สวนที่ ๑
บทนํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดกําหนดใหเทศบาลจัดทําแผนพัฒนาสามป- เพื่อนํามาเป/นกรอบในการจัดทํางบประมาณ
ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
1. แผนพัฒนาสามป- เป/นการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมีหลักคิด
ที่วาภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง และภายใตแนวทางการ
พัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่จะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุตาม
วัตถุประสงค และเป;าหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค เป;าหมาย
จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน และวิสัยทัศนในที่สุด
2. แผนพัฒนาสามป- เป/นแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําปกลาวคือ เทศบาลใชการวางแผนพัฒนาเป/นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป- โดยนําโครงการ/
กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป-ในป-ที่จะจัดทํางบประมาณรายจายประจําป- ไปจัดทํางบประมาณ เพื่อให
กระบวนการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป- เป/นไปดวยความรอบคอบ และผานกระบวนการมีสวนรวม
ของประชาชน
3. แผนพัฒนาสามป เป/นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันจะมีลักษณะเป/นการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา
ที่จัดทําขึ้นสําหรับป-งบประมาณแตละป- ซึ่งมีความตอเนื่องและเนนแผนกาวหนา ครอบคลุมระยะเวลาสาม
ป-โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป/นประจําทุกปดังนั้นโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามป- โดยเฉพาะในแผนประจําป-แรกของหวงระยะเวลา
สามป-นั้นควรมีสภาพความพรอมอยางนอย ๒ ประการ คือ
๑. มีความแนนอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการ
โดยควรมีการประเมินถึงความเป/นไปได
ของโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชนจากสาธารณะที่จะไดรับจากโครงการ/กิจกรรม
๒. กิจกรรมที่อยูในแผนประจําป-แรกของหวงระยะเวลาสามป- ควรมีความพรอมในเรื่อง
รูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนา ที่จะนําไปใชใน
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป-ไดตอไป
วัตถุประสงค"ของแผนพัฒนาสามป
๑. เป/นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยง และสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
๒. เป/นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนา และวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่จะดําเนินการ
๓. เป/นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเป/นหวงระยะเวลาสามป๔. เป/นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา กับงบประมาณ
รายจายประจําป-
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มีขั้นตอนในการจัดทํา ๕ ขั้นตอน ดังนี้
๑. ขั้นเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาสามป
เก็บรวบรวมและจัดทําฐานขอมูลขาวสารใหครบถวน ทันสมัย ซึ่งไดแกขอมูลเบื้องตนใน
ดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข รวบรวมปHญหาสําคัญของเทศบาล โดยจัดประชุม
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลรวมกับประชาคม และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อรับฟHงปHญหาและความตองการ
ของประชาชน และกําหนดประเด็นหลักในการพัฒนาใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อ
การพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ขอมูลปHญหาสําคัญจะชวยในการกําหนดยุทธศาสตร เพื่อแกไขปHญหา
การวิเคราะหปHญหา และนําขอมูลจากแผนพัฒนาชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดทําแผน เพื่อแผนที่ได
ตอบสนองปHญหาความตองการของสาธารณชน
๒. จัดทํารางแผนพัฒนาสามป
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดทํารางแผน
พัฒนาสามป- (พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕61) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กอนนําเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
พิจารณาใหความเห็นชอบ
3. การอนุมัติและประกาศใช/แผนพัฒนาสามป
3.๑ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อเสนอรางแผนพัฒนา
สามป- (พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕61) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
3.๒ ผูบริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราชพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามป- และ
ประกาศใชแผนพัฒนาสามป-และประกาศใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่
ประกาศใช และติดประกาศอยางเปPดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
ประโยชน"ของแผนพัฒนาสามป
1. แผนพัฒนาสามป-เป/นเครื่องมือในการบริหารจัดการ การบริหารงบประมาณ ชี้ใหเห็นถึง
ความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตอกัน
2. แผนพัฒนาสามป-เป/นเครื่องมือในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานวามีความเป/นไปได
เพียงใด ตลอดจนการใชทรัพยากรของทองถิ่นที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. แผนพัฒนาสามป-เป/นเครื่องมืออยางหนึ่งที่จะชวยใหเทศบาลสามารถดําเนินการพัฒนาได
บรรลุวัตถุประสงค มีเป;าหมายชัดเจน แนนอนและมีประสิทธิภาพ ประหยัดทั้งดานระยะเวลา บุคลากร วัสดุ
อุปกรณ และงบประมาณ เพราะไดวางแผนแนวทางการใชทรัพยากรทุกๆ ดานไวกอนแลว กลาวคือ เทศบาล
ไดจัดลําดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา เพื่อนํามาคัดเลือกและจัดทํารายละเอียด แผนงาน /
โครงการใหตอบสนองตอปHญหาความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลอยางแทจริง
4. การนําแผนงาน / โครงการจากแผนพัฒนาสามป- ในป-ที่จะจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป-ไปจัดทํางบประมาณ ทําใหการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป-เป/นไปอยางรอบคอบ และผาน
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในเขตเทศบาล
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สวนที่ 2
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สภาพทั่วไปของเมืองนครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช คือพื้นที่สวนใหญของเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เป"นชุมชนที่มี
หลักฐานย(อนหลังไปมากกวา ๑,๕๐๐ ป- เมืองนี้กอตัวอยูบนสันทรายที่เรียกวา
หาดทรายแก(ว ซึ่งทอดตัว
ยาวตามแนวเหนือ-ใต( ทําให(การตั้งถิ่นฐานกระจายตัวอยูบนสันทราย ตัวเมืองนครศรีธรรมราชจึงมีลักษณะยาวมา
จนถึงป:จจุบันผู(คนที่อาศัยอยูในเมืองนี้สวนหนึ่งคือ คนไทย ที่ตั้งถิ่นฐานอยูดั้งเดิม และอีกสวนหนึ่งเกิดจากการ
อพยพย(ายถิ่น และการค(าจากอินเดียและจีน และสวนใหญคือ ชาวไทยมุสลิม จากจังหวัดชายแดนภาคใต(
ชาวยุโรปที่เดินทางมาติดตอค(าขายในอดีต ให(ชื่อไว(ในแผนที่ของตน เรียกเมืองนี้วา ลิกอร>
(Ligor) จากประวัติความเป"นมาของบ(านเมืองอันยาวนาน จึงทําให(นครศรีธรรมราชมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม มีขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต การนับถือศาสนาแตกตางกันแตอยูรวมกันได(อยางมีความสุข
จากที่เคยเป"นเมืองอิสระ และมีเมืองบริวารกว(างขวาง คอย ๆ คลี่คลายเป"นสวนหนึ่งของประเทศ
มีฐานะเป"นมณฑล และจังหวัดในป:จจุบัน ชุมชนบนสันทรายแหงนี้ มีความเจริญและ มีความหนาแนนขึ้นเป"น
ลําดับ จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล(าเจ(าอยูหัว ได(จัดตั้งให(ชุมชนขนาดใหญเป"นเขตปกครองท(องถิ่น
ชุมชนแหงนี้เป"นชุมชนหนึ่งที่ได(รับการยกฐานะให(เป"น เทศบาลเมือง และเทศบาลนครตามลําดับ ป:จจุบัน
เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มิได(จํากัดอยูแคบนสันทราย แตจะขยายออกไปทั้งทางตะวันออกและตะวันตก
ของสันทรายจนมีเนื้อที่ถึง ๒๒.๕๖ ตารางกิโลเมตร มีประชากรเกินกวา ๑๐๐,๐๐๐ คน

ลักษณะทางภูมิศาสตร'ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ลักษณะทั่วไป
จังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งอยูระหวางประมาณละติจูด ๘ องศา ถึง ๙ องศา ๑๐ ลิปดาเหนือ
และ ลองจิจูด ๙๙ องศา ๑๕ ลิปดา ถึง ๑๐๐ องศา ๑๐ ลิปดาตะวันออก มีพื้นที่ ๙,๙๔๒.๕๐
ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดตาง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดตอกับจังหวัดสุราษฏร>ธานี และอาวบ(านดอน อําเภอขนอม เป"นอําเภอ
เหนือสุด
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ทิศตะวันออก

ทิศตะวันตก

ติดตอกับจังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดตรัง อําเภอทางตอนใต(
ได(แก อําเภอหัวไทร อําเภอชะอวด อําเภอทุงสง และอําเภอบางขัน
ติดตอกับอาวไทยมีชายฝ:Pงทะเลยาว ๒๒๕ กิโลเมตร อําเภอที่ติดตอกับอาว
ไทย คืออําเภอขนอม อําเภอสิชล อําเภอทาศาลา อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช อําเภอปากพนัง และอําเภอหัวไทร
ติดตอกับจังหวัดสุราษฏร>ธานี และจังหวัดกระบี่ อําเภอทางทิศตะวันตก
ได(แก อําเภอบางขัน อําเภอทุงใหญ อําเภอถ้ําพรรณรา อําเภอฉวาง
อําเภอพิปูน และอําเภอนบพิตํา

ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเทือกเขานครศรีธรรมราชและเทือกเขาบรรทัด
เหนือ-ใต( อยูบริเวณตอนกลางของจังหวัด จึงอาจแบงภูมิประเทศออกเป"น ๓ สวน ตอไปนี้

