
 





      
    ส�วนท่ี ๑ 

บทนํา 
 

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

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

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

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

 

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

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

และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีจะดําเนินการ 
 ๓.   เป/นเอกสารท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะดําเนินการเป/นห�วงระยะเวลาสามป- 
  ๔.  เป/นเอกสารท่ีจะแสดงความเชื่อมโยงระหว�างแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา      กับงบประมาณ 
รายจ�ายประจําป- 
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ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป� 
  มีข้ันตอนในการจัดทํา ๕   ข้ันตอน  ดังนี้ 

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

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   จัดทําร�างแผน 
พัฒนาสามป- (พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕61)  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    ก�อนนําเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
พิจารณาให�ความเห็นชอบ    

3.  การอนุมัติและประกาศใช/แผนพัฒนาสามป� 
            3.๑  จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือเสนอร�างแผนพัฒนา

สามป-  (พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕61)  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เพ่ือพิจารณาให�ความเห็นชอบ    
  3.๒  ผู�บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราชพิจารณาอนุมัติร�างแผนพัฒนาสามป- และ 

ประกาศใช�แผนพัฒนาสามป-และประกาศให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบโดยท่ัวกันภายใน  ๑๕  วัน   นับแต�วันท่ี
ประกาศใช�  และติดประกาศอย�างเปPดเผยไม�น�อยกว�าสามสิบวัน 
 

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

สภาพทั่วไปของเมืองนครศรีธรรมราช 
 

                   เมืองนครศรีธรรมราช  
                    เมืองนครศรีธรรมราช  คือพ้ืนท่ีส�วนใหญ�ของเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช       เป"นชุมชนท่ีมี
หลักฐานย(อนหลังไปมากกว�า  ๑,๕๐๐  ป- เมืองนี้ก�อตัวอยู�บนสันทรายท่ีเรียกว�า       หาดทรายแก(ว  ซ่ึงทอดตัว
ยาวตามแนวเหนือ-ใต( ทําให(การต้ังถ่ินฐานกระจายตัวอยู�บนสันทราย ตัวเมืองนครศรีธรรมราชจึงมีลักษณะยาวมา
จนถึงป:จจุบันผู(คนท่ีอาศัยอยู�ในเมืองนี้ส�วนหนึ่งคือ  คนไทย  ท่ีตั้งถ่ินฐานอยู�ดั้งเดิม  และอีกส�วนหนึ่งเกิดจากการ
อพยพย(ายถ่ิน  และการค(าจากอินเดียและจีน  และส�วนใหญ�คือ ชาวไทยมุสลิม  จากจังหวัดชายแดนภาคใต( 
 

 ชาวยุโรปท่ีเดินทางมาติดต�อค(าขายในอดีต  ให(ชื่อไว(ในแผนท่ีของตน เรียกเมืองนี้ว�า     ลิกอร> 
(Ligor)     จากประวัติความเป"นมาของบ(านเมืองอันยาวนาน     จึงทําให(นครศรีธรรมราชมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม   มีขนบธรรมเนียม  ประเพณี   วิถีชีวิต  การนับถือศาสนาแตกต�างกันแต�อยู�รวมกันได(อย�างมีความสุข 
 

                    จากท่ีเคยเป"นเมืองอิสระ และมีเมืองบริวารกว(างขวาง ค�อย ๆ คลี่คลายเป"นส�วนหนึ่งของประเทศ
มีฐานะเป"นมณฑล และจังหวัดในป:จจุบัน    ชุมชนบนสันทรายแห�งนี้ มีความเจริญและ มีความหนาแน�นข้ึนเป"น
ลําดับ จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล(าเจ(าอยู�หัว  ได(จัดต้ังให(ชุมชนขนาดใหญ�เป"นเขตปกครองท(องถ่ิน  
ชุมชนแห�งนี้เป"นชุมชนหนึ่งท่ีได(รับการยกฐานะให(เป"น    เทศบาลเมือง    และเทศบาลนครตามลําดับ    ป:จจุบัน
เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มิได(จํากัดอยู�แค�บนสันทราย  แต�จะขยายออกไปท้ังทางตะวันออกและตะวันตก
ของสันทรายจนมีเนื้อท่ีถึง ๒๒.๕๖ ตารางกิโลเมตร   มีประชากรเกินกว�า ๑๐๐,๐๐๐  คน 

 

ลักษณะทางภูมิศาสตร'ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ลักษณะท่ัวไป 
               จังหวัดนครศรีธรรมราชต้ังอยู�ระหว�างประมาณละติจูด ๘ องศา ถึง ๙ องศา ๑๐  ลิปดาเหนือ 
และ     ลองจิจูด ๙๙  องศา    ๑๕  ลิปดา     ถึง ๑๐๐ องศา ๑๐ ลิปดาตะวันออก    มีพ้ืนท่ี  ๙,๙๔๒.๕๐  
ตารางกิโลเมตร   มีอาณาเขตติดต�อกับจังหวัดต�าง ๆ ดังนี้ 
 

         ทิศเหนือ  ติดต�อกับจังหวัดสุราษฏร>ธานี และอ�าวบ(านดอน อําเภอขนอม เป"นอําเภอ 

                                         เหนือสุด 
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      ทิศใต(  ติดต�อกับจังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดตรัง  อําเภอทางตอนใต(   
                                         ได(แก� อําเภอหัวไทร  อําเภอชะอวด  อําเภอทุ�งสง  และอําเภอบางขัน 
               ทิศตะวันออก ติดต�อกับอ�าวไทยมีชายฝ:Pงทะเลยาว  ๒๒๕ กิโลเมตร  อําเภอท่ีติดต�อกับอ�าว  
                                         ไทย คืออําเภอขนอม    อําเภอสิชล   อําเภอท�าศาลา   อําเภอเมือง 
                                         นครศรีธรรมราช อําเภอปากพนัง  และอําเภอหัวไทร 
             ทิศตะวันตก ติดต�อกับจังหวัดสุราษฏร>ธานี  และจังหวัดกระบ่ี  อําเภอทางทิศตะวันตก  
    ได(แก� อําเภอบางขัน  อําเภอทุ�งใหญ�  อําเภอถํ้าพรรณรา   อําเภอฉวาง 
   อําเภอพิปูน  และอําเภอนบพิตํา 
ลักษณะภูมิประเทศ 
 

                    จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเทือกเขานครศรีธรรมราชและเทือกเขาบรรทัด  ทอดยาวตามแนว 
เหนือ-ใต(  อยู�บริเวณตอนกลางของจังหวัด จึงอาจแบ�งภูมิประเทศออกเป"น ๓ ส�วน ต�อไปนี้ 
 
                    ส�วนท่ี ๑ เขตท่ีราบชายฝ:Pงตะวันออก    เป"นท่ีราบมีอาณาเขตต้ังแต�เทือกเขานครศรีธรรมราช 
และเทือกเขาบรรทัดไปทางตะวันออก     จนถึงชายฝ:Pงทะเลอ�าวไทย มีแม�น้ําลําคลองท่ีมีต(นน้ําบริเวณเทือกเขาลง
สู�ทะเลหลายสายอยู�ตลอดท้ังป-  และบางตอนเป"นปSาพรุขนาดใหญ�  เขตท่ีราบนี้มีพ้ืนท่ีตั้งแต�ตอนเหนือสุดของ
จังหวัด  และค�อยมีอาณาเขตกว(างข้ึน  เม่ือลงไปทางทิศใต(เหมาะสําหรับการทํานา ทําสวน เลี้ยงสัตว>  และทําการ
ประมงชายฝ:Pงเป"นเขตท่ีมีประชากรหนาแน�น  เป"นท่ีตั้งของอําเภอขนอม   สิชล    ท�าศาลา   ปากพนัง  หัวไทร  
เชียรใหญ�  ชะอวด  เฉลิมพระเกียรติ  และพระพรหม 
 
          ส�วนท่ี ๒   เขตท่ีราบเชิงเขาตะวันตก  มีลักษณะเป"นท่ีราบลูกฟูก  มีอาณาเขตจากเทือกเขา 
นครศรีธรรมราชไปทางตะวันตก  ต(นน้ําจากเชิงเขาด(านนี้ไหลลงสู�ทะเลอันดามัน  เป"นแม�น้ําตรังและไหลลงสู�อ�าว
ไทย คือ แม�น้ําตาป- นอกจากจะเป"นเขตท่ีอุดมสมบูรณ>  ด(วยแร�ธาตุแล(ว เป"นเขตท่ีมีการทําสวนยางพารา
มากท่ีสุดของจังหวัด  การทําสวนผลไม(มีกระจายอยู�ท่ัวไป  อําเภอท่ีมีประชากรหนาแน�นได(แก�  อําเภอทุ�งสง  และ
อําเภอฉวาง  เขตท่ีราบเชิงเขาด(านนี้แผ�ขยายกว(างขวางออกไปถึงจังหวัดตรัง  จังหวัดกระบ่ี และจังหวัด
สุราษฏร>ธานี  อําเภอท่ีอยู�ในเขตนี้  ได(แก� อําเภอพิปูน  ฉวาง  ทุ�งใหญ�  ทุ�งสง  บางขัน  ถํ้าพรรณรา  นาบอน และ
อําเภอช(างกลาง 
 

                    ส�วนท่ี ๓  เขตเทือกเขาตอนกลาง  อยู�ระหว�างท่ีราบชายฝ:Pงทะเลตะวันออก และท่ีราบเชิงเขา 
ตะวันตกมีอาณาเขตต้ังแต�ตอนเหนือสุดของจังหวัดไปถึงใต(สุด   เทือกเขานครศรีธรรมราช มียอดสูงสุดคือเขาหลวง  
รัฐพยายามท่ีจะอนุรักษ>เขาดังกล�าวนี้ เป"นเขตปSา  จึงจัดต้ังเป"นเขตอุทยานแห�งชาติ  เช�น    เขตอุทยานแห�งชาติ
เขาหลวง  อุทยานแห�งชาติน้ําตกโยง   อุทยานแห�งชาติเขานัน       เป"นต(น  มีการต้ังถ่ินฐานของประชาชนมา
ก�อนท่ีจะประกาศเป"นเขตอุทยานแห�งชาติ  จึงมีชุมชนอยู�ระหว�างภูเขาและเชิงเขาตอนกลาง   
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ส�วนใหญ�มีอาชีพด(านเกษตรกรรม  พ้ืนท่ีในเขตนี้ มีธรรมชาติท่ีสวยงาม ประกอบด(วย ปSาไม(  น้ําตก  และลําธารท่ี
ใสสะอาด  เป"นแหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติมีสิ่งอํานวยความสะดวกด(านการท�องเท่ียวต�าง ๆ พร(อมท่ีจะรับ
นักท�องเท่ียวได( อําเภอท่ีอยู�ในเขตนี้ ได(แก� อําเภอพรหมคีรี ลานสกา  ร�อนพิบูลย>    จุฬาภรณ>  และอําเภอนบพิตํา 

 
ลักษณะภูมิอากาศ 
 

                    ภูมิอากาศของจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีลักษณะเช�นเดียวกับจังหวัดอ่ืน ๆ ของภาคใต(ท่ีติดต�อกับ
อ�าวไทย อิทธิพลสําคัญต�อภูมิอากาศของจังหวัด  คือลมมรสุม  และเทือกเขาตอนกลาง รวมท้ังอิทธิพลของลมพายุ
หมุนท่ีพัดเข(ามาในรอบป-    ลักษณะภูมิอากาศของภาคใต(เป"นเขตภูมิอากาศแบบมรสุมร(อน   (Tropical 
Monsoon) อุณหภูมิจะสูงตลอดท้ังป-  ช�วงเดือน พฤษภาคม     ถึงเดือนสิงหาคมจะได(รับอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต(  ซ่ึงเป"นลมร(อนชื้นพัดเข(าสู�ชายฝ:Pงทะเลตะวันตกของภาคใต(ทําให(พ้ืนท่ีด(านตะวันตกของเทือกเขา
นครศรีธรรมราช  มีฝนตกมาก       ส�วนบริเวณชายฝ:Pงตะวันออกมีฝนตกน(อยกว�า  ช�วงเดือน กันยายน – ตุลาคม  
จะมีลมพายุหมุน  เช�น    ดีเปรสชั่นทําให(เกิดฝนตกท่ัวไปท้ังจังหวัด  ช�วงเดือนพฤศจิกายน  ไปจนถึง เดือน
มกราคม  ลมมรสุมจะเปลี่ยนทิศทางพัดมาจาก     ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยท่ัวไปลมนี้จะเป"นลมหนาวและ
แห(งแล(ง  แต�พ้ืนท่ีชายฝ:Pงทะเลด(านอ�าวไทย  โดยเฉพาะนครศรีธรรมราชด(านอ�าวไทยจะมีฝนตกชุก  เป"นเหตุให(เกิด
น้ําท�วมได(ทุกป-  หลังจากนั้นจะเป"นระยะท่ีฝนท้ิงช�วง คือ เดือนกุมภาพันธ>ถึง เดือนเมษายน  ช�วงนี ้
อากาศจะร(อนและแห(งแล(ง 
 
การคมนาคม 
                    นครศรีธรรมราช เป"นจังหวัดท่ีมีโครงสร(างพ้ืนฐานด(านการขนส�งท่ีค�อนข(างสมบูรณ> มีทางหลวง
คลุมท่ัวท้ังจังหวัด ท้ังระบบทางหลวงสายประธาน  ทางหลวงสายรอง ทางหลวงจังหวัด และทางหลวงชนบท จึง
ทําให(การขนส�งทางรถยนต> ท้ังการขนส�งผู(โดยสารและขนส�งสินค(าตามเส(นทางหลวงมีความสะดวกเป"นอย�างดี  
เส(นทางรถไฟสายใต(ผ�านหลายอําเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีชุมทางขนาดใหญ� ท่ีอําเภอทุ�งสง ขบวนรถไฟ
สายใต(ทุกขบวนจะต(องผ�านชุมทางแห�งนี้ และมีขบวนรถท่ีมีสถานีนครศรีธรรมราช เป"นต(นทางและปลายทางการ
ขนส�ง 
                    นครศรีธรรมราช     มีท�าอากาศยานพาณิชย>ท่ีมีสายการบินขนส�งผู(โดยสารบินตรงระหว�าง
นครศรีธรรมราช  และกรุงเทพมหานคร   เป"นประจําทุกวัน   วันละหลายเท่ียวบิน 
                    บริเวณชายฝ:Pงทะเลมีการขนส�งทางน้ําเสริม  การขนส�งทางบก    มีท�าเรือท่ีปากพนัง     ขนอม 
ท�าศาลา และหัวไทร  เป"นต(น 
                     ระบบการขนส�งทางท�อท่ีนําก̀าซจากอ�าวไทยมาข้ึนท่ีอําเภอขนอม  เพ่ือปaอนโรงงานแยกก̀าซและ
โรงไฟฟaาท่ีอําเภอ นั้น 
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การขนส�งผู/โดยสารและสินค/ามีรายละเอียด โดยสังเขป ดังนี้ 
 

               ๑. การขนส�งทางอากาศ    มีสายการบินท่ีมีเท่ียวบินระหว�างนครศรีธรรมราช และกรุงเทพมหานคร  
มีตารางเวลาบิน  ดังนี้ 
 

๑ สายการบินนกแอร�   
 

วัน 
กรุงเทพฯ (เดือนเมือง)  -  นครศรีธรรมราช 

วัน 
นครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ  (ดอนเมือง) 

เที่ยวบิน ออกเวลา (น.) ถึงเวลา น.) เที่ยวบิน ออกเวลา  (น.) ถึงเวลา น.) 
ทุกวัน DD7804 06.00 07.10 ทุกวัน DD7805 07.40 08.50 
ทุกวัน DD7808 09.15 10.25 ทุกวัน DD7809 10.55 12.05 
ทุกวัน DD7810 14.15 15.25 ทุกวัน DD7811 15.55 17.05 
ทุกวัน DD7814 17.35 18.45 ทุกวัน DD7815 19.15 20.25 
ทุกวัน DD7818 19.20 20.30 ทุกวัน DD7819 21.00 22.10 

 
 
 
               ๒  สายการบินแอร�เอเชีย  
   

วัน 
กรุงเทพฯ (เดือนเมือง)  -  นครศรีธรรมราช 

วัน 
นครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ  (ดอนเมือง) 

เที่ยวบิน ออกเวลา (น.) ถึงเวลา (น.) เที่ยวบิน ออกเวลา (น.) ถึงเวลา น.) 
ทุกวัน FD3188 06.45 08.00 ทุกวัน FD3189 08.40 09.55 
ทุกวัน FD3184 10.25 11.40 ทุกวัน FD3185 12.10 13.25 
ทุกวัน FD3186 14.35 15.50 ทุกวัน FD3187 16.15 17.30 

 
 
 

หมายเหตุ   วัน  และเวลา  อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได�  สามารถสอบถามรายละเอียดได�ท่ีท�าอากาศยาน      
               นครศรีธรรมราช  0-7536-9543  หรือ  นครดีซี  0-7531-2500 
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     2. การขนส�งทางรถไฟ  การเดินทางโดยรถไฟจากนครศรีธรรมราช  ไปยังปลายทางมีความสะดวกมาก 
มีท้ังขบวนรถด�วน รถเร็ว และรถท(องถ่ิน วันหนึ่ง ๆ หลายขบวน ดังนี้ 
 

ขบวน 
นครศรีธรรมราช  -  กรุงเทพฯ (หัวลําโพง) กรุงเทพฯ(หัวลําโพง) - นครศรีธรรมราช 
ออกเวลา (น) ถึงเวลา (น.) ออกเวลา (น) ถึงเวลา (น.) 

รถเร็ว 13.00 04.45 17.35 09.05 
รถด�วน 15.00 05.35 19.30 09.55 

รถท�องถ่ิน 
นครศรีธรรมราช - สุไหงโกลก สุไหงโกลก - นครศรีธรรมราช 

ออกเวลา (น) ถึงเวลา (น.) ออกเวลา (น) ถึงเวลา (น.) 
06.00 14.45 08.55 17.55 

 
รถท�องถ่ิน 

นครศรีธรรมราช - ยะลา ยะลา - นครศรีธรรมราช 
ออกเวลา (น) ถึงเวลา (น.) ออกเวลา (น) ถึงเวลา (น.) 

10.05 17.20 06.30 13.55 
 

รถท�องถ่ิน 
นครศรีธรรมราช - พัทลุง พัทลุง - นครศรีธรรมราช 

ออกเวลา (น) ถึงเวลา (น.) ออกเวลา (น) ถึงเวลา (น.) 
14.20 17.20 06.00 08.30 

 
           นอกจากนี้ ขบวนรถไฟสายใต(ทุกขบวนจะต(องผ�านชุมทางทุ�งสง  อํานวยความสะดวกในการเดินทางไป
และกลับจากนครศรีธรรมราช ได(แก� 

  (1)  ขบวนรถด�วนพิเศษ  กรุงเทพฯ -  บัตเตอร>เวอร>ต 
            (๒)  ขบวนรถด�วนพิเศษ   กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก 

(๓)  ขบวนรถเร็ว   กรุงเทพฯ – ยะลา 
(๔)  ขบวนรถด�วน   กรุงเทพฯ – ตรัง 
(๕)  ขบวนรถเร็ว   กรุงเทพฯ – กันตัง 
(๖)  ขบวนรถด�วนพิเศษ ดีเซลราง   กรุงเทพฯ – ยะลา 

          ๓. การขนส�งทางรถยนต'  ระบบทางหลวงภายในจังหวัดและติดต�อกับจังหวัดอ่ืน ทําให(การขนส�ง
ผู(โดยสารและสินค(าทางรถยนต> มีความสะดวกท้ังภายในจังหวัดภาคใต( และภาคอ่ืนของประเทศทางหลวงสาย
สําคัญมี ดังต�อไปนี้ 

(๑)   ทางหลวงหมายเลข 41 เป"นทางหลวงท่ีแยกจากทางหลวงหมายเลข 4   ท่ี  

       จังหวัดชุมพร  ผ�านจังหวัดสุราษฏร>ธานี นครศรีธรรมราช และบรรจบทาง 

                              หลวงหมายเลข 4   ท่ีจังหวัดพัทลุง  

(2)   ทางหลวงหมายเลขท่ี 401 เริ่มต(นท่ีอําเภอตะก่ัวปSา  จังหวัดพังงา  ตัดกับทาง   
       หลวง  หมายเลข 41 ท่ีสุราษฏร>ธานี      ผ�านจังหวัดสุราษฏร>ธานีเข(าสู�จังหวัด  
       นครศรีธรรมราชท่ีอําเภอขนอม ปลายทางท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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(3)   ทางหลวงหมายเลข 403 เริ่มท่ีอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช ไปบรรจบกับทาง 
       หลวงหมายเลข 41 ท่ีอําเภอร�อนพิบูลย>   ผ�านอําเภอทุ�งสง    เข(าสู�จังหวัดตรัง   
       ปลายทางท่ีอําเภอกันตัง 
(4)  ทางหลวงหมายเลข 408 เริ่มท่ีอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช ผ�านอําเภอหัวไทร  
      เลียบชายฝ:Pงทะเลด(านอ�าวไทยไปยังจังหวัดสงขลา 

                    นอกจากนี้ยังมีทางหลวงจังหวัดและทางหลวงชนบทอีกมากท่ีทําให(การเดินทางระหว�างอําเภอ
เป"นไปด(วยความสะดวก มีบริษัทเดินรถท้ังของภาครัฐและเอกชนท่ีบริการขนส�งผู(โดยสารระหว�างนครศรีธรรมราช
กับจังหวัดอ่ืนๆ โดยรถบัสปรับอากาศ    และรถบัสธรรมดา ดังนี้ 
 รถบัสปรับอากาศ 

� กรุงเทพมหานคร -  นครศรีธรรมราช 

� กรุงเทพมหานคร -  นครศรีธรรมราช - สงขลา 

� กรุงเทพมหานคร -  นครศรีธรรมราช - หาดใหญ� 

� นครศรีธรรมราช  –  ภูเก็ต 

� นครศรีธรรมราช  –  สุราษฏร>ธานี 

� นครศรีธรรมราช  –  สงขลา 

� นครศรีธรรมราช  –  กระบ่ี 

� นครศรีธรรมราช  –  หาดใหญ� 

� นครศรีธรรมราช  –  ระนอง 

� นครศรีธรรมราช  –  สุไหงโกลก 

� นครศรีธรรมราช  –  เกาะสมุย   

� นครศรีธรรมราช  -  พังงา 

� นครศรีธรรมราช  -  ป:ตตานี 

� นครศรีธรรมราช  -  นราธิวาส 
               รถบัสธรรมดา 

� นครศรีธรรมราช  –  หาดใหญ� 

� นครศรีธรรมราช  –  สุราษฏร>ธานี 

� นครศรีธรรมราช  –  สงขลา 

� นครศรีธรรมราช  –  บ(านส(อง 

� นครศรีธรรมราช  -  ปากพนัง 

� นครศรีธรรมราช  -  ทุ�งสง 
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สถานท่ีท�องเท่ียวเมืองนครศรีธรรมราช 
                   1.  วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร   ต้ังอยู�ริมถนนราชดําเนิน  ตําบลในเมือง   วัดพระมหาธาตุ 
เป"นพระอารามหลวงชั้นเอก    ชั้นบวรมหาวิหาร    ตํานานกล�าวว�า    นางเหมชลา   และเจ(าชายธนกุมารเป"น
ผู(นําเสด็จพระบรมธาตุมาประดิษฐาน  ณ  หาดทรายแก(ว ต�อมาพระเจ(าศรีธรรมโศกราชทรงสร(างเมือง
นครศรีธรรมราชข้ึนพร(อมการก�อสร(างเจดีย>ข้ึนใหม� ภายในวัดพระมหาธาตุฯ มีวิหารท่ีมีความสําคัญหลายองค> 
ประดิษฐานพระวิหารหลวงซ่ึงมีความงามตามแบบศิลปสถาป:ตยกรรมสมัยอยุธยา วิหารสามจอม วิหารท่ีมี
พระพุทธรูปทรงเครื่องอย�างกษัตริย>นามว�า “พระศรีธรรมโศกราช” ประดิษฐานอยู�วิหารพระมหาภิเนษกรม  (พระ
ทรงม(า)   วิหารทับเกษตร  ส�วนวิหารเขียน      และวิหารโพธิ์ลังกานั้นเป"นสถานท่ีจัดแสดงโบราณวัตถุท่ีพระ
พุทธศาสนิกชนถวายเป"นพุทธบูชา 
                    2.  พิพิธภัณฑสถานแห�งชาติ นครศรีธรรมราช ต้ังอยู�ในเขตตําบลในเมือง    พิพิธภัณฑ>เปfดเม่ือ
ป- พ.ศ.  2517       จัดแสดงโบราณวัตถุท่ีค(นพบในแถบภาคใต( 4 จังหวัด  ได(แก� จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง 
สุราษฎร>ธานี     และชุมพร      มีห(องแสดงศิลปหัตถกรรมของใช(พ้ืนบ(าน  และมีหนังสือเก�าท่ีหายาก  และ
หนังสือสําคัญอ่ืน ๆ 

          3. พิพิธภัณฑ'เมืองนครศรีธรรมราช  จัดสร(างโดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ต้ังอยู�ใน
บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร> 84  (ทุ�งท�าลาด)  เป"นพิพิธภัณฑ>เล�าเรื่องของเมืองนคร  ภายใน
พิพิธภัณฑ>  มีการจัดแสดง  เช�น  ปูชนียบุคคลแห�งประวัติศาสตร>เมืองนคร   ประวัติศาสตร>เมืองนครในยุคต�างๆ       
ศาสนา     ประเพณีต�างๆ   เรื่องราวเก่ียวกับวัดพระธาตุวรมหาวิหาร   และสถานท่ีท�องเท่ียวท่ีสําคัญของเมือง
นครศรีธรรมราช 

              4.  วัดสวนหลวง   ต้ังอยู�ถนนราชดําเนิน    เป"นเขตเมืองพระเวียงอันเป"นเมืองโบราณ มีวิหาร
ผนังตกแต�งด(วยปูนป:hนแบบนูนตํ่า 
                   5.  บ�านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย'สิน ต้ังอยู�เลขท่ี 10/18 ถนนศรีธรรมโศก ซอย 3 เป"นผู(ท่ีได(รับ
รางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท�องเท่ียว (ไทยแลนด> ทัวริสซ่ึม อวอร>ด) ประจําป-  2539 รางวัลดีเด�นประเภท
วัฒนธรรมและโบราณสถาน บริเวณบ(านหนังตะลุงได(จัดแสดงเป"นพิพิธภัณฑ>หนังตะลุง มีการแกะรูปหนังตะลุงการ
แสดงหนังตะลุงอย�างครบวงจร นักท�องเท่ียวเข(าไปชมได(ทุกวัน 
                    6. วัดสวนป4าน อยู�ใกล(สามแยกหอนาฬิกา ภายในโบสถ>มีจิตรกรรมแบบตะวันตก งดงามมาก    
เป"นผลงานของนายแนบ  ทิชินพงศ>    ผู(มีผลงานดีเด�นด(านศิลปะชาวนครศรีธรรมราช 
                    7. พระพุทธสิหิงค' ประดิษฐานในบริเวณศาลากลางจังหวัด กษัตริย>ลังกาโปรดให(สร(างข้ึนเม่ือ 
พ.ศ.700 และมาอยู�ในประเทศไทยสมัยพ�อขุนรามคําแหงมหาราช ป:จจุบันพระพุทธสิหิงค>ในประเทศไทย มี 3 
องค>     คือ   ท่ีพิพิธภัณฑสถานแห�งชาติพระนคร      วัดพระสิงห>     จังหวัดเชียงใหม�      และพระพุทธสิหิงค> 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
                    8. จวนออกญาเสนาภิมุข  (ยามาดา นางามาซา) เป"นชาวญ่ีปุSนเดิมชื่อ  ยามาดา นางามาซา มา
อยู�ในกรุงศรีอยุธยา      ในสมัยพระเจ(าทรงธรรม      และได(รับการแต�งต้ังเป"นข(าหลวงใหญ�ไปปกครองเมือง 
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นครศรีธรรมราช เม่ือป- พ.ศ.2172 ป:จจุบันมีบริเวณท่ีแสดงร�องรอยว�าเคยเป"นจวนท่ีพักของออกญาเสนาภิมุข   
อยู�ถนนนางงาม    (ข(างศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช) 
                     9.  หอพระอิศวร อยู�ริมถนนราชดําเนิน เป"นโบราณสถานในศาสนาพราหมณ> เป"นท่ี
ประดิษฐานศิวลึงค>เป"นสัญลักษณ>ของพระอิศวรและฐานโยนิ   รวมท้ังเทวรูปสําริดอีกหลายองค>   อาทิ   เทวรูป  
ศิวนาฎราชพระอุมา   และพระพิฆเนศป:จจุบันเทวรูปสําริดในหอพระอิศวร เป"นของจําลองของจริงได(นําไปเก็บ
รักษาท่ีพิพิธภัณฑสถานแห�งชาตินครศรีธรรมราช 

           10. หอพระนารายณ' ต้ังอยู�ริมถนนราชดําเนินเป"นโบราณสถานในศาสนาพราหมณ> อีกแห�ง
หนึ่ง ตรงกันข(ามกับหอพระอิศวร มีเทวรูปพระนารายณ>สลักจากหินทรายสีเทาทรงหมวกรูปกระบอกปลายสอบ 
และพระหัตถ>ขวาทรงสังข> กําหนดอายุราว พ.ศ. ท่ี 10-11 ป:จจุบันเก็บรักษาไว(ท่ีพิพิธภัณฑสถานแห�งชาติ
นครศรีธรรมราช     ท่ีตั้งอยู�ในหอพระนารายณ>เป"นเทวรูปจําลอง 

           11.  กําแพงเมือง   อยู�ริมถนนราชดําเนิน    เป"นกําแพงท่ีซ�อมข้ึนใหม�ตามรูปเดิมในสมัยต(น
กรุงรัตนโกสินทร>      เดิมสร(างในสมัยพระเจ(าศรีธรรมโศกราชเป"นกําแพงดินประตูชัยเหนือ (ประตูไชยศักด์ิ)    
และประตูชัยใต( (ประตูชัยสิทธิ์) 
                     12. สนามหน�าเมือง ต้ังอยู�นอกกําแพงเมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือ เป"นสนามรบในอดีตต�อมา
กลายเป"นสถานท่ีใช(ประกอบพิธีกรรมและกิจกรรมท้ังของรัฐและราษฎร> เช�น เคยใช(เป"นท่ีสร(างพลับพลารับเสด็จ 
พระเจ(าแผ�นดินรัชกาลต�าง ๆ เป"นท่ีประกอบพิธีสงกรานต>ฝjกทหารและยุวชนทหาร และใช(เป"นสถานท่ีจัดงาน
ประเพณีท่ีสําคัญของชาวนครรวมท้ังงานรื่นเริงอ่ืน ๆ 

 13.  ศาลาประดู�หกหรือศาลาโดหก อยู�ริมถนนราชดําเนิน เป"นท่ีพักของคนเดินทางซ่ึงเข(าเมือง
ไม�ทันเพราะประตูเมืองปfดเสียก�อน ศาลาแห�งนี้ตั้งอยู�ระหว�างต(นประดู�  (ต(นโด)  หกต(น 
                     14.  พระวิหารสูงหรือหอพระสูง   เป"นปูชนียสถานท่ีสําคัญแห�งหนึ่งของเมือง 
นครศรีธรรมราช สันนิษฐานได(ว�าเป"นสถาป:ตยกรรมและจิตรกรรมฝาผนังว�าสร(างในสมัยรัตนโกสินทร>ตอนต(น 
ภายในพระวิหารมีพระพุทธรูปป:hนดินเหนียว สันนิษฐานว�าสร(างในสมัย พ.ศ.ท่ี 23 – 24 หรือในสมัยอยุธยาตอน
ปลาย 
                   ๑5.  สระล�างดาบศรีปราชญ' เป"นสระน้ําเก�าแก� เชื่อว�าเป"นสระท่ีใช(ล(างดาบ เล�มท่ีใช(ประหาร 
ศรีปราชญ>  สมัยสมเด็จพระนารายณ>มหาราช   ซ่ึงมีความผิดจึงถูกเนรเทศมายังเมืองนครฯ  เม่ือศรีปราชญ>ทํา 
ความผิดอีกครั้ง  พระยานครศรีธรรมราช   จึงได(รับสั่งประหารชีวิต  (ป:จจุบันสระล(างดาบศรีปราชญ>อยู�ใน
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช) 
                   16.  เจดีย'ยักษ' เจดีย>สูงใหญ�เป"นอันดับ 2 รองจากเจดีย>พระบรมธาตุอยู�ข(างสํานักงานเทศบาล 
นครนครศรีธรรมราช    สันนษิฐานว�าสร(างโดยโคทคีรีเศรษฐีชาวมอญ     กับบริวารท่ีอพยพหลบภัยมาอาศัยเมือง
นครศรีธรรมราช เม่ือประมาณ พ.ศ.1546 
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                   17.  พระเงิน     ต้ังอยู�ติดกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    เดิมทีเล�าว�า     สมัยต(นกรุง
รัตนโกสินทร>   สมัยสงครามเก(าทัพ  ได(ยกมาตีนครศรีธรรมราช ประชาชนจึงนําปูนโบกทับองศ>    พระพุทธรูปซ่ึง
เป"นเงิน ทําให(พระพุทธรูปรอดจากการถูกทําลายจากสงครามเก(าทัพของพม�า 
                   18.  กุฏิทรงไทยวัดวังตะวันตก    ต้ังอยู�ริมถนนราชดําเนินเป"นนิวาสสถานของเจ(าจอมปราง   ป-   
พ.ศ. 2535     สมาคมสถาปนิกสยามคัดเลือกกุฏิวัดวังตะวันตกให(เป"นอาคารอนุรักษ>ดีเด�นประเภทปูชนียสถาน
และวัดวาอาราม 
                   19.  เก9งจีนวัดประดู�และวัดแจ�ง    ต้ังอยู�ริมถนนราชดําเนินใกล(กับสนามกีฬาจังหวัด ก�อสร(างใน
สมัยต(นรัตนโกสินทร>เป"นท่ีประดิษฐานมีบัวบรรจุอัฐิของพระยานคร    และเชื่อว�าเป"นท่ีบรรจุอัฐิของสมเด็จ 
พระเจ(าตากสินมหาราช 

20.  บ�อน้ําศักดิ์สิทธิ์วัดหน�าพระลาน   บ�อน้ําศักดิ์สิทธิ์วัดเสมาเมือง   บ�อน้ําศักดิ์สิทธิ์วัด 
เสมาไชย     และบ�อน้ําศักดิ์สิทธิ์วัดประตูขาว   ซ่ึงต้ังอยู�บนถนนราชดําเนิน     ในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช     น้ําในบ�อน้ําศักด์ิสิทธิ์ดังกล�าวใช(ทําน้ําพระพุทธมนต>ในพระราชพีธีต�างๆ   เช�น   น้ําอภิเษก  
น้ําพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   น้ําพระพิพัฒน>สัตยา      

21.  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร' 84 (ทุ�งท�าลาด)     เป"นสวนสาธารณะขนาดใหญ�มีเนื้อท่ี
ประมาณ 1,257 ไร�    ต้ังอยู�หลังสนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช   ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร>ฯ  มี
สวนสัตว>เปfด สวนนกนานาชนิด    สวนสุขภาพ   หอประชุมเมือง   พิพิธภัณฑ>เมือง  พุทธภูมิ ฯลฯ 
                    22. สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช       ต้ังอยู�ริมถนนราชดําเนินในสวนมีประดิษฐาน
พระราชานุสาวรีย>พระเจ(าศรีธรรมาโศกราช     ผู(ทรงสร(างเมืองนครศรีธรรมราช     และพระบรมธาตุเจดีย>เป"น
สถานท่ีพักผ�อนหย�อนใจ    มีลานแสดงกิจกรรมและอาคารอนุรักษ>    
                  23.  ตลาดริมน้ําเมืองลิกอร"  ต้ังอยู�สองฝH[งริมคลองหน�าเมือง  จะเปPดทุกวันศุกร�สุดท�ายของ
เดือน  มีเวทีการแสดง  การจัดกิจกรรมการแสดงท่ีหลากหลาย  การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดสถานท่ีใหม�ๆ ทุก
เดือน  มีร�านแสดงสินค�าจําหน�ายของท่ีระลึก  และร�านจําหน�ายอาหาร 
 
ข�อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ประวัติการจัดตั้ง 
                   การปกครองท(องถ่ินในประเทศไทย เริ่มต้ังแต�สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล(าเจ(าอยู�หัว ในรัช
สมัยของพระองค>มีการปฏิรูปด(านการเมืองการปกครองหลายประการ          ท้ังนี้ โดยถือเอาแบบอย�างท่ีพระองค>
ทรงเห็นมาจากอารยประเทศ โดยเฉพาะในด(านการบริหารราชการแผ�นดิน  การบริหารราชการส�วนกลาง  
กําหนดให(มีกระทรวง ทบวง กรม ข้ึนเป"นครั้งแรก ในภูมิภาคได(แบ�งประเทศออกเป"นมณฑล และเริ่มจัดให(มีหน�วย
ปกครองท(องถ่ิน ในรูปสุขาภิบาลท่ีกรุงเทพมหานคร  เม่ือ  พ.ศ. 2440   และได(จัดต้ังสุขาภิบาล ในหัวเมืองแห�ง
แรก คือ สุขาภิบาลท�าฉลอม เมืองสมุทรสาคร เม่ือ พ.ศ.2448  และต้ังแต� พ.ศ. 2451 ได(มีการจัดต้ังสุขาภิบาล
ตามหัวเมืองต�างๆ ตามพระราชบัญญัติสุขาภิบาล     ซ่ึงกําหนดให(มีสุขาภิบาลสองประเภท คือ สุขาภิบาลเมือง 
และสุขาภิบาลตําบล เมืองนครศรีธรรมราชเป"นเมืองหนึ่งท่ีสภาพความเจริญในยุคสมัยนั้นเห็นว�าควรจัดต้ัง 
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เป"นสุขาภิบาลได( จากจดหมายเหตุสมัยรัชกาลท่ี 5 ได(กล�าวถึงการจัดต้ังสุขาภิบาลเมืองนครศรีธรรมราช สรุปได(ว�า 
พระยาศิริธรรมบริรักษ> ผู(ว�าราชการเมืองนครศรีธรรมราชได(ประชุมกรรมการผู(ใหญ�ผู(น(อย กํานัน ผู(ใหญ�บ(าน และ
พ�อค(าราษฎรท้ังหลายซ่ึงต้ังบ(านเรือนอยู�ในตําบลท�าวัง ตําบลคลัง ตําบลประตูไชยเหนือ ตําบลพระเส้ือเมือง  
ท(องท่ีอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชชี้แจงถึงประโยชน>แห�งการท่ีจะคิดจัดต้ังสุขาภิบาลในตําบลท้ัง 4  นี้ ท่ีประชุม
เห็นชอบว�า เป"นประโยชน>ดีควรจะจัดข้ึน จึงได(ประชุมกําหนดเขตท่ีจะจัดการสุขาภิบาลต�อไป    และได(เสนอ
เรื่องราวการจัดต้ังผ�านทางสมเด็จพระเจ(าลูกยาเธอเจ(าฟaากรมขุนลพบุรี  ราเมศวร>      ข(าหลวงเทศาภิบาล 
ผู(สําเร็จราชการมณฑลนครศรีธรรมราช และเม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม ร.ศ.129 (พ.ศ.2453)    ผู(สําเร็จราชการ
มณฑลนครศรีธรรมราช ได(ส�งหนังสือท่ีเรียกว�า “ใบบอก” การขอจัดต้ังสุขาภิบาลเมืองนครศรีธรรมราชไปยัง
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย  และต�อมาเม่ือวันท่ี 4    กรกฎาคม ร.ศ. 129  เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย  คือ 
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ได(ทําหนังสือกราบบังคมทูล ขอพระบรมราชานุญาต  ออกประกาศใช(
พระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลเมืองนครศรีธรรมราช ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจ(าอยู�หัว ทรงมีพระราชกระแสว�า 
 

“ควรจะจัด แต�เขตนั้นไม�เข�าใจ อนุญาตโดยความเช่ือ ขอให�ผ�อนผันให�ดี เพราะ เมืองนครยังไม�สู�แน�น
หนาเหมือนเมืองสงขลา” 

 
เขตสุขาภิบาลเมืองนครศรีธรรมราชเม่ือแรกตั้ง 

กระทรวงมหาดไทยได(ประกาศกําหนดเขตสุขาภิบาลเมืองนครศรีธรรมราชเป"นครั้งแรก  เม่ือวันท่ี 13  
สิงหาคม  ร.ศ.129    ดังนี้ 

 “ ด(านทิศเหนือจรดถนนซอยริมกําแพงวัดประดู�  ด(านใต(ตกถึงคลองไปท�าแพ       แลทุ�งนาตะวันออก 
กว(าง 15  เส(น    ด(านใต(จรดกําแพงเมืองตกท่ีคลองบ(านหัวท�า  และมุมกําแพงเมืองด(านตะวันออก   กว(าง  13  
เส(น 14 วา  ด(านตะวันออกจรดกําแพงเมืองและทุ�งนาหยาม ยาว 110 เส(น 18 วา    ด(านตะวันตกจรดคลองท�า
ดี  ฝ:Pงตะวันตก ยาว 107 เส(น 15 วา   เป"นเขตสุขาภิบาล” 

หน/าท่ีของสุขาภิบาลเมืองนครศรีธรรมราชเม่ือแรกตั้ง 
ตามหนังสือกราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวกล�าวไว�ว�า “ส�วนการท่ีจะต�องจัดการในชั้นต�นนี้

คือ 
1. การรักษาความสะอาด 
2. การจําหน�ายยาและพยาบาลการเจ็บไข� 
3. ซ�อมแซมถนนท่ีชํารุดให�ดีข้ึน และได�ประมาณเงินรายจ�าย    สําหรับการท่ีจะต�องใช�ท้ังการประจํา   
    และการจร คือ               

             (1)   ค�าจ�างคนขับเกวียน 2 คน คนๆ  หนึ่งป-ละ 180 บาท  รวมหนึ่งป- 360 บาท      
             (2)   ค�าจ�างคนกวาดและรักษาถนน 5 คน   คนหนึ่งป-ละ 180 บาท  เป/นเงิน 900 บาท 
             (3)   ค�าซ้ือยา 240 บาท 
             (4)   ค�าจ�างคนพยาบาล 2 คนๆ  หนึ่งป-ละ 180 บาท   เป/นเงิน 360 บาท  
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             (5)   ค�าอาหารคนไข�ป-ละ 500 บาท 
             (6)   ค�าเครื่องใช�ทําท�อน้ําและซ�อมแซมถนน 1,000 บาท  
             (7)   ค�าเครื่องมือป-ละ 34 บาท 
             (8)   ค�าจ�างช�าง 1 คน ป-ละ 360 บาท   รวมท้ังสิ้นเป/นเงิน 3,754 บาท  

 

พระยาศิริธรรมบริรักษ�  ได�สํารวจบ�านเรือนราษฎรในเขตสุขาภิบาลแล�วมีจํานวนเรือน 2,533 หลัง    
ส�วนเงินภาษีโรงร�านท่ีเก็บอยู�ตามอัตราเก�า เฉพาะเรือนท่ีอยู�ในเขตสุขาภิบาลนี้  จํานวนศก 128   เงิน 942  
บาท 
 
แนวทางการจัดหารายได�ของสุขาภิบาล 

ผลจากการสํารวจของผู�ว�าราชการเมือง รายรับท่ีเก็บได�ในกองสุขาภิบาลในเขต 4 ตําบล จะไม� 

เพียงพอกับรายจ�ายท่ีประชุมมีความเห็นว�าภาษีเรือนโรงร�านในเขตสุขาภิบาล   ควรจะแก�ไขจัดเก็บใหม�เพ่ิมข้ึนตาม
ประเภทของท่ีตั้งคือ 

(1) ตึกเรือนโรงอยู�ในท่ีประชุมชนริมถนนท่ีเจ(าของต้ังการค(าขาย    หรือไว(สินค(าเก็บห(องละ 4 บาท   
            ต�อป- ท่ีเจ(าของอยู�เองไม�ได(ตั้งค(าขาย หรือไว(สินค(าเก็บห(องละ 2 บาท ต�อป- 

(2) ตึกเรือนโรงอยู�นอกท่ีประชุมชนเก็บห(องละ 3  บาท  ต�อป-     ท่ีเจ(าของอยู�เองไม�ได(ตั้งค(าขายหรือ    
       ไว(สินค(า  เก็บห(องละ 1  บาท  50 สตางค>  ต�อป- 
(3)   ตึกเรือนโรงอยู�พ(นริมถนนเข(าไป  เก็บห(องละ 1  บาทต�อป- 
(4)   ตึกเรือนโรงท่ีเจ(าของไม�ได(อยู�เอง    สําหรับให(เช�าเก็บ 12   ชัก 1 ต�อป-   ในราคาเช�านี้ตามอัตรา   
      ท่ีจะเก็บใหม�  ประมาณ 1 ป- 4,000 บาท   หักกับรายจ�ายแล(วคงเหลือ  246 บาท  พอกับความ  
      ต(องการในเวลานี้ 

 

คณะกรรมการสุขาภิบาลชุดแรก 
ในการบริหารสุขาภิบาลเมืองนครศรีธรรมราช      ตามพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลหัวเมือง   

ร.ศ. 127   ได(กําหนดให(มีคณะกรรมการสุขาภิบาล     ซ่ึงเป"นกรรมการโดยตําแหน�ง คณะกรรมการสุขาภิบาล
เมืองนครศรีธรรมราช  เม่ือแรกต้ังมีผู(ว�าราชการเมืองนครศรีธรรมราชเป"นประธานกรรมการสุขาภิบาล โดย
ตําแหน�งและมีกรรมการโดยตําแหน�งดังนี้ 

1. ประธานกรรมการสุขาภิบาล พระยาศิริธรรมบริรักษ> 
2.  ปลัดฝSายสุขา   หม�อมเจ(าประสบประสงค> 
3.  นายอําเภอเมือง  หม�อมเจ(าประสบประสงค> 
4.  แพทย>สุขา   ขุนวิจิตรโอสถ 
5.  ช�าง    ขุนรองวิเศษ 
6.  กํานันตําบลท�าวัง  นายหมี 
7.  กํานันตําบลคลัง  พันหนู 
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8.  กํานันตําบลประตูไชยเหนือ หม่ืนวิจิตร 
9.  กํานันตําบลพระเสื้อเมือง พันช�วง     

 
รายงานการจัดสุขาภิบาล  ร.ศ. 130 

จากการจัดต้ังสุขาภิบาล  เม่ือเดือนสิงหาคม ร.ศ.129 ต�อมาเม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม  ร.ศ. 130  
คณะกรรมการสุขาภิบาลเมืองนครศรีธรรมราช  ได(จัดทํารายงานเก่ียวกับการจัดสุขาภิบาลเมือง 
นครศรีธรรมราช กราบทูลสมเด็จพระเจ(าน(องยาเธอ  เจ(าฟaากรมขุนลพบุรีราเมศวร> ข(าหลวงเทศาภิบาล  ผู(สําเร็จ
ราชการมณฑลนครศรีธรรมราช ท้ังนี้ได(แบ�งรายงานออกเป"น  8 หมวด  คือ (1) ว�าด(วยการเก็บภาษี (2) ว�าด(วย
การใช(จ�าย (3) ว�าด(วยการบํารุง (4) ว�าด(วยการจัดสะอาด (5) ว�าด(วยจํานวนคนเกิดตายไปมาในเขตสุขาภิบาล (6) 
ว�าด(วยการเจ็บไข( (7) ว�าด(วยการพยาบาล และ (8) ว�าด(วยการศึกษา 

มีรายละเอียดท่ีน�าสนใจ   เช�น 
1. การจัดตั้งสํานักงานสุขาภิบาล  กล�าวไว(ว�า  ได(ซ�อมโรงพักพลตระเวนเก�าท่ีสามแยกในเมือง ข้ึนเป"น

ท่ีว�าการกองสุขาภิบาล 1 หลัง  สําหรับจะได(รวบรวมการสุขาภิบาล     มาทําท่ีนี่ เป"นท่ีบังคับการ   โรงนี้พ้ืนลาด 
ซิเมน ฝากระดาน หลังคาสังกะสี    กว(าง 3 วา 8  นิ้ว     ยาว 6 วา 10  นิ้ว   มีมุขด(านหน(า 

2. การสร�างสะพานราเมศวร'  กล�าวไว(ว�า “ อนึ่งใต(ฝSาพระบาท ได(พระราชทานเงินส�วนพระองค> ให(สร(าง
สะพานข(ามคลองท�าวังหนึ่งสะพาน เสาก�ออิฐพ้ืนสะพานเหล็กลาด       ซิเมนพนักเหล็กเป"นลวดลาย  มีเสาเหล็ก 
และโคม 6 เสา โดยพระราชทานนามว�า  สะพาน ราเมศวร>    สิ้นเงิน 14,600 บาท   สะพานนับว�าเสร็จแล(ว  
เป"นประโยชน>ทางการค(าขายและ มหาชนอย�างยิ่ง ด(วยท่ีนั่นเป"นท่ีประชุมชน การไปมาค(าขายเจริญอยู�ท่ีนั่น เป"น
อันมาก  

3. รายงานเก่ียวกับจํานวนราษฎร จากรายงานกล�าวว�าจํานวนราษฎรใน 4 ตําบลนี้  รวมชายหญิงท้ังสิ้น 
8,698 คน   คนเกิด 441 คน   ตาย 299 คน   มา 1,119 คน ไป 964 คน จํานวนคนท้ังสิ้นเพ่ิมข้ึน 293 
คน   คนท่ีเพ่ิมนี้ เป"นพวกกุลีจีนรถไฟมากกว�าพวกอ่ืน 

4. รายงานว�าด�วยการพยาบาล  จากการรายงานกล�าวว�า ‘‘การพยาบาลตามท่ีกองสุขาภิบาลได(จัดใน
ศก 129 ได(จัดแต�เพียงจัดให(แพทย>สุขาภิบาลปลูกฝ-ให(ราษฎรในเขตสุขาภิบาล แต�ในเขตสุขาภิบาลมีโรงพยาบาล
ของมิชชันนารี 1 โรงชื่อว�าโรงพยาบาลศรีธรรมราช   ราษฎรมีการเจ็บไข(   ก็ได(ไปรักษาท่ีโรงพยาบาลนี้’’ 

5. รายงานว�าด�วยการศึกษา จากรายงานกล�าวว�า ในเขตสุขาภิบาลนี้ มีโรงเรียนประฐม (หมายถึง
โรงเรียนประถม) 2 โรง โรงเรียนมูล 4 โรง ส�วนโรงเรียนมิชชันนารี      (เทียบชั้นมูล 1 โรง)  มีนักเรียน 40 คน   
นักเรียนประโยคประถม 180 คน   ประโยคมูลรวม    นักเรียนมิชชันนารี ด(วย 19 คน รวมนักเรียนประถมและ
มูล  372 คน โรงเรียนมูลยังไม�ได(จัดต้ังข้ึน  แต�โรงเรียนประถม 2 โรงซ่ึงมีชั้นเตรียมคล(ายชั้นมูลรวมอยู�ด(วย  
โรงเรียนประถมท้ังสองมีนักเรียนท้ังหมด 362 คน ใน ศก 129 นักเรียนมากกว�า ศก 128   10 คน เทียบ
จํานวนเด็กท่ีมีอายุควรจะเข(าเรียนมี 2,322 คน เข(าเรียนแล(ว 372 คน หรือคิดถัวเป"น 100 ละ 16 คน บัญชี
โรงเรียนและจํานวนนักเรียน ซ่ึงอยู�ในเขตสุขาภิบาล  จํานวน ศก 129 คือ 
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โรงเรียน ระดับมูล/ประถม จํานวนนักเรียน 
 

โรงเรียนศรีธรรมราช 
โรงเรียนราษฎร>ผดุงวิทยา 
โรงเรียนวัดท�ามอญ 
โรงเรียนเสมาเมือง 
โรงเรียนสวนปSาน 
โรงเรียนศรีธรรมราช 
โรงเรียนอเมริกัน 
 

 

ประถม 
ประถม 
   มูล 

 มูล   
   มูล 
   มูล 
   มูล 

 

๑๐๑ 
๗๙ 
๗๐ 
๔๒ 
๒๐ 
๒๐ 
๔๐ 

รวม  372  คน 
    
 

การเปล่ียนแปลงเขตสุขาภิบาลครั้งแรก 
   จากการบริหารสุขาภิบาลเมืองนครศรีธรรมราช ต้ังแต�ป-  พ.ศ.2453   ถึงป- พ.ศ. 2474    ในสมัยของ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล(าเจ(าอยู�หัวคณะกรรมการสุขาภิบาล   สมัยท่ี  พระยารัษฎานุประดิษฐ>  (สิน  เทพ
หัสดิน ณ อยุธยา)  ดํารงตําแหน�งประธานกรรมการสุขาภิบาลได(รังวัดตรวจสอบเขตของสุขาภิบาล ปรากฏว�าบาง
ด(านคลาดเคลื่อนไม�ตรงกับประกาศเดิม  คณะกรรมการสุขาภิบาลเมืองได(ประชุมปรึกษาหารือกันและลงมติว�า  
สมควรจะประกาศเปลี่ยนแปลงเขตให(ตรงกับความเป"นจริง จึงได(ทําหนังสือผ�านสมุหเทศาภิบาลมณฑล
นครศรีธรรมราชไปยังกระทรวงมหาดไทย    และเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย    (สมเด็จพระเจ(าพ่ียาเธอเจ(าฟaา 
กรมพระนครสวรรค>วรพินิต) ได(นําความข้ึนกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาต    เม่ือวันท่ี 8  มีนาคม พ.ศ. 
2474  ซ่ึงกําหนดเขตสุขาภิบาลเมืองนครศรีธรรมราชใหม�ดังนี้ 

ก. ทิศเหนือ  จากหลักเขตหมายเลขท่ี 1   ซ่ึงอยู�ริมคลองเตยฝ:Pงตะวันตกเป"นเส(นขนานจากริมถนนวัด
มะขามชุมฟากเหนือตรงไปติดกับริมคลองท่ีนั่น  และเลียบริมถนนวัดมะขามชุมฟากเหนือ  กับริมถนนซอยฟาก
เหนือ  ซ่ึงตรงข(ามถนนวัดมะขามชุมไปทิศตะวันออก  วัดจากปากถนนซอยนี้ออกไป 450 เมตร  จดหลักเขต
หมายเลขท่ี 2 
          ข. ทิศตะวันออก จากหลักเขตหมายเลขท่ี 2 เป"นเส(นตรงไปทางทิศใต( จดหลักเขตหมายเลขท่ี 3 ท่ีรมิ
คลองหน(าเมืองฝ:Pงใต(ห�างจากมุมตะวันออกเฉียงเหนือของกําแพงเมือง    ไปทางทิศตะวันออก 250 เมตร     จด
ริมคลอง จากหลักเขตหมายเลขท่ี 3 เป"นเส(นตรงไปทางทิศใต( จดหลักเขตหมายเลขท่ี  4 ท่ีมุมกําแพงเมืองมุม
ตะวันออกเฉียงใต( 

ค. ด�านใต�    จากหลักเขตหมายเลขท่ี 4   เลียบกําแพงเมืองด(านใต(ไปทางทิศตะวันตก     ต�อตรงจาก 
แนวกําแพงออกไปถึงคลองท�าดีฝ:Pงตะวันตกจดหลักเขตหมายเลขท่ี 5 
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ง. ด�านตะวันตก  จากหลักเขตหมายเลขท่ี 5    เลียบคลองท�าดี   คลองท(ายวัง   คลองทุ�งปรัง    และ

คลองเตยฝ:Pงตะวันตกไปทางทิศเหนือจดหลักเขตหมายเลขท่ี 1 
 ก�อนการยกฐานะเป"นเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชเม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม  พ.ศ. 2478  เมือง

นครศรีธรรมราชได(จัดการปกครองท(องถ่ิน ในรูปสุขาภิบาลมาต้ังแต�    13  สิงหาคม พ.ศ. 2453 เป"นระยะเวลา 
25 ป-เศษ    ผู(ว�าราชการเมืองท่ีดํารงตําแหน�งประธานกรรมการสุขาภิบาลเมือง   ตามลําดับต�อไปนี้ 

1. พระยาศิริธรรมบริรักษ>    ( เย็น  สุวรรณป:ทม ) 
2. พระยาประชากิจกรจักร   ( ทับ มหาเปารยะ ) 
3. พระยารัษฎานุประดิษฐ>    ( สิน เทพหัสดิน ณ อยุธยา ) 
4. พระยาสุรพลพิพิธ            ( เปaา สุมนดิษฐ> ) 
5. พระยาบุรีสราธิการ           ( โจ( กนิษฐรัต ) 
6. พระยาอรรถนิพนธ>ปรีชา     ( ประเสริฐ  อรรถนิพนธ>ปรีชา ) 
7. พระยาสุราษฎร>ธานี ศรีเกษตรนิคม   ( เต�า  ศตะกูรมะ )   

การเปล่ียนแปลงฐานะเปEนเทศบาล 

เม่ือวันท่ี  24  มิถุนายน  พ.ศ. 2475  ได(เกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย>เป"นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย>ทรงเป"นประมุข พระบาทสมเด็จพระปกเกล(า
เจ(าอยู�หัว ได(พระราชทานรัฐธรรมนูญเพ่ือใช(เป"นหลักในการปกครองประเทศ เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475   
คณะผู(เปลี่ยนแปลงการปกครองมีนโยบายท่ีจะกระจายอํานาจสู�ท(องถ่ินให(ชัดเจนยิ่งข้ึน จึงได(ตราพระราชบัญญัติ
จัดระเบียบเทศบาลข้ึนเป"นครั้งแรก เม่ือ พ.ศ. 2476  กําหนดให(มีเทศบาล 3 ประเภท คือเทศบาลนคร   
เทศบาลเมือง    และเทศบาลตําบล     ท้ังนี้ให(ยกฐานะสุขาภิบาล ซ่ึงขณะนั้นมีอยู� 35 แห�ง ข้ึนเป"นเทศบาล   
เม่ือป- พ.ศ. 2478    ตามแถลงการณ>ของกระทรวงมหาดไทย   เม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม 2478 
 
การบริหารเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชเม่ือแรกตั้ง 
 
                 ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล  พ.ศ.2476   ได(กําหนดให(เทศบาลเมืองมีสภาเมือง  เป"น
ฝSายนิติบัญญัติ  และคณะมนตรีเมืองเป"นฝSายบริหาร  สภาเมืองประกอบด(วยสมาชิกท่ีมาจากการเลือกต้ัง  แต�ใน
บทเฉพาะกาลในพระราชบัญญัติ  กําหนดว�าให(รัฐบาลแต�งต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและมีพ้ืนความรู(ตามท่ีจะได(
กําหนดไว(ในกฎกระทรวง  ให(เป"นสมาชิกของสภาท(องถ่ินเหล�านั้น  เพ่ือให(เป"นผู(เริ่มการ  สมาชิกสภาเมืองจากการ
แต�งต้ังครั้งแรกมี  จํานวน 54 คน     ส�วนคณะมนตรีเมือง  ได(กําหนดไว(ในพระราชบัญญัติว�า  ให(ข(าหลวงประจํา
จังหวัดเลือกต้ังคณะมนตรีเมืองข้ึนคณะหนึ่ง  ประกอบด(วยนายกมนตรีเมืองหนึ่งนาย และมนตรีเมืองอย�างน(อย   
2  นาย อย�างมาก  4 นาย การประชุมสภาเมืองครั้งแรกจัดข้ึน ณ ศาลาเทศบาลชั่วคราว  สนามหน(าเมือง   
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เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2478 มีสมาชิกเข(าร�วมประชุม 51 คน  นายเสน  ศรีธรรม  สมาชิกอาวุโสรับเลือกเป"น
ประธานท่ีประชุมชั่วคราว   

     หลังจากนั้นท่ีประชุมได(เลือก นายจิ้นฮวด ลีละพันธ'  เป"นประธานสภาเมือง เลือกขุนพิทักษ'รัษฎากร   
(หมึก   เพชรศิริ)   เป"นรองประธานสภาคนท่ี  1    และเลือกนายกล่ัน ช�างกลาง เป"นรองประธานสภาคนท่ี 2
ส�วนฝSายบริหารเทศบาลเมือง    คือคณะมนตรีเมืองชุดแรก    เป"นอํานาจของข(าหลวงประจําจังหวัด       พระยา
สุราษฎร'ธานี  เป"นผู(แต�งต้ังคณะมนตรีเมือง  เม่ือแรกต้ังเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชประกอบด(วย 
  นายสวาท   มิตรกูล   นายกมนตรีเมือง 
  นายฮวดซุ�น   เหง�าพงศ>   มนตรีเมือง 
  นายต�วน   รัตนนาคินทร>   มนตรีเมือง 
นายสวาท    มิตรกูล นายกมนตรีเมืองได(ลาออกจากตําแหน�ง เม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ.2480 ข(าหลวงประจํา
จังหวัดนครศรีธรรมราช  จึงแต�งต้ังพระยาคณา ศัยสุนทร    เป"นนายกมนตรีเมืองคนต�อมา   คณะมนตรีเมือง 
ประกอบด(วย 
  พระยาคณาศัยสุนทร          นายกมนตรีเมือง 
  นายพร(อม   รัตนโนภาส        มนตรีเมือง 
  นายตะวัน   รัตนนาคินทร>     มนตรีเมือง 
 
การขยายเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช 

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช     ยังคงยึดเขตสุขาภิบาลเมือง
นครศรีธรรมราช เป"นเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช ย(อนกลับไปในการประชุมสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ครั้งท่ี 10/2478   เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2478   ซ่ึงจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล  พ.ศ.
2476    เม่ือวันท่ี  5 ธันวาคม พ.ศ.2478    ท่ีประชุมได(พิจารณาญัตติของนายกิมฟอง ลักษณา สมาชิกสภา
จังหวัด เรื่องการขยายเขตเทศบาล ในญัตติให(เหตุผลว�า 

“ท่ีตลาดท�าแพนี้เปEนท่ีประชุม  ท้ังเปEนท�าเรือและท�ารถ  มักมีเหตุเกิดข้ึนบ�อยๆ ท่ีศาลามีไชยก็มีตลาด
เช�นเดียวกัน  ท้ังสองแห�งนี้ต�องการความอารักขาและบํารุงจากตํารวจเทศบาล  และเทศบาลจะได�รับ
ประโยชน'ในการตั้งตลาดและอ่ืนๆ หลายประการ  จึงเห็นว�าควรขยายเขตออกไปตามญัตติท่ีข�าพเจ�าเสนอ
มาแล�ว  ถ�าสภาเห็นพ�องด�วย  ขอให�เสนอเปEนลําดับไป” 

แต�การขยายเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช    เพ่ิงจะเกิดข้ึนเม่ือป-    พ.ศ. 2508     สมัยท่ีนายเหรียญ  
สร(อยสนธิ์ เป"นนายกเทศมนตรี หรือประมาณ 30 ป- ภายหลังการยกฐานะสุขาภิบาลเมืองนครศรีธรรมราชเป"น
เทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช  การขยายเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชครั้งท่ี 1 เป"นการขยายไปทางทิศเหนือ 
ทิศใต(และทิศตะวันออก ดังปรากฏในพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช  เม่ือวันท่ี  
22  ตุลาคม 2508 ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล�ม  82  ตอนท่ี 96    เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2508  
ดังนี้     
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ด�านเหนือ  ต้ังแต�หลักเขตท่ี 1 ซ่ึงต้ังอยู�ริมคลองเตยฝ:Pงตะวันตก  ตรงแนวเส(นต้ังฉากกับทางหลวงแผ�นดิน

สายนครศรีธรรมราช - ท�าแพ ตรง กม. 129. 183  ถึงหลักเขตท่ี 2 ซ่ึงต้ังอยู�ห�างจากศูนย>กลางทางหลวงแผ�นดิน
สายนครศรีธรรมราช - ท�าแพ 1,000 เมตร 

ด�านตะวันออก  จากหลักเขตท่ี 2   เป"นเส(นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต(      ถึงหลักเขตท่ี 3           
ซ่ึงต้ังอยู�ริมคลองหน(าเมืองฝ:Pงเหนือ     ตรงริมคูขวาฝ:Pงตะวันออก 

จากหลักเขตท่ี 3   เป"นเส(นตรงไปทางทิศใต(  ผ�านทางหลวงแผ�นดินสายนครศรีธรรมราช – ปากพนัง ตรง  
กม.1  ถึงหลักเขตท่ี 4  ซ่ึงต้ังอยู�ห�างจากศูนย>กลางทางหลวงแผ�นดินสายนครศรีธรรมราช – ปากพนัง 560 เมตร 

ด�านใต� จากหลักเขตท่ี 4  เป"นเส(นตรงไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตท่ี 5  ซ่ึงต้ังอยู�ริมเหมืองวัดเพชรจริก
ฝ:Pงตะวันตกห�างจากศูนย>กลางทางหลวงแผ�นดินสายนครศรีธรรมราช – ร�อนพิบูลย>  250 เมตร 

ด�านตะวันตก  จากหลักเขตท่ี 5  เลียบตามริมเหมืองหลังวัดเพชรจริกฝ:Pงตะวันตกคลองหัวหว�องฝ:Pง
ตะวันตก  คลองท(ายวังฝ:Pงตะวันตก  คลองทุ�งปรังฝ:Pงตะวันตก  และคลองเตยฝ:Pงตะวันตก  ไปทางทิศเหนือ 

บรรจบหลักเขตท่ี 1  อย�างไรก็ตามความจําเป"นท่ีต(องขยายเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชอีกครั้ง
หนึ่ง เกิดข้ึนเม่ือ พ.ศ.2536  สมัยท่ีนายสมนึก เกตุชาติ    เป"นนายกเทศมนตรี ดังพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลง
เขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช    จังหวัดนครศรีธรรมราช  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2536  ดังต�อไปนี้ 

ด�านเหนือ  
จากหลักเขตท่ี 1  เป"นเส(นเลียบแนวเส(นแบ�งเขตตําบลท�าวัง กับตําบลปากพูน ไปทางทิศตะวันออก ผ�านทางหลวง
แผ�นดินหมายเลข 4012 ต�อเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช ควบคุม – ท�าแพ และถนนอ(อมค�ายวชิราวุธ ถึงหลัก
เขตท่ี 2  ซ่ึงต้ังอยู�ตรงจุดท่ีแนวเส(นแบ�งเขตตําบลท�าวังกับตําบลท�าซัก  บรรจบกับแนวเส(นแบ�งเขตตําบลปากพูน 

ด�านตะวันออก 
จากหลักเขตท่ี 2   เป"นเส(นเลียบแนวเส(นแบ�งเขตตําบลท�าวังกับตําบลท�าซักเลียบแนวเส(นแบ�งเขตตําบลคลังกับ
ตําบลปากนคร และเลียบแนวเส(นแบ�งเขตตําบลในเมืองกับตําบลปากนคร ไปทางทิศใต( ผ�านทางหลวงแผ�นดิน 
หมายเลข 4013 ต�อเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชควบคุม - หัวไทร ถึงหลักเขตท่ี  3   ซ่ึงต้ังอยู�ตรงจุดท่ีแนวเส(น
แบ�งเขตตําบลในเมือง บรรจบกับแนวเส(นแบ�งเขตตําบลท�าเรือ  
          ด�านใต� 
จากหลักเขตท่ี 3  เป"นเส(นเลียบแนวเส(นแบ�งเขตตําบลในเมือง กับตําบลท�าเรือ ไปทางทิศตะวันตก ผ�านทางหลวง
แผ�นดิน หมายเลข 4017 ต�อเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช ควบคุม -  ระโนด  ถึงหลักเขตท่ี 4 ซ่ึงต้ังอยู�ริมคลอง
หัวหว�องฝ:Pงตะวันตก  
          ด�านตะวันตก 
จากหลักเขตท่ี 4   เป"นเส(นเลียบริมคลองหัวหว�อง    ฝ:Pงตะวันตกเลียบริมคลองท�าวังฝ:Pงตะวันตกและเลียบริมคลอง
ท(ายวังฝ:Pงตะวันตก    ไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตท่ี 5  ซ่ึงต้ังอยู�ริมคลองท(ายวังฝ:Pงตะวันตก ตรงจุดท่ีอยู�ห�างจาก
ศูนย>กลางถนนเทวบุรีไปทางทิศใต(ตามแนวขนานระยะ 100 เมตร    จากหลักเขตท่ี 5  เป"นเส(นขนานระยะ 
100 เมตร     กับศูนย>กลางถนนเทวบุรี  และต�อเป"นเส(นตรงตามแนวเส(นต้ังฉากระยะ 100 เมตร    กับ 
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ศูนย>กลางถนน โพธิ์เสด็จ    ไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตท่ี 6  จากหลักเขตท่ี 6   เป"นเส(นขนานระยะ 
100 เมตร    กับศูนย>กลางกับถนนโพธิ์เสด็จ ด(านตะวันตกไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตท่ี 7   ซ่ึงต้ังอยู�ริมคลอง
ห(วยฝ:Pงใต( จากหลักเขตท่ี 7  เป"นเส(นเลียบริมคลองห(วยฝ:Pงใต( ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   และทิศตะวันตก
เฉียงใต( ถึงหลักเขตท่ี 8   ซ่ึงต้ังอยู�ริมคลองส�งน้ําชลประทาน   คลองซอย 3 ขวา-สายใหญ�   ฝ:Pงซ(าย ฝ:Pงใต( จาก
หลักเขตท่ี 8   เป"นเส(นเลียบริมคลองส�งน้ําชลประทาน   คลองซอย 3 ขวา-สายใหญ�     ฝ:Pงซ(าย ฝ:Pงใต( ไปทางทิศ
ตะวันตก   ผ�านทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 4103   นาพรุ-ปากพูน    ถึงหลักเขตท่ี 9  ซ่ึงต้ังอยู�ริมคลองส�งน้ํา
ชลประทานคลองซอย 3 ขวา- สายใหญ�ฝ:Pงซ(าย    ฝ:Pงใต( ตรงจุดท่ีอยู�ห�างจากศูนย>กลางทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 
4103 นาพรุ-ปากพูน   ตามแนวขนานระยะ 500 เมตร  จากหลักเขตท่ี 9   เป"นเส(นขนานระยะ 500 เมตร   
กับศูนย>กลางทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 4103 นาพรุ-ปากพูน   ไปทางทิศเหนือ     ผ�านทางหลวงแผ�นดิน
หมายเลข 4016    ต�อเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชควบคุม-นาเหรง   ถึงหลักเขตท่ี 10    ซ่ึงต้ังอยู�ริมคลอง 
ส�งน้ําชลประทานคลองซอย 4 ขวา-สายใหญ�ฝ:Pงซ(าย ฝ:Pงเหนือ จากหลักเขตท่ี 10   เป"นเส(นเลียบริมคลอง    ส�งน้ํา
ชลประทานคลองซอย 4 ขวา-สายใหญ�    ฝ:Pงซ(าย ฝ:Pงเหนือ ไปทางทิศตะวันออก   ผ�านทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 
4103   นาพรุ-ปากพูน  ถึงหลักเขตท่ี 11 ซ่ึงต้ังอยู�ริมคลองส�งน้ําชลประทาน คลองซอย 4  ขวา-สายใหญ�ฝ:Pงซ(าย       
ฝ:Pงเหนือ ตรงจุดท่ีอยู�ห�างจากศูนย>กลาง ซอยไตรภูมิ ตามแนวขนานระยะ 100 เมตร   จากหลักเขตท่ี 11 เป"น
เส(นขนานระยะ 100 เมตร    กับศูนย>กลางซอยไตรภูมิ ไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตท่ี 12   ซ่ึงต้ังอยู�ห�างจาก
ศูนย>กลาง    คลองส�งน้ําชลประทาน คลองซอย 4 ขวา-สายใหญ�ฝ:Pงซ(าย   ตามแนวขนานระยะ 300 เมตร
จากหลักเขตท่ี 12   เป"นเส(นตรงไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตท่ี 13     ซ่ึงต้ังอยู�ริมคลองทุ�งปรัง ฝ:Pงตะวันตก 
ตรงจุดท่ีอยู�ห�างจากศูนย>กลาง ถนนสะพานยาว    ไปทางทิศเหนือตามแนวขนานระยะ 100 เมตร จ า ก
หลักเขตท่ี 13   เป"นเส(นเลียบริมคลองทุ�งปรัง ฝ:Pงตะวันตก และเลียบริมคลองท�าลาด   ฝ:Pงตะวันตก ไปทางทิศ
เหนือ บรรจบกับหลักเขตท่ี 1  
 
เทศบาล  

เป"นรูปแบบการปกครองส�วนท(องถ่ิน การปกครอง
รูปแบบเทศบาลเป"นการกระจายอํานาจให(แก�ท(องถ่ินดําเนินการ
ปกครองตนเอง ตามระบอบประชาธิปไตย     ซ่ึงเกิดข้ึนในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล(าเจ(าอยู�หัว โดยเริ่มจากการ
ประกาศพระราชกําหนดจัดต้ังสุขาภิบาลกรุงเทพ ฯ    ร.ศ.116 
(พ.ศ. 2440) ในส�วนภูมิภาค   มีการตราพระราชบัญญัติ
จัดการสุขาภิบาล ท�าฉลอม ร.ศ. 124 (พ.ศ. 2448)  

  
ในป- พ.ศ. 2476 มีการตราพระราชบัญญัติ   จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476   มีการยกฐานะ

สุขาภิบาลข้ึนเป"นเทศบาลหลายแห�ง   ต�อมาได(มีการแก(ไขเปลี่ยนแปลงยกเลิก กฎหมายเก่ียวกับเทศบาลหลายครั้ง  
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จนในท่ีสุดได(มีการตราพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496   ยกเลิกพระราชบัญญัติเดิม   ท้ังหมดขณะนี้

ยังมีผลบังคับใช(ซ่ึงมีการแก(ไขครั้งสุดท(าย    โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 13)   พ.ศ. 2552 
ในป-   พ.ศ.2542   มีการออกพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป"นเทศบาล      พ.ศ. 

