกสารได)ไมน)อยกวา
กระดาษ
A4 จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

16,000

16,000

16,000 สํานักการชาง

5,800

-

-

-

3,100

-

-

-

396

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
อุปกรณกระจายสัญญาณ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

6,500

-

-

-

สํานักการชาง

15,000

-

-

-

สํานักการชาง

60,000

60,000

60,000

60,000 กองสาธารณ

Switch)ขนาด 24
ชอง แบบที่ 1 มีลักษณะการ
ทํางานไมน)อยกวา Layer 2
ของ OSI Model
จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑโฆษณาและ

กล)องถายภาพนิ่ง ระบบ

เผยแพร

ดิจิตอล ความละเอียด 18
ล)านพิกเซล

269 เคหะชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร

- เพื่อจัดชื้อครุภัณฑ

- เครื่องตีน้ํากังหันชนิดเติม

มาใช)ในการปฏิบัติงาน

อากาศแบบ4 ใบพัดขับด)วย

ของสถานที่กําจัดขยะ

มอเตอรไฟฟKาไมน)อยกวา 2แรงม)า

สุขฯ

จํานวน 4 ตัว
- เพื่อให)มีครุภัณฑ
เพียงพอ ในการ

- เครื่องสูบน้ํามอเตอรไฟฟKา

ปฏิบัติงาน

ไมน)อยกวา 10แรงม)ามีป•¤มน้ํา

- เพื่อเพิ่มประสิทธิ

แบบหอยโขงและตู)ควบคุม

ภาพในการปฏิบัติงาน

จํานวน 2 เครื่อง

90,000

90,000

90,000

90,000

397

ที่

แผนงาน

270 เคหะชุมชน

271 สร)างความเข)มแข็งของชุมชน

272 สร)างความเข)มแข็งของชุมชน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

- เพื่อจัดชื้อครุภัณฑ
มาใช)ในการปฎิบัติงาน
เจ)าหน)าที่ในการตรวจ
งานในสถานที่กําจัด
ขยะและอื่นๆ
- เพื่อให)มีวัสดุและครุ
ภัณฑเพียงพอ ในการ
ปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิ
ภาพในการปฏิบัติงาน
คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟKาและวิทยุ เพื่อติดตั้งกล)องโทรทัศน
วงจรปnดในชุมชนเขต
เทศบาล

273 สร)างความเข)มแข็งของชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร
คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร

274 สร)างความเข)มแข็งของชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใช)ในการถายรูป
กับกล)องถายรูป
เพื่อใช)สําหรับพิมพงาน
ถายสําเนาเอกสาร
สแกนเอกสาร
เพื่อใช)ตั้งเครื่องคอมฯ

275 สร)างความเข)มแข็งของชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

เพื่อใช)ในการบรรทุก
สิ่งของตาง ๆ

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
รถบรรทุก(ดีเชล) ขนาด
1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบ
ไมต่ํากวา2,400 ซีซี ขับเคลื่อน
4 ล)อ
จํานวน 1 คัน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

896,000

896,000

896,000

896,000 กองสาธารณ
สุขฯ

จํานวน ๓๒ กล)อง
เป‚นกล)องโทรทัศนวงจร
ปnด สําหรับติดตั้งภาย
นอกอาคาร
เลนส Sigma 18-200
F3.5-6.3 DC OS/Canon
เครื่องพิมพ
Multifunction ชนิด
เลเชอร/ชนิด LED สี
โตbะคอมพิวเตอร ๑ ตัว

๕,๐๐๐,๐๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐ กองสวัสดิการ
สังคม

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๗,๐๐๐

๑๗,๐๐๐

๑๗,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ กองสวัสดิการ
สังคม
๑๗,๐๐๐ กองสวัสดิการ
สังคม

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

รถกระบะขับเคลื่อน ๔ ล)อ
แบบมีชองวางด)านหลัง
สําหรับคนขับ (Cab) 1 คัน

๘๒๑,๐๐๐

๘๒๑,๐๐๐

๘๒๑,๐๐๐

๒,๐๐๐ กองสวัสดิการ
สังคม
๘๒๑,๐๐๐ กองสวัสดิการ
สังคม

398
งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

276 สร)างความเข)มแข็งของชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใช)ในการดําเนินงาน
โครงการจัดตั้งศูนย
การเรียนรู)ชุมชน
ด)านอาชีพ

โตbะเอนกประสงค
ขนาด ๑๘๓๐x๖๐๐x๗๕๐
มิลลิเมตร
จํานวน ๒๐ ตัว

40,000

-

-

-

กองสวัสดิการ
สังคม

277 สร)างความเข)มแข็งของชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใช)ในการดําเนินงาน
โครงการจัดตั้งศูนย
การเรียนรู)ชุมชน
ด)านอาชีพ

เก)าอี้จัดเลี้ยงขาเหล็ก
ชุปโครเมี่ยม
ขนาด ๔๘๐x๕๗๐x๙๐๐
มิลลิเมตร
จํานวน ๕๐ ตัว

62,500

-

-

-

กองสวัสดิการ
สังคม

278 สร)างความเข)มแข็งของชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใช)ในการดําเนินงาน
โครงการจัดตั้งศูนย
การเรียนรู)ชุมชน
ด)านอาชีพ