ทอดยาวตามแนว

สวนที่ ๑ เขตที่ราบชายฝ:Pงตะวันออก เป"นที่ราบมีอาณาเขตตั้งแตเทือกเขานครศรีธรรมราช
และเทือกเขาบรรทัดไปทางตะวันออก จนถึงชายฝ:Pงทะเลอาวไทย มีแมน้ําลําคลองที่มีต(นน้ําบริเวณเทือกเขาลง
สูทะเลหลายสายอยูตลอดทั้งป- และบางตอนเป"นปSาพรุขนาดใหญ เขตที่ราบนี้มีพื้นที่ตั้งแตตอนเหนือสุดของ
จังหวัด และคอยมีอาณาเขตกว(างขึ้น เมื่อลงไปทางทิศใต(เหมาะสําหรับการทํานา ทําสวน เลี้ยงสัตว> และทําการ
ประมงชายฝ:Pงเป"นเขตที่มีประชากรหนาแนน เป"นที่ตั้งของอําเภอขนอม สิชล ทาศาลา ปากพนัง หัวไทร
เชียรใหญ ชะอวด เฉลิมพระเกียรติ และพระพรหม
สวนที่ ๒ เขตที่ราบเชิงเขาตะวันตก มีลักษณะเป"นที่ราบลูกฟูก มีอาณาเขตจากเทือกเขา
นครศรีธรรมราชไปทางตะวันตก ต(นน้ําจากเชิงเขาด(านนี้ไหลลงสูทะเลอันดามัน เป"นแมน้ําตรังและไหลลงสูอาว
ไทย คือ แมน้ําตาปนอกจากจะเป"นเขตที่อุดมสมบูรณ> ด(วยแรธาตุแล(ว เป"นเขตที่มีการทําสวนยางพารา
มากที่สุดของจังหวัด การทําสวนผลไม(มีกระจายอยูทั่วไป อําเภอที่มีประชากรหนาแนนได(แก อําเภอทุงสง และ
อําเภอฉวาง
เขตที่ราบเชิงเขาด(านนี้แผขยายกว(างขวางออกไปถึงจังหวัดตรัง
จังหวัดกระบี่ และจังหวัด
สุราษฏร>ธานี อําเภอที่อยูในเขตนี้ ได(แก อําเภอพิปูน ฉวาง ทุงใหญ ทุงสง บางขัน ถ้ําพรรณรา นาบอน และ
อําเภอช(างกลาง
สวนที่ ๓ เขตเทือกเขาตอนกลาง อยูระหวางที่ราบชายฝ:Pงทะเลตะวันออก และที่ราบเชิงเขา
ตะวันตกมีอาณาเขตตั้งแตตอนเหนือสุดของจังหวัดไปถึงใต(สุด เทือกเขานครศรีธรรมราช มียอดสูงสุดคือเขาหลวง
รัฐพยายามที่จะอนุรักษ>เขาดังกลาวนี้ เป"นเขตปSา จึงจัดตั้งเป"นเขตอุทยานแหงชาติ เชน เขตอุทยานแหงชาติ
เขาหลวง อุทยานแหงชาติน้ําตกโยง อุทยานแหงชาติเขานัน
เป"นต(น มีการตั้งถิ่นฐานของประชาชนมา
กอนที่จะประกาศเป"นเขตอุทยานแหงชาติ จึงมีชุมชนอยูระหวางภูเขาและเชิงเขาตอนกลาง

-5สวนใหญมีอาชีพด(านเกษตรกรรม พื้นที่ในเขตนี้ มีธรรมชาติที่สวยงาม ประกอบด(วย ปSาไม( น้ําตก และลําธารที่
ใสสะอาด เป"นแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติมีสิ่งอํานวยความสะดวกด(านการทองเที่ยวตาง ๆ พร(อมที่จะรับ
นักทองเที่ยวได( อําเภอที่อยูในเขตนี้ ได(แก อําเภอพรหมคีรี ลานสกา รอนพิบูลย> จุฬาภรณ> และอําเภอนบพิตํา
ลักษณะภูมิอากาศ
ภูมิอากาศของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีลักษณะเชนเดียวกับจังหวัดอื่น ๆ ของภาคใต(ที่ติดตอกับ
อาวไทย อิทธิพลสําคัญตอภูมิอากาศของจังหวัด คือลมมรสุม และเทือกเขาตอนกลาง รวมทั้งอิทธิพลของลมพายุ
หมุนที่พัดเข(ามาในรอบป- ลักษณะภูมิอากาศของภาคใต(เป"นเขตภูมิอากาศแบบมรสุมร(อน (Tropical
Monsoon) อุณหภูมิจะสูงตลอดทั้งป- ชวงเดือน พฤษภาคม
ถึงเดือนสิงหาคมจะได(รับอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต( ซึ่งเป"นลมร(อนชื้นพัดเข(าสูชายฝ:Pงทะเลตะวันตกของภาคใต(ทําให(พื้นที่ด(านตะวันตกของเทือกเขา
นครศรีธรรมราช มีฝนตกมาก
สวนบริเวณชายฝ:Pงตะวันออกมีฝนตกน(อยกวา ชวงเดือน กันยายน – ตุลาคม
จะมีลมพายุหมุน เชน
ดีเปรสชั่นทําให(เกิดฝนตกทั่วไปทั้งจังหวัด ชวงเดือนพฤศจิกายน ไปจนถึง เดือน
มกราคม ลมมรสุมจะเปลี่ยนทิศทางพัดมาจาก
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทั่วไปลมนี้จะเป"นลมหนาวและ
แห(งแล(ง แตพื้นที่ชายฝ:Pงทะเลด(านอาวไทย โดยเฉพาะนครศรีธรรมราชด(านอาวไทยจะมีฝนตกชุก เป"นเหตุให(เกิด
น้ําทวมได(ทุกป- หลังจากนั้นจะเป"นระยะที่ฝนทิ้งชวง คือ เดือนกุมภาพันธ>ถึง เดือนเมษายน ชวงนี้
อากาศจะร(อนและแห(งแล(ง
การคมนาคม
นครศรีธรรมราช เป"นจังหวัดที่มีโครงสร(างพื้นฐานด(านการขนสงที่คอนข(างสมบูรณ> มีทางหลวง
คลุมทั่วทั้งจังหวัด ทั้งระบบทางหลวงสายประธาน ทางหลวงสายรอง ทางหลวงจังหวัด และทางหลวงชนบท จึง
ทําให(การขนสงทางรถยนต>
ทั้งการขนสงผู(โดยสารและขนสงสินค(าตามเส(นทางหลวงมีความสะดวกเป"นอยางดี
เส(นทางรถไฟสายใต(ผานหลายอําเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีชุมทางขนาดใหญ ที่อําเภอทุงสง ขบวนรถไฟ
สายใต(ทุกขบวนจะต(องผานชุมทางแหงนี้ และมีขบวนรถที่มีสถานีนครศรีธรรมราช เป"นต(นทางและปลายทางการ
ขนสง
นครศรีธรรมราช มีทาอากาศยานพาณิชย>ที่มีสายการบินขนสงผู(โดยสารบินตรงระหวาง
นครศรีธรรมราช และกรุงเทพมหานคร เป"นประจําทุกวัน วันละหลายเที่ยวบิน
บริเวณชายฝ:งP ทะเลมีการขนสงทางน้ําเสริม การขนสงทางบก มีทาเรือที่ปากพนัง ขนอม
ทาศาลา และหัวไทร เป"นต(น
ระบบการขนสงทางทอที่นําก`าซจากอาวไทยมาขึ้นที่อําเภอขนอม เพื่อปaอนโรงงานแยกก`าซและ
โรงไฟฟaาที่อําเภอ นั้น
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๑. การขนสงทางอากาศ มีสายการบินที่มีเที่ยวบินระหวางนครศรีธรรมราช และกรุงเทพมหานคร
มีตารางเวลาบิน ดังนี้
๑ สายการบินนกแอร
วัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน

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

วัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน

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

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

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

วัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน

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

หมายเหตุ วัน และเวลา อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได สามารถสอบถามรายละเอียดไดที่ทาอากาศยาน
นครศรีธรรมราช 0-7536-9543 หรือ นครดีซี 0-7531-2500
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2. การขนสงทางรถไฟ การเดินทางโดยรถไฟจากนครศรีธรรมราช ไปยังปลายทางมีความสะดวกมาก
มีทั้งขบวนรถดวน รถเร็ว และรถท(องถิ่น วันหนึ่ง ๆ หลายขบวน ดังนี้
ขบวน
รถเร็ว
รถดวน
รถทองถิ่น
รถทองถิ่น
รถทองถิ่น