2542  ทําให(การปกครองในระบบสุขาภิบาลหมดไป   
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2546  ได(กําหนดขนาดของเทศบาลไว(  3  ระดับคือ  
1.  เทศบาลตําบลคือท(องถ่ินท่ีมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป"นเทศบาลตําบล  โดยประกาศนั้น

จะต(องระบุชื่อและเขตเทศบาลไว(ด(วย 
2. เทศบาลเมืองคือท(องถ่ินอันเป"นท่ีตั้งของศาลากลางจังหวัด  หรือท(องถ่ินชุมชนท่ีมีราษฎรต้ังแต�หนึ่ง

หม่ืนคนข้ึนไป    ท้ังมีรายได(พอควรแก�การท่ีจะปฏิบัติหน(าท่ีอันต(องทําตามพระราชบัญญัตินี้    และมีประกาศ
กระทรวงมหาดไทยยกฐานะข้ึนเป"นเทศบาลเมือง    โดยประกาศนั้นจะต(องระบุชื่อและเขตเทศบาลไว(ด(วย 

3. เทศบาลนครคือท(องถ่ินชุมชนท่ีมีราษฎรต้ังแต�ห(าหม่ืนคนข้ึนไป ท้ังมีรายได(พอควรแก�การท่ีจะปฏิบัติ
หน(าท่ีอันต(องทําตามพระราชบัญญัตินี้ และมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะข้ึนเป"นเทศบาลนคร โดย
ประกาศนั้นจะต(องระบุชื่อและเขตเทศบาลไว(ด(วย 

หน(าท่ีของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในฐานะท่ีเป"นเทศบาลนคร จึงมีหน(าท่ีตามบทบัญญัติมาตรา 
ท่ี 56 แห�งพระราชบัญญัติฯ    ดังนี้ 

1. กิจการท่ีระบุไว(ในมาตราท่ี 53 คือ 
     1.1 กิจการท่ีระบุไว(ในมาตร 50   คือ รักษาความสงบเรียบร(อยของประชาชน,ให(มีและบํารุงทางบก

และทางน้ํา,รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินท่ีสาธารณะ    รวมท้ังการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล,
ปaองกันและระงับโรคติดต�อ,  ให(มีเครื่องใช(ในการดับเพลิง,  ให(ราษฎรได(รับการศึกษาอบรม,  ส�งเสริมการพัฒนา
สตรี   เด็ก เยาวชน ผู(สูงอายุและผู(พิการ, บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิป:ญญาท(องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ
ท(องถ่ิน 

    1.2  ให(มีน้ําสะอาดหรือการประปา 
    1.3  ให(มีโรงฆ�าสัตว> 
    1.4  ให(มีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษ>และรักษาคนเจ็บไข( 
    1.5  ให(มีและบํารุงทางระบายน้ํา 
    1.6  ให(มีและบํารุงส(วมสาธารณะ 
    1.7  ให(มีและบํารุงการไฟฟaาหรือแสงสว�างโดยวิธีอ่ืน 
    1.8  ให(มีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อท(องถ่ิน 
2. ให(มีและบํารุงการสงเคราะห>มารดาและเด็ก 
3. กิจการอย�างอ่ืนซ่ึงจําเป"นเพ่ือการสาธารณกุศล 
4. การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร(านจําหน�ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอ่ืน 
5. จัดการเก่ียวกับท่ีอยู�อาศัยและการปรับปรุงแหล�งเสื่อมโทรม 
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6. จัดให(มีและควบคุมตลาด ท�าเทียบเรือ ท�าข(าม และท่ีจอดรถ 
7. การวางผังเมืองและการควบคุมการก�อสร(าง 
8. การส�งเสริมกิจการท�องเท่ียว 
ท้ังนี้เทศบาลนครยังสามารถจัดทํากิจการอ่ืนๆ   ท่ีบัญญัติไว(ตามมาตรา 54 ได(เช�น   การจัดให(มีสุสาน

และ ฌาปนสถาน  การบํารุงและส�งเสริมการทํามาหากินของราษฎร    การจัดต้ังและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา  
การจัดให(มีและบํารุงสถานท่ีสําหรับการกีฬาและพลศึกษา การจัดให(มีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว>   และ
สถานท่ีพักผ�อนหย�อนใจ และการจัดการเทศพาณิชย>เป"นต(น 

ตามบทบัญญัติมาตราท่ี 66 กําหนดว�าเทศบาลอาจมีรายได(ดังต�อไปนี้ 
1. ภาษีอากรตามแต�จะมีกฎหมายกําหนดไว( 
2. ค�าธรรมเนียม ค�าใบอนุญาต และค�าปรับ ตามแต�จะมีกฎหมายกําหนดไว( 
3. รายได(จากทรัพย>สินของเทศบาล 
4. รายได(จากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย> 
5. พันธบัตรหรือเงินกู(ตามแต�จะมีกฎหมายกําหนดไว( 
6. เงินกู(จากกระทรวงทบวงกรม องค>การ หรือนิติบุคคลต�างๆ 
7. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองค>การบริหารส�วนจังหวัด 
8. เงินและทรัพย>สินอย�างอ่ืนท่ีมีผู(อุทิศให( 
9. รายได(อ่ืนใดตามแต�จะมีกฎหมายกําหนดไว( 

การบริหารเทศบาลกระทําโดยมีนายกเทศมนตรีท่ีมาจากการเลือกต้ังของประชาชนเป/นหัวหน�าฝ^าย
บริหาร อยู�ในวาระครั้งละ 4 ป-   และให�นายกเทศมนตรีแต�งต้ังรองนายกเทศมนตรีเป/นผู�ช�วยในการบริหารราชการ 
โดยเทศบาลระดับเทศบาลนครจะสามารถมีรองนายกเทศมนตรีได�ไม�เกิน 4 คน รวมท้ังสามารถแต�งต้ังท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี    และเลขานุการนายกเทศมนตรีได�และให�มีสภาเทศบาลเป/นองค�กรในการตรวจสอบการทํางาน
ของฝ^ายบริหาร รวมถึงเป/นท่ีปรึกษา และร�วมวินิจฉัยปHญหาสําคัญตามท่ีฝ^ายบริหารเสนอมา   สภาเทศบาลระดับ
เทศบาลนคร   มีสมาชิกสภาจํานวนยี่สิบสี่คน มีท่ีมาจากการเลือกต้ังของประชาชน มีวาระ 4 ป- และผู�ว�าราชการ
จังหวัดแต�งต้ังประธานสภา 1 คน และรองประธานสภา 1  คน  ตามมติของสภาเทศบาลให�แบ�งส�วนราชการของ
เทศบาลออกเป/นสองส�วนคือ 

1. สํานักปลัดเทศบาล 
2. ส�วนราชการอ่ืนตามท่ีนายกเทศมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวง 

มหาดไทย        และให(อํานาจผู(ว�าราชการจังหวัดมีหน(าท่ีควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้นๆให(ปฏิบัติการตาม
อํานาจหน(าท่ีโดยถูกต(องตามกฎหมาย   ในการนี้ให(มีอํานาจหน(าท่ีชี้แจงแนะนําตักเตือนเทศบาลและตรวจสอบ
กิจการเรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใดๆจากเทศบาลมาตรวจ       ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือ
พนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได(    และให(นายอําเภอมีอํานาจหน(าท่ีช�วยผู(ว�าราชการจังหวัดควบคุม 
ดูแลเทศบาลตําบลในอําเภอนั้นๆ  ด(วย 
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เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเดิมได(รับการจัดต้ังเป"นสุขาภิบาล    เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2453    ตาม

ประกาศใช(พระราชบัญญัติศุขาภิบาล ตําบลท�าวัง ตําบลคลัง ตําบลประตูไชยเหนือ ตําบลพระเสื้อเมือง ท(องท่ี
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา    เล�ม 27 หน(า 62 - 64    ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 
รัตนโกสินทร>ศก 129 โดยมีพระยาศิริธรรมบริรักษ>   (เย็น สุวรรณป:ทม)  ผู(ว�าราชการเมืองนครศรีธรรมราชเป"น
ประธานกรรมการสุขาภิบาลคนแรก 

พ.ศ.2474   มีประกาศเปลี่ยนแปลงเขตต>สุขาภิบาล      เมืองนครศรีธรรมราช เนื่องจากมีใบบอกจาก
สมุหเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราชว�าเขตต>สุขาภิบาลคลาดเคลื่อนคณะกรรมการสุขาภิบาลเมือง
นครศรีธรรมราช จึงประชุม  และมีมติเห็นควรมีประกาศเปลี่ยนแปลงเขตต>ฯ   ให(ตรงกับความเป"นจริง     และ 
สมเด็จพระเจ(าบรมวงศ>เธอ  เจ(าฟaาบริพัตรสุขุมพันธุ>  กรมพระนครสวรรค>วรพินิจ  เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 
ทรงเห็นชอบและลงพระนามในประกาศดังกล�าว  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา   เล�ม 48    หน(า   674  
ลงวันท่ี 27 มีนาคม 2474 

วันท่ี 7   ธันวาคม  2478 คณะผู(สําเร็จราชการแทนพระองค>ในพระปรมาภิไธยในสมเด็จพระเจ(าอยู�หัว
อานันทมหิดล   ตราพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช    จังหวัดนครศรีธรรมราช    
พุทธศักราช 2478    จัดต้ังเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช    โดยให(โอนทรัพย>สินตลอดจนสิทธิและหน(าท่ีของ
สุขาภิบาลเมืองนครศรีธรรมราชเป"นของเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชท้ังสิ้น โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เล�มท่ี 52 หน(า 1687  ลงวันท่ี 10 ธันวาคม 2478   มีพระยานิติศาสตร>ไพศาลย>เป"นผู(รับสนองพระบรมราช
โองการตามมติคณะรัฐมนตรี 

ป- พ.ศ. 2508 มีการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล   ครั้งท่ี 1   ตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขต
เทศบาลเมืองนครนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2508  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล�ม 82   
ตอนท่ี 96 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2508   มีจอมพลถนอม กิตติขจร   นายกรัฐมนตรีเป"นผู(รับสนองพระบรมราช
โองการ 

ป- พ.ศ.2536    มีการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล   ครั้งท่ี 2    ตามราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล
เมืองนครศรีธรรมราช   จังหวัดนครศรีธรรมราช   พ.ศ. 2536   ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ  เล�ม 
110 ตอนท่ี 207   หน(า 37   ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2536   มีนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี     เป"นผู(รับ
สนองพระบรมราชโองการ 

ป- พ.ศ.2537   ได(รับการยกฐานะเป"นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช       ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  พ.ศ.2537   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   เล�ม 111  
ตอนท่ี 36 ก   ลงวันท่ี 24    สิงหาคม 2537    ซ่ึงกําหนดให(ยกฐานะพระราชกฤษฎีกานี้มีผลบังคับพ(นกําหนด 
45 วันนับแต�วันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา   ด(วยเหตุนี้เม่ือถึงวันท่ี 8   ตุลาคม 2537   จึงมีผลให(เทศบาล
เมืองนครศรีธรรมราชมีฐานะเป"นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
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ป:จจุบันเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    มีพ้ืนท่ีในความดูแลรวมท้ังสิ้น 22.56  ตารางกิโลเมตร 

ประกอบด(วย   ตําบลในเมือง   ตําบลท�าวัง   ตําบลคลัง  บางส�วนของหมู�ท่ี 3  และหมู�ท่ี 4   ของตําบลนาเคียน 
ตําบลโพธิ์เสด็จหมู�ท่ี 1    และบางส�วนของหมู�ท่ี 2,3,7 และ 9  

แต�เดิมนั้นสถานท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    ต้ังสํานักงานอยู�ท่ีห(องแถวตอนหน(าศาลากลางจังหวัด 
ต�อมาเม่ือป-   พ.ศ.2482    จึงได(ย(ายมาอยู�  ณ   อาคารเรือนไม(ทรงมานิลาชั้นเดียว     (สถานท่ีทํางานป:จจุบัน)  
พ.ศ. 2505    ได(เกิดวาตภัยข้ึนอย�างร(ายแรง   และจังหวัดนครศรีธรรมราชเป"นจังหวัดท่ีได(รับความเสียหายมาก 
ประชาชนเสียชีวิตนับพันคน   อาคารบ(านเรือน   สวนผลไม( ไร�  นา  ได(รับความเสียหาย  สํานักงานเทศบาลซ่ึงมี
สภาพเก�าชํารุดอยู�แล(วก็ได(รับความเสียหายมาก     แม(ว�าจะได(ซ�อมแซมพอให(ทํางานได(     ก็ไม�มีสภาพเหมาะแก�
กาลสมัยและฐานะของเทศบาล  คณะเทศมนตรี   จึงดําเนินการขออนุมัติกู(เงิน กสท. จํานวน 1,200,000 บาท    
สมทบกับงบประมาณของเทศบาล 525,000 บาท     มาดําเนินการสร(างใหม�    ณ สถานท่ีตั้งป:จจุบัน   ในครั้ง
นั้นได(สร(างเป"นอาคารตึกสองชั้นทรงไทยตามแบบเทศบาลขนาดใหญ�     ของกรมโยธาธิการ    ซ่ึงเป"นแบบ
มาตรฐานของเทศบาลท่ัวไปและได(ทําพิธีเปfดใช(สํานักงานนี้   เม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม 2507    รวมค�าก�อสร(าง 
เป"นเงิน 1,725,000 บาท     ทําการก�อสร(างโดย   บริษัท กรุงเทพฯ  วิวัตน> จํากัด    ในสมัยของนายเหรียญ   
สร(อยสนธิ์     เป"นนายกเทศมนตรี  

ตราเครื่องหมายเทศบาลในป:จจุบันเป"นรูปราชสีห>เฝaา   
พระธาตุ  พระธาตุนั้นหมายถึง เจดีย>พระบรมธาตุ เป"นปูชนียสถาน
อันสําคัญของเมืองนครศรีธรรมราช  เป"นวัตถุโบราณในทางพุทธ
ศาสนา เป"นสัญลักษณ>ประจําเมือง   เม่ือกล�าวถึงเมือง
นครศรีธรรมราชย�อมนึกถึงพระบรมธาตุ 
           ยอดเจดีย>มีรัศมี หมายถึง ความเจริญรุ�งเรืองแห�ง
พระพุทธศาสนา ซ่ึงประดุจแสงสว�าง   

ประดิษฐานอยู�บนพาน 2 ชั้น หมายถึง เป"นท่ีเคารพบูชาและเทิดทูนของชาวนครศรีธรรมราชและ
พุทธศาสนิกชนท่ัวไป  

ราชสีห>คู�เฝaาพระธาตุ  หมายถึง   เทศบาลซ่ึงอยู�ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย   มีหน(าท่ีในการ
รักษา ทํานุบํารุงรักษาบ(านเมือง   เพ่ือความเจริญรุ�งเรืองของบ(านเมือง  

ป:จจุบันสามารถติดต�อกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได(ท่ีสํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ถนน
ราชดําเนิน ตําบลคลัง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 
โทรศัพท> 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-07534-7405 หรือ http://www.nakhoncity.org 
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อ�างอิง 
http://th.wikipedia.org/ 
http://www.nakhoncity.org 
นครศรีธรรมราช,จังหวัด. ประวัติมหาดไทยส�วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช,  
นครศรีธรรมราช : จังหวัด,2527 
ราชกิจจานุเบกษาเล�ม 27 หน(า 62-64 ลงวันท่ี 13 สิงหาคม รตันโกสินทร>ศก 129  
ราชกิจจานุเบกษา เล�ม 48 หน(า 674 ลงวันท่ี 27 มีนาคม 2474 
ราชกิจจานุเบกษา เล�มท่ี 52 หน(า 1687 ลงวันท่ี 10 ธันวาคม 2478 
ราชกิจจานุเบกษา เล�ม 82 ตอนท่ี 96 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2508 
ราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล�ม 110 ตอนท่ี 207 หน(า 37 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2536 
ราชกิจจานุเบกษา เล�ม 111 ตอนท่ี 36 ก ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2537 
สารนครศรีธรรมราชฉบับพิเศษ ป-ท่ี 25 ฉบับท่ี 9 กันยายน 2538 ท่ีระลึกงานบุญสารทเดือนสิบ  
38 แนะนําอําเภอเมือง   
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ท่ีตั้ง พ้ืนท่ี อาณาเขต 
  ปHจจุบันเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ต้ังอยู�ในท�องท่ีอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช มี
พ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังหมด 22.56 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขต ดังนี้ 
  ทิศเหนือ  ติดต�อกับตําบลปากพูน 
  ทิศใต�   ติดต�อกับตําบลท�าเรือ 
  ทิศตะวันออก  ติดต�อกับตําบลปากพูน ตําบลปากนคร และตําบลท�าไร� 
                               ทิศตะวันตก  ติดต�อกับตําบลโพธิ์เสด็จ   ตําบลมะม�วงสองต�น และ         
    ตําบลนาเคียน 
  พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลประกอบด�วย ตําบลในเมือง ตําบลท�าวัง ตําบลคลัง ตําบลนาเคียน
บางส�วนของหมู�ท่ี 3 และหมู�ท่ี 4 ตําบลโพธิ์เสด็จ หมู�ท่ี 1 ท้ังหมด หมู�ท่ี 2, 3, 7 และ 9 บางส�วน 
 

โครงสร/าง อัตรากําลัง และบุคลากรของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ประกอบด�วยส�วนราชการ  สํานัก  กอง  
และหน�วยตรวจสอบภายใน  โดยมีอัตรากําลัง  จํานวนพนักงาน  ลูกจ�างประจํา  ดังนี้ (ข�อมูล ณ เดือนตุลาคม 
2557) 
 

สํานัก/กอง 
จํานวนพนักงานเทศบาลแยกตามระดับ 

รวม 
ลูกจ�าง 
ประจํา 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

สํานักปลัดเทศบาล 1 1 2 - 15 9 5 5 - 38 30 68 
สํานักการคลัง 1 1 1 2 1 4 4 2 1 17 3 20 
สํานักการช�าง 1 1 1 4 6 2 4 3 1 23 55 78 
สํานักการประปา - 2 - - 3 2 2 1 - 10 23 33 
สํานักการศึกษา - - - - 2 4 1 4 1 12 7 19 
กองวิชาการฯและแผนงาน - - 1 - 1 2 5 2 - 11 - 11 
กองสาธารณสุขฯ - - - - 2 2 1 1 - 6 58 64 
กองสวัสดิการสังคม - - - - 2 1 2 1 - 6 1 7 
กองการแพทย� - - - 7 13 29 18 2 - 69 8 77 
ตรวจสอบภายใน - - - - - - 1 - - 1 1 2 

รวม 3 5 5 13 45 55 43 21 3 193 186 379 
 

การทะเบียน     
              1.  บ�านเรือน  แยกเป/นรายพ้ืนท่ี ดังนี้   (ข�อมูล ณ เดือนเมษายน 2558) 
 

พ้ืนท่ี 
จํานวน (ครัวเรือน) 

ป- 2557 ป- 2558 
ตําบลในเมือง 17,557 17,842 
ตําบลท�าวัง 7,116 7,192 
ตําบลคลัง 8,030 8,068 

ตําบลนาเคียน 385 389 
ตําบลโพธิ์เสด็จ 10,197 10,343 

รวม 43,285 43,834 
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             2.  ประชากร    จาํนวนประชากรในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  แยกตามช�วงอายุ  เฉพาะผู�มี
สัญชาติไทย (ข�อมูล ณ เดือนเมษายน 2558)   
 
 

อายุ/ป- 
ป- พ.ศ. 2557 ป- พ.ศ. 2558 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
น�อยกว�า 1 ป- 779 764 1,543 777 717 1,494 

1 - 5 3,829 3,572 7,401 3,779 3,531 7,310 
6 - 10 4,302 4,054 8,356 4,163 3,949 8,112 

11 – 15 4,315 4,333 8,648 4,293 4,267 8,560 
16 – 20 4,773 4,756 9,529 4,643 4,664 9,307 
21 - 25 3,835 3,991 7,826 3,768 4,132 7,900 
26 - 30 3,572 3,780 7,352 3,549 3,758 7,307 
31 – 35 3,615 3,922 7,537 3,596 3,796 7,392 
36 – 40 3,331 4,048 7,379 3,347 4,017 7,364 
41 – 45 3,192 3,958 7,150 3,179 3,934 7,113 
46 – 50 3,167 3,972 7,139 3,120 3,879 6,999 
51 – 55 3,046 3,820 6,866 3,072 3,939 7,011 
56 – 60 2,405 3,003 5,408 2,465 3,056 5,521 
61 – 70 3,112 4,164 7,276 3,184 4,222 7,406 
71 - 80 1,913 2,482 4,395 1,967 2,605 4,572 
81 - 90 858 1,081 1,939 922 1,126 2,048 

91 ป-ข้ึนไป 175 206 381 257 352 609 
เกิดป-ไทย 78 5 83 78 5 83 

รวม 50,297 55,911 106,208 50,159 55,949 106,108 
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ฐานะการคลังย/อนหลัง 3 ป� 
สรุปรายรับจริง  ประจําป-งบประมาณ 2555 - 2557 

 

 

รายการ 
ป-งบประมาณ 

2555 
ป-งบประมาณ 

2556 
ป-งบประมาณ 

2557 
ก.หมวดภาษีอากร 
ภาษีอากรท่ีเทศบาลจัดเก็บเอง 
 1. ภาษีโรงเรือน 
 2. ภาษีบํารุงท�องท่ี 
 3. ภาษีป;าย 
 4. อากรฆ�าสัตว� 
รวมภาษีอากรท่ีเทศบาลจัดเก็บเอง 
ภาษีท่ีรัฐเก็บเพ่ิมแล/วจัดสรรให/ 
 5  ภาษีมูลค�าเพ่ิม 
 6. ภาษีมูลค�าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ 
 7. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
 8. ภาษีสุรา 
 9. ภาษีสรรพสามิต 
 10. ภาษีและค�าธรรมเนียมรถยนต�ล�อเล่ือน 
 

รวมภาษีที่รัฐเก็บเพ่ิมแล/วจัดสรรให/ 
ภาษีอากรท่ีรัฐจัดเก็บและมอบให/ 
10. ค�าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ  
      และนิติกรรมท่ีดิน 
11 ค�าภาคหลวงแร� 
12. ค�าภาคหลวงปPโตรเลี่ยม  
 

รวมภาษีท่ีรัฐจัดเก็บและมอบให/ 
 

ข. รายได/ท่ีมิใช�ภาษีอากร 
1. หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับ 
2. หมวดรายได�จากทรัพย�สิน 
3. หมวดรายได�จากสาธารณูปโภค     
4. หมวดรายได�เบ็ดเตล็ด 
 

ค. รายได/จากทุน 
1. ค�าขายทอดตลาดทรัพย�สิน 
ง. เงินช�วยเหลือ 
1. เงินอุดหนุนตามงบประมาณ 

361,336,874.77  
 

54,982,278.59 
   1,321,628.93 

    8,046,282.11 
       641,104.00 

396,447,548.43 
 

56,571,830.44 
1,231,665.92 
9,512,745.87 

598,922.00 

409,664,007.47 
 

60,448,401.80 
1,247,102.43 
9,703,308.72 

562,838.00 
64,991,293.63 67,915,164.23 71,961,650.95 

 
190,540,628.04     

- 
 1,591,481.48               

18,141,481.91   
 32,600,702.78 

- 

 
42,430,289.72 

166,884,983.23 
1,782,088.49 

18,569,489.24 
40,597,698.21 

- 

 
45,103,768.45 

180,821,015.08 
1,507,424.96 

20,183,094.35 
27,453,008.56 

1,952,089.01 
242,874,294.21 270,264,548.89 277,020,400.41 

 
50,637,860.00 

 

1,507,429.61 
      1,325,997.32 

 
55,284,021.00 

 

1,314,123.48 
1,669,690.83 

 
57,620,132.00 

 

1,471,641.52 
1,590,182.59 

53,471,286.93 58,267,835.31 60,681,9560.11 
60,532,752.32 
24,368,327.72 
22,490,764.69 
   6,036,015.57 
   7,637,644.34 

 

        96,300.00 
        96,300.00 

 140,496,106.00  
 140,496,106.00     

63,233,160.96 
26,532,344.95 
25,156,620.19 
  7,045,934.51 
4,498,261.31 

 

- 
- 

339,364,735.79 
339,364,735.79 

61,451,393.51 
27,849,083.02 
22,230,469.95 

8,313,079.21 
3,058,761.33 

 

1,419,360.00 
1,419,360.00 

350,003,567.00 
350,003,567.00 

 

รวมรายรับ 
 

562,462,033.09 799,045,445.18 822,538,327.98 
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สรุปรายจ�ายจริง  ประจําป-งบประมาณ 2555 - 2557 

 
 
 
 

 

รายการ 
 

ป-งบประมาณ 
2555 

ป-งบประมาณ 
2556 

ป-งบประมาณ 
2557 

1. รายจ�ายตามงบประมาณ 
1.1 จ�ายจากรายได/ 
ก.รายจ�ายงบกลาง 
   - ค�าชําระหนี้เงินกู�และดอกเบ้ีย 
   -  เงินสมทบประกันสังคม 
   - จ�ายตามข�อผูกพัน 
   - จ�ายจากเงินสํารองจ�าย 
   -  เงินช�วยค�าทําศพ 
   -  ค�าเบ้ียยังชีพ 
   -  รายจ�ายอ่ืนๆ 
รวมรายจ�ายงบกลาง 
 
ข.รายจ�ายหน�วยงาน 
   รายจ�ายประจํา 
   -  หมวดเงินเดือนและค�าจ�างประจํา 
   -  หมวดค�าจ�างชั่วคราว 
   -  หมวดค�าตอบแทนใช�สอยและ 
      วัสดุ 
   -  หมวดค�าสาธารณูปโภค 
   -  หมวดเงินอุดหนุน 
รวมรายจ�ายประจํา 
 
รายจ�ายเพ่ือการลงทุน 

หมวดค�าครุภัณฑ"ท่ีดินและ
ส่ิงก�อสร/าง 
- ค�าครุภัณฑ� 
- ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง 
 

รวมรายจ�ายเพ่ือการลงทุน 

 
 
 

9,512,597.64 
- 

17,845,968.69 
11,681,218.59 

42,090.00 
1,115,500.00 

- 

 
 
 

15,786,027.71 
- 

12,100,128.88 
13,351,812.56 

- 
203,000.00 

- 

 
 
 

14,887,181,09 
4,112,238.00 
7,410,404.33 

13,540,180.40 
- 

239,500.00 
12,812,251.29 

40,197,374.92 41,440,969.15 53,001,755.11 
 
 
 

88,726,294.40 
- 

174,958,447.23 
 

15,847,277.05 
120,000.00 

 
 
 

91,684,997.70 
- 

201,922,963.51 
 

19,701,373.49 
1,139,680.07 

 
 
 

114,967,692.74 
- 

219,922,803.25 
 

18,417,410.86 
- 

279,652,018.68 314,449,014.77 353,307,906.85 
 
 
 
 

26,511,927.00 
42,111,098.00 

 
 
 
 

15,494,939.00 
63,429,000.00 

 
 
 
 

51,635,423.77 
26,432,535.00 

68,623,025.00 78,923,939.00 78,067,958.77 

รวมรายจ�ายท่ีจ�ายจากรายได/ 388,472,418.60 434,813,922.92 484,377,620.73 
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รายการ 
ป-งบประมาณ 

2555 
ป-งบประมาณ 

2556 
ป-งบประมาณ 

2557 
1.2 จ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
      (ตราเปHนเทศบัญญัติ) 
ก.รายจ�ายงบกลาง 
   - สํารองจ�าย 
   - จ�ายตามข�อผูกพัน 
   - ค�าเบ้ียยังชีพ 
รวมรายจ�ายงบกลาง 
 
ข.รายจ�ายหน�วยงาน 
   รายจ�ายประจํา 
   - หมวดเงินเดือนและค�าจ�างประจํา 
   - หมวดค�าจ�างชั่วคราว 
   - หมวดค�าตอบแทนใช�สอยและ   
     วสัดุ 
   - หมวดค�าสาธารณูปโภค 
   - หมวดเงินอุดหนุน 
 
รวมรายจ�ายประจํา 
 
รายจ�ายเพ่ือการลงทุน 

หมวดค�าครุภัณฑ"ท่ีดินและ
ส่ิงก�อสร/าง 
- ค�าครุภัณฑ� 
- ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง 
 

รวมรายจ�ายเพ่ือการลงทุน 
 

รวมรายจ�ายท่ีจ�ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไปฯ 

 
 
 

35,000.00 
10,726.00 

1,564,500.00 

 
 
 

2,692,120.00 
104,776.00 

2,532,000.00 

 
 
 

- 
158,850.00 

2,459,000.00 
1,610,226.00 5,328,896.00 2,617,850.00 

 
 
 

- 
278,720.00 

54,039,096.81 
 

425,356.87 
17,431,735.00 

 

 
 
 

165,289,648.48 
2,973,967.71 

45,774,777.32 
 

616,197.38 
17,482,143.00 

 

 
 
 

173,929,815.34 
- 

45,584,974.42 
 

115,511.99 
26,422,000.00 

 
72,174,908.68 232,136,733.89 246,052,301.75 

 
 
 

 
 

11,001,467.00 
55,544,704.99 

 
 
 

 
55,301,440.00 
23,597,976.27 

 
 
 
 

- 
66,416,869.53 

66,546,171.99 78,899,416.27 66,416,869.53 
 

140,331,306.67 
 

 

316,365,046.16 
 

 

315,087,021.28 

รวมรายจ�ายตามงบประมาณ 
 

528,803,725.27 
 

751,178,969.08 799,464,642.01 
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อาคารสถานท่ีและส่ิงปลูกสร/างท่ัวไป 

1.  โรงแรม     จํานวน      41   แห�ง     แยกเป/น 
  1.1    ไม�เกิน  31  ห�องพัก  จํานวน      14   แห�ง 
  1.2 31-111  ห�องพัก  จํานวน      23   แห�ง 
  1.3    ต้ังแต�  111  ห�องพัก  จํานวน       4   แห�ง 

2  โรงรับจํานํา     จํานวน       1   แห�ง 
 3.  สถานพยาบาลเอกชน    จํานวน      77   แห�ง   แยกเป/น 
  3.1   โรงพยาบาลเอกชน   จํานวน       2   แห�ง 
  3.2    สถานพยาบาลเอกชน  จํานวน      75   แห�ง 

4. สถานการศึกษาเอกชน    จํานวน      60   แห�ง 
  4.1   โรงเรียน    จํานวน      60   แห�ง 
     5.  ศาสนสถาน     จํานวน      45   แห�ง    แยกเป/น 
  5.1   วัด    จํานวน      31   แห�ง 
  5.2   สุเหร�า/มัสยิด   จํานวน       7   แห�ง 
           5.3   คริสตจักร    จํานวน       3   แห�ง   
  5.4   ศาลเจ�า    จํานวน       5   แห�ง 

6.  สุสานและฌาปนสถาน   จํานวน      11   แห�ง    แยกเป/น 
  6.1   เทศบาลดําเนินการ   จํานวน        1   แห�ง   
  6.2   สาธารณะ    จํานวน      10    แห�ง   

7  ส�วมสาธารณะ    จํานวน       2   แห�ง    แยกเป/น 
  7.1   เทศบาลดําเนินการเอง  จํานวน       1   แห�ง 
  7.2   เอกชนดําเนินการเอง  จํานวน       1   แห�ง 

 
อาคารสถานท่ี  ท่ีดินและส่ิงปลูกสร/างของทางราชการ 

1  สถานท่ีพักผ�อนหย�อนใจ   จํานวน      18   แห�ง   แยกเป/น 
  1.1  สวนสาธารณะ (สวนสุขภาพ) จํานวน               3   แห�ง 
  1.3   สวนหย�อม    จํานวน      15    แห�ง 

2.  สถานท่ีพยาบาล    จํานวน       7   แห�ง   แยกเป/น 
  2.1  โรงพยาบาลเทศบาล  จํานวน       1   แห�ง    
           2.2  ศูนย�บริการสาธารณสุขเทศบาล จํานวน       5     แห�ง 
  2.3  โรงพยาบาลสังกัดหน�วยราชการอ่ืน จํานวน       1   แห�ง 

3.  โรงเรียน        จํานวน     21   แห�ง   แยกได�  ดังนี้ 
  3.1   โรงเรียนสังกัดเทศบาล   จํานวน      10   แห�ง  

-   ครูท้ังหมด                    จํานวน    520    คน 
-   นักเรียนท้ังหมด          จํานวน  9,596   คน 

3.2  โรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มัธยมศึกษา  เขต 1 
     จํานวน       6   แห�ง 
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  3.3   โรงเรียนสังกัดกรมประชาสงเคราะห�   จํานวน       1   แห�ง 
  3.4   โรงเรียนสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน จํานวน       1 แห�ง 
  3.5   โรงเรียนสังกัดกรมการศาสนา  จํานวน       2 แห�ง 
 4.  วิทยาลัย      จํานวน       4 แห�ง 

4.1  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จํานวน      3   แห�ง    
4.2  สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก       จํานวน       1 แห�ง 

 5. กิจการประปาเทศบาล 
5.1   จํานวนผู�ใช�    จํานวน  37,700  ครัวเรือน 
5.2   สามารถผลิตน้ําประปาได�      จํานวน  53,000  ลูกบาศก�เมตร/วัน 
5.3   รายได�จากกิจการประปา    เม่ือสิ้นป-งบประมาณ 2557 

จํานวน  63,145,114.20  บาท 
5.4   รายจ�ายจากกิจการประปา  เม่ือสิ้นป-งบประมาณ  2557   

จํานวน  62,755,586.26  บาท 
6.  สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  6.1  รายได�จากกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลฯ เม่ือสิ้นป-งบประมาณ  2557 
จํานวน   37,686, 120.77  บาท 

  6.2  รายจ�ายจากกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลฯ เม่ือสิ้นป-งบประมาณ 2557 
จํานวน   13,902,474.14   บาท 

7.  สถานีขนส�งผู�โดยสาร 
7.1   รายได�จากกิจการสถานีขนส�งผู�โดยสาร เม่ือสิ้นป-งบประมาณ 2557 

จํานวน  2,090,442.03   บาท 
7.2   รายจ�ายจากกิจการสถานีขนส�งผู�โดยสาร เม่ือสิ้นป-งบประมาณ 2557 

จํานวน  1,984,896.36   บาท 
8. ตลาดสดเทศบาล                          จํานวน   1    แห�ง 

8.1  ผู�ค�าขาย                       จํานวน         671   ราย 
8.2  รายได�จากกิจการตลาดสดเทศบาล   เม่ือสิ้นป-งบประมาณ 2557 

                                                                                   จํานวน  2,886,668.00  บาท 
10.3  รายจ�ายการดําเนินงานกิจการตลาดสดเทศบาล  เม่ือสิ้นป-งบประมาณ 2557              

จํานวน  3,826,417.65  บาท 
 
 

จํานวนถนนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 
 

ประเภทถนน  จํานวน (สาย)  ความยาว (กม.)  คิดเปHนร/อยละ
 ถนนลาดยาง    386     78,026    68.20 

ถนน ค.ส.ล.    109     21,707    19.26 
ถนนหินคลุก      71     11,568    12.54 

     รวม     566            111,301    100.00 
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การปJองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

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�ช�วยชีวิต  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�าท่ีดับเพลิง   จํานวน     114   คน    แยกเป/น                                               

        -  พนักงานเทศบาล    จํานวน      17   คน 
         -  ลูกจ�างประจํา    จํานวน      21   คน 
         -  ลูกจ�างโครงการ    จํานวน      76    คน 
  17. อาสาสมัครป;องกันภัยฝ^ายพลเรือน  จํานวน      55    คน                                                

18.  ในรอบป-ท่ีผ�านมามี 
 -  เหตุเพลิงไหม�    จํานวน      20    ครั้ง 
  - อุทกภัย    จํานวน        -    ครั้ง 

 
การกําจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและการบําบัดน้ําเสีย 

  1.   ปริมาณขยะมูลฝอย               จํานวน    240.33  ตันต�อวัน แยกเป/น 
         - ในเขตเทศบาล    จํานวน  131.46    ตัน/วัน 
         - นอกเขตเทศบาล    จํานวน  108.87    ตัน/วัน  

2.   รถยนต�บรรทุกขยะมูลฝอย   จํานวน      27      คัน   แยกเป/น 
   2.1 ขนาดใหญ�   (15-21 ลบ.หลา ) จํานวน      15       คัน 
   2.2 ขนาดกลาง  (11 ลบ.หลา )  จํานวน       7        คัน 
   2.3 ขนาดเล็ก    (1-4 ลบ.หลา )  จํานวน       5        คัน 
  3.   รถเข็นเพ่ือเก็บและขนขยะมูลฝอย  จํานวน     38      คัน                                                      

4.   ถังรองรับขยะมูลฝอย    จํานวน  3,000      ใบ 
  5.   มีท่ีดินสําหรับท้ิงขยะมูลฝอย   จํานวน    200       ไร� 
  6.   วธิีจัดเก็บและกําจัดสิ่งปฏิกูล   ดําเนินการเอง 
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  7.   รถยนต�เพ่ือเก็บและขนสิ่งปฏิกูล ( ขนาด 4 ลบ.เมตร )  จํานวน     2         คัน 
  8.   สถานท่ีเก็บสิ่งปฏิกูล     จํานวน     1         แห�ง 
  9.   การบําบัดน้ําเสีย 
        - ปริมาณน้ําเสียในเขตเทศบาล    จํานวน  13,000   ลูกบาศก�เมตร / วัน 
        - ระบบบําบัดน้ําเสียปHจจุบันเป/นระบบบ�อผึ่ง (Pond)   

        สามารถรองรับน้ําเสียได�เต็มท่ีถึง              33,000   ลูกบาศก�เมตร / วัน 
 

ด/านสาธารณสุข 
  1.  โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จํานวน   46 เตียง 
  2.  ศูนย�บริการสาธารณสุขเทศบาล   จํานวน     5 ศูนย� 
  3.  เตียงตรวจโรคผู�ป^วย     จํานวน   20 เตียง 
  4.  เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ;า    จํานวน     1 ชุด 
  5.  เครื่องปH[นเหวี่ยง     จํานวน      1 ชุด 
  6.  เครื่องเอ็กซเรย�     จํานวน      1 ชุด 
  7.  เครื่องระงับความเจ็บปวดด�วยกระแสไฟฟ;า  จํานวน     1 เครื่อง 
  8.  เครื่องดูดเสมหะแบบติดผนัง    จํานวน     1 เครื่อง 
  9.  เครื่องกระตุกหัวใจแบบมีจอภาพและเครื่องบันทึก จํานวน      1 เครื่อง 
  10. เครื่องควบคุมการให�สารละลายทางหลอดเลือดดํา จํานวน      7 เครื่อง 
  11. เครื่องฟHงเสียงหัวใจเด็กในครรภ�   จํานวน      3 ชุด 
  12. เครื่องฟอกอากาศทางการแพทย�ชนิดเคลื่อนย�ายได� จํานวน      5 เครื่อง 
  13. เครื่องวัดสายตาความโค�งกระจกแบบอัตโนมัติ  จํานวน     1 ชุด 
  14. เครื่องวัดความหนาแน�นของกระดูก ชนิดคลื่นเสียง GE จํานวน      1 เครื่อง 
  15. กล�องจุลทัรรศน� ตรวจตาชนิดลําแสง พร�อมกล�องวีดีโอ จํานวน      1 เครื่อง 
  16. เครื่องวัดความดันลูกตา ชนิดสัมผัสผนังตา  จํานวน      1 เครื่อง 
  17. เครื่องกรอฟHนแบบเคลื่อนท่ีได�    จํานวน     1 ชุด 
  18. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด�วยคลื่นความถ่ีสูง  จํานวน      1 เครื่อง 
 

จุดยืนทางยุทธศาสตร" (Positioning)  ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
  เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได�กําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร� (Positioning)  ดังนี้ 

1. เมืองแห�งการศึกษา  ท�องเท่ียว  และวัฒนธรรม 
2. การบริหารจัดการ  และการบริการสาธารณะท่ีเป/นเลิศภายใต�หลักธรรมาภิบาล 
3. การบริการสาธารณสุขชั้นนํา  สิ่งแวดล�อมของเมืองน�าอยู� 
4. เมืองศูนย�กลางคมนาคมภาคใต�ตอนกลาง  ตลาดกลางสินค�าเกษตรของภาคใต� 
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แผนภูมิโครงสร/างการบริหารและแบ�งส�วนราชการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช  

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล 9) 

หน�วยงานตรวจสอบภายใน 

สํานักปลัดเทศบาล 
นักบริหารงานทั่วไป 8 

1. ฝ^ายอํานวยการ 
  - งานการเจ�าหน�าที ่
  - งานธุรการ 
2. ฝ^ายปกครอง 
  - งานทะเบียนราษฎรฯ 
3. ฝ^ายส�งเสริมการท�องเที่ยว 
  - งานพัฒนาและส�งเสริม 
    การท�องเที่ยว 
4. ฝ^ายป;องกันฯ 
   - งานป;องกันฯ 
5. ฝ^ายรักษาความสงบฯ 
   - งานรักษาความสงบฯ 

 

สํานักการคลัง 
นักบริหารงานคลัง 9 

1. ส�วนบรหิารงานคลัง 
    - งานธุรการ 
1.1 ฝ^ายการเงินและบญัชี 
     - งานการเงินและบญัชี 
1.2 ฝ^ายสถิติการคลัง 
    - งานสถิติการคลงั 
1.3 ฝ^ายพัสดุและทรัพย�สิน 
    - งานพัสดุและทรัพย�สิน 
2. ส�วนพัฒนารายได�  
2.1 ฝ^ายแผนที่ภาษีและ  
     ทะเบียนทรพัย�สิน 
     - งานแผนที่ภาษีและ 
       ทะเบียนทรัพย�สิน 
2.2 ฝ^ายพัฒนารายได� 
      - งานพัฒนารายได� 
2.3  ฝ^ายผลประโยชน�และ 
       กิจการพาณิชย� 
       - งานผลประโยชน� 
      และกิจการพาณิชย� 

สํานักการช�าง 
นักบริหารงานช�าง 9 

1. ฝ^ายบรหิารงานทั่วไป 
   - งานธุรการ 
2. ส�วนควบคุมการก�อสร�างอาคาร 
    และผังเมือง 
2.1 ฝ^ายควบคุมอาคารและ ผังเมือง 
     - งานควบคุมอาคารและผงัเมอืง 
2.2 ฝ^ายวิศวกรรมโยธา 
     - งานวิศวกรรมโยธา 1 
     - งานวิศวกรรมโยธา 2 
2.3 ฝ^ายสถาปHตยกรรม 
     - งานสถาปHตยกรรม 
3. ส�วนการโยธา 
3.1 ฝ^ายสาธารณูปโภค 
     - งานบํารงุรกัษาทางและสะพาน 
     - งานสถานที่และไฟฟ;าสาธารณะ 
     - งานสวนสาธารณะ 
     - งานศูนย�เครื่องจกัรกล 
     - งานวางระบบจราจร 

กองสาธารณสุขฯ 
นักบริหารงานสาธารณสุข 8 

1. ฝ^ายบรหิารงานทั่วไป 
    - งานธุรการ 
2. ฝ^ายบรหิารงานสาธารณสุข 
    - งานสุขาภิบาลและอนามัย 
       สิ่งแวดล�อม 
    - งานรักษาความสะอาด 
3. ฝ^ายบรกิารสาธารณสุข 
    - งานสัตวแพทย� 

กองวิชาการและแผนงาน 
นักบริหารงานทั่วไป 8 

1. ฝ^ายบรหิารงานทั่วไป 
    - งานธุรการ 
    - งานบริการข�อมลูข�าวสาร 
      ทางท�องถิ่น 
2. ฝ^ายแผนงานและงบประมาณ 
  - งานวิเคราะห�นโยบายและแผน 
  - งานจัดทํางบประมาณ 
  - งานวิจัยและประเมินผล 
3. ฝ^ายนิติการ 
   - งานนิติการ 

สํานักการศึกษา 
นักบริหารการศึกษา 9 

1. ส�วนการบริหารการศึกษา 
1.1 ฝ^ายแผนงานและโครงการ 
     - งานธุรการ 
     - งานงบประมาณ 
1.2 ฝ^ายการเจ�าหน�าที ่
     - งานการเจ�าหน�าที ่
1.3 ฝ^ายกิจกรรมเด็กและ 
      เยาวชน 
    - งานกิจกรรมเด็กและ 
      เยาวชน 
    - งานกีฬาและนันทนาการ 
1.4 หน�วยศึกษานิเทศก� 
1.5 โรงเรียน 
     - ฝ^ายวิชาการ 
     - ฝ^ายบริหาร 
     - ฝ^ายปกครอง 
     - ฝ^ายบริการ 

สํานักการประปา 
นักบริหารงานประปา 9 

1. ฝ^ายบรหิารงานทั่วไป 
    - งานธุรการ 
2. ส�วนผลิต 
    2.1 ฝ^ายผลิต 
          - งานผลิต 
2.2 ฝ^ายบรกิารสาธารณะ 
     - งานติดตั้ง 
     - งานซ�อมบํารงุ 
3. ส�วนบริการ 
3.1 ฝ^ายการเงินละบญัชี 
     - งานการเงินและบญัชี 
3.2 ฝ^ายพัฒนารายได� 
     - งานพัฒนารายได� 

 

กองสวัสดิการสังคม 
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 8 

1. ฝ^ายพัฒนาชุมชน 
    - งานพัฒนาชุมชน 
2. ฝ^ายสังคมสงเคราะห� 
    - งานสังคมสงเคราะห� 

กองการแพทย� 
นักบริหารงานสาธารณสุข 8 

1. ฝ^ายการเงินและบญัชี 
    - งานธุรการ 
    - งานการเงินและบัญชี 
    - งานจัดเกบ็รายได� 
2. ฝ^ายบรกิารการแพทย� 
    - งานเภสัชกรรม 
    - งานทันตสาธารณสุข 
3. ฝ^ายการพยาบาล 
    - งานเวชการสังคม 
4. ศูนย�บริการสาธารณสุข 
  - งานศูนย�บริการฯ 1 (หอนาฬิกา) 
  - งานศูนย�บริการฯ 2  (โพธิ์เสด็จ) 
  - งานศูนย�บริการฯ 3  (ทุ�งจีน) 
  - งานศูนย�บริการฯ 4  (ศรีทวี) 
  - งานศูนย�บริการฯ 5  (คูขวาง) 
  - งานศูนย�บริการฯ 6  (ศาลามีชัย) 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล 8) 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล 8) 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล 8) 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล 8) 

 

นายกเทศมนตร ี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
3 คน รองนายกเทศมนตรี 

4 คน 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 
2 คน 
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ส�วนท่ี ๓ 
สรุปผลการพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชในป�ท่ีผ�านมา 

 
ผลการพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จากการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป�  

(พ.ศ.2557 – 2559) เทศบาลนครนครศรธีรรมราช (เฉพาะโครงการในป� 2557) สรุปผลได0 ดังนี้ 
 

  •  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาประจําป�ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ตามยุทธศาสตร5การพัฒนา 
      จากการติดตามการนําโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป�  (พ.ศ.๒๕๕7–๒๕๕9)   เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช เฉพาะโครงการในป� พ.ศ. 2557  มีโครงการในแผนฯ จํานวนท้ังสิ้น 179 โครงการ งบประมาณ 
887,020,670 บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ;ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7  รวมจํานวน
โครงการท้ังสิ้น 145 โครงการ  งบประมาณ  468,020,890 บาท คิดเป=นร>อยละ  81.00   ของโครงการ    ร>อย
ละ   52.76  ของงบประมาณ   โดยมีโครงการท่ีสามารถดําเนินการได>แล>วเสร็จจํานวนท้ังสิ้น 113 โครงการ อยู;
ระหว;างดําเนินการ 21 โครงการ ไม;ได>ดําเนินการ 11 โครงการ   และเบิกจ;ายงบประมาณแล>ว   จํานวน 
340,213,796.04 บาท คิดเป=นร>อยละ  72.69 ของงบประมาณท้ังหมด     
(ข>อมูล ณ วันท่ี  30 กันยายน  2557)   แยกเป=นรายยุทธศาสตรFการพัฒนา ดังนี้ 

 

๑. ยุทธศาสตร5การพัฒนาด0านการเมืองการบริหาร บรรจุในแผนพัฒนาสามป�  (พ.ศ.๒๕๕7–๒๕๕9)   
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน 22 โครงการ งบประมาณ 376,674,500 บาท บรรจุในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ;ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 จํานวน 17 โครงการ งบประมาณ 46,975,190.00 บาท  
คิดเป=นร>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;ายงบประมาณแล>ว   
จํานวน 18,402,108.77 บาท  คิดเป=นร>อยละ  39.17  ของงบประมาณตามยุทธศาสตรFการพัฒนา  
 

2. ยุทธศาสตร5การพัฒนาด0านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต บรรจุในแผนพัฒนาสามป�  (พ.ศ.๒๕๕
7–๒๕๕9) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน 37 โครงการ งบประมาณ 126,404,000 บาท บรรจุในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ;ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 จํานวน 31 โครงการ งบประมาณ  126,404,000 
บาท คิดเป=นร>อยละ  17.32   ของโครงการ  ร>อยละ  14.25    ของงบประมาณ   ดําเนินการแล>วเสร็จ 30 
โครงการ ไม;ได>ดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ และเบิกจ;ายงบประมาณแล>วจํานวน 123,768,341.27 บาท คิด
เป=นร>อยละ 97.91 ของงบประมาณตามยุทธศาสตรFการพัฒนา 
 

3. ยุทธศาสตร5การพัฒนาด0านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี บรรจุในแผนพัฒนา

สามป� (พ.ศ.๒๕๕7–๒๕๕9) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน 61 โครงการ งบประมาณ122,270,900 บาท 
บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ;ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 จํานวน 49 โครงการ งบประมาณ 
122,270,900 บาท  คิดเป=นร>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 คิดเป=นร>อยละ 90.29 ของงบประมาณตามยุทธศาสตรFการพัฒนา 
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4. ยุทธศาสตร5การพัฒนาด0านสาธารณูปโภคและโครงสร!างพ้ืนฐาน บรรจุในแผนพัฒนาสามป�  (พ.ศ.

๒๕๕7–๒๕๕9) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน 21 โครงการ งบประมาณ 166,710,100 บาท  
บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ;ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 จํานวน 15 โครงการ งบประมาณ  
109,026,700 บาท คิดเป=นร>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 คิดเป=นร>อยละ 31.41 ของงบประมาณตามยุทธศาสตรFการพัฒนา 
 

5. ยุทธศาสตร5การพัฒนาด0านเศรษฐกิจ บรรจุในแผนพัฒนาสามป�  (พ.ศ.๒๕๕7–๒๕๕9)   เทศบาล
นครนครศรีธรรมราช   จํานวน 5 โครงการ  เป=นเงินท้ังสิ้น 9,990,000 บาท  บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ;ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7   จํานวน 2 โครงการ เป=นเงินท้ังสิ้น 1,600,000 บาท คิดเป=นร>อยละ  
1.11   ของโครงการ  ร>อยละ  0.18    ของงบประมาณ   ดําเนินการแล>วเสร็จ 2 โครงการ และเบิกจ;าย
งบประมาณแล>วจํานวน 1,580,314.00 บาท  คิดเป=นร>อยละ 98.77 ของงบประมาณตามยุทธศาสตรFการพัฒนา 
 

6. ยุทธศาสตร5การพัฒนาด0านสาธารณสุขและส่ิงแวดล!อม บรรจุในแผนพัฒนาสามป�  (พ.ศ.๒๕๕7–

๒๕๕9)   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จํานวน 33 โครงการ เป=นเงินท้ังสิ้น 139,445,500 บาท บรรจุในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ;ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7  จํานวน 31 โครงการ เป=นเงินท้ังสิ้น 61,744,100 
บาท   คิดเป=นร>อยละ  17.32   ของโครงการ  ร>อยละ  6.96    ของงบประมาณ   ดําเนินการแล>วเสร็จ 23 
โครงการ กําลังดําเนินการ จํานวน 7 โครงการ ไม;ได>ดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ และเบิกจ;ายงบประมาณแล>ว
จํานวน 51,819,778.20 บาท คิดเป=นร>อยละ 83.93 ของงบประมาณตามยุทธศาสตรFการพัฒนา 
 

• การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ  ตามยุทธศาสตร5การพัฒนา 
  การดําเนินงานป� 2557 ยึดกรอบแนวทางตามหลักเกณฑFและวิธีการบริหารกิจการบ>านเมืองท่ีดี คือ 

หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร;งใส หลักการมีส;วนร;วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ>มค;า เพ่ือให>
การบริหารราชการบรรลุเปJาหมาย เกิดประโยชนFสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต;อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ>มค;าเชิงภารกิจของรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงภารกิจของส;วนราชการให>ทันต;อ
เหตุการณF ประชาชนได>รับการอํานวยความสะดวกและได>รับการตอบสนองความต>องการและมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ซ่ึงสามารถสรุปแยกเป=นรายยุทธศาสตรFการพัฒนา ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร+ด!านการเมืองการบริหาร 
1. ปรับปรุงประสิทธิภาพการให>บริการแก;ประชาชน เช;น การจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี การนํา

เทคโนโลยีมาใช>เพ่ือการบริการประชาชนทําให>ประชาชนได>รับบริการด>วยความสะดวกรวดเร็วและประหยัดค;าใช>จ;าย  
2. ปรับปรุงสถานท่ีปฏิบัติงานและเครื่องมือเครื่องใช>ในการทํางาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความ

สะดวกคล;องตัวในการทํางาน  
3. การจัดจ>างเจ>าหน>าท่ีปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการของส;วนราชการต;าง ๆ  
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4. จัดทําระบบเครือข;ายและอินเตอรFเน็ต จัดทําเว็บไซตFของเทศบาล www.nakhoncity.org บริการข>อมูล

ข;าวสารของเทศบาล ข;าวประชาสัมพันธF ข;าวสอบราคา/ประกวดราคา และเว็บไซตFของโรงเรียนสังกัดเทศบาล พัฒนา
ศูนยFเทคโนโลยีและสารสนเทศของเทศบาล (ศูนยF ICT) 

5. เพ่ิมประสิทธิภาพด>านการเงินการคลัง การจัดเก็บรายได>ของเทศบาล  โดยการปรับปรุงแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยFสิน การประชาสัมพันธFการจัดเก็บภาษี การจัดเก็บภาษีถึงบ>านถึงพ้ืนท่ี การจัดจ>างเจ>าหน>าท่ี
ปฏิบัติงาน  

6. เผยแพร;ประชาสัมพันธFข>อมูลข;าวสารและกิจกรรมของเทศบาล ผ;านสถานีวิทยุชุมชนของเทศบาล 
FM 88.5 MHz การจัดทําปJายประชาสัมพันธF 

7. ส;งเสริมการมีส;วนร;วมของประชาชนในกิจกรรมต;างๆ เช;น การจัดซ้ือจัดจ>าง การรับฟhงการประชุม
สภาเทศบาล การจัดทําแผนชุมชน การจัดทําแผนพัฒนาสามป� และการติดตามประเมินผล 

8. จัดอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาบุคลากรแก;ผู>บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ>าง 

 

ยุทธศาสตร+ด!านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 
1. การช;วยเหลือด>านสังคมสงเคราะหFและสวัสดิการต;างๆแก;ประชาชน เช;น การช;วยเหลือการฌาปนกิจ

ศพผู>ยากไร>อนาถา การสงเคราะหFผู>สูงอายุ ผู>ไร>ความสามารถ ผู>พิการ และผู>ปjวยโรคเอดสF การช;วยเหลือค;าใช>จ;ายใน
การนําผู>ปjวยส;งต;อไปรักษาพยาบาลท่ีอ่ืน  ส;งเสริมอาชีพและการมีรายได>ของผู>ด>อยโอกาสประเภทผู>ต>องขังทีไ่ด>รับการ
ปล;อยตัว   

2. ดําเนินงานศูนยFส;งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของผู>สูงอายุเพ่ือให>บริการและดูแลส;งเสริม
สุขภาพผู>สูงอายุ ได>จัดทํากิจกรรมในด>านต;างๆ    

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการประชาชนด>านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต เช;น จัดกิจกรรม
ออกหน;วยเทศบาลพบประชาชน 

4. สนับสนุนเงินทุนสําหรับเป=นสวัสดิการประชาชนตามมติคณะรัฐมนตรี โดยสมทบงบประมาณเข>า
กองทุนสวัสดิการชุมชน     

5. สนับสนุนส;งเสริมความเข>มเข็งในชุมชน เช;นจัดอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพขององคFกรชุมชน 
สนับสนุนการทํางานขององคFกรชุมชน พัฒนาศักยภาพองคFกรสตรีในเขตเทศบาล พัฒนาและฝlกอบรมอาสาสมัครพลัง
แผ;นดินเอาชนะยาเสพติด ส;งเสริมชุมชน องคFกร ท่ีจัดกิจกรรมแก;เยาวชน เพ่ือแก>ไขปhญหายาเสพติด 

6. พัฒนาศูนยFพัฒนาเด็กเล็กเพ่ือเป=นแหล;งเรียนรู>และการศึกษาตามอัธยาศัย ส;งเสริมการเรียนรู>ของ
เด็กในศูนยFพัฒนาเด็กเล็ก และพัฒนาครูผู>ดูแลเด็กในศูนยFพัฒนาเด็กเล็ก 

7. ส;งเสริมสุขภาพและพัฒนาการกีฬาให>กับประชาชน โดยจัดกิจกรรมส;งเสริมสุขภาพแก;ประชาชน 
ดูแลและบํารุงรักษาสนามกีฬาจังหวัด ก;อสร>างลานกีฬาในชุมชน 

8. การปJองกันปhญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การรักษาความสงบและความเป=นระเบียบเรียบร>อยใน
เขตเทศบาล โดยมีตํารวจชุมชนออกตรวจตราภายในเขตเทศบาล   

9. การเฝJาระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยFสินของประชาชน โดยการเตรียมความพร>อมด>านการ
บรรเทาสาธารณภัย การอบรมอาสาสมัครปJองกันสาธารณภัยในชุมชน  การต้ังจุดบริการความปลอดภัยทางถนนช;วง
เทศกาลต;างๆ การติดต้ังกล>องวงจรปnด CCTV การจัดจ>างเจ>าหน>าท่ีปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด>านการปJองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
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ยุทธศาสตร+ด!านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
1. จัดการศึกษาต้ังแต;เด็กก;อนวัยเรียนและในวัยเรียน เด็กก;อนวัยเรียนมีศูนยFเด็กเล็กดูแลเด็กให>ได>รับ

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

2. พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรFและภาษาต;างประเทศ  โดยจัดการเรียนการสอนโปรแกรม
ภาษาอังกฤษ (English Program) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ท่ี  1-6  การเปnดสอนโรงเรียนนานาชาติ ระดับ 
เกรด 7-12  

3. พัฒนาครูผู>สอนและบุคลากรทางการศึกษา อบรมครูเพ่ือเพ่ิมทักษะทางวิชาการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการศึกษา 

4. การจัดจ>างครูในสาขาวิชาชีพท่ีขาดแคลนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล     
5. จัดการศึกษาให>พระภิกษุ สามเณรและเยาวชน  โดยใช>หลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
6. จัดอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ให>กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล ศูนยFพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือเสริมสร>างสุขภาพร;างกายของเด็กนักเรียนให>สมบูรณFแข็งแรง 
7. การก;อสร>างปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบการเรียน จัดหาวัสดุอุปกรณFและครุภัณฑFต;างๆ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน พัฒนาเทคโนโลยีระบบเครือข;ายและอินเตอรFเน็ตของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
8. การให>ความช;วยเหลือด>านการศึกษานอกระบบ   เพ่ือช;วยเหลือเด็กท่ียากจนและด>อยโอกาสได>มี

โอกาสเรียนหนังสือและฝlกทักษะวิชาชีพตามความสนใจและความถนัด  
9.  การจัดการศึกษาแก;เด็กยากไร>ในชุมชนและเด็กเร;ร;อน ส;งเสริมและสนับสนุนให>นักเรียนท่ีจบชั้น

ประถมศึกษาทุกคน ได>เรียนต;อระดับมัธยมศึกษา  
10. การอบรมส;งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชนเพ่ืออบรมฟuvนฟูสภาพร;างกายและจิตใจ การปลูกฝhงวินัย 

ศีลธรรมและจริยธรรม  ให>เยาวชนห;างไกลจากยาเสพติด  อบายมุข  มีสุขภาพพลานามัยดี 
11. ส;งเสริมกีฬาและนันทนาการแก;นักเรียนและประชาชน เช;นการจัดให>มีลานกีฬาในชุมชน  การ

สนับสนุนวัสดุอุปกรณFกีฬาต;างๆ สําหรับประชาชนได>ออกกําลังกาย การจัดงานวันเด็กแห;งชาติ 
12. ส;งเสริมและอนุรักษFขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปhญญาท>องถ่ิน   โดยส;งเสริมและ

สนับสนุนการจัดงานประเพณีต;างๆ เช;น ประเพณีงานเดือนสิบ ประเพณีแห;ผ>าข้ึนธาตุนานาชาติ เทศกาล
มหาสงกรานตF  วันวิสาขบูชา งานประเพณีลอยกระทง  ฯลฯ  