กระดานไวทบอรดมีขาตั้ง
ล)อเลื่อนชนิดหน)าเดียว
จํานวน ๑ แผน

3,500

-

-

-

กองสวัสดิการ
สังคม

279 สร)างความเข)มแข็งของชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟKาและวิทยุ เพื่อใช)ในการดําเนินงาน
โครงการจัดตั้งศูนย
การเรียนรู)ชุมชน
ด)านอาชีพ

เครื่องขยายเสียง ลําโพง
ไมโครโฟนพร)อมอุปกรณ
ครบชุด
จํานวน ๑ ชุด

๓๕,๐๐๐

-

-

-

กองสวัสดิการ
สังคม

ที่

แผนงาน

หมวด

2561
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

399

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

280 สร)างความเข)มแข็งของชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

เพื่อใช)ในการดําเนินงาน
โครงการจัดตั้งศูนย
การเรียนรู)ชุมชน
ด)านอาชีพ

เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร ระดับ XGA
ขนาดไมน)อยกวา
๔,๐๐๐ Lumens

๕๘,๐๐๐

-

-

-

กองสวัสดิการ
สังคม

281 สร)างความเข)มแข็งของชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใช)ในการดําเนินงาน
โครงการจัดตั้งศูนย
การเรียนรู)ชุมชน
ด)านอาชีพ

ตู)เก็บเอกสารเอนกประสงค
ขนาด (กว)างxยาวxสูง)
ไมน)อยกวา
120x38x203 ซม.

๑๔,๗๐๐

-

-

-

กองสวัสดิการ
สังคม

จํานวน 3 ตู)
รวม

123,472,820 116,416,320 116,155,950

111,485,083
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สวนที่ ๕
การติดตามและประเมินผล
๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นนั้น จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะตองติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร& ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว+าดวยการจัดทําแผนขององค&กรปกครองส+วนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว+าดวยการจัดทําแผนขององค&กรปกครองส+วนทองถิ่น (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว+าดวยการจัดทําแผนขององค&กรปกครองส+วนทองถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓และในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร&การ
พัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร&เพื่อสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป=ขององค&กรปกครองส+วน
ทองถิ่น แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑0 ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑ&การจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป= (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค&กรปกครองส+วนทองถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว+าดวยการจัดทําแผนขององค&กรปกครองส+วนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นนั้น จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะตองติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร& ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว+าดวยการจัดทําแผนขององค&กรปกครองส+วนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว+าดวยการจัดทําแผนขององค&กรปกครองส+วนทองถิ่น (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว+าดวยการจัดทําแผนขององค&กรปกครองส+วนทองถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓และในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร&การ
พัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร&เพื่อสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป=ขององค&กรปกครองส+วน
ทองถิ่น แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑ&การจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป= (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค&กรปกครองส+วนทองถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว+าดวยการจัดทําแผนขององค&กรปกครองส+วนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. สรุปผลการพัฒนาท&องถิ่นในภาพรวม
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชเปEนเครื่องมือในการ
พัฒนาเทศบาลใหบรรลุเปFาหมายที่วางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปHญหาใหกับประชาชน ในการ
จัดทําแผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว+าดวยการจัดทําแผน
ขององค&กรปกครองส+วนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว+าดวยการจัดทําแผน
ขององค&กรปกครองส+วนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปEนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต+อผูบริหาร
ทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอต+อสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมิน ผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่ นทราบในที่ เปLด เผยภายในสิบ หาวั นนับ แต+ วันรายงานผลและเสนอ
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ความเห็นดังกล+าวและตองปLดประกาศไวเปEนระยะเวลาไม+นอยกว+าสามสิบวันโดยอย+างนอยป=ละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป=
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
(แจงตามหนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวั น ที่ ๒ กุ มภาพั น ธ'
๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ'การจัดทําและประสานแผนสามป/ขององค'กรปกครองส2วนทองถิ่น ขอ ๗ การวัด
คุณภาพของแผนพัฒนาทองถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด2วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต2วันประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น)
การติดตามและประเมินผลด&วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)
(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ
การจั ด ผลเชิ งคุ ณภาพ เทศบาลนครนครศรี ธรรมราชใชการสํา รวจความพึ งพอใจในการวั ด ผลเชิ ง
คุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพใน
การดําเนินงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชในภาพรวม
๔. ข&อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท&องถิ่นในอนาคต
๔.๑ ผลกระทบนําไปสูอนาคต
๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล+าชา เพราะการดําเนินงานต+างๆ ขององค&กรปกครองส+วนตองผ+าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซอน
๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน+ายกับกระบวนการจัดทําแผนที่มีความยุ+งยากมากขึ้น
๓. ปHญหาอาจไม+ไดรับการแกไขอย+างตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายที่ทําไดยากและบาง
เรื่องอาจทําไม+ได
๔.๒ ข&อสังเกต ข&อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป=ควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตร&การพัฒนามาเปEนกรอบในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป=และใหมีความสอดคลองกัน
๒) การจัดทํา แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ ป=ป=ควรพิจ ารณางบประมาณและคํ านึงถึ งสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ป=
๓) ควรเร+งรัดใหมี การดํา เนิ นโครงการ/กิ จกรรม ที่ ตั้งในขอบั ญญัติ งบประมาณรายจ+ ายใหสามารถ
ดําเนินการไดในป=งบประมาณนั้น
๔) เทศบาลนครนครศรีธรรมราชควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต+
ละดานที่จะตองดําเนินการ ซึ่งจะช+วยลดปHญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ+ายรายการใหม+
**************************