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

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

นอกจากนี้ ขบวนรถไฟสายใต(ทุกขบวนจะต(องผานชุมทางทุงสง อํานวยความสะดวกในการเดินทางไป
และกลับจากนครศรีธรรมราช ได(แก
(1) ขบวนรถดวนพิเศษ กรุงเทพฯ - บัตเตอร>เวอร>ต
(๒) ขบวนรถดวนพิเศษ กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก
(๓) ขบวนรถเร็ว กรุงเทพฯ – ยะลา
(๔) ขบวนรถดวน กรุงเทพฯ – ตรัง
(๕) ขบวนรถเร็ว กรุงเทพฯ – กันตัง
(๖) ขบวนรถดวนพิเศษ ดีเซลราง กรุงเทพฯ – ยะลา
๓. การขนสงทางรถยนต'
ระบบทางหลวงภายในจังหวัดและติดตอกับจังหวัดอื่น ทําให(การขนสง
ผู(โดยสารและสินค(าทางรถยนต> มีความสะดวกทั้งภายในจังหวัดภาคใต( และภาคอื่นของประเทศทางหลวงสาย
สําคัญมี ดังตอไปนี้
(๑) ทางหลวงหมายเลข 41 เป"นทางหลวงที่แยกจากทางหลวงหมายเลข 4 ที่
จังหวัดชุมพร ผานจังหวัดสุราษฏร>ธานี นครศรีธรรมราช และบรรจบทาง
หลวงหมายเลข 4 ที่จังหวัดพัทลุง
(2) ทางหลวงหมายเลขที่ 401 เริ่มต(นที่อําเภอตะกั่วปSา จังหวัดพังงา ตัดกับทาง
หลวง หมายเลข 41 ทีส่ ุราษฏร>ธานี ผานจังหวัดสุราษฏร>ธานีเข(าสูจังหวัด
นครศรีธรรมราชที่อําเภอขนอม ปลายทางที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
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(3) ทางหลวงหมายเลข 403 เริ่มที่อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช ไปบรรจบกับทาง
หลวงหมายเลข 41 ที่อําเภอรอนพิบูลย> ผานอําเภอทุงสง เข(าสูจังหวัดตรัง
ปลายทางที่อําเภอกันตัง
(4) ทางหลวงหมายเลข 408 เริ่มที่อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช ผานอําเภอหัวไทร
เลียบชายฝ:Pงทะเลด(านอาวไทยไปยังจังหวัดสงขลา
นอกจากนี้ยังมีทางหลวงจังหวัดและทางหลวงชนบทอีกมากที่ทําให(การเดินทางระหวางอําเภอ
เป"นไปด(วยความสะดวก มีบริษัทเดินรถทั้งของภาครัฐและเอกชนที่บริการขนสงผู(โดยสารระหวางนครศรีธรรมราช
กับจังหวัดอื่นๆ โดยรถบัสปรับอากาศ และรถบัสธรรมดา ดังนี้
รถบัสปรับอากาศ
กรุงเทพมหานคร - นครศรีธรรมราช
กรุงเทพมหานคร - นครศรีธรรมราช - สงขลา
กรุงเทพมหานคร - นครศรีธรรมราช - หาดใหญ
นครศรีธรรมราช – ภูเก็ต
นครศรีธรรมราช – สุราษฏร>ธานี
นครศรีธรรมราช – สงขลา
นครศรีธรรมราช – กระบี่
นครศรีธรรมราช – หาดใหญ
นครศรีธรรมราช – ระนอง
นครศรีธรรมราช – สุไหงโกลก
นครศรีธรรมราช – เกาะสมุย
นครศรีธรรมราช - พังงา
นครศรีธรรมราช - ป:ตตานี
นครศรีธรรมราช - นราธิวาส
รถบัสธรรมดา
นครศรีธรรมราช – หาดใหญ
นครศรีธรรมราช – สุราษฏร>ธานี
นครศรีธรรมราช – สงขลา
นครศรีธรรมราช – บ(านส(อง
นครศรีธรรมราช - ปากพนัง
นครศรีธรรมราช - ทุงสง
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สถานที่ทองเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราช
1. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตั้งอยูริมถนนราชดําเนิน ตําบลในเมือง วัดพระมหาธาตุ
เป"นพระอารามหลวงชั้นเอก ชั้นบวรมหาวิหาร ตํานานกลาววา นางเหมชลา และเจ(าชายธนกุมารเป"น
ผู(นําเสด็จพระบรมธาตุมาประดิษฐาน
ณ
หาดทรายแก(ว ตอมาพระเจ(าศรีธรรมโศกราชทรงสร(างเมือง
นครศรีธรรมราชขึ้นพร(อมการกอสร(างเจดีย>ขึ้นใหม ภายในวัดพระมหาธาตุฯ มีวิหารที่มีความสําคัญหลายองค>
ประดิษฐานพระวิหารหลวงซึ่งมีความงามตามแบบศิลปสถาป:ตยกรรมสมัยอยุธยา วิหารสามจอม วิหารที่มี
พระพุทธรูปทรงเครื่องอยางกษัตริย>นามวา “พระศรีธรรมโศกราช” ประดิษฐานอยูวิหารพระมหาภิเนษกรม (พระ
ทรงม(า) วิหารทับเกษตร สวนวิหารเขียน
และวิหารโพธิ์ลังกานั้นเป"นสถานที่จัดแสดงโบราณวัตถุที่พระ
พุทธศาสนิกชนถวายเป"นพุทธบูชา
2. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นครศรีธรรมราช ตั้งอยูในเขตตําบลในเมือง พิพิธภัณฑ>เปfดเมื่อ
ป- พ.ศ. 2517
จัดแสดงโบราณวัตถุที่ค(นพบในแถบภาคใต( 4 จังหวัด ได(แก จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง
สุราษฎร>ธานี
และชุมพร
มีห(องแสดงศิลปหัตถกรรมของใช(พื้นบ(าน และมีหนังสือเกาที่หายาก และ
หนังสือสําคัญอื่น ๆ
3. พิพิธภัณฑ'เมืองนครศรีธรรมราช จัดสร(างโดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั้งอยูใน
บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร> 84 (ทุงทาลาด) เป"นพิพิธภัณฑ>เลาเรื่องของเมืองนคร ภายใน
พิพิธภัณฑ> มีการจัดแสดง เชน ปูชนียบุคคลแหงประวัติศาสตร>เมืองนคร ประวัติศาสตร>เมืองนครในยุคตางๆ
ศาสนา
ประเพณีตางๆ เรื่องราวเกี่ยวกับวัดพระธาตุวรมหาวิหาร และสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของเมือง
นครศรีธรรมราช
4. วัดสวนหลวง ตั้งอยูถนนราชดําเนิน เป"นเขตเมืองพระเวียงอันเป"นเมืองโบราณ มีวิหาร
ผนังตกแตงด(วยปูนป:hนแบบนูนต่ํา
5. บานหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย'สิน ตั้งอยูเลขที่ 10/18 ถนนศรีธรรมโศก ซอย 3 เป"นผู(ที่ได(รับ
รางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมทองเที่ยว (ไทยแลนด> ทัวริสซึ่ม อวอร>ด) ประจําป- 2539 รางวัลดีเดนประเภท
วัฒนธรรมและโบราณสถาน บริเวณบ(านหนังตะลุงได(จัดแสดงเป"นพิพิธภัณฑ>หนังตะลุง มีการแกะรูปหนังตะลุงการ
แสดงหนังตะลุงอยางครบวงจร นักทองเที่ยวเข(าไปชมได(ทุกวัน
6. วัดสวนป4าน อยูใกล(สามแยกหอนาฬิกา ภายในโบสถ>มีจิตรกรรมแบบตะวันตก งดงามมาก
เป"นผลงานของนายแนบ ทิชินพงศ> ผู(มีผลงานดีเดนด(านศิลปะชาวนครศรีธรรมราช
7. พระพุทธสิหิงค' ประดิษฐานในบริเวณศาลากลางจังหวัด กษัตริย>ลังกาโปรดให(สร(างขึ้นเมื่อ
พ.ศ.700 และมาอยูในประเทศไทยสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช ป:จจุบันพระพุทธสิหิงค>ในประเทศไทย มี 3
องค> คือ ที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร วัดพระสิงห> จังหวัดเชียงใหม และพระพุทธสิหิงค>
จังหวัดนครศรีธรรมราช
8. จวนออกญาเสนาภิมุข (ยามาดา นางามาซา) เป"นชาวญี่ปุSนเดิมชื่อ ยามาดา นางามาซา มา
อยูในกรุงศรีอยุธยา ในสมัยพระเจ(าทรงธรรม และได(รับการแตงตั้งเป"นข(าหลวงใหญไปปกครองเมือง
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นครศรีธรรมราช เมื่อป- พ.ศ.2172 ป:จจุบันมีบริเวณที่แสดงรองรอยวาเคยเป"นจวนที่พักของออกญาเสนาภิมุข
อยูถนนนางงาม (ข(างศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช)
9. หอพระอิศวร อยูริมถนนราชดําเนิน เป"นโบราณสถานในศาสนาพราหมณ> เป"นที่
ประดิษฐานศิวลึงค>เป"นสัญลักษณ>ของพระอิศวรและฐานโยนิ รวมทั้งเทวรูปสําริดอีกหลายองค> อาทิ เทวรูป
ศิวนาฎราชพระอุมา และพระพิฆเนศป:จจุบันเทวรูปสําริดในหอพระอิศวร เป"นของจําลองของจริงได(นําไปเก็บ
รักษาที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาตินครศรีธรรมราช
10. หอพระนารายณ' ตั้งอยูริมถนนราชดําเนินเป"นโบราณสถานในศาสนาพราหมณ> อีกแหง
หนึ่ง ตรงกันข(ามกับหอพระอิศวร มีเทวรูปพระนารายณ>สลักจากหินทรายสีเทาทรงหมวกรูปกระบอกปลายสอบ
และพระหัตถ>ขวาทรงสังข> กําหนดอายุราว พ.ศ. ที่ 10-11 ป:จจุบันเก็บรักษาไว(ที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
นครศรีธรรมราช ที่ตั้งอยูในหอพระนารายณ>เป"นเทวรูปจําลอง
11. กําแพงเมือง อยูริมถนนราชดําเนิน เป"นกําแพงที่ซอมขึ้นใหมตามรูปเดิมในสมัยต(น
กรุงรัตนโกสินทร> เดิมสร(างในสมัยพระเจ(าศรีธรรมโศกราชเป"นกําแพงดินประตูชัยเหนือ (ประตูไชยศักดิ์)
และประตูชัยใต( (ประตูชัยสิทธิ์)
12. สนามหนาเมือง ตั้งอยูนอกกําแพงเมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือ เป"นสนามรบในอดีตตอมา
กลายเป"นสถานที่ใช(ประกอบพิธีกรรมและกิจกรรมทั้งของรัฐและราษฎร> เชน เคยใช(เป"นที่สร(างพลับพลารับเสด็จ
พระเจ(าแผนดินรัชกาลตาง ๆ เป"นที่ประกอบพิธีสงกรานต>ฝjกทหารและยุวชนทหาร และใช(เป"นสถานที่จัดงาน
ประเพณีที่สําคัญของชาวนครรวมทั้งงานรื่นเริงอื่น ๆ
13. ศาลาประดูหกหรือศาลาโดหก อยูริมถนนราชดําเนิน เป"นที่พักของคนเดินทางซึ่งเข(าเมือง
ไมทันเพราะประตูเมืองปfดเสียกอน ศาลาแหงนี้ตั้งอยูระหวางต(นประดู (ต(นโด) หกต(น
14. พระวิหารสูงหรือหอพระสูง เป"นปูชนียสถานที่สําคัญแหงหนึ่งของเมือง
นครศรีธรรมราช
สันนิษฐานได(วาเป"นสถาป:ตยกรรมและจิตรกรรมฝาผนังวาสร(างในสมัยรัตนโกสินทร>ตอนต(น
ภายในพระวิหารมีพระพุทธรูปป:hนดินเหนียว สันนิษฐานวาสร(างในสมัย พ.ศ.ที่ 23 – 24 หรือในสมัยอยุธยาตอน
ปลาย
๑5. สระลางดาบศรีปราชญ' เป"นสระน้ําเกาแก เชื่อวาเป"นสระที่ใช(ล(างดาบ เลมที่ใช(ประหาร
ศรีปราชญ> สมัยสมเด็จพระนารายณ>มหาราช ซึ่งมีความผิดจึงถูกเนรเทศมายังเมืองนครฯ เมื่อศรีปราชญ>ทํา
ความผิดอีกครั้ง พระยานครศรีธรรมราช
จึงได(รับสั่งประหารชีวิต (ป:จจุบันสระล(างดาบศรีปราชญ>อยูใน
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช)
16. เจดีย'ยักษ' เจดีย>สูงใหญเป"นอันดับ 2 รองจากเจดีย>พระบรมธาตุอยูข(างสํานักงานเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช สันนิษฐานวาสร(างโดยโคทคีรีเศรษฐีชาวมอญ กับบริวารที่อพยพหลบภัยมาอาศัยเมือง
นครศรีธรรมราช เมื่อประมาณ พ.ศ.1546