13. มีอุทยานการเรียนรู>นครศรีธรรมราชเพ่ือส;งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู>ด>วยตนเองของเยาวชนใน
รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสFท่ีทันสมัยและหลากหลาย เยาวชนได>เรียนรู>ค>นหาความชอบและความ สามารถของตน เป=น
แหล;งรวมเยาวชนท่ีสร>างสรรคFและเป=นประโยชนF  ห;างไกลจากแหล;งอบายมุข 

14. มีพิพิธภัณฑFเมืองเป=นสถานท่ีเผยแพร;ความรู>ส;งเสริมการเรียนรู>ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตรFของ
เมืองและส;งเสริมการท;องเท่ียว      

 

ยุทธศาสตร+ด!านสาธารณูปโภคและโครงสร!างพ้ืนฐาน 
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพ่ืออํานวยความสะดวกปลอดภัยแก;ประชาชน   

ความเป=นระเบียบเรียบร>อยและความสวยงามของเมือง  เช;น การปรับปรุงถนน  สะพาน ทางเท>า การก;อสร>าง 
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2. และปรับปรุงท;อ/รางระบายน้ํา การขยายเขตระบบไฟฟJาสาธารณะ การติดต้ังไฟฟJาแสงสว;าง การ
เปลี่ยนโคมไฟฟJาถนน การก;อสร>างท่ีพักผู>โดยสาร การก;อสร>างท่ีพักของวินจักรยานยนตFรับจ>าง   การปรับปรุงขยาย
กิจการประปา การผลิตและจําหน;ายน้ําประปา การจัดหาแหล;งน้ําดิบในการผลิตน้ําประปา การพัฒนาโรงกรองน้ําให>
มีประสิทธิภาพ การบริการน้ําด่ืมน้ําใช>ฟรีในช;วงท่ีน้ําประปาขาดแคลน 

3. เทศบาลให>เอกชนเข>ามามีส;วนร;วมในการดําเนินการเพ่ือแก>ไขปhญหาและตอบสนองความต>องการ
ของประชาชนอย;างมีประสิทธิภาพ เช;น จ>างเหมาเอกชนดําเนินการจดมาตรวัดน้ํา  จ>างชุมชนเข>ามามีส;วนร;วมในการ
เก็บเงินค;าน้ําประปา  

4. เทศบาลได>จัดระบบการจราจร ติดต้ังเครื่องนับเวลาถอยหลัง ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร เครื่องหมาย 
การตีเส>นต;างๆ  เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร  

5. การให>บริการสถานีขนส;งผู>โดยสาร 
 

ยุทธศาสตร+ด!านเศรษฐกิจ 
1. การอํานวยความสะดวกและจัดกิจกรรมส;งเสริมการท;องเท่ียว เทศบาลได>จัดต้ังศูนยFบริการข>อมูลแก;

นักท;องเท่ียว จัดทําเอกสารประชาสัมพันธFการท;องเท่ียว เผยแพร;และประชาสัมพันธFแหล;งท;องเท่ียวของดีเมืองนคร 
จัดกิจกรรมนั่งรถชมเมืองเล;าเรื่องลิกอรF จัดงานประเพณีเทศกาลมหาสงกรานตFแห;นางดาน งานประเพณีเดือนสิบ  
ติดต้ังไฟฟJาแสงสว;างบนถนนราชดําเนินเพ่ือสร>างทัศนียภาพท่ีสวยงามในยามคํ่าคืน 

2. การสนับสนุนและส;งเสริมหน;วยงานต;างๆ  ท่ีดําเนินการส;งเสริมการท;องเท่ียว 
3. ฝlกอบรมส;งเสริมและพัฒนาอาชีพให>กับประชาชนในเขตเทศบาลเพ่ือเพ่ิมรายได>ให>กับประชาชน 
 

ยุทธศาสตร+ด!านสาธารณสุขและส่ิงแวดล!อม 
1. เทศบาลดําเนินการส;งเสริมสุขภาพ การปJองกันและควบคุมโรค การช;วยเหลือในการดูแล

รักษาพยาบาล  โดยได>จัดต้ังโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  บริการตลอด 24 ชั่วโมง  บริการฟรีสําหรับ
ประชาชนท่ีมีบัตรทอง และได>เปnดโรงพยาบาล 30,000 เตียง    ติดต้ังศูนยFฮอตไลนFปรึกษาหมอได> 24 ชั่วโมง มี
บุคลากรทางการแพทยFออกราวดF (Round) เยี่ยมไข>และทําการรักษาคนปjวยท่ีบ>านซ่ึงเป=นคนปjวยท่ีเป=นอัมพาต อัม
พฤกษF ทุพพลภาพ ผู>สูงอายุ ฯลฯ การให>บริการคลินิกเฉพาะ เช;น คลินิกหญิงวัยทอง คลินิกเบาหวาน คลินิกทันตก
รรม 

2. พัฒนาการให>บริการด>านสาธารณสุข  การปJองกันและควบคุมโรคเอดสF โรควัณโรค โรคพิษสุนัขบ>า 
การอบรมให>ความรู>ให>ประชาชนได>ตระหนักในการรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัว ให>ชุมชนมีการเฝJาระวังทาง
สาธารณสุข  

3. คุ>มครองผู>บริโภคให>มีความปลอดภัย โดยการเก็บตัวอย;างและทดสอบทางด>านเคมีและแบคทีเรียเพ่ือ
ปJองกันอันตรายและควบคุมสารพิษตกค>างในอาหาร  ตรวจและให>คําแนะนําทางด>านสุขาภิบาลให>ความรู>แก;สถาน
ประกอบการต;าง ๆ 

4. การสร>างจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล>อม การพัฒนาและพิทักษFสิ่งแวดล>อมในชุมชน  การรณรงคF
สร>างจิตสํานึกด>านสิ่งแวดล>อม 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพ่ืออํานวยความสะดวกแก;ประชาชน 
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5. และให>เอกชนเข>ามามีส;วนร;วมในการบริหารจัดการ เช;น การรักษาความสะอาดโดยเอกชน การเก็บ
ขนขยะมูลฝอยโดยเอกชน การจ>างตัดหญ>าโดยเอกชน จัดหาวัสดุอุปกรณFในการรักษาความสะอาด 

6. การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและสวนสาธารณะ การดูแลรักษาสวนสาธารณะและสวนหย;อมภายในเขต
เทศบาล  การปรับปรุงภูมิทัศนFในเขตเมือง 

7. การลดปริมาณและการควบคุมมลพิษ การก;อสร>างระบบบําบัดน้ําเสีย การลดมลภาวะด>านกลิ่นโดย
ใช>จุลินทรียFธรรมชาติ การผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชท่ีใช>แล>ว 

8. บริหารจัดการโรงฆ;าสัตวFเพ่ือให>ประชาชนบริโภคเนื้อสัตวFท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย 
9. ปรับปรุงภูมิทัศนFเพ่ือให>เป=นเมืองน;าอยู; เช;น ก;อสร>างสวนสิบสองนักษัตร ก;อสร>างทางเดินริมน้ําและ

ศาลาพักผ;อนบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทรF 84  ก;อสร>างอนุสาวรียFสมเด็จพระเจ>าตากสินบริเวณสามแยกวง
เวียนหน>าสถานีรถไฟ  ก;อสร>างโดมอิสลามบนซุ>มสะพานลอยตลาดแขก  
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ผลการนําแผนพัฒนาสามป�  (พ.ศ.2557 – 2559)  เฉพาะโครงการในป� 2557  ไปจัดทํางบประมาณ   
  

ยุทธศาสตร5การพัฒนา 

โครงการที่ตั้งไว0ใน
แผนพัฒนา 

เฉพาะป� 2557 

โครงการที่อนุมัติงบประมาณ 
ประจําป� 2557 

คิดเป?นร0อยละที่ดําเนินการ 

จํานวน 
โครงการ 

 

จํานวน
งบประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

 

จํานวนงบประมาณ 
 

โครงการ 
 

งบประมาณ 
 

 

1.ยุทธศาสตรFด>านการเมืองการบริหาร 
 

22 376,674,500 17 46,975,190.00 9.50 5.30 
 

2.ยุทธศาสตรFด>านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

37 47,480,580 31 126,404,000.00 17.32 14.25 
 

3.ยุทธศาสตรFด>านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
 

61 146,719,990 49 122,270,900.00 27.37 13.78 
 

4.ยุทธศาสตรFด>านสาธารณูปโภคและโครงสร>างพื้นฐาน 
 

21 166,710,100 15 109,026,700.00 8.38 12.29 
 

5.ยุทธศาสตรFด>านเศรษฐกิจ 
 

5 9,990,000 2 1,600,000.00 1.11 0.18 
 

6.ยุทธศาสตรFด>านสาธารณสุขและสิ่งแวดล>อม 
 

33 139,445,500 31 61,744,100.00 17.32 6.96 
 

รวม 
 

179 887,020,670 145 468,020,890.00 81.00 52.76 
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แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนโครงการในป� พ.ศ.2557 
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แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนงบประมาณในป� พ.ศ.2557 

 

 



ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
คูขวางคลัง ป
ญหาไม�มีห�องน้ําพร�อมถังน้ําขนาดใหญ�ในชุมชน ดําเนินการก�อสร�างห�องน้ํา พร�อมติดตั้งถังน้ําขนาดใหญ�ภายในสวนหย�อมชุมชน
เขต 1  

ป
ญหาเสาไฟฟ'า และแสงสว�างสาธารณะไม�เพียงพอ ดําเนินการติดตั้งเสาไฟฟ'าสาธารณะ และเพิ่มความสว�างให�เพียงพอในชุมชน
เช�น บริเวณซอยวาสนา 1 , 2

ป
ญหาไม�มีสะพานข�ามในชุมชน ดําเนินการก�อสร�างสะพานในชุมชน  

ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง  และปรับปรุงถนนแบบถมหินคลุกในชุมชน
เช�น บริเวณซอยวาสนา 2  

ป
ญหาถังขยะในชุมชนไม�เพียงพอ  และการจัดเก็บขยะ ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอในชุมชน  
ในชุมชนไม�ทั่วถึงทุกซอย ดําเนินการจัดช�วงเวลาการให�บริการรถจัดเก็บขยะมากขึ้น

คูขวางคลัง ป
ญหาไม�มีลานกีฬาและขาดอุปกรณ7ออกกําลังกายในชุมชน ดําเนินการก�อสร�างลานกีฬาพร�อมอุปกรณ7ออกกําลังกายในชุมชน
เขต 2

ป
ญหาไม�มีหอกระจายข�าวสารในชุมชน ดําเนินการติดตั้งหอกระจายข�าวสารในชุมชน  จํานวน  3  จุด
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ป�ญหาและความต�องการของชุมชน   จากการประชุมประชาคมชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  62 ชุมชน
ระหว�างวันที่ 16 - 31 มีนาคม 2558  และวันที่  28  พฤษภาคม 2558   ณ ห�องประชุมเทศบาล (ชั้น 5) 



ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
ป
ญหาเสาไฟฟ'า และแสงสว�างสาธารณะไม�เพียงพอ ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าสาธารณะ และอุปกรณ7เพิ่มความสว�างให�เพียงพอในชุมชน

ป
ญหาถังขยะในชุมชนไม�เพียงพอ  และการจัดเก็บขยะ ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอในชุมชน  
ในชุมชนไม�ทั่วถึงทุกซอย ดําเนินการจัดช�วงเวลาการให�บริการรถจัดเก็บขยะมากขึ้น

ป
ญหาการเรียกเก็บค�าน้ําประปาข�อมูลไม�เป;นป
จจุบัน ดําเนินการบริหารจัดการเรียกเก็บค�าน้ําประปาให�มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คูขวางท�าวัง ป
ญหาไม�ได�ติดตั้งระบบเสียงตามสายในชุมชน ดําเนินการติดตั้งระบบเสียงตามสายในชุมชน  
เขต 3

ป
ญหาศาลาชุมชน  ชํารุด  ทรุดโทรม ดําเนินการปรับปรุง  ซ�อมแซมศาลาชุมชน

ป
ญหาถังขยะไม�เพียงพอต�อความต�องการในชุมชน ดําเนินการจัดหาถังขยะ  และฝาป>ดถังขยะให�เพียงพอในชุมชน
ดําเนินการรณรงค7สร�างจิตสํานึกในการรักษาความสะอาดในชุมชน

ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมพร�อมท�อระบายน้ําในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง  และปรับปรุงถนนพร�อมท�อระบายน้ําระดับเดียวกับ
ถนนในชุมชน
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
ป
ญหาเสาไฟฟ'า และแสงสว�างสาธารณะไม�เพียงพอ ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าสาธารณะ และอุปกรณ7เพิ่มความสว�างให�เพียงพอในชุมชน

เช�น  บริเวณซอยคันทรีโฮม

ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการขุดลอก/ดูดล�างท�อระบายน้ําในชุมชน  (หน�าศาลาชุมชน)

ท�าโพธิ์ ป
ญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย7สินในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป>ด (CCTV)  ในชุมชน  

ป
ญหาไม�ได�ติดตั้งระบบเสียงตามสายในชุมชน ดําเนินการติดตั้งระบบเสียงตามสายในชุมชน  

ป
ญหาไม�มีลานกีฬา  และขาดอุปกรณ7การออกกําลังกาย/ ดําเนินการก�อสร�างลานกีฬา  จัดหาอุปกรณ7การออกกําลังกาย/เด็กเล�นในชุมชน
เด็กเล�นในชุมชน

ป
ญหาขาดการส�งเสริมกิจกรรมงานประเพณี  และกิจกรรม ดําเนินการส�งเสริมกิจกรรมงานประเพณี/ศาสนา  และกิจกรรมต�างๆ ในชุมชน  
ต�างๆ ในชุมชน เช�น  งานประเพณีเดือนสิบ  งานวันเด็ก  งานวันปKใหม�  ฯลฯ

ป
ญหายุงพาหะนําโรคติดต�อในชุมชน ดําเนินการฉีดพ�นเคมีกําจัดยุงด�วยเครื่อง  ULV  ให�มากขึ้น  
เช�น  เดือนละ  1 - 2  ครั้ง
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
ป
ญหาถังขยะไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอในชุมชน  

ป
ญหาอุบัติเหตุบนท�องถนนในชุมชน ดําเนินการก�อสร�างทางลูกระนาดบนถนนในชุมชน

ป
ญหาฝุQนละอองบนถนนในชุมชน ดําเนินการฉีดน้ําฝุQนละอองบนท�องถนนในชุมชน  เดือนละ  2  ครั้ง  เช�น
บริเวณซอยต�นภาษี

ป
ญหาท�อระบายน้ําอุดตันในชุมชน ดําเนินการขุดลอก  และดูดล�างท�อระบายน้ําซอยในชุมชน 

ป
ญหาไม�มีป'ายชื่อซอยในชุมชน ดําเนินการจัดหา  และติดตั้งป'ายชื่อซอยในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยต�นภาษี

ป
ญหาขาดระบบอินเตอร7เน็ตไร�สาย (Wifi)  ในชุมชน ดําเนินการติดตั้งระบบอินเตอร7เน็ตไร�สาย (Wifi)  ในชุมชน

หน�าสถานีรถไฟ ป
ญหาแสงสว�างไฟฟ'าสาธารณะไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการติดตั้งอุปกรณ7ไฟฟ'าเพิ่มแสงสว�างไฟฟ'าสาธารณะในชุมชน  เช�น
เขตนอกโคก  บริเวณสนามตะกร�อ  ถนนซอย  9  ซอย 10  ซอย  13

ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง  และปรับปรุงถนนในชุมชน  เซ�น  บริเวณถนนซอย  8
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
หน�าสถานีรถไฟ ป
ญหาไม�มีลานกีฬา  และขาดอุปกรณ7การออกกําลังกาย ดําเนินการก�อสร�างลานกีฬา  และจัดหาอุปกรณ7การออกกําลังกายในชุมชน
เขตสะพานยาว ในชุมชน

ป
ญหาเด็กนักเรียนขาดแคลนชุดนักเรียน  และอุปกรณ7 ดําเนินการจัดหา  และสนับสนุนชุดนักเรียน/อุปกรณ7การเรียนให�แก�เด็ก เยาวชน
การเรียนในชุมชน ที่ยากไร�ในชุมชน

ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ  และการว�างงานในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน  ส�งเสริมอาชีพ  จัดหาอาชีพ
ฝYกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย  เพิ่มรายได�  และจัดหาตลาด
วิทยากรฝYกสอนอาชีพสําหรับผู�ว�างงาน  พร�อมอุปกรณ7ฝYกอาชีพในชุมชน   

ป
ญหาขาดการส�งเสริมกิจกรรมงานประเพณี  ศาสนา ดําเนินการส�งเสริมกิจกรรมงานประเพณี/ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน  เช�น
และวัฒนธรรมในชุมชน งานวัด  งานรดน้ําผู�ใหญ�  งานวันเด็ก  

ป
ญหาน้ําประปาไหลไม�เพียงพอ  และน้ําประปาเป;นสีขุ�น ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน
ตกตะกอน ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพระบบน้ําประปาในชุมชน

ป
ญหาไฟฟ'าสาธารณะสว�างไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการซ�อมแซม/ติดตั้งไฟฟ'าสาธารณะเพิ่มแสงสว�างในชุมชน   เช�น  บริเวณ
ซอย 1 - 7  (เปลี่ยนสายไฟฟ'า  ขนาด 2.25)
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง  และปรับปรุงแบบถนนลาดยางในชุมชน  เซ�น  

บริเวณซอย 1 - 7

ป
ญหาถังขยะในชุมชนไม�เพียงพอ  และการจัดเก็บขยะ ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอในชุมชน  
ในชุมชนไม�ทั่วถึงทุกซอย ดําเนินการจัดช�วงเวลาการให�บริการรถจัดเก็บขยะให�มากขึ้น

ป
ญหาฝุQนละอองบนถนนในชุมชน ดําเนินการฉีดน้ําฝุQนละอองบนท�องถนนในชุมฃน  

ป
ญหายุงพาหะนําโรคติดต�อในชุมชน ดําเนินการฉีดพ�นเคมีกําจัดยุงด�วยเครื่อง  ULV  ทุกซอยในชุมชนให�มากขึ้น
(เดือนละ 2 ครั้ง)

ป
ญหาไม�มีสุขาเคลื่อนที่ใช�ในช�วงเกิดอุทกภัยในชุมชน ดําเนินการจัดหา และติดตั้งสุขาเคลื่อนที่ใช�ในช�วงเกิดอุทกภัยในชุมชน จํานวน  2 ชุด

ป
ญหาไม�มีการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน  เช�น  การตัดหญ�า  ตัดแต�งกิ่งไม�  ปลูกต�นไม�

บ�านตก  ป
ญหาขาดการส�งเสริมกิจกรรมงานประเพณี  ศาสนา ดําเนินการส�งเสริมกิจกรรมงานประเพณี/ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน  
และวัฒนธรรมในชุมชน
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการก�อสร�างประตูระบายน้ําในชุมชน  เช�น บริเวณตอนล�างวัดท�าโพธิ์บางงัน

ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ  และการว�างงานในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน  ส�งเสริมอาชีพ  จัดหาอาชีพ
ฝYกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย  เพิ่มรายได�  และจัดหาตลาด
เช�น  การจัดหาเรือนําเที่ยวตามลําน้ํา

ป
ญหาขาดการกระตุ�นการท�องเที่ยว และเศรษฐกิจใน ดําเนินการจัดหาตลาดน้ําในชุมชน  เช�น ตลาดน้ําระหว�างท�าโพธิ์ - วัดศรีทวี
ชุมชน จัดหาเรือนําเที่ยวตามลําน้ํา

ป
ญหาอุบัติเหตุบนท�องถนน  และความปลอดภัยในชีวิต ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป>ดในชุมชน  เช�น  ติดตั้งกล�องวงจรป>ด  ( CCTV )
และทรัพย7สินในชุมชน บริเวณถนนริมทางรถไฟ  จํานวน 4  จุด

ป
ญหาไฟฟ'าสาธารณะสว�างไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการซ�อมแซม/ติดตั้งไฟฟ'าสาธารณะเพิ่มแสงสว�างในชุมชน   เช�น  บริเวณ
ถนนริมทางรถไฟ

ป
ญหาปรับปรุงภูมิทัศน7 ลานเอนกประสงค7 และริมคลอง ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน  เช�น  การตัดหญ�า  ตัดแต�งกิ่งไม�  ปลูกต�นไม�

ป
ญหากล�องวงจรป>ด (CCTV) ไม�เพียงพอ ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป>ด (CCTV)  ภายในชุมชน  

 - 50 -



ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
ป
ญหาท�อประปาริมคลองท�าเรียนแตก ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม หรือเปลี่ยนท�อเมนประปาบริเวณคลองท�าเรียน

วัดหัวอิฐ  ป
ญหาถนนชํารุด ทรุดโทรม ดําเนินการก�อสร�าง  ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน 
เช�น  บริเวณถนนหลังวัดหัวอิฐ

ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ  และการว�างงานในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน  ส�งเสริมอาชีพ  จัดหาอาชีพ
ฝYกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย  เพิ่มรายได�  และจัดหาตลาด

ป
ญหาขาดการส�งเสริมกิจกรรมงานประเพณี ศาสนา ดําเนินการส�งเสริมกิจกรรมงานประเพณี/ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน  
และวัฒนธรรมในชุมชน

ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�าง ปรับปรุงขยายท�อระบายน้ําในชุมชน

ป
ญหาหอกระจายข�าว และเสียงตามสายในชุมชนมีไม�ทั่วถึง ดําเนินการติดตั้งระบบเสียงตามสายและเครื่องขยายเสียงตามสายในชุมชน

ป
ญหากล�องวงจรป>ด (CCTV) ไม�เพียงพอ ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป>ด (CCTV)  ภายในชุมชน  
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
บ�อทรัพย7 ป
ญหาไฟฟ'าสาธารณะสว�างไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการซ�อมแซม/ติดตั้งไฟฟ'าสาธารณะเพิ่มแสงสว�างในชุมชน 

เช�น  บริเวณสุดซอยบ�อทรัพย7

ป
ญหาน้ําประปาไหลไม�เพียงพอ  และน้ําประปาเป;นสีขุ�น ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน
ตกตะกอน ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพระบบน้ําประปาในชุมชน

ป
ญหาอุบัติเหตุบนท�องถนนในชุมชน ดําเนินการก�อสร�างทางลูกระนาดบนถนนในชุมชน

ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง/ปรับปรุงถนน  และผิวถนนในชุมชน
เช�น  บริเวณถนนซอยบ�อทรัพย7

ป
ญหาไม�มีท�อระบายน้ําในบางจุดของชุมชน ดําเนินการก�อสร�างท�อระบายน้ําพร�อมฝาท�อระบายน้ําในชุมชน  
เช�น  บริเวณตลอดซอยบ�อทรัพย7  และหน�าบ�านเลขที่  203/2

ซอยต�นหว�า ป
ญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการก�อสร�างและปรับปรุง/ซ�อมแซมถนนในชุมชน  เช�น ซอยประดับตลอดสาย  

ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�าง ปรับปรุงขยายท�อระบายน้ําในชุมชน
เช�น  บริเวณซอยต�นหว�า 5  ซอยตาทอง
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
ป
ญหาไฟฟ'าสาธารณะสว�างไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการติดตั้งเสาไฟฟ'าสาธารณะเพิ่มแสงสว�างในชุมชน   เช�น  ซอยตาทอง

ป
ญหาถังขยะไม�เพียงพอในชุมชน  ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอในชุมชน  เช�น  ขอถังขยะแบบมีล�อเพิ่มเติม

ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ  และการว�างงานในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน  ส�งเสริมอาชีพ  จัดหาอาชีพ
ฝYกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย  เพิ่มรายได�  และจัดหาตลาด
เช�น  การทําน้ําดื่มในชุมชน

ไสเจริญ ป
ญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการก�อสร�างและปรับปรุง/ซ�อมแซมถนนในชุมชน  เช�น ท�ายซอยไทยบัณฑิต  
ดําเนินการก�อสร�างและปรับปรุงยกระดับถนนในชุมชน เช�น  ซอยหลังบริษัทโตโยต�า

ป
ญหาไม�มีท�อระบายน้ําในบางจุดของชุมชน ดําเนินการก�อสร�างท�อระบายน้ําพร�อมฝาท�อระบายน้ําในชุมชน  
เช�น  บริเวณท�ายซอยไทยบัณฑิต   ซอยไสเจริญฝ
`งตะวันออก  ซอยซีรอตุสสลาม

ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ  และการว�างงานในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน  ส�งเสริมอาชีพ  จัดหาอาชีพ
ฝYกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย  เพิ่มรายได�  และจัดหาตลาด
เช�น การทําของชําร�วยงานแต�ง   การจัดดอกไม�สด

 - 53 -



ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต

ป
ญหาไฟฟ'าสาธารณะสว�างไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการซ�อมแซม/ติดตั้งไฟฟ'าสาธารณะเพิ่มแสงสว�างในชุมชน 

ป
ญหาท�อระบายน้ําอุดตันในชุมชน ดําเนินการขุดลอก ล�างคู/ท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยนพวงศ7

ป
ญหาขาดการส�งเสริมสุขภาพในชุมชน ดําเนินการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ประจําปK  และรณรงค7ส�งเสริมการบริโภคสุขอนามัย
ส�งเสริมการออกกําลังกายในชุมชน

ป
ญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย7สินในชุมชน ดําเนินการจัดหน�วยอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยในชุมชน

ป
ญหาไม�ได�ติดตั้งระบบเสียงตามสายในชุมชน ดําเนินการติดตั้งระบบเสียงตามสายในชุมชน  

ป
ญหาขาดการส�งเสริมกิจกรรมงานประเพณี  ศาสนา ดําเนินการส�งเสริมกิจกรรมงานประเพณี/ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน  
และวัฒนธรรมในชุมชน
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
การเคหะแห�งชาติ ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง ปรับปรุงถนนในชุมชน  เช�น  ซอยการเคหะ 1, 2, 3
นครศรีฯ 

ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�าง ปรับปรุงขยายท�อระบายน้ําในชุมชน
ดําเนินการขุดลอก  และดูดล�างท�อระบายน้ําในชุมชน

ป
ญหาน้ําประปาไหลไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน   

ป
ญหาถังขยะในชุมชนไม�เพียงพอ  และการจัดเก็บขยะ ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอในชุมชน  
ในชุมชนไม�ทั่วถึงทุกซอย ดําเนินการจัดช�วงเวลาการให�บริการรถจัดเก็บขยะให�มากขึ้น

ป
ญหาติดตั้งไฟฟ'าแสงสว�างสาธารณะในชุมชน ดําเนินการติดตั้งเสาไฟฟ'าสาธารณะในชุมชน  เช�น บริเวณซอย 6/1  และติดตั้ง
ไฟส�องสว�างแบบสปอตไลท7ลานอเนกประสงค7  ด�านหน�าหมู�บ�าน  ศูนย7พัฒนาเด็กเล็ก
ซอยการเคหะแยก 1

ป
ญหาขาดการจัดระเบียบจอดรถในชุนชน ดําเนินการจัดระเบียบ  และบริหารจัดการพื้นที่จอดรถในชุมชน

ป
ญหาไม�มีท�อระบายน้ํา ดําเนินการก�อสร�างท�อระบายน้ําถนนพัฒนาการคูขวาง บริเวณชุมชนการเคหะแห�งชาติฯ
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
ดอนไพร ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ  และการว�างงานในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน  ส�งเสริมอาชีพ  จัดหาอาชีพ  วิทยากร

ฝYกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย  เพิ่มรายได�  และจัดหาตลาด

ป
ญหาทางเท�าชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการปรับปรุง/ซ�อมแซมทางเท�าในชุมชน  เช�น  บริเวณหลังวัดประดู�  วัดแจ�ง
(ปรับพื้นที่ลานชุมชน/ตกแต�งดอกไม�)

ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน  เช�น บริเวณ
ซอยหมู�บ�านปQาไม�   และดําเนินการถมหินบริเวณ  ซอย  5

ป
ญหาน้ําท�วมขังบริเวณบางซอยในชุมชน ดําเนินการก�อสร�างขยายท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  ซอยหมู�บ�านปQาไม�  ถนนหลัง 
วัดแจ�ง  และขุดลอกท�อระบายน้ําในชุมชน  

ป
ญหาไม�มีการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน  เช�น  การตัดหญ�า  ตัดแต�งกิ่งไม�  ปลูกต�นไม�
บริเวณหน�าป'ายชุมชนดอนไพร   

ป
ญหาอุบัติเหตุบนท�องถนน  และฉกชิงวิ่งราวทรัพย7สิน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป>ด (CCTV) ในชุมชน  
ในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกระจกโค�งบริเวณสี่แยกวัดประดู�กับวัดชะเมา

 - 56 -



ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
ป
ญหาขาดการส�งเสริมกิจกรรมงานประเพณี  และ ดําเนินการส�งเสริมกิจกรรมงานประเพณี/ศาสนา และกิจกรรมต�างๆ ในชุมชน  เช�น
กิจกรรมต�างๆ ในชุมชน งานประเพณีเดือนสิบ  งานวันเด็ก  งานวันปKใหม�  ฯลฯ

ป
ญหาท�อระบายน้ําอุดตันในชุมชน ดําเนินการขุดลอก  และดูดล�างท�อระบายน้ําซอยในชุมชน 

ราชนิคม  ป
ญหาท�อระบายน้ําชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน  ดําเนินการก�อสร�าง  ปรับปรุงท�อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  (คสล.)  ในชุมชน
เช�น  บริเวณท�อระบายน้ํากลางถนน  (ปรับปรุงให�เสมอระดับเดียวกับถนน)

ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรม  และไม�มีท�อระบายน้ํา ดําเนินการก�อสร�าง  ปรับปรุงถนนพร�อมท�อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  (คสล.)
ในชุมชน ในชุมชน  เช�น  ถนนตรงข�ามซอยราชนิคม  5  ติดกับโรงแรมราชา  

ป
ญหาติดตั้งไฟฟ'าแสงสว�างสาธารณะในชุมชน ดําเนินการติดตั้งเสาไฟฟ'าสาธารณะในชุมชน  เช�น บริเวณซอยท�าขนอม

ป
ญหาถังดับเพลิงไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการติดตั้งถังดับเพลิงให�เพียงพอ  และติดตั้งตามจุดที่มีความเสี่ยงในชุมชน

ป
ญหายุงพาหะนําโรคติดต�อในชุมชน ดําเนินการฉีดพ�นเคมีกําจัดยุงด�วยเครื่อง  ULV  ทุกซอยในชุมชนให�มากขึ้น
(เดือนละ 2 ครั้ง)

ป
ญหาฝุQนละอองบนถนนในชุมชน ดําเนินการฉีดน้ําฝุQนละอองบนท�องถนนในชุมชน 
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�าง ปรับปรุงขยายท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  ซอยศรีสุข

ป
ญหาอุบัติเหตุบนท�องถนน  และฉกชิงวิ่งราวทรัพย7สิน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป>ด (CCTV) ในชุมชน  จํานวน  5  จุด  เช�น 
ในชุมชน สามแยกหลังวัดชะเมา  ท�ายซอยราชนิคมติดถนนอ�อมค�าย  ซ.สแตนดาร7ด

บริเวณหลัง ร.พ.นครินทร7  

ป
ญหาน้ําประปาไหลไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน   

ป
ญหาท�อระบายน้ําอุดตันในชุมชน ดําเนินการขุดลอก  และดูดล�างท�อระบายน้ําทุกซอยในชุมชน  

บางงัน ป
ญหาขาดการส�งเสริมกิจกรรมงานประเพณี  ศาสนา ดําเนินการส�งเสริมกิจกรรมงานประเพณี/ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน  
วัฒนธรรม  และกิจกรรมต�างๆ ในชุมชน เช�น  วันเด็ก  วันขึ้นปKใหม�  วันสงกรานต7

ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ  และการว�างงานในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน  ส�งเสริมอาชีพ  จัดหาอาชีพ  วิทยากร
ฝYกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย  เพิ่มรายได�  และจัดหาตลาด
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
ป
ญหาถังขยะไม�เพียงพอในชุมชน   ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอในชุมชน  

ป
ญหายุงพาหะนําโรคติดต�อในชุมชน ดําเนินการฉีดพ�นเคมีกําจัดยุงด�วยเครื่อง  ULV  ทุกซอยในชุมชนให�มากขึ้น
(เดือนละ 2 ครั้ง)

ป
ญหาน้ําประปาไหลไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน   

ป
ญหาไม�มีการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน  เช�น  การตัดหญ�า  ตัดแต�งกิ่งไม�  ปลูกต�นไม�

ตลาดหัวอิฐ  ป
ญหาการกระจายข�าวสาร  และประชาสัมพันธ7ไม�ทั่วถึง ดําเนินการติดตั้งหอกระจายข�าว  และเสียงตามสายในชุมชน
ในชุมชน

ป
ญหาอุบัติเหตุบนท�องถนน  และฉกชิงวิ่งราวทรัพย7สิน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป>ดในชุมชน  จํานวน  4  จุด  เช�น  ซอยตลาดแม�พยอม
ในชุมชน ซอย บขส.  ซอยตลาดหัวอิฐ   และบริเวณทางออก  บขส.

ป
ญหาขาดการส�งเสริมกิจกรรมงานประเพณี  ศาสนา ดําเนินการส�งเสริมกิจกรรมงานประเพณี/ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน  
และวัฒนธรรมในชุมชน
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
หน�าทักษิณ  ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง  ปรับปรุงยกระดับพื้นถนนในชุมชน   เช�น  บริเวณ

หลัง Big C (ด�านหลังทางออกของห�าง)  ถนนเอกนคร

ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�าง ปรับปรุงขยายท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  
บริเวณซอยทักษิณ 3 , 4 , 5  ทั้ง  2  ฝ
`ง

ป
ญหาไม�มีเครื่องกรองน้ําเพื่อใช�ในการอุปโภค/บริโภค ดําเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ําแบบหยอดเหรียญที่มีประสิทธิภาพในชุมชน
ในชุมชน

ป
ญหาฝาท�อระบายน้ําชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการจัดหา/เปลี่ยนฝาท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  บริเวณศาลเจ�ากวนอู
(ถนนราชดําเนิน)

ป
ญหาท�อระบายน้ําอุดตันในชุมชน ดําเนินการขุดลอก  และดูดล�างท�อระบายน้ําซอยในชุมชน  เช�น บริเวณหลังร�าน
แป'งกรอบ  ซอยทักษิณ 3 , 4 , 5  ซอยธรรมธารา  และซอยอื่นๆ

ป
ญหาถนนริมคูน้ําหน�าซอยทักษิณ 3 ชํารุด เป;นหลุมใหญ� ดําเนินการปรับปรุงซ�อมแซมถนนริมคูน้ําหน�าซอยทักษิณ 3 ที่ชํารุด เป;นหลุม เป;นบ�อ

ป
ญหาขาดระบบอินเตอร7เน็ตไร�สาย (Wifi) ในชุมชน ดําเนินการติดตั้งระบบอินเตอร7เน็ตไร�สาย (Wifi)  ในชุมชน
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
ป
ญหายุงพาหะนําโรคติดต�อในชุมชน ดําเนินการฉีดพ�นเคมีกําจัดยุงด�วยเครื่อง  ULV  ทุกซอยในชุมชนให�มากขึ้น

(เดือนละ 2 ครั้ง)

สารีบุตร   ป
ญหาถังขยะในชุมชนไม�เพียงพอ  และการจัดเก็บขยะ ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอในชุมชน  
ในชุมชนไม�ทั่วถึงทุกซอย ดําเนินการจัดช�วงเวลาการให�บริการรถจัดเก็บขยะมากขึ้น

ป
ญหาขาดการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน  เช�น ตัดหญ�า  ตัดแต�งกิ่งไม�ให�สะอาดเรียบร�อย

ป
ญหาถังดับเพลิงไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการติดตั้งถังดับเพลิงให�เพียงพอ  และติดตั้งตามจุดที่มีความเสี่ยงในชุมชน

ป
ญหาน้ําประปาไหลไม�เพียงพอ  และสีน้ําประปาขุ�น ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน   
ในชุมชน

ป
ญหาไม�ได�ติดตั้งป'ายสัญลักษณ7ทางตันในชุมชน ดําเนินการจัดหา  และติตตั้งป'ายสัญลักษณ7ระบุทางตันในชุมชน

ป
ญหาถนนบางสายยังไม�ได�รับการปรับปรุงในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง  ปรับปรุงถนนในชุมชน  เช�น  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จนถึงคลอง  (ป'องกันเป;นแหล�งทิ้งขยะชุมชน)
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
ป
ญหาไม�มีสะพานข�ามคลองในชุมชน ดําเนินการก�อสร�างสะพานข�ามคลองคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน  เช�น

บริเวณเพื่อเชื่อมไปถึงวัด

ป
ญหาไม�มีที่ทําการของชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�างที่ทําการชุมชน  เพื่อประโยชน7ใช�สอยของชุมชน

ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�าง ปรับปรุงขยายท�อระบายน้ําในชุมชน
ดําเนินการขุดลอกคลอง/ท�อและดูดล�างท�อระบายน้ําในชุมชน
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
ปQาโล�ง   ป
ญหาไฟฟ'าแสงสว�างสาธารณะสว�างไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าแสงสว�างสาธารณะในจุดอับแสงสว�างชุมชน เช�นบริเวณ

ด�านหน�าศาลาชุมชนปQาโล�ง

ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ  และการว�างงานในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน  ส�งเสริมอาชีพ  จัดหาอาชีพ  วิทยากร
ฝYกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย  เพิ่มรายได�  และจัดหาตลาด
เช�น  การทําขนมไทย

ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง ปรับปรุงถนนแบบลาดยางในชุมชน  เช�น  ถนนปQาโล�ง
ตลอดสาย

ป
ญหาขาดการส�งเสริมกิจกรรมงานประเพณี  ศาสนา ดําเนินการส�งเสริมกิจกรรมงานประเพณี/ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน  
และวัฒนธรรมในชุมชน

ป
ญหาขาดอุปกรณ7การออกกําลังกายในชุมชน ดําเนินการจัดหาอุปกรณ7การออกกําลังกายอย�างเพียงพอในชุมชน  เช�น
อุปกรณ7สนามเด็กเล�น  ชุดเครื่องเสียง  และเวทีนําเต�น  ชุดออกกําลังกายแอโรบิค

ป
ญหาอุบัติเหตุบนท�องถนน  และฉกชิงวิ่งราวทรัพย7สิน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป>ดในชุมชน  เช�น  ติดตั้งกล�องวงจรป>ดบริเวณถนนปQาโล�ง
ในชุมชน
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
ป
ญหาน้ําท�วมในชุมชน น้ําระบายไม�ทัน ดําเนินการขุดลอกคู และดูดล�างท�อระบายน้ําในชุมชน

ป
ญหาขาดแคลนถังดับเพลิง ดําเนินการติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชน

บุญพา - สันติ ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรม และไม�มีท�อระบายน้ํา ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร�อมท�อระบายน้ําในชุมชน  
ในชุมชน เช�น  บริเวณซอยบุญพา 2 

ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน  เช�น  ซอยบุญพา
1 , 5   และซอยบุญพาตลอดสาย

ป
ญหาระบบไฟฟ'าสาธารณะลานกีฬาในชุมชน ดําเนินการปรับปรุง/ซ�อมแซมระบบไฟฟ'าลานกีฬาในชุมชน  เช�น  ติดตั้งระบบไฟฟ'า
พร�อมที่เก็บเครื่องเสียง

ป
ญหาถังขยะในชุมชนไม�เพียงพอ  และการจัดเก็บขยะ ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอในชุมชน 
ในชุมชนไม�ทั่วถึงทุกซอย ดําเนินการจัดช�วงเวลาการให�บริการรถจัดเก็บขยะมากขึ้น

ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน  ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�าง ปรับปรุงขยายท�อระบายน้ําในชุมชน   เช�น  ซอยบุญพา 
1, 2, 3
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
ป
ญหาน้ําประปาไหลไม�เพียงพอ  และสีน้ําประปาขุ�น ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน   
ในชุมชน เช�น  ซอยกิจวิบูลย7  ซอยบุญพา 108 - 109

ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ  และการว�างงานในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน  ส�งเสริมอาชีพ  จัดหาอาชีพ  วิทยากร
ฝYกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย  เพิ่มรายได�  และจัดหาตลาด

ป
ญหาป'ายบอกชื่อชุมชนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการเปลี่ยน/ติดตั้งป'ายบอกชื่อชุมชนให�ชัดเจนมากขึ้น

พะเนียด  ป
ญหาท�อระบายน้ําในชุมชน ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�าง/ปรับปรุงท�อระบายน้ําในชุมชน เช�น บริเวณในซอยปาดังซ7
(หน�าบ�านเลขที่  1038/4)   บริเวณวิกคิงส7ด�านซ�ายติดกับร�านน้ําชาป'าเขียม

ป
ญหาอุบัติเหตุบนท�องถนน  และฉกชิงวิ่งราวทรัพย7สิน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป>ดในชุมชน  เช�น  ติดตั้งกล�องวงจรป>ดบริเวณสามแยก
ในชุมชน ตลาดเสาร7 - อาทิตย7ติดกับร�านอมรวัฒนา  และสี่แยกบ�านเสริมรัตน7  จํานวน 2 จุด

ป
ญหาถังดับเพลิงไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการติดตั้งถังดับเพลิงให�เพียงพอ  และติดตั้งตามจุดที่มีความเสี่ยงในชุมชน
เช�น  บริเวณถนนพะเนียด   บาลายซอยปาดังซ7
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
ป
ญหาถังขยะในชุมชนไม�เพียงพอ  และการจัดเก็บขยะ ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอในชุมชน 
ในชุมชนไม�ทั่วถึงทุกซอย ดําเนินการจัดช�วงเวลาการให�บริการรถจัดเก็บขยะมากขึ้น

ป
ญหายุงพาหะนําโรคติดต�อในชุมชน ดําเนินการฉีดพ�นเคมีกําจัดยุงด�วยเครื่อง  ULV  ทุกซอยในชุมชนให�มากขึ้น
(เดือนละ  2  ครั้ง)

ป
ญหาระบบสายไฟฟ'าไม�เป;นระเบียบเรียบร�อยในชุมชน ดําเนินการจัดวาง และย�ายสายไฟฟ'าให�เป;นระเบียบเรียบร�อยในชุมชน

ป
ญหาท�อระบายน้ําอุดตันในชุมชน ดําเนินการขุดลอก  และดูดล�างท�อระบายน้ําซอยในชุมชน  เช�น บริเวณหน�าปQาไม�
ไปจนถึงหน�าวิกคิงส7

ป
ญหาน้ําประปาไหลไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน   เช�น
บริเวณวิกคิงส7

ป
ญหาไฟฟ'าแสงสว�างสาธารณะสว�างไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าแสงสว�างสาธารณะให�เพียงพอในชุมชน  เช�น บริเวณ
ซอยวิกคิงส7  หน�าร�านน้ําชาป'าเขียม

ป
ญหาฝาท�อระบายน้ําชํารุด ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซมหรือเปลี่ยนฝาท�อระบายน้ําที่ชํารุด

 - 66 -



ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
ป
ญหาขาดงบประมาณการส�งเสริมกิจกรรม งานประเพณี ดําเนินการส�งเสริมกิจกรรมงานประเพณี/ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน  
ของชุมชน

ประตูขาว ป
ญหาอุบัติเหตุบนท�องถนน  และความปลอดภัยในชีวิต ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป>ด (CCTV)  ในชุมชน  
และทรัพย7สินในชุมชน

ป
ญหาไม�มีที่ทําการของชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�างที่ทําการชุมชน  เพื่อประโยชน7ใช�สอยของชุมชน

ป
ญหาถังดับเพลิงไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการจัดหา  และติดตั้งถังดับเพลิงให�เพียงพอในชุมชน 

ป
ญหาน้ําประปาไหลไม�เพียงพอ  และสีน้ําประปาขุ�น ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน   
ในชุมชน ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ําประปาในชุมชน   

ป
ญหาถังขยะในชุมชนไม�เพียงพอ  และการจัดเก็บขยะ ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอทุกซอยในชุมชน 
ในชุมชนไม�ทั่วถึงทุกซอย ดําเนินการจัดช�วงเวลาการให�บริการรถจัดเก็บขยะมากขึ้นทุกซอยในชุมชน

ป
ญหาฝาท�อระบายน้ําชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการจัดหา/เปลี่ยนฝาท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยประตูขาว 1
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
ป
ญหาไฟฟ'าแสงสว�างสาธารณะสว�างไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าแสงสว�างสาธารณะให�เพียงพอในชุมชน  เช�น บริเวณซอย

ประตูขาว 1

ป
ญหายุงพาหะนําโรคติดต�อในชุมชน ดําเนินการฉีดพ�นเคมีกําจัดยุงด�วยเครื่อง  ULV  ทุกซอยในชุมชนให�มากขึ้น
(เดือนละ  2  ครั้ง)

ป
ญหาน้ําประปาไม�ไหล ท�อประปาเป;นสนิม ดําข�น ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน
และเป;นขุ�นขาวมาก

ป
ญหาน้ําขังในชุมชน ดําเนินการขุดลอกคู และดูดล�างท�อระบายน้ําในชุมชน

ป
ญหายุงในชุมชน ดําเนินการฉีดพ�นเคมีกําจัดยุงด�วยเครื่อง  ULV  ทุกซอยในชุมชนให�มากขึ้น

ป
ญหาเรื่องขาดแคลนสนามเด็กเล�น ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�างที่ทําการชุมชน  เพื่อประโยชน7ใช�สอยของชุมชน

ป
ญหาขาดกล�องวงจรป>ด (CCTV) ในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป>ด (CCTV)  ภายในชุมชน  

ป
ญหาขาดสัญญาณไฟจราจรตรงสามแยกธนชาต ดําเนินการติดตั้งสัญญาไฟจราจรเพื่อลดป
ญหาการเกิดอุบัติเหตุ
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
ตากสิน - วัดชะเมา ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน  ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�าง ปรับปรุงขยายท�อระบายน้ําในชุมชน   

เช�น  บริเวณซอยตรอกฉาง
ดําเนินการขุดลอกล�างท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยตากสิน  1 , 2 , 3
และซอยตรอกฉาง

ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง ปรับปรุงถนนแบบลาดยางในชุมชน  เช�น  บริเวณถนน
ตรอกฉางตลอดสาย

ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ  และการว�างงานในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน  ส�งเสริมอาชีพ  จัดหาอาชีพ  วิทยากร
ฝYกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย  เพิ่มรายได�  และจัดหาตลาด
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
ป
ญหาขาดการส�งเสริมกิจกรรมงานประเพณี  ศาสนา ดําเนินการส�งเสริมกิจกรรมงานประเพณี/ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน  เช�น
และวัฒนธรรมในชุมชน งานประเพณีวันสงกรานต7

ท�าช�าง ป
ญหาความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย7สินในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป>ดในชุมชน  เช�น  ติดตั้งกล�องวงจรป>ด  ( CCTV )
จํานวน  6  จุด  บริเวณหน�าโรงเรียนนครพาณิชยการ   ซอยสมบูรณ7สุข
หน�าซอยสามัคคี   ซอยสายลม  และบริเวณสามแยกถนนกะโรม

ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน  ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�าง ปรับปรุงขยายท�อระบายน้ําในชุมชน   เช�น
บริเวณซอยสามัคคี  ซอยสมบูรณ7สุขตัดทางรถไฟ

ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง ปรับปรุงถนนแบบลาดยางในชุมชน  เช�น  บริเวณ
ทางเข�าหมู�บ�านอาถรรพ7หลังตลาดบัวตอง

ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ  และการว�างงานในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน  ส�งเสริมอาชีพ  จัดหาอาชีพ  วิทยากร
ฝYกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย  เพิ่มรายได�  และจัดหาตลาด

ป
ญหาสะพานใช�สัญจรชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการก�อสร�างคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยนาบีน
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
ป
ญหาลานจอดรถหลัง ททท. เป;นหลุมเป;นบ�อ ดําเนินการปรับพื้นผิวลานจอดรถหลังการท�องเที่ยวให�สม่ําเสมอไม�เป;นหลุมเป;นบ�อ

ป
ญหาเรื่องยุงเยอะในชุมชน ดําเนินการฉีดพ�นเคมีกําจัดยุงด�วยเครื่อง  ULV  ทุกซอยในชุมชนให�มากขึ้น

ป
ญหาคลองแถวโรงเรียนนครพณิชย7ตื้นเขิน ดําเนินการขุดลอก คู คลองบริเวณโรงเรียนนครพาณิชย7

ท�าวโคตร  ป
ญหาฝาท�อระบายน้ําชํารุด  และทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการเปลี่ยนฝาท�อระบายน้ํา (แบบแผ�นเหล็ก)  ในชุมชน

ป
ญหาน้ําประปาไหลไม�เพียงพอ  ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน   
เช�น  บริเวณซอยหมอเหวียง  

ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�าง ปรับปรุงขยายท�อระบายน้ําในชุมชน  
เช�น  บริเวณซอยหมอเหวียง
ดําเนินการขุดลอก  และดูดล�างท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยนาดอน

ป
ญหาการจราจรต�นซอยหัวหลางติดถนนราชดําเนินและ ดําเนินการติดตั้งกระจกโค�งบริเวณต�นซอยหัวหลางติดกับถนนราชดําเนิน และท�ายซอย
ท�ายซอยหัวหลางติดถนนพัฒนาการคูขวางเกิดอุบัติเหตุ หัวหลางติดถนนพัฒนาการคูขวาง
บ�อยครั้ง
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
สันติธรรม  ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง/ปรับปรุงถนนลาดยางพร�อมขยายไหล�ทางในชุมชน 

เช�น  ซอยสันติธรรมตลอดสาย

ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ  และการว�างงานในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน  ส�งเสริมอาชีพ  จัดหาอาชีพ  วิทยากร
ฝYกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย  เพิ่มรายได�  และจัดหาตลาด

ป
ญหาฝาท�อระบายน้ําชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการเปลี่ยน/ซ�อมแซมฝาท�อระบายน้ําในชุมชน เช�น ถนนสันติธรรมตลอดสาย

ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�าง ปรับปรุงขยายท�อระบายน้ําในชุมชน
เช�น  ซอยสันติธรรมตลอดสาย

ป
ญหาถังขยะไม�เพียงพอในชุมชน  ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอในชุมชน 

ป
ญหาขาดเงินทุนสนับสนุน ส�งเสริมกิจกรรมประเพณี ดําเนินการสนับสนุน  ส�งเสริมกิจกรรมประเพณีในชุมชน  เช�น ประเพณีวันฮารีรายอ
ในชุมชน

ป
ญหายุงพาหะนําโรคติดต�อในชุมชน ดําเนินการฉีดพ�นเคมีกําจัดยุงด�วยเครื่อง  ULV  ทุกซอยในชุมชนให�มากขึ้น
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
ป
ญหาฝุQนละอองบนถนนในชุมชน ดําเนินการฉีดน้ําฝุQนละอองบนท�องถนนในชุมชน  เดือนละ  2  ครั้ง

ป
ญหาถนนลาดยางพร�อมขยายไหล�ทางในชุมชน ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม ถนนที่ชํารุด ทรุดโทรม  และขยายไหล�ทางในชุมชน

ป
ญหาน้ําประปาไม�ค�อยไหลและน้ําเป;นสีแดง ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม  ขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน และพัฒนาคุณภาพน้ํา

เพชรจริก  ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง ปรับปรุง/ซ�อมแซมถนนแบบลาดยางในชุมชน  
เช�น  บริเวณซอยยายตุ�ม 

ป
ญหาความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย7สินในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป>ด (CCTV)  ภายในชุมชน  

ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ  และการว�างงานในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน  ส�งเสริมอาชีพ  จัดหาอาชีพ  วิทยากร
ฝYกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย  เพิ่มรายได�  และจัดหาตลาด

ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�าง ปรับปรุงขยายท�อระบายน้ําในชุมชน   เช�น บริเวณซอย
สวนหลวงฝ
`งออกแยก 1    และซอยอื่นๆ

ป
ญหาขาดลานกีฬา  และอุปกรณ7ออกกําลังกายในชุมชน ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงลานกีฬาในชุมชน และอุปกรณ7ออกกําลังกายในชุมชน
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
ศาลามีชัย  ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง ปรับปรุง/ซ�อมแซมถนนลาดยางในชุมชน  เช�น   

บริเวณซอยพัฒนา 3  ท�ายซอยสาวสวย

ป
ญหาถังขยะในชุมชนไม�เพียงพอ  และการจัดเก็บขยะ ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอทุกซอยในชุมชน 
ในชุมชนไม�ทั่วถึงทุกซอย ดําเนินการจัดช�วงเวลาการให�บริการรถจัดเก็บขยะชุมชนให�สะอาดมากขึ้น   

ป
ญหาถังดับเพลิงไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการจัดหา  และติดตั้งถังดับเพลิงให�เพียงพอในชุมชน  เช�น  บริเวณซอย
ตาลาดระหว�างซอยสาวสวย  ซอยชายทุ�ง

ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�าง ปรับปรุงขยายท�อระบายน้ําในชุมชน   เช�น บริเวณซอย
พัฒนา 3  และซอยตาลาด
ดําเนินการขุดลอก  และดูดล�างท�อระบายน้ํา  เช�น  บริเวณซอยสาวสวย

ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ  และการว�างงานในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน  ส�งเสริมอาชีพ  จัดหาอาชีพ  วิทยากร
ฝYกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย  เพิ่มรายได�  และจัดหาตลาด
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
หัวท�า  ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง ปรับปรุง/ซ�อมแซมถนนพร�อมท�อระบายน้ําในชุมชน   

เช�น  บริเวณซอยโคกธาตุ

ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�าง ปรับปรุงขยายท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  บริเวณซอย
โคกธาตุ  ซอยทุ�งปรัง

ป
ญหาขาดอุปกรณ7เครื่องเล�นเด็กในชุมชน ดําเนินการจัดหา  และมอบอุปกรณ7เครื่องเล�นเด็กในชุมชน

บุญนารอบ  ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�าง ปรับปรุงขยายท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  บริเวณซอย
ประชุมพร
ดําเนินการขุดลอก  และดูดล�างท�อระบายน้ําในชุมชน

ป
ญหาน้ําประปาไหลไม�เพียงพอ  ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน  เช�น  
บริเวณซอยประชุมพร  ซอยประสานมิตร
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
ป
ญหาขาดการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน  เช�น  ตัดแต�งกิ่งไม�  ตัดหญ�า  ฯลฯ

ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง ปรับปรุง/ซ�อมแซมถนนแบบแอสฟ
ลท7ติคคอนกรีต   
ในชุมชน เช�น  บริเวณถนนกรแก�วทิศใต�ของถนนประตูลอด (ยกระดับพื้นถนน)  
ซอยศรีธรรมโศก 6  ซอยเหมืองน้ํา

ป
ญหาน้ําเสียเกิดจากครัวเรือนในชุมชน ดําเนินการจัดหาและติดตั้งถังดักไขมันครัวเรือนในชุมชน

ป
ญหาการจัดการศึกษาไม�เกิดประสิทธิภาพเท�าที่ควร ดําเนินการจัดการศึกษาภายในชุมชนแบบแบ�งเขตในการเข�าเรียนให�ชัดเจนมากขึ้น
ในชุมชน

ป
ญหาความไม�ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย7สินในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป>ด (CCTV)  ภายในชุมชน  

ป
ญหาถังขยะไม�เพียงพอ ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอทุกซอยในชุมชน 

ป
ญหายุงเยอะในชุมชน ดําเนินการฉีดพ�นเคมีกําจัดยุงด�วยเครื่อง  ULV  ทุกซอยในชุมชนให�มากขึ้น

ป
ญหาแสงสว�างไม�เพียงพอ ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าแสงสว�างสาธารณะในจุดอับแสงสว�างชุมชน   
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
นิยมสุข  ป
ญหาความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย7สินในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป>ด (CCTV)  ภายในชุมชน  เช�น  ปากทางซอยดังอา

ป
ญหาถังขยะในชุมชนไม�เพียงพอ  และการจัดเก็บขยะ ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอทุกซอยในชุมชน 
ในชุมชนไม�ทั่วถึงทุกซอย ดําเนินการจัดช�วงเวลาการให�บริการรถจัดเก็บขยะชุมชนให�สะอาดมากขึ้น    

ป
ญหาขาดเงินทุนสนับสนุน ส�งเสริมกิจกรรมประเพณี ดําเนินการสนับสนุน  ส�งเสริมกิจกรรมประเพณี  ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน  
ศาสนา  และวัฒนธรรมในชุมชน งานประเพณีวันสงกรานต7

ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ  และการว�างงานในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน  ส�งเสริมอาชีพ  จัดหาอาชีพ  วิทยากร
ฝYกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย  เพิ่มรายได�  และจัดหาตลาด

ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�าง ปรับปรุงขยาย และซ�อมแซมท�อระบายน้ําในชุมชน
เช�น  ซอยนพเก�า  ก�อสร�าง/ขยายท�อระบายน้ําลงสู�คลองในชุมชน  (ท�อตกท�องช�าง)
และซอยเจริญสุข  2  
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
ป
ญหาไฟฟ'าสาธารณะแสงสว�างไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าแสงสว�างสาธารณะในจุดอับแสงสว�างชุมชน  

บริเวณซอยดังอา
ป
ญหาการฉกชิง วิ่งราว กระชากสร�อย ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป>ด (CCTV)  ภายในชุมชน  

ประตูชัย - ไชยสิทธิ์ ป
ญหาเครื่องขยายเสียงชํารุดในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ซ�อมแซมเครื่องขยายเสียงในชุมชน     

ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยท�านขุน
ซอยข�างวัดพระธาตุ
ดําเนินการขุดลอก  และดูดล�างท�อระบายน้ําในชุมชน  

ป
ญหาทางเท�าไม�เอียงตามระดับที่เหมาะสมในชุมชน ดําเนินการปรับระดับพื้นทางเท�าแบบคอนกรีตให�ลาดเอียงอย�างเหมาะสมในชุมชน

นครอาชีวศึกษา  ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง ปรับปรุง/ซ�อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร�อม  
ท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  ซอยโภคนิเวศน7  3  

ป
ญหาไม�มีท�อระบายน้ํา/ชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  ซอยโภคนิเวศน7  2

ป
ญหาขาดลานกีฬา  และอุปกรณ7ออกกําลังกายในชุมชน ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงลานกีฬาชุมชน และอุปกรณ7ออกกําลังกายในชุมชน
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ  และการว�างงานในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน  ส�งเสริมอาชีพ  จัดหาอาชีพ  วิทยากร

ฝYกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย  เพิ่มรายได�  และจัดหาตลาด
เช�น  การทําเครื่องแกง  

ป
ญหาถังขยะในชุมชนไม�เพียงพอ  และการจัดเก็บขยะ ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอทุกซอยในชุมชน 
ในชุมชนไม�ทั่วถึงทุกซอย ดําเนินการจัดช�วงเวลาการให�บริการรถจัดเก็บขยะชุมชนให�สะอาดมากขึ้น    

เช�น  บริเวณซอยเครือญาติ
ป
ญหาน้ําประปา ไม�ไหลในซอยสนิทใจ และซอย ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน และพัฒนา
ประชาพัฒนาป
ญหาน้ําไม�สะอาด คุณภาพน้ําประปา

ป
ญหาฝุQนละอองถนนกะโรม ดําเนินการกวาดล�างถนน  ฉีดน้ํา ถนนกะโรม

ป
ญหาถนนประชาพัฒนาเป;นหลุม ถนนไม�เรียบ ดําเนินการปรับปรุงซ�อมแซมถนนที่เป;นหลุม ไม�เรียบ  และก�อสร�างท�อระบายน้ํา
ท�อระบายน้ํามีไม�เพียงพอ

ป
ญหาขาดสถานที่ตั้งชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�างที่ทําการชุมชน  เพื่อประโยชน7ใช�สอยของชุมชน

ป
ญหายุงเยอะในชุมชน ดําเนินการฉีดพ�นเคมีกําจัดยุงด�วยเครื่อง  ULV  ทุกซอยในชุมชนให�มากขึ้น
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
ป
ญหาท�อระบายน้ําอุดตันในชุมชน ดําเนินการขุดลอกท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยเครือญาติ  ถนนกะโรม

ตลอดสาย

กอไผ�  ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ  และการว�างงานในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน  ส�งเสริมอาชีพ  จัดหาอาชีพ  วิทยากร
ฝYกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย  เพิ่มรายได�  และจัดหาตลาด

ป
ญหาไม�มีท�อระบายน้ําในชุมชน ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยกอไผ�ทั้ง 2 ฝ
`ง

ป
ญหาขาดเงินทุนสนับสนุน ส�งเสริมกิจกรรมประเพณี ดําเนินการสนับสนุน  ส�งเสริมกิจกรรมประเพณี  ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน  
ศาสนา  และวัฒนธรรมในชุมชน งานประเพณีวันสงกรานต7

ป
ญหาน้ําประปาไหลไม�เพียงพอในชุมชน  ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน   

ป
ญหาความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย7สินในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป>ด (CCTV)  ภายในชุมชน
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
ป
ญหาไฟฟ'าสาธารณะแสงสว�างไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าแสงสว�างสาธารณะในจุดอับแสงสว�างชุมชน  เช�น  บริเวณ

ตั้งแต�ซอย 87/1  และ  87/2  ไปจนถึงซอยสามัคคีที่เชื่อมถึงกัน

ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง ปรับปรุง/ซ�อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร�อม  
ท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  บริเวณตั้งแต�ซอย 87/1  และ  87/2  ไปจนถึงซอย
สามัคคีที่เชื่อมถึงกัน  และซอยข�างธนาคารกสิกรไทย

ไทยสมุทร  ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ  และการว�างงานในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน  ส�งเสริมอาชีพ  จัดหาอาชีพ  วิทยากร
ฝYกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย  เพิ่มรายได�  และจัดหาตลาด
เช�น  การเลี้ยงเป;ดเนื้อ

ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง ปรับปรุง/ซ�อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เช�น  บริเวณซอยพันธ7จินาแยก 1  บริเวณแยกจากซอยประชาอุทิศระหว�างอู�สมโชค
และบ�านนายทํานอง  ซอยประชาอุทิศ  และบริเวณซอยหลังเบญจมฯ ตลอดสาย

ป
ญหาน้ําท�วมขังและท�อระบายน้ําอุดตันในชุมชน ดําเนินการขุดลอก  และดูดล�างท�อระบายน้ําในชุมชน  
ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงท�อระบายน้ําในชุมชน
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
ป
ญหาอุปกรณ7ออกกําลังกายไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการจัดหา และสนับสนุนอุปกรณ7ออกกําลังกายในชุมชน

ป
ญหาขาดหอกระจายข�าวในชุมชน ดําเนินการติดตั้งหอกระจายข�าว  และเครื่องเสียงตามสายในชุมชน

บ�ออ�าง  ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ  และการว�างงานในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน  ส�งเสริมอาชีพ  จัดหาอาชีพ  วิทยากร
ฝYกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย  เพิ่มรายได�  และจัดหาตลาด

ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการขุดลอก  และล�างท�อระบายน้ําในชุมชน   เช�น  บริเวณซอยบ�ออ�าง 1
ซอยเพิ่มสุข  ซอยหลังวัดวังตะวันออก 1

ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง ปรับปรุง/ซ�อมแซม และขยายไหล�ทางถนนในชุมชน 
เช�น  บริเวณซอยจันทพันธ7จนถึงหน�าตลาดสดคูขวาง  และลาดยางถนนบ�ออ�าง 1  

ป
ญหาขาดเงินทุนสนับสนุน ส�งเสริมกิจกรรมประเพณี ดําเนินการสนับสนุน  ส�งเสริมกิจกรรมประเพณี  ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน  
ศาสนา  และวัฒนธรรมในชุมชน

กรแก�ว  ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�าง ปรับปรุง/ขยายท�อระบายน้ําในชุมชน   เช�น  
บริเวณซอยหลังแมคโดนัลด7 (ปรับปรุงระดับท�อระบายน้ํา)   และซอยอินนิน
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
ป
ญหาถังขยะในชุมชนไม�เพียงพอ  และการจัดเก็บขยะ ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอทุกซอยในชุมชน 
ในชุมชนไม�ทั่วถึงทุกซอย ดําเนินการจัดช�วงเวลาการให�บริการรถจัดเก็บขยะชุมชนให�สะอาดมากขึ้น    

ป
ญหาขาดลานกีฬา  และอุปกรณ7การออกกําลังกาย ดําเนินการก�อสร�างลานกีฬา จัดหาและสนับสนุนอุปกรณ7การออกกําลังกายในชุมชน  
ในชุมชน

ป
ญหาขาดการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยมิตรสัมพันธ7

ป
ญหาน้ําประปาไหลไม�เพียงพอในชุมชน  ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน   
เช�น  บริเวณซอยโชคดี

หัวถนนก�าวหน�า ป
ญหาน้ําประปาไหลไม�เพียงพอในชุมชน  ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน   
เช�น  บริเวณซอยตีนเป;ด  ซอยแม�ชู  ซอยเพชรสงค7

ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�าง ปรับปรุง/ขยายท�อระบายน้ําในชุมชน เช�น ซอยก�าวหน�า
2  และปรับระดับท�อระบายน้ําในชุมชนตลอดสาย
ดําเนินการขุดลอก  และดูดล�างท�อระบายน้ําในชุมชน  
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
ป
ญหาที่ทําการชุมชนคับแคบ  แออัด ดําเนินการปรับปรุง  ต�อเติม  ขยายพื้นที่ทําการชุมชน

ป
ญหาขาดการจัดระเบียบทางอย�างสม่ําเสมอในชุมชน ดําเนินการจัดระเบียบทางเท�า  และกวดขันมิให�แม�ค�ารุกล้ําทางเท�าในชุมชน

ตลาดท�าม�า  ป
ญหาไฟฟ'าสาธารณะสว�างไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าแสงสว�างสาธารณะในจุดอับแสงสว�างชุมชน เช�น เปลี่ยนหลอด
ไฟฟ'าทุกซอยในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยเทพราช

ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง ปรับปรุง/ซ�อมแซมถนนในชุมชน  เช�น  
บริเวณถนนรอบตลาดท�าม�า

ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�าง ปรับปรุง/ขยายท�อระบายน้ําในชุมชน เช�น 
บริเวณซอยประตูโพธิ์

ป
ญหาคูน้ําหน�าโรงเรียนจรัสพิชากรมีน้ําขัง ยุงลายเยอะ ดําเนินการขุดลอกคู และดูดล�างท�อระบายน้ําในชุมชน

ป
ญหาร�านค�าเสื้อผ�าหน�าโรงเรียนจรัสพิชากรวางราว ดําเนินการจัดระเบียบทางเท�า  
ตั้งผ�าบนทางเท�าทําให�กีดขวางทางเดิน
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
ทวดทอง  ป
ญหาไฟฟ'าสาธารณะสว�างไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าแสงสว�างสาธารณะในจุดอับแสงสว�างในชุมชน เช�น 

ติดร�านเสริมสวยน�องโสภา

ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมและไม�มีท�อระบายน้ํา ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง ปรับปรุง/ซ�อมแซมถนนพร�อมท�อระบายน้ําในชุมชน
ในชุมชน เช�น  ซอยทุ�งข�า 10

ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�าง ปรับปรุง/ซ�อมแซมถนนลาดยางในชุมชน  เช�น
บริเวณซอยทุ�งข�า 3 , 4 , 8

ป
ญหาความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย7สินในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป>ด (CCTV)  ภายในชุมชน   จํานวน  3  จุด  เช�น
บริเวณปากทางเข�าทวดทอง  3  ถนนชลประทาน (ด�านขวา)

ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ  และการว�างงานใน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน  ส�งเสริมอาชีพ  จัดหาอาชีพ  วิทยากร
ชุมชน ฝYกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย  เพิ่มรายได�  และจัดหาตลาด