- 11 17. พระเงิน ตั้งอยูติดกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เดิมทีเลาวา สมัยต(นกรุง
รัตนโกสินทร> สมัยสงครามเก(าทัพ ได(ยกมาตีนครศรีธรรมราช ประชาชนจึงนําปูนโบกทับองศ> พระพุทธรูปซึ่ง
เป"นเงิน ทําให(พระพุทธรูปรอดจากการถูกทําลายจากสงครามเก(าทัพของพมา
18. กุฏิทรงไทยวัดวังตะวันตก ตั้งอยูริมถนนราชดําเนินเป"นนิวาสสถานของเจ(าจอมปราง ปพ.ศ. 2535 สมาคมสถาปนิกสยามคัดเลือกกุฏิวัดวังตะวันตกให(เป"นอาคารอนุรักษ>ดีเดนประเภทปูชนียสถาน
และวัดวาอาราม
19. เก9งจีนวัดประดูและวัดแจง ตั้งอยูริมถนนราชดําเนินใกล(กับสนามกีฬาจังหวัด กอสร(างใน
สมัยต(นรัตนโกสินทร>เป"นที่ประดิษฐานมีบัวบรรจุอัฐิของพระยานคร และเชื่อวาเป"นที่บรรจุอัฐิของสมเด็จ
พระเจ(าตากสินมหาราช
20. บอน้ําศักดิ์สิทธิ์วัดหนาพระลาน บอน้ําศักดิ์สิทธิ์วัดเสมาเมือง บอน้ําศักดิ์สิทธิ์วัด
เสมาไชย และบอน้ําศักดิ์สิทธิ์วัดประตูขาว ซึ่งตั้งอยูบนถนนราชดําเนิน ในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช น้ําในบอน้ําศักดิ์สิทธิ์ดังกลาวใช(ทําน้ําพระพุทธมนต>ในพระราชพีธีตางๆ เชน น้ําอภิเษก
น้ําพระราชพิธีบรมราชาภิเษก น้ําพระพิพัฒน>สัตยา
21. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร' 84 (ทุงทาลาด) เป"นสวนสาธารณะขนาดใหญมีเนื้อที่
ประมาณ 1,257 ไร ตั้งอยูหลังสนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร>ฯ มี
สวนสัตว>เปfด สวนนกนานาชนิด สวนสุขภาพ หอประชุมเมือง พิพิธภัณฑ>เมือง พุทธภูมิ ฯลฯ
22. สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช
ตั้งอยูริมถนนราชดําเนินในสวนมีประดิษฐาน
พระราชานุสาวรีย>พระเจ(าศรีธรรมาโศกราช ผู(ทรงสร(างเมืองนครศรีธรรมราช และพระบรมธาตุเจดีย>เป"น
สถานที่พักผอนหยอนใจ มีลานแสดงกิจกรรมและอาคารอนุรักษ>
23. ตลาดริมน้ําเมืองลิกอร" ตั้งอยูสองฝH[งริมคลองหนาเมือง จะเปPดทุกวันศุกรสุดทายของ
เดือน มีเวทีการแสดง การจัดกิจกรรมการแสดงที่หลากหลาย การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดสถานที่ใหมๆ ทุก
เดือน มีรานแสดงสินคาจําหนายของที่ระลึก และรานจําหนายอาหาร

ขอมูลพื้นฐานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ประวัติการจัดตั้ง
การปกครองท(องถิ่นในประเทศไทย เริ่มตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล(าเจ(าอยูหัว ในรัช
สมัยของพระองค>มีการปฏิรูปด(านการเมืองการปกครองหลายประการ
ทั้งนี้ โดยถือเอาแบบอยางที่พระองค>
ทรงเห็ น มาจากอารยประเทศ โดยเฉพาะในด( า นการบริ ห ารราชการแผนดิ น การบริ ห ารราชการสวนกลาง
กําหนดให(มีกระทรวง ทบวง กรม ขึ้นเป"นครั้งแรก ในภูมิภาคได(แบงประเทศออกเป"นมณฑล และเริ่มจัดให(มีหนวย
ปกครองท(องถิ่น ในรูปสุขาภิบาลที่กรุงเทพมหานคร เมื่อ พ.ศ. 2440 และได(จัดตั้งสุขาภิบาล ในหัวเมืองแหง
แรก คือ สุขาภิบาลทาฉลอม เมืองสมุทรสาคร เมื่อ พ.ศ.2448 และตั้งแต พ.ศ. 2451 ได(มีการจัดตั้งสุขาภิบาล
ตามหัวเมืองตางๆ ตามพระราชบัญญัติสุขาภิบาล ซึ่งกําหนดให(มีสุขาภิบาลสองประเภท คือ สุขาภิบาลเมือง
และสุขาภิบาลตําบล
เมืองนครศรีธรรมราชเป"นเมืองหนึ่งที่สภาพความเจริญในยุคสมัยนั้นเห็นวาควรจัดตั้ง
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เป"นสุขาภิบาลได( จากจดหมายเหตุสมัยรัชกาลที่ 5 ได(กลาวถึงการจัดตั้งสุขาภิบาลเมืองนครศรีธรรมราช สรุปได(วา
พระยาศิริธรรมบริรักษ> ผู(วาราชการเมืองนครศรีธรรมราชได(ประชุมกรรมการผู(ใหญผู(น(อย กํานัน ผู(ใหญบ(าน และ
พอค(าราษฎรทั้งหลายซึ่งตั้งบ(านเรือนอยูในตําบลทาวัง ตําบลคลัง ตําบลประตูไชยเหนือ ตําบลพระเสื้อเมือง
ท(องที่อําเภอเมืองนครศรีธรรมราชชี้แจงถึงประโยชน>แหงการที่จะคิดจัดตั้งสุขาภิบาลในตําบลทั้ง 4 นี้ ที่ประชุม
เห็นชอบวา เป"นประโยชน>ดีควรจะจัดขึ้น จึงได(ประชุมกําหนดเขตที่จะจัดการสุขาภิบาลตอไป และได(เสนอ
เรื่ องราวการจัด ตั้งผานทางสมเด็ จ พระเจ( าลู กยาเธอเจ( าฟa ากรมขุ นลพบุรี ราเมศวร> ข(า หลวงเทศาภิบ าล
ผู(สําเร็จราชการมณฑลนครศรีธรรมราช และเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ร.ศ.129 (พ.ศ.2453) ผู(สําเร็จราชการ
มณฑลนครศรีธรรมราช ได(สงหนังสือที่เรียกวา “ใบบอก” การขอจัดตั้งสุขาภิบาลเมืองนครศรีธรรมราชไปยัง
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย และตอมาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ร.ศ. 129 เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย คือ
สมเด็ จ กรมพระยาดํ า รงราชานุ ภ าพ ได( ทํา หนั ง สื อ กราบบั งคมทู ล ขอพระบรมราชานุ ญ าต ออกประกาศใช(
พระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ(าอยูหัว ทรงมีพระราชกระแสวา
“ควรจะจัด แตเขตนั้นไมเขาใจ อนุญาตโดยความเชื่อ ขอใหผอนผันใหดี เพราะ เมืองนครยังไมสูแนน
หนาเหมือนเมืองสงขลา”
เขตสุขาภิบาลเมืองนครศรีธรรมราชเมื่อแรกตั้ง
กระทรวงมหาดไทยได(ประกาศกําหนดเขตสุขาภิบาลเมืองนครศรีธรรมราชเป"นครั้งแรก เมื่อวันที่ 13
สิงหาคม ร.ศ.129 ดังนี้
“ ด(านทิศเหนือจรดถนนซอยริมกําแพงวัดประดู ด(านใต(ตกถึงคลองไปทาแพ
แลทุงนาตะวันออก
กว(าง 15 เส(น ด(านใต(จรดกําแพงเมืองตกที่คลองบ(านหัวทา และมุมกําแพงเมืองด(านตะวันออก กว(าง 13
เส(น 14 วา ด(านตะวันออกจรดกําแพงเมืองและทุงนาหยาม ยาว 110 เส(น 18 วา ด(านตะวันตกจรดคลองทา
ดี ฝ:Pงตะวันตก ยาว 107 เส(น 15 วา เป"นเขตสุขาภิบาล”
หน/าที่ของสุขาภิบาลเมืองนครศรีธรรมราชเมื่อแรกตั้ง
ตามหนังสือกราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกลาวไววา “สวนการที่จะตองจัดการในชั้นตนนี้
คือ
1. การรักษาความสะอาด
2. การจําหนายยาและพยาบาลการเจ็บไข
3. ซอมแซมถนนที่ชํารุดใหดีขึ้น และไดประมาณเงินรายจาย สําหรับการที่จะตองใชทั้งการประจํา
และการจร คือ
(1) คาจางคนขับเกวียน 2 คน คนๆ หนึ่งป-ละ 180 บาท รวมหนึ่งป- 360 บาท
(2) คาจางคนกวาดและรักษาถนน 5 คน คนหนึ่งป-ละ 180 บาท เป/นเงิน 900 บาท
(3) คาซื้อยา 240 บาท
(4) คาจางคนพยาบาล 2 คนๆ หนึ่งป-ละ 180 บาท เป/นเงิน 360 บาท
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(5)
(6)
(7)
(8)

คาอาหารคนไขป-ละ 500 บาท
คาเครื่องใชทําทอน้ําและซอมแซมถนน 1,000 บาท
คาเครื่องมือป-ละ 34 บาท
คาจางชาง 1 คน ป-ละ 360 บาท รวมทั้งสิ้นเป/นเงิน 3,754 บาท

พระยาศิริธรรมบริรักษ ไดสํ ารวจบานเรือนราษฎรในเขตสุขาภิบาลแลวมีจํานวนเรือน 2,533 หลั ง
สวนเงินภาษีโรงรานที่เก็บอยูตามอัตราเกา เฉพาะเรือนที่อยูในเขตสุขาภิบาลนี้ จํานวนศก 128 เงิน 942
บาท
แนวทางการจัดหารายไดของสุขาภิบาล
ผลจากการสํารวจของผูวาราชการเมือง รายรับที่เก็บไดในกองสุขาภิบาลในเขต 4 ตําบล จะไม
เพียงพอกับรายจายที่ประชุมมีความเห็นวาภาษีเรือนโรงรานในเขตสุขาภิบาล ควรจะแกไขจัดเก็บใหมเพิ่มขึ้นตาม
ประเภทของที่ตั้งคือ
(1) ตึกเรือนโรงอยูในที่ประชุมชนริมถนนที่เจ(าของตั้งการค(าขาย หรือไว(สินค(าเก็บห(องละ 4 บาท
ตอป- ที่เจ(าของอยูเองไมได(ตั้งค(าขาย หรือไว(สินค(าเก็บห(องละ 2 บาท ตอป(2) ตึกเรือนโรงอยูนอกที่ประชุมชนเก็บห(องละ 3 บาท ตอป- ที่เจ(าของอยูเองไมได(ตั้งค(าขายหรือ
ไว(สินค(า เก็บห(องละ 1 บาท 50 สตางค> ตอป(3) ตึกเรือนโรงอยูพ(นริมถนนเข(าไป เก็บห(องละ 1 บาทตอป(4) ตึกเรือนโรงที่เจ(าของไมได(อยูเอง สําหรับให(เชาเก็บ 12 ชัก 1 ตอป- ในราคาเชานี้ตามอัตรา
ที่จะเก็บใหม ประมาณ 1 ป- 4,000 บาท หักกับรายจายแล(วคงเหลือ 246 บาท พอกับความ
ต(องการในเวลานี้
คณะกรรมการสุขาภิบาลชุดแรก
ในการบริหารสุขาภิบาลเมืองนครศรีธรรมราช ตามพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลหัวเมือง
ร.ศ. 127 ได(กําหนดให(มีคณะกรรมการสุขาภิบาล ซึ่งเป"นกรรมการโดยตําแหนง คณะกรรมการสุขาภิบาล
เมืองนครศรี ธรรมราช เมื่อแรกตั้ งมี ผู(ว าราชการเมื องนครศรี ธรรมราชเป" นประธานกรรมการสุขาภิ บาล โดย
ตําแหนงและมีกรรมการโดยตําแหนงดังนี้
1. ประธานกรรมการสุขาภิบาล พระยาศิริธรรมบริรักษ>
2. ปลัดฝSายสุขา
หมอมเจ(าประสบประสงค>
3. นายอําเภอเมือง
หมอมเจ(าประสบประสงค>
4. แพทย>สุขา
ขุนวิจิตรโอสถ
5. ชาง
ขุนรองวิเศษ
6. กํานันตําบลทาวัง
นายหมี
7. กํานันตําบลคลัง
พันหนู

- 14 -

8. กํานันตําบลประตูไชยเหนือ หมื่นวิจิตร
9. กํานันตําบลพระเสื้อเมือง
พันชวง
รายงานการจัดสุขาภิบาล ร.ศ. 130
จากการจั ด ตั้ ง สุ ข าภิ บ าล เมื่ อ เดื อ นสิ ง หาคม ร.ศ.129 ตอมาเมื่ อ วั น ที่ 25 ตุ ล าคม ร.ศ. 130
คณะกรรมการสุขาภิบาลเมืองนครศรีธรรมราช ได(จัดทํารายงานเกี่ยวกับการจัดสุขาภิบาลเมือง
นครศรีธรรมราช กราบทูลสมเด็จพระเจ(าน(องยาเธอ เจ(าฟaากรมขุนลพบุรีราเมศวร> ข(าหลวงเทศาภิบาล ผู(สําเร็จ
ราชการมณฑลนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ได(แบงรายงานออกเป"น 8 หมวด คือ (1) วาด(วยการเก็บภาษี (2) วาด(วย
การใช(จาย (3) วาด(วยการบํารุง (4) วาด(วยการจัดสะอาด (5) วาด(วยจํานวนคนเกิดตายไปมาในเขตสุขาภิบาล (6)
วาด(วยการเจ็บไข( (7) วาด(วยการพยาบาล และ (8) วาด(วยการศึกษา
มีรายละเอียดที่นาสนใจ เชน
1. การจัดตั้งสํานักงานสุขาภิบาล กลาวไว(วา ได(ซอมโรงพักพลตระเวนเกาที่สามแยกในเมือง ขึ้นเป"น
ที่วาการกองสุขาภิบาล 1 หลัง สําหรับจะได(รวบรวมการสุขาภิบาล มาทําที่นี่ เป"นที่บังคับการ โรงนี้พื้นลาด
ซิเมน ฝากระดาน หลังคาสังกะสี กว(าง 3 วา 8 นิ้ว ยาว 6 วา 10 นิ้ว มีมุขด(านหน(า
2. การสรางสะพานราเมศวร' กลาวไว(วา “ อนึ่งใต(ฝSาพระบาท ได(พระราชทานเงินสวนพระองค> ให(สร(าง
สะพานข(ามคลองทาวังหนึ่งสะพาน เสากออิฐพื้นสะพานเหล็กลาด
ซิเมนพนักเหล็กเป"นลวดลาย มีเสาเหล็ก
และโคม 6 เสา โดยพระราชทานนามวา สะพาน ราเมศวร> สิ้นเงิน 14,600 บาท สะพานนับวาเสร็จแล(ว
เป"นประโยชน>ทางการค(าขายและ มหาชนอยางยิ่ง ด(วยที่นั่นเป"นที่ประชุมชน การไปมาค(าขายเจริญอยูที่นั่น เป"น
อันมาก
3. รายงานเกี่ยวกับจํานวนราษฎร จากรายงานกลาววาจํานวนราษฎรใน 4 ตําบลนี้ รวมชายหญิงทั้งสิ้น
8,698 คน คนเกิด 441 คน ตาย 299 คน มา 1,119 คน ไป 964 คน จํานวนคนทั้งสิ้นเพิ่มขึ้น 293
คน คนที่เพิ่มนี้ เป"นพวกกุลีจีนรถไฟมากกวาพวกอื่น
4. รายงานวาดวยการพยาบาล จากการรายงานกลาววา ‘‘การพยาบาลตามที่กองสุขาภิบาลได(จัดใน
ศก 129 ได(จัดแตเพียงจัดให(แพทย>สุขาภิบาลปลูกฝ-ให(ราษฎรในเขตสุขาภิบาล แตในเขตสุขาภิบาลมีโรงพยาบาล
ของมิชชันนารี 1 โรงชื่อวาโรงพยาบาลศรีธรรมราช ราษฎรมีการเจ็บไข( ก็ได(ไปรักษาที่โรงพยาบาลนี้’’
5. รายงานวาดวยการศึกษา จากรายงานกลาววา ในเขตสุขาภิบาลนี้ มีโรงเรียนประฐม (หมายถึง
โรงเรียนประถม) 2 โรง โรงเรียนมูล 4 โรง สวนโรงเรียนมิชชันนารี (เทียบชั้นมูล 1 โรง) มีนักเรียน 40 คน
นักเรียนประโยคประถม 180 คน ประโยคมูลรวม นักเรียนมิชชันนารี ด(วย 19 คน รวมนักเรียนประถมและ
มูล 372 คน โรงเรียนมูลยังไมได(จัดตั้งขึ้น แตโรงเรียนประถม 2 โรงซึ่งมีชั้นเตรียมคล(ายชั้นมูลรวมอยูด(วย
โรงเรียนประถมทั้งสองมีนักเรียนทั้งหมด 362 คน ใน ศก 129 นักเรียนมากกวา ศก 128 10 คน เทียบ
จํานวนเด็กที่มีอายุควรจะเข(าเรียนมี 2,322 คน เข(าเรียนแล(ว 372 คน หรือคิดถัวเป"น 100 ละ 16 คน บัญชี
โรงเรียนและจํานวนนักเรียน ซึ่งอยูในเขตสุขาภิบาล จํานวน ศก 129 คือ
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โรงเรียน
โรงเรียนศรีธรรมราช
โรงเรียนราษฎร>ผดุงวิทยา
โรงเรียนวัดทามอญ
โรงเรียนเสมาเมือง
โรงเรียนสวนปSาน
โรงเรียนศรีธรรมราช
โรงเรียนอเมริกัน
รวม