ป
ญหาขาดลานกีฬา  และอุปกรณ7ออกกําลังกายใน ดําเนินการก�อสร�างลานกีฬาพร�อมอุปกรณ7ออกกําลังกายในชุมชน   เช�น  เครื่อง
ชุมชน ขยายเสียงสําหรับแอโรบิค  และอุปกรณ7กีฬาสําหรับเด็ก

ป
ญหาขาดการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน  เช�น  ปรับปรุงสวนสาธารณะชุมชน

 - 85 -



ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
ป
ญหาถังขยะไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอในชุมชน  เช�น  บริเวณหน�าโรงเรียนบ�านทวดทอง

หน�าแขวงการทาง ป
ญหาไฟฟ'าสาธารณะสว�างไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าแสงสว�างสาธารณะในจุดอับแสงสว�างในชุมชน 
เช�น  บริเวณซอยตาเจริญ  (สุดซอย)  จํานวน  2  เสา

ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง ปรับปรุง/ซ�อมแซมถนนพร�อมท�อระบายน้ําในชุมชน  
เช�น  บริเวณซอยหน�าแขวงไปถึงทางโค�งซอยตาเจริญ  ซอยเจริญพร  4
ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง ปรับปรุง/ซ�อมแซมถนนแบบลาดยางในชุมชน  
เช�น  บริเวณซอยสันติ 1 , 7 (สุดซอย)  และซอยหน�าแขวง  แยก  1

ป
ญหาความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย7สินในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป>ด (CCTV)  ภายในชุมชน  จํานวน  5  จุด

ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยสันติ 1
ดําเนินการดูดล�าง และลอกท�อระบายน้ําในชุมชน

ป
ญหาไหล�ทางถนนไม�ได�ขยายออกในชุมชน ดําเนินการขยายไหล�ทางถนนในชุมชน  เช�น  บริเวณถนนคอนกรีตทุกซอยในชุมชน

ป
ญหาถังขยะไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอในชุมชน 
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
ป
ญหาไม�มีการส�งเสริม  สนับสนุนงบประมาณในการจัด ดําเนินการส�งเสริม  และสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมทางประเพณี
กิจกรรมงานประเพณีในชุมชน ในชุมชน  เช�น  งานประเพณีสงกรานต7   และประเพณีงานวันขึ้นปKใหม�

ป
ญหาไม�มีการจัดระเบียบทางเท�าริมถนนในชุมชน ดําเนินการให�เทศกิจเทศบาลจัดระเบียบ  และกวดขันทางเท�าริมถนนในชุมชน

ป
ญหามีถนนชํารุด ถนนยังทําไหล�ทางไม�เรียบร�อย ดําเนินการปรับปรุงซ�อมแซมถนนที่ชํารุด  และจัดทําไหล�ทางให�เรียบร�อย

ป
ญหาไม�มีที่ทําการของชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�างที่ทําการชุมชน  เพื่อประโยชน7ใช�สอยของชุมชน

ป
ญหาขาดอุปกรณ7เครื่องเล�นเด็กในชุมชน ดําเนินการจัดหาอุปกรณ7กีฬาสําหรับเด็กในชุมชน

ป
ญหาต�นไม�ล้ําออกมานอกทางเท�า ดําเนินการตัดต�นไม�ที่รุกล้ําทางเท�า

ป
ญหาขาดกล�องวงจรป>ด (CCTV) ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป>ด (CCTV)  ภายในชุมชน  

ป
ญหาความต�องการถนนในซอยเจริญพร 4 ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�างถนนในซอยเจริญพร 5
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
ป
ญหาต�องการให�ปรับปรุงถนนในซอยสันติ 1 สันติ 5 ดําเนินการปรับปรุงซ�อมแซมถนนในซอยสันติ 1 สันติ 5 สันติ 6 และสันติ 7
สันติ 6 และสันติ 7

เทวบุรี - คลองห�วย ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ  และการว�างงานในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน  ส�งเสริมอาชีพ  จัดหาอาชีพ  วิทยากร
ฝYกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย  เพิ่มรายได�  และจัดหาตลาด

ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง/ปรับปรุงถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เช�น  ซอยชฎารัตน7   ซอยยายสวน

ป
ญหาไม�มีการส�งเสริม  สนับสนุนงบประมาณในการจัด ดําเนินการส�งเสริม  และสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมงานประเพณี
กิจกรรมงานประเพณีในชุมชน ในชุมชน  เช�น  งานประเพณีแห�เทียนพรรษา   งานวันลอยกระทง

ป
ญหาขาดลานกีฬา  และอุปกรณ7ออกกําลังกายในชุมชน ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงพื้นที่ลานกีฬาในชุมชน   เช�น  บริเวณหน�าวิทยาลัย
รัชภาคย7พร�อมอุปกรณ7ออกกําลังกาย

ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�าง ปรับปรุงขยายท�อระบายน้ําในชุมชน  
เช�น  ซอยเสริมสุข  ซอยคลองห�วย 2
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
ป
ญหาน้ําประปาไหลไม�เพียงพอในชุมชน  ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน   

มุมป'อม  ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง/ปรับปรุงยกระดับถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เช�น  บริเวณถนนรามราชท�ายน้ํา

ป
ญหาความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย7สินในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป>ด (CCTV)  ภายในชุมชน  จํานวน  5  จุด

ป
ญหาน้ําประปาไหลไม�เพียงพอในชุมชน  ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน   เช�น
บริเวณซอยนุสุข  และซอยร�วมใจ

ป
ญหาหน�วยบริการน้ําเพื่ออุปโภค/บริโภคแจกจ�าย ดําเนินการจัดหน�วยบริการน้ําเพื่ออุปโภค/บริโภคเพิ่มขึ้น  และเพียงพอต�อการ
ไม�ทั่วถึง (ช�วงฤดูแล�ง)  ในชุมชน ให�บริการประชาชนในชุมชน

ป
ญหาถังขยะในชุมชนไม�เพียงพอ  และการจัดเก็บขยะ ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอทุกซอยในชุมชน 
ในชุมชนไม�ทั่วถึงทุกซอย ดําเนินการจัดช�วงเวลาการให�บริการรถจัดเก็บขยะชุมชนให�สะอาดมากขึ้น    

ป
ญหารถประชาสัมพันธ7ส�งเสียงดังมากในชุมชน ดําเนินการจัดระเบียบ  และควบคุมการใช�เสียงของรถประชาสัมพันธ7ในชุมชน
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
ป
ญหาขาดอุปกรณ7เครื่องเล�นเด็กในชุมชน ดําเนินการจัดหา  และติดตั้งอุปกรณ7เครื่องเล�นเด็กในชุมชน

ทุ�งจีน  ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ  และการว�างงานในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน  ส�งเสริมอาชีพ  จัดหาอาชีพ  วิทยากร
ฝYกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย  เพิ่มรายได�  และจัดหาตลาด

ป
ญหาไฟฟ'าสาธารณะสว�างไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าแสงสว�างสาธารณะในจุดอับแสงสว�างในชุมชน 
เช�น  ซอยเสรี

ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�าง ปรับปรุง/ขยายท�อระบายน้ําในชุมชน  
เช�น  ซอยโภคนิเวศน7  4

ป
ญหาขาดลานกีฬา  และอุปกรณ7ออกกําลังกายในชุมชน ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงลานกีฬาในชุมชน และอุปกรณ7ออกกําลังกายในชุมชน
เช�น  บริเวณภายในมัสยิดทุ�งจีน

ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง ปรับปรุง/ซ�อมแซมถนนลาดยางในชุมชน  เช�น  
บริเวณจากซอยนิรมิตรจนถึงทะลุซอยเสรี  บริเวณซอยโตeะเชื่อมต�อถนนออกหมู�บ�าน
มะลิวัลย7
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
ป
ญหาความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย7สินในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป>ด (CCTV)  ภายในชุมชน  จํานวน  4  จุด  เช�น

บริเวณปากซอยโภคานิเวศน7   ซอยโภคานิเวศน7 3   ปากซอยร�านน้ําชา
หน�ามัสยิด

ป
ญหาน้ําประปาไหลไม�เพียงพอในชุมชน  ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน   เช�น  
บริเวณถนนโภคานิเวศน7 - ถนนทุ�งจีน

ป
ญหาถังขยะไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอในชุมชน 

นอกไร� - สะพาน ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ  และการว�างงานในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน  ส�งเสริมอาชีพ  จัดหาอาชีพ  วิทยากร
ยาว  ฝYกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย  เพิ่มรายได�  และจัดหาตลาด

ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง ปรับปรุง/ซ�อมแซมถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
ในชุมชน  เช�น  ซอยมิ่งมงคลแยก 1

ป
ญหาไฟฟ'าสาธารณะสว�างไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการติดตั้งเสาไฟฟ'าแสงสว�างสาธารณะในจุดอับแสงสว�างในชุมชน 
เช�น  ซอยมิ่งมงคล  แยก 1
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�าง ปรับปรุง/ขยายท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น

ซอยมิ่งมงคลแยก 1    
ดําเนินการขุดลอก  ดูดล�างท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  ซอยมิ่งมงคล  
ซอยมิ่งมงคลแยก 1    ซอยถิ่นอุทิศ
ดําเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ํา (เฉพาะน้ําท�วมฤดูฝน) ในชุมชน  เช�น ซอยถิ่นอุทิศ

ป
ญหาน้ําประปาไหลไม�เพียงพอในชุมชน  ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายเขต/ขนาดท�อเมนประปาในชุมชน    
เช�น  บริเวณซอยมิ่งมงคล  แยก 1

ป
ญหาขาดเงินทุนสนับสนุน ส�งเสริมกิจกรรมประเพณี ดําเนินการสนับสนุน  ส�งเสริมกิจกรรมประเพณี  ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน  
ศาสนา  และวัฒนธรรมในชุมชน

ป
ญหาการก�อสร�างถนน ค.ส.ล.ชุมชนนอกไร�-สะพานยาว ดําเนินการตัดหญ�าที่ขึ้นบนถนนให�โล�ง
ไปเททับซ.มิ่งมงคล 1  ซึ่งถนนมีอยู�แล�ว ชาวบ�านเดินทาง
ลําบาก เพราะหญ�าขึ้นบนถนนเป;นดินลูกรัง
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
ตลาดยาว  ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง/ปรับปรุงระดับถนนแบบลาดยางในชุมชน  เช�น  

บริเวณซอยคลองทา

ป
ญหานักเรียนตีกันตอนเลิกเรียน ดําเนินการให�เทศกิจเทศบาลออกตรวจตระเวนบริเวณดังกล�าวบ�อยขึ้น 

ป
ญหาความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย7สินในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป>ด (CCTV)  ภายในชุมชน  จํานวน  1  จุด
บริเวณสามแยกถนนพระเงิน

ป
ญหาไฟฟ'าสาธารณะสว�างไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าแสงสว�างสาธารณะในจุดอับแสงสว�างชุมชน   เช�น   
บริเวณซอยคลองทา
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มะขามชุม  ป
ญหาศาลาชุมชนบริเวณพื้นชํารุด  ทรุดโทรม ดําเนินการปรับปรุง  ซ�อมแซมบริเวณพื้นศาลาในชุมชน  เช�น  ลาดพื้นคอนกรีต

บริเวณศาลาชุมฃน  เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา  ทาสีอาคาร

ป
ญหาถังขยะในชุมชนไม�เพียงพอ  และการจัดเก็บขยะ ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอในชุมชน  
ในชุมชนไม�ทั่วถึงทุกซอย ดําเนินการจัดช�วงเวลาการให�บริการรถจัดเก็บขยะชุมชนให�สะอาดมากขึ้น    

ป
ญหาไฟฟ'าสาธารณะสว�างไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าแสงสว�างสาธารณะในจุดอับแสงสว�างชุมชน เช�น บริเวณถนน
หลังโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

ป
ญหาลานกีฬา  และอุปกรณ7ออกกําลังกายในชุมชน ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงลานกีฬาพร�อมอุปกรณ7ออกกําลังกายในชุมชน 
เช�น  ติดตั้งตาข�ายป'องกันลูกฟุตบอลบริเวณสนามชุมชน  

ป
ญหาท�อระบายน้ําอุดตัน และน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการขุดลอก  และดูดล�างท�อระบายน้ําซอยในชุมชน เช�น บริเวณห�องน้ํา
ศาลาชุมชน  ซอยหลังศาลาชุมชน  ทางเข�าหลัง ร.ร. ศรีธรรมราช  ทะลุจนถึง
หลังสนามกีฬา

ป
ญหากล�องวงจรป>ด (CCTV)  ชํารุดในชุมชน ดําเนินการปรับปรุง  ซ�อมแซมกล�องวงจรป>ด (CCTV)  ชํารุดในชุมชน  
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
ป
ญหาอุบัติเหตุบนท�องถนนในชุมชน ดําเนินการติดตั้งป'ายสัญลักษณ7จราจร (เครื่องหมายลดความเร็ว) ในชุมชน

ป
ญหาแมลงสาบ  หนู มีจํานวนมาก และยุงพาหะนําโรค ดําเนินการฉีดพ�นเคมีกําจัดยุงด�วยเครื่อง  ULV  ทุกซอยในชุมชนให�มากขึ้น
ติดต�อในชุมชน

ป
ญหาการจอดรถบนทางสาธารณะในชุมชน ดําเนินการติดตั้งป'ายสัญลักษณ7จราจรในชุมชน  เช�น  ติดตั้งเครื่องหมายจราจร
ห�ามจอดวันคู� - วันคี่  และกําหนดช�วงเวลา

ป
ญหาน้ําระบายไม�ทันเวลาฝนตกหนัก คูระบายน้ําอุดตัน ดําเนินการขุดลอกคู และดูดล�างท�อระบายน้ําในชุมชน
น้ําระบายไม�ทัน

หลังวัดพระมหาธาตุ ป
ญหาขาดเงินทุนสนับสนุน ส�งเสริมกิจกรรมประเพณี ดําเนินการสนับสนุน  ส�งเสริมกิจกรรมประเพณี  ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน  
ศาสนา  และวัฒนธรรมในชุมชน
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
เศรษฐีศรีนคร  ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการขุดลอก  และดูดล�างท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยศรีนคร 26

ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�าง ปรับปรุงระดับท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  ตั้งแต�ซอย
ศรีนครไปจนถึงซอยพะเนียด

ป
ญหาขาดเงินทุนสนับสนุน ส�งเสริมกิจกรรมประเพณี ดําเนินการสนับสนุน  ส�งเสริมกิจกรรมประเพณี  ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน  
ศาสนา  และวัฒนธรรมในชุมชน

ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ  และการว�างงานในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน  ส�งเสริมอาชีพ  จัดหาอาชีพ  วิทยากร
ฝYกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย  เพิ่มรายได�  และจัดหาตลาด

ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง ปรับปรุงระดับพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เช�น  บริเวณระหว�างท�ายซอยศรีนครไปจนถึงซอยพะเนียด

ป>ยะสุข  ป
ญหาการกระจายข�าวสาร  และประชาสัมพันธ7ไม�ทั่วถึง ดําเนินการติดตั้งหอกระจายข�าว  และเครื่องเสียงตามสายในชุมชน
ในชุมชน

ป
ญหาความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย7สินในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป>ด (CCTV)  ภายในชุมชน  จํานวน  4  ซอย   
จํานวน  8  จุด  (เริ่มจุดแรก  ซอยป>ยะชาติ)
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
ป
ญหาน้ําประปาไหลไม�เพียงพอในชุมชน  ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน    

ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ําประปา

ป
ญหายุงพาหะนําโรคติดต�อในชุมชน ดําเนินการฉีดพ�นเคมีกําจัดยุงด�วยเครื่อง  ULV  ทุกซอยในชุมชนให�มากขึ้น
(เดือนละ  2  ครั้ง)

ป
ญหาฝาท�อระบายน้ําชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการปรับปรุงฝาท�อระบายน้ําระดับเดียวกับถนนในชุมชน  เช�น  
บริเวณถนนกรแก�ว

ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง ปรับปรุงถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เช�น  บริเวณถนนกรแก�ว  และถนนในซอยต�างๆ ที่ชํารุดเป;นหลุม
ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง ปรับปรุงยกระดับถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
ในชุมชน  เช�น  ซอยสมบูรณ7  ซอยป>ยะชาติ  ซอยป>ยะมิตร

ป
ญหาอุบัติเหตุจากยานพาหนะที่สัญจรในชุมชน ดําเนินการก�อสร�างลูกระนาดบนถนนสัญจรในชุมชน

ป
ญหาเสียงดังรบกวนผู�อยู�อาศัยในชุมชน ดําเนินการบังคับใช�กฎหมาย  กวดขัน  และตรวจจับจากเจ�าหน�าที่ที่รับผิดชอบ
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
ป
ญหาไม�มีเครื่องกรองน้ําเพื่อใช�ในการอุปโภค/บริโภค ดําเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ําแบบหยอดเหรียญที่มีประสิทธิภาพในชุมชน
ในชุมชน

ป
ญหาฝุQนละอองบนพื้นถนนสัญจรในชุมชน ดําเนินการฉีดน้ําเพื่อล�างฝุQนละอองบนถนนในชุมชน

เคหะเอื้ออาทร ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ  และการว�างงานในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน  ส�งเสริมอาชีพ  จัดหาอาชีพ  วิทยากร
สะพานยาว ฝYกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย  เพิ่มรายได�  และจัดหาตลาด

ป
ญหาขาดเงินทุนสนับสนุน ส�งเสริมกิจกรรมประเพณี ดําเนินการสนับสนุน  ส�งเสริมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน  
ศาสนา  และวัฒนธรรมในชุมชน

ป
ญหาสนามฟุตซอลชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงสนามฟุตซอลในชุมชน  

ป
ญหาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย7สิน  และอุบัติเหตุบน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป>ด (CCTV)  ภายในชุมชน  
ท�องถนนในชุมชน
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
ป
ญหาไฟฟ'าสาธารณะแสงสว�างไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าแสงสว�างสาธารณะในจุดอับแสงสว�างในชุมชน เช�น 

ติดตั้งไฟฟ'าสาธารณะ  (สปอตไลท7)  ภายในบริเวณสนามเด็กเล�น  และสนาม
ฟุตบอล  และทุกซอยในชุมชน

ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�าง ปรับปรุง/ขยายท�อระบายน้ําในชุมชน   เช�น 
บริเวณริมกําแพงทิศตะวันออกของหมู�บ�านการเคหะเอื้ออาทร

บ�านโพธิ์ ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�าง ปรับปรุง/ขยายท�อระบายน้ําในชุมชน  
เช�น  บริเวณถนนเทวบุรี คลองวังมะพร�าวถึงคลองใหญ�  บริเวณถนนเทวบุรีตั้งแต�
สามแยกโพธิ์เสด็จ
ดําเนินการขุดลอก ล�างท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  ถนนเทวบุรีทั้ง 2 ฝ
`งตลอดสาย

ป
ญหาน้ําประปาไหลไม�เพียงพอในชุมชน  ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน    
เช�น  ซอยป>ยะชาติ

ป
ญหาถังขยะไม�เพียงพอในชุมชน  ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอในชุมชน 
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
ป
ญหาไม�มีป'ายสัญลักษณ7จราจรลดความเร็วในชุมชน ดําเนินการติดตั้งป'ายสัญลักษณ7จราจรลดความเร็วในชุมชน  เช�น  บริเวณ

สามแยกโพธิ์เสด็จ

ลูกแม�อ�างทอง ป
ญหาน้ําประปาไหลไม�เพียงพอในชุมชน  ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน    
เช�น  บริเวณถนนเสมาชัย

ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เช�น  บริเวณถนนเสมาชัย  และซอยโรงพิมพ7รัตนโสภณ

ป
ญหาฟุตบาทถนนนครศรีธรรมราชต�อกับป'อมของชุมชน ดําเนินการปรับปรุงซ�อมแซมจุดที่ชํารุดทรุดโทรม
ชํารุดเป;นเวลานาน พื้นชํารุด 

ป
ญหาไฟฟ'าสาธารณะในซอยราชทัณฑ7ดับบ�อย ดําเนินการซ�อมแซมไฟฟ'าสาธารณะในซอยราชทัณฑ7จุดที่มีป
ญหา

ป
ญหาถนนราชดําเนินมีการเจาะใส�ท�อสายไฟใต�ดิน ผิวถนน ดําเนินการปรับผิวถนนที่ไม�เรียบ เป;นหลุมให�มีสภาพดีขึ้น 
ไม�เรียบ เป;นหลุม
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
ป
ญหาฟุตบาทชํารุด ติดกับเครื่องกรองน้ําชุมชน ดําเนินการปรับปรุงซ�อมแซมฟุตบาทที่ชํารุด

ป
ญหาถังขยะมีไม�เพียงพอ ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอในชุมชน  

ท�ามอญศรีทวี ป
ญหาท�อระบายน้ําตื้นเขินในชุมชน ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�าง ปรับปรุง/ขยายท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  
บริเวณ 2 ฝ
`งถนนท�าวัง

ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการขุดลอก/ดูดล�างท�อระบายน้ําในชุมชน   เช�น  บริเวณถนนท�าวัง

ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง/ปรับปรุงถนนแบบลาดยางในชุมชน  เช�น  บริเวณ
ถนนตั้งแต�สามแยกหน�าศาลเจ�าตลอดจนไปถึงสะพานถนนท�าวัง

ป
ญหาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย7สิน  และอุบัติเหตุบน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป>ด (CCTV)  ภายในชุมชน  เช�น  จํานวน  4  จุด  
ท�องถนนในชุมชน ดังนี้ บริเวณวาสนาแมนชั่น  ถนนชายคลอง  สี่แยกถนนชายคลองระหว�าง

บูรณาวาสกับถนนท�าวัง
ดําเนินการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแบบดิจิตอลในชุมชน  เช�น  จํานวน  3  จุด
ดังนี้  บริเวณหลังโรงเรียนศรีทวี  ถนนท�าวัง   ถนนชายคลอง
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ  และการว�างงานในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน  ส�งเสริมอาชีพ  จัดหาอาชีพ  วิทยากร

ฝYกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย  เพิ่มรายได�  และจัดหาตลาด

ป
ญหาขาดเงินทุนสนับสนุน ส�งเสริมกิจกรรมประเพณี ดําเนินการสนับสนุน  ส�งเสริมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน  
ศาสนา  และวัฒนธรรมในชุมชน

ป
ญหาเมรุเผาศพไม�เพียงพอ และปรับปรุงภูมิทัศน7บริเวณ ดําเนินการก�อสร�างเมรุเผาศพเพิ่มขึ้น  และตัดแต�งต�นไม� กิ่งไม� บริเวณอาคาร ซ�อมแซม
อาคารซ�อมแซมรั้วคอนกรีตด�านหน�า รั้วคอนกรีต

ชุมแสง ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ  และการว�างงานในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน  ส�งเสริมอาชีพ  จัดหาอาชีพ  วิทยากร
ฝYกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย  เพิ่มรายได�  และจัดหาตลาด
เช�น  การทําผ�ามัดย�อม  การทําเครื่องแกง

ป
ญหาการกระจายข�าวสารและประชาสัมพันธ7ไม�ทั่วถึง ดําเนินการติดตั้งระบบเสียงตามสายและเครื่องขยายเสียงตามสายในชุมชน
ในชุมชน

ป
ญหาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย7สิน  และอุบัติเหตุบน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป>ด (CCTV)  ภายในชุมชน เช�น จํานวน  4  จุด  เช�น
ท�องถนนในชุมชน ซอยชุมแสงแยก 2  ปากซอยสวนพฤกษ7  ซอยสวนแก�ว  ระหว�างทางซอยต�นหว�า
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
ป
ญหาไม�มีระบบสปริงเกอร7สนามฟุตบอลในชุมชน ดําเนินการติดตั้งระบบสปริงเกอร7สนามฟุตบอลในชุมชน

ป
ญหาขาดการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน  เช�น  การตัดแต�งต�นไม�ทุกซอยในชุมชน

ป
ญหาน้ําท�วม  และภัยแล�งในชุมชน ดําเนินการก�อสร�างฝายน้ําล�นในชุมชน  เช�น  บริเวณคลองห�วย

ป
ญหาถังขยะชํารุด  และไม�เพียงพอในชุมชน  ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอในชุมชน  เช�น  ซอยชุมแสง 1  แยก 1

ป
ญหาท�อระบายน้ําอุดตันในชุมชน ดําเนินการขุดลอก  และดูดล�างท�อระบายน้ําซอยในชุมชน 

ป
ญหาขาดระบบอินเตอร7เน็ตไร�สาย (Wifi)  ในชุมชน ดําเนินการติดตั้งระบบอินเตอร7เน็ตไร�สาย (Wifi)   ในชุมชน
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
บ.ข.ส  ป
ญหาขาดลานกีฬาออกกําลังกายในชุมชน ดําเนินการก�อสร�างลานกีฬาพร�อมอุปกรณ7กีฬาในชุมชน 

ป
ญหาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย7สิน  และอุบัติเหตุ ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป>ด (CCTV) ภายในชุมชน เช�น บริเวณภายในชุมชน
บนท�องถนนในชุมชน ตั้งแต�ปากซอย บ.ข.ส  จํานวน  10  จุด

ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง/ปรับปรุงถนนแบบลาดยางในชุมชน  เช�น บริเวณ
ซอยเหมพงศ7ตลอดสาย

ป
ญหาน้ําประปาไหลไม�เพียงพอในชุมชน  ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน   

ป
ญหาไฟฟ'าสาธารณะแสงสว�างไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าแสงสว�างสาธารณะในจุดอับแสงสว�างชุมชน เช�น  บริเวณกลาง
ซอย  (บ�านเลขที่  200/3)  จํานวน  1  ชุด

ป
ญหาป'ายบอกชื่อชุมชนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการเปลี่ยน/ติดตั้งป'ายบอกชื่อชุมชนให�ชัดเจนมากขึ้น
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
ศรีธรรมโศก  ป
ญหาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย7สิน  และอุบัติเหตุบน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป>ด (CCTV)  ภายในชุมชน  เช�น  บริเวณถนน

ท�องถนนในชุมชน ศรีธรรมโศก  (หน�าซอยพานยม)

ป
ญหาถังเคมีดับเพลิงไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการติดตั้งถังเคมีดับเพลิงอย�างเพียงพอในชุมชน   

ป
ญหาน้ําประปาไหลไม�เพียงพอในชุมชน  ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน   
ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ําประปาในชุมชน

ป
ญหาถังขยะในชุมชนไม�เพียงพอ  และการจัดเก็บขยะ ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอในชุมชน  
ในชุมชนไม�ทั่วถึงทุกซอย ดําเนินการจัดช�วงเวลาการให�บริการรถจัดเก็บขยะชุมชนให�สะอาดมากขึ้น    

ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการขุดลอก/ดูดล�างท�อระบายน้ําในชุมชน   เช�น  บริเวณซอยดิ่งดง  และ
ซอยพานยม

ป
ญหายุงพาหะนําโรคติดต�อในชุมชน ดําเนินการฉีดพ�นเคมีกําจัดยุงด�วยเครื่อง  ULV  ทุกซอยในชุมชนให�มากขึ้น
(เดือนละ  2  ครั้ง)
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
ป
ญหาขาดเงินสนับสนุนเวลามีกิจกรรมต�างๆในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมกิจกรรมต�างๆ ในชุมชน  

ป
ญหาขาดลานกีฬาและเครื่องออกกําลังกายสําหรับ ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงลานกีฬาพร�อมอุปกรณ7ออกกําลังกายในชุมชน 
แอโรบิก

ป
ญหาขาดสนามเด็กเล�น เครื่องเล�นเด็กในชุมชน ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงลานกีฬาพร�อมอุปกรณ7เครื่องเล�นเด็กในชุมชน

ป
ญหาขาดไฟฟ'าสาธารณะในชุมชน ความสว�างไม�เพียงพอ ดําเนินการติดตั้งเสาไฟฟ'าแสงสว�างสาธารณะในจุดอับแสงสว�างชุมชน 

ป
ญหาฝาท�อระบายน้ําชํารุด (ข�างบ�านพักผู�พิพากษา) ดําเนินการปรับปรุงซ�อมแซมฝาท�อระบายน้ําที่ชํารุด

ป
ญหาผิวถนนในซอยศรีธรรมโศก 2 ขรุขระ ดําเนินการปรับผิวถนนในซอยศรีธรรมโศก 2 ที่ขรุขระให�สม่ําเสมอ

ตลาดแขก  ป
ญหาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย7สิน  และอุบัติเหตุบน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป>ด (CCTV)  ภายในชุมชน  เช�น  บริเวณสี่แยก
ท�องถนนในชุมชน พะเนียด  (หน�าบ�านเสริมรัตน7)

ป
ญหาถังเคมีดับเพลิงไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการติดตั้งถังเคมีดับเพลิงอย�างเพียงพอในชุมชน   
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง/ปรับปรุงถนนแบบลาดยางในชุมชน  เช�น  

บริเวณซอยหลังอนุบาล  (ตรงข�ามบ�านประธานชุมชน)

ป
ญหาไฟฟ'าสาธารณะแสงสว�างไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการติดตั้งเสาไฟฟ'าแสงสว�างสาธารณะในจุดอับแสงสว�างชุมชน  เช�น  
บริเวณซอยหลังอนุบาล  (ตรงข�ามบ�านประธานชุมชน)

ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ  และการว�างงานในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน  ส�งเสริมอาชีพ  จัดหาอาชีพ  วิทยากร
ฝYกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย  เพิ่มรายได�  และจัดหาตลาด
เช�น  สานตะกร�าพลาสติก

ป
ญหาถังขยะไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอในชุมชน  

ป
ญหาน้ําประปาไหลไม�เพียงพอในชุมชน  ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน   

ป
ญหาไม�มีป'ายชื่อซอย  และป'ายที่ทําการชุมชน ดําเนินการจัดทํา  และติดตั้งป'ายชื่อซอยต�างๆ  ป'ายที่ทําการชุมชน
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
หอไตร  ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการขุดลอกคลองในชุมชน  เช�น  บริเวณคลองปQาเหล�า

ดําเนินการขุดลอก/ดูดล�างท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยหอไตร  1 , 2

ป
ญหาถังขยะในชุมชนไม�เพียงพอ  และการจัดเก็บขยะ ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอในชุมชน 
ในชุมชนไม�ทั่วถึงทุกซอย ดําเนินการจัดช�วงเวลาการให�บริการรถจัดเก็บขยะชุมชนให�สะอาดมากขึ้น    

ป
ญหาป'ายจราจรชํารุด  และเสียหายในชุมชน ดําเนินการจัดทํา  และติดตั้งป'ายจราจรให�ชัดเจนมากขึ้นในชุมชน

ป
ญหาฝาท�อระบายน้ําชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการเปลี่ยน  และติดตั้งฝาท�อระบายน้ําในชุมชน

หน�าพระธาตุ ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง/ปรับปรุงยกระดับพื้นถนนในชุมชน  เช�น  บริเวณ
ซอยประตูรักษ7  ซอยสระเรียง  ซอยศรีธามา

ป
ญหาไฟฟ'าสาธารณะแสงสว�างไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าแสงสว�างสาธารณะในจุดอับแสงสว�างของชุมชน  เช�น  
ขยายเขตไฟฟ'าบริเวณซอยสนธิพร

ป
ญหาน้ําประปาไหลไม�เพียงพอในชุมชน  ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน   เช�น
บริเวณซอยศรีธรรมโศก  2  แยก 1
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการก�อสร�างท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยสนธิพร

สวนปQาน  ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการก�อสร�างท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยวัดสวนปQาน

ป
ญหายุงลาย พาหะนําโรคติดต�อในชุมชน ดําเนินการฉีดพ�นเคมีกําจัดยุงด�วยเครื่อง ULV ทุกซอยในชุมชน  เช�น เดือนละ 2 ครั้ง

ป
ญหาถังขยะไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอในชุมชน   

ป
ญหาสิ่งปฏิกูลในท�อระบายน้ําในชุมชน ดําเนินการขุดลอก/ดูดล�างท�อระบายน้ําในชุมชน  

ป
ญหาน้ําประปาไหลไม�เพียงพอในชุมชน  ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน   

ปQาขอม ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ และการว�างงานในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน ส�งเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ
ฝYกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย เพิ่มรายได� และจัดหาตลาด

ป
ญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงถนนในชุมชน
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
ป
ญหาท�อระบายน้ําอุดตัน และบางจุดไม�มีท�อระบายน้ํา ดําเนินการก�อสร�างท�อระบายน้ํา พร�อมฝาท�อระบายน้ําในชุมชน เช�น บริเวณ
ในชุมชน ซอมป'อมเพชร และดูดล�างท�อระบายน้ําจุดที่อุดตันในชุมชน

ป
ญหาน้ําประปาไหลไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน

ป
ญหายาเสพติดในชุมชน ดําเนินการสอดส�อง ตรวจตรา และจับกุมดําเนินคดีจากเจ�าหน�าที่ที่เกี่ยวข�อง
ดําเนินการรณรงค7ป'องกัน ต�อต�านยาเสพติด

ป
ญหาไม�มีลานกีฬา และขาดอุปกรณ7การออกกําลังกาย ดําเนินการก�อสร�างลานกีฬา และจัดหาอุปกรณ7การออกกําลังกายในชุมชน
ในชุมชน

ป
ญหาขาดงบประมาณการส�งเสริมกิจกรรมประเพณี ดําเนินการสนับสนุน  ส�งเสริมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน  
ในชุมชน
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
ป
ญหาเรื่องหอกระจายข�าวในชุมชนเสียหมดทุกตัว ดําเนินการซ�อมแซมหอกระจายข�าวให�สามารถใช�งานได�

ป
ญหาขาดการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน เช�น ตัดหญ�า ตัดแต�งกิ่งไม� จัดทําสวนหย�อม

คณะกรรมการพัฒนา ป
ญหามลภาวะจากการเผาศพที่วัดสวนหลวง ดําเนินการติดตั้งเตาเผาแบบไร�ควัน
เทศบาล

สรุป  ป�ญหาจากการประชุมประชาคมชุมชนในเขตเทศบาล 62 ชุมชน เรียงลําดับจากมาก   5  อันดับแรก คือ

1. ป
ญหาถนนชํารุดทรุดโทรม จํานวน 43 ชุมชน

2. ป
ญหาน้ําท�วมขัง  จํานวน 41 ชุมชน

3. ป
ญหาอุบัติเหตุและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย7สิน  จํานวน 31  ชุมชน

4. - ป
ญหาน้ําประปาไหลไม�เพียงพอ  น้ําประปาไม�สะอาด  จํานวน 30 ชุมชน

    - ป
ญหาถังขยะไม�เพียงพอ  การจัดเก็บขยะไม�ทั่วถึง  จํานวน 30 ชุมชน

    - ป
ญหาไฟฟ'าสาธารณะแสงสว�างไม�เพียงพอ  จํานวน 30  ชุมชน

 5. ป
ญหาการว�างงาน ขาดการส�งเสริมอาชีพ จํานวน 29 ชุมชน
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ป�จจัยและสถานการณ�การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต�อการพัฒนา 
 

ศักยภาพเทศบาล 
การพัฒนารายสาขา ศักยภาพของเทศบาล 

 
� ด#านโครงสร#างพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� ด#านสังคม 
 

 
� มีโครงข�ายการคมนาคมถนนท่ีดี  สามารถติดต�อ

ได�ตลอดพ้ืนท่ีจังหวัดและมีเครือข�ายเป'น
ศูนย*กลางการคมนาคมในภาคใต�ตอนกลาง 

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

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

� มีไฟฟ=าแสงสว�างครอบคลุมท่ัวเขตเทศบาล 
 
� มีการรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมแบบด้ังเดิม

โดยประชาชนเข�ามามีส�วนร�วม 
� เทศบาลสามารถจัดการศึกษาตอบสนอง

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

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

� เทศบาลได�ทําการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการ  
สอนให�ทันสมัยอยู�ตลอดเวลา 
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การพัฒนารายสาขา ศักยภาพของเทศบาล 
  

� มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม�เข�ามาช�วย  เช�น 
Internet  มาช�วยเสริมสร�างการเรียนรู� 

� มีโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนถึง 
     ๒  ม้ือ  คือ  เช�า  และกลางวัน 
� มีการส�งเสริมด�านสวัสดิการและนันทนาการ   
     โดยให�เยาวชนหันมาสนใจกีฬา 
� มีการจัดการทางด�านสาธารณสุข   ได�อย�าง

เพียงพอ   โดยมีโรงพยาบาล  3๐,๐๐๐ เตียง  
ให�บริการถึงบ�านถึงพ้ืนท่ีตลอด  ๒๔  ชัว่โมง  มี
ศูนย*บริการสาธารณสุข  ๔  มุมเมือง  ๕ แห�ง  
เป'นการป=องกันโรค และรักษาด�วยความเสมอ
ภาค  ทุกกลุ�มรักษาพยาบาลโดยไม�เรียกเก็บ
ค�าใช�จ�าย 

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

� มีการจัดการดูแลเด็กเล็กเพ่ือลดภาระค�าใช�จ�าย
ของผู�ปกครอง 

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

 
� ด#านการเมืองและการบริหาร 

 
� ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

เทศบาล 
� มีการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย*สิน 
     เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดหารายได� 
� ประชาชนมีส�วนร�วมในการพัฒนาเทศบาล 
� มีวินัยทางด�านการคลังท่ีดี 
มีการอบรมสัมมนาเพ่ือเสริมสร�างศักยภาพบุคลากร
เทศบาลอยู�เสมอ 
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การพัฒนารายสาขา ศักยภาพของเทศบาล 
 
� ด#านส่ิงแวดล#อมและการบริหาร

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 
� มีสถานท่ีและอุปกรณ*เครื่องมือเครื่องใช�ในการ

กําจัดขยะอย�างเพียงพอ 
� มีการกําจัดขยะแบบฝPงกลบ  ให�บริการกําจัดขยะ

ได�ท่ัวเขตเทศบาลและพ้ืนท่ีใกล�เคียง 
� มีการจัดการให�ประชาชนในชุมชนร�วมกันเก็บขน

ขยะ  และดูแลรักษาสภาพแวดล�อม 
 

 
� ด#านเศรษฐกิจ 

 
� มีการพัฒนาทางด�านสาธารณสุขและ

สาธารณูปโภค  ตลอดจนการสื่อสารคมนาคม  
ขนส�ง  เพ่ือท่ีจะสามารถรองรับการพัฒนาด�าน
อุตสาหกรรมได�ในอนาคต 

� ให�การสนับสนุนพ�อค�าแม�ค�าท่ีมีอาชีพทางด�าน
เกษตรสามารถนําสินค�าเข�ามาขายในเขตเทศบาล  
โดยดูแลท้ังทางด�านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ  เพ่ือให�เอ้ืออํานวยต�อการค�าขาย 

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

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

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

• การศึกษา  ศาสนา 
     และวัฒนธรรม 

 
จุดแข็ง 

� ประชาชนส�วนใหญ�มีความรู� 
และการศึกษาดี 

� มีการขยายโอกาสทางการศึกษา 
� ใช�เทคโนโลยีสมัยใหม�ในการเรียน

การสอน 
� มีการบริการทางการศึกษาทุก

ระดับกระจายท่ัวเขตเทศบาล  ท้ัง
การศึกษาในระบบและนอกระบบ  
มีความพร�อมด�านทรัพยากร
การศึกษา  และความสามารถใน
การพัฒนาคุณภาพคน  การ
จัดการศึกษาอยู�ในเกณฑ*ดีและมี
ความพร�อมในการฝSกอบรม 

� มีความต่ืนตัวในการพัฒนา
วิชาการทางการศึกษา  ให�
สอดคล�องกับความต�องการของ
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 

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

� มีวัฒนธรรมประเพณีท�องถ่ินเป'น
เอกลักษณ*สืบทอดมานาน 

    -  เป'นแหล�งประวัติศาสตร* 
       ของชาติ 
    -  ชุมชนต่ืนตัว  และมีส�วน  
       ร�วมในการสืบสาน  
       วัฒนธรรมประเพณีท�องถ่ิน 
 
 

 
จุดอ�อน 

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

� กระแสบริโภคนิยมและ
วัตถุนิยมรุนแรง  ทําลาย
วิถีชีวิตของประชาชน 

 
ข#อจํากัด 

� ค�านิยมยึดติดกับวัตถุ
สิ่งของและบริโภค
ฟุTมเฟUอยแพร�กระจายเพ่ิม
มากข้ึน 
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สาขาการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ�อน/อุปสรรค 
      

� มีแหล�งเรียนรู�ของเมือง คือ  
พิพิธภัณฑ*เมือง
นครศรีธรรมราช  และอุทยาน
การเรียนรู�เมือง
นครศรีธรรมราช 

� มีประวัติศาสตร*ด�านศิลปะและ
วัฒนธรรมหลากหลาย  สื่อถึง
ความเป'นชุมชนและสังคมท่ีมี
พหุวัฒนธรรมโดยประชาชน
ต�างศาสนาและวัฒนธรรม  
สามารถอยู�ร�วมกันได�อย�าง
สันติ 

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

 
โอกาส 

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

� มีโครงสร�างทางสังคมท่ี
เข�มแข็ง  มีการรวมกลุ�มจัดต้ัง
องค*กรชุมชน 

� ประชาชนมีค�านิยม  ชอบ
การศึกษา แสวงหาความรู� 
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สาขาการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ�อน/อุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 

• สุขภาพอนามัย 

 
� พ.ร.บ.กระจายอํานาจแก�

องค*กรปกครองท�องถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๒  ให�เทศบาลมีอํานาจ
หน�าท่ีจัดการศึกษา 

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

 
จุดแข็ง 

� คุณภาพชีวิตโดยรวมของ
ประชาชนดีข้ึนระดับหนึ่ง  
บริการสาธารณสุขมูลฐานอยู�
ในระดับค�อนข�างดี 

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

� มีโรงพยาบาลเทศบาลบริการ
รักษาพยาบาลโดยไม�คิดมูลค�า 

� ประชาชนมีส�วนร�วมในการ 
พัฒนาระบบสาธารณสุข 
ชุมชน  มีการรณรงค*ป=องกัน
โรคติดต�อ 

     และมีการรวมตัวเป'นองค*กร   
� ชุมชนท่ีเข�มแข็งเพ่ือพัฒนา

บริการสาธารณสุขมูลฐานของ
ชุมชนมีอาสาสมัครท่ีมีความรู� 

     ความสามารถ  อาสาพัฒนา   
     สาธารณสุขในชุมชน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จุดอ�อน 
� การแพร�ระบาดของโรคเอดส*

และยาเสพติดเพ่ิมมากข้ึน  
และทวีความรุนแรง 

� ประชาชนบางกลุ�มมี
พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ
ไม�ดีพอ  ขาดการป=องกัน
ตนเองจากโรคต�างๆ 

 
อุปสรรค 

� การเคลื่อนย�ายแรงงานอพยพ
เข�ามาทํางานในเขตเทศบาล  
ส�งผลให�เกิดปPญหาชุมชน
แออัด   ขาดแคลน
สาธารณสุขมูลฐาน 
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สาขาการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ�อน/อุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• การพัฒนาชุมชน  สวัสดิการ 
      สังคม และนันทนาการ 
 

 

โอกาส 
� ได�รับความร�วมมือ  การ

รักษาพยาบาลท่ีเกินขีด
ความสามารถของเทศบาล
จากโรงพยาบาล  จังหวัด  
และสาธารณสุขจังหวัด 

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

 

จุดแข็ง 
� มีองค*กรชุมชนท่ีเข�มแข็ง เช�น 

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

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

� ทุกกลุ�มได�รับสวัสดิการสังคม
จากเทศบาลอย�างเท�าเทียมกัน 

 
โอกาส 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดอ�อน 
� ปPญหาของชุมชนท่ีมีความ

รุนแรง 
-  ปPญหายาเสพติด 
-  ปPญหาความไม�ปลอดภัยใน 
   ชีวิตและทรัพย*สิน 

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

 
อุปสรรค 

- ระเบียบกฎหมายการปฏิบัติ
ราชการยังล�าหลัง 

- ขาดการแนะนําประชาชนใน
การติดต�อกับเทศบาล 
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สาขาการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ�อน/อุปสรรค 
 

• สวัสดิการนันทนาการ 
 
 
 
 
� ด#านการเมืองการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จุดแข็ง 
� ส�งเสริมเยาวชนโดยให�เยาวชน

หันมาสนใจกีฬา  จัดการ
แข�งขันกีฬาในชุมชน 

 
จุดแข็ง 

� มีประชาธิปไตยและกระจาย
อํานาจสู�เทศบาลมากข้ึน 

� ประชาชนมีความรู�ความเข�าใจ
เก่ียวกับสิทธิพึงมีและหน�าท่ี
พึงปฏิบัติ 

� ประชาชนและชุมชนต่ืนตัว
และมีส�วนร�วมในกระบวนการ 

     พัฒนาท�องถ่ิน มีการรวมกลุ�ม   
     และเครือข�ายเป'นชุมชนท่ี  
     เข�มแข็ง 
� ประชาชนมีความต่ืนตัวทาง

การเมืองท้ังในระดับชาติ/
ท�องถ่ิน 

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

    - ปรับลดตําแหน�งช�วยเหลือ   
      เช�น  ตําแหน�งธุรการ  เป'น  
      ตําแหน�งท่ีบริการประชาชน  
      โดยตรง  เช�น ตําแหน�ง  
      พยาบาล 
    - จัดสํานักงานให�มีลักษณะ  
      โปร�งใสมองทะลุทุกฝTายและ   
      ใช�หลัก One Stop   

       Service 

 
 
 
 
 
 

จุดอ�อน 
- ระเบียบกฎหมายการปฏิบัติ

ราชการยังล�าหลัง 
- ขาดการแนะนําประชาชนใน

การติดต�อกับเทศบาล 
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สาขาการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ�อน/อุปสรรค 
      

-  ปลูกฝPงค�านิยมพนักงาน  
   เทศบาลให�ดูแลประชาชน  
   ดังเช�น  ลูกค�า 
-  ใช�เทคโนโลยีสมัยใหม�มา  
   ให�บริการอย�างรวดเร็ว     
   ถูกต�องและเป'นธรรม 

� มีระบบการปฏิบัติงานท่ี 
     ชัดเจน 
� การเมืองมีเอกภาพ 
 

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

   พ.ร.บ.ข�อมูลข�าวสาร  จะทํา   
   ให�มีการกระจายข�อมูล  
   ข�าวสารท่ีดี  เป'นระบบและ  
   ท่ัวถึง 
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สาขาการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ�อน/อุปสรรค 
 

• ความปลอดภัยในชีวิตและ 
      ทรัพย*สิน 

 
จุดแข็ง 

� การจัดการด�านความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย*สินอยู�ใน
เกณฑ*ดี  มีการประสานงาน
ร�วมมือกับฝTายปกครองอย�าง
ใกล�ชิด 

� มีระบบป=องกันภัยในชุมชน
อย�างท่ัวถึง 

� มีรถดับเพลิงเตรียมความ
พร�อมตลอดเวลา  
นอกจากนั้นพนักงานขับ
รถดับเพลิง  ซ่ึงมีหน�าท่ีรับส�ง
ผู�ปTวยท้ังในและนอกจังหวัด
ตลอด  ๒๔  ชม. 

� มีโครงการเทศกิจเทศบาล  
เน�นการป=องกันมิให�เยาวชน
กระทําผิด  และดูแลป=องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมต�างๆ
โดยมีเจ�าหน�าท่ีปฏิบัติการ
ตลอด  ๒๔ ชั่วโมง 

� ติดต้ังกล�องวงจรปiด (CCTV) 
ครอบคลุมท่ัวเขตเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จุดอ�อน 

� ปPญหายาเสพติดท่ีเกิดข้ึนใน
ชุมชน 

� ปPญหาการพนัน 
� ปPญหาการว�างงาน 
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สาขาการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ�อน/อุปสรรค 
 
� ด#านเศรษฐกิจ 

 
จุดแข็ง 

� โครงสร�างเศรษฐกิจมีความ
หลากหลายมีท้ังการเกษตร  
อุตสาหกรรม การค�า และการ
ท�องเท่ียว 

- การเกษตรเป'นฐานหลักท่ี
สามารถรองรับวิกฤติ
เศรษฐกิจได�  เป'นแหล�งผลิต
อาหารท่ีสําคัญของภาคใต� 

- มีพืชเศรษฐกิจการเกษตร
หลายชนิด เช�น ยางพารา  
กาแฟ น้ํามันปาล*ม  ไม�ผล
ชนิดต�างๆ ฯลฯ 

- สามารถทําการประมงได�ท้ัง
ในและนอกน�านน้ํา 

- อุตสาหกรรมขนาดเล็ก และ
ขนาดกลาง  เป'น
อุตสาหกรรมแปรรูป 

- เป'นแหล�งหัตถกรรมและ
สินค�าพ้ืนเมืองท่ีมีชื่อเสียง 

- มีภูมิประเทศและภูมิอากาศ
รวมท้ังสภาวะแวดล�อมท่ี
เอ้ืออํานวยต�อการท�องเท่ียว 

� มีแหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติ
ท่ีหลากหลาย 

� มีแหล�งท�องเท่ียวทาง
ศิลปวัฒนธรรมและโบราณ
สถานท่ีเป'นเอกลักษณ* 

 
 
 

 
จุดอ�อน 

� ภาคอุตสาหกรรมขาดแคลน
แรงงานท่ีมีฝnมือทักษะ 

� ขาดการจัดการเพ่ือพัฒนาการ
ท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ*อย�างเป'น
ระบบและนักท�องเท่ียวเกรงว�า
จะไม�ปลอดภัย 

� ประสบปPญหาการว�างงานใน
วัยทํางาน 

� มีปPญหาค�าครองชีพ  และ
ความยากจน 

 
อุปสรรค 

� สภาพเศรษฐกิจของประเทศ 
ทําให�มีผลกระทบต�อการ
กระจายรายได�ของประชาชน 
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สาขาการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ�อน/อุปสรรค 
  

� มีโครงข�ายคมนาคมขนส�ง
โดยเฉพาะถนนหนทางท่ี
สมบูรณ*  มีรถไฟ  สายการบิน  
และทางรถยนต*  สามารถ
ติดต�อได�ตลอดพ้ืนท่ีจังหวัด  
และมีเครือข�ายเป'นศูนย*กลาง
คมนาคมในภาคใต�ตอนกลาง  
ระบบการจราจรขนส�งสะดวก
ปลอดภัย 

 
โอกาส 

� เป'นแหล�งผลิตการเกษตรท่ี
สําคัญของภาคใต� 

� มีโอกาสพัฒนาการท�องเท่ียว
เชิงอนุรักษ*  โดยอาศัยแหล�ง
ประวัติศาสตร*  อารยธรรม  
และวัฒนธรรมท�องถ่ินเป'นจุด
ขายมีความเป'นไปได�ท่ีจะ
พัฒนาภาคธุรกิจบริการหรือ
ภาคอุตสาหกรรม  ให�มีความ
เชื่อมโยงกับการท�องเท่ียว  
เช�นอุตสาหกรรมของท่ีระลึก  
และอาหารพ้ืนเมือง 
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สาขาการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ�อน/อุปสรรค 
 
� ด#านโครงสร#างพ้ืนฐาน 

 
จุดแข็ง 

� มีโครงข�ายการคมนาคมท่ีดี  
สามารถติดต�อได�ตลอดพ้ืนท่ี
จังหวัดและมีเครือข�ายเป'น
ศูนย*กลางคมนาคมในภาคใต�
ตอนกลาง 

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

� มีผังเมืองรวมเป'นระบบมีการ
จัดระบบการใช�ท่ีดินไว�อย�าง
ชัดเจน  เพ่ือใช�พ้ืนท่ีให�เกิด
ประโยชน*มากท่ีสุด 

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

� มีตลาดสดท่ีถูกสุขลักษณะ
อนามัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จุดอ�อน 

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

 
อุปสรรค 

� สภาพภูมิประเทศง�ายต�อการ
เกิดอุทกภัย  และภัยธรรมชาติ
อ่ืนๆ  ส�งผลกระทบต�อ
โครงสร�างพ้ืนฐาน  ชํารุดเสื่อม
โทรมเร็วกว�าปกติ 
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สาขาการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ�อน/อุปสรรค 
 
� ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล#อม 
 

 
จุดแข็ง 

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

� ให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วม
ในการกําจัดขยะ 

� สภาพภูมิประเทศโดยรวม  มี
ทรวดทรงทางธรณีสัณฐาน
เป'นท่ีราบชายฝPpงทะเลความ
ลาดเทของพ้ืนท่ีอยู�ใน ๑ – ๔ 
เปอร*เซ็นต*  เป'นข�อดีต�อระบบ
ระบายน้ําโดยแรงโน�มถ�วง 

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

 
โอกาส 

� มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ํา   
      เสีย 
� พ้ืนท่ีราบลุ�มชายฝPpงทะเลด�าน

ทิศตะวันออกเป'นท่ีราบลุ�ม
ชายฝPpงทะเล  มีข�อดีคือ  เป'น
พ้ืนท่ีรับน้ําหลากและน้ําเอ�อ 
จากชุมชนเมือง
นครศรีธรรมราช 

 
 

 
จุดอ�อน 

� ลักษณะเป'นดินร�วนปนทราย  
การบําบัดน้ําเสียโดย
ธรรมชาติมีจุดอ�อนทําให�
โครงสร�างของดินพังทลายได�
ง�าย 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หน�วยงาน

ป	 59 ป	 60 ป	 61 ที่รับผิดชอบ

1. ยุทธศาสตรด�านการเมือง 1.  ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 1. ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศของเทศบาล   /   /   / กองวิชาการฯ

    การบริหาร      เทศบาล  ด�วยหลักนิติธรรม  คุณธรรม  (ศูนย ICT)

     ความคุ�มค1า  โปร1งใส  ตรวจสอบได�  2. ดําเนินงานวิทยุกระจายเสียงเทศบาลนคร   /   /   / กองวิชาการฯ

     ความรับผิดชอบ  และการมีส1วนร1วม นครศรีธรรมราช 

     ของประชาชน 3. ประชาสัมพันธกิจกรรมเทศบาล   /   /   / กองวิชาการฯ

4. ติดตั้ง ปรับปรุง ป;ายหรือจอประชาสัมพันธ   /   /   / กองวิชาการฯ

เป�าหมายดําเนินการ

ส�วนที่ 4 การนําแผนพัฒนาสามป	ไปสู�การปฏิบัติ
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ยุทธศาสตร,และแนวทางการพัฒนาในช�วงสามป	  (พ.ศ.2559 - 2561)

ยุทธศาสตร,การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ



หน�วยงาน

ป	 59 ป	 60 ป	 61 ที่รับผิดชอบ

2. บริหารจัดการเทศบาลแบบระบบเป>ดโดย 1. จัดทําแผนพัฒนา  งบประมาณ  และการติดตาม   /   /   / กองวิชาการฯ

    การส1งเสริมและสนับสนุนให�ประชาชน ประเมินผล

    เข�ามามีส1วนร1วมในการบริหารจัดการ  2. จัดเก็บภาษีนอกสถานที่   /   /   / สํานักการคลัง

    ตั้งแต1ร1วมคิด ร1วมทํา ร1วมตรวจสอบ 3. ประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี   /   /   / สํานักการคลัง

    รวมทั้งส1งเสริมให�มีระบบการตรวจสอบ 4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง   /   /   / สํานักการคลัง

    ความโปร1งใส และประเมินผลการ 5. ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน   /   /   / สํานักการคลัง

    ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต�องการ 6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน   /   /   / สํานักปลัดเทศบาล

    ของประชาชน 7. รับฟHงความคิดเห็นและประชาพิจารณ   /   /   / กองวิชาการฯ

8. เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา   /  -  - สํานักปลัดเทศบาล

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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หน�วยงาน

ป	 59 ป	 60 ป	 61 ที่รับผิดชอบ

3.  เสริมสร�างศักยภาพบุคลากรของเทศบาล 1. อบรมสัมมนาผู�บริหาร พนักงาน และลูกจ�าง   /   /   / สํานักปลัดเทศบาล

     ทุกระดับอย1างต1อเนื่อง  เพื่อเพิ่ม เทศบาล

     ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด�านการคลัง   /   /   / สํานักการคลัง

     ปฏิบัติงานของเทศบาล 3. พัฒนาศักยภาพลูกจ�างกองสาธารณสุขและ   /   /   / กองสาธารณสุขฯ

สิ่งแวดล�อม

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด�านสุขาภิบาล   /   /   / กองสาธารณสุขฯ

และอนามัยสิ่งแวดล�อม

5. อบรมบุคลากรและศึกษาดูงาน   /   /   / กองการแพทย

6. ทุนการศึกษา   /   /   / สํานักปลัดเทศบาล

7. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ   /   /   / ส1วนราชการต1างๆ

ประกอบอื่นๆ

8. จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑต1างๆ   /   /   / ส1วนราชการต1างๆ

9  ก1อสร�างหรือปรับปรุงอาคารปฏิบัติงาน บริเวณ   /   /   / ส1วนราชการต1างๆ

สํานักงาน หรืออาคารประกอบอื่นๆ 
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หน�วยงาน

ป	 59 ป	 60 ป	 61 ที่รับผิดชอบ

2.  ยุทธศาสตรด�านสวัสดิการ 1.  น�อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  1. สํารวจและจัดเก็บข�อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนา   /   /   / กองสวัสดิการสังคม

     สังคมและคุณภาพชีวิต      เปPนแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิต  คุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาล

     และเสริมสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชน 2. พัฒนาและสนับสนุนการทํางานขององคกรชุมชน   /   /   / กองสวัสดิการสังคม

3. สัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชน   /   /   / กองสวัสดิการสังคม

4. พัฒนาและฝRกอบรมอาสาสมัครพลังแผ1นดิน   /   /   / กองสวัสดิการสังคม

เอาชนะยาเสพติด

5. ฝRกอบรมสมัชชาชุมชนในเขตเทศบาล   /   /   / กองสวัสดิการสังคม

6. ฝRกอบรมและพัฒนาศักยภาพองคกรมุสลิม   /   /   / กองสวัสดิการสังคม

ในเขตเทศบาล

7. ฝRกอบรมพัฒนาคณะกรรมการชุมชน   /   /   / กองสวัสดิการสังคม

ในเขตเทศบาล

โครงการ
เป�าหมายดําเนินการ
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หน�วยงาน

ป	 59 ป	 60 ป	 61 ที่รับผิดชอบ

2.  จัดตั้งศูนยชุมชน  แม1บ�าน  อสม.  และ 1. ศูนยส1งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพ   /   /   / กองสวัสดิการสังคม

     ผู�สูงอายุ  แบบบูรณาการ ผู�สูงอายุ

2. พัฒนาศักยภาพองคกรสตรีในเขตเทศบาล   /   /   / กองสวัสดิการสังคม

3. ส1งเสริมและพัฒนาศักยภาพ อสม.   /   /   / กองการแพทย

4. ประชุมวิชาการเนื่องในวัน อสม.   /   /   / กองการแพทย

3.  สนับสนุนการให�การสงเคราะหผู�ด�อย 1. ช1วยเหลือสงเคราะหผู�สูงอายุ ผู�พิการผู�ปTวยเอดส   /   /   / กองสวัสดิการสังคม

    โอกาสทางสังคมอย1างทั่วถึง  และ 2. ช1วยเหลือประชาชนยากจนด�านการรักษา   /   /   / กองสวัสดิการสังคม

    เปPนธรรม  ได�แก1  เด็ก  สตรี  ผู�สูงอายุ พยาบาล และการนําผู�ปTวยส1งต1อ

    คนพิการ 3. สงเคราะหครอบครัวผู�ประสบสาธารณภัยและ   /   /   / กองสวัสดิการสังคม

ผู�ยากไร�ในชุมชน

4. จัดหากายอุปกรณสําหรับผู�สูงอายุ/ผู�พิการ   /   /   / กองสวัสดิการสังคม
ที่ยากไร�

5. อบรมอาสาสมัครดูแลผู�สูงอายุที่บ�าน (อผส.)   /   /   / กองสวัสดิการสังคม
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หน�วยงาน

ป	 59 ป	 60 ป	 61 ที่รับผิดชอบ

6. ติดตามเยี่ยมบ�านส1งเสริมอาชีพและการมีรายได�   /   /   / กองสวัสดิการสังคม

ของผู�ด�อยโอกาสประเภทผู�ต�องขังที่ได�รับการ

ปล1อยตัว

7. เสริมสร�างพัฒนาสภาพแวดล�อมเอื้อต1อการ   /   /   / กองสวัสดิการสังคม

ดํารงชีพผู�สูงอายุ ผู�พิการในสังคมในภาคเอกชน

8. จัดลานกีฬาที่เอื้อต1อผู�พิการในชุมชน   /   /   / กองสวัสดิการสังคม

9. อบรมและฟVWนฟูศักยภาพในการประกอบอาชีพ   /   /   / กองสวัสดิการสังคม

คนพิการในเขตเทศบาล

10. อบรมให�ความรู�ด�านฌาปนกิจสงเคราะห   /   /   / กองสวัสดิการสังคม

4.  ส1งเสริมและสนับสนุนการแก�ไขปHญหา 1. เทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา   /   /   / กองสวัสดิการสังคม

     ความยากจนอย1างยั่งยืน  โดยการ 2. สถาบันการเงินชุมชนเทศบาลนครนครศรีฯ   /   /   / กองสวัสดิการสังคม

     สร�างงาน  สร�างอาชีพ  สร�างรายได�  3. สนับสนุนการดําเนินงานสวัสดิการชุมชน   /   /   / กองสวัสดิการสังคม

     และลดรายจ1ายของประชาชน (กองทุนสวัสดิการชุมชน)
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หน�วยงาน

ป	 59 ป	 60 ป	 61 ที่รับผิดชอบ

5.  สร�างศูนยพัฒนาเด็กเล็กในชุมชน 1. เสริมสร�างการเรียนรู�และพัฒนาเด็กเล็ก   /   /   / สํานักการศึกษา

๒. พัฒนาครูผู�ดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   /   /   / สํานักการศึกษา

6.  สนับสนุนให�ประชาชนออกกําลังกาย  1. พัฒนาบุคลากร (เจ�าหน�าที่)   /   /   / สํานักการศึกษา

     และเล1นกีฬา  เพื่อสร�างเสริมสุขภาพ

     และพลานามัยที่ดี

7.  เพิ่มลานกีฬา / ลานสุขภาพในชุมชน 1. ดูแลบํารุงรักษาสนามกีฬาจังหวัดและสนาม   /   /   / สํานักการศึกษา

     และสนับสนุนอุปกรณกีฬา ฟุตซอลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

2. ก1อสร�างปรับปรุงสนามกีฬาหรือลานกีฬา   /   /   / สํานักการศึกษา

ในเขตเทศบาล

8.  พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัย 1. รักษาความสงบเรียบร�อยและความมั่นคงภายใน   /   /   / สํานักปลัดเทศบาล

     ในชีวิตและทรัพยสิน  โดยใช�เทคโนโลยี เขตเทศบาล

     ที่ทันสมัย 2. ตั้งจุดบริการความปลอดภัยทางถนนช1วงเทศกาล   /   /   / สํานักปลัดเทศบาล

3. ติดตั้งวงจรป>ด (CCTV) ภายในเขตเทศบาล   /   /   / กองวิชาการฯ

ยุทธศาสตร,การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ
เป�าหมายดําเนินการ
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หน�วยงาน

ป	 59 ป	 60 ป	 61 ที่รับผิดชอบ

9.  เพิ่มประสิทธิภาพระบบการป;องกัน 1. เพิ่มประสิทธิภาพการป;องกันและบรรเทา   /   /   / สํานักปลัดเทศบาล

     และบรรเทาสาธารณภัย สาธารณภัย

2. ป;องกันอัคคีภัยในชุมชน   /   /   / สํานักปลัดเทศบาล

3. ฝRกอบรมอาสาสมัครป;องกันและบรรเทา   /   /   / สํานักปลัดเทศบาล

สาธารณภัยในชุมชน

4. ป;องกันและบรรเทาภัยแล�ง   /   /   / สํานักปลัดเทศบาล

5. ส1งเสริมสนับสนุนกิจกรรม อปพร.เทศบาลนคร   /   /   / สํานักปลัดเทศบาล

นครศรีธรรมราช

เป�าหมายดําเนินการ
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หน�วยงาน

ป	 59 ป	 60 ป	 61 ที่รับผิดชอบ

3. ยุทธศาสตรด�านการ 1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน แหล1ง 1. แข1งขันคนเก1งเทศบาลระดับประเทศ   /   /   / สํานักการศึกษา

    ศึกษาศาสนา  ศิลปะ    เรียนรู� และสนับสนุนการมีส1วนร1วมในการ 2. แข1งขันทักษะวิชาการระดับเทศบาล ระดับภาค   /   /   / สํานักการศึกษา

    วัฒนธรรมและประเพณี    จัดการศึกษาของทุกภาคส1วน และระดับประเทศ

3. การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช�โรงเรียน   /   /   / สํานักการศึกษา

เปPนฐานในการพัฒนาท�องถิ่น (SBMLD)

4. สนับสนุนพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนคนเก1ง   /   /   / สํานักการศึกษา

เทศบาล

5. วัดผลและประเมินผลการศึกษา   /   /   / สํานักการศึกษา

6. ประชุมอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาลและ   /   /   / สํานักการศึกษา

บุคลากรทางการศึกษา

7. พัฒนาวิชาการและบุคลากรทางการศึกษา   /   /   / สํานักการศึกษา

ในโรงเรียน

8. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนา   /   /   / สํานักการศึกษา

การศึกษา
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หน�วยงาน

ป	 59 ป	 60 ป	 61 ที่รับผิดชอบ

9. ประกวดแผนพัฒนาการศึกษาดีเด1นระดับ   /   /   / สํานักการศึกษา

สถานศึกษา และระดับองคกรปกครองส1วนท�องถิ่น

10. อาหารกลางวัน   /   /   / สํานักการศึกษา

11. อาหารเสริมนม   /   /   / สํานักการศึกษา

12. ปรับปรุงหลักสูตรประถมศึกษา/มัธยมศึกษา   /   /   / สํานักการศึกษา

13. ส1งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน   /   /   / สํานักการศึกษา

รองรับการเข�าสู1ประชาคมอาเซียน

14. จัดซื้อวัสดุครุภัณฑสําหรับโรงเรียนและ   /   /   / สํานักการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

15. ก1อสร�างหรือปรับปรุงอาคารเรียนหรืออาคาร   /   /   / สํานักการศึกษา

ประกอบอื่นๆ

16. ปรับปรุงภูมิทัศนภายในโรงเรียนหรือ   /   /   / สํานักการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ยุทธศาสตร,การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ
เป�าหมายดําเนินการ
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หน�วยงาน

ป	 59 ป	 60 ป	 61 ที่รับผิดชอบ

17. การพัฒนาพนักงานครูของโรงเรียนสังกัด   /   /   / สํานักการศึกษา

เทศบาล

18. จัดงานชุมนุมลูกเสือท�องถิ่นไทย   /   /   / สํานักการศึกษา

19. พัฒนาห�องสมุดโรงเรียน   /   /   / สํานักการศึกษา

20. ส1งเสริมกิจกรรมรักการอ1านในสถานศึกษา   /   /   / สํานักการศึกษา

อปท.