ระดับมูล/ประถม

จํานวนนักเรียน

ประถม
ประถม
มูล
มูล
มูล
มูล
มูล

๑๐๑
๗๙
๗๐
๔๒
๒๐
๒๐
๔๐
372 คน

การเปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลครั้งแรก
จากการบริหารสุขาภิบาลเมืองนครศรีธรรมราช ตั้งแตป- พ.ศ.2453 ถึงป- พ.ศ. 2474 ในสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล(าเจ(าอยูหัวคณะกรรมการสุขาภิบาล สมัยที่ พระยารัษฎานุประดิษฐ> (สิน เทพ
หัสดิน ณ อยุธยา) ดํารงตําแหนงประธานกรรมการสุขาภิบาลได(รังวัดตรวจสอบเขตของสุขาภิบาล ปรากฏวาบาง
ด(านคลาดเคลื่อนไมตรงกับประกาศเดิม คณะกรรมการสุขาภิบาลเมืองได(ประชุมปรึกษาหารือกันและลงมติวา
สมควรจะประกาศเปลี่ ย นแปลงเขตให( ต รงกั บ ความเป" น จริ ง จึ ง ได( ทํ า หนั ง สื อ ผานสมุ ห เทศาภิ บ าลมณฑล
นครศรีธรรมราชไปยังกระทรวงมหาดไทย และเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย (สมเด็จพระเจ(าพี่ยาเธอเจ(าฟaา
กรมพระนครสวรรค>วรพินิต) ได(นําความขึ้นกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาต เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.
2474 ซึ่งกําหนดเขตสุขาภิบาลเมืองนครศรีธรรมราชใหมดังนี้
ก. ทิศเหนือ จากหลักเขตหมายเลขที่ 1 ซึ่งอยูริมคลองเตยฝ:Pงตะวันตกเป"นเส(นขนานจากริมถนนวัด
มะขามชุมฟากเหนือตรงไปติดกับริมคลองที่นั่น และเลียบริมถนนวัดมะขามชุมฟากเหนือ กับริมถนนซอยฟาก
เหนือ ซึ่งตรงข(ามถนนวัดมะขามชุมไปทิศตะวันออก วัดจากปากถนนซอยนี้ออกไป 450 เมตร จดหลักเขต
หมายเลขที่ 2
ข. ทิศตะวันออก จากหลักเขตหมายเลขที่ 2 เป"นเส(นตรงไปทางทิศใต( จดหลักเขตหมายเลขที่ 3 ที่รมิ
คลองหน(าเมืองฝ:Pงใต(หางจากมุมตะวันออกเฉียงเหนือของกําแพงเมือง ไปทางทิศตะวันออก 250 เมตร จด
ริมคลอง จากหลักเขตหมายเลขที่ 3 เป"นเส(นตรงไปทางทิศใต( จดหลักเขตหมายเลขที่ 4 ที่มุมกําแพงเมืองมุม
ตะวันออกเฉียงใต(
ค. ดานใต จากหลักเขตหมายเลขที่ 4 เลียบกําแพงเมืองด(านใต(ไปทางทิศตะวันตก ตอตรงจาก
แนวกําแพงออกไปถึงคลองทาดีฝ:Pงตะวันตกจดหลักเขตหมายเลขที่ 5
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ง. ดานตะวันตก จากหลักเขตหมายเลขที่ 5 เลียบคลองทาดี คลองท(ายวัง คลองทุงปรัง และ
คลองเตยฝ:Pงตะวันตกไปทางทิศเหนือจดหลักเขตหมายเลขที่ 1
กอนการยกฐานะเป" น เทศบาลเมื อ งนครศรี ธ รรมราชเมื่ อ วั น ที่ 10 ธั น วาคม พ.ศ. 2478 เมื อ ง
นครศรีธรรมราชได(จัดการปกครองท(องถิ่น ในรูปสุขาภิบาลมาตั้งแต 13 สิงหาคม พ.ศ. 2453 เป"นระยะเวลา
25 ป-เศษ ผู(วาราชการเมืองที่ดํารงตําแหนงประธานกรรมการสุขาภิบาลเมือง ตามลําดับตอไปนี้
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 ( เตา ศตะกูรมะ )
การเปลี่ยนแปลงฐานะเปEนเทศบาล
เมื่ อ วั น ที่ 24 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2475 ได( เ กิ ด การปฏิ วั ติ เ ปลี่ ย นแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย>เป"นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย>ทรงเป"นประมุข พระบาทสมเด็จพระปกเกล(า
เจ(าอยูหัว ได(พระราชทานรัฐธรรมนูญเพื่อใช(เป"นหลักในการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475
คณะผู(เปลี่ยนแปลงการปกครองมีนโยบายที่จะกระจายอํานาจสูท(องถิ่นให(ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงได(ตราพระราชบัญญัติ
จั ด ระเบี ย บเทศบาลขึ้ น เป" น ครั้ ง แรก เมื่ อ พ.ศ. 2476 กํ า หนดให( มี เ ทศบาล 3 ประเภท คื อ เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล ทั้งนี้ให(ยกฐานะสุขาภิบาล ซึ่งขณะนั้นมีอยู 35 แหง ขึ้นเป"นเทศบาล
เมื่อป- พ.ศ. 2478 ตามแถลงการณ>ของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2478
การบริหารเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชเมื่อแรกตั้ง
ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.2476 ได(กําหนดให(เทศบาลเมืองมีสภาเมือง เป"น
ฝSายนิติบัญญัติ และคณะมนตรีเมืองเป"นฝSายบริหาร สภาเมืองประกอบด(วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง แตใน
บทเฉพาะกาลในพระราชบัญญั ติ กํ าหนดวาให( รัฐบาลแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและมีพื้น ความรู(ตามที่จะได(
กําหนดไว(ในกฎกระทรวง ให(เป"นสมาชิกของสภาท(องถิ่นเหลานั้น เพื่อให(เป"นผู(เริ่มการ สมาชิกสภาเมืองจากการ
แตงตั้งครั้งแรกมี จํานวน 54 คน สวนคณะมนตรีเมือง ได(กําหนดไว(ในพระราชบัญญัติวา ให(ข(าหลวงประจํา
จังหวัดเลือกตั้งคณะมนตรีเมืองขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด(วยนายกมนตรีเมืองหนึ่งนาย และมนตรีเมืองอยางน(อย
2 นาย อยางมาก 4 นาย
การประชุมสภาเมืองครั้งแรกจัดขึ้น ณ ศาลาเทศบาลชั่วคราว สนามหน(าเมือง

- 17 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2478 มีสมาชิกเข(ารวมประชุม 51 คน นายเสน ศรีธรรม สมาชิกอาวุโสรับเลือกเป"น
ประธานที่ประชุมชั่วคราว
หลังจากนั้นที่ประชุมได(เลือก นายจิ้นฮวด ลีละพันธ' เป"นประธานสภาเมือง เลือกขุนพิทักษ'รัษฎากร
(หมึก เพชรศิริ) เป"นรองประธานสภาคนที่ 1 และเลือกนายกลั่น ชางกลาง เป"นรองประธานสภาคนที่ 2
สวนฝSายบริหารเทศบาลเมือง คือคณะมนตรีเมืองชุดแรก เป"นอํานาจของข(าหลวงประจําจังหวัด
พระยา
สุราษฎร'ธานี เป"นผู(แตงตั้งคณะมนตรีเมือง เมื่อแรกตั้งเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชประกอบด(วย
นายสวาท
มิตรกูล
นายกมนตรีเมือง
นายฮวดซุน เหงาพงศ>
มนตรีเมือง
นายตวน
รัตนนาคินทร> มนตรีเมือง
นายสวาท มิตรกูล นายกมนตรีเมืองได(ลาออกจากตําแหนง เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2480 ข(าหลวงประจํา
จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงแตงตั้งพระยาคณา ศัยสุนทร เป"นนายกมนตรีเมืองคนตอมา คณะมนตรีเมือง
ประกอบด(วย
พระยาคณาศัยสุนทร
นายกมนตรีเมือง
นายพร(อม
รัตนโนภาส
มนตรีเมือง
นายตะวัน
รัตนนาคินทร> มนตรีเมือง
การขยายเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช ยังคงยึดเขตสุขาภิบาลเมือง
นครศรีธรรมราช เป"นเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช ย(อนกลับไปในการประชุมสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 10/2478 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2478 ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.
2476 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2478 ที่ประชุมได(พิจารณาญัตติของนายกิมฟอง ลักษณา สมาชิกสภา
จังหวัด เรื่องการขยายเขตเทศบาล ในญัตติให(เหตุผลวา
“ที่ตลาดทาแพนี้เปEนที่ประชุม ทั้งเปEนทาเรือและทารถ มักมีเหตุเกิดขึ้นบอยๆ ที่ศาลามีไชยก็มีตลาด
เชนเดี ย วกั น ทั้ งสองแหงนี้ ต องการความอารั ก ขาและบํ า รุ งจากตํ า รวจเทศบาล และเทศบาลจะไดรั บ
ประโยชน'ในการตั้งตลาดและอื่นๆ หลายประการ จึงเห็นวาควรขยายเขตออกไปตามญัตติที่ขาพเจาเสนอ
มาแลว ถาสภาเห็นพองดวย ขอใหเสนอเปEนลําดับไป”
แตการขยายเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อป- พ.ศ. 2508 สมัยที่นายเหรียญ
สร(อยสนธิ์ เป"นนายกเทศมนตรี หรือประมาณ 30 ป- ภายหลังการยกฐานะสุขาภิบาลเมืองนครศรีธรรมราชเป"น
เทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช การขยายเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชครั้งที่ 1 เป"นการขยายไปทางทิศเหนือ
ทิศใต(และทิศตะวันออก ดังปรากฏในพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่
22 ตุลาคม 2508 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม 82 ตอนที่ 96 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2508
ดังนี้
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ดานเหนือ ตั้งแตหลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยูริมคลองเตยฝ:Pงตะวันตก ตรงแนวเส(นตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน
สายนครศรีธรรมราช - ทาแพ ตรง กม. 129. 183 ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยูหางจากศูนย>กลางทางหลวงแผนดิน
สายนครศรีธรรมราช - ทาแพ 1,000 เมตร
ดานตะวั น ออก จากหลั ก เขตที่ 2 เป" น เส( น ตรงไปทางทิ ศตะวั น ออกเฉี ย งใต(
ถึ งหลั กเขตที่ 3
ซึ่งตั้งอยูริมคลองหน(าเมืองฝ:Pงเหนือ ตรงริมคูขวาฝ:Pงตะวันออก
จากหลักเขตที่ 3 เป"นเส(นตรงไปทางทิศใต( ผานทางหลวงแผนดินสายนครศรีธรรมราช – ปากพนัง ตรง
กม.1 ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยูหางจากศูนย>กลางทางหลวงแผนดินสายนครศรีธรรมราช – ปากพนัง 560 เมตร
ดานใต จากหลักเขตที่ 4 เป"นเส(นตรงไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยูริมเหมืองวัดเพชรจริก
ฝ:Pงตะวันตกหางจากศูนย>กลางทางหลวงแผนดินสายนครศรีธรรมราช – รอนพิบูลย> 250 เมตร
ดานตะวัน ตก จากหลักเขตที่ 5 เลีย บตามริมเหมื องหลั งวั ดเพชรจริกฝ:Pงตะวั นตกคลองหั วหวองฝ:P ง
ตะวันตก คลองท(ายวังฝ:Pงตะวันตก คลองทุงปรังฝ:Pงตะวันตก และคลองเตยฝ:Pงตะวันตก ไปทางทิศเหนือ
บรรจบหลักเขตที่ 1
อยางไรก็ตามความจําเป"นที่ต(องขยายเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชอีกครั้ง
หนึ่ง เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ.2536 สมัยที่นายสมนึก เกตุชาติ เป"นนายกเทศมนตรี ดังพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลง
เขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2536 ดังตอไปนี้
ดานเหนือ
จากหลักเขตที่ 1 เป"นเส(นเลียบแนวเส(นแบงเขตตําบลทาวัง กับตําบลปากพูน ไปทางทิศตะวันออก ผานทางหลวง
แผนดินหมายเลข 4012 ตอเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช ควบคุม – ทาแพ และถนนอ(อมคายวชิราวุธ ถึงหลัก
เขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยูตรงจุดที่แนวเส(นแบงเขตตําบลทาวังกับตําบลทาซัก บรรจบกับแนวเส(นแบงเขตตําบลปากพูน
ดานตะวันออก
จากหลักเขตที่ 2 เป"นเส(นเลียบแนวเส(นแบงเขตตําบลทาวังกับตําบลทาซักเลียบแนวเส(นแบงเขตตําบลคลังกับ
ตําบลปากนคร และเลียบแนวเส(นแบงเขตตําบลในเมืองกับตําบลปากนคร ไปทางทิศใต( ผานทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 4013 ตอเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชควบคุม - หัวไทร ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยูตรงจุดที่แนวเส(น
แบงเขตตําบลในเมือง บรรจบกับแนวเส(นแบงเขตตําบลทาเรือ
ดานใต
จากหลักเขตที่ 3 เป"นเส(นเลียบแนวเส(นแบงเขตตําบลในเมือง กับตําบลทาเรือ ไปทางทิศตะวันตก ผานทางหลวง
แผนดิน หมายเลข 4017 ตอเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช ควบคุม - ระโนด ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยูริมคลอง
หัวหวองฝ:Pงตะวันตก
ดานตะวันตก
จากหลักเขตที่ 4 เป"นเส(นเลียบริมคลองหัวหวอง ฝ:Pงตะวันตกเลียบริมคลองทาวังฝ:Pงตะวันตกและเลียบริมคลอง
ท(ายวังฝ:Pงตะวันตก ไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยูริมคลองท(ายวังฝ:Pงตะวันตก ตรงจุดที่อยูหางจาก
ศูนย>กลางถนนเทวบุรีไปทางทิศใต(ตามแนวขนานระยะ 100 เมตร จากหลั ก เขตที่ 5 เป" น เส( น ขนานระยะ
100 เมตร กับศูนย>กลางถนนเทวบุรี และตอเป"นเส(นตรงตามแนวเส(นตั้งฉากระยะ 100 เมตร กับ
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ศูนย>กลางถนน โพธิ์เสด็จ ไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ 6
จากหลั ก เขตที่ 6 เป" น เส( น ขนานระยะ
100 เมตร กับศูนย>กลางกับถนนโพธิ์เสด็จ ด(านตะวันตกไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยูริมคลอง
ห(วยฝ:Pงใต( จากหลักเขตที่ 7 เป"นเส(นเลียบริมคลองห(วยฝ:Pงใต( ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตก
เฉียงใต( ถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยูริมคลองสงน้ําชลประทาน คลองซอย 3 ขวา-สายใหญ ฝ:Pงซ(าย ฝ:Pงใต( จาก
หลักเขตที่ 8 เป"นเส(นเลียบริมคลองสงน้ําชลประทาน คลองซอย 3 ขวา-สายใหญ ฝ:Pงซ(าย ฝ:Pงใต( ไปทางทิศ
ตะวันตก ผานทางหลวงแผนดินหมายเลข 4103 นาพรุ-ปากพูน ถึงหลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยูริมคลองสงน้ํา
ชลประทานคลองซอย 3 ขวา- สายใหญฝ:Pงซ(าย ฝ:Pงใต( ตรงจุดที่อยูหางจากศูนย>กลางทางหลวงแผนดินหมายเลข
4103 นาพรุ-ปากพูน ตามแนวขนานระยะ 500 เมตร จากหลักเขตที่ 9 เป"นเส(นขนานระยะ 500 เมตร
กับศูนย>กลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 4103 นาพรุ-ปากพูน ไปทางทิศเหนือ ผานทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 4016 ตอเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชควบคุม-นาเหรง ถึงหลักเขตที่ 10 ซึ่งตั้งอยูริมคลอง
สงน้ําชลประทานคลองซอย 4 ขวา-สายใหญฝ:Pงซ(าย ฝ:Pงเหนือ จากหลักเขตที่ 10 เป"นเส(นเลียบริมคลอง สงน้ํา
ชลประทานคลองซอย 4 ขวา-สายใหญ ฝ:Pงซ(าย ฝ:Pงเหนือ ไปทางทิศตะวันออก ผานทางหลวงแผนดินหมายเลข
4103 นาพรุ-ปากพูน ถึงหลักเขตที่ 11 ซึ่งตั้งอยูริมคลองสงน้ําชลประทาน คลองซอย 4 ขวา-สายใหญฝ:Pงซ(าย
ฝ:Pงเหนือ ตรงจุดที่อยูหางจากศูนย>กลาง ซอยไตรภูมิ ตามแนวขนานระยะ 100 เมตร จากหลั ก เขตที่ 11 เป" น
เส(นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย>กลางซอยไตรภูมิ ไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ 12 ซึ่งตั้งอยูหางจาก
ศูน ย>กลาง คลองสงน้ํ าชลประทาน คลองซอย 4 ขวา-สายใหญฝ:Pงซ(า ย ตามแนวขนานระยะ 300 เมตร
จากหลักเขตที่ 12 เป"นเส(นตรงไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 13 ซึ่งตั้งอยูริมคลองทุงปรัง ฝ:Pงตะวันตก
ตรงจุดที่อยูหางจากศูนย>กลาง ถนนสะพานยาว ไปทางทิศเหนือตามแนวขนานระยะ 100 เมตร
จ า ก
หลักเขตที่ 13 เป"นเส(นเลียบริมคลองทุงปรัง ฝ:Pงตะวันตก และเลียบริมคลองทาลาด ฝ:Pงตะวันตก ไปทางทิศ
เหนือ บรรจบกับหลักเขตที่ 1
เทศบาล
เป"นรูปแบบการปกครองสวนท(องถิ่น การปกครอง
รูปแบบเทศบาลเป"นการกระจายอํานาจให(แกท(องถิ่นดําเนินการ
ปกครองตนเอง ตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเกิดขึ้นในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล(าเจ(าอยูหัว โดยเริ่มจากการ
ประกาศพระราชกําหนดจัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพ ฯ ร.ศ.116
(พ.ศ. 2440) ในสวนภูมิภาค มีการตราพระราชบัญญัติ
จัดการสุขาภิบาล ทาฉลอม ร.ศ. 124 (พ.ศ. 2448)
ในป- พ.ศ. 2476 มีการตราพระราชบัญญัติ จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 มีการยกฐานะ
สุขาภิบาลขึ้นเป"นเทศบาลหลายแหง ตอมาได(มีการแก(ไขเปลี่ยนแปลงยกเลิก กฎหมายเกี่ยวกับเทศบาลหลายครั้ง
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จนในที่สุดได(มีการตราพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ยกเลิกพระราชบัญญัติเดิม ทั้งหมดขณะนี้
ยังมีผลบังคับใช(ซึ่งมีการแก(ไขครั้งสุดท(าย โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
ในป- พ.ศ.2542 มีการออกพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป"นเทศบาล พ.ศ.
2542 ทําให(การปกครองในระบบสุขาภิบาลหมดไป
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได(กําหนดขนาดของเทศบาลไว( 3 ระดับคือ
1. เทศบาลตําบลคือท(องถิ่นที่มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป"นเทศบาลตําบล โดยประกาศนั้น
จะต(องระบุชื่อและเขตเทศบาลไว(ด(วย
2. เทศบาลเมืองคือท(องถิ่นอันเป"นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด หรือท(องถิ่นชุมชนที่มีราษฎรตั้งแตหนึ่ง
หมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายได(พอควรแกการที่จะปฏิบัติหน(าที่อันต(องทําตามพระราชบัญญัตินี้ และมีประกาศ
กระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป"นเทศบาลเมือง โดยประกาศนั้นจะต(องระบุชื่อและเขตเทศบาลไว(ด(วย
3. เทศบาลนครคือท(องถิ่นชุมชนที่มีราษฎรตั้งแตห(าหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายได(พอควรแกการที่จะปฏิบัติ
หน(าที่อันต(องทําตามพระราชบัญญัตินี้ และมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป"นเทศบาลนคร โดย
ประกาศนั้นจะต(องระบุชื่อและเขตเทศบาลไว(ด(วย
หน(าที่ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในฐานะที่เป"นเทศบาลนคร จึงมีหน(าที่ตามบทบัญญัติมาตรา