21. พัฒนาศูนยการเรียนรู�อาเซียนศึกษา   /   /   / สํานักการศึกษา

22. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยการมี   /   /   / สํานักการศึกษา

ส1วนร1วมของครู ชุมชน และนักเรียน

23. พัฒนาการเรียนรู�สู1ประชาคมอาเซียน   /   /   / สํานักการศึกษา

24. อุดหนุนชุมนุมลูกเสือท�องถิ่นแห1งชาติ   /   /   / สํานักการศึกษา
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หน�วยงาน

ป	 59 ป	 60 ป	 61 ที่รับผิดชอบ

2.  พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน  1. เชื่อมต1อเครือข1ายอินเตอรเน็ต   /   /   / สํานักการศึกษา

     ด�วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.  ส1งเสริมและสนับสนุนให�เด็กเปPนคนดี  ๑. พัฒนาแหล1งเรียนรู�ของโรงเรียน   /   /   / สํานักการศึกษา

     มีความรู�คู1คุณธรรม 2. วันเด็กแห1งชาติ   /   /   / สํานักการศึกษา

4.  ส1งเสริมและสนับสนุนให�เด็ก และเยาวชน  1. ส1งเสริมสุขภาพและการแข1งขันกีฬาในชุมชน   /   /   / กองสวัสดิการสังคม

     ใช�เวลาว1างให�เปPนประโยชนด�วยกีฬา  2. แข1งขันกีฬานักเรียนกลุ1มโรงเรียนเทศบาล   /   /   / สํานักการศึกษา

     ดนตรี  และกิจกรรมนันทนาการ 3. บริหารจัดการอุทยานการเรียนรู�   /   /   / กองวิชาการฯ

4. บริหารจัดการพิพิธภัณฑเมือง   /   /   / กองวิชาการฯ

5. จัดส1งนักกีฬาเข�าร1วมแข1งขันกีฬากรมส1งเสริม   /   /   / สํานักการศึกษา

การปกครองท�องถิ่นระดับภาคใต� ระดับประเทศ

6. ดําเนินการของสภาเด็กและเยาวชนในระดับ   /   /   / กองสวัสดิการสังคม

เทศบาล

7. จัดทําและพิมพสารานุกรมเมืองนครศรีธรรมราช   /  -  - กองวิชาการฯ

ยุทธศาสตร,การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ
เป�าหมายดําเนินการ
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หน�วยงาน

ป	 59 ป	 60 ป	 61 ที่รับผิดชอบ

5. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ 1. ฝRกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร   /   /   / สํานักการศึกษา

   มัธยมศึกษาสู1มาตรฐานสากล 2. ส1งเสริมความเปPนเลิศทางวิชาการ   /   /   / สํานักการศึกษา

3. แข1งขันทักษะทางวิชาการระดับมัธยมศึกษา   /   /   / สํานักการศึกษา

4. ประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด   /   /   / สํานักการศึกษา

5. กิจกรรมวันครู   /   /   / สํานักการศึกษา

6. รักษาความสะอาดความปลอดภัยและทรัพยสิน   /   /   / สํานักการศึกษา

ในโรงเรียน

7. ปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล   /   /   / สํานักการศึกษา

8. บริการจัดการสอน English program ณ   /   /   / สํานักการศึกษา

โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

9. เตรียมความพร�อมเข�าสู1ประชาคมอาเซียน   /   /   / สํานักการศึกษา

กลุ1มการศึกษาท�องถิ่นที่ 3

10. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปวิเคราะหผลการ   /   /   / สํานักการศึกษา

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด อปท.
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หน�วยงาน

ป	 59 ป	 60 ป	 61 ที่รับผิดชอบ

11. สัมมนาพัฒนาศักยภาพพนักงานครูและ   /   /   / สํานักการศึกษา

ศึกษาดูงาน

6. พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและ 1. จัดการศึกษานอกระบบ   /   /   / สํานักการศึกษา

ตามอัธยาศัยให�มีประสิทธิภาพ 2. การสงเคราะหเด็กยากไร�ในชุมชนและเด็กเร1ร1อน   /   /   / สํานักการศึกษา

3. รณรงคเพื่อป;องกันยาเสพติด   /   /   / สํานักการศึกษา

4. พัฒนาครูอาสา   /   /   / สํานักการศึกษา

5. อบรมส1งเสริมคุณภาพชีวิต   /   /   / สํานักการศึกษา

7.  ส1งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา 1. ส1งเสริมงานประเพณีศาสนาและวัฒนธรรม   /   /   / สํานักการศึกษา

    ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปHญญา 2. ส1งเสริมแม1บ�านและเยาวชนจัดกิจกรรม   /   /   / กองสวัสดิการสังคม

    ท�องถิ่น งานประเพณีเดือนสิบ

3. บริหารจัดการพุทธภูมิ   /   /   / สํานักการศึกษา

4. ก1อสร�าง/ปรับปรุง อาคารและบริเวณรอบๆ   /  -  - สํานักการศึกษา

พุทธภูมิ

5. ส1งเสริมกิจกรรมทางศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม   /   /   / กองสวัสดิการสังคม
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หน�วยงาน

ป	 59 ป	 60 ป	 61 ที่รับผิดชอบ

4. ยุทธศาสตรด�าน 1.  พัฒนาระบบคมนาคมขนส1ง  ระบบ 1. ก1อสร�างหรือปรับปรุงถนน   /   /   / สํานักการช1าง

    สาธารณูปโภคและ      การจราจร  และไฟฟ;าสาธารณะ  ให� 2. ก1อสร�างหรือปรับปรุงถนนและท1อรางระบายน้ํา   /   /   / สํานักการช1าง

    โครงสร�างพื้นฐาน      ทั่วถึง  เพียงพอ  และได�มาตรฐาน 3. ก1อสร�างหรือปรับปรุงทางเท�า   /   /   / สํานักการช1าง

4. ก1อสร�างหรือปรับปรุงถนนคนเดิน   /   /   / สํานักการช1าง

5. ก1อสร�างหรือปรับปรุงสะพาน   /   /   / สํานักการช1าง

6. ก1อสร�างขุดอุโมงคลอดถนน   /  -  - สํานักการช1าง

7. การจัดการระบบไฟฟ;าสาธารณะ   /   /   / สํานักการช1าง

8. การจัดการระบบจราจร   /   /   / สํานักการช1าง

9. ติดตั้งปรับปรุงป;ายชื่อถนน ตรอก ซอยและป;าย   /   /   / สํานักการช1าง

แสดงเส�นทางคมนาคมต1างๆ

10. ก1อสร�างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค   /   /   / สํานักการช1าง

11. ก1อสร�างปรับปรุงที่พักผู�โดยสารหรือวิน   /   /   / สํานักการช1าง

มอเตอรไซค

12. ก1อสร�างทางจักรยาน   /  -  - สํานักการช1าง
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หน�วยงาน

ป	 59 ป	 60 ป	 61 ที่รับผิดชอบ

2.  พัฒนาระบบการผลิต  จําหน1ายน้ําประปา 1. ก1อสร�างระบบท1อส1งน้ําประปาจากโรงกรองน้ํา   /  -  - สํานักการประปา

     ให�ทั่วถึงเพียงพอ  และมีคุณภาพ ทวดทอง - โรงกรองน้ําประตูชัย   /  -  - สํานักการประปา

2. ก1อสร�างหอถังสูง 4 มุมเมือง และบริเวณ   /  -  - สํานักการประปา

โรงกรองน้ําทวดทองและโรงกรองน้ําประตูชัย

พร�อมถังเก็บน้ําใส และระบบสูบจ1าย

3. เปลี่ยนเส�นท1อเมน 4 มุมเมือง  -   /  - สํานักการประปา

4. ก1อสร�างโรงกรองท1าเรือ  -  -   / สํานักการประปา

5. พัฒนาระบบน้ําประปาว1าจ�างเอกชนดําเนินการ   /   /   / สํานักการประปา

พัฒนาระบบประปา

6. ปรับปรุงซ1อมแซมท1อเมนประปา   /   /   / สํานักการประปา

3.  เพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ํา  1. ก1อสร�างหรือปรับปรุงระบบระบายน้ํา   /  -  - สํานักการช1าง

     และระบบการป;องกันน้ําท1วมอย1างยั่งยืน 2. ขุดลอกหรือปรับปรุงคู คลอง ขุดสระ   /   /   / สํานักการช1าง

3. ก1อสร�างปรับปรุงคลองปTาเหล�า  -  -   / สํานักการช1าง

4. ก1อสร�างอ1างเก็บน้ําแก�มลิง  -  -   / สํานักการช1าง
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หน�วยงาน

ป	 59 ป	 60 ป	 61 ที่รับผิดชอบ

4.  การจัดตั้งศูนยซ1อมและบริการประชาชน  1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บค1าน้ําประปา   /   /   / สํานักการประปา

      24  ชั่วโมง  เรียกว1า  “หน1วย BEST” 2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ําประปา   /   /   / สํานักการประปา

3. เพิ่มประสิทธิภาพในการซ1อมบํารุง   /   /   / สํานักการประปา

4. เพิ่มประสิทธิภาพในการจดมาตรวัดน้ํา   /   /   / สํานักการประปา

5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของสํานักการช1าง   /   /   / สํานักการช1าง

6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสถานีขนส1ง   /   /   / สถานีขนส1งฯ

ผู�โดยสาร

5. ยุทธศาสตรด�านเศรษฐกิจ 1.  จัดศูนยกลางการพัฒนาอาชีพสําหรับ 1. ฝRกอบรมส1งเสริมและพัฒนาอาชีพให�กับ   /   /   / กองสวัสดิการสังคม

     ชุมชน จัดลานค�าชุมชน พัฒนาย1าน ประชาชนในเขตเทศบาล

     การค�าเดิมของเมือง และจัดตลาดน้ํา 2. พัฒนาและส1งเสริมการท1องเที่ยว   /   /   / สํานักปลัดเทศบาล

     เมืองลิกอร  เพื่อส1งเสริมการท1องเที่ยว "ตลาดริมน้ําเมืองลิกอร"

ยุทธศาสตร,การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ
เป�าหมายดําเนินการ
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หน�วยงาน

ป	 59 ป	 60 ป	 61 ที่รับผิดชอบ

2.  ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน 1. พัฒนาและส1งเสริมการท1องเที่ยว   /   /   / สํานักปลัดเทศบาล

     ด�านการท1องเที่ยวและสนับสนุนการจัด 2. พัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐานและด�านอื่นๆ   /     -  - สํานักการช1าง

     โครงการ/กิจกรรมที่ส1งเสริมการ     เพื่อส1งเสริมการท1องเที่ยว

     ท1องเที่ยว

6. ยุทธศาสตรด�าน 1. ปรับปรุงภูมิทัศน  ภูมิสถาปHตย  และ 1. ปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเมือง   /   /   / สํานักการช1าง

    สาธารณสุขและ     จัดระบบการกําจัดสิ่งปฏิกูลอย1างเปPน 2. รักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาล   /   /   / กองสาธารณสุขฯ

    สิ่งแวดล�อม     ระบบเพื่อเปPน “เทศบาลน1าอยู1” 3. เก็บขนขยะมูลฝอยโดยเอกชน   /   /   / กองสาธารณสุขฯ

4. จ�างตัดหญ�าโดยเอกชน   /   /   / กองสาธารณสุขฯ

5. พัฒนาและแก�ไขปHญหาสิ่งแวดล�อม   /   /   / กองสาธารณสุขฯ

6. ดูแลความสะอาดและรักษาความปลอดภัย   /   /   / กองสาธารณสุขฯ

ตลาดสดเทศบาล (ตลาดสดคูขวาง)

7. ปรับปรุงตลาดสดเทศบาล   /   /   / สํานักการคลัง

8. พัฒนาและพิทักษสิ่งแวดล�อมในชุมชน   /   /   / กองสาธารณสุขฯ

9. รักษาสิ่งแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติ   /   /   / กองสวัสดิการสังคม
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หน�วยงาน

ป	 59 ป	 60 ป	 61 ที่รับผิดชอบ

10. กําจัดขยะสําหรับพื้นที่เกี่ยวเนื่องกับเทศบาล   /   /   / กองสาธารณสุขฯ

11. บําบัดน้ําเสียและลดภาวะด�านกลิ่นโดยใช�   /   /   / กองสาธารณสุขฯ

จุลินทรียธรรมชาติ

12. บริหารจัดการขยะชุมชนโดยใช�เทคโนโลยี RDF   -   /   / กองสาธารณสุขฯ

13. ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบราย   /   -    - กองสาธารณสุขฯ

ละเอียดระบบศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบ

ครบวงจรในระยะที่ 2

14. ดูแลและบํารุงรักษาระบบรวบรวมและระบบ   /   /   / กองสาธารณสุขฯ

บําบัดน้ําเสีย

15. ก1อสร�างระบบบําบัดสิ่งปฏิกูล   /   -    - กองสาธารณสุขฯ

2.  “เทศบาลสีเขียว”  โดยจัดพื้นที่สีเขียว 1. ก1อสร�างหรือปรับปรุงสวนหย1อมในเขตเทศบาล   /   -    - สํานักการช1าง

      เพิ่มขึ้นครอบคลุมในเขตเทศบาลเพื่อ 2. ปลูกต�นไม�เกาะกลางถนนและบริเวณอื่นๆ

      ลดมลพิษ
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ยุทธศาสตร,การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ
เป�าหมายดําเนินการ



หน�วยงาน

ป	 59 ป	 60 ป	 61 ที่รับผิดชอบ

3.  ยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลให�มีคุณภาพ 1. ควบคุมป;องกันโรคเอดสการควบคุมผู�ติดเชื้อและ   /   /   / กองการแพทย

     การบริการเทียบเท1าโรงพยาบาลเอกชน ผู�ได�รับผลกระทบจากเอดส

2. ควบคุมป;องกันโรควัณโรคและผู�ดูแลผู�ปTวยแบบ   /   /   / กองการแพทย

มีพี่เลี้ยง

3. รณรงคควบคุมป;องกันโรคติดต1อ   /   /   / กองการแพทย

4. ส1งเสริมทันตสุขภาพ   /   /   / กองการแพทย

5. เพิ่มประสิทธิภาพการให�บริการของโรงพยาบาล   /   /   / กองการแพทย

และศูนยบริการสาธารณสุข

6. จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑสําหรับโรงพยาบาลและ   /   /   / กองการแพทย

ศูนยบริการสาธารณสุข

7. พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล   /   /   / กองการแพทย

8. ดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ   /   /   / กองการแพทย

ท�องถิ่นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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ยุทธศาสตร,การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ
เป�าหมายดําเนินการ



หน�วยงาน

ป	 59 ป	 60 ป	 61 ที่รับผิดชอบ

9. ยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลให�เปPน   /   /   / กองการแพทย
โรงพยาบาลที่ผ1านรับรองคุณภาพ

10. จัดทําแผนยุทธศาสาตรด�านสาธารณสุข   /   /   / กองการแพทย

11. การบริการแพทยแผนไทย ในสถานพยาบาล   /   /   / กองการแพทย

12. การบริการกายภาพบําบัดในสถานพยาบาล   /   /   / กองการแพทย

4. จัดให�มีโรงพยาบาลชุมชน  4  มุมเมือง 1. ให�บริการผู�ปTวย  30,000  เตียง   /   /   / กองการแพทย

2. ก1อสร�าง/ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาล ศูนย   /   /   / กองการแพทย

บริการสาธารณสุข  และอาคารประกอบอื่นๆ

3. ศูนยบริการสาธารณสุขต�นแบบ   /   /   / กองการแพทย

ยุทธศาสตร,การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ
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เป�าหมายดําเนินการ



หน�วยงาน

ป	 59 ป	 60 ป	 61 ที่รับผิดชอบ

5. ส1งเสริมและสนับสนุนให�ภาคส1วนต1างๆ 1. เมืองนครอาหารปลอดภัย   /   /   / กองสาธารณสุขฯ
    ตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลรักษา 2. เขียงจําหน1ายเนื้อสัตวอนามัยและตลาดสด   /   /   / กองสาธารณสุขฯ
    อนามัยสิ่งแวดล�อม ถูกสุขลักษณะ

3. ป;องกันควบคุมสัตวและแมลงพาหะนําโรค   /   /   / กองสาธารณสุขฯ
4. ร�านอาหารปลอดภัยใส1ใจสุขภาพ

5. ป;องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ�า และลดจํานวน   /   /   / กองสาธารณสุขฯ

ประชากรสุนัขจรจัด

6. สํารวจสถานประกอบการในเขตเทศบาล   /   /   / กองสาธารณสุขฯ

นครนครศรีธรรมราช

7. ส1งเสริมและพัฒนาตลาดสดน1าซื้อ   /   /   / กองสาธารณสุขฯ

8. อบรมกลุ1มเสี่ยงจากสถานประกอบการและ   /   /   / กองสาธารณสุขฯ

ส1งเสริมสุขภาพ

9. พัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารใน   /   /   / กองสาธารณสุขฯ

สถานศึกษา
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ยุทธศาสตร,การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ
เป�าหมายดําเนินการ



หน�วยงาน

ป	 59 ป	 60 ป	 61 ที่รับผิดชอบ

10. พัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร   /   /   / กองสาธารณสุขฯ

ริมบาทวิถี

ยุทธศาสตร,การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ
เป�าหมายดําเนินการ
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1. ส1งเสริมสุขภาพและการแข1งขันกีฬาในชุมชน  /   /   / กองสวัสดิการสังคม







  /   /   / สํานักการศึกษา





3. อบรมส1งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน  /   /   / สํานักการศึกษา





















แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 4 การสร�างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข�มแข็ง

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

ยุทธศาสตร
ที่ 1 ด�านการเมืองการบริหาร

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

                                           และการมีส2วนร2วมของประชาชน

 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 ศูนย
เทคโนโลยี เพื่อให�มีเจ�าหน�าที่ดูแลระบบ จัดจ�างเจ�าหน�าที่ปฏิบัติงาน 1,300,000     1,300,000   1,300,000   มีเจ�าหน�าที่ดูแล มีเจ�าหน�าที่ดูแลระบบ กองวิชาการ

และสารสนเทศ ICT  ของเทศบาล ประจําศูนย
 ICT จํานวน งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ระบบ ICT ของ ICT  ของเทศบาลอย2าง และแผนงาน

ของเทศบาล 10 อัตรา เทศบาล 10 เพียงพอ

(ศูนย
 ICT) คน

2 ดําเนินงานวิทยุ เพื่อประชาสัมพันธ
ข2าวสาร  - จัดกิจกรรมมวลชน 1,000,000     1,000,000   1,000,000   จํานวนเจ�าหน�า ประชาชนและพนักงาน กองวิชาการ

กระจายเสียง เทศบาลอีกทางเลือกหนึ่ง สัมพันธ
 และถ2ายทอด งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ที่ปฏิบัติงาน มีทางเลือกที่จะได�รับ และแผนงาน

เทศบาลนคร ให�ประชาชนและพนักงาน การกระจายเสียง วิทยุฯ 7 คน ข2าวสารมากขึ้น

นครศรีธรรมราช เทศบาลได�รับทราบ  - จ�างบุคลากรดําเนินงาน

จํานวน 7 อัตรา

เปLาหมาย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค




 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

3 ประชาสัมพันธ
 เพื่อประชาสัมพันธ
ข�อมูล  - จัดจ�างเจ�าหน�าที่จัดทํา 5,000,000     5,000,000   5,000,000   - จัดแถลงข2าว ประชาชนและพนักงาน กองวิชาการ

กิจกรรมเทศบาล ข2าวสารแก2ประชาชน และ Website และ Homepage งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล 3 ครั้ง เทศบาลได�รับข2าวสาร และแผนงาน

พนักงานเทศบาลให�ได�รับ และปฏิบัติงานด�านอื่นๆ - จํานวนวาร ข�อมูลที่ถูกต�องและ

ข�อมูลข2าวสารที่ถูกต�อง  จํานวน 16 อัตรา สารเผยแพร2 รวดเร็ว

รวดเร็ว  - จัดแถลงข2าวเทศบาลพบ 24,000 ฉบับ

สื่อมวลชน - จํานวน

 - จัดทําเอกสารเผยแพร2 กิจกรรมที่

ประชาสัมพันธ
กิจกรรมของ ประชาสัม

ของเทศบาล พันธ
โดยรถ

 - จัดรถประชาสัมพันธ
 เคลื่อนที่

เคลื่อนที่เพื่อประชาสัมพันธ
 20 กิจกรรม

กิจกรรมของเทศบาล

 - 151 -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

4 ติดตั้ง ปรับปรุง เพื่อประชาสัมพันธ
ข�อมูล จํานวน 1 ปLาย 250,000       250,000      250,000      จํานวน 1 ปLาย ประชาชนและพนักงาน กองวิชาการ

ปLายหรือจอ ข2าวสารให�ประชาชนทั่วไป จํานวน 1 จอ งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล จํานวน 1 จอ เทศบาลได�รับข2าวสาร และแผนงาน

ประชาสัมพันธ
 ได�รับทราบ ข�อมูลที่ถูกต�องและ

รวดเร็ว
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 4 การสร�างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข�มแข็ง

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

ยุทธศาสตร
ที่ ๑  ด�านการเมืองการบริหาร

     - แนวทางที่  1.๒  บริหารจัดการเทศบาลระบบเป\ด  โดยการส2งเสริมและสนับสนุนให�ประชาชนเข�ามามีส2วนร2วมในการบริหารจัดการ  ตั้งแต2ร2วมคิด ร2วมทํา ร2วมตรวจสอบ

                              รวมทั้งส2งเสริมให�มีระบบการตรวจสอบความโปร2งใส  และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อสนองความต�องการของประชาชน

 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 จัดทําแผนพัฒนา  - เพื่อให�ประชาชนมีส2วน  - จัดทําเอกสารแผนพัฒนา 850,000       850,000      850,000      - ประชาชนมี  - ประชาชนมีส2วนร2วม กองวิชาการ

งบประมาณ และ ร2วมในการพัฒนาเทศบาล เทศบาล จํานวน 2๐๐ เล2ม งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ส2วนร2วมในการ ในการพัฒนาเทศบาล และแผนงาน

การติดตาม  - เพื่อใช�เป_นกรอบแนวทาง  - จัดทําเอกสารงบ จัดทําแผน  - ประชาชนมีส2วนร2วม

ประเมินผล ในการพัฒนาเทศบาล ประมาณ จํานวน ๒50 เล2ม 4 ครั้ง ในการติดตามประเมิน

 - เพื่อให�ประชาชนมีส2วน  - จัดทําเอกสารแผนพัฒนา - จัดทํางบ ผลแผนพัฒนาเทศบาล

ร2วมในการติดตามผลเพื่อ ชุมชน   จํานวน ๑๐๐ เล2ม ประมาณป6ละ

ให�เกิดความโปร2งใส  - ติดตามประเมินผล ป6ละ 2 ครั้ง

 ๔ ครั้ง   และประเมินผล - ติดตามประ

แต2ละโครงการตามแผนฯ เมินผล 4 ครั้ง
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เปLาหมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค




 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

 - จัดทําเอกสารแผน - จัดทําแผน

การดําเนินงาน   ประจําป6 ดําเนินงาน 

จํานวน 150 เล2ม 2 ครั้ง

 - จัดจ�างเจ�าหน�าที่  - จัดทําแผน

ปฏิบัติงาน จํานวน 4 อัตรา พัฒนาชุมชน

1 ครั้ง

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

สถานที่ ในการชําระภาษี ภาษีบริเวณถนนสายต2างๆ งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ภาษีนอกสถาน บริการชําระภาษีถูกต�อง

 - ให�ประชาชนผู�มีหน�าที่เสีย ภายในเขตเทศบาล โดย ที่ รวดเร็ว และเป_นธรรม

ภาษีได�ทราบถึงผลตอบแทน มีกลุ2มเปLาหมาย ดังนี้  - ประชาชนได�รับ

จากการชําระภาษี  - ตรวจสอบและจัดเก็บ บริการจากการจัดเก็บ

 - ให�บริการจัดเก็บภาษี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีถึงบ�านถึงพื้นที่ มี

ถึงพื้นที่เพื่อความสะดวก ภาษีบํารุงท�องที่ และภาษี ความสะดวกรวดเร็ว

รวดเร็ว ประชาชนพึงพอใจ ปLาย กรณีไม2ยื่นแบบภาย และพึงพอใจ

และเกิดความเป_นธรรม ในกําหนดของการชําระ  - ประชาชนไม2เสียเวลา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

ในการชําระภาษี ภาษีแต2ละประเภท และประหยัดค2าใช�จ2าย

 - เพื่อประหยัดเวลาและ  - ตรวจสอบข�อมูลเพิ่ม

ค2าใช�จ2ายของประชาชน เติม ข�อมูลใหม2 และข�อมูล

 - เพื่อตรวจสอบสภาพการ ที่เปลี่ยนแปลงของ

ใช�ประโยชน
ของโรงเรือน โรงเรือน ปLาย และที่ดิน

และที่ดิน  ปLาย  -  เร2งรัดจัดเก็บภาษี

โรงเรือนและที่ดิน ภาษีปLาย

กรณีแจ�งการประเมินแล�ว

ไม2มาชําระภาษีภายใน

กําหนด

 -  ตรวจสอบสภาพที่เป_น

จริงของการใช�ประโยชน
ใน

 - 155 -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

อาคาร    การเปลี่ยนแปลง

ปLายการใช�ประโยชน
ในที่ดิน

และนําข�อมูลมาปรับปรุง

ในทะเบียนทรัพย
สิน 

(ผ.ท.๔) และในคอมพิวเตอร


ให�เป_นปbจจุบัน

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

การจัดเก็บภาษี ในการชําระภาษี ภาษีทั้ง ๓ ประเภท ภายใน งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ประชาสัมพันธ
 ประเภทภาษีได�ตาม

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

ภาษีได�ทราบถึงรายละเอียด  - ติดตั้งคัทเฮาท
   ขนาด - เอกสารเผย  - สามารถรับเงินได�

ในการชําระภาษี ๓.๖๐ ม. x ๔.๘๐ ม. แพร2ประชา รวดเร็ว และนําไปใช�

 - เพื่อประหยัดเวลาและ จํานวน 2 จุด สัมพัธ
 ฉบับ จ2ายในการบริหาร

ค2าใช�จ2ายของประชาชน  - จัดทําแผ2นพับประชา- ท�องถิ่นได�อย2างรวดเร็ว

 - เพื่อตรวจสอบการใช� สัมพันธ
เพื่อแนะนําขั้นตอน  - ประชาชนได�รับ

ประโยชน
ในทรัพย
สินของ การชําระภาษี บริการรวดเร็ว สะดวก
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

ตนเอง  - จัดซื้อใบประกาศ หรือโล2 ถูกต�อง พึงพอใจ และ

 - เพื่อเป_นการจูงใจให� ประกาศเกียรติคุณ ฯลฯ เป_นธรรม

ประชาชนมายื่นแบบและ เพื่อเป_นเกียรติและยกย2อง  - เทศบาลได�รับเงิน

ชําระภาษีภายในกําหนด ผู�ให�ความร2วมมือในการ ประเภทภาษีตามระยะ

ชําระภาษี เวลาที่กําหนด

4 เพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว จัดจ�างเจ�าหน�าที่ปฏิบัติงาน 2,068,800     2,068,800   2,068,800   จัดจ�างเจ�าหน�าที่ ประชาชนได�รับบริการ สํานักการคลัง

การบริหาร และมีประสิทธิภาพในการ  - ด�านงานการเงินและบัญชี งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ปฏิบัติงาน รวดเร็ว สะดวกถูกต�อง 

งานคลัง ปฏิบัติงาน  - ด�านงานพัสดุและ เพิ่มขึ้น 20 คน  และเกิดความพึงพอใจ

ทะเบียนทรัพย
สิน

 - ด�านงานพัฒนารายได�

 - ด�านงานสถิติการคลัง

จํานวน 20 อัตรา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

5 ปรับปรุงแผนที่  - เพื่อให�แผนที่ภาษีและ  - ปรับปรุงแผนที่ภาษีให�มี 1,978,000     1,978,000   1,978,000   จํานวนเจ�าหน�า ได�ข�อมูลแผนที่ภาษีและ สํานักการคลัง

ภาษีและทะเบียน ทะเบียนทรัพย
สินถูกต�อง ประสิทธิภาพ    สมบูรณ
 งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ที่ปฏิบัติงาน ทะเบียนทรัพย
สินที่

ทรัพย
สิน สมบูรณ
เป_นปbจจุบัน  - ปรับปรุงทะเบียน ปรับปรุงแผนที่ ถูกต�อง ชัดเจน และ

 - สามารถเก็บภาษีได� ทรัพย
สินให�ถูกต�องและ ภาษีและทะเบียนสมบูรณ
ซึ่งนํามาเพื่อ

ครบถ�วน  เป_นการเพิ่ม ครบถ�วน ทรัพย
สิน ประสิทธิภาพในการ

รายได�ของเทศบาล และ 20 คน จัดเก็บภาษี

เป_นธรรมกับประชาชน

6 เพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให�การบริการประชาชน จัดจ�างเจ�าหน�าที่ปฏิบัติงาน 3,180,200     3,180,200    3,180,200   จัดจ�างเจ�าหน�าที่ การบริการประชาชน สํานักปลัด

การบริการ มีความสะดวกรวดเร็วโปร2ง ด�านการบริการประชาชน งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ปฏิบัติงาน มีความสะดวก รวดเร็ว เทศบาล

ประชาชน ใสและเป_นธรรม ณ จุดเดียว จํานวน 33 อัตรา เพิ่มขึ้น 33 คน ประชาชนมีความพึง

 - เพื่อประหยัดเวลาและ พอใจ

ค2าใช�จ2ายของประชาชน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

7 รับฟbงความคิด เพื่อให�ประชาชนได�มี  - คณะกรรมการชุมชน 50,000         50,000        50,000        จัดทําประชา ประชาชนมีส2วนร2วม กองวิชาการ

เห็นและประชา ส2วนร2วมในการแสดงความ  - นักเรียน  นักศึกษา และ งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล พิจารณ
อย2าง แสดงความคิดเห็น และแผนงาน

พิจารณ
 คิดเห็นในเรื่องต2างๆ ของ ประชาชนทั่วไป น�อยป6ละ 4 

เทศบาล ครั้ง

8 เลือกตั้งนายก เพื่อจัดการเลือกตั้งนายก จํานวน 1 ครั้ง 4,000,000     -  - เลือตั้งนายกฯ มีนายกเทศมนตรีและ สํานักปลัด

เทศมนตรีและ เทศมนตรีและสมาชิกสภา งบเทศบาล และสมาชิก สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาล

สมาชิกสภา เทศบาลนครนครศรี- สภาเทศบาล นครนครศรีธรรมราช

เทศบาลฯ ธรรมราช ซึ่งหมดวาระ 1 ครั้ง เพื่อบริหารงานเทศบาล
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 4 การสร�างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข�มแข็ง

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

ยุทธศาสตร
ที่ ๑  ด�านการเมืองการบริหาร

     - แนวทางที่ 1.3  เสริมสร�างศักยภาพบุคลากรของเทศบาลทุกระดับอย2างต2อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเทศบาล

 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 อบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาความรู�ความ จัดอบรมสัมมนาแก2ผู�บริหาร 700,000       700,000      700,000     จัดอบรมจํานวน บุคลากรของเทศบาล สํานักปลัด

ผู�บริหาร สามารถ และสร�างทัศนคติ พนักงานเทศบาล  และ งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล 5 ครั้ง มีความรู�ความเข�าใจใน เทศบาล

พนักงานและ ที่ดีในการปฏิบัติงาน ลูกจ�าง  อย2างน�อยป6ละ การปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น

ลูกจ�างเทศบาล 1 ครั้ง มีขวัญและกําลังใจ

ในการทํางาน

2 พัฒนาศักยภาพ  - เพื่อให�ผู�ปฏิบัติงานเป_น จัดอบรมสัมมนาและศึกษา 500,000       500,000      500,000      จัดอบรมป6ละ ผู�เข�ารับการอบรมมี สํานักการคลัง

บุคลากรด�าน บุคลากรที่มีมาตรฐานในด�าน ดูงานแก2พนักงานและ งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล 1 ครั้ง ผู�เข�า ความรู� ทักษะ ความ

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

ระเบียบ สามารถนําไป ข�องกับสํานักการคลัง 65 คน บูรณาการมีทัศนคติที่ดี

ปฏิบัติงานได�อย2างมี จํานวน 65 คน ต2อองค
กร ตนเอง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

ประสิทธิภาพและ และผู�อื่นเพื่อประโยชน


ประสิทธิผล สุขของประชาชนเป_น

 - เพื่อให�ผู�เข�าอบรมมี สําคัญ และมีคุณธรรม

ความรู� ความเข�าใจบท จริยธรรม

บาทหน�าที่และความ

รับผิดชอบ

 - เพื่อเป\ดโอกาสให�เจ�าหน�า

ที่มีความกล�าแสดงออกให�

ความคิดเห็น
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 งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

3 พัฒนาศักยภาพ  - เพื่อพัฒนาศักยภาพลูก จัดอบรมลูกจ�างกอง 150,000       150,000      150,000      จัดอบรมป6ละ ลูกจ�างจะมีศักยภาพใน กองสาธาณสุข

ลูกจ�างกอง จ�างของกองสาธารณสุข สาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล 1 ครั้ง ผู�เข�า การปฏิบัติงานได�อย2าง และสิ่งแวดล�อม

สาธารณสุขและ และสิ่งแวดล�อมให�สามารถ ป6ละ 1 ครั้ง อบรมประมาณ มีประสิทธิภาพและได�มี

สิ่งแวดล�อม ปฏิบัติงานได�อย2างมี 300 คน ความรู� ความเข�าใจ

ประสิทธิภาพ เกี่ยวกับระเบียบ สิทธิ

 - เพื่อส2งเสริมให�ลูกจ�าง ประโยชน
ที่ตนเองพึง

ของกองสาธารณสุขฯ มี จะได�รับและมีเจนคติที่

ความรู�ความเข�าใจในการ ดีต2อองค
กร

ปฏิบัติงานให�เป_นไปตาม

ระเบียบสิทธิประโยชน
ที่

พึงได�รับตามหลักประกัน

สังคมและตามพระราช

บัญญัติคุ�มครองแรงงาน

พ.ศ2551

 - เพื่อสร�างเจนคติที่ดีต2อองค
กร

 - 162 -

 งบประมาณและที่มา
ที่ เปLาหมายวัตถุประสงค
โครงการ



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

4 พัฒนาศักยภาพ  - เพื่อพัฒนาบุคลากร พนักงานและลูกจ�างที่ 550,000       550,000      550,000     - กลุ2มเปLาหมาย  - บุคลากรในหน2วย กองสาธารณสุข

บุคลากรด�าน ผู�ปฏิบัติงานให�มีความรู� ปฏิบัติงานเกี่ยวข�องด�าน งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ได�รับการอบรม งานมีองค
ความรู�ด�าน และสิ่งแวดล�อม

สุขาภิบาลและ และทักษะในการดําเนิน สุขาภิบาลและอนามัย สัมมนาและศึก วิชาการ และทักษะ

อนามัยสิ่งแวด งานด�านสุขาภิบาลและ สิ่งแวดล�อมในเทศบาลนคร ษาดูงาน จํานวน ในการปฏิบัติงานเพิ่ม

ล�อม อนามัยสิ่งแวดล�อม และ นครศรีธรรมราช ได�รับการ 1 ครั้งต2อป6 ขึ้น

สามารถปฏิบัติงานได�อย2าง อบรมสัมมนาและศึกษาดู - ผู�เข�าร2วม  - บุคลากรได�รับ

มีประสิทธิภาพ งาน จํานวน 1 ครั้งต2อป6 โครงการฯ มี ประสบการณ
และเพิ่ม

 - เพื่อสร�างเสริมประสบ จํานวนร�อยละ วิสัยทัศน
ด�านสุขา

การณ
และวิสัยทัศน
ด�าน 80 ของกลุ2ม ภิบาลและอนามัย

สุขาภิบาลและอนามัย เปLาหมาย สิ่งแวดล�อมให�มีมุมมอง

สิ่งแวดล�อมให�กว�างไกล ที่กว�างไกลขึ้น 

และเหมาะสมกับ  - สามารถบูรณาการ

สถานการณ
 องค
ความรู�ให�เกิดการ

พัฒนางานอย2างยั่งยืน

โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
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 งบประมาณและที่มา
ที่



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

 - เพื่อบูรณาการองค
ความ

รู�ที่ได�มาประยุกต
ให�

สอดคล�องเหมาะสม

กับหน2วยงาน และเผย

แพร2ความรู�ให�เกิดการจัด

การด�านสุขาภิบาลและ

อนามัยสิ่งแวดล�อมที่

ถูกต�อง นําไปสู2คุณภาพ

ชีวิตที่ดีของประชาชน

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


บุคลากร ความรู� ความสามารถ เพิ่ม และศึกษาดูงาน งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ได�เพิ่มพูนความรู� ก�าว

ศักยภาพในการดําเนินงาน ทันงานด�านการรักษา

ให�บริการผู�ปkวยและงาน พยาบาล และงานด�าน

สนับสนุนอื่นๆ วิชาการอื่นๆ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
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 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

6 ทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนเงินทุนให�แก2 ผู�บริหารเทศบาล   สมาชิก 300,000       300,000      300,000     ผู�ประสงค
ขอรับ ได�พัฒนาความรู� สํานักปลัด

ผู�บริหารเทศบาล    สมาชิก สภาเทศบาล  ผู�บริหาร งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ทุนการศึกษาได� ความสามารถในการ เทศบาล

สภาเทศบาล ผู�บริหารสถาน สถานศึกษา   พนักงานครู รับทุนการศึกษา ปฏิบัติงาน ทําให�การ

ศึกษา พนักงานครูเทศบาล เทศบาล พนักงานเทศบาล 100% ปฏิบัติงานมีประสิทธิ-

พนักงานเทศบาลและลูกจ�าง ที่สนใจจะเข�ารับการศึกษา ภาพมากยิ่งขึ้น

ที่สนใจจะเข�ารับการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือ

ระดับปริญญาตรี  หรือ ปริญญาโท

ปริญญาโท

7 จัดซื้อเครื่อง เพื่อให�มีเครื่องคอมพิวเตอร
 เครื่องคอมพิวเตอร
 จอภาพ 800,000       800,000      800,000      จัดซื้อเครื่อง มีเครื่องคอมพิวเตอร
 หน2วยงานต2างๆ

คอมพิวเตอร
 หรือระบบคอมพิวเตอร
มาใช� คอมพิวเตอร
แม2ข2าย  เครื่อง งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล คอมพิวเตอร
 เพียงพอต2อการ

และอุปกรณ
 ในการปฏิบัติงานอย2าง พิมพ
 เครื่องสํารองไฟ ป6ละ 20 เครื่อง ปฏิบัติงานทําให�การ

ประกอบอื่นๆ มีประสิทธิภาพ และอุปกรณ
ประกอบอื่นๆ ปฏิบัติงานมีประสิทธิ

ภาพ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

8 จัดซื้อวัสดุและ  - เพื่อจัดซื้อวัสดุและ จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ
 40,000,000   40,000,000     40,000,000    จัดซื้อวัสดุและ มีวัสดุและครุภัณฑ
ต2างๆ หน2วยงานต2างๆ

ครุภัณฑ
ต2างๆ ครุภัณฑ
ประเภทต2างๆ  มา ประเภทต2างๆ เพื่อใช�ใน งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ครุภัณฑ
 จํานวน มาใช�ในการปฏิบัติงาน

ใช�ในการปฏิบัติงานของ การปฏิบัติงาน   เช2น 60 รายการ ทําให�การปฏิบัติงาน

แต2ละหน2วยงาน รถจักรยานยนต
   รถยนต
 มีประสิทธิภาพมาก

 - เพื่อให�มีวัสดุและครุภัณฑ
 รถบรรทุกน้ําดับเพลิง รถตู� ยิ่งขึ้น

เพียงพอในการปฏิบัติงาน รถเครน รถกระบะ  เครื่อง

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน ตัดหญ�า เครื่องกําเนิดไฟฟLา 

การปฏิบัติงาน เครื่องสูบน้ําดับเพลิง

รถ Back Hoe โตqะ - เก�าอี้

โรงแอร
 เครื่องปรับอากาศ

มาตรวัดน้ําขนาดต2างๆ ทีวี 

ปbrมสูบน้ํา เครื่องเล2นสนาม

ถังเครน  เครื่องปbsนไฟ วิทยุ

สื่อสาร เครื่องเจาะกระแทก

ตู�เก็บเอกสาร   เครื่องพ2น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

หมอกควัน  ม�านั่งหินขัด

เครื่องเชื่อม  รถนําเที่ยว 

ตู�นิรภัย  รถยนต
บรรทุกน้ํา

รถขุดไฮดรอลิค เครื่อง

ย2อยกิ่งไม� รถย2อยกิ่งไม�

รถหน2วยเคลื่อนที่ความ

ปลอดภัยด�านอาหาร

และวัสดุครุภัณฑ
อื่นๆ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

9 ก2อสร�างหรือ เพื่อก2อสร�าง/ปรับปรุงอาคาร ก2อสร�าง/ปรับปรุงอาคาร

ปรับปรุงอาคาร สํานักงาน บริเวณสํานักงาน สถานที่ปฏิบัติงานและ

ปฏิบัติงาน และอาคารประกอบอื่นๆ อาคารประกอบอื่นๆ เช2น

บริเวณสํานักงาน ให�เพียงพอต2อการปฏิบัติงาน  - ปรับปรุงหลังคาอาคาร 6,400,000      -  - จํานวน 1 ครั้ง หอประชุมเมืองมี สํานักปลัด

และอาคาร และอํานวยความสะดวก หอประชุมเมือง สวนสมเด็จ งบเทศบาล ประสิทธิภาพมากขึ้น เทศบาล

ประกอบอื่นๆ แก2ผู�มารับบริการ พระศรีนครินทร
 84 โดย บรรยากาศเอื้อต2อการ

ทําการรื้อหลังคาเดิม ติดตั้ง จัดประชุม

หลังคาเหล็กกรีดลอนใหม2

พื้นที่ประมาณ 7,650.00

ตร.ม.ปรับปรุง  โดยการปู

พรหม ฝLาเพดาน   ฝาผนัง   

ระบบไฟฟLา   ระบบเครื่อง

เสียง   แอร
  ฯลฯ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช งบเทศบาล ที่ทันสมัย บรรยากาศ เทศบาล

เอื้อต2อการปฏิบัติงาน

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

1 ชั้น ขนาด 12.00 x งบเทศบาล กันแดดกันฝนได� เทศบาล

15.00 ม. พื้นที่ 180.00

ตร.ม.

 - ปรับปรุงอาคารสํานักงาน 1,000,000      -  - จํานวน 1 แห2ง  - ประชาชนที่มารับ กองสาธารณสุข

สถานพยาบาลสัตว
เล็ก โดย งบเทศบาล บริการได�รับความ และสิ่งแวดล�อม

ซ2อมแซมกรงขังสุนัขที่ชํารุด สะดวกมากขึ้น

ปLายชื่อสํานักงานประตูด�าน  - การให�บริการมี

หน�าและด�านหลังสํานักงาน ประสิทธิภาพมากขึ้น

ห�องเจ�าหน�าที่ ห�องเก็บของ

เพดานฝLา ระบบไฟ  กระจก

หน�าต2าง   สุขภัณฑ
ห�องน้ํา
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 งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

และทาสีบริเวณรอบนอก

อาคาร

 - ปรับปรุงภูมิทัศน
สถานี 1,000,000      -  - จํานวน 1 แห2ง ทําให�ผู�มาใช�บริการได�รับ สถานีขนส2งผู�

ขนส2ง  โดยปรับปรุงและ งบเทศบาล ความสะดวก สบาย โดยสารฯ

เพิ่มปLายทาง  เข�า - ออก และเกิดความพึงพอใจ

สถานีฯปรับปรุงสวนหย2อม มากยิ่งขึ้น

ภายในบริเวณสถานีฯ   

ทําโครงหลังคากันแดด

บริเวณที่จอดรถจักรยานยนต


ของผู�มาใช�บริการสถานีฯ

 - ก2อสร�างทางลาดเข�าสู2 230,000        -  - 1 แห2ง อํานวยความสะดวก กองสวัสดิการ

อาคารสําหรับผู�พิการ งบเทศบาล ให�แก2ผู�พิการ สังคม

บริเวณหน�าอาคาร

สํานักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
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 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

 - ปรับปรุงห�องน้ําชาย - 520,000        -  - 1 หลัง ห�องน้ํามีสภาพดีขึ้น สํานักปลัด

หญิง ชั้น 1 สํานักงาน งบเทศบาล เทศบาล

เทศบาลนครนครศรี

ธรรมราช

 - ก2อสร�างหรือปรับปรุง 2,000,000      -  -

อาคารอื่นๆ งบเทศบาล

 - 
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 งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 4 การสร�างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข�มแข็ง

     - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ที่ ๒  ด�านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

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

 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 สํารวจและจัดเก็บ เพื่อให�ได�ข�อมูลของชุมชนไว� ชุมชนในเขตเทศบาล 150,000       150,000      150,000     จัดเก็บข�อมูลได� ได�ข�อมูลในการวางแผน กองสวัสดิการ

ข�อมูลพื้นฐานเพื่อ ตามเกณฑ
 ฯ  สําหรับใช� 62 ชุมชน งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล อย2างน�อย 70% พัฒนาคุณภาพชีวิตของ สังคม

การพัฒนาคุณภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของ ของครัวเรือน ประชาชนในชุมชนได�

ชีวิตประชาชน ประชาชนอย2างถูกต�อง ในชุมชนเขต ถูกต�องตรงเปLาหมาย

ในเขตเทศบาล และตรงเปLาหมาย เทศบาล เป_นไปตามความ

ต�องการของประชาชน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

สนุนการทํางาน ในการประสานงานองค
กร เดือนละ 1 ครั้ง งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล สามารถตอบ ระหว2างเทศบาลกับ สังคม

ขององค
กรชุมชน ชุมชนภายในเขตเทศบาล  - จัดจ�างเจ�าหน�าที่ สนองความต�อง ชุมชน สะดวก รวดเร็ว

ปฏิบัติงาน    จํานวน การของชุมชน มากขึ้น

๑8 อัตรา 100%

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

ศักยภาพชุมชน ชุมชน  เพื่อให�เข�าใจและ เทศบาลฯ 62 ชุมชน งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล มีความรู�ในบท มีความเข�าใจในบทบาท สังคม

ตระหนักถึงบทบาทและ จํานวน 915 คน บาทหน�าที่ หน�าที่ของตนเอง   มี

หน�าที่ 100% เปLาหมายในการพัฒนา

ชุมชน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

4 พัฒนาและฝvก เพื่อให�องค
กรชุมชนได�มี จัดฝvกอบรมแก2อาสาสมัคร 500,000       500,000      500,000     ประชาชนใน ชุมชนมีส2วนร2วมในการ กองสวัสดิการ

อบรมอาสาสมัคร บทบาทและมีส2วนร2วม ในชุมชน 62 ชุมชน งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ชุมชนเขตเทศ ดําเนินการเอาชนะ สังคม

พลังแผ2นดินเอา ในการดําเนินงานแก�ไข จํานวน 1 ครั้ง  ผู�เข�าอบรม บาลฯ มีความรู� ปbญหายาเสพติด 

ชนะยาเสพติด ปbญหายาเสพติด ประมาณ 200 คน และตระหนึก ปลอดจากผู�ค�าและ

ถึงโทษของยา ผู�เสพยาเสพติด

เสพติด 100%

5 ฝvกอบรมสมัชชา เพื่อเพิ่มความรู� ความ ชุมชนในเขตเทศบาลฯ 250,000       250,000      250,000     การแพร2ระบาด  - คนในชุมชนเขต กองสวัสดิการ

ชุมชนในเขต สามารถในการดําเนินงาน จํานวน 62 ชุมชน งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ของยาเสพติด เทศบาลได�มีส2วนร2วม สังคม

เทศบาล ด�านยาเสพติดแก2คณะ ในพื้นที่ชุมชน ในการแก�ไขปbญหา

กรรมการสมัชชาฯ ให� เขตเทศบาลฯ ยาเสพติด

เกิดความเข�มแข็ง ลดความรุนแรง  - ชุมชนในเขต

ลงร�อยละ เทศบาลปลอดผู�ค�า  

60% ผู�เสพยาเสพติด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

6 ฝvกอบรมและ พัฒนาศักยภาพ เป\ด คณะกรรมการ องค
กร 1,000,000     1,000,000   1,000,000   องค
กรมุสลิม องค
กรมุสลิมในเขต กองสวัสดิการ

พัฒนาศักยภาพ โอกาสการเข�าถึงทาง ชุมชนมุสลิมในเขตเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ในเขตเทศบาล เทศบาล เกิดความเข�ม สังคม

องค
กรมุสลิม สังคมแก2องค
กรมุสลิมใน เข�าร2วมกิจกรรม แข็ง ขยายเครือข2ายใน

ในเขตเทศบาล เขตเทศบาล ทางสังคม การจัดกิจกรรม

0.8

7 ฝvกอบรมพัฒนา เสริมสร�างศักยภาพ คณะกรรมการชุมชน 62 800,000       800,000      800,000      คณะกรรมการ คณะกรรมการชุมชน กองสวัสดิการ

คณะกรรมการ คณะกรรมการชุมชนใน ชุมชนในเขตเทศบาลฯ งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ชุมชนมีความรู� สามารถประสานงาน สังคม

ชุมชนในเขต เขตเทศบาลให�เกิดความ ความเข�าใจใน ร2วมกิจกรรมกับ

เทศบาล เข�มแข็ง บทบาทหน�าที่ เทศบาลฯ ได�เป_นอย2าง

ของคณะกรรม ดี เกิดความเข�มแข็ง

การชุมชน อย2างยั่งยืน

80%
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 4 การสร�างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข�มแข็ง

     - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ที่ ๒  ด�านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

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

 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 ดําเนินงานศูนย
 เพื่อส2งเสริมการรวมกลุ2มของ ส2งเสริมการจัดกิจกรรมต2างๆ 1,500,000     1,500,000   1,500,000   ผู�สูงอายุใน ผู�สูงอายุมีการรวมกลุ2ม กองสวัสดิการ

ส2งเสริมสุขภาพ ผู�สูงอายุในการจัดกิจกรรม แก2ผู�สูงอายุ   จํานวน งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ศูนย
ส2งเสริมฯ เพื่อจัดกิจกรรมร2วมกัน สังคม

และพัฒนา ต2างๆ เช2น   พิธีกรรมทาง 300 คน ร2วมกิจกรรม 

ศักยภาพผู�สูงอายุ ศาสนา    อบรมสัมมนาแก2 ไม2น�อยกว2า 

ผู�สูงอายุในเขตเทศบาล 80%

2 พัฒนาศักยภาพ เพื่อจัดกิจกรรมส2งเสริม องค
กรสตรีในเขตเทศบาล 500,000       500,000      500,000     องค
กรสตรีมี องค
กรสตรีในเขต กองสวัสดิการ

องค
กรสตรีใน และสร�างความเข�มแข็ง จํานวน 62 ชุมชน งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล การรวมกลุ2ม เทศบาลมีความเข�มแข็ง สังคม

เขตเทศบาล ของบทบาทสตรี อย2างต2อเนื่อง

100%
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เปLาหมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค




 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

3 ส2งเสริมและพัฒนา  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. จัดอบรมให�ความรู� และ 1,300,000     1,300,000   1,300,000   จํานวน อสม.  - อสม.สามารถนําความ กองการแพทย


ศักยภาพ อสม. ให�มีความรู� ความเข�าใจใน ทัศนศึกษาดูงานของ  อสม. งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล เข�าร2วมอบรม รู�และประสบการณ
ที่ได�

การบริหารจัดการด�าน ในเขตเทศบาล  จาก 62 ไม2น�อยกว2า รับจากการศึกษาดูงาน

สุขภาพในชุมชนของตนเอง ชุมชน 90% ไปปรับใช�ในการพัฒนา

ได�อย2างต2อเนื่องและยั่งยืน ชุมชนของตนเองตาม

 - เพื่อให� อสม.แกนนํา นโยบายการพัฒนาของ

สุขภาพชุมชนได�ไปศึกษา เทศบาลนครนครศรี

ดูงานต2างพื้นที่ด�านการจัด ธรรมราช

การสุขภาพชุมชนในหมู2บ�าน  - อสม.มีขวัญและ

ต�นแบบที่มีผลงานดีเด2น กําลังใจในการปฏิบัติ

 - เพื่อให� อสม.นําผลการ งานเพิ่มขึ้น

ศึกษาดูงานมาประยุกต
ใช�  - อสม.ได�รับการพัฒนา

ในการพัฒนาระบบการ ศักยภาพของตนเอง

จัดการ และดูแลสุขภาพ ทั้งด�านบริหาร วิชาการ

ของชุมชนตนเองได�อย2าง และสามารถดําเนินงาน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด�านสุขภาพในเขตพื้นที่

 - เพื่อสร�างขวัญและกําลัง รับผิดชอบได�อย2างเข�ม

ใจและแรงจูงใจให�แก2 อสม. แข็ง

ในการปฏิบัติงานที่มี  - อสม.เกิดมุมมองและ

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แนวคิดใหม2ๆ ในการ

ทํางานอย2างสร�างสรรค


มากขึ้น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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


เนื่องในวัน ส2งเสริมสนับสนุนทบทวน 62 ชุมชน จํานวน 300 งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล เข�าร2วมประชุม ใจและมีขวัญกําลังใจ

อสม. หน�าที่ของ อสม.ในการ คน ไม2น�อยกว2า ในการปฏิบัติงานเพื่อ

รวมพลังสร�างคุณภาพชีวิต 90% ชุมชน

ที่ดีให�แก2ชุมชน  - อสม.ได�แสดงออกถึง

 - เพื่อเป_นการเชิดชูและ พลังแห2งความสามัคคี

ประกาศเกียรติคุณ อสม. และเกิดเครือข2ายจัด

ที่ปฏิบัติงานดีเด2นครบ ระบบสุขภาพชุมชนร2วม

10 ป6/20ป6 ขึ้นไป กับเจ�าหน�าที่สาธารณสุข

 - เพื่อสร�างเครือข2าย อสม.  - อสม.และภาคีเครือ

จังหวัดนครศรีธรรมราชให� ข2ายภาคประชาชนเกิด

เข�มแข็งยั่งยืนตลอดไป ความตระหนักและให�

 - เพื่อเสริมสร�างความ ความร2วมมือรวมพลัง

สามัคคีในหมู2คณะ มีขวัญ ในกิจกรรมรณรงค
ต2างๆ

กําลังใจ และแรงจูงใจใน ทุกชุมชน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

การปฏิบัติงานให�แก2 อสม.

 - เพื่อเป_นการพบปะ แลก

เปลี่ยนเรียนรู�ประสบการณ
  

ปฏิบัติงานและนําเสนอ

ผลงานทางวิชาการของ

เครือข2าย อสม.จังหวัด

นครศรีธรรมราช

 - เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค


ให�ความรู�แก2ประชาชน 

เนื่องในวัน อสม.แห2งชาติ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 4 การสร�างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข�มแข็ง

     - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ที่ ๒  ด�านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

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

 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 ช2วยเหลือผู�สูง ส2งเสริม อุดหนุน สนับสนุน  - ส2งเสริม อุดหนุน สนับ 83,792,000   83,792,000     83,792,000    ผู�สูงอายุ ผู�พิการ สามารถช2วยเหลือผู�สูง กองสวัสดิการ

อายุ   ผู�พิการ ช2วยเหลือสงเคราะห
 สนุนผู�สูงอายุ ผู�พิการ งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล และผู�ปkวยเอดส
 อายุ ผู�พิการ และผู�ปkวย สังคม

ผู�ปkวยเอดส
 ผู�สูงอายุผู�พิการผู�ปkวยเอดส
  ผู�ปkวยเอดส
 และช2วยเหลือ ในเขตเทศบาล เอดส
 ให�มีคุณภาพชีวิต

และครอบครัวให�มีคุณภาพ เบี้ยยังชีพ ดังนี้ ที่มีสิทธิได�รับ ที่ดีขึ้น

ชีวิตที่ดีขึ้น  - ผู�สูงอายุ 10,671  คน เบี้ยยังชีพ

 - ผู�พิการ  1,426  คน ได�รับเบี้ยยังชีพ

 - ผู�ปkวยเอดส
 550 คน 100%
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เปLาหมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค




 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

2 ช2วยเหลือ ช2วยเหลือประชาชนที่ยากไร� ช2วยเหลือสงเคราะห
 100,000       100,000      100,000     ผู�ยากไร�ที่ขอ สามารถช2วยเหลือด�าน กองสวัสดิการ

ประชาชนยาก ด�านการรักษาพยาบาล และ ประชาชนและครอบครัว งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล รับความช2วย การรักษาพยาบาลแก2 สังคม

จนด�านการรักษา ส2งต2อโรงพยาบาลของรัฐ ผู�ยากไร�ในชุมชนในเรื่อง เหลือ ได�รับการ ประชาชนที่ยากไร�

พยาบาล และ การรักษาพยาบาล ช2วยเหลือ

การนําผู�ปkวย 100%

ส2งต2อ

3 สงเคราะห
 สงเคราะห
ผู�ประสบภัย ช2วยเหลือสงเคราะห
ผู� 600,000       600,000      600,000     จํานวนผู�ยากไร� ได�ช2วยเหลือและ กองสวัสดิการ

ครอบครัวผู� ต2างๆและผู�ยากไร�ในชุมชน ประสบภัยและผู�ยากไร�ใน งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล และผู�ประสบ สงเคราะห
ศพผู�ยากไร� สังคม

ประสบ ชุมชน ภัยที่ขอรับการ ในชุมชน  และผู�ประสบ

สาธารณภัย ช2วยเหลือได�รับ ภัยต2างๆ  ได�

และผู�ยากไร�ใน การช2วยเหลือ

ชุมชน 100%

 - 182 -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

4 จัดหากาย เพื่อช2วยเหลือผู�สูงอายุ/ สงเคราะห
ผู�สูงอายุ ผู�พิการ 250,000       250,000      250,000     ผู�สูงอายุ ผู�พิการ ผู�สูงอายุ/ผู�พิการ กองสวัสดิการ

อุปกรณ
สําหรับ ผู�พิการที่ยากไร�  โดยจัดหา ที่ยากไร�ในชุมชน งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ที่ขอรับกาย สามารถดําเนินชีวิต สังคม

ผู�สูงอายุ/ผู�พิการ กายอุปกรณ
ให� อุปกรณ
ได�รับ ประจําวันได�สะดวก

ที่ยากไร� กายอุปกรณ
 มากขึ้น

100%

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

ดูแลผู�สูงอายุ ระยะยาว จํานวนไม2น�อยกว2า งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล เข�าไปดูแล แทนลูกหลานหรือ สังคม

ที่บ�าน (อผส.)  - เพื่อให�มีคนประสานงาน 1,830  คน ใกล�ชิดได�รับ สมาชิกในครอบครัว

ระหว2างผู�สูงอายุกับ  - ผู�สูงอายุที่ต�องเข�าไปดูแล การดูแลจาก  - เทศบาลมีผู�ประสาน

เจ�าหน�าที่ด�านสาธารณสุข ใกล�ชิด จํานวน 305 คน อผส.100% งานข�อมูลเบื้องต�น

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

 - เพื่อเป_นผู�ประสานงาน คน เฉพาะ

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

กับเทศบาล 1 คน  เพื่อทราบบทบาท ชีวิตที่ดีขึ้น

และหน�าที่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

6 ติดตามเยี่ยมบ�าน  - เพื่อติดตามเยี่ยมบ�าน ผู�ด�อยโอกาสประเภทผู� 100,000       100,000      100,000     ผู�ต�องขังที่ได�รับ  - เทศบาลดําเนินการ กองสวัสดิการ

ส2งเสริมอาชีพ ผู�ด�อยโอกาสประเภทผู�ต�อง ต�องขังที่ได�รับการปล2อยตัว งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล การปล2อยตัว ตามข�อตกลงร2วม สังคม

และการมีรายได� ขังที่ได�รับการปล2อยตัวเข�า ที่มีภูมิลําเนาและอาศัยอยู2 ได�รับการติด ระหว2างกรมราชทัณฑ


ของผู�ด�อยโอกาส อาศัยในเขตเทศบาลตาม ในเขตเทศบาลฯ ย�อนหลัง ตามเยี่ยมบ�าน กรมส2งเสริมการ

ประเภทผู�ต�องขัง ข�อตกลงร2วมระหว2างกรม 2 ป6ถึงปbจจุบัน 100% ปกครองท�องถิ่นและ

ที่ได�รับการ ราชทัณฑ
กับกรมส2งเสริมฯ กรมแรงงาน

ปล2อยตัว เพื่อส2งเสริมอาชีพและการ  - ส2งเสริมอาชีพให�กับ

มีรายได�หลังได�รับการ ผู�ด�อยโอกาสในเขต

ปล2อยตัว เทศบาล

 - เป\ดอบรมส2งเสริมอาชีพ  - เพื่อพัฒนาคุณภาพ

และการทํามาหากิน ชีวิตของผู�ด�อยโอกาส

ประเภทผู�ต�องขังที่ได�

รับการปล2อยตัวให�มี
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

ชีวิตในสังคมได�อย2าง

มีศักดิ์ศรีและสังคม

ยอมรับ

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

สภาพแวดล�อม เพื่อขอความร2วมมือปรับปรุง ภาคเอกชนเพื่อให�ความรู� งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล รมมีความรู�ด�าน เอกชนให�ความร2วมมือ สังคม

เอื้อต2อการดํารง อาคาร/สถานประกอบการ และขอความร2วมมือปรับ พัฒนาสภาพ ในการปรับปรุงสภาพ

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

ผู�พิการในสังคม ผู�สูงอายุ / ผู�พิการ ต2อการดํารงชีวิตของ ต2อการดํารงชีพ ดํารงชีวิตของผู�สูงอายุ

ในภาคเอกชน ผู�สูงอายุ / ผู�พิการ ไม2น�อยกว2า ผู�พิการ

100%

8 จัดลานกีฬาที่ เพื่อช2วยเหลือผู�พิการที่ จัดทําปLายสัญลักษณ
และ 100,000       100,000      100,000     จํานวนชุมชนที่ ผู�พิการได�รับความ กองสวัสดิการ

เอื้อต2อผู�พิการ ต�องการออกกําลังกาย จัดหาลานกีฬาแก2ผู�พิการ งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล มีลานกีฬาที่เอื้อ สะดวกมากขึ้น สังคม

ในชุมชน ต2อผู�พิการ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

9 อบรมและฟyzนฟู  - ส2งเสริมและฟyzนฟูศักย- อบรมให�ความรู�คนพิการ 100,000       100,000      100,000     คนพิการในเขต  - คนพิการสามารถ กองสวัสดิการ

ศักยภาพในการ ภาพของคนพิการได� ผู�ดูแลคนพิการ จํานวน งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล เทศบาลเข�า ประกอบอาชีพได�ตาม สังคม

ประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพตามความ 100 คน อบรมใม2น�อย ความถนัด

ของคนพิการใน ถนัด กว2า 80 %  - คนพิการเข�าถึงบริการ

เขตเทศบาล  - เพื่อให�คนพิการสามารถ ของภาครัฐอย2างเท2า

เข�าถึงบริการของภาครัฐ เทียมกัน

10 อบรมให�ความรู� เพื่อให�เจ�าหน�าที่และผู�ที่ จัดอบรมแก2เจ�าหน�าที่ของ 30,000         30,000        30,000        ผู�เข�าอบรมเข�า  - เจ�าหน�าที่และผู� กองสวัสดิการ

ด�านฌาปนกิจ ดําเนินงานสมาคมฌาปนกิจ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
 งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ใจการปฏิบัติงาน ดําเนินงานของสมาคม สังคม

สงเคราะห
 สงเคราะห
ฯ ได�ทราบถึง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ด�านฌาปนกิจ ได�ทราบขั้นตอนการ

กฎหมาย และขั้นตอน สมาคมละ 2 คน สงเคราะห
 ปฏิบัติงาน

การดําเนินงานของสมาคม 100%  - ได�ทราบกฏหมาย

ระเบียบที่เกี่ยวข�อง

 - เจ�าหน�าที่ผู�รับจด

ทะเบียนได�ทบทวนการ

ดําเนินงาน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 4 การสร�างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข�มแข็ง

     - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ที่ ๒  ด�านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

     - แนวทางที่  2.4  ส2งเสริมและสนับสนุนการแก�ไขปbญหาความยากจนอย2างยั่งยืน  โดยการสร�างงาน  สร�างอาชีพ  สร�างรายได�  และลดรายจ2ายของประชาชน

 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

ประชาชนเพื่อ ต2างๆ แก2ประชาชนในเขต จํานวน 62 ชุมชน งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล กิจกรรม เทศบาลได�รับการ สังคม

บริการและพัฒนา เทศบาล เทศบาลพบ บริการด�านต2างๆ

ประชาชน อย2างทั่วถึง

2 สถาบันการเงิน  - เพื่อให�ประชาชนในชุมชน  - จําหน2ายหุ�นเพื่อระดมทุน 50,000         50,000        50,000        จํานวนหุ�น  - ผู�ประกอบการราย กองสวัสดิการ

ชุมชนเทศบาล รู�จักพึ่งพากันและกัน  - ปล2อยเงินกู�เพื่อให�ผู� งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล 97,000 หุ�น ย2อยมีเงินไปลงทุน สังคม

นครนครศรี  - เพื่อให�ประชาชนรู�จักการ ประกอบการรายย2อยกู�ไป ประกอบอาชีพ

ธรรมราช บริหารจัดการเงินรายรับ ประกอบอาชีพ และส2งเงิน  - สามารถส2งใช�เงินกู�

รายจ2าย กู�คืนในอัตราดอกเบี้ยต่ํา คืนได�ในระยะเวลาที่

 - เพื่อเป\ดโอกาสให�คนที่ กําหนด
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วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

ต�องการประกอบอาชีพ  - ความอยู2ดีมีสุขใน

ทํามาหากินมีแหล2งเงินทุน ครอบครัวจะเกิดขึ้น

หลังประกอบอาชีพ

เลี้ยงครอบครัว

3 สนับสนุนการ เพื่อสนับสนุนให�ชุมชนมี สนับสนุนเงินทุนสําหรับเป_น 3,000,000     3,000,000   3,000,000   สมาชิกกองทุน กองทุนมีทุนสํารอง กองสวัสดิการ

ดําเนินงาน กองทุนสวัสดิการชุมชนที่ สวัสดิการประชาชนตามมติ งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล 14,100 ราย สําหรับจัดสวัสดิการให� สังคม

สวัสดิการชุมชน ช2วยเหลือเกื้อกูลกันตาม คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ กับสมาชิกกองทุน

(กองทุนสวัส นโยบายของรัฐ 29 มิถุนายน 2553 โดย

ดิการชุมชน) สมทบงบประมาณเข�า

กองทุนสวัสดิการชุมชน  

อัตรา  1:1:1 มีสมาชิก

 14,100 ราย
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 4 การสร�างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข�มแข็ง

     - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ที่ ๒  ด�านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

     - แนวทางที่  2.5  สร�างศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน

 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 เสริมสร�างการ  - เพื่อให�เด็กได�รับการ  - ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 800,000       800,000      800,000      - จํานวนศูนย
 เด็กมีความพร�อมใน สํานักการศึกษา

เรียนรู�และ เตรียมความพร�อมทั้ง 4 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล พัฒนาเด็กเล็ก การเข�าสู2การเรียน

พัฒนาเด็กเล็ก ด�าน ได�อย2างถูกต�อง จํานวน 20 ศูนย
 20 ศูนย
 การศึกษาภาคบังคับ

 - เพื่อให�ผู�เรียนมีส2วนร2วม  - จัดซื้อสื่ออุปกรณ
การ  - จํานวนเด็กเล็ก

ในการจัดการเรียนการสอน เรียนการสอน ในศูนย
พัฒนา

 - เพื่อให�ผู�เรียนมีความรู� เด็กเล็ก

และเข�าสังคมได�ดี 871 คน
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เปLาหมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค




 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

2 พัฒนาครูผู�ดูแล เพื่อพัฒนาความรู�ความ จัดอบรมสัมมนาครูศูนย
 126,000       126,000      126,000     จํานวนครูศูนย
 ครูศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สํานักการศึกษา

เด็กศูนย
พัฒนา สามารถของครูผู�ดูแล พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล พัฒนาเด็กเล็ก นําความรู�ที่ได�จากการ

เด็กเล็ก เด็กเล็ก จํานวน 1 ครั้ง เข�าอบรม อบรมไปพัฒนาการ

42 คน เรียนการสอนให�ดียิ่งขึ้น

 - 190 -

โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา

ที่



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 4 การสร�างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข�มแข็ง

     - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ที่ ๒  ด�านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

     - แนวทางที่  2.6  สนับสนุนให�ประชาชนออกกําลังกาย  และเล2นกีฬา เพื่อสร�างเสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดี

 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 พัฒนาบุคลากร เพื่อให�เจ�าหน�าที่ได�รับความรู� จัดส2งเจ�าหน�าที่อบรม 12,000         12,000        12,000        จํานวผู�เข�า เจ�าหน�าที่ที่ได�รับการ สํานักการศึกษา

(เจ�าหน�าที่) ความสามารถด�านการกีฬา ด�านการกีฬาป6ละ 1 ครั้ง งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล อบรม 1 คน อบรมมีความรู�ความ

มากยิ่งขึ้น สามารถด�านการกีฬา

มากขึ้น
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วัตถุประสงค
 เปLาหมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 4 การสร�างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข�มแข็ง

     - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ที่ ๒  ด�านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

     - แนวทางที่  2.7  เพิ่มลานกีฬา / ลานสุขภาพในชุมชน และสนับสนุนอุปกรณ
กีฬา

 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 ดูแลบํารุงรักษา  - ดูแลความสะอาดบริเวณ  - สนามกีฬามีความสะอาด 1,500,000     1,500,000   1,500,000   มีเจ�าหน�าที่ ทําให�สนามกีฬา และ สํานักการศึกษา

สนามกีฬาจังหวัด ทั่วไป ดูแลทรัพย
สินภายใน  - จัดจ�างเจ�าหน�าที่ดูแล งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ปฏิบัติงานดูแล สนามฟุตซอลมีความ

และสนามฟุต ในสนามกีฬาจังหวัด และ สนามกีฬาและสนาม สนาม 15 คน สะอาดและสมบูรณ


ซอลเทศบาล สนามฟุตซอล ฟุตซอล จํานวน 15 อัตรา ตลอดเวลาพร�อมให�

นครนครศรี  - เพื่อให�การบริการ บริการประชาชน

ธรรมราช ประชาชนอย2างมี

ประสิทธิภาพ
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 งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

2 ก2อสร�างปรับ  - เพื่อก2อสร�างหรือปรับปรุง  - ก2อสร�างหรือปรับปรุง 8,000,000     8,000,000    8,000,000   ก2อสร�างหรือ  - สนามกีฬามีสภาพ สํานักการศึกษา

ปรุงสนามกีฬา สนามกีฬาให�อยู2ในสภาพที่ ซ2อมแซมภายในสนามกีฬา งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ปรับปรุง สามารถใช�งานได�

หรือลานกีฬา สามารถใช�งานได�ตลอดเวลา เช2น จํานวน 2 ครั้ง ตลอดเวลา

ในเขตเทศบาล  - เพื่อความสะดวกและ  - ปรับปรุงหลังคาโรงยิม  - ประชาชนพึงพอใจ

ปลอดภัยของผู�มาใช�บริการ เนเชียม จากการใช�บริการ

 - ปรับปรุงพื้นสนามโรงยิม

เนเชียม

 - ปรับปรุงพื้นสนามกีฬา

กลางแจ�ง

 - ก2อสร�างหรือปรับปรุง

ห�องน้ํา ชาย-หญิง

 - ก2อสร�างหรือปรับปรุง

สนามกีฬาฟุตซอล

 - ก2อสร�างหรือปรับปรุง

สนามกีฬาอื่นๆ
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ที่
 งบประมาณและที่มา

โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 4 การสร�างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข�มแข็ง

     - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ที่ ๒  ด�านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

     - แนวทางที่ 2.8  พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย
สิน  โดยใช�เทคโนโลยีที่ทันสมัย

 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 รักษาความสงบ เพื่อดูแลรักษาความสงบ  - จัดจ�างเจ�าหน�าที่ 2,100,000     2,100,000   2,100,000   จํานวนเจ�าหน�า สามารถดูแลรักษาความ สํานักปลัด

เรียบร�อยและ เรียบร�อยและความมั่นคง ปฏิบัติงานจํานวน ๒3 อัตรา งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ที่ปฏิบัติงาน สงบเรียบร�อยและความ เทศบาล

ความมั่นคงภาย ด�านต2างๆ ภายในเขต  - ออกตรวจรักษาความ 23 คน มั่นคงในด�านต2าง ๆ 

ในเขตเทศบาล เทศบาล รวมถึงการแก�ไข สงบตามชุมชนและทั่วเขต ภายในเขตเทศบาลได�

ปbญหายาเสพติดและ เทศบาล   และดูแลแก�ไข ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

อาชญากรรม ปbญหายาเสพติด    และ ทําให�ประชาชนเกิด

อาชญากรรมต2างๆ ความพึงพอใจ

 - จัดระเบียบจราจรในจุด

ต2างๆ ภายในเขตเทศบาล
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เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

 - การจัดระเบียบสังคมและ

คุ�มครองเด็กและเยาวชน

2 ตั้งจุดบริการ เพื่อสร�างความปลอดภัยใน ตั้งจุดบริการความปลอดภัย 300,000       300,000      300,000     ตั้งจุดบริการ ช2วยลดความเสี่ยงต2อ สํานักปลัด

ความปลอดภัย ชีวิตและทรัพย
สินของผู�ใช� ทางถนน   ดังนี้ งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ความปลอดภัย การเกิดอุบัติเหตุทาง เทศบาล

ทางถนนช2วง รถใช�ถนนช2วงเทศกาลต2างๆ  - ช2วงเทศกาลป6ใหม2 ป6ละ 2 ครั้ง ถนนในช2วงเทศกาล

เทศกาล 1 จุดๆ ละ ๕ วัน ต2างๆ   เป_นการลด

 - ช2วงเทศกาลสงกรานต
 ความสูญเสียที่อาจเกิด

1 จุดๆ ละ ๕ วัน ขึ้นแก2ร2างกายชีวิตและ

ทรัพย
สินของ

ประชาชน
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โครงการ วัตถุประสงค
ที่
 งบประมาณและที่มา

เปLาหมาย



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

3 ติดตั้งวงจรป\ด  - เพื่อลดช2องว2างและโอกาส ติดตั้งกล�องโทรทัศน
 30,000,000   30,000,000     30,000,000    ติดตั้งกล�อง  - คดีประทุษร�ายต2อ กองวิชาการ

(CCTV) ภายใน ในการกระทําผิดของคนร�าย วงจรป\ด (CCTV) งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล วงจรป\ด  (CCTV ทรัพย
สิน ชีวิตร2างกาย และแผนงาน

เขตเทศบาล ให�น�อยลง ภายในเขตเทศบาล ป6ละ 50 จุด และเพศ ในเขต

 - เพื่อใช�ในการสืบสวน จํานวน 50 จุด เทศบาลน�อยลง

จับกุมกระทําผิด  - ประชาชนและ

 - เพื่อใช�เป_นพยานหลักฐาน นักท2องเที่ยวได�รับความ

ในการดําเนินคดีกับผู� ปลอดภัยในชีวิตและ

กระทําผิด ทรัพย
สินเพิ่มขึ้น

 - เพื่อปLองกันและปราบ  - สามารถใช�เป_นพยาน

ปรามอาชญากรรม หลักฐานในการดําเนิน

 - เพื่อรักษาความสงบ คดีกับคนร�ายผู�กระทํา

เรียบร�อยของชุมชนและ ผิดได�ดีขึ้น

สังคมตลอดจนนักท2องเที่ยว
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 4 การสร�างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข�มแข็ง

     - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ที่ ๒  ยุทธศาสตร
ด�านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

     - แนวทางที่ 2.9  เพิ่มประสิทธิภาพระบบการปLองกันและบรรเทาสาธารณภัย

 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 เพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ เพิ่มอัตรากําลังเจ�าหน�าที่ 6,700,000     6,700,000   6,700,000   จัดจ�างเจ�าหน�า สามารถเพิ่มประสิทธิ สํานักปลัด

การปLองกันและ ปLองกันและบรรเทา มาปฏิบัติงานด�านการปLอง งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ที่ปฏิบัติงาน ภาพในการปLองกันและ เทศบาล

บรรเทา สาธารณภัยด�านกําลังคน กันและบรรเทาสาธารณภัย เพิ่มขี้น 76 บรรเทาสาธารณภัยใด�

สาธารณภัย จํานวน 76 อัตรา คน ดีขึ้นเนื่องจากมีอัตรา

กําลังเพิ่มขึ้นใกล�เคียง

กับเครื่องมือเครื่องใช�
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เปLาหมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค




 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

2 ปLองกันอัคคีภัย  - เพื่อให�ประชาชนเข�ามามี  - จัดหาเครื่องดับเพลิงเคมี 300,000       300,000      300,000     จํานวนชุมชน  - ช2วยลดความเสี่ยงต2อ สํานักปลัด

ในชุมชน ส2วนร2วมในการปLองกัน แห�ง   ขนาด ๑๐ ปอนด
 งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ได�รับการปLอง การเกิดอัคคีภัยใน เทศบาล

อัคคีภัยในชุมชน พร�อมตู�ใส2ให�ชุมชน กันอัคคีภัย ชุมชน

 - สร�างความปลอดภัยใน  - จัดซื้อเครื่องช2วยหายใจ 62 ชุมชน  - เป_นการสร�างขวัญ

ชีวิตและทรัพย
สินของ (BA) ชนิดอัดอากาศแบบ กําลังใจให�กับประชาชน

ประชาชน สะพายหลัง ขนาด 300 ในชุมชนรวมทั้งให�

BAR ประชาชนเข�ามามี

 - อัดเครื่องดับเพลิงเคมีที่ ส2วนร2วม

ใช�แล�วให�กับชุมชน

 - ประชาสัมพันธ
การปLอง

กันอัคคีภัย   โดยจัดทํา

สติกเกอร
หมายเลข

โทรศัพท
แจ�งเหตุเพลิงไหม�
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

3 ฝvกอบรมอาสา เพื่อส2งเสริมให�ประชาชนได� จัดฝvกอบรมอาสาสมัคร 350,000       350,000      350,000     อาสาสมัคร ทําให�ประชาชนได�มี สํานักปลัด

สมัครปLองกัน รู�จักปLองกันและช2วยเหลือ ปLองกันสาธารณภัยใน งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล เข�าร2วมอบรม ความรู�เกี่ยวกับการ เทศบาล

และบรรเทา ตนเองด�านการปLองกัน ชุมชน  จํานวน 500 คน 500 คน ปLองกันสาธารณภัย

สาธารณภัยใน สาธารณภัยในชุมชน ต2างๆ ที่อาจเกิดขึ้นใน

ชุมชน ชุมชน

4 ปLองกันและ  - เพื่อบรรเทาความเดือด บรรเทาความเดือดร�อนแก2 400,000       400,000      400,000     แก�ปbญหาภัย  - ประชาชนมีน้ําสะอาด สํานักปลัด

บรรเทาภัยแล�ง ร�อนของประชาชนที่ประ ประชาชที่ขาดแคลนน้ํา งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล แล�งให�กับผู� ใช�ในการอุปโภค บริโภค เทศบาล

สบภัยแล�งในพื้นที่เทศบาล อุปโภค บริโภค และน้ํา เดือดร�อน ที่เพียงพอและทั่วถึง

นครนครศรีธรรมราช เพื่อการเกษตร โดยกําหนด 95%  - สามารถแก�ปbญหา

 - เตรียมการปLองกันและ แนวทางช2วยเหลือทั้งระยะ การขาดแคลนน้ําในช2วง

ประสานการปฏิบัติงาน สั้น  และระยะยาว หน�าแล�งได�

ระหว2างส2วนราชการต2างๆ

ที่เกี่ยวข�อง ทั้งหน2วย

ปฏิบัติ และหน2วยสนับ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

สนุนให�สามารถดําเนินการ

ปLองกันและแก�ปbญหาได�

อย2างรวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ

5 ส2งเสริมสนับสนุน  - เพื่อส2งเสริมให�สมาชิก  - จัดฝvกซ�อมทบทวนการใช� 50,000         50,000        50,000        อปพร.ร2วม ศูนย
 อปพร.เทศบาล สํานักปลัด

กิจกรรม อปพร. อปพร.    มีส2วนร2วมใน อุปกรณ
เครื่องมือให�กับ งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล กิจกรรมเทศกาล นครนครศรีธรรมราช เทศบาล

เทศบาลนคร กิจกรรมต2างๆ และฝvกซ�อม อปพร.  เดือนละ ๑ ครั้ง ต2างๆ 5 ครั้ง มีความพร�อมในการ

นครศรีธรรมราช การใช�อุปกรณ
เครื่องมือ  - จัดให� อปพร.ร2วม ปฏิบัติงานกิจกรรม

เครื่องใช� สร�างความเข�มแข็ง กิจกรรมของเทศบาลในงาน มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ให�กับศูนย
 อปพร.เทศบาล เทศกาลต2างๆ เช2น เทศกาล

นครนครศรีธรรมราช ป6ใหม2 เทศกาลสงกรานต


 - สนับสนุนงบประมาณ เทศกาลงานเดือนสิบ

การจัดกิจกรรมของ อปพร. เทศกาลลอยกระทง ฯลฯ

 - จัดกิจกรรมวัน อปพร.
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมแห2งการเรียนรู�และภูมิปbญญาเพื่อสร�างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช

     - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ที่ ๓  ด�านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

     - แนวทางที่ 3.1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน แหล2งเรียนรู� และสนับสนุนการมีส2วนร2วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส2วน

 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 แข2งขันคนเก2ง  - เพื่อคัดเลือกนักเรียน  - นักเรียนคนเก2งได�รับการ 400,000       500,000      600,000     นักเรียนที่เข�า  - นักเรียนคนเก2งสร�าง สํานักการศึกษา

เทศบาลระดับ คนเก2งโรงเรียนในสังกัด พัฒนาด�านวิชาการเต็มตาม งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล แข2งขันประสบ ชื่อเสียงให�กับโรงเรียน

ประเทศ เทศบาลฯ ระดับชั้น ป.5 ศักยภาพ ครูผู�สอนมีการ ผลสําเร็จ เทศบาลและท�องถิ่น

และ  ม.2 เป_นตัวแทนเข�า พัฒนาการจัดการเรียน 100%  - นักเรียน ครู มีขวัญ

แข2งขันระดับประเทศ ใน การสอนอยู2เสมอ กําลังใจในการทํางาน

5 กลุ2มสาระการเรียนรู�  - นักเรียนที่เป_นตัวแทนได�  - เทศบาลนครนคร-

ประกอบด�วย รับทุนสนับสนุนในการ ศรีธรรมราชมีชื่อเสียง

คณิตศาสตร
  วิทยาศาสตร
 เตรียมความพร�อมเพื่อเข�า ในด�านการจัดการ

ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ ร2วมการแข2งขันระดับ ศึกษาเป_นที่ประจักษ
ใน

สังคมศึกษาฯ ตามกําหนด ประเทศ ระดับประเทศ

 - 201 -

เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา

วัตถุประสงค


รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

การที่กรมส2งเสริมการ  - เทศบาลนครนครศรี

ปกครองท�องถิ่นกําหนด ธรรมราชมีชี่อเสียงในด�าน

 - จัดเตรียมความพร�อม การจัดการศึกษาเชิง

ให�กับนักเรียนตัวแทน ประจักษ
ในระดับประเทศ

และจัดส2งนักเรียนและครู

ผู�ฝvกสอนเข�าแข2งขันใน

ระดับประเทศตามกําหนด

การที่กรมส2งเสริมการ

ปกครองท�องถิ่นกําหนด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

2 แข2งขันทักษะ  - เพื่อพัฒนาทักษะทาง  - นักเรียนทุกคนได�รับการ     2,500,000    2,500,000    2,500,000 นักเรียนที่เข�า  - นักเรียนเกิดการเรียน สํานักการศึกษา

วิชาการระดับ วิชาการของนักเรียนโรง พัฒนาทักษะด�านวิชาการ งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ร2วมแข2งขัน รู�อย2างมีความสุข

เทศบาล เรียนในสังกัดทั้ง 8 กลุ2ม ตรงตามความถนัดและ ประสบผล  - ครูผู�สอนทุกคนได�รับ

ระดับภาค และ สาระการเรียนรู� ความสามารถของตนเอง สําเร็จ 80% การพัฒนาสู2ความเป_น

ระดับประเทศ  - เพื่อกระตุ�นครูผู�สอนให� ครบทั้ง 8 กลุ2มสาระการ ครูมืออาชีพ

เกิดความกระตือรือร�นใน เรียนรู�  - ผู�ปกครอง/ชุมชนมี

การพัฒนาวิชาชีพ  - ครูผู�สอนทุกคนเกิดความ ความพึงพอใจต2อการ

 - เพื่อจัดนิทรรศการเผย กระตือรือร�นในการพัฒนา จัดการศีกษาโดยรวม

แพร2ผลงานนักเรียน/ครู วิชาชีพของตน ของเทศบาล 

ผู�สอนโรงเรียนในสังกัด  - นักเรียน/ครูผู�สอนโรง  - ตัวแทนนักเรียนแต2

 - เพื่อคัดเลือกนักเรียน เรียนในสังกัดได�แลก ละกลุ2มสาระการเรียนรู�

เป_นตัวแทนเข�าแข2งขัน เปลี่ยนเรียนรู�และร2วม ที่เข�าแข2งขันในระดับ

ทักษะวิชาการระดับภาค/ ภาคภูมิใจในผลงาน ภาค/ระดับประเทศ

ประเทศ ประสบความสําเร็จ

 - จัดส2งนักเรียนตัวแทน

เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา

วัตถุประสงค
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ที่ โครงการ



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

เข�าแข2งขันในระดับภาค  - ได�ตัวแทนนักเรียนแต2ละ  - เทศบาลนครนครศรี

และระดับประเทศ กลุ2มสาระการเรียนรู�เข�า ธรรมราชประสบความ

แข2งขันในระดับภาค/ สําเร็จในการประกวด/

ประเทศ จัดการแข2งขันทักษะ

วิชาการในระดับภาค/

ประเทศ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

3 การพัฒนาการ  - เพื่อพัฒนาและเสริมสร�าง  - สถานศึกษาโรงเรียนใน 3,000,000     3,000,000   3,000,000    - ระดับความ  - คณะกรรมการสถาน สํานักการศึกษา

จัดการศึกษาโดย ความเข�มแข็งของคณะ- สังกัดเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล พึงพอใจของผู� ศึกษาขั้นพื้นฐานมีความ

ใช�โรงเรียนเป_น กรรมการสถานศึกษาขั้น  - คณะกรรมการสถาน ปกครองและ เข�มแข็งสามารถเข�าไป

ฐานในการพัฒนา พื้นฐานให�เข�ามามีบทบาท ศึกษาโรงเรียนในสังกัด ชุมชนต2อการ มีบทบาทในการจัดการ

ท�องถิ่น ในการจัดการศึกษาของ ทุกคน จัดการศึกษา ศึกษาของโรงเรียน

(SBMLD) โรงเรียน  - จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา ของโรงเรียน  - โรงเรียนในสังกัดมี

 - เพื่อพัฒนาและเสริมสร�าง การจัดการศึกษา เช2น ส2ง  - จํานวน ความคล2องตัวในการ

ให�โรงเรียนในสังกัดมีความ เสริมภูมิปbญญาท�องถิ่น โรงเรียน 10 จัดการศึกษา   

คล2องตัวในการจัดการศึกษา เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว โรงเรียน  - โรงเรียนในสังกัดจัด

เพื่อพัฒนาคุณภาพผู�เรียน พระราชดําริ ส2งเสริมอาชีพ การศึกษาในระบบและ

 - เพื่อพัฒนาและส2งเสริมให� ระหว2างเรียนหรือกิจกรรม นอกระบบ   และตาม

โรงเรียนในสังกัดเป_นฐานใน อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง เป_นต�น อัธยาศัยให�ประชาชน

การพัฒนาท�องถิ่นอย2างเป_น   ได�เรียนรู�ตลอดชีวิต

ระบบเกิดการเรียนรู�ตลอด

ชีวิต
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

4 สนับสนุนพัฒนา  - ดําเนินการคัดเลือก  - นักเรียนได�รับการพัฒนา 500,000       600,000      700,000     ตัวแทนนักเรียน  - ได�ผู�เรียน/นักเรียน สํานักการศึกษา

อัจฉริยภาพ นักเรียนคนเก2งโรงเรียน ด�านวิชาการเต็มตาม งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ที่เข�าร2วมแข2ง ที่เป_นตัวแทนเข�าร2วม

นักเรียนคนเก2ง ในสังกัดทั้งระดับประถม ศักยภาพ ครูผู�สอนมีการ ขันประสบผล การแข2งขันระดับ

เทศบาล ศึกษาและระดับมัธยม พัฒนาการจัดการเรียน สําเร็จ 80% ประเทศ

ศึกษา เข�าแข2งขันวิชาการ การสอนอยู2เสมอ  - ผู�เรียน/นักเรียนที่

ในระดับประเทศกับ  - นักเรียนที่เป_นตัวแทนได� เป_นตัวแทนประสบ

สถาบันการศึกษาที่มีชื่อ รับทุนสนับสนุนในการ ความสําเร็จในการ

เสียง หน2วยงานของรัฐ เตรียมความพร�อมเข�า เข�าร2วมการแข2งขัน

ด�านการศึกษา เช2น แข2งขันระดับประเทศ ระดับประเทศ

โครงการเพชรยอดมงกุฎ  - เทศบาลฯ มีชื่อเสียงใน  - เทศบาลฯ มีชื่อเสียง

ของ สพฐ. โครงการวิชาการ ด�านการจัดการศึกษา ด�านการจัดการศึกษา

สู2โอลิมป\คของ  สพฐ. เชิงประจักษ
ในระดับ เป_นที่ประจักษ
ในการ

โครงการพัฒนาอัจฉริย ประเทศ สอบระดับประเทศ

ภาพของ สสวท. เป_นต�น

 - สนับสนุนงบประมาณ
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เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา

วัตถุประสงค
ที่ โครงการ



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

ในการดําเนินการเตรียม

ความพร�อม และจัดส2ง

นักเรียนพร�อมครูผู�ฝvกสอน

เข�าร2วมการแข2งขันระดับ

ประเทศ

5 วัดผลและประ เพื่อจัดทําเครื่องมือวัดผล จัดสอบวัดผลนักเรียนทุก        200,000       200,000      200,000 จํานวนนักเรียน นักเรียนสามารถรู� สํานักการศึกษา

เมินผลการ ให�กับโรงเรียนในสังกัด คน ป6การศึกษาละ 2 ครั้ง งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล เข�าสอบวัดผล ระดับผลการเรียนรู�

ศึกษา เทศบาล 9,596 คน ของตนเองของแต2ละ

ภาคการศึกษา

วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา
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ที่ โครงการ



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

6 ประชุมอบรม  - เพื่อพัฒนาบุคลากรใน  - ครูผู�สอน นักเรียนในสัง 2,500,000     2,500,000   2,500,000    - ร�อยละของ  - ครูผู�สอนโรงเรียนใน สํานักการศึกษา

สัมมนาพนักงาน สังกัดให�มีความรู�ความ กัดทุกคนได�รับการพัฒนา งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล พนักงานครูและ สังกัดสามารถจัดการ

ครูเทศบาลและ สามารถในด�านการจัดการ ความรู� ความสามารถในการ บุคลากรทาง เรียนการสอนได�บรรลุ

บุคลากรทาง เรียนการสอน บรรลุตาม จัดการเรียนการสอนตาม การศึกษาเข�า ตามเปLาหมายของหลัก

การศึกษา เปLาหมายของหลักสูตร หลักสูตรแกนกลาง รับอบรม สูตรแกนกลาง

แกนกลาง  - ครูผู�สอนโรงเรียนในสัง  - จัดประชุม  - ครูผู�สอนโรงเรียนใน

 - เพื่อสร�างเสริมประสิทธิ กัดทุกคนได�รับการจัดการ อบรมสัมมนา สังกัดสามารถจัดการ

ภาพการเรียนการสอนด�วย เรียนการสอนด�วยเทคโน ป6ละ 5 ครั้ง เรียนการสอนด�วย

เทคโนโลยีสารสนเทศ โลยี เทคโนโลยี

 - เพื่อพัฒนาศักยภาพของ  - ผู�บริหารการศึกษาและ  - ผู�บริหารสถานศึกษา

ผู�บริหารสถานศึกษา และ บุคลากรทางการศึกษาได� และบุคลากรทางการ

บุคลากรทางการศึกษา รับการพัฒนาศักยภาพ ศึกษาสามารถบริหาร

 - เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย และมีความสามารถในการ จัดการได�อย2างมีประ

การจัดการศึกษาให�บรรลุ บริหารจัดการศึกษา สิทธิภาพและเกิด

เปLาหมายของหน2วยงาน ประสิทธิผล
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

7 พัฒนาวิชาการ  - เพื่อพัฒนาวิชาการของ  - สนับสนุนและสรรหา 11,000,000   11,000,000     11,000,000    มีครูปฏิบัติการ  - นักเรียนทุกคนมี สํานักการศึกษา

และบุคลากรทาง โรงเรียนมีความก�าวหน�า ครูปฏิบัติการสอนอัตรา งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล สอนในสาขา ความสามารถเรียนรู�

การศึกษาใน ทุกกลุ2มสาระการเรียนรู� จ�างชั่วคราว จํานวน วิชาที่ขาดแคลน และพัฒนาตนเองได�

โรงเรียน  - เพื่อพัฒนาการเรียนรู� 101  อัตรา ปฏิบัติการ จํานวน 101 เต็มศักยภาพ

ของนักเรียนให�มีผลสัม สอนในโรงเรียนสาขาวิชา คน  - นักเรียนทุกคนพัฒนา

ฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ที่ขาดแคลน การเรียนรู�ให�มีผล

 - เพื่อพัฒนาการเรียนการ  - จัดจ�างพนักงานขับรถ สัมฤทธิ์ทางการเรียน

สอนโดยนํานวัตกรรมไป โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทุกกลุ2มสาระการเรียน

ใช�ในการพัฒนางาน จํานวน 10 อัตรา รู�สูงขึ้น

วิชาการ  - ชุมชนและผู�ปกครอง

 - เพื่อให�ชุมชนมีส2วนร2วม มีส2วนร2วมในการสนับ

ในการพัฒนาวิชาการ สนุนส2งเสริมการศึกษา

 - เพื่อจัดกระบวนการ ของโรงเรียนมากขึ้น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

บริหารบุคลากรปฏิบัติ

การสอนให�มีความ

เหมาะสมและตรงความรู�

ความสามารถในสาขา

วิชาเอกเฉพาะตําแหน2ง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

8 การประชุมเชิง  - เพื่อจัดทําแผนพัฒนา  - สนับสนุนค2าใช�จ2ายใน        320,000       350,000      400,000  - จํานวนโรง สถานศึกษาโรงเรียนใน สํานักการศึกษา

ปฏิบัติการจัด การศึกษาของสถานศึกษา การจัดทําแผนพัฒนาการ งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล เรียน ที่มีการ สังกัดและสํานักการ

ทําแผนพัฒนา โรงเรียนในสังกัด ศึกษาของสถานศึกษา จัดทําและปรับ ศึกษามีแผนพัฒนาการ

การศึกษา  - เพื่อจัดทําแผนพัฒนา โรงเรียนในสังกัดและ ปรุงแผนพัฒนา ศึกษา

การศึกษาของสํานักการ สํานักการศึกษา การศึกษา

ศึกษา  - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 10 โรงเรียน

 - เพื่อปรับปรุงการจัดทํา จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา  - จํานวนศูนย


แผนพัฒนาการศึกษาของ ของสถานศึกษาโรงเรียน พัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียนในสังกัดและ ในสังกัดและสํานักการ ที่มีการจัดทํา

สํานักการศึกษา ศึกษา และปรับปรุง

แผนพัฒนาการ

ศึกษา 20

ศูนย


โครงการ วัตถุประสงค
ที่ เปLาหมาย
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 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

9 การประกวด เพื่อจัดส2งแผนพัฒนาการ สถานศึกษาและสํานัก        550,000       550,000      550,000  - จํานวนโรง สถานศึกษาและสํานัก สํานักการศึกษา

แผนพัฒนาการ ศึกษาของสถานศึกษาและ การศึกษาได�รับรางวัล งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล เรียนส2งแผน การศึกษาได�รับรางวัล

ศึกษาดีเด2น สํานักการศึกษาเข�าประ เข�าประกวด จากการส2งแผนเข�า

ระดับสถาน กวด จํานวน 10 ประกวด

ศึกษาและระดับ โรงเรียน

องค
กรปกครอง  - จํานวนสถาน

ส2วนท�องถิ่น ศึกษาและสํา

นักการศึกษา

ที่ได�รับรางวัล

จากการส2งแผน

เข�าประกวด
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เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค




 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

10 อาหารกลางวัน เพื่อให�นักเรียนได�รับ จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ
เครื่อง 25,000,000   25,000,000     25,000,000    จํานวนนักเรียน นักเรียนทุกคนได�รับ สํานักการศึกษา

ประทานอาหารมื้อกลางวัน บริโภคสําหรับประกอบ งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล และเด็กศูนย
 ประทานอาหาร  ที่มี

ทุกคน ครบทุกวันตลอด อาหารกลางวันในสถาน พัฒนาเด็กเล็ก คุณภาพ  และเพียงพอ

ป6การศึกษา ศึกษาสังกัดเทศบาล ได�รับอาหาร ตลอดป6การศึกษา

และศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก กลางวัน

9,596 คน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

11 อาหารเสริมนม  - เพื่อให�เด็กได�รับอาหาร  - โรงเรียนสังกัดเทศบาล 23,603,400   23,603,400     23,603,400    จํานวนนักเรียน เด็กได�รับอาหารเสริม สํานักการศึกษา

เสริมนมอย2างทั่วถึงและ  - โรงเรียนสังกัด   สพฐ. งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล และเด็กศูนย
 นมอย2างเพียงพอทําให�

เพียงพอ จํานวน 4 โรงเรียน พัฒนาเด็กเล็ก มีสุขภาพร2างกาย

 - เพื่อเสริมสร�างสุขภาพ  - ศูนย
การศึกษาพิเศษ ได�รับอาหาร แข็งแรงมากยิ่งขึ้น

ร2างกายของเด็กให�สมบูรณ
 ประจําจังหวัด เสริมนม

แข็งแรง  - ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 9,596 คน

จํานวน 20 ศูนย
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

12 ปรับปรุงหลักสูตร  - เพื่อปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษาโรงเรียนใน 200,000       250,000      300,000      - ร�อยละความ  - สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา

ประถมศึกษา/ สถานศึกษาของโรงเรียนใน สังกัดเทศบาล   จํานวน งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล พึงพอใจของ ในสังกัดมีหลักสูตรที่มี

มัธยมศึกษา สังกัด 10 โรงเรียน มีการปรับ บุคลากรใน ประสิทธิภาพ

 - เพื่อประเมินผลการใช� ปรุงหลักสูตรอย2างน�อยป6 สถานศึกษาต2อ  - หลักสูตรสถานศึกษา

หลักสูตรสถานศึกษา ละ 1 ครั้ง และมีหลักสูตร การพัฒนาหลัก ได�รับการพัฒนา / 

โรงเรียนในสังกัด สถานศึกษาสอดคล�องกับ สูตร ปรับปรุงให�สอดคล�อง

หลักสูตรแกนกลางการ  - ปรับปรุง กับความต�องการและ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรป6ละ เหมาะสมกับสภาพ-

1 ครั้ง การณ
ที่เปลี่ยนแปลงไป
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

13 ส2งเสริมพัฒนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน จัดประชุมสัมมนาเชิง 300,000       300,000      300,000     ประชุมเชิง พนักงานครู บุคลากร สํานักการศึกษา

การจัดการเรียน การสอนให�สอดคล�องกับ ปฏิบัติการในการพัฒนา งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ปฏิบัติการ ทางการศึกษาในสังกัด

การสอนรองรับ นโยบายประชาคมอาเซียน การเรียนการสอน ศึกษา จํานวน 1 ครั้ง มีความรู� ความสามารถ

การเข�าสู2ประชา ดูงาน ประเทศเพื่อนบ�าน ในด�านการจัดการเรียน

คมอาเซียน ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล การสอนหลักสูตรสถาน

ศึกษาให�เป_นปbจจุบัน

และสอดคล�องกับการ

เปลี่ยนแปลงของ

ประเทศเพื่อนบ�านใน

กลุ2มอาเซียน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

14 จัดซื้อวัสดุ  - เพื่อให�โรงเรียนเทศบาล จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ
ประ 15,000,000   15,000,000     15,000,000    จํานวนวัสดุและ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล สํานักการศึกษา

ครุภัณฑ
สําหรับ และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมี เภทต2างๆ เช2น โตqะ เก�าอี้ งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ครุภัณฑ
ที่จัดซื้อ 10 โรงเรียน และศูนย


โรงเรียนและ วัสดุครุภัณฑ
เพียงพอในการ คอมพิวเตอร
 รถตู� อุปกรณ
 ป6ละ 50 พัฒนาเด็กเล็ก  มีวัสดุ

ศูนย
พัฒนาเด็ก ปฏิบัติงาน สื่อการเรียนการสอน หรือ รายการ ครุภัณฑ
เพียงพอในการ

เล็ก  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ วัสดุครุภัณฑ
ประเภทอื่นๆ ปฏิบัติงาน  ทําให�การ

ในการบริหารการจัดการ ให�กับโรงเรียนในสังกัด ปฏิบัติงานมีประสิทธิ-

เรียนการสอน เทศบาล และศูนย
พัฒนา ภาพมากขึ้น

เด็กเล็ก 

15 ก2อสร�างปรับปรุง เพื่อก2อสร�าง ปรับปรุง โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 30,000,000   30,000,000     30,000,000    โรงเรียนในสัง โรงเรียนในสังกัดเทศบาล สํานักการศึกษา

อาคารเรียนหรือ ซ2อมแซมหรือต2อเติมอาคาร 10  โรงเรียน และศูนย
 งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล กัดเทศบาลและ 10 โรงเรียนและศูนย


อาคารประกอบ เรียน  อาคารประกอบอื่นๆ พัฒนาเด็กเล็ก 20 ศูนย
 ศูนย
พัฒนาเด็ก พัฒนาเด็กเล็กมีอาคาร

อื่น ๆ  ให�มั่นคงถาวรสวยงามหรือ เล็กเทศบาลมี เรียนที่เพียงพอ

ก2อสร�างอาคารเรียนใหม2ให� อาคารเรียน

เพียงพอกับจํานวนนักเรียน เพียงพอ 100%

หรือทาสีอาคารเรียน ฯลฯ
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 งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

16 ปรับปรุงภูมิทัศน
 เพื่อให�ภูมิทัศน
ภายใน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 500,000       500,000      500,000     จํานวนโรงเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล สํานักการศึกษา

ภายในโรงเรียน โรงเรียน  และศูนย
พัฒนา 10  โรงเรียน และศูนย
 งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล เรียนและศูนย
 10 โรงเรียนและศูนย


หรือศูนย
พัฒนา เด็กเล็กสวยงาม มีระเบียบ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล พัฒนาเด็กเล็กที่ พัฒนาเด็กเล็กมีภูมิทัศน


เด็กเล็ก น2าอยู2สร�างบรรยากาศที่ดี 20 ศูนย
 ได�รับการปรับ สวยงาม น2าอยู2

ต2อการเรียนการสอน ปรุง

17 การพัฒนา เพื่อส2งเสริมพัฒนาความรู� จัดอบรมให�ความรู�แก2 1,425,000     1,425,000   1,425,000   จํานวนพนักงาน พนักงานครูของโรงเรียน สํานักการศึกษา

พนักงานครูของ ความสามารถให�กับพนักงาน พนักงานครูของโรงเรียน งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ครูเข�ารับการ ในสังกัดเทศบาลมี

โรงเรียนสังกัด ครูของโรงเรียนในสังกัด ในสังกัดเทศบาล และครู อบรม ความรู�ความสามารถ

เทศบาล เทศบาล ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ด�านการจัดการเรียน

การสอนมากยิ่งขึ้น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

18 จัดงานชุมนุม  - เพื่อส2งเสริมให�กิจการ จัดงานชุมนุมลูกเสือท�อง  - 4,000,000    - จํานวน 1 ครั้ง  - กิจการลูกเสือท�องถิ่น สํานักการศึกษา

ลูกเสือท�องถิ่น ลูกเสือท�องถิ่นให�มีความ ถิ่นไทย ระดับภาคใต� งบเทศบาล ได�รับการส2งเสริมและ

ไทย เจริญก�าวหน�า ฟyzนฟูให�มีความเจริญ

 - เพื่อส2งเสริมให�ลูกเสือ ก�าวหน�า

เนตรนารี มีความเข�าใจใน  - ลูกเสือ เนตรนารี ได�

หลักการและวิธีการของ รับการพัฒนาให�มี

ลูกเสือ ศักยภาพและความ

 - เพื่อพัฒนาลูกเสือ เนตร พร�อมในการเข�าร2วม

นารีให�มีศักยภาพและ กิจกรรมลูกเสือระดับ

ความพร�อมในการเข�าร2วม ชาติและนานาชาติ

กิจกรรมลูกเสือระดับชาติ

และระดับนานาชาติ
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ที่
 งบประมาณและที่มา

โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

19 พัฒนาห�องสมุด เพื่อส2งเสริมให�เด็กนักเรียน จัดซื้อหนังสือให�กับห�องสมุด 1,000,000     1,000,000   1,000,000   จํานวน 10 เด็กนักเรียนได�มีหนังสือ สํานักการศึกษา

โรงเรียน ได�มีหนังสืออ2านที่หลากหลาย โรงเรียนในสังกัดเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล โรงเรียน อ2านที่หลากหลายมาก

มากขึ้น และส2งเสริมให�เด็ก ยิ่งขึ้น และเด็กมีนิสัย

มีนิสัยรักการอ2านมากขึ้น รักการอ2านมากขึ้น

20 ส2งเสริมกิจกรรม  - เพื่อพัฒนาบุคลากรใน  - ครูผู�สอน/บุคลากร 550,000       770,000      880,000     จํานวน 10 โรงเรียนในสังกัด สํานักการศึกษา

รักการอ2านใน สังกัดให�มีความรู�ความ นักเรียนในสังกัดทุกคนได� งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล โรงเรียน จํานวน 10 โรงเรียน

สถานศึกษา สามารถในด�านการจัด รับการพัฒนาความรู� สามารถบริหารจัด

อปท. กิจกรรมส2งเสริมการอ2าน ความสามารถในด�านการ กิจกรรมส2งเสริมการ

 - เพื่อสร�างเสริมประสิทธิ- อ2าน อ2านได�อย2างมีประสิทธิ

ภาพการเรียนการสอนด�วย  - ครูผู�สอน/บุคลากร ภาพและเกิดประสิทธิ

กิจกรรมส2งเสริมการอ2าน โรงเรียนในสังกัดทุกคน ผล ตลอดจนได�รับ

 - เพื่อพัฒนาศักยภาพของ ได�รับการพัฒนาในการ การสนับสนุน

ผู�บริหารสถานศึกษา  และ จัดการเรียนการสอนด�วย งบประมาณจากกรม

บุคลากรทางการศึกษา ใน กิจกรรมส2งเสริมการอ2าน ส2งเสริมการปกครอง

การบริหารจัดการศึกษา  - ผู�บริหารการศึกษาและ ท�องถิ่น และหรือ สสส.
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 งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

ด�านการอ2าน บุคลากรทางการศึกษาได�

รับการพัฒนาศักยภาพ 

ความสามารถในการบริหาร

จัดการศึกษาด�านการอ2าน

21 พัฒนาศูนย
การ เพื่อจัดการเรียนอาเซียน สถานศึกษาโรงเรียนในสัง 500,000       500,000      500,000     จํานวนโรงเรียน สถานศึกษาโรงเรียนใน สํานักการศึกษา

เรียนรู�อาเซียน ศึกษาในสถานศึกษา กัดมีศูนย
การเรียนรู�อาเซียน งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ที่มีศูนย
อาเซียน สังกัดสามารถใช�

ศึกษา โรงเรียนในสังกัด ศึกษา ศึกษา 10 ประโยชน
จากศูนย
การ

โรงเรียน เรียนรู�อาเซียนศึกษาที่

จัดชั้นในโรงเรียนได�เป_น

อย2างดี

22 พัฒนาสื่อการ เพื่อพัฒนาสื่อการเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 385,000      385,000     385,000    จํานวนโรงเรียน โรงเรียนมีสื่อการเรียน สํานักการศึกษา

เรียนการสอน การสอน  โดยการมีส2วน จํานวน 10 โรงเรียน งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ที่พัฒนาสื่อ การสอนจากการมีส2วน

โดยการมีส2วน ร2วมของครู  ชุมชน และ การเรียนการ ร2วมของครู ชุมชน 

ร2วมของครูชุมชน นักเรียน สอน 10 และนักเรียน

และนักเรียน โรงเรียน
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ที่
 งบประมาณและที่มา

โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

23 พัฒนาการเรียนรู� เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน  - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 880,000       880,000      880,000     จํานวนโรงเรียน ครูผู�สอนมีความรู�ความ สํานักการศึกษา

สู2ประชาคม การสอนในกลุ2มสาระการ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ที่พัฒนาการจัด เข�าใจในการจัดทํา/ใช�

อาเซียน เรียนรู�ต2างๆ ให�พร�อมเข�า การสอนของโรงเรียนใน การเรียนการ แผน เพื่อใช�ในการ

สู2ประชาคมอาเซียน สังกัด สอน 10 พัฒนาการจัดการเรียนรู�

 - ครูผู�สอนสามารถจัดทํา/ โรงเรียน สู2ประชาคมอาเซียน

ใช�แผนการจัดการเรียนรู�ที่

สอดคล�องกับการเข�าสู2

ประชาคมอาเซียน

24 อุดหนุนชุมนุม เพื่อจ2ายเป_นเงินอุดหนุนการ องค
กรปกครองส2วนท�องถิ่น 40,000         40,000        40,000        จ2ายเป_นเงินอุด องค
กรปกครองส2วน สํานักการศึกษา

ลูกเสือท�องถิ่น เข�าร2วมกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ ที่ได�รับมอบหมายจากกรม งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล หนุนให�แก2 ท�องถิ่นที่ได�รับมอบ-

แห2งชาติ ท�องถิ่นแห2งชาติ ส2งเสริมการปกครองท�องถิ่น ชุมนุมลูกเสือฯ หมายได�จัดกิจกรรม

ให�จัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ จํานวน 1 ครั้ง ชุมนุมลูกเสือท�องถิ่น

ท�องถิ่นแห2งชาติ แห2งชาติ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมแห2งการเรียนรู�และภูมิปbญญาเพื่อสร�างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช

     - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ที่ 3  ด�านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

     - แนวทางที่  3.2  พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน  ด�วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 เชื่อมต2อเครือ  - เพื่อให�บุคลากรในโรงเรียน เชื่อมต2ออินเตอร
เน็ตความ 1,596,000     1,596,000   1,596,000   โรงเรียนในสัง บุคลากรในโรงเรียน สํานักการศึกษา

ข2ายอินเตอร
เน็ต ก�าวทันนวัตกรรมสิ่งใหม2ๆ เร็วสูงสําหรับโรงเรียนสังกัด งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล กัดเทศบาล สามารถค�นหาความรู�

 - เพื่อพัฒนาโรงเรียนใน เทศบาล มีอินเตอร
เน็ต ข�อมูลใหม2ๆ ได�รวดเร็ว

สังกัดเทศบาลให�มีความ ความเร็วสูง ก�าวทันข2าว และ เหตุ

ทันสมัยและก�าวทัน 10 โรงเรียน การณ
ปbจจุบันได�ทัน

เทคโนโลยี ท2วงที
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เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมแห2งการเรียนรู�และภูมิปbญญาเพื่อสร�างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช

     - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ที่ 3  ด�านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

     - แนวทางที่  3.3  ส2งเสริมและสนับสนุนให�เด็กเป_นคนดี  มีความรู�คู2คุณธรรม

 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 พัฒนาแหล2ง  - เพื่อจัดหา / จัดซื้อวัสดุ สถานศึกษาโรงเรียนใน 100,000       150,000      200,000      - จํานวน โรงเรียนเป_นแหล2งเรียน สํานักการศึกษา

เรียนรู�ของ อุปกรณ
สนับสนุนแหล2งการ สังกัดเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล โรงเรียนที่ได�รับ รู�สําหรับประชาชนใน

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

ประถมศึกษาและมัธยม แหล2งเรียนรู� ประสิทธิภาพ

ศึกษา 10 โรงเรียน
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เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

2 วันเด็กแห2งชาติ  - เพื่อสนับสนุนให�นักเรียน จัดกิจกรรมส2งเสริมให�เด็ก 400,000       400,000      400,000     เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนได�มี สํานักการศึกษา

และเด็กเยาวชนพัฒนา และเยาวชนได�มีประสบ งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล เข�าร2วมกิจกรรม ประสบการณ
   ทักษะ 

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

 - เพื่อส2งเสริมการแสดงออก ความคิด ความสามารถ และการบันเทิงและ

ซึ่งความรู�ความคิดและ การแสดงออก และการ ภาคภูมิใจที่เห็นผู�ใหญ2

ทักษะของเด็กและเยาวชน บันเทิง เห็นความสําคัญของ

 - เพื่อให�เด็กและเยาวชน เด็ก

ได�มีประสบการณ
จริงทั้ง

ภาคทฤษฏีและภาค

ปฏิบัติจากกิจกรรม

นิทรรศการ

โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
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ที่
 งบประมาณและที่มา



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมแห2งการเรียนรู�และภูมิปbญญาเพื่อสร�างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช

     - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ที่ 3  ด�านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

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

 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 ส2งเสริมสุขภาพ เพื่อให�เด็กและเยาวชนได�  - จัดการแข2งขันกีฬาชุมชน 3,500,000     3,500,000   3,500,000   จํานวนชุมชน ประชาชนมีการออก กองสวัสดิการ

และการแข2งขัน มีสถานที่ และอุปกรณ
กีฬา และเยาวชน งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล เข�าร2วมแข2งขัน กําลังกายโดยทั่วถึงและ สังคม

กีฬาในชุมชน ในการออกกําลังกายอย2าง  - ชุมชนในเขตเทศบาล 62 ชุมชน มีความรู�ความเข�าใจใน

ทั่วถึงทุกชุมชน จํานวน  62 ชุมชน การดูแลสุขภาพ 

2 จัดการแข2งขัน  - เพื่อเป_นการส2งเสริม จัดการแข2งขันกีฬา ดังนี้ 500,000       500,000      500,000      - มีนักเรียนเข�า  - ผู�เข�าร2วมกิจกรรมจะ สํานักการศึกษา

กีฬานักเรียนกลุ2ม สุขภาพของนักเรียน  - ฟุตบอล งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ร2วมกิจกรรม มีสุขภาพดีขึ้น

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

แสดงออกถึงความสามารถ  - วอลเลย
บอล 5,000 คน มีความรักความสามัคคี

 - เพื่อเชื่อมความสัมพันธ
  - เทเบิลเทนนิส  - จํานวน การประสานสัมพันธ


ซึ่งกันและกัน  - เซปbกตะกร�อ โรงเรียนที่ร2วม กันยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค
 เปLาหมาย

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

 - เปตอง การแข2งขัน

 - กรีฑา 9 โรงเรียน

 - แบดมินตัน

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

อุทยานการเรียนรู�  - เพื่อเน�นการปลูกฝbงนิสัย ประจําอุทยานการเรียนรู� งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล โซนกิจกรรม ศึกษาเรียนรู� และแผนงาน

การอ2านในบรรยากาศ และจัดกิจกรรม   จํานวน ต2างๆ ประมาณ  - สร�างนิสัยรักการอ2าน

รูปแบบใหม2ที่ใช�เทคโนโลยี 10 อัตรา 180,000 คน ให�กับประชาชน

สารสนเทศ

4 บริหารจัดการ  - เพื่อสร�างแหล2งเรียนรู�ของ  - จัดนิทรรศการถาวรป6ละ 2,000,000     2,000,000   2,000,000   มีผู�เข�าชมป6ละ  - ประชาชนมีแหล2ง กองวิชาการ

พิพิธภัณฑ
เมือง เมืองเพิ่มเติม ๑ เรื่อง และจัดนิทรรศการ งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ประมาณ เรียนรู�มากขึ้น และแผนงาน

 - เพื่อให�ประชาชนมี หมุนเวียนป6ละ  ๓  เรื่อง 58,000 คน  - ประชาชนมาเยี่ยมชม

ข�อมูลเรียนรู�หลากหลาย  - ผลิตแผ2นพับป6ละ พิพิธภัณฑ
เมืองมากขึ้น

 - เพื่อประชาสัมพันธ
 5,๐๐๐ ฉบับ

พิพิธภัณฑ
เมือง  - จัดจ�างเจ�าหน�าที่ประจํา

 - เพื่อส2งเสริมการท2องเที่ยว พิพิธภัณฑ
เมือง 12 อัตรา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

5 จัดส2งนักกีฬาเข�า  - เพื่อส2งเสริมให�ครูและ  - คัดเลือกนักกีฬาใน 3,500,000     3,500,000    3,500,000   จัดส2งนักกีฬา  - ทําให�เกิดความรัก สํานักการศึกษา

ร2วมแข2งขันกีฬา นักเรียนในสังกัดเทศบาล โรงเรียนสังกัดเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล เข�าร2วมแข2งขัน ความสามัคคีต2อกัน

กรมส2งเสริมการ ได�ตื่นตัวและให�ความสนใจ เข�าร2วมการแข2งขันกีฬา ป6การศึกษาละ  - ทําให�เด็กมีร2างกาย

ปกครองท�องถิ่น ด�านกีฬา องค
กรปกครองส2วนท�อง 2 ครั้ง ที่แข็งแรงสมบูรณ


ระดับภาค และ  - เพื่อส2งเสริมให�นักเรียน ถิ่นแห2งประเทศไทย รอบ นักกีฬา 200

ระดับประเทศ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล คัดเลือกระดับภาคใต� และ คน

ได�มีโอกาสเล2นและแข2งขัน รอบชิงชนะเลิศระดับ

กีฬาอย2างทั่วถึง และเห็น ประเทศ ประเภทกีฬาดังนี้

คุณค2าของกีฬา ฟุตซอล/ฟุตซอล เปตอง

 - เพื่อเป_นตัวแทนเข�า แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส

แข2งขันระดับภาค และ เซปbคตะกร�อวอลเลย
บอล 

ระดับประเทศ หมากรุก หมากฮอส

 กรีฑา 
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 งบประมาณและที่มา
เปLาหมายที่ โครงการ วัตถุประสงค




 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

6 ดําเนินการของ เพื่อจัดกิจกรรมส2งเสริม จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน 500,000       500000 500000 สภาเด็กและ จะได�ดําเนินงานในรูป กองสวัสดิการ

สภาเด็กและ และสร�างความเข�มแข็ง ในเขตเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล เยาวชนมีการ แบบสภาเด็กที่เป_น สังคม

เยาวชนในระดับ ของสภาเด็กและเยาวชน รวมกลุ2มต2อ รูปธรรมในการเสนอ

เทศบาล เนื่อง 100 % แผนและกิจกรรม

ในชุมชน

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

สารานุกรมเมือง ของเมืองนครศรีธรรมราชให� จํานวน 1,000 ชุด งบเทศบาล นุกรมเมือง ได�เรียนรู�เรื่องราวของ

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

ศึกษาเรียนรู� 1,000 ชุด  ชุด และมีความภูมิใจใน

 - ประชาชนทั่วไปและ  - จัดทํา DVD บ�านเมืองของตนเอง

เยาวชนมีความภาคภูมิใจ จํานวน 1,000

ในเมืองของตนเอง ชุด
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ที่
 งบประมาณและที่มา

โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมแห2งการเรียนรู�และภูมิปbญญาเพื่อสร�างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช

     - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ที่ 3  ด�านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

     - แนวทางที่  3.5  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสู2มาตรฐานสากล

 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 ฝvกอบรมทักษะ เพื่อกระตุ�นและฝvกทักษะ จัดฝvกอบรมทักษะกระบวน 700,000       700,000      700,000      - จํานวนนัก นักเรียนได�เรียนรู�ทักษะ สํานักการศึกษา

กระบวนการทาง กระบวนการทาง การทางวิทยาศาสตร
ระดับ งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล เรียนฝvกทักษะ กระบวนการทางวิทยา-

วิทยาศาสตร
 วิทยาศาสตร
แก2นักเรียน มัธยมศึกษา ณ มหาวิทยา 146 คน ศาสตร
 สามารถนําไปใช�

ระดับมัธยมศึกษา ลัยวลัยลักษณ
 จํานวน ในชีวิตประจําวันพร�อม

๓๐ สัปดาห
 เข�าศึกษาต2ออุดมศึกษา

2 ส2งเสริมความ เพื่อจัดการศึกษาสนอง  - จัดกิจกรรมนักเรียนเข�า 500,000       500,000      500,000      - จัดกิจกรรม นักเรียน / ครู พัฒนา สํานักการศึกษา

เป_นเลิศทาง เจตนารมณ
รัฐธรรมนูญแห2ง ค2ายวิชาการ งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ต2างๆ ป6ละ ศักยภาพสูงยิ่งขึ้น

วิชาการ ประเทศไทย  พ.ศ.๒๕๔๐   - จัดปฐมนิเทศนักเรียน 6 ครั้ง

และ พรบ.การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย

แห2งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

 - 230 -

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

3 แข2งขันทักษะ เพื่อพัฒนาความรู�และทักษะ จัดสอบแข2งขันนักเรียน 100,000       100,000      100,000     จํานวนนักเรียน นักเรียนมีความรู�มีทักษะ สํานักการศึกษา

ทางวิชาการ แก2นักเรียนให�มีคุณภาพ คนเก2งทางวิชาการระดับ งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล เข�าสอบแข2งขัน มีความกระตือรือร�นใน

ระดับมัธยมศึกษา ทางการศึกษา มัธยมศึกษา ภาคเรียนละ 644 คนต2อ การเรียนและการศึกษา

๑ ครั้ง ครั้ง ที่มีคุณภาพ

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

การศึกษา คุณภาพการศึกษา การศึกษาตามมาตรฐาน  งบเทศบาล  งบเทศบาล  งบเทศบาล 10 โรงเรียน ดําเนินการประกัน

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

คุณภาพตามมาตรฐาน จํานวน  24 มาตรฐาน 2552

การศึกษา

 - เพื่อรองรับการประเมิน

คุณภาพภายนอก

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

ผู�ปฏิบัติงานที่ดี 1 ครั้ง งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล วันครู 1 ครั้ง ศึกษาได�ร2วมกิจกรรม

 - เพื่อร2วมแสดงกตัญ�ู เชิดชูบูชาครู

กตเวทีบูชาครู
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 งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

6 รักษาความสะอาด เพื่อความสะอาด และความ ดูแลทรัพย
สินและรักษา 3,000,000     3,000,000   3,000,000   - จํานวน โรงเรียนสังกัดเทศบาล สํานักการศึกษา

ความปลอดภัย ปลอดภัยในทรัพย
สินของ ความสะอาดและความ งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล โรงเรียน 9 โรง พุทธภูมิ  ศาลหลักเมือง

และทรัพย
สินใน โรงเรียนสังกัดเทศบาล ปลอดภัยของโรงเรียนใน - จํานวนเจ�า มีความสะอาด มีสภาพ

โรงเรียน พุทธภูมิ ศาลหลักเมือง สังกัดเทศบาล พุทธภูมิ หน�าที่ปฏิบัติ สิ่งแวดล�อมที่ดี 

และการให�บริการอยู2เวร ศาลหลักเมือง และการให� งาน 32 คน มีบรรยากาศร2มรื่น

ยาม จํานวน 32 อัตรา บริการอยู2เวรยาม จํานวน สวยงาม

32 อัตรา

7 ปฐมนิเทศ  - เพื่อให�พนักงานครูเทศ จัดประชุมปฐมนิเทศพนัก        300,000       300,000      300,000 - จัดประชุม พนักงานที่ผ2านการ สํานักการศึกษา

พนักงานครู บาลได�รับทราบนโยบาย งานครูเทศบาล ครูอัตรา งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ป6การศึกษาละ ประชุมได�ทราบนโยบาย

เทศบาล การศึกษาท�องถิ่น จ�าง และบุคลากรทางการ 1 ครั้ง การศึกษาท�องถิ่น และ

 - เพื่อรับทราบแนวทาง ศึกษา ป6การศึกษาละ - จํานวนผู�เข�า มีความรู�ด�านการจัดการ

การจัดการศึกษาและมี  1 ครั้ง ประชุม 550 เรียนการสอนและการ

แนวทางพัฒนาคุณภาพการ คน บริหารจัดการศึกษา

ศึกษาให�สูงขึ้น มากขึ้น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

8 บริการจัดการ  - เพื่อจัดการศึกษาหลัก สนับสนุนการจัดการเรียน 500,000       500,000      500,000     จํานวน 1  - นักเรียนห�องเรียน สํานักการศึกษา

เรียนการสอน สูตร English  program การสอนหลักสูตร งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล โรงเรียน ภาษาอังกฤษ  (EP) ได�

English ของเทศบาลนคร English  program เรียนโดยใช�ภาษาอังกฤษ

program นครศรีธรรมราช เป_นสื่อ และสามารถนํา

ณ โรงเรียนนานา  - เพื่อเป_นสถานศึกษาที่ ไปใช�ศึกษาเพิ่มเติมใน

ชาติเทศบาล รองรับความต�องการ ระดับที่สูงขึ้นได�

นครนครศรี ของประชาชน  - นักเรียนมีทักษะและ

ธรรมราช สามารถใช�ภาษา

อังกฤษในการสื่อสารได�

 - นักเรียนมีความเชื่อ

มั่นในการใช�ภาษา

อังกฤษ
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ที่ โครงการ เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา

วัตถุประสงค




 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

9 เตรียมความ เพื่อเผยแพร2ความรู�ประชา จัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยว 400,000       400,000      400,000     อบรมป6การ บุคลากรทางด�านการ สํานักการศึกษา

พร�อมเข�าสู2ประ คมอาเซียนแก2บุคลากร ข�องด�านการศึกษา กลุ2ม งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ศึกษาละ 1 ศึกษามีความรู�เกี่ยวกับ

ชาคมอาเซียน ที่เกี่ยวข�องทางด�านการ การศึกษาท�องถิ่นที่ 3 ครั้ง ประชาคมอาเซียนมาก

กลุ2มการศึกษา ศึกษา จํานวน 1 ครั้ง (จังหวัด ขึ้น

ท�องถิ่นที่ 3 ชุมพร สุราษฎร
ธานี นคร

ศรีธรรมราช สงขลา  และ

พัทลุง)

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

ปฏิบัติการสรุป วิเคราะห
ผลคุณภาพภาย สรุปวิเคราะห
ผลคุณภาพ งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ปฏิบัติการ สามารถสรุปวิเคราะห


วิเคราะห
ผลการ ในสถานศึกษาสังกัด อปท. ภายในสถานศึกษาสังกัด ป6ละ 1 ครั้ง ผลการประเมินคุณภาพ

ประเมินคุณภาพ ระดับกลุ2มจังหวัดการ อปท.ระดับกลุ2มจังหวัด ภายในสถานศึกษาได�

ภายในสถาน ศึกษาท�องถิ่นที่ 6 การศึกษาท�องถิ่นที่ 6

ศึกษาสังกัด (ภาคใต�ฝbsงอ2าวไทย) (ภาคใต�ฝbsงอ2าวไทย)

อปท.
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 งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

11 สัมมนาพัฒนา  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ จัดสัมมนา ดูงาน ด�านการ 3,000,000     3,000,000    3,000,000   จํานวน 1 ครั้ง พนักงานครู ได�เรียนรู� สํานักการศึกษา

ศักยภาพ พนักงานครู ศึกษาให�แก2พนักงานครู แหล2งเรียนรู�ที่หลาก

พนักงานครูและ  - เพื่อศึกษาแหล2งเรียนรู� จํานวน 1 ครั้ง หลายมากขึ้น 

ศึกษาดูงาน ใหม2ๆ

 - เพื่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

 งบประมาณและที่มา

เปLาหมาย



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมแห2งการเรียนรู�และภูมิปbญญาเพื่อสร�างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช

     - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ที่ 3  ด�านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

     - แนวทางที่  3.6 พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย  ให�มีประสิทธิภาพ 

 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 จัดการศึกษา  - เพื่อส2งเสริมเด็กและ  - จัดการศึกษานอกระบบ 600,000       600,000      600,000     จํานวนนักเรียน  - เยาวชนได�รับการ สํานักการศึกษา

นอกระบบ เยาวชนที่พลาดโอกาสใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล 173 คน ศึกษาจนจบระดับการ

การรับการศึกษาให�ได�รับ ต�น มัธยมศึกษาตอนปลาย ศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

การศึกษาจนจบระดับการ ให�เยาวชนได�รับการศึกษา มีโอกาสได�รับการศึกษา

ศึกษาขั้นพื้นฐาน และมี โดยเสมอภาคเท2าเทียมกัน ต2อในระดับอุดมศึกษา

โอกาสได�ศึกษาต2อในระดับ  - จัดจ�างเจ�าหน�าที่ปฏิบัติ  - เยาวชนสามารถนํา

ที่สูงขึ้น งาน 2 อัตรา ความรู� และทักษะไป

 - เพื่อส2งเสริมความรู�และ  - เชิญวิทยากรจากสถาน ประกอบอาชีพ

ทักษะในการประกอบ ศึกษาต2างๆ มาสอนในฐานะ

อาชีพแก2เยาวชน อาจารย
พิเศษ
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โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

2 การสงเคราะห
เด็ก  - เพื่อให�เด็กและเยาวชน  - จัดการศึกษานอกระบบ 600,000       600,000      600,000     จํานวนนักเรียน เด็กและเยาวชนผู�ด�อย สํานักการศึกษา

ยากไร�ในชุมชน ผู�ด�อยโอกาสทางการศึกษา และตามอัธยาศัยแก2กลุ2ม งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล 21 คน โอกาส ผู�พิการ ได�รับ

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

ถูกทอดทิ้ง / เด็กกําพร�า / ผู�พิการ คุณภาพชีวิตที่ดี

เด็กเร2ร2อน และเด็กผู�พิการ  - จัดจ�างครูผู�สอน จํานวน

มีความบกพร2องทางการ 2 อัตรา

เรียนรู�ทางสติปbญญาทาง

การพูด ภาษา และอารมณ


ได�รับการศึกษานอกระบบ

และตามอัธยาศัยตาม

ศักยภาพ

3 รณรงค
เพื่อปLอง เพื่อเป_นการส2งเสริมความรู� จัดกิจกรรมรณรงค
ยาเสพ 200,000       200,000      200,000     จํานวนนักเรียน เยาวชนที่ผ2านการอบรม สํานักการศึกษา

กันยาเสพติด แก2นักเรียนเกี่ยวกับสิ่ง ติดในโรงเรียนสังกัด งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล เข�าอบรม 100 จะได�รู�จักปLองกัน และ

เสพติดและรู�จักวิธีปLองกัน เทศบาล 10  โรงเรียน คน รู�จักโทษของยาเสพติด 
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 งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

สามารถให�กับครูอาสา อบรมสัมมนาตามที่กรม งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล เข�าอบรม อบรมมีความรู�ความ

ส2งเสริมฯ จัดอบรมสัมมนา 1 คน สามารถมากขึ้น

ป6ละ  ๑ ครั้ง 

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

คุณภาพชีวิต และเยาวชนให�มีการพัฒนา และเยาวชน การศึกษา งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ผู�ด�อยโอกาส รู� ความเข�าใจ ปฏิบัติ

เยาวชน ตนเอง ครอบครัว ชุมชน นอกโรงเรียน จํานวน 1 รุ2น เข�าอบรม เพื่อการพัฒนาตนเอง

สังคม และมีคุณภาพชีวิต ใช�เวลาในการอบรมรุ2นละ จํานวน 100 ครอบครัว ชุมชน สังคม

ที่ดีขึ้น อยู2ร2วมกันในสังคม 4 คืน 3 วัน คน ที่ดีขึ้น

อย2างมีความสุข ปลอดภัย

จากสิ่งเสพติดและ

อบายมุข
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 งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมแห2งการเรียนรู�และภูมิปbญญาเพื่อสร�างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช

     - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ที่ 3  ด�านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

     - แนวทางที่  3.6  ส2งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปbญญาท�องถิ่น

 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 ส2งเสริมงาน  - เพื่ออนุรักษ
ไว�ซึ่งขนบ จัดกิจกรรมงานส2งเสริม 6,000,000     6,000,000   6,000,000   จัดกิจกรรมต2าง  - ได�ส2งเสริมและเผย สํานักการศึกษา

ประเพณีศาสนา ธรรมเนียมประเพณีและ ประเพณี ศาสนาและ งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล เพื่อส2งเสริม แพร2มรดกทางวัฒนธรรม

และวัฒนธรรม วัฒนธรรมของท�องถิ่น วัฒนธรรม ดังนี้ ประเพณีศาสนา  - ให�ประชาชนได�เข�า

 - เพื่อส2งเสริมด�านการ  - เทศกาลมหาสงกรานต
 และวัฒนธรรม ร2วมกิจกรรมอันเป_น

ท2องเที่ยว และแห2นางดาน จํานวน  13 เอกลักษณ
และสืบสาน

 - งานประเพณีลอยกระทง กิจกรรม ประเพณีอันดีงามของ

 - งานประเพณีแห2ผ�า จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขึ้นธาตุ ให�คงอยู2สืบไป

 - กิจกรรมวันเข�าพรรษา

 - ประเพณีวันสารทเดือนสิบ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

 - จัดงานสมโภชศาล

หลักเมือง

 - จัดทอดกฐินตกค�าง

 - จัดกิจกรรมวันขึ้นป6ใหม2

 - จัดกิจกรรมวันชักพระ

 - จัดกิจกรรมเวียนเทียน 

ในวันสําคัญทางศาสนา

 - จัดกิจกรรมตรุษจีน

 - จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา

 - จัดกิจกรรมทางศาสนา

อิสลาม ศาสนาคริสต


และอื่นๆ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

และเยาวชน ระหว2างเทศบาลกับชุมชนใน เทศบาล 62 ชุมชน จัด งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล เทศบาลเข�าร2วม ออกและร2วมอนุรักษ
 สังคม

จัดกิจกรรม การเสริมสร�างคุณค2าและ กิจกรรมการแสดงที่อนุรักษ
 จัดกิจกรรมการ ประเพณีอันดีงามของ

งานประเพณี ร2วมกันจัดกิจกรรมเพื่อรักษา ไว�ซึ่งขนบธรรมเนียม แสดงไม2น�อย ท�องถิ่น

เดือนสิบ ขนบธรรมเนียมประเพณี ประเพณีท�องถิ่น   จํานวน กว2า 80%

อันดีงามของท�องถิ่น 1 ครั้ง / ป6

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

พุทธภูมิ พุทธศาสนาบริเวณพุทธ เกี่ยวกับพุทธศาสนา งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล หิ้วป\sนโตเดือน ศาสนาในบริเวณ

ภูมิ  - จัดกิจกรรมหิ้วป\sนโต ละ 1 ครั้ง พุทธภูมิ

 - เพื่อให�นักเรียน นักศึกษา ประจําเดือน - จัดกิจกรรม  - มีบุคลากรดูแลทํา

และประชาชนใช�สถานที่  - จ�างบุคลากรดูแลรักษา วันสําคัญทาง ความสะอาดและ

เป_นแหล2งหาความรู�เพิ่ม ทําความสะอาดบริเวณ ศาสนาป6ละ ประชาสัมพันธ


เติมเกี่ยวกับศาสนา พุทธภูมิ และประชา 5 ครั้ง

 - ชุมชนได�มีส2วนร2วมหิ้ว สัมพันธ
  จํานวน 7  อัตรา

ป\sนโตประจําเดือน
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ที่ โครงการ
 งบประมาณและที่มา

เปLาหมายวัตถุประสงค




 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

4 ก2อสร�าง/ปรับปรุง  - เพื่อใช�เป_นสถานที่ทํา  - ปรับปรุงอาคารโรงจอด 4,000,000      -  - 1 ครั้ง  - ผู�เข�าชมพุทธภูมิ สํานักการศึกษา

อาคาร และ กิจกรรมต2างๆ ทางพระ รถพุทธภูมิให�เป_นอาคาร งบเทศบาล มีความพึงพอใจ

บริเวณรอบๆ พุทธศาสนา เอนกประสงค
 1 ชั้น ยก ตลอดไป

พุทธภูมิ  - เพื่อเป_นสัญลักษณ
ใน พื้นสูง พื้นที่ด�านล2างเป_น   - เป_นหน2วยงาน

ความศรัทธาของชาวพุทธ ลานโล2ง ขนาด 180 ตร.ม. ประชาสัมพันธ


ซึ่งกําเนิดจากกิจกรรม ตกแต2งภายในมีพื้นที่เวที พุทธภูมิและภารกิจ

อนุรักษ
หิ้วป\sนโต-ฟbงธรรม มีจอโปรแจ็คเตอร
 พร�อม ของเทศบาลฯ ทัน

 - เพื่อตกแต2ง ปรับภูมิ อุปกรณ
เครื่องเสียง ไฟฟLา สมัยเสมอ และรอง

ทัศน
ความสวยงาม โตqะ เก�าอี้ ผ�าม2าน ติดแอร
 รับนักแสวงบุญ

 - เพื่อเป_นแรงจูงใจในการ รองรับผู�เข�าร2วมกิจกรรม ทั่วโลก

ประชาสัมพันธ
และเป_นที่ 200 ที่นั่ง  - เป_นสถานที่ทําให�

รู�จักพุทธภูมิของเทศบาลฯ เกิดกิจกรรมทาง

พระพุทธศาสนา

ต2อเนื่องตลอดไป

 - เป_นแหล2งจูงใจ

โครงการ วัตถุประสงค

 งบประมาณและที่มา

ที่ เปLาหมาย
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 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

 - ก2อสร�างรูปปbzนป\sนโต 50,000          -  - 1 ครั้ง นักท2องเที่ยวได�รู�จัก

สัญลักษณ
พระพุทธศาสนา งบเทศบาล คุณค2าของพระพุทธ

 -  จัดซื้อไม�ดอกไม�ประดับ 30,000          -  - 1 ครั้ง ศาสนาและได�แนวร2วม

งบเทศบาล ในการประชาสัมพันธ


 -  จัดซ2อมบูรณะและทาสี 2,000,000      -  - 1 ครั้ง อีกทางหนึ่ง

ใหม2สถูปทั้ง 4 สถูป ทาง งบเทศบาล

เท�าตลอดแนว อาคาร

เฉลิมพระเกียรติศาลาริมน้ํา

 -  ยกระดับพื้นตัวหนอน 500,000        -  - 1 ครั้ง

หน�าพระประธานพุทธภูมิ งบเทศบาล

 -  ทาสีสถูป รูปปbzนต2างๆ 100,000        -  - 1 ครั้ง

ปLายเล2าเรื่องราวพุทธ งบเทศบาล

ประวัติ รั้ว เสมาธรรมจักร
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

5 ส2งเสริมกิจกรรม เพื่ออนุรักษ
ไว�ซึ่งขนบธรรม สนับสนุนชุมชน 62 ชุมชน 800,000       800,000      800,000     ชุมชนในเขต ประชาชนในชุมชนได� กองสวัสดิการ

ทางศาสนา เนียมประเพณีและวัฒนธรรม ในการจัดกิจกรรมส2งเสริม งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล เทศบาลจัด เข�าร2วมกิจกรรม สังคม

ประเพณีและ อันดีงามของท�องถิ่น งานประเพณีและวัฒนธรรม กิจกรรม ประเพณีอันดีงามของ

วัฒนธรรม ต2างๆ   และสนับสนุนค2า 100% ของ ท�องถิ่นเพื่ออนุรักษ
ไว�

ตอบแทนครูสอนศาสนา ชุมชน ให�คงอยู2สืบไป

อิสลาม  
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท2องเที่ยวเชิงอนุรักษ
และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ที่สามารถสร�างอาชีพ และรายได�ในพื้นที่เพิ่มขึ้น

     - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร
ที่ 4  ด�านสาธารณูปโภคและโครงสร�างพื้นฐาน

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

 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 ก2อสร�างหรือ เพื่อความสะดวกและ  - ปรับปรุงถนนผิวทาง 1,990,000      -  - 1 สาย ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

ปรับปรุงถนน ปลอดภัยของผู�ใช�รถใช� แอสฟbลท
 Pavement งบเทศบาล ความสะดวกและ

ถนน Recycling ถนนพัฒนาการ  ปลอดภัยมากขึ้น

คูขวางบริเวณสามแยก

นาหลวง หน�าปbrมน้ํามัน

เซลล
ไปจรดทางหลวง

แผ2นดินสายนครศรีธรรม-

ราช - ปากพนัง กว�าง

15.30 - 20.00 ม.ยาว

100.00 ม. หรือพื้นที่
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เปLาหมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค




 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

น�อยกว2า 1,765,000

ตร.ม. พร�อมตีเส�นจราจร

 - ก2อสร�างปูยางแอสฟbลท
 846,000        -  - 1 สาย ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

ติกคอนกรีต สุดซอย งบเทศบาล ความสะดวกและ

พัฒนา 1 - สุดซอยพัฒนา ปลอดภัยมากขึ้น

2 ถนนกว�าง 4.20 - 5.50

ม.ยาว 315.00 ม.หนา

0.05 ม.หรือพื้นที่ไม2น�อย

กว2า 1,527.00 ตร.ม.

 - ก2อสร�างถนนผิวแอสฟbลท
 517,000        -  - 1 สาย ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

ติกคอนกรีต ซอยอินทนิน งบเทศบาล ความสะดวกและ

ถนนกว�าง 5.00 ม.ยาว ปลอดภัยมากขึ้น

275.00 ม.หนา 0.05 ม.

หรือพื้นที่ไม2น�อยกว2า 

1,375.00 ตร.ม.
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

 - ก2อสร�างถนน ค.ส.ล. 818,000        -  - 1 สาย ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

ซอยเศรษฐี 99 (ฝbsงทิศใต� งบเทศบาล ความสะดวกและ

ต2อจากถนนเดิม) ถนน ปลอดภัยมากขึ้น

ค.ส.ล.หนา 0.15 ม.กว�าง

0.80-5.00 ม.ยาว 

534.00 ม

 - ก2อสร�างยกระดับปูยาง 5,027,000      -  - 1 สาย ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

แอสฟbลท
ติกคอนกรีต ถนน งบเทศบาล ความสะดวกและ

สายปากนครบริเวณสี่แยก ปลอดภัยมากขึ้น

ท2าวังถึงสี่แยกคูขวาง

ถนนกว�าง 9.00-18.00

ม.ยาว 650.00 ม.หนา

เฉลี่ย 0.05 ม.หรือพื้นที่

ไม2น�อยกว2า 6,000.00 

ตร.ม.

 - 247 -

เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค




 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

 - ก2อสร�างถนน ค.ส.ล. 330,000        -  - 1 สาย ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

ซอยประดับ ถนน ค.ส.ล. งบเทศบาล ความสะดวกและ

หนา 0.15 ม.กว�าง 2.80- ปลอดภัยมากขึ้น

4.30 ม.ยาว 163.00 ม.

หรือพื้นที่ไม2น�อยกว2า

552.00 ตร.ม.

 - ก2อสร�างขยายถนน ค.ส.ล. 336,000        -  - 1 สาย ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

(ทั้ง 2 ฝbsง) ถนนหน�าโรง งบเทศบาล ความสะดวกและ

เรียนเบญจมฯ ถนนกว�าง ปลอดภัยมากขึ้น

1.00 ม.(ทั้ง 2 ฝbsง) ยาว

250.00 ม.หนา 0.15 ม.

หรือพื้นที่ไม2น�อยกว2า 

400.00 ตร.ม.
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

 - ก2อสร�างปูยางแอสฟbลท
 9,138,000      -  - 1 สาย ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

ติกคอนกรึต ถนนสายเลียบ งบเทศบาล ความสะดวกและ

คลองชลประทาน 4 ขวา ปลอดภัยมากขึ้น

(ฝbsงทิศใต�) ถนนกว�าง 6.00

ม. ไหล2ทางข�างละ 1.00 ม.

ยาว 3,000 ม.หนาเฉลี่ย

0.05 ม.หรือพื้นที่ไม2น�อย

กว2า 24,000.00 ตร.ม.
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วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

 - ก2อสร�างปูยางแอสฟbลท
 18,960,000    -  - 1 สาย ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

ติกคอนกรีตถนนราชดําเนิน งบเทศบาล ความสะดวกและ

จากสี่แยกประตูชัยไปทาง ปลอดภัยมากขึ้น

ทิศเหนือถึงบริเวณหน�าวัด

มเหยงคณ
 กว�าง 12.00 -

28.00 ม.ยาวประมาณ

2,200.00 ม.หนาเฉลี่ย

0.15 ม.หรือพื้นที่ไม2น�อย

กว2า 49,732.00 ตร.ม.

 - ปรับปรุงถนนผิวทาง 11,650,000    -  - 1 สาย ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

แอสฟbลท
 Pavement งบเทศบาล ความสะดวกและ

Recycling ถนนทางหลวง ปลอดภัยมากขึ้น

แผ2นดินหมายเลข 4103

สายนาพรุ-ปากพูน ฝbsงทิศ

ตะวันออก จากหน�าบริษัท

วัตถุประสงค
ที่ โครงการ

 - 250 -

เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

มิตซูชูเกียรติไปทางทิศใต�

ถึงหน�าสํานักงานกองทุน

สงเคราะห
สวนยางนคร

ศรีธรรมราช ถนนกว�าง

9.30-14.80 ม.ยาว

847.00 ม.หรือพื้นที่ไม2

น�อยกว2า 10,570.00 

ตร.ม.พร�อมตีเส�นจราจร

 - ก2อสร�างหรือปรับปรุง 3,000,000      -  - 5 สาย ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

ถนนสายอื่นๆ งบเทศบาล ความสะดวกและ

ปลอดภัยมากขึ้น

 งบประมาณและที่มา
วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
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ที่ โครงการ



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

2 ก2อสร�างหรือ  - เพื่อความสะดวกและ  - ก2อสร�างถนน ค.ส.ล. 665,000        -  - 1 สาย  - ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

ปรับปรุงถนน ปลอดภัยของผู�ใช�รถใช� และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. งบเทศบาล ความสะดวกและ

และท2อ ราง ถนน ซอยผดุงทรัพย
 ปลอดภัยมากขึ้น

ระบายน้ํา  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 ม  - ระบายน้ําได�สะดวก

การระบายน้ํา กว�าง 6.50-7.00 ม.ยาว และรวดเร็วมากขึ้น

104.00 ม.หรือพื้นที่ไม2

น�อยกว2า 702.00 ตร.ม.

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

ภายในกว�าง 0.40 ม.

ยาว 104.00 ม.
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 งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

 - ก2อสร�างปูยางแอสฟbลท
 820,000        -  - 1 สาย  - ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

ติกคอนกรีตและรางระบาย งบเทศบาล ความสะดวกและ

น้ํา ค.ส.ล. ซอยพัฒนา 1 ปลอดภัยมากขึ้น

ถนนกว�าง 3.30 - 4.00 ม.  - ระบายน้ําได�สะดวก

ยาว 275.00 ม.หนา และรวดเร็วมากขึ้น

0.05 ม. หรือพื้นที่ไม2น�อย

กว2า 1,003.00 ตร.ม.

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

ภายในกว�าง 0.40 ม.

ยาว 143.00 ม

 - ก2อสร�างปูยางแอสฟbลท
 749,000        -  - 1 สาย  - ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

ติกคอนกรีตและยกระดับ งบเทศบาล ความสะดวกและ

ฝารางระบายน้ํา ค.ส.ล. ปลอดภัยมากขึ้น

ซอยพัฒนา 3 ถนนกว�าง

2.10-4.30 ม.ยาว
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

359.00 ม.หนา 0.05 ม.  - ระบายน้ําได�สะดวก

หรือพื้นที่ไม2น�อยกว2า และรวดเร็วมากขึ้น

1,148.00 ตร.ม.และยก

ระดับฝารางระบายน้ํา

ค.ส.ล.ภายในกว�าง 0.04

ม.ยาว 359.00 ม.

 - ก2อสร�างถนน ค.ส.ล.และ 392,000        -  - 1 สาย  - ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. งบเทศบาล ความสะดวกและ

ซอยตาราด ถนน ค.ส.ล ปลอดภัยมากขึ้น

หนา 0.15 ม.กว�าง 1.00-  - ระบายน้ําได�สะดวก

2.50 ม.ยาว 106.00 ม. และรวดเร็วมากขึ้น

หรือพื้นที่ไม2น�อยกว2า 

185.50 ตร.ม.และราง

ระบายน้ํา ค.ส.ล.ภายใน

กว�าง 0.40 ม.ยาว 97.50 ม.
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เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค




 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

 - ก2อสร�างถนน ค.ส.ล.และ 355,000        -  - 1 สาย  - ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. งบเทศบาล ความสะดวกและ

ซอยตาจิตต
 ถนน ค.ส.ล ปลอดภัยมากขึ้น

หนา 0.15 ม.กว�าง 1.80-  - ระบายน้ําได�สะดวก

2.30 ม.ยาว 84.00 ม. และรวดเร็วมากขึ้น

หรือพื้นที่ไม2น�อยกว2า 

173.00 ตร.ม.และราง

ระบายน้ํา ค.ส.ล.ภายใน

กว�าง 0.40 ม.ยาว 

90.00 ม.

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา
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 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

 - ก2อสร�างถนน ค.ส.ล.และ 2,650,000      -  - 1 สาย  - ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. งบเทศบาล ความสะดวกและ

ซอยสุขสมบูรณ
 (ฝbsงทิศใต�) ปลอดภัยมากขึ้น

ถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 ม.  - ระบายน้ําได�สะดวก

กว�าง 3.85-5.35 ม.ยาว และรวดเร็วมากขึ้น

518.00 ม. หรือพื้นที่ไม2

น�อยกว2า 2,473.00 ตร.ม

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

ภายในกว�าง 0.40 ม.ยาว

518.00 ม.
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 งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

 - ก2อสร�างถนน ค.ส.ล.และ 765,000        -  - 1 สาย  - ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. งบเทศบาล ความสะดวกและ

ซอยนพเก�า  ถนน ค.ส.ล ปลอดภัยมากขึ้น

หนา 0.15 ม.กว�าง 2.50 -  - ระบายน้ําได�สะดวก

3.80 ม.ยาว 171.00 ม. และรวดเร็วมากขึ้น

หรือพื้นที่ไม2น�อยกว2า 

518.00 ตร.ม.และราง

ระบายน้ํา ค.ส.ล.ภายใน

กว�าง 0.40 ม.ยาว 

171.00 ม.
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โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา

ที่



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

 - ก2อสร�างถนน ค.ส.ล.และ 669,000        -  - 1 สาย  - ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. งบเทศบาล ความสะดวกและ

ซอยชุมแสงแยก 2 (ต2อจาก ปลอดภัยมากขึ้น

ของเดิม) ถนน ค.ส.ล.หนา  - ระบายน้ําได�สะดวก

0.15 ม.กว�าง 3.30 - และรวดเร็วมากขึ้น

4.60 ม.ยาว 200.00 ม.

หรือพื้นที่ไม2น�อยกว2า

817.00 ตร.ม.และราง

ระบายน้ํา ค.ส.ล.ภายใน

กว�าง 0.40 ม.ยาว 

76.00 ม.
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 งบประมาณและที่มา
โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมายที่



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

 - ก2อสร�างถนน ค.ส.ล.และ 224,000        -  - 1 สาย  - ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. งบเทศบาล ความสะดวกและ

ซอยชุมแสงแยก 1 เชื่อม ปลอดภัยมากขึ้น

กับซอยชุมแสงแยก 2  - ระบายน้ําได�สะดวก

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

กว�าง 2.20 ม.ยาว 55.00

ม. หรือพื้นที่ไม2น�อยกว2า

120.00 ตร.ม.และราง

ระบายน้ํา ค.ส.ล.ภายใน

กว�าง 0.40 ม. ยาว

55.00 ม.
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

 - ก2อสร�างถนนแอสฟbลท
        197,000  -  - 1 สาย  - ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

ติกคอนกรีตและรางระบาย งบเทศบาล ความสะดวกและ

น้ํา ค.ส.ล.พร�อมปLายชื่อ ปลอดภัยมากขึ้น

ซอย ซอยบ�านเจนจิตร  - ระบายน้ําได�สะดวก

ถนนกว�าง 4.00 ม. ยาว และรวดเร็วมากขึ้น

100.00 ม.หนา 0.05 ม.

หรือพื้นที่ไม2น�อยกว2า 

400.00 ตร.ม. และราง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายใน

กว�าง 0.40 ม.ยาว

8.00 ม.

 - ก2อสร�างหรือปรับปรุง 4,000,000      -  - 5 สาย  - ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

ถนนและท2อ รางระบายน้ํา งบเทศบาล ความสะดวกและ

อื่นๆ ปลอดภัยมากขึ้น

 - ระบายน้ําได�สะดวก

 งบประมาณและที่มา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

3 ก2อสร�างหรือ เพื่อความสะดวกและ จํานวนป6ละ 1 แห2ง 1,000,000     1,000,000    1,000,000   ป6ละ 1 แห2ง ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

ปรับปรุงทางเท�า ปลอดภัยในการสัญจรและ งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ความสะดวกและ

ความเป_นระเบียบเรียบร�อย ปลอดภัยมากขึ้น

4 ก2อสร�างหรือ เพื่อความสะดวกและ จํานวน 1  แห2ง  - 1,000,000     -  1  แห2ง ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

ปรับปรุงถนน ปลอดภัยในการสัญจรและ ความสะดวกและ

คนเดิน ความเป_นระเบียบเรียบร�อย ปลอดภัยมากขึ้น

5 ก2อสร�างหรือ เพื่อความสะดวกและ ก2อสร�างสะพาน  - 2,500,000     - 1 แห2ง  - คนข�ามถนนได�รับ สํานักการช2าง

ปรับปรุงสะพาน ปลอดภัยของคนเดินข�าม จํานวน 1  แห2ง งบเทศบาล ความสะดวกและ

ถนน และผู�ใช�รถ ปลอดภัย

 - ลดปbญหารถติดได�

6 ก2อสร�างขุด  - เพื่อแก�ไขปbญหาจราจร ก2อสร�างอุโมงค
ลอดสี่แยก 600,000,000     -  - จํานวน 1 แห2ง  - สามารถแก�ปbญหา สํานักการช2าง

อุโมงค
ลอด ติดขัดในชั่วโมงเร2งด2วน หัวถนน   ขนาดกว�าง งบอุดหนุน จราจรติดขัดในชั่วโมง

ถนน  - สามารถรองรับปริมาณ 11.00 เมตร  ยาว เร2งด2วนได�

จราจรได�มากขึ้น 250.00 เมตร   จํานวน  - สามารถสะดวกและ

 - ทําให�การเดินทางสะดวก 1 แห2ง ประหยัดเวลาได�มากขึ้น
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โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา

ที่



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

และประหยัดเวลา

ได�มากขึ้น

7 การจัดการระบบ  - เพื่อความสะดวกในการ  - ติดตั้งเสาไฟไฮเมท ถนน        662,000  -  - 1 แห2ง ฝูLใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

ไฟฟLาสาธารณะ สัญจรไป - มา สายนาพรุ-ปากพูน-ถนน งบเทศบาล ความสะดวกและ

 - เพื่อความปลอดภัยใน สาย 4103 บริเวณสี่แยก ปลอดภัยมากขึ้น

ชีวิตและทรัพย
สิน ตัดกับถนนชลประทาน

4 ขวา

 - จัดการรบบไฟฟLาอื่นๆ 3,000,000      -  - 5 แห2ง ฝูLใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

เช2น เปลี่ยนหลอดไฟจาก งบเทศบาล ความสะดวกและ

หลอดโซเดียมเป_นหลอด ปลอดภัยมากขึ้น

ไฟ LED   ติดตั้งเสาไฮเมท

ขยายเขตไฟฟLา และอื่นๆ

 - ไฟฟLาลงดิน เฟส 2 191,115,700     -  - 1 สาย เพื่อความสวยงามและ สํานักการช2าง

งบอุดหนุน เป_นระเบียบเรียบร�อย

ของบ�านเมือง

 งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
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 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

8 การจัดการ เพื่อความปลอดภัยของ  - ตีเส�นจราจรถนนราช 1,200,000      -  - 1 สาย ฝูLใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

ระบบจราจร ผู�ใช�รถใช�ถนน ดําเนินจากสี่แยกตลาดแขก งบเทศบาล ความสะดวกและ

ถึงสุดเขตเทศบาลด�านทิศ ปลอดภัยมากขึ้น

เหนือ โดยทําการตีเส�น

จราจรด�วยสีเทอร
โม

พลาสติก พื้นที่รวมประมาณ

2,500.00 ตร.ม.

 - ตีเส�นจราจรถนนกะโรม 2,100,000      -  - 1 สาย ฝูLใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

และถนนนาพรุ - ปากพูน งบเทศบาล ความสะดวกและ

(ส2วนที่อยู2ในเขตเทศบาล) ปลอดภัยมากขึ้น

โดยทําการตีเส�นจราจรด�วย

สีเทอร
โมพลาสติก พื้นที่

รวมประมาณ 4,750 ตร.ม.

วัตถุประสงค
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ที่ โครงการ เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

 - ก2อสร�างปรับปรุงสัญญาณ 440,000        -  - 1 แห2ง ฝูLใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

ไฟจราจรสี่แยกสุเหร2า งบเทศบาล ความสะดวกและ

ปลอดภัยมากขึ้น

 - ก2อสร�างปรับปรุงสัญญาณ 440,000        -  - 1 แห2ง ฝูLใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

ไฟจราจรสี่แยกกาชาด งบเทศบาล ความสะดวกและ

ปลอดภัยมากขึ้น

 - ก2อสร�างปรับปรุงสัญญาณ 440,000        -  - 1 แห2ง ฝูLใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

ไฟจราจรแยกบ2ออ2าง งบเทศบาล ความสะดวกและ

ปลอดภัยมากขึ้น

 - ก2อสร�างปรับปรุงสัญญาณ 780,000        -  - 1 แห2ง ฝูLใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

ไฟจราจรถนนพัฒนาการ งบเทศบาล ความสะดวกและ

คูขวาง สามแยกศิรินคร ปลอดภัยมากขึ้น

อุทิศ

 - 264 -

ที่ เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา

โครงการ วัตถุประสงค




 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

 - ก2อสร�างปรับปรุงสัญญาณ 565,000        -  - 1 แห2ง ฝูLใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

ไฟจราจรสี่แยกประตูชัย งบเทศบาล ความสะดวกและ

ปลอดภัยมากขึ้น

 - ก2อสร�างปรับปรุงสัญญาณ 497,500        -  - 1 แห2ง ฝูLใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

ไฟจราจรวงเวียนน้ําพุ งบเทศบาล ความสะดวกและ

ปลอดภัยมากขึ้น

 - ก2อสร�างปรับปรุงสัญญาณ 440,000        -  - 1 แห2ง ฝูLใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

ไฟจราจรสี่แยกประตูลอด งบเทศบาล ความสะดวกและ

ปลอดภัยมากขึ้น

 - ก2อสร�างปรับปรุงสัญญาณ 279,000        -  - 1 แห2ง ฝูLใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

ไฟจราจรหน�าโรงพยาบาล งบเทศบาล ความสะดวกและ

มหาราช ปลอดภัยมากขึ้น
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 งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

 -  จัดการระบบจราจรอื่นๆ 3,000,000      -  -  5 แห2ง ฝูLใช�รถใช�ถนนได�รับ สํานักการช2าง

เช2น ตีเส�นทางเดิน ทางข�าม งบเทศบาล ความสะดวกและ

ติดตั้งสัญญาไฟจราจร ปลอดภัยมากขึ้น

แผงกั้น และอุปกรณ
อื่นๆ

โครงการ วัตถุประสงค
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ที่
 งบประมาณและที่มา

เปLาหมาย



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

9 ติดตั้ง ปรับปรุง  - เพื่อความสวยงามและ  - ติดตั้งปLายชื่อซอยและ 1,500,000      -  - ถนน 3 สาย  - บ�านเมืองเป_นระเบียบ สํานักการช2าง

ปLายชื่อถนน เป_นระเบียบเรียบร�อยของ ปLายชื่อถนนบริเวณถนน งบเทศบาล รวม 75 ปLาย เรียบร�อย เกิดความ

ตรอก ซอย และ บ�านเมือง กะโรมจากถนนพาดถึงสุด สวยงาม

ปLายแสดงเส�น  - เพื่อความสะดวกและ เขตเทศบาลด�านทิศตะวัน  - ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ

ทางคมนาคม ปลอดภัยของผู�ใช�รถใช� ตก จํานวน 62 ปLาย ถนน ความสะดวกและ

ต2างๆ ถนน ราชดําเนินส2วนที่ตกค�าง ปลอดภัยมากขึ้น

จํานวน 7 ปLาย และถนน

พัฒนาการคูขวางส2วนที่ตก

ค�าง จํานวน 6 ปLาย รวม

75 ปLาย ปLายทําจาก

อลูมิเนียมอัลลอย ขนาด

0.30x1.00 ม.เสาปLาย

ขนาดเส�นผ2าศูนย
กลาง 

4 x 3 นิ้ว ฐานคอนกรีต

0.25x0.40 พร�อมบัวครอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา
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 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

เสาเหล็กหล2อ

 - ติดตั้ง ปรับปรุงปLายชื่อ        600,000  -  -  30 ปLาย  - บ�านเมืองเป_นระเบียบ สํานักการช2าง

ถนนตรอก ซอย และ งบเทศบาล เรียบร�อย เกิดความ

และปLายแสดงเส�นทาง สวยงาม

คมนาคมอื่นๆ  - ผู�ใช�รถใช�ถนนได�รับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยมากขึ้น

10 ก2อสร�างปรับปรุง  - เพื่อใช�เป_นสถานที่  - ก2อสร�างลาน ค.ส.ล. 54,000          -  - 1 แห2ง  - คนในชุมชนได�มีสถาน สํานักการช2าง

ระบบสาธารณู- ประโยชน
ใช�สอยด�านต2างๆ บริเวณชุมชนเพชรจริกเป_น งบเทศบาล ที่ประโยชน
ใช�สอยด�าน

ปโภค ของคนในชุมชน พื้น ค.ส.ล.หนา 0.10 ม. ต2างๆ

กว�าง 8.00 ม.ยาว 

18.35 ม.หนา 0.10 ม.

หรือพื้นที่ไม2น�อยกว2า

150.00 ตร.ม.

วัตถุประสงค
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 งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ เปLาหมาย



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

 - ก2อสร�างลาน ค.ส.ล. 54,000          -  - 1 แห2ง  - คนในชุมชนได�มีสถาน สํานักการช2าง

บริเวณซอยปLอมเพชร งบเทศบาล ที่ประโยชน
ใช�สอยด�าน

(ที่ดินวัดมุมปLอม) เป_นพื้น ต2างๆ

ค.ส.ล.กว�าง 8.00 ม.ยาว 

18.35 ม.หนา 0.10 

ม.หรือพื้นที่ไม2น�อยกว2า

150.00 ตร.ม.

 - ก2อสร�างลาน ค.ส.ล. 54,000          -  - 1 แห2ง  - คนในชุมชนมีสถาน สํานักการช2าง

บริเวณวัดท2าโพธิ์ ฝbsงทิศ งบเทศบาล ที่ประโยชน
ใช�สอยด�าน

ตะวันตก เป_นพื้น ค.ส.ล. ต2างๆ

หนา 0.10 ม.หรือพื้นที่ไม2

น�อยกว2า 150.00 ตร.ม.

 - 269 -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

 - ก2อสร�างลาน ค.ส.ล. 54,000          -  - 1 แห2ง  - คนในชุมชนได�มีสถาน สํานักการช2าง

บริเวณสวนหย2อมสี่แยก งบเทศบาล ที่ประโยชน
ใช�สอยด�าน

เบญจมฯ ชุมชนไสเจริญ ต2างๆ

เป_นพื้น ค.ส.ล.หนา 0.10

ม.กว�าง 8.00 ม.ยาว

18.35 ม.หนา หรือพื้นที่

ไม2น�อยกว2า 150.00 ตร.ม.

 - ก2อสร�างลานเอนกประสงค
 7,039,000      -  - 1 แห2ง  - เพื่อมีสถานที่รองรับ สํานักการช2าง

ค.ส.ล.บริเวณที่จัดงาน งบเทศบาล การจัดงานต2างๆ

เดือนสิบด�านทิศเหนือหอ

ประชุมเมือง ลานเอนก

ประสงค
 ค.ส.ล.หนา 

0.15 ม.พื้นที่ไม2น�อยกว2า

12,898.00 ตร.ม.
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

 - ก2อสร�างลาน ค.ส.ล. 54,000          -  - 1 แห2ง  - คนในชุมชนได�มีสถาน สํานักการช2าง

บริเวณชุมชนบุญพาสันติ งบเทศบาล ที่ประโยชน
ใช�สอยด�าน

ซอยบุญพาสันติ โดยพื้น ต2างๆ

ค.ส.ล.กว�าง 10.00 ม.ยาว 

15.00 ม.หนา 0.10 ม.

หรือพื้นที่ไม2น�อยกว2า

150.00 ตร.ม.

 - ก2อสร�างปรับปรุงระบบ 216,000        -  - 4 แห2ง  - คนในชุมชนได�มีสถาน สํานักการช2าง

สาธารณูปโภคอื่นๆ งบเทศบาล ที่ประโยชน
ใช�สอยด�าน

ต2างๆ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
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 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

11 ก2อสร�างหรือ  - เพื่อกันแดดกันฝนของ จํานวน 10 หลัง 560,000        -  - จํานวน  - สามารถกันแดดกัน สํานักการช2าง

ปรับปรุงที่พัก ผู�มาใช�บริการและผู�มีอาชีพ งบเทศบาล 20 หลัง ฝนได�

ผู�โดยสารหรือ ขับจักรยานยนต
รับจ�าง  - บ�านเมืองเป_น

วินมอเตอร
ไซค
  - เพื่อความเป_นระเบียบ ระเบียบเรียบร�อย

เรียบร�อยของบ�านเมือง มากขึ้น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

12 ก2อสร�างทาง  - เพื่ออํานวยความสะดวก ก2อสร�างทางจักรยานชนิด 20,000,000    -  - 1 แห2ง สามารถแก�ปbญหา สํานักการช2าง

จักรยาน และความปลอดภัยให�แก2 ถนนแอสฟbลท
ติกคอนกรีต งบเทศบาล การเกิดอุบัติเหตุแก2

ผู�ปbsนจักรยาน สวนสมเด็จพระศรีนครินทร
 ผู�ปbsนจักรยานและผู�ใช�

 - เพื่อลดปbญหาอุบัติเหตุ 84 ขนาดกว�าง 3.50 ม. รถใช�ถนนในการสัญจร

ที่อาจเกิดขึ้นแก2ผู�ปbsน ความยาวไม2น�อยกว2า ไปมาได�

จักรยาน และผู�ใช�รถใช� 2,900 ม.หรือพื้นที่ไม2น�อย

ถนน กว2า 10,150 ตร.ม.

พร�อมทาสีตีเส�น เครื่องกั้น

รถยนต
 ปLายเตือน ระบบ

ไฟฟLาแสงสว2างและ

รางระบายน้ํา
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วัตถุประสงค
 เปLาหมายที่ โครงการ
 งบประมาณและที่มา



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท2องเที่ยวเชิงอนุรักษ
และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ที่สามารถสร�างอาชีพ และรายได�ในพื้นที่เพิ่มขึ้น

     - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร
ที่ 4  ด�านสาธารณูปโภคและโครงสร�างพื้นฐาน

     - แนวทางที่  4.๒  พัฒนาระบบการผลิต  จําหน2ายน้ําประปา  ให�ทั่วถึงเพียงพอ  และมีคุณภาพ

 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 ก2อสร�างระบบ  - เพื่อแก�ไขปbญหาการ  - ประชาชนในเขตพื้นที่ 24,500,000    -  - จํานวน 1 แห2ง สามารถแก�ไขปbญหา สํานักการประปา

ท2อส2งน้ําประปา ขาดแคลนน้ําอุปโภค เลือกตั้งที่ 1 และเขต 2 งบอุดหนุน การขาดแคลนน้ําในการ

จากโรงกรองน้ํา บริโภค ของประชาชนใน พื้นที่บริเวณรอบๆ นอก อุปโภค บริโภคในเขต

ทวดทอง - โรง เขตพื้นที่เลือกตั้งที่ 1 และ เขตเทศบาลมีน้ําประปาใช� เทศบาล และพื้นที่

กรองน้ําประตูชัย เขต 2 อย2างเพียงพอ บริเวณรอบๆ  ได�

 - เพื่อให�มีน้ําประปาใช�  - สํานักการประปาสามารถ

เพียงพอกับความต�องการ มีน้ําให�บริการประชาชน

ของประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง
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 งบประมาณและที่มา
เปLาหมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค




 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

2 ก2อสร�างหอถัง เพื่อกักเก็บน้ํารักษาแรงดัน ติดตั้งหอถังสูง 4 มุมเมือง 130,000,000     -  - จํานวนหอถัง  - มีที่กักเก็บน้ํา สํานักการประปา

สูง 4 มุมเมือง และปLองกันท2อส2งน้ํา และบริเวณโรงกรองน้ํา งบอุดหนุน สูงที่ก2อสร�าง  - ปLองกันท2อส2งน้ําขนาด

และบริเวณโรง ขนาดใหญ2ไม2ให�แตก และ ทวดทองและโรงกรองน้ํา 6 ถัง ใหญ2ไม2ให�แตก และ

กรองทั้ง 2 แห2ง ปLองกันการสูญเสียน้ํา ประตูชัย  จํานวน 6 ถัง ปLองกันการสูญเสียน้ํา

พร�อมถังเก็บน้ํา ประปาในระบบส2งน้ํา พร�อมถังเก็บน้ําใส ขนาด ประปาในระบบส2งน้ํา

ใส พร�อมระบบ 6,000 ลูกบาศก
เมตร  - รักษาระดับแรงดันใน

สูบจ2าย พร�อมระบบสูบจ2าย เส�นท2อ

3 เปลี่ยนเส�นท2อ เพื่อเปลี่ยนเส�นท2อเมนที่มี เปลี่ยนเส�นท2อเมน 4  - 400,000,000    - จํานวนแห2ง ปLองกันปbญหาท2อแตก สํานักการประปา

เมน 4 มุมเมือง อายุกว2า 40 ป6 วัสดุหมด มุมเมือง งบอุดหนุน ท2อเป_นสนิม และปLอง

อายุการใช�งาน ส2งผลให�มี กันการสูญเสียน้ําใน

ปbญหาท2อแตก เป_นสนิม ระบบส2งน้ํา

สูญเสียน้ําในระบบส2ง

ประมาณ 30 %
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

4 ก2อสร�างโรง  - เนื่องจากในพื้นที่เขต ก2อสร�างโรงกรองน้ําท2าเรือ  -  - 100,000,000    จํานวน 1 แห2ง  - มีโรงกรองน้ําเพิ่มขึ้น สํานักการประปา

กรองท2าเรือ เทศบาลตําบลในเมือง เพื่อส2งน้ําประปาไปยัง งบอุดหนุน สามารถส2งน้ําไปยังพื้น

ตําบลท2าเรือ ตําบลท2าไร2 ตําบลในเมือง ตําบลท2าเรือ ที่ต2างๆ ได�ทั่วถึง

ตําบลช�างซ�าย และตําบล ตําบลท2าไร2 ตําบลช�างซ�าย  - มีน้ําประปาเพียงพอ

นาสาร เป_นเขตพื้นที่สูง ไม2 และตําบลนาสาร กับความเจริญเติมโต

สามารถส2งน้ําไปยังพื้นที่ ของเมือง

ดังกล2าว และตําบลท2าเรือ

มีคลองเป_นแหล2งน้ําดิบ

อยู2แล�ว

 - เพื่อรองรับความเจริญ

เติมโตของเมือง

 - 276 -

ที่
 งบประมาณและที่มา

โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

5 พัฒนาระบบน้ํา เพื่อให�เอกชนดําเนินการ ให�เอกชนผลิตน้ําประปา  -  -  - 1 ระบบ มีน้ําประปาที่สะอาดได� สํานักการประปา

ประปาว2าจ�าง พัฒนาระบบประปาและ ให�กับเทศบาล วันละ มาตรฐาน และเพียงพอ

เอกชนดําเนิน จําหน2ายน้ําประปาที่มี 48,000 ลูกบาศก
เมตร กับความเจริญเติบโต

การพัฒนาระบบ คุณภาพมาตรฐานน้ํา ของเมือง

ประปา ประปาของการประปา

ส2วนภูมิภาค โดยเอกชน

เป_นผู�ดําเนินการ

6 ปรับปรุง ซ2อม  - เพื่อให�น้ําประปาไหล ปรับปรุงซ2อมแซมท2อเมน 3,000,000     3,000,000   3,000,000   ป6ละ 30 แห2ง  - น้ําประปาไหลสะดวก สํานักการประปา

แซมท2อเมน สะดวก และรวดเร็ว ประปา ป6ละ 30 แห2ง งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล และรวดเร็วขึ้น

ประปา มากขึ้น  - ประชาชนมีน้ําสะอาด

 - เพื่อให�ประชาชนใช� ใช�อย2างเพียงพอ

น้ําสะอาดอย2างเพียงพอ
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 งบประมาณและที่มา
วัตถุประสงค
 เปLาหมายที่ โครงการ



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท2องเที่ยวเชิงอนุรักษ
และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ที่สามารถสร�างอาชีพ และรายได�ในพื้นที่เพิ่มขึ้น

     - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร
ที่ 4  ด�านสาธารณูปโภคและโครงสร�างพื้นฐาน

     - แนวทางที่  4.3  เพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ํา   และระบบปLองกันน้ําท2วมอย2างยั่งยืน

 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 ก2อสร�างหรือ  - เพื่อระบายน้ําได�สะดวก  - ก2อสร�างรางระบายน้ํา 193,000       -  - 1 สาย ระบายน้ําได�รวดเร็วขึ้น สํานักการช2าง

ปรับปรุงระบบ และรวดเร็วขึ้น ค.ส.ล. ฝbsงทิศใต� ซอย งบเทศบาล ลดปbญหาน้ําท2วมขังได�

ระบายน้ํา  - เพื่อลดปbญหาน้ําท2วม ชายทุ2งแยก 1 รางระบาย

ขังได� น้ํา ค.ส.ล.ภายในกว�าง 

0.40 ม.ยาว 75.00 ม.

 - ก2อสร�างรางระบายน้ํา 136,000        -  - 1 สาย ระบายน้ําได�รวดเร็วขึ้น สํานักการช2าง

ค.ส.ล.ซอยหน�าทักษิณ 4 งบเทศบาล ลดปbญหาน้ําท2วมขังได�

รางระบายน้ํา ค.ส.ล.กว�าง

0.40 ม.ยาว 59.00 ม.
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 งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

 - ก2อสร�างท2อรางระบาย        376,000  -  - 1 สาย ระบายน้ําได�รวดเร็วขึ้น สํานักการช2าง

น้ํา ค.ส.ล.บริเวณที่จัดงาน งบเทศบาล ลดปbญหาน้ําท2วมขังได�

เดือนสิบ ท2อระบายน้ํา

ค.ส.ล.ขนาดเส�นผ2าศูนย


กลาง 0.60 ม.พร�อมบ2อ

พักฝาเหล็กรังผึ้งทุกระยะ

10.00 ม.ยาว 120.00 ม.

 - ก2อสร�างบ2อพักพร�อมติด 1,470,000      -  - 1 แห2ง ระบายน้ําได�รวดเร็วขึ้น สํานักการช2าง

ตั้งเครื่องสูบน้ําและท2อส2ง งบเทศบาล ลดปbญหาน้ําท2วมขังได�

น้ํา ซอยนายแหยม บ2อพัก

น้ําขนาด 1.20 ม.ยาว 

2.60 ม.สูง 2.00 ม.พร�อม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําและท2อ

ส2งน้ําพีวีซี ขนาดเส�นผ2าศูนย


กลาง 6 นิ้ว ยาว 91.00 ม.
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

 - ก2อสร�างสถานีสูบน้ํา 7,750,000      -  - 1 แห2ง ระบายน้ําได�รวดเร็วขึ้น สํานักการช2าง

ชุมชนท2าโพธิ์ โดยก2อสร�าง งบเทศบาล ลดปbญหาน้ําท2วมขังได�

บ2อรับน้ํา ค.ส.ล.ขนาดกว�าง

5.00 ม.ยาว 7.50 ม.

พร�อมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา

ชนิดจุ2มใต�น้ํา จํานวน 2 ชุด

วางท2อพีอี เส�นผ2าศูนย
กลาง

800.00 มม. ยาว 93.00  

ม.บ2อพัก ค.ส.ล. ขนาด

1.30x1.30 ม.จํานวน 4

บ2อ บ2อดักขยะ ค.ส.ล.

ขนาด 1.45x2.00 ม.

จํานวน 1 บ2อ และก2อสร�าง

ถนน ค.ส.ล.กว�าง 2 ม.ยาว

80.  ม.พื้นที่ไม2น�อยกว2า 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

155.00 ตร.ม.

 - ก2อสร�างหรือปรับปรุง 2,000,000      -  - 5 แห2ง ระบายน้ําได�รวดเร็วขึ้น สํานักการช2าง

ระบบระบายน้ําอื่นๆ งบเทศบาล ลดปbญหาน้ําท2วมขังได�

2 ขุดลอกหรือ  - เพื่อให�การระบายน้ําผ2าน  - ขุดลอก คู คลอง 3,000,000     3,000,000    3,000,000   คลองในเขต สามารถปLองกันน้ําท2วม สํานักการช2าง

ปรับปรุงคู คลอง ตัวเมืองได�สะดวกมากขึ้น  - ขุดสระ งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล เทศบาล 5 สาย ขังในเขตเทศบาลได�

ขุดสระ  - เพื่อปLองกันการบุกรุกแนว

ลําคลองของชาวบ�าน

 - เพื่อกักเก็บน้ําไว�ใช�อุปโภค

บริโภคในฤดูแล�ง
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ที่ เปLาหมายโครงการ วัตถุประสงค

 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

3 ก2อสร�างปรับ  - เพื่อทําคันนบ คันตลิ่ง ทําคันนบ คันตลิ่ง ทําฝาย  -  - 40,000,000    จํานวน 1 แห2ง รักษาสภาพคลองส2งน้ํา สํานักการประปา

ปรุงคลองปkา ทําฝายและประตูระบาย และประตูระบายน้ํา งบอุดหนุน ประปา ซึ่งเป_นแหล2งน้ํา

เหล�า (คลอง น้ํา เพื่อปLองกันไม2ให� คลองปkาเหล�า (คลองท2าดี) ดิบต�นน้ําที่สําคัญในการ

ท2าดี) ประชาชนรุกล้ําเข�าไปใน ผลิตน้ําประปา

เขตคลองส2งน้ําประปา

 - เพื่อรักษาสภาพคลอง

ส2งน้ําให�เป_นแหล2งน้ําดิบที่

เป_นแหล2งต�นน้ําที่สําคัญ

4 ก2อสร�างอ2างเก็บ  - เพื่อใช�เป_นแหล2งสํารอง ก2อสร�างอ2างเก็บน้ําแก�มลิง  -  - 400,000,000    จํานวน 1 แห2ง  - มีแหล2งน้ําสํารอง สํานักการประปา

น้ําแก�มลิง น้ําดิบขนาดใหญ2 สําหรับ เนื้อที่ 700 ไร2 บริเวณทาง งบอุดหนุน ขนาดใหญ2รองรับความ

ใช�ในการอุปโภค บริโภค ทิศเหนือของสวนสมเด็จ เจริญเติบโตของเมือง

ของชุมชนเมืองนครศรี พระศรีนครินทร
 84 และพื้นที่ใกล�เคียง

ธรรมราช ทุ2งท2าลาด  - ปLองกันและแก�ไข

 - เพื่อปLองกันและแก�ไข ปbญหาอุทกภัยและ

ปbญหาอุทกภัยและภัยแล�ง ภัยแล�ง
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 งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท2องเที่ยวเชิงอนุรักษ
และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ที่สามารถสร�างอาชีพ และรายได�ในพื้นที่เพิ่มขึ้น

     - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร
ที่ 4  ด�านสาธารณูปโภคและโครงสร�างพื้นฐาน

     - แนวทางที่  4.4  การจัดตั้งศูนย
ซ2อมและบริการประชาชน ๒4  ชั่วโมง   เรียกว2า  "หน2วย BEST"

 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 เพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว  - จัดจ�างเจ�าหน�าที่ปฏิบัติงาน 2,000,000     2,000,000   2,000,000   จัดจ�างเจ�าหน�าที่ เกิดความสะดวกและ สํานักการ

การจัดเก็บค2าน้ํา ในการจัดเก็บน้ําประปา จํานวน  21 อัตรา งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ปฏิบัติงาน รวดเร็วในการจัดเก็บ ประปา

ประปา 21 อัตรา ค2าน้ําประปา

2 เพิ่มประสิทธิภาพ  - เพื่อให�ประชาชนได�ใช�น้ํา จัดจ�างเจ�าหน�าที่ปฏิบัติงาน 2,052,600     2,052,600   2,052,600   จัดจ�างเจ�าหน�าที่ เกิดประสิทธิภาพใน สํานักการ

การผลิตน้ํา อย2างเพียงพอ จํานวน  24 อัตรา งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ปฏิบัติงาน การผลิตน้ําประปา ประปา

ประปา  - เพื่อความสะดวก 24 อัตรา มากขึ้น

รวดเร็วในการผลิต

ประปา

 - 283 -

เปLาหมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค




 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

3 เพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให�ประชาชนได�รับ จัดจ�างเจ�าหน�าที่ปฏิบัติงาน 2,601,000     2,601,000   2,601,000   จัดจ�างเจ�าหน�าที่ การซ2อมบํารุงระบบ สํานักการ

ในการซ2อมบํารุง บริการซ2อมบํารุงระบบ จํานวน  28 อัตรา งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ปฏิบัติงาน ท2อน้ําประปาและการ ประปา

ท2อน้ําประปาและการ 28 อัตรา บริการรวดเร็วมากขึ้น

บริการได�สะดวกรวดเร็ว

มากขึ้น

4 เพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อความรวดเร็วถูกต�อง จัดจ�างเจ�าหน�าที่ปฏิบัติงาน 2,484,000     2,484,000   2,484,000   จัดจ�างเจ�าหน�าที่  - ประสิทธิภาพในการ สํานักการ

ในการอ2านมาตร ในการจดมาตร สามารถ จํานวน 23  อัตรา งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ปฏิบัติงาน บริหารจัดการกิจการ ประปา

วัดน้ํา บริการประชาชนได� 23 อัตรา ประปาสูงขึ้น

สะดวกมากขึ้น  - ประชาชนได�รับ

บริการที่ดีถูกต�อง

รวดเร็ว 

 - ลดค2าใช�จ2ายของ

เทศบาลและสร�างผล

กําไรของสํานักการ

ประปา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

5 เพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อการปฏิบัติงานของ จัดจ�างเจ�าหน�าที่ปฏิบัติงาน 12,000,000   12,000,000     12,000,000    จัดจ�างเจ�าหน�าที่ การปฏิบัติงานสะดวก สํานักการช2าง

การบริการของ สํานักการช2างสะดวก   จํานวน  130 อัตรา งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ปฏิบัติงาน รวดเร็ว   ประชาชนได�

สํานักการช2าง รวดเร็ว 130 อัตรา รับความพึงพอใจ

6 เพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อการปฏิบัติงานและการ จัดจ�างเจ�าหน�าที่ปฏิบัติงาน 1,100,000     1,100,000   1,100,000   จัดจ�างเจ�าหน�าที่ การปฏิบัติงานสะดวก สถานีขนส2ง

การบริการสถานี ให�บริการของสถานีขนส2ง จํานวน ๑2 อัตรา งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ปฏิบัติงาน รวดเร็ว   ประชาชนได� ผู�โดยสารจังหวัด

ขนส2งผู�โดยสาร ผู�โดยสาร สะดวก รวดเร็ว 12 อัตรา รับความพึงพอใจ นครศรีธรรมราช

ยิ่งขึ้น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท2องเที่ยวเชิงอนุรักษ
และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ที่สามารถสร�างอาชีพและรายได�ในพื้นที่เพิ่มขึ้น

     - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร
ที่ 5   ด�านเศรษฐกิจ

     - แนวทางที่  5.๑  จัดศูนย
กลางการพัฒนาอาชีพสําหรับชุมชน ลานค�าชุมชน พัฒนาย2านการค�าเดิมของเมือง และจัดตลาดน้ําเมืองลิกอร
 เพื่อเสริมสร�างรายได�

                              และส2งเสริมการท2องเที่ยว

 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 ฝvกอบรมส2งเสริม ส2งเสริมและฝvกอาชีพให�กับ ประชาชนในเขตเทศบาล 400,000       400,000      400,000     ประชาชนในเขต ประชาชนในชุมชนมี กองสวัสดิการ

และพัฒนาอาชีพ ประชาชนในเขตเทศบาล ที่สนใจการประกอบอาชีพ งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล เทศบาลมีอาชีพ อาชีพเสริมเพิ่มรายได� สังคม

ให�กับประชาชน ใน  62  ชุมชน เสริมและมีราย ให�กับครอบครัว

ในเขตเทศบาล ได�เพิ่มขึ้น 60%

2 พัฒนาและส2ง  - เพื่อสร�างอาชีพ และเพิ่ม  - จัดตั้งตลาดน้ําเมืองลิกอร
 2,000,000     2,000,000    2,000,000   จัดกิจกรรม  - ประชาชนในท�องถิ่น สํานักปลัด

เสริมการท2อง รายได�ให�กับคนในท�องถิ่น  - จัดกิจกรรมที่หลากหลาย งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ตลาดน้ําเดือน มีอาชีพและมีรายได� เทศบาล

เที่ยวตลาด  - เพื่อเป_นแหล2งส2งเสริม เพื่อดึงดูดนักท2องเที่ยว ละ 1 ครั้ง เพิ่มมากขึ้น

ริมน้ําเมืองลิกอร
 การท2องเที่ยวของจังหวัด ให�มาเที่ยวเพิ่มมากขึ้น  - มีนักท2องเที่ยวมา

นครศรีธรรมราชอีกแห2งหนึ่ง เที่ยวเพิ่มมากขึ้น

 - 286 -

เปLาหมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค




แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท2องเที่ยวเชิงอนุรักษ
และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ที่สามารถสร�างอาชีพและรายได�ในพื้นที่เพิ่มขึ้น

     - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร
ที่ 5  ด�านเศรษฐกิจ

     - แนวทางที่  5.2  ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานด�านการท2องเที่ยว  สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส2งเสริมการท2องเที่ยวในรูปแบบต2างๆ 

 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 พัฒนาและ  - เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา  - จัดทําสื่อประชาสัมพันธ
 2,000,000     2,000,000   2,000,000   - จํานวนสื่อ  - มีนักท2องเที่ยวเข�ามา สํานักปลัด

ส2งเสริมการ และส2งเสริมการท2องเที่ยว เพื่อส2งเสริมการท2องเที่ยว งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ประชาสัมพันธ
 เที่ยวในจังหวัดนครศรี- เทศบาล

ท2องเที่ยว ทางด�านต2างๆ  - จัดประเพณีที่สําคัญเพื่อ 5,000  ฉบับ ธรรมราชเพิ่มมากขึ้น

 - เพื่อส2งเสริมให�ประชาชน ส2งเสริมการท2องเที่ยว - จัดกิจกรรม  - คนในท�องถิ่นมีรายได�

ในท�องถิ่นได�มีรายได�จาก  - อบรมให�ความรู�แก2 นั่งรถชมเมือง เพิ่มมากขึ้น

การท2องเที่ยว บุคลากรเพื่อส2งเสริมการ จํานวน 250

 - เพื่ออนุรักษ
ประเพณี ท2องเที่ยว ครั้ง/ป6

วัฒนธรรมอันเก2าแก2และ  - เผยแพร2และประชา

งดงามของท�องถิ่นให�ดํารง สัมพันธ
แหล2งท2องเที่ยว

อยู2สืบไป ของดีเมืองนครและจัด

 - 287 -

เปLาหมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค




 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

กิจกรรมนั่งรถชมเมือง

เล2าเรื่องเมืองลิกอร


 - จัดกิจกรรมประเพณี

แห2นางดาน

 - จัดจ�างเจ�าหน�าที่

ปฏิบัติงาน  จํานวน ๒ 

อัตรา

2 พัฒนาด�านโครง- เพื่ออํานวยความสะดวก  -  ก2อสร�างคันหินพร�อม 3,974,400      -  - จํานวนป6ละ ผู�มาท2องเที่ยวสวน สํานักการช2าง

สร�างพื้นฐานและ ให�กับผู�มาท2องเที่ยวในสวน ทางเท�าถนนทางเข�าปLอมยาม งบเทศบาล 10 ครั้ง สมเด็จพระศรีนครินทร


ด�านอื่นๆ เพื่อ สมเด็จพระศรีนครินทร
 84 ทางด�านทิศตะวันออกจาก ได�รับความสะดวก

ส2งเสริมการ ระเบียงริมน้ําถึงสามแยก มากขึ้น

ท2องเที่ยว หม�อแปลง กว�าง  3.00 ม.   

ยาว 736.00 ม. หรือพื้นที่

ไม2น�อยกว2า  2,208 ตร.ม.
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

 -  ก2อสร�างคันหินทางเท�า 1,350,000      -  - ผู�มาท2องเที่ยวสวน สํานักการช2าง

ถนนภายในสวนสมเด็จ งบเทศบาล สมเด็จพระศรีนครินทร


พระศรีนครินทร
 84  จาก ได�รับความสะดวก

หัวมุมสวนสัตว
เป\ดไปทาง มากขึ้น

ด�านทิศตะวันออกถึงคันหิน

ทางเท�าเดิม กว�าง 3.00 ม.

ยาว 250.00 ม. หรือพื้นที่

ไม2น�อยกว2า 750.00 ตร.ม.

 -  ปรับปรุงภูมิทัศน
และสวน 1,000,000      -  - ภูมิทัศน
สวนสมเด็จ สํานักการช2าง

หย2อมข�างอาคารละหมาด งบเทศบาล พระศรีนครินทร
 84

พื้นที่ 5,400 ตร.ม. สวยงามมากขึ้น

 -  ปลูกไม�ดอกหอมโดยรอบ 300,000        -  - เพิ่มบรรยากาศน2า สํานักการช2าง

สวนสัตว
 งบเทศบาล ท2องเที่ยวมากขึ้น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

 - จัดซื้อไม�ดอกมาเพื่อขยาย 200,000        -  - เพิ่มพันธุ
ไม�ได�มากขึ้น สํานักการช2าง

พันธุ
 งบเทศบาล

 -  ปbzนรูปหุ2นนกเป_ดน้ํา 400,000        -  - สร�างบรรยากาศให� สํานักการช2าง

จํานวน 2 ตัว ด�วยคอนกรีต งบเทศบาล สวยงาม น2าท2องเที่ยว

เสริมเหล็ก ที่เกาะสําราญใน มากขึ้น

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร


84   ความสูง   7.50 ม. 

กว�าง  12.00 ม.

 -  ก2อสร�างเวทีการแสดง 800,000        -  - มีเวทีสําหรับการแสดง สํานักการช2าง

บริเวณสวนสมเด็จ งบเทศบาล เมื่อมีงานเทศกาลต2างๆ

พระศรีนครินทร
 84  ขนาด

กว�าง   5.00 ม.   ยาว 

16.00 ม.
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

 - ก2อสร�างบล็อกปลูกต�นไม� 203,000        -  - สร�างบรรยากาศให� สํานักการช2าง

บริเวณสวนสมเด็จพระ งบเทศบาล สวยงาม น2าท2องเที่ยว

ศรีนครินทร
 84 (ทุ2งท2าลาด) มากขึ้น

 - ก2อสร�างห�องน้ํา ชาย - 350,000        -  - 1 แห2ง มีสิ่งอํานวยความสะดวก สํานักการช2าง

หญิง บริเวณสวนสาธารณะ งบเทศบาล ให�แก2ผู�มาเที่ยวสวน

คูขวาง  ขนาด 2.5x5.00 สาธารณะคูขวาง

ม. จํานวน 1 หลัง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา สิ่งแวดล�อมและพลังงานมีประสิทธิภาพ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและการใช�พลังงานสะอาด

     - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อมและพลังงาน

ยุทธศาสตร
ที่ 6 ด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม

     - แนวทางที่  6.๑  ปรับปรุงภูมิทัศน
  ภูมิสถาปbตย
  และจัดระบบการกําจัดสิ่งปฏิกูลอย2างเป_นระเบียบเพื่อเป_น  "เทศบาลน2าอยู2"

 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 ปรับปรุงภูมิทัศน
  - เพื่อให�เมืองมีภูมิทัศน
  - ปรับปรุงภูมิทัศน
เกาะ 250,000         -   - เกาะกลางถนน ทําให�ภูมิทัศน
ของ สํานักการช2าง

ในเขตเมือง ภูมิสถาปbตย
 เป_นระเบียบ กลางถนนภายในเขต งบเทศบาล ภูมิทัศน
ในเขต เมืองมีความเป_นระเบียบ 

เรียบร�อย   สวยงาม   และ เทศบาล เทศบาลได�รับ เรียบร�อย และสวยงาม

เป_นที่ประทับใจของผู�มา  - ปรับปรุงภูมิทัศน
สวน 250,000         -   - การปรับปรุง มากยิ่งขึ้น

ท2องเที่ยวนครศรีธรรมราช หย2อมภายในเขตเทศบาล งบเทศบาล

 - เพื่อส2งเสริมการท2องเที่ยว  - ปรับปรุงภูมิทัศน
ชุมชน 250,000        -  -

ในเขตเทศบาล งบเทศบาล

 - ปรับปรุงน้ําพุสวนศรี 600,000        -  -

ธรรมโศกราช โดยทําการ งบเทศบาล

รื้อถอนส2วนตกแต2งเดิม
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เปLาหมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค




 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

ซ2อมแซมพื้นสระ ติดตั้ง

ระบบน้ําพุและอุปกรณ
ใหม2

 - ปรับปรุงน้ําพุสวน 500,000        -  -

สาธารณะคูขวาง โดยติดตั้ง งบเทศบาล

ระบบน้ําพุและอุปกรณ
ใหม2

 - ปรับปรุงน้ําพุถนน 600,000       

ราชดําเนิน  โดยติดตั้ง งบเทศบาล  -  -

ระบบน้ําพุและอุปกรณ
ใหม2

 - ก2อสร�างสวนนะโมบริเวณ 1,560,000      -  -

เชิงสะพานราเมศวร
 พื้นที่ งบเทศบาล

ไม2น�อยกว2า 288.00 ตร.ม.

จัดภูมิทัศน
พร�อมไฟฟLาแสง

สว2างและประติมากรรม
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 งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

2 รักษาความ ดูแลรักษาความสะอาด ทําความสะอาด กวาดขยะ 8,400,000     9,240,000   10,080,000    จํานวนเจ�าหน�า  - ถนน  ตรอก  ซอย ที่ กองสาธารณสุข

สะอาดภายใน ในเขตเทศบาล ทุกวันตามถนน ตรอก ซอย งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ที่ดูแลรักษา สาธารณะได�รับการดูแล และสิ่งแวดล�อม

เขตเทศบาล ทางเท�า ขอบรางระบายน้ํา ความสะอาด  - สาธารณสถานในเขต

โดยลูกจ�างเทศบาลฯ และ 100 คน เทศบาลได�รับการดูแล

จัดจ�างเจ�าหน�าที่ 100 คน สะอาดสวยงาม 

เรียบร�อย

3 เก็บขนขยะ เก็บรวบรวมขยะในเขต จ�างเอกชนเก็บขนขยะ 16,610,000   17,250,000     17,900,000    เก็บขนขยะ  - มีการเก็บขนขยะมูล กองสาธารณสุข

มูลฝอย เทศบาลทั้งหมด ประมาณ มูลฝอยในเขตเทศบาล  งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล มูลฝอยภายใน ฝอยทุกวัน และสิ่งแวดล�อม

130 - 140 ตันต2อวัน จํานวน 5 เขต เขตเทศบาล  - เกิดความเป_นระเบียบ

โดยจ�างเอกชน จํานวน 5 เขต เรียบร�อย สะอาดและ

สวยงาม

4 จ�างตัดหญ�าโดย ตัดหญ�าตามถนน ตรอก ตัดหญ�าตามถนน  ตรอก 2,340,000     2,340,000   2,340,000   จํานวน 5 เขต ถนน ตรอก ซอยต2างๆ กองสาธารณสุข

เอกชน ซอยต2างๆ ในเขตเทศบาล ซอยต2างๆ ในเขตเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ในเขตเทศบาลมีความ และสิ่งแวดล�อม

โดยจ�างเอกชน จํานวน ๕ เขต เป_นระเบียบเรียบร�อย
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

5 พัฒนาและแก�ไข  - เพื่อก2อสร�าง ซ2อมแซม จัดจ�างเจ�าหน�าที่ปฏิบัติงาน 7,560,000     7,980,000   8,400,000   จํานวนเจ�าหน�าที่  - ปbญหาการระบายน้ํา กองสาธารณสุข

ปbญหาสิ่งแวดล�อม บํารุงรักษาระบบระบายน้ํา  ด�านการกําจัดสิ่งปฏิกูล งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ปฏิบัติงาน ได�รับการดูแลและแก�ไข และสิ่งแวดล�อม

 - เพื่อรักษาความสะอาด และขยะมูลฝอย การบํารุง จํานวน 100  - เกิดความสวยงาม

และความเป_นระเบียบ รักษาระบบระบายน้ํา  คน และความเป_นระเบียบ

เรียบร�อย การบําบัดน้ําเสีย ฯลฯ เรียบร�อย

จํานวน  100 อัตรา

6 ดูแลความสะอาด เพื่อให�มีตลาดสดของ จัดจ�างเจ�าหน�าที่ดําเนินการ 1,260,000     1,260,000   1,260,000   เจ�าหน�าที่ปฏิบัติ  - ตลาดสดเทศบาล กองสาธารณสุข

และรักษาความ เทศบาลที่สะอาดเรียบร�อย รักษาความสะอาด และ งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล งาน จํานวน 15 สะอาดเรียบร�อยถูก และสิ่งแวดล�อม

ปลอดภัยตลาดสด ถูกหลักสุขอนามัยและ เจ�าหน�าที่รักษาทรัพย
สิน คน หลักสุขอนามัย

เทศบาล สิ่งแวดล�อม ของเทศบาล จํานวน ๑5 สิ่งแวดล�อม

(ตลาดสด อัตรา  - ทรัพย
สินของเทศบาล

คูขวาง) ไม2สูญหายและยังคงอยู2

ในสภาพที่ใช�งานได�
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

7 ปรับปรุงตลาดสด  - เพื่อให�เป_นตลาดที่ทันสมัย ก2อสร�าง/ปรับปรุงตลาดสด 2,000,000     2,000,000   2,000,000   ปรับปรุงป6ละ  - ผู�บริโภคได�รับความ สํานักการคลัง

เทศบาลนคร  - เพื่อดึงดูดให�ผู�บริโภคมา เช2น  ห�องน้ํา ระบบระบาย งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล 2 ครั้ง พึงพอใจ

นครศรีธรรมราช จับจ2ายในตลาดมากขึ้น น้ํา ระบบไฟฟLา  และ  - เพิ่มรายได�ให�กับ

ปรับปรุงด�านอื่นๆ เทศบาล

8 พัฒนาและพิทักษ
 เพื่อให�องค
กรชุมชนได�รู�จัก จัดจ�างชุมชนเก็บขยะใน 72,000         72,000        72,000        จํานวนชุมชนที่ องค
กรชุมชนมีความเข�ม กองสาธารณสุข

สิ่งแวดล�อมใน ในการบริหารจัดการปbญหา ชุมชนที่รถเก็บขยะเข�าไม2ถึง งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล รถเก็บขยะเข�า แข็ง    สามารถควบคุม และสิ่งแวดล�อม

ชุมชน สิ่งแวดล�อม ไม2ถึง 2 ชุมชน ปLองกันและแก�ไขปbญหา

สิ่งแวดล�อมได�

9 รักษาสิ่งแวดล�อม เพื่อสร�างจิตสํานึกให� สนับสนุน  ส2งเสริม และ 600,000       600,000      600,000     คู คลองในเขต ประชาชนได�มีส2วนร2วม กองสวัสดิการ

และทรัพยากร ประชาชนในชุมชนได� พิทักษ
สิ่งแวดล�อมในชุมชน งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล เทศบาลได�รับ ในการดูแลสิ่งแวดล�อม สังคม

ธรรมชาติ ตระหนักและให�ความสําคัญ เช2น  การพัฒนาคู คลอง การพัฒนา

ในการดูแลสิ่งแวดล�อม 7 สาย

วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา
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ที่ โครงการ



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

10 กําจัดขยะสําหรับ  - บริการกําจัดขยะในพื้นที่ บริการรับกําจัดขยะสําหรับ  -  -  - จํานวนหน2วย  - การกําจัดขยะมี กองสาธารณสุข

พื้นที่เกี่ยวเนื่อง เกี่ยวเนื่องให�มีประสิทธิภาพ พื้นที่เกี่ยวเนื่อง งานอื่นที่มาใช� ประสิทธิภาพ และสิ่งแวดล�อม

กับเทศบาล  - ลดความขัดแย�งในบริเวณ บริการกําจัด  - ลดความขัดแย�ง

พื้นที่เกี่ยวเนื่อง ขยะ 54 พื้นที่กําจัดขยะบริเวณ

 - สร�างความสามัคคี หน2วยงาน พื้นที่เกี่ยวเนื่อง

สมานฉันท
บริเวณพื้นที่ใน  - สร�างความสามัคคี

เขตเทศบาลและพื้นที่ สมานฉันท
ในเขตพื้นที่

เกี่ยวเนื่อง เทศบาลและเกี่ยวเนื่อง

วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา
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ที่ โครงการ



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

11 บําบัดน้ําเสียและ  - เพื่อช2วยในการบําบัดน้ํา คลองในเขตเทศบาล ๕ 300,000       300,000      300,000     กลุ2มเปLาหมาย  - ปbญหาด�านกลิ่นจาก กองสาธารณสุข

ลดภาวะด�านกลิ่น เสีย และลดปbญหาทาง สาย สถานที่กําจัดขยะ งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ได�รับการบําบัด การย2อยสลายของสาร และสิ่งแวดล�อม

โดยใช�จุลินทรีย
 ด�านกลิ่นในลําคลอง และ มูลฝอย โรงฆ2าสัตว
 บริเวณ น้ําเสียและกลิ่น อินทรีย
ได�รับการแก�ไข

ธรรมชาติ ชุมชนต2างๆ ภายในเขต ภายในสวนสัตว
 รวมทั้ง เหม็นไม2น�อย  - สภาพแวดล�อมดีขึ้น

เทศบาล ชุมชนต2างๆ ภายในเขต กว2า 50 แห2ง เนื่องจากวิธีการใช�สาร

 - เพื่อลดปbญหาทางด�าน เทศบาล ต2อป6 จุลินทรีย
ชีวภาพเป_นวิธี

กลิ่นและตัวอ2อนของแมลง ที่อาศัยหลักการทาง

วันในสถานที่กําจัดขยะ ธรรมชาติ และค2าใช�จ2าย

ของเทศบาล ในการบําบัดน้ําเสียลด

 - เพื่อช2วยในการรักษา ลง

สิ่งแวดล�อม เนื่องจากวิธี

การใช�สารจุลินทรีย
ชีว

ภาพเป_นวิธีที่อาศัยหลัก

ธรรมชาติและลดค2าใช�จ2าย

ในการบําบัดน้ําเสีย

วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา
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ที่ โครงการ



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

12 บริหารจัดการขยะ  - แก�ปbญหาการจัดการขยะ สรรหาองค
กรภาคเอกชน/  - 32,850,000     32,850,000    จํานวน 1 แห2ง  - เทศบาลสามารถแก� กองสาธารณสุข

ชุมชนโดยใช� ที่เกิดขึ้นในอนาคต รัฐวิสาหกิจ/องค
กรมหาชน งบเทศบาล งบเทศบาล ไขปbญหาด�านขยะมูลฝอย และสิ่งแวดล�อม

เทคโนโลยี RDF  - เพื่อแก�ปbญหาสิ่งแวดล�อม เพื่อดําเนินการจัดการขยะ ทั้งในส2วนของเทศบาล

ด�านมลพิษ มูลฝอยเป_นเชื้อเพลิง และ นครนครศรีธรรมราช

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน ผลิตพลังงานไฟฟLา โดยใช� และองค
กรปกครอง

การจัดการด�านขยะ เทคโนโลยี RDF (Refuse ส2วนท�องถิ่นในจังหวัด

 - เพื่อส2งเสริมการสร�าง Dcrived Fuel ) โดยองค
กร ได�อย2างมีประสิทธิภาพ

พลังงานเชื้อเพลิงทดแทน ภาคเอกชน/รัฐวิสาหกิจ/  - ลดปbญหาด�านมลพิษ

 - เพื่อเป_นศูนย
กลางการ องค
กรมหาชน เป_นผู�ลงทุน และทําให�สภาพแวดล�อม

กําจัดขยะมูลฝอยของ ณ สถานที่กําจัดขยะของ ดีขึ้น

เทศบาลฯ และท�องถิ่นใน เทศบาลฯ  - ลดงบประมาณด�าน

จังหวัดนครศรีธรรมราช ค2าใช�จ2ายในการจัดการ

ด�านขยะมูลฝอยลง
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โครงการ วัตถุประสงค
ที่ เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

13 ศึกษาความ  - เพื่อศึกษาความเหมาะสม จัดตั้งศูนย
กลางกําจัดขยะ 5,500,000      -  - จํานวน 1 แห2ง เทศบาลสามารถแก�ไข กองสาธารณสุข

เหมาะสมและ (Feasibility Study) ของ มูลฝอยแบบครบวงจร งบเทศบาล ปbญหาด�านขยะมูลฝอย และสิ่งแวดล�อม

ออกแบบราย ระบบจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาลนคร ทั้งในส2วนของเทศบาล

ละเอียดระบบ แบบครบวงจรสําหรับพื้นที่ นครศรีธรรมราช  และท�อง นครนครศรีธรรมราช

ศูนย
กําจัดขยะ ศึกษา และบริเวณใกล�เคียง ถิ่นอื่นๆ   ในจังหวัดนคร และองค
กรปกครองส2วน

มูลฝอยรวมแบบ ที่มีผลต2อการพัฒนาเมือง ศรีธรรมราช ท�องถิ่นในจังหวัดได�

ครบวงจรในระยะ และวางแผนการจัดการขยะ อย2างมีประสิทธิภาพ

ที่ 2 มูลฝอยอย2างน�อย 20 ป6  - ลดปbญหาด�านมลพิษ

 - เพื่อศึกษาออกแบบ และทําให�สภาพแวดล�อม

รายละเอียด (Detailed ดีขึ้น

Engineering Design) 

ระบบจัดการขยะมูลฝอย

แบบครบวงจรของเทศบาล

พื้นที่อื่นที่เข�าร2วมโครงการ

เพื่อรองรับการดําเนินงาน
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เปLาหมายวัตถุประสงค
โครงการที่
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

ไม2น�อยกว2า 20 ป6

 - ศึกษา วิเคราะห
และ

ประเมินผลทางเศรษฐศาสตร


และการเงินของระบบเก็บ

รวบรวมระบบจัดการขยะ

มูลฝอย   ตลอดจนเสนอ

แผนทางด�านการเงินในการ

ดําเนินงานด�านการลงทุน

การเดินระบบและการบํารุง

รักษาระบบ และการจัดเก็บ

ค2าบริการ

 - เสนอรูปแบบและการ

บริหารจัดการโครงการอย2าง

เป_นระบบตั้งแต2การลด

ปริมาณขยะมูลฝอย  การ

วัตถุประสงค
 เปLาหมายโครงการ
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 งบประมาณและที่มา
ที่



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

แยกขยะมูลฝอย การเก็บ

รวบรวมขยะมูลฝอย การ

จัดตั้งสถานีขนถ2ายขยะ

มูลฝอย การนําขยะมูลฝอย

กลับมาใช�ใหม2  และการ

กําจัดขยะมูลฝอยแบบ

ผสมผสาน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

14 ดูแลและบํารุง เพื่อดูแลและบํารุงรักษา ดําเนินการดูแลและบํารุง 9,500,000     9,500,000   9,500,000   1 ระบบ ระบบรวบรวมและ กองสาธารณสุข

รักษาระบบ ระบบรวบรวมน้ําเสีย รักษาระบบรวบรวมน้ําเสีย งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ระบบบําบัดน้ําเสียได� และสิ่งแวดล�อม

รวบรวมและ อาคารดักน้ําเสีย สถานีสูบ และระบบบําบัดน้ําเสีย รับการดูแลและบํารุง

บําบัดน้ําเสีย น้ําเสีย และระบบบําบัด อย2างมีประสิทธิภาพ รักษาให�อยู2ในสภาพดี

น้ําเสียให�สามารถรวบรวม สามารถบําบัดน้ําเสียได�

และบําบัดน้ําเสียอย2างมี ตามมาตรฐานกําหนด

ประสิทธิภาพ

15 ก2อสร�างระบบ  - เพื่อเป_นแหล2งบําบัด ก2อสร�างระบบบําบัด 4,100,000      -  - จํานวน 1 แห2ง  - มีแหล2งบําบัดสิ่ง กองสาธารณสุข

บําบัดสิ่งปฏิกูล สิ่งปฏิกูลที่ถูกต�อง สิ่งปฏิกูล ขนาดถังหมัก งบเทศบาล ปฏิกูลที่ถูกต�อง และสิ่งแวดล�อม

 - เพื่อลดปbญหาแหล2งแพร2 สิ่งปฏิกูลความจุ 10 ลบ.ม.  - สามารถลดปbญหา

เชื้อโรคต2างๆ เช2น อหิวาตก ต2อวัน พร�อมก2อสร�างโรง การแพร2เชื้อโรคต2างๆ 

โรค บิด ไทฟอยด
 พยาธิ เก็บปุ�ย ที่พักคนงาน และ ได�

ลําไส� และโรคอื่นๆ รั้ว
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 งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา สิ่งแวดล�อมและพลังงานมีประสิทธิภาพ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและการใช�พลังงานสะอาด

     - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อมและพลังงาน

ยุทธศาสตร
ที่ 6 ด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม

     - แนวทางที่  6.๒  "เทศบาลสีเขียว"  โดยจัดพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นครอบคลุมในเขตเทศบาลเพื่อลดมลพิษ 

 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 ก2อสร�างหรือ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภาย ก2อสร�างหรือปรับปรุง 500,000       500,000      500,000      จํานวนป6ละ มีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น สํานักการช2าง

ปรับปรุงสวน ในเขตเทศบาล และเป_น สวนหย2อมภายในเขต งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล 1 แห2ง บ�านเมืองสวยงาม

หย2อมในเขต สถานที่พักผ2อนหย2อนใจ เทศบาล ส2งเสริมการท2องเที่ยว

เทศบาล ของประชาชน

1 ปลูกต�นไม�เกาะ  - เพื่อความสวยงามของ  - ปลูกต�นไม�รูปสัตว
เกาะ 500,000        -  - ปลูกต�นไม�บน มีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น สํานักการช2าง

กลางถนนและ บ�านเมือง กลางถนนราชดําเนินและ งบเทศบาล ถนนป6ละ 2 บ�านเมืองสวยงาม

ต�นไม�อื่นๆ  - เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใน ถนนกะโรม สาย ส2งเสริมการท2องเที่ยว

เขตเทศบาล  - ปลูกต�นไม�อื่นๆ เพื่อเพิ่ม

พื้นที่สีเขียวภายในเขต

เทศบาล
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 งบประมาณและที่มา



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา สิ่งแวดล�อมและพลังงานมีประสิทธิภาพ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและการใช�พลังงานสะอาด

     - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อมและพลังงาน

ยุทธศาสตร
ที่ 6 ด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม

     - แนวทางที่  6.3  ยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลให�มีคุณภาพการบริการเทียบเท2าโรงพยาบาลเอกชน

 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 ควบคุมปLองกัน  - เพื่อดูแลรักษาฟyzนฟูสภาพ  - ประชาชนทุกกลุ2มวัยใน 600,000       600,000      600,000     ผู�ปkวยเอดส
ได�  - ผู�ปkวยเอดส
ได�รับ กองการแพทย


โรคเอดส
การควบ ของผู�ปkวยการควบคุมปLอง เขตเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล รับการดูแล การดูแลรักษา

คุมผู�ติดเชื้อและ กันการแพร2กระจายและการ  - ผู�ปkวยเอดส
 จํานวน 100%  - ประชาชนได�รับ

ผู�ได�รับผลกระทบ ติดเชื้อ 450 ราย ความรู�ในการมีเพศ

จากเอดส
  - เพื่อลดอัตราการปkวย สัมพันธ
อย2างปลอดภัย

การตายด�วยโรคเอดส
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เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

2 ควบคุมปLองกัน  - เพื่อดูแลรักษาฟyzนฟูสภาพ  - ประชาชนทุกกลุ2มวัยใน 200,000       200,000      200,000     ผู�ปkวยวัณโรค  - ผู�ปkวยวัณโรคได�รับ กองการแพทย


วัณโรคและดูแล ของผู�ปkวยวัณโรค และการ เขตเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ในเขตเทศบาล การดูแลให�กินยาต2อ

ผู�ปkวยแบบมี ควบคุมปLองกัน  - ผู�ปkวยวัณโรค 48 ราย ได�รับการดูแล เนื่องจนหายจากโรค

พี่เลี้ยง  - เพื่อลดอัตราการปkวยการ  - มีพี่เลี้ยงดูแลผู�ปkวย 100% วัณโรค

ตายด�วยโรควัณโรค วัณโรค จํานวน 2 ราย  - ประชาชนเจ็บปkวย

 - ติดตามผลการรักษา และตายด�วยโรค

ผู�ปkวยวัณโรค วัณโรคลดลง

3 รณรงค
ควบคุม  - เพื่อปLองกันการระบาด ประชาชนทุกกลุ2มวัยใน 50,000         50,000        50,000        จัดกิจกรรม ประชาชนในเขต กองการแพทย


ปLองกันโรคติดต2อ ของโรคติดต2อ เขตเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล รณรงค
ป6ละ เทศบาลมีความรู�และ

 - จัดกิจกรรมรณรงค
 15 ครั้ง ทันต2อสถานะของโรค

ปLองกันโรคติดต2อต2างๆ  - ประชาชนได�รับ

วัคซีนปLองกันโรค
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

4 ส2งเสริมทันต เพื่อให�ประชาชนได�รับการ ประชาชนทุกกลุ2มทุกวัย 200,000       200,000      200,000     มีผู�มาใช�บริการ ภาวะการเจ็บปkวยใน กองการแพทย


สุขภาพ ดูแลสุขภาพช2องปากในเรื่อง ในเขตเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล คลินิกทันตกรรม ช2องปากลดลง

การส2งเสริมการปLองกัน ป6ละ 8,600 

และรักษาสุขภาพใน ราย

ช2องปาก

5 เพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดจ�างแพทย
  พยาบาล 18,000,000   18,000,000     18,000,000    จัดจ�างเจ�าหน�า ประชาชนได�รับบริการ กองการแพทย


การให�บริการ รักษาพยาบาลของโรง เจ�าหน�าที่เทคนิคเพิ่มเติมใน งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ที่ปฏิบัติงาน ที่สะดวก รวดเร็ว  และ

ของโรงพยาบาล พยาบาลและศูนย
บริการ ด�านการรักษาพยาบาล  134 คน มีประสิทธิภาพ

และศูนย
บริการ สาธารณสุข จํานวน  134 คน

สาธารณสุข
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

6 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ
 เพื่อให�โรงพยาบาลและศูนย
 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ
 สําหรับ 5,000,000     5,000,000   5,000,000   จํานวนวัสดุและ มีเครื่องมือเครื่องใช� กองการแพทย


สําหรับ บริการมีเครื่องมือเครื่องใช� โรงพยาบาลและศูนย
บริการ งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ครุภัณฑ
ที่จัดซื้อ สําหรับโรงพยาบาล

โรงพยาบาล ในการให�บริการสาธารณสุข สาธารณสุข  ๕ ศูนย
 30 รายการ และในศูนย
บริการ

และศูนย
บริการ อย2างเพียงพอ สาธารณสุขอย2าง

สาธารณสุข เพียงพอ

7 พัฒนางาน จัดฝvกอบรมให�ความรู�เกี่ยว จัดอบรม อสม.ในเขต 620,000       620,000      620,000     อบรมป6ละ ประชาชนได�รับทราบ กองการแพทย


สาธารณสุข กับโรคต2างๆ และการจัดสรร เทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล 124 ครั้ง ข�อมูลเกี่ยวกับโรคต2างๆ

มูลฐานในเขต เครื่องมือ   เครื่องใช�ให�แก2 เพื่อสามารถปLองกัน

เทศบาล ชุมชนภายในเขตเทศบาล และควบคุมโรคได�

มากขึ้น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

8 การดําเนินงาน เพื่อดําเนินงานโครงการ  - สนับสนุนและส2งเสริม 2,221,500     2,221,500   2,221,500   จัดกิจกรรม เทศบาลมีหลักประกัน กองการแพทย


กองทุนหลัก หลักประกันสุขภาพของ การจัดบริการสาธารณสุข งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล จํานวน  20 สุขภาพระดับท�องถิ่น

ประกันสุขภาพ โรงพยาบาลเทศบาลนคร ของหน2วยงานบริการหรือ ครั้งต2อป6 เทศบาลนครนคร-

ระดับท�องถิ่น นครศรีธรรมราช สถานบริการ ศรีธรรมราช

เทศบาลนคร  - สนับสนุนให�กลุ2มองค
กร

นครศรีธรรมราช ประชาชนในพื้นที่จัด

กิจกรรมเพื่อสร�างเสริม

สุขภาพกการปLองกันโรค

หรือฟyzนฟูสมรรถภาพให�แก2

ประชาชนในพื้นที่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

9 ยกระดับโรง  - เพื่อสร�างความเข�าใจและ จัดอบรมให�ความรู�ด�านต2างๆ 500,000       500,000      500,000      จัดกิจกรรม  - ทีมและหน2วยงาน กองการแพทย


พยาบาลเทศบาล เตรียมความพร�อมของ เพื่อให�เป_นไปตามมาตร งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล อบรมต2างๆ มีความเข�าใจและ

ให�เป_นโรงพยา ทีมนําต2างๆ และหน2วยงาน ฐานของสถาบันรับรอง อย2างน�อย ร2วมมือในการพัฒนา

บาลที่ผ2าน  - เพื่อให�โรงพยาบาลเทศบาลคุณภาพสถานพยาบาล จํานวน 10 ครั้ง คุณภาพ 

รับรองคุณภาพ ได�รับการตรวจเยี่ยมและ  - หน2วยงานและทีมนํา

ประเมินความก�าวหน�าใน มีความพร�อมในการ

การพัฒนาคุณภาพการ ตรวจเยี่ยมจาก 

พยาบาลจากโรงพยาบาล

ที่มีประสบการณ


 - เพื่อพัฒนาบุคลากรให�มี

ความรู� ความสามารถ เพิ่ม

ศักยภาพในการดําเนินงาน

ให�บริการผู�ปkวย
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

10 จัดทําแผน  - เรียนรู�หลักการสําคัญ  - ผู�บริหาร หัวหน�าฝkาย 70,000         70,000        70,000        อบรมจัดทํา องค
กรเข�าใจและมี กองการแพทย


ยุทธศาสตร
 การจัดทําแผนกลยุทธ
 งาน งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล แผนยุทธศาสตร
 ทักษะทําแผนกลยุทธ


ด�านสาธารณสุข ระดับองค
กร  - หัวหน�าศูนย
บริการ 1 ครั้ง แบบมีส2วนร2วมและ

 - ฝvกฝนและพัฒนาทักษะ สาธารณสุข จํานวน 5 แห2ง สามารถนําไปใช�ได�จริง

ทําแผนกลยุทธ
แบบ จํานวน 3 วัน

มีส2วนร2วม

 - หน2วยงานได�แผน

กลยุทธ
ที่สามารถนําไปใช�

งานได�หลังเสร็จสิ้นการ

อบรมสัมมนา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

11 การบริการ เพื่อพัฒนางานแพทย
แผน โรงพยาบาลเทศบาลนคร 500,000       500,000      500,000     จํานวนผู�มาใช� ได�มาตรฐานและเป_น กองการแพทย


แพทย
แผนไทย ไทยในสถานพยาบาลไปสู2 นครศรีธรรมราช งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล บริการ ต�นแบบการบริการสู2

ในสถานพยาบาล ชุมชน 11,500 คน ประชาชน

12 พัฒนาการบริการ เพื่อพัฒนางานกายภาพ โรงพยาบาลเทศบาลนคร 300,000       300,000      300,000     จํานวนผู�มาใช� ได�มาตรฐานและเป_น กองการแพทย


กายภาพบําบัด บําบัดในสถานพยาบาลสู2 นครศรีธรรมราช งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล บริการ ต�นแบบการบริการสู2

ในสถานพยาบาล ชุมชน 1,000 คน ประชาชน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา สิ่งแวดล�อมและพลังงานมีประสิทธิภาพ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและการใช�พลังงานสะอาด

     - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อมและพลังงาน

ยุทธศาสตร
ที่ 6   ด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม

     - แนวทางที่ 6.4  จัดให�มีโรงพยาบาลชุมชน  4  มุมเมือง

 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 ให�บริการผู�ปkวย  - เพื่อให�บริการทางการ  - ประชาชนในเขตเทศบาล 500,000       500,000      500,000     จํานวนผู�รับ  - ประชาชน 3๐,๐๐๐ กองการแพทย


3๐,๐๐๐ เตียง แพทย
ในเชิงรุก ครอบคลุม จํานวน 3๐,๐๐๐ ครัวเรือน งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล บริการ 6,570 ครัวเรือนได�รับบริการ

พื้นที่ 3๐,๐๐๐ ครัวเรือน ได�รับบริการทางการแพทย
 คนต2อป6 ทางการแพทย
 

 - คนในเขตเทศบาลที่อยู2 ถึงบ�านถึงพื้นที่ ส2งผลให�  - ประชาชนในเขต

บ�านและต�องการบริการ ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น เทศบาลมีสุขภาพดีขึ้น

ทางการแพทย
ได�อยู2กับญาติ  - จัดตั้งศูนย
พิเศษ  - ลดค2าใช�จ2ายของ

อย2างมีความสุขและอบอุ2น โรงพยาบาล 3๐,๐๐๐ ประชาชนในการรักษา

และลดค2าใช�จ2ายของ เตียง จํานวน ๑ ศูนย
 พยาบาล

ประชาชนในการรักษาโดย

เฉพาะโรคที่ใช�เวลารักษานาน
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เปLาหมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค




 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

2 ก2อสร�าง/ปรับปรุง  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน โรงพยาบาลเทศบาลนคร 3,000,000     3,000,000   3,000,000   จํานวนป6ละ  - โรงพยาบาลเทศบาล กองการแทพย


อาคารโรงพยาบาล การให�บริการของ นครศรีธรรมราช และศูนย
 งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล 5 ครั้ง มีความพร�อมในด�าน

ศูนย
บริการ โรงพยาบาล บริการสาธารณสุข บริการสาธารณสุข

สาธารณสุขและ และศูนย
บริการสาธารณสุข เพิ่มขึ้น

อาคารประกอบ  - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว  - ผู�มารับบริการได�รับ

อื่นๆ และปลอดภัยของผู�มาใช� บริการที่สะดวกรวดเร็ว

บริการ และปลอดภัย

3 ศูนย
บริการ เพื่อยกระดับมาตรฐาน ศูนย
บริการสาธารณสุข 200,000       200,000      200,000     จํานวนผู�มาใช� ได�มาตรฐานและเป_น กองการแพทย


สาธารณสุข ศูนย
บริการสาธารณสุข และชุมชน งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล บริการ 46,800 ต�นแบบการบริการสู2

ต�นแบบ และเจ�าหน�าที่ประจําศูนย
 คน ประชาชน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา สิ่งแวดล�อมและพลังงานมีประสิทธิภาพ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและการใช�พลังงานสะอาด

     - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อมและพลังงาน

ยุทธศาสตร
ที่ 6   ด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม

     - แนวทางที่ 6.5 ส2งเสริมและสนับสนุนให�ภาคส2วนต2างๆ ตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล�อม

 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 เมืองนครอาหาร  - เพื่อปรับปรุงยกระดับ  - เฝLาระวังความปลอดภัย 2,400,000     2,400,000   2,400,000   - มีรายงานสรุป  - ประชาชนได�รับการ กองสาธารณสุข

ปลอดภัย มาตรฐานด�านสุขลักษณะ อาหารที่วางจําหน2ายใน งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ผลการตรวจเฝLา คุ�มครองและเข�าใจใน และสิ่งแวดล�อม

การจําหน2ายอาหารใน สถานที่จําหน2ายอาหาร ระวังทางด�าน การเลือกบริโภคอาหาร

สถานประกอบการอาหาร และอาหารริมบาทวิถี โดย สุขาภิบาล ที่สะอาดและปลอดภัย

 - เพื่อตรวจสอบและเฝLา เก็บตัวอย2างอาหารจาก อาหารแก2กลุ2ม  - ผู�ประกอบการมีจิต

ระวังคุณภาพอาหารใน กลุ2มเปLาหมาย คือ ตลาด เปLาหมาย สํานึกและมีความรับผิด

สถานที่จําหน2ายอาหาร ร�านอาหารบาทวิถี ห�าง - กลุ2มเปLาหมาย ชอบต2อผู�บริโภคในการ

และอาหารริมบาทวิถี สรรพสินค�า และสถาน ร�อยละ 100 ประกอบ ปรุง และ

 - เพื่อตรวจสอบคุณภาพ ศึกษา ภายในเขตเทศบาล ได�รับการตรวจ จําหน2ายอาหารที่สะอาด

อาหาร กรณีเกิดเหตุฉุก เพื่อตรวจวิเคราะห
ภาค สอบด�านสุข ปลอดภัย
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เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)

รายละเอียดโครงการพัฒนา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

เฉินและร�องเรียนด�าน สนาม ลักษณะทาง  - เสริมสร�างภาพลักษณ


อาหาร  - ตรวจสอบด�านสุขลักษณะ กายภาพตาม ที่ดีในด�านอาหารปลอด

 - เพื่อสร�างเสริมประสบ ทางกายภาพของกลุ2ม หลักการสุขา ภัยของเทศบาลฯ และ

การณ
และวิสัยทัศน
ด�าน เปLาหมายร�อยละ 100 ภิบาลอาหาร เป_นการส2งเสริมการ

อาหารปลอดภัยให�กว�าง ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร อย2างน�อย 1 ท2องเที่ยว

ไกลและเหมาะสมกับ อย2างน�อยป6ละ 1 ครั้ง ครั้ง  - สถานที่ประกอบ

สถานการณ
  - จัดจ�างเจ�าหน�าที่ปฏิบัติ กิจการค�าฯ หรือสถานที่

 - เพื่อพัฒนาความรู� ความ งาน จํานวน 13 อัตรา ผลิตและจําหน2ายอาหาร

เข�าใจ จิตสํานึก และความ มีการปรับปรุงถูกต�อง

ร2วมมือขององค
กรภาค ตามหลักสุขาภิบาลและ

เอกชน ผู�ประกอบการ อนามัยสิ่งแวดล�อม

และประชาชนทั่วไปใน

เรื่องอาหารปลอดภับ
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 งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

2 เขียงจําหน2าย  - เพื่อให�ตลาดสดภายใน  - สํารวจข�อมูลผู�ค�า หรือ 500,000       500,000      500,000      ตัวอย2างเนื้อ  - มีเนื้อสัตว
ได�มาตรฐาน กองสาธารณสุข

เนื้อสัตว
อนามัย เขตเทศบาลมีมาตรฐาน ผู�ประกอบการที่มีการ งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล สัตว
ที่ตรวจผ2าน มีคุณภาพที่ดี และ และสิ่งแวดล�อม

และตลาดสด ตามกฏกระทรวงว2าด�วย จําหน2ายเนื้อสัตว
ในตลาด เกรฑ
มาตรฐาน ปลอดภัยต2อสารเคมีตก

ถูกสุขลักษณะ สุขลักษณะของตลาด ทั้งหมดภายในเขตเทศบาล 100% ค�างวางจําหน2ายใน

พ.ศ. 2551 และมีการ  - สุ2มเก็บตัวอย2าง ปbสสาวะ ตลาดสดในเขตเทศบาล

ล�างตลาดตามหลักสุขา และเนื้อสัตว
     เพื่อนํามา  - ปLองกันหรือลดอัน

ภิบาลอย2างน�อยเดือนละ ตรวจสารเร2งเนื้อแดง ตรายจากการบริโภค

หนึ่งครั้ง รวมถึงมีการ ยาปฏิชีวนะสัปดาห
ละ อาหารเป_นพิษที่มาจาก

กําจัดสัตว
พาหะนําโรค ๑ ครั้ง เนื้อสัตว
 และผู�ประกอบ

ทุกตลาดภายในเขต  - จัดจ�างเจ�าหน�าที่ การ ผู�ปฏิบัติงานใน

เทศบาลทุกสองเดือน ปฏิบัติงาน จํานวน 4 อัตรา สถานที่ชําแหละและจํา

 - เพื่อให�เนื้อสัตว
ที่วาง หน2ายเนื้อสัตว
มีความรู�

จําหน2ายในตลาดสดทั้ง ด�านสุขศาสตร
เนื้อสัตว


หมดในเขตเทศบาล มี

คุณภาพที่ดี ได�มาตรฐาน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

และปลอดภัยต2อสาร

ตกค�าง เพื่อปLองกันและ

ลดอันตรายจากการบริโภค

อาหารเป_นพิษที่มาจาก

เนื้อสัตว
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

3 ปLองกันควบคุม  - เพื่อดําเนินงานเฝLาระวัง  - พ2นเคมีกําจัดยุงและ 1,900,000     1,900,000   1,900,000   - มีรายงานสรุป  - ประชาชนมีความรู� กองสาธารณสุข

สัตว
และแมลง สอบสวน สํารวจ ปLองกัน สัตว
พาหะอื่นๆ ให�แก2 งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ผลการดําเนิน ความตระหนัก และ และสิ่งแวดล�อม

พาหะนําโรค และควบคุมโรคที่เกิดจาก บ�านพักอาศัย โรงเรียน งานปLองกันควบ พฤติกรรมที่ถูกต�องใน

สัตว
 และแมลงพาหะ วัดและตลาดทั้งหมดที่อยู2 คุมสัตว
และพา การเฝLาระวัง ปLองกัน

นําโรค ในเขตเทศบาล และตาม หะนําโรคภาย และควบคุมโรค

 - เพื่อลดอัตราการปkวย คําร�องของประชาชน ในเขตเทศบาล  - อัตราการปkวยหรือ

หรือตายของประชาชน  - พ2นยาฆ2าเชื้อด�วยเครื่อง ทุกเดือน ตายของประชาชนจาก

จากโรคติดต2อนําโดยสัตว
 พ2นฝอยละอองละเอียด - ผู�ปkวยโรคติด โรคติดต2อนําโดยสัตว


และแมลงพาหะนําโรค (ULV) ติดรถยนต
ทั่วทั้ง ต2อจากสัตว
และ และแมลงพาหะนําโรค

 - เพื่อรณรงค
ส2งเสริมให� เขตเทศบาล แมลงพาหะนํา ลดลง

ประชาชนมีความรู� ความ  - ดําเนินการอบรมเกี่ยวกับ โรคได�รับการ

เข�าใจ ความตระหนัก และ การควบคุมปLองกันสัตว
และ สอบสวนทาง

สร�างการมีส2วนร2วมในการ แมลงพาหะนําโรค 1 ครั้ง ระบาดวิทยา

ควบคุมและปLองกันโรค  - จัดจ�างเจ�าหน�าที่ ร�อยละ 100

ที่เกิดจากสัตว
และแมลง ปฏิบัติงาน จํานวน 2 อัตรา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

4 ร�านอาหาร เพื่อให�ผู�ประกอบกิจการ  - ผู�ประกอบกิจการร�าน 350,000       350,000      350,000      - กลุ2มเปLา  - สถานประกอบกิจการ กองสาธารณสุข

ปลอดภัยใส2ใจ ร�านอาหารมีความรู�ความ อาหารในพื้นที่เขตเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล หมายได�รับการ ร�านอาหารได�รับการ และสิ่งแวดล�อม

สุขภาพ เข�าใจในเรื่องการสุขาภิบาล ได�รับการตรวจประเมิน อบรม จํานวน พัฒนาและยกระดับ

อาหาร สามารถนําความรู� สุขลักษณะทางด�านกาย 1 ครั้งต2อป6 มาตรฐาน

ไปใช�ในการปฏิบัติงานและ ภาพ และสุ2มตรวจตัวอย2าง  - ผู�เข�าร2วมการ  - ประชาชนได�รับความ

ควบคุม ดูแล บริหารจัด อาหาร ภาชนะ อุปกรณ
 อบรมมีระดับ ปลอดภัยในการบริโภค

การ และพัฒนาสถาน และมือสัมผัสอาหาร เพื่อ ความพึงพอใจ อาหารเพิ่มขึ้น

ประกอบกิจการร�านอาหาร ตรวจวิเคราะห
ในด�านเคมี อยู2ในระดับ

ให�ได�มาตรฐาน และชีวภาพ คะแนนเฉลี่ย

 - ผู�ประกอบกิจการร�าน 3.5

อาหารในพื้นที่ได�รับการ

อบรมเกี่ยวกับการสุขาภิบาล

อาหาร จํานวน 1 ครั้งต2อป6

 - สถานประกอบกิจการ

ร�านอาหารที่ผ2านตามหลัก

 - 320 -

 งบประมาณและที่มา
วัตถุประสงค
 เปLาหมายที่ โครงการ



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

เกณฑ
การรับรองมาตรฐานฯ

ได�รับปLายรับรองมาตรฐาน

 "อาหารสะอาด ปลอดภัย

ใส2ใจผู�บริโภค" (Clean 

Food Good Heslth)

5 ปLองกัน ควบคุม  - เพื่อหยุดการแพร2พันธุ
  - ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว 600,000       600,000      600,000      - สุนัขและแมว  - ลดความเสี่ยงต2อการ กองสาธารณสุข

โรคพิษสุนัขบ�า ของสุนัขและแมวที่เป_น  - ฉีดยาคุมกําเนิดสุนัขและ งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ได�รับวัคซีน แพร2ระบาดของโรค และสิ่งแวดล�อม

และลดจํานวน พาหะนําโรคพิษสุนัขบ�า แมวเพศเมีย 2,500 ตัว พิษสุนัขบ�า และหยุด

ประชากรสุนัข และค2อยๆ ลดจํานวน  - ผ2าตัดทําหมันสุนัขและ  - สุนัขและแมว การแพร2พันธุ
ของสุนัข

จรจัด ของสุนัขจรจัดลงจนหมด แมว ได�ผ2าตัดทําหมัน โดยค2อยๆ ลดจํานวน

ไป  - สุ2มตรวจหัวสุนัขและ 700 ตัว ของสุนัขจรจัดลงจน

 - เพื่อทําการสํารวจ ติด แมว หมดไปได�

ตามผลการเพิ่มขึ้นของ  - จัดจ�างเจ�าหน�าที่  - ลดอัตราการปkวย

จํานวนสุนัขจรจัดและฉีด ปฏิบัติงาน   จํานวน  และอัตราการตายของ

วัคซีนโรคพิษสุนัขบ�าซ้ํา 4 อัตรา ประชาชนรวมถึงปbญหา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

ภายหลังจากการผ2าตัด เหตุเดือดร�อนรําคาญ

ทําหมัน และทําสัญลักษณ
 อันเกิดจากสุนัขลด

แล�ว น�อยลง

 - เพื่อสนับสนุนและส2ง  - ประชาชนมีความ

เสริมให�เกิด "ชุมชนปลอด เข�าใจและมีส2วนร2วม

โรคพิษสุนัขบ�าและ ในการแก�ไขปbญหา

สุนัขจรจัด" ขึ้น ร2วมกันเกี่ยวกับสุนัข

 - เพื่อลดอัตราการปkวย จรจัดและโรคพิษสุนัข

และอัตราการตายของ บ�า รวมถึงปbญหาเหตุ

ประชาชน และลดปbญหา เดือดร�อนรําคาญอัน

เหตุเดือดร�อนรําคาญ เกิดจากสุนัข  นอกจาก

อันเกิดจากสุนัข นี้ยังมีความรู� ปรับ

เปลี่ยนทัศนคติและ

เลี้ยงสุนัขด�วยความ

รับผิดชอบต2อสังคม
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

6 สํารวจสถาน เพื่อเร2งรัดใบอนุญาตและ  - สถานประกอบการ 570,000       570,000      570,000     จํานวนผู�ประ การเร2งรัดและการจัดเก็บ กองสาธารณสุข

ประกอบการใน ตรวจสถานประกอบการที่ ประเภทกิจการค�าที่เป_น งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล กอบการ ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. และสิ่งแวดล�อม

เขตเทศบาลนคร จะต�องได�รับใบอนุญาตตาม อันตรายต2อสุขภาพสถานที่ 4,100 ราย สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

นครศรีธรรมราช พ.ร.บ.สาธารณสุข   พ.ศ. จําหน2ายอาหารและหาบเร2 บรรลุผลตามเปLาหมาย

๒๕๓๕ ในเขตเทศบาลนคร แผงลอยในเขตเทศบาล ที่วางไว�

นครศรีธรรมราช  - จัดจ�างเจ�าหน�าที่

ปฏิบัติงาน จํานวน 5 อัตรา

7 ส2งเสริมและ  - เพื่อส2งเสริมให�เกิด เจ�าของหรือตัวแทนผู�ประ 500,000       500,000      500,000      - กลุ2มเปLา  - เจ�าของตลาดผู�ขายของ กองสาธารณสุข

พัฒนาตลาดสด ความรู� ความเข�าใจ ถึง กอบกิจการตลาด และ งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล หมายได�รับการ ในตลาดมีความรู�ความ และสิ่งแวดล�อม

น2าซื้อ แนวทางการพัฒนาตลาด ตัวแทนผู�ขายของในตลาด อบรมสัมมนา เข�าใจถึงแนวทางการ

สดให�มีสถานที่ที่สะอาด ประเภทที่ 1 (ตลาดสดที่มี และศึกษาดูงาน ดําเนินการ พัฒนาตลาด

จําหน2ายอาหารปลอดภัย โครงสร�างอาคาร) ในพื้นที่ จํานวน 1 ครั้ง สดให�มีสถานที่สะอาด

ใส2ใจผู�บริโภค เขตเทศบาลนครนครศรี ต2อป6 จําหน2ายอาหารปลอด

 - เพื่อส2งเสริมให�เกิด ธรรมราช รวมถึงเจ�าหน�าที่  - ผู�เข�าร2วมการ ภัยและใส2ใจผู�บริโภค

ความตื่นตัว และร2วมมือ ผู�ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข�อง ได� อบรมมีระดับ  - ภาครัฐ ภาคเอกชน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

กันของภาครัฐ ภาคเอกชน รับการอบรมสัมมนาและ ความพึงพอใจ ผู�ประกอบการ และ

ผู�ประกอบการ และผู� ศึกษาดูงาน จํานวน 1 ครั้ง อยู2ในระดับ ผู�บริโภคร2วมกันเป_น

บริโภคแบบภาคีเครือข2าย ต2อป6 คะแนนค2าเฉลี่ย ภาคีเครือข2าย เพื่อ

 - เพื่อพัฒนาปรับปรุง 3.5 พัฒนาปรับปรุงตลาด

ตลาดสดให�ถูกสุขลักษณะ สดให�ถูกสุขลักษณะ

8 อบรมกลุ2มเสี่ยง  - เพื่อให�ผู�ประกอบการที่ จัดอบรมกิจการที่เป_นอันต- 120,000       120,000      120,000     จํานวนผู�เข�า ผู�ประกอบการกิจการ กองสาธารณสุข

จากสถานประ เป_นอันตรายต2อสุขภาพได� รายต2อสุขภาพ ประเภท งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล อบรม 150 คน ที่เป_นอันตรายต2อสุข และสิ่งแวดล�อม

กอบการและ ตระหนักและให�ความสํา กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต
 ภาพได�ตระหนัก และให�

ส2งเสริมสุขภาพ คัญเกี่ยวกับสุขวิทยาส2วน เครื่องจักรกล หรือเครื่อง ความสําคัญเกี่ยวกับ

บุคคลในการประกอบอา กล อบรมสถานประกอบ สุขวิทยาส2วนบุคคลใน

ชีพ อาชีวอนามัยและการ การสปา และนวดเพื่อ การประกอบอาชีพ 

ปLองกันโรคที่เกิดจาก สุขภาพ ผู�ประกอบการ อาชีวอนามัย และการ

สถานประกอบการที่เป_น ร�านเสริมสวย และแต2งผม ปLองกันโรคที่เกิดจาก

อันตรายต2อสุขภาพ อบรมเกี่ยวกับสุขวิทยา สถานประกอบการที่

 - เพื่อให�ผู�เข�าอบรมได� ส2วนบุคคล เป_นอันตรายต2อสุขภาพ
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 งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

ตระหนัก และให�ความ

สําคัญด�านการปLองกัน

และควบคุมโรค เช2น ไข�

เลือดออก โรคพิษสุนัขบ�า

โรคไข�หวัดนก ฯลฯ

9 พัฒนามาตรฐาน  - เพื่อพัฒนาและปรับปรุง  - โรงอาหารในสถานศึกษา 400,000       400,000      400,000     - กลุ2มเปLาหมาย - มีแนวทางการพัฒนา กองสาธารณสุข

การสุขาภิบาล คุณภาพมาตรฐานสุขา พื้นที่เขตเทศบาลนครฯ ได� งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ได�รับการอบรม และปรับปรุงคุณภาพ และสิ่งแวดล�อม

อาหารในสถาน ภิบาลอาหารโรงอาหารใน รับการตรวจประเมินสุข เกี่ยวกับการ มาตรฐานการสุขาภิบาล

ศึกษา สถานศึกษา ลักษณะทางด�านกายภาพ สุขาภิบาล - ผู�สัมผัสอาหารมีความ

 - เพื่อให�ผู�สัมผัสอาหาร มี และสุ2มตรวจตัวอย2าง อาหาร จํานวน รู�ความเข�าใจเกี่ยวกับ

ความรู� ความเข�าใจเกี่ยวกับ อาหาร ภาชนะ อุปกรณ
 1 ครั้งต2อป6 การสุขาภิบาลอาหารจน

การสุขาภิบาลอาหาร และมือผู�สัมผัสอาหาร เพื่อ - ผู�เข�าร2วมการ สามารถนํามาปรับปรุง

สามารถนํามาปรับปรุง ตรวจวิเคราะห
ในด�านเคมี อบรมมีจํานวน สภาพสภาพสุขาภิบาล

สภาพสุขาภิบาลอาหารใน และชีวภาพ ร�อยละ 80 ของ อาหารในโรงอาหารของ

โรงอาหารของสถานศึกษา  - บุคลากรที่รับผิดชอบ กลุ2มเปLาหมาย สถานศึกษาให�ดีขึ้นได�
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

ให�ดีขึ้น งานสุขาภิบาลอาหารใน - ผู�เข�าร2วม - ผู�บริหารสถานศึกษา

 - เพื่อให�ผู�บริหาร อาจารย
 สถานศึกษา และผู�สัมผัส อบรมมีระดับ อาจารย
 ผู�รับผิดชอบ

ผู�รับผิดชอบโรงอาหารใน อาหารในโรงอาหารของ ความพึงพอใจ โรงอาหาร และผู�สัมผัส

สถานศึกษา และผู�สัมผัส สถานศึกษาพื้นที่เขต อยู2ในระดับ อาหารได�ตระหนักถึง

อาหารมีความตระหนักใน เทศบาลฯ  ได�รับอบรม คะแนนค2าเฉลี่ย ความสําคัญต2อการ

ความสําคัญของการบริโภค เกี่ยวกับการสุขาภิบาล 3.50 ปรับปรุงโรงอาหารให�

อาหารในโรงเรียน อาหาร จํานวน 1 ครั้งต2อป6  - จํานวน ถูกสุขลักษณะตาม

 - เพื่อคุ�มครองนักเรียน  - สถานที่จําหน2ายอาหาร โรงเรียน 60 มาตรฐานการสุขาภิบาล

และบุคลากรในสถาน ในสถานศึกษาที่ผ2านตาม โรงเรียน อาหาร

ศึกษามีความปลอดภัยใน หลักเกณฑ
การรับรอง - นักเรียนหรือนักศึกษา

การบริโภคอาหาร มาตรฐานฯ ของเทศบาล ได�รับการคุ�มครองความ

ได�รับปLายรับรองมาตรฐาน ปลอดภัยในการบริโภค

 "อาหารสะอาด ปลอดภัย อาหารในสถานศึกษา

ใส2ใจผู�บริโภค" (Clean 

Food Good Heslth)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

10 พัฒนามาตรฐาน  - เพื่อให�ประชาชนได�  - ผู�จําหน2ายอาหารริมบาท 400,000       400,000      400,000      - อบรมกลุ2ม  - ผู�ประกอบการจํา กองสาธารณสุข

การสุขาภิบาล บริโภคอาหารที่ถูกสุข วิถีในพื้นที่เขตเทศบาลนคร งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล เปLาหมาย หน2ายอาหารริมบาทวิถี และสิ่งแวดล�อม

อาหารริมบาท ลักษณะและปลอดภัยต2อ นครศรีธรรมราชได�รับการ จํานวน 1 ครั้ง ได�รับการเพิ่มพูนความรู�

วิถึ สุขภาพ ตรวจประเมินสุขลักษณะ  - ผู�เข�าร2วมการ ให�มีการปฏิบัติที่ถูก

 - เพื่อให�ผู�จําหน2ายอาหาร ทางด�านกายภาพ และสุ2ม อบรมมีระดับ สุขลักษณะ

ริมบาทวิถีมีความรู� ความ ตรวจตัวอย2างอาหาร ความพึงพอใจ  - พัฒนาการจําหน2าย

เข�าใจในการปฏิบัติตน ภาชนะ อุปกรณ
 และมือ อยู2ในระดับ อาหารของผู�ประกอบ

เรื่องสุขอนามัยในการ สัมผัสอาหาร เพื่อตรวจ คะแนนค2าเฉลี่ย การริมบาทวิถีให�ถูกต�อง

ประกอบ ปรุง การจําหน2าย วิเคราะห
ในด�านเคมี และ 3.5 ได�มาตรฐาน

อาหาร และดูแลสุขวิทยา ชีวภาพ  - ผู�บริโภคได�รับประ

ส2วนบุคคลได�ถูกต�อง  - ผู�จําหน2ายอาหารริมบาท ทานอาหารที่สะอาด

วิถีได�รับการอบรมเกี่ยวกับ ปลอดภัย

การสุขาภิบาลอาหาร

จํานวน 1 ครั้งต2อป6

 - สถานที่จําหน2ายอาหาร
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย
 งบประมาณและที่มา



 ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว2า หน2วยงาน

 ป6 ๒๕๕9  ป6 ๒๕60  ป6 ๒๕61  (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

ริมบาทวิถีที่ผ2านตามเกณฑ


การรับรองมาตรฐานฯ ของ

เทศบาลได�รับปLายรับรอง

มาตรฐาน "อาหารสะอาด

ปลอดภัย ใส2ใจผู�บริโภค"

(Clean Food Good

Heslth)
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 งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เปLาหมาย





















































































































แบบ ผ.02/1

หน�วยงานที่

ป� 2559 ป� 2560 ป� 2561 ขอประสาน

1 ก�อสร�างระบบท�อส�งน้ําประปาจากโรงกรองน้ํา 24,500,000       -  - 24,500,000         องค$การบริหารส�วน

ทวดทอง - โรงกรองน้ําประตูชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 ก�อสร�างหอถังสูง 4 มุมเมือง และบริเวณ 130,000,000     -  - 130,000,000       กรมส�งเสริมการ

โรงกรองน้ําทวดทองและโรงกรองน้ํา ปกครองท�องถิ่น

ประตูชัย จํานวน 6 ถัง พร�อมถังเก็บน้ําใส

ขนาด 6,000 ลูกบาศก$เมตร  ที่โรงกรองน้ํา

ทวดทอง พร�อมระบบสูบจ�าย

3 ไฟฟ;าลงดิน 191,115,700      191,115,700         การไฟฟ;าส�วนภูมิภาค

4 ก�อสร�างขุดอุโมงค$ลอดถนน 600,000,000       -  - 600,000,000         กรมทางหลวงชนบท

5 เปลี่ยนเส�นท�อเมน 4 มุมเมือง  - 400,000,000     - 400,000,000       กรมส�งเสริมการ

ปกครองท�องถิ่น

6 ก�อสร�างโรงกรองท�อเรือ  -  - 100,000,000    100,000,000       กรมส�งเสริมการ

ปกครองท�องถิ่น

บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค$กรปกครองส�วนท�องถิ่น

โดย  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ตามกรอบการประสาน / ยุทธศาสตร$ที่ 4   การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน

งบประมาณ
ลําดับที่ ชื่อโครงการ รวม
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แบบ ผ.02/2

หน�วยงานที่

ป� 2559 ป� 2560 ป� 2561 ขอประสาน

7 ก�อสร�างปรับปรุงคลองปBาเหล�า (คลองท�าดี) 40,000,000      40,000,000         กรมส�งเสริมการ

ปกครองท�องถิ่น

8 จัดซื้อที่ดินก�อสร�างอ�างเก็บน้ํา (แก�มลิง)  -  - 400,000,000    400,000,000       กรมส�งเสริมการ

พร�อมก�อสร�าง ปกครองท�องถิ่น

รวม 8 โครงการ 945,615,700   400,000,000   540,000,000   1,885,615,700   
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บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค$กรปกครองส�วนท�องถิ่น

โดย  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ตามกรอบการประสาน / ยุทธศาสตร$ที่ 4   การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน

ลําดับที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ

รวม



แบบ ผ.02/3

หน�วยงานที่

ป� 2559 ป� 2560 ป� 2561 ขอประสาน

1 จัดซื้อรถขยะอัดท�าย  6  ล�อ ขนาดบรรจุ 7,400,000         -  - 7,400,000           กรมทรัพยากรธรรมชาติ

5 ลูกบาศก$เมตร จํานวน 4 คัน และสิ่งแวดล�อม

2 จัดซื้อรถขยะอัดท�าย  6  ล�อ ขนาดบรรจุ 11,000,000       -  - 11,000,000         กรมทรัพยากรธรรมชาติ

12 ลูกบาศก$เมตร จํานวน 4 คัน และสิ่งแวดล�อม

3 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ  6  ล�อ ขนาดบรรจุ 9,000,000         -  - 9,000,000           กรมทรัพยากรธรรมชาติ

6 ลูกบาศก$เมตร ชนิดติดเครนสําหรับยก และสิ่งแวดล�อม

จํานวน 5 คัน

รวม 3 โครงการ 27,400,000      -  - 27,400,000        

รวมทั้งสิ้น 11 โครงการ 973,015,700   400,000,000   540,000,000   1,913,015,700   

บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค$กรปกครองส�วนท�องถิ่น

โดย  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ตามกรอบการประสาน / ยุทธศาสตร$ที่ 2    การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อมและพลังงาน

ลําดับที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ

รวม
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 แบบ ผ.03

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1)  ยุทธศาสตร�ด�านการเมืองการบริหาร

1.1  ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 4 7,550,000          4 7,550,000         4 7,550,000          12 22,650,000            

       เทศบาล   ด)วยหลักนิติธรรม  คุณธรรม  

       ความคุ)มค,า  โปร,งใส  ตรวจสอบได)  

       ความรับผิดชอบ  และการมีส,วนร,วม

       ของประชาชน

1.2  บริหารจัดการเทศบาลแบบระบบเป5ด  8 12,527,000        7 8,527,000         7 8,527,000          22 29,581,000            

       โดยการส,งเสริมและสนับสนุนให)ประชาชน

       เข)ามามีส,วนร,วมในการบริหารจัดการตั้งแต,

       ร,วมคิด  ร,วมทํา  ร,วมตรวจสอบ   รวมทั้ง

       ส,งเสริมให)มีระบบการตรวจสอบ  ความ
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร; / แนวทางการพัฒนา
ป? 2559 ป? 2560 ป? 2561 รวม 3 ป?



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

       โปร,งใส  และประเมินผลการปฏิบัติงาน

       เพื่อตอบสนองความต)องการของประชาชน

1.3  เสริมสร)างศักยภาพบุคลากรของเทศบาลทุก 9 54,851,000        9 313,500,000     8 43,500,000        26 411,851,000         

       ระดับอย,างต,อเนื่อง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

       และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเทศบาล

รวม 21 74,928,000        20 329,577,000     19 59,577,000       60 464,082,000         
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ยุทธศาสตร; / แนวทางการพัฒนา

ป? 2559 ป? 2560 ป? 2561 รวม 3 ป?



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

2.  ยุทธศาสตร�ด�านสวัสดิการสังคมและ 

     คุณภาพชีวิต 

2.1  น)อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เปFน 7 7,200,000          7 7,200,000         7 7,200,000          21 21,600,000            

       แนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิต  และ

       เสริมสร)างความเข)มแข็งให)กับชุมชน 

2.2  จัดตั้งศูนย;ชุมชน  แม,บ)าน  อสม.  และ 4 3,400,000          4 3,400,000         4 3,400,000          12 10,200,000            

       ผู)สูงอายุแบบบูรณาการ

2.3  สนับสนุนการให)การสงเคราะห;ผู)ด)อยโอกาส 10 85,622,000        10 85,622,000       10 85,622,000        30 256,866,000         

       ทางสังคมอย,างทั่วถึงและเปFนธรรม   ได)แก, 

       เด็ก  สตรี ผู)สูงอายุ  คนพิการ
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ยุทธศาสตร; / แนวทางการพัฒนา

ป? 2559 ป? 2560 ป? 2561 รวม 3 ป?



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

2.4  ส,งเสริมและสนับสนุนการแก)ไขปJญหาความ 3 3,550,000          3 3,550,000         3 3,550,000          9         10,650,000            

       ยากจนอย,างยั่งยืน โดยการสร)างงาน สร)าง

       อาชีพ  สร)างรายได)  และลดรายจ,าย

       ของประชาชน

2.5  สร)างศูนย;พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน 2 926,000             2 926,000            2 926,000             6 2,778,000              

2.6  สนับสนุนให)ประชาชนออกกําลังกาย  และ  1 12,000                1 12,000               1 12,000               3 36,000                   

       เล,นกีฬา เพื่อสร)างเสริมสุขภาพและ

       พลานามัยที่ดี

2.7  เพิ่มลานกีฬา / ลานสุขภาพในชุมชน  และ 2 9,500,000          2 9,500,000         2 9,500,000          6 28,500,000            

       สนับสนุนอุปกรณ;กีฬา
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ยุทธศาสตร; / แนวทางการพัฒนา

ป? 2559 ป? 2560 ป? 2561 รวม 3 ป?



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

2.8  พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัย 3 32,400,000        3 32,400,000       3 32,400,000        9 97,200,000            

       ในชีวิตและทรัพย;สิน  โดยใช)เทคโนโลยี

       ที่ทันสมัย

2.9  เพิ่มประสิทธิภาพระบบการปLองกันและ 5 7,800,000           5 7,800,000          5 7,800,000          15 23,400,000            

       บรรเทาสาธารณภัย  

รวม 37 150,410,000      37 150,410,000     37 150,410,000     111 451,230,000         
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ยุทธศาสตร; / แนวทางการพัฒนา

ป? 2559 ป? 2560 ป? 2561 รวม 3 ป?



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3. ยุทธศาสตร�ด�านการศึกษา     ศาสนา  

    ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี

3.1  พัฒนาการจัดการเรียนการสอน แหล,งเรียนรู) 23 120,353,400      24 125,103,400     23 121,263,400      70 366,720,200         

       และสนับสนุนการมีส,วนร,วมในการจัดการ

       ศึกษาของทุกภาคส,วน

3.2  พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน  1 1,596,000          1 1,596,000         1 1,596,000          3 4,788,000              

       ด)วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.3  ส,งเสริมและสนับสนุนให)เด็กเปFนคนดี  2 500,000              2 550,000             2 600,000             6 1,650,000              

       มีความรู)คู,คุณธรรม

3.4  ส,งเสริมและสนับสนุนให)เด็ก และเยาวชน  7 15,000,000        6 13,000,000       6 13,000,000        19 41,000,000            

ใช)เวลาว,างให)เปFนประโยชน;ด)วยกีฬา   

        ดนตรีและกิจกรรมนันทนาการ  
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ยุทธศาสตร; / แนวทางการพัฒนา

ป? 2559 ป? 2560 ป? 2561 รวม 3 ป?



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3.5  พัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 11 9,050,000          11 9,050,000         11 9,050,000          33 27,150,000            

       สู,มาตรฐานสากล

3.6  พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและตาม 5 1,706,000          5 1,706,000         5 1,706,000          15 5,118,000              

       อัธยาศัยให)มีประสิทธิภาพ

3.7  ส,งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา 5 15,480,000        4 8,800,000         4 8,800,000          13 33,080,000            

       ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปJญญา

       ท)องถิ่น

รวม 54 163,685,400      51 159,805,400     52 156,015,400     157 479,506,200         
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ยุทธศาสตร; / แนวทางการพัฒนา

ป? 2559 ป? 2560 ป? 2561 รวม 3 ป?



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4. ยุทธศาสตร�ด�านสาธารณูปโภคและ

    โครงสร�างพื้นฐาน  

4.1  พัฒนาระบบคมนาคมขนส,ง  ระบบการ 10 109,126,500      3 3,500,000         1 1,000,000          14 113,626,500         

      จราจร  และไฟฟLาสาธารณะ ให)ทั่วถึง

      เพียงพอ  และได)มาตรฐาน

4.2  พัฒนาระบบการผลิต  จําหน,ายน้ําประปา  1 3,000,000          1 3,000,000         1 3,000,000          3 9,000,000              

       ให)ทั่วถึง  เพียงพอ  และมีคุณภาพ

4.3  เพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ํา  2 14,925,000        1 3,000,000         1 3,000,000          4 20,925,000            

และระบบการปLองกันน้ําท,วมอย,างยั่งยืน

4.4  การจัดตั้งศูนย;ซ,อมและบริการประชาชน  6 22,237,600         6 22,237,600        6 22,237,600        18 66,712,800            

       24  ชั่วโมง   เรียกว,า “หน,วย BEST”

รวม 19 149,289,100      11 31,737,600      9 29,237,600       39 210,264,300         
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ยุทธศาสตร; / แนวทางการพัฒนา

ป? 2559 ป? 2560 ป? 2561 รวม 3 ป?



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

5.  ยุทธศาสตร�ด�านเศรษฐกิจ

5.1  จัดศูนย;กลางการพัฒนาอาชีพสําหรับชุมชน 2 2,400,000          2 2,400,000         2 2,400,000          6 7,200,000              

       จัดลานค)าชุมชนและพัฒนาย,านการค)าเดิม

       ของเมือง และจัดตลาดน้ําเมืองลิกอร;  เพื่อ

       เสริมสร)างรายได)และส,งเสริมการท,องเที่ยว

5.2  ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร)างพื้นฐานด)าน 2 10,577,400        1 2,000,000         1 2,000,000          4 14,577,400            

       การท,องเที่ยวสนับสนุนการจัดโครงการ/

       กิจกรรมที่ส,งเสริมการท,องเที่ยว

       ในรูปแบบต,างๆ

รวม 4 12,977,400        3 4,400,000         3 4,400,000         10 21,777,400           
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ยุทธศาสตร; / แนวทางการพัฒนา

ป? 2559 ป? 2560 ป? 2561 รวม 3 ป?



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

6.  ยุทธศาสตร�ด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม

6.1   ปรับปรุงภูมิทัศน;  ภูมิสถาปJตย;  และจัด 13 62,252,000        12 83,392,000       12 85,302,000        37 230,946,000         

        ระบบการกําจัดสิ่งปฏิกูลอย,างเปFนระบบ

        เพื่อเปFน  “เทศบาลน,าอยู,” 

6.2  “เทศบาลสีเขียว” โดยจัดพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น 2 1,000,000          1 500,000             1 500,000             4 2,000,000              

        ครอบคลุมในเขตเทศบาลเพื่อลดมลพิษ

6.3   ยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลให)มีคุณภาพ 12 28,261,500        12 28,261,500       12 28,261,500        36 84,784,500            

        การบริการเทียบเท,าโรงพยาบาลเอกชน

6.4   จัดให)มีโรงพยาบาลชุมชน  4  มุมเมือง 3 3,700,000          3 3,700,000         3 3,700,000          9 11,100,000            

รวม 3 ป?
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

6.5   ส,งเสริมและสนับสนุนให)ภาคส,วนต,างๆ 10 7,740,000          10 7,740,000         10 7,740,000          30 23,220,000            

       ตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลรักษา

       อนามัยสิ่งแวดล)อม

รวม 40 102,953,500      38 123,593,500     38 125,003,500     116 351,550,500         

รวมทั้งสิ้น 175 654,243,400    160 799,523,500   158 524,643,500   493 1,978,410,400    

 - 342 -

รวม 3 ป?

ยุทธศาสตร; / แนวทางการพัฒนา

ป? 2559 ป? 2560 ป? 2561



- 343 - 
 

ส�วนท่ี  5 
แนวทางการติดตามประเมินผล 

 
4.1  กรอบและแนวทางในการติดตามประเมินผล  

4.1.1 ความสําคัญของการติดตาม  
         การติดตามเป�นเครื่องมือท่ีจําเป�นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ีดําเนินการอยู& 

หากไม&มีระบบติดตามของโครงการแล+ว ย&อมส&งผลให+เกิดความล&าช+าในการดําเนินงานให+ลุล&วง ค&าใช+จ&าย โครงการ
สูงเกินกว&าท่ีกําหนดไว+ กลุ&มเป/าหมายหลักของโครงการไม&ได+รับประโยชน0หรือได+รับน+อยกว&าท่ีควรจะเป�น เกิด
ป1ญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย+งในการปฏิบัติงานภายใน
หน&วยงานหรือระหว&างหน&วยงานกับกลุ&มเป/าหมายท่ีได+รับประโยชน0จากโครงการ ในทางตรงกันข+ามหากโครงการมี
ระบบติดตามท่ีดีแล+วจะก&อให+เกิดประสิทธิภาพในการใช+ต+นทุน (Cost–effective) ดําเนินงานต&างๆ ยกตัวอย&าง
เช&นการระบุป1ญหาท่ีเกิดข้ึนในโครงการและการเสนอแนวทางแก+ป1ญหาการติดตามความ สามารถในการเข+าถึง
โครงการของกลุ&มเป/าหมาย   การติดตามประสิทธิภาพในการดําเนินงานของส&วนต&างๆ ในโครงการและการเสนอ
วิธีการปรับปรุงการดําเนินงาน  
 

4.1.2 ความสําคัญของการประเมินผล  
         การประเมินผลนั้น เป�นสิ่งหนึ่งท่ีจําเป�นสําหรับการดําเนินการ เช&นเดียวกับการติดตามเพราะ

ผลท่ีได+จากการประเมินจะใช+ในการปรับปรุง แก+ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการ ซ่ึงข้ึนอยู&กับ
วัตถุประสงค0ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป�นสิ่งท่ีจะบ&งชี้ว&าแผนงานท่ีกําหนดไว+ ได+มีการ ปฏิบัติ
หรือไม& อย&างไร อันเป�นตัวชี้วัดว&าแผนหรือโครงการท่ีได+ดําเนินการไปแล+วนั้น ให+ผลเป�นอย&างไร นําไปสู&ความสําเรจ็
ตามแผนงานท่ีกําหนดไว+หรือไม& อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป�นการตรวจสอบ ว&ามีความสอดคล+องกับการ
ใช+ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซ่ึงผลท่ีได+จากการติดตามและประเมินผล ถือเป�นข+อมูลย+อนกลับ (Feedback) 
ท่ีสามารถนําไปใช+ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต&อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป�นกระบวนการตัดสนิ
คุณค&า และการตัดสินใจอย&างมีหลักเกณฑ0โดยใช+ข+อมูลท่ีเก็บรวบรวมอย&างเป�นระบบมีความเท่ียงตรง เชื่อถือได+  

 

4.1.3 วัตถุประสงค�ของการติดตามและประเมินผล 

    การติดตามและประเมินผลโครงการ  มีวัตถุประสงค�เพ่ือทราบถึง 
             ๑. ความก#าวหน#าในการดําเนินงานท่ีทําไปแล#วนั้นได#ผลมากน#อยเพียงใด  โดยเฉพาะอย+างยิ่ง
สามารถบรรลุวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว#หรือไม+อย+างไร 

    2. ป,ญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในระหว+างการดําเนินงาน  เช+น  ป,ญหาทางด#านการเงิน (การ
เบิกจ+ายล+าช#า)  ป,ญหาด#านบุคลากร  ป,ญหาทางด#านเทคนิค  และป,ญหาอ่ืนๆ ท่ีไม+ได#คาดคิดไว# 

         ๓. ผลท่ีได#รับจากโครงการมีอะไรบ#าง  มีป,ญหา รวมท้ังข#อดีต+าง ๆ ท่ีจะเป5นแนวทางสําหรับ   
จัดทําโครงการต+อไป 

          ๔. ทบทวนถึงผลสําเร็จของโครงการและผลกระทบต&าง ๆ ของโครงการ  เพ่ือใช+เป�นพ้ืนฐาน 
ในการวางแผนโครงการในอนาคต 
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4.2  ระเบียบ  วิธีและเครื่องมือท่ีใช(ในการติดตามประเมินผล 
   4.2.1 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได+ดําเนินการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว&าด+วยการจัดทําแผนพัฒนาองค0กรปกครองส&วนท+องถ่ิน พ.ศ. 2548  โดย
ผู+บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได+แต&งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช   เพ่ือทําหน+าท่ีในการกําหนดแนวทาง   วิธีการในการติดตามและประเมินผล   การดําเนินงาน
ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือให+ทุกส&วนราชการถือปฏิบัติและจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผล
ทุกไตรมาส   โดยมีงานวิจัยและประเมินผล   กองวิชาการและแผนงาน ทําหน+าท่ีรวบรวมและจัดทํารายงาน
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    และรายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประจําปV
เสนอต&อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา       เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นต&อผู+บริหาร
เทศบาล     สภาเทศบาล     คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล      และประกาศให+ประชาชนในท+องถ่ินทราบโดยท่ัว
กัน อย&างน+อยปVละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปV  
 

4.2.2 วิธีการติดตามและประเมินผล 

         การติดตามผล   

              เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  กําหนดติดตามผลการดําเนินงาน  โดยติดตามผลเป5นรายไตร
มาส  ดูว+าโครงการนั้นๆ  ได#ดําเนินการตามกิจกรรมและเป9าหมายท่ีวางไว#หรือไม+  ใช#งบประมาณเท+าใด  ผลการ
ดําเนินงาน อยู+ในข้ันตอนไหน  แล#วสรุปผลภาพรวมว+าได#ดําเนินการเป5นสัดส+วนเท+าใด  ตามท่ีตั้งไว#ในแผนพัฒนา   

                     รูปแบบการติดตามผล 
           กองวิชาการและแผนงานได#กําหนดข้ึน    เพ่ือเป5นแนวทางในการติดตามผลการดําเนินงาน   

สัดส+วนการดําเนินงาน  และความก#าวหน#าของการดําเนินงาน  ดังนี้ 
 

แบบ ๑  การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป$ (พ.ศ.2๕๕9 – 2๕61) 

                                  

 

ท่ี 
ยุทธศาสตร�/ 

โครงการ 

กิจกรรม/ 

เป9าหมาย 

หน+วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ ผลการดําเนินงาน  

หมาย
เหต ุตั้งไว# 

จ+าย
จริง 

แล#วเสร็จ 

กําลัง 

ดําเนิน 

การ 

ยังไม+ได# 
ดําเนิน 

การ 
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แบบ 2  สรุปการติดตามผลการดําเนินงานแผนพัฒนาสามป$ (พ.ศ.2๕๕9 - 2๕61) 

 

 
ท่ี ยุทธศาสตร�การพัฒนา 

จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ ร#อยละของ ร#อยละของ 

ท้ังหมด ดําเนินการ ท้ังหมด 
ดําเนิน 

การ 

โครงการท่ี
ดําเนินการ 

งบประมาณ 

ท่ีดําเนินการ 

        
        
        
        
        
        

 
แบบ ๓   สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป$  (พ.ศ.2๕๕9 - 2๕61) 

                                  
 

ท่ี 
ยุทธศาสตร� / 

โครงการ 

รายละเอียด
ของกิจกรรม 

งบประมาณ 

 

พ้ืนท่ี /     
เป9าหมาย 

 

หน+วยงาน
ดําเนินการ 

ตัวช้ีวัดการตดิตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

ผลการ
ดําเนินงาน 

งบประมาณ
จ+ายจริง 

ผลลัพธ�ท่ี
ได# 

         
         
         
         
         

         

 
 

การประเมินผล 

           เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  กําหนดประเมินผลตามยุทธศาสตร�การพัฒนา  คือ  การ
ประเมินผลโครงการจะกําหนดตัวชี้วัดเพ่ือวัดระดับความสําเร็จและความล#มเหลวของโครงการ     รายการประเมิน
จะพิจารณาเรื่องปริมาณ    ค+าใช#จ+าย   คุณภาพ   ความพึงพอใจ   การให#ประโยชน�แก+กลุ+มเป9าหมายหรือผู#ท่ีได#รับ
ประโยชน�   และผลท่ีได#รับก+อให#เกิดประโยชน�ส+วนรวม         นําไปสู+การประเมินผลว+าได#บรรลุวัตถุประสงค�  
เป9าหมาย   แนวทางการพัฒนา  ตามยุทธศาสตร�การพัฒนาท่ีกําหนดไว#หรือไม+    ซ่ึงจะได#ผลประเมินภาพรวม 
 
 
      
 
 

 
 