ที่ 56 แหงพระราชบัญญัติฯ ดังนี้
1. กิจการที่ระบุไว(ในมาตราที่ 53 คือ
1.1 กิจการที่ระบุไว(ในมาตร 50 คือ รักษาความสงบเรียบร(อยของประชาชน,ให(มีและบํารุงทางบก
และทางน้ํา,รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินที่สาธารณะ
รวมทั้งการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล,
ปaองกันและระงับโรคติดตอ, ให(มีเครื่องใช(ในการดับเพลิง, ให(ราษฎรได(รับการศึกษาอบรม, สงเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน ผู(สูงอายุและผู(พิการ, บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิป:ญญาท(องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท(องถิ่น
1.2 ให(มีน้ําสะอาดหรือการประปา
1.3 ให(มีโรงฆาสัตว>
1.4 ให(มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ>และรักษาคนเจ็บไข(
1.5 ให(มีและบํารุงทางระบายน้ํา
1.6 ให(มีและบํารุงส(วมสาธารณะ
1.7 ให(มีและบํารุงการไฟฟaาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
1.8 ให(มีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อท(องถิ่น
2. ให(มีและบํารุงการสงเคราะห>มารดาและเด็ก
3. กิจการอยางอื่นซึ่งจําเป"นเพื่อการสาธารณกุศล
4. การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร(านจําหนายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอื่น
5. จัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัยและการปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม
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6. จัดให(มีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาข(าม และที่จอดรถ
7. การวางผังเมืองและการควบคุมการกอสร(าง
8. การสงเสริมกิจการทองเที่ยว
ทั้งนี้เทศบาลนครยังสามารถจัดทํากิจการอื่นๆ ที่บัญญัติไว(ตามมาตรา 54 ได(เชน การจัดให(มีสุสาน
และ ฌาปนสถาน การบํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร การจัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
การจัดให(มีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษา การจัดให(มีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว> และ
สถานที่พักผอนหยอนใจ และการจัดการเทศพาณิชย>เป"นต(น
ตามบทบัญญัติมาตราที่ 66 กําหนดวาเทศบาลอาจมีรายได(ดังตอไปนี้
1. ภาษีอากรตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว(
2. คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว(
3. รายได(จากทรัพย>สินของเทศบาล
4. รายได(จากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย>
5. พันธบัตรหรือเงินกู(ตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว(
6. เงินกู(จากกระทรวงทบวงกรม องค>การ หรือนิติบุคคลตางๆ
7. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองค>การบริหารสวนจังหวัด
8. เงินและทรัพย>สินอยางอื่นที่มีผู(อุทิศให(
9. รายได(อื่นใดตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว(
การบริหารเทศบาลกระทําโดยมีนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเป/นหัวหนาฝ^าย
บริหาร อยูในวาระครั้งละ 4 ป- และใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีเป/นผูชวยในการบริหารราชการ
โดยเทศบาลระดับเทศบาลนครจะสามารถมีรองนายกเทศมนตรีไดไมเกิน 4 คน รวมทั้งสามารถแตงตั้งที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีไดและใหมีสภาเทศบาลเป/นองคกรในการตรวจสอบการทํางาน
ของฝ^ายบริหาร รวมถึงเป/นที่ปรึกษา และรวมวินิจฉัยปHญหาสําคัญตามที่ฝ^ายบริหารเสนอมา สภาเทศบาลระดับ
เทศบาลนคร มีสมาชิกสภาจํานวนยี่สิบสี่คน มีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน มีวาระ 4 ป- และผูวาราชการ
จังหวัดแตงตั้งประธานสภา 1 คน และรองประธานสภา 1 คน ตามมติของสภาเทศบาลใหแบงสวนราชการของ
เทศบาลออกเป/นสองสวนคือ
1. สํานักปลัดเทศบาล
2. สวนราชการอื่นตามที่นายกเทศมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวง
มหาดไทย
และให(อํานาจผู(วาราชการจังหวัดมีหน(าที่ควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้นๆให(ปฏิบัติการตาม
อํานาจหน(าที่โดยถูกต(องตามกฎหมาย ในการนี้ให(มีอํานาจหน(าที่ชี้แจงแนะนําตักเตือนเทศบาลและตรวจสอบ
กิจการเรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใดๆจากเทศบาลมาตรวจ
ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือ
พนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได( และให(นายอําเภอมีอํานาจหน(าที่ชวยผู(วาราชการจังหวัดควบคุม
ดูแลเทศบาลตําบลในอําเภอนั้นๆ ด(วย
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เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเดิมได(รับการจัดตั้งเป"นสุขาภิบาล เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2453 ตาม
ประกาศใช(พระราชบัญญัติศุขาภิบาล ตําบลทาวัง ตําบลคลัง ตําบลประตูไชยเหนือ ตําบลพระเสื้อเมือง ท(องที่
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 27 หน(า 62 - 64 ลงวันที่ 13 สิงหาคม
รัตนโกสินทร>ศก 129 โดยมีพระยาศิริธรรมบริรักษ> (เย็น สุวรรณป:ทม) ผู(วาราชการเมืองนครศรีธรรมราชเป"น
ประธานกรรมการสุขาภิบาลคนแรก
พ.ศ.2474 มีประกาศเปลี่ยนแปลงเขตต>สุขาภิบาล
เมืองนครศรีธรรมราช เนื่องจากมีใบบอกจาก
สมุหเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราชวาเขตต>สุขาภิบาลคลาดเคลื่อนคณะกรรมการสุขาภิบาลเมือง
นครศรีธรรมราช จึงประชุม และมีมติเห็นควรมีประกาศเปลี่ยนแปลงเขตต>ฯ ให(ตรงกับความเป"นจริง และ
สมเด็จพระเจ(าบรมวงศ>เธอ เจ(าฟaาบริพัตรสุขุมพันธุ> กรมพระนครสวรรค>วรพินิจ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
ทรงเห็นชอบและลงพระนามในประกาศดังกลาว และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 48 หน(า 674
ลงวันที่ 27 มีนาคม 2474
วันที่ 7 ธันวาคม 2478 คณะผู(สําเร็จราชการแทนพระองค>ในพระปรมาภิไธยในสมเด็จพระเจ(าอยูหัว
อานันทมหิดล ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
พุทธศักราช 2478 จัดตั้งเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช โดยให(โอนทรัพย>สินตลอดจนสิทธิและหน(าที่ของ
สุขาภิบาลเมืองนครศรีธรรมราชเป"นของเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชทั้งสิ้น โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลมที่ 52 หน(า 1687 ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2478 มีพระยานิติศาสตร>ไพศาลย>เป"นผู(รับสนองพระบรมราช
โองการตามมติคณะรัฐมนตรี
ป- พ.ศ. 2508 มีการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ครั้งที่ 1 ตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขต
เทศบาลเมืองนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2508 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 82
ตอนที่ 96 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2508 มีจอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีเป"นผู(รับสนองพระบรมราช
โองการ
ป- พ.ศ.2536 มีการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ครั้งที่ 2 ตามราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล
เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2536 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เลม
110 ตอนที่ 207 หน(า 37 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2536 มีนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี เป"นผู(รับ
สนองพระบรมราชโองการ
ป- พ.ศ.2537 ได(รับการยกฐานะเป"นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2537 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 111
ตอนที่ 36 ก ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2537 ซึ่งกําหนดให(ยกฐานะพระราชกฤษฎีกานี้มีผลบังคับพ(นกําหนด
45 วันนับแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ด(วยเหตุนี้เมื่อถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2537 จึงมีผลให(เทศบาล
เมืองนครศรีธรรมราชมีฐานะเป"นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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ป:จจุบันเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ในความดูแลรวมทั้งสิ้น 22.56 ตารางกิโลเมตร
ประกอบด(วย ตําบลในเมือง ตําบลทาวัง ตําบลคลัง บางสวนของหมูที่ 3 และหมูที่ 4 ของตําบลนาเคียน
ตําบลโพธิ์เสด็จหมูที่ 1 และบางสวนของหมูที่ 2,3,7 และ 9
แตเดิมนั้นสถานที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั้งสํานักงานอยูที่ห(องแถวตอนหน(าศาลากลางจังหวัด
ตอมาเมื่อป- พ.ศ.2482 จึงได(ย(ายมาอยู ณ อาคารเรือนไม(ทรงมานิลาชั้นเดียว (สถานที่ทํางานป:จจุบัน)
พ.ศ. 2505 ได(เกิดวาตภัยขึ้นอยางร(ายแรง และจังหวัดนครศรีธรรมราชเป"นจังหวัดที่ได(รับความเสียหายมาก
ประชาชนเสียชีวิตนับพันคน อาคารบ(านเรือน สวนผลไม( ไร นา ได(รับความเสียหาย สํานักงานเทศบาลซึ่งมี
สภาพเกาชํารุดอยูแล(วก็ได(รับความเสียหายมาก แม(วาจะได(ซอมแซมพอให(ทํางานได( ก็ไมมีสภาพเหมาะแก
กาลสมัยและฐานะของเทศบาล คณะเทศมนตรี จึงดําเนินการขออนุมัติกู(เงิน กสท. จํานวน 1,200,000 บาท
สมทบกับงบประมาณของเทศบาล 525,000 บาท มาดําเนินการสร(างใหม ณ สถานที่ตั้งป:จจุบัน ในครั้ง
นั้นได(สร(างเป"นอาคารตึกสองชั้นทรงไทยตามแบบเทศบาลขนาดใหญ ของกรมโยธาธิการ ซึ่งเป"นแบบ
มาตรฐานของเทศบาลทั่วไปและได(ทําพิธีเปfดใช(สํานักงานนี้ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2507 รวมคากอสร(าง
เป"นเงิน 1,725,000 บาท ทําการกอสร(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 เมื่อกลาวถึงเมือง
นครศรีธรรมราชยอมนึกถึงพระบรมธาตุ
ยอดเจดีย>มีรัศมี หมายถึง ความเจริญรุงเรืองแหง
พระพุทธศาสนา ซึ่งประดุจแสงสวาง
ประดิษฐานอยูบนพาน 2 ชั้น หมายถึง เป"นที่เคารพบูชาและเทิดทูนของชาวนครศรีธรรมราชและ
พุทธศาสนิกชนทั่วไป
ราชสีห>คูเฝaาพระธาตุ หมายถึง เทศบาลซึ่งอยูในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีหน(าที่ในการ
รักษา ทํานุบํารุงรักษาบ(านเมือง เพื่อความเจริญรุงเรืองของบ(านเมือง
ป:จจุบันสามารถติดตอกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได(ที่สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนน
ราชดําเนิน ตําบลคลัง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท> 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-07534-7405 หรือ http://www.nakhoncity.org

- 24 อางอิง
http://th.wikipedia.org/
http://www.nakhoncity.org
นครศรีธรรมราช,จังหวัด. ประวัติมหาดไทยสวนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช,
นครศรีธรรมราช : จังหวัด,2527
ราชกิจจานุเบกษาเลม 27 หน(า 62-64 ลงวันที่ 13 สิงหาคม รัตนโกสินทร>ศก 129
ราชกิจจานุเบกษา เลม 48 หน(า 674 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2474
ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 52 หน(า 1687 ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2478
ราชกิจจานุเบกษา เลม 82 ตอนที่ 96 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2508
ราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เลม 110 ตอนที่ 207 หน(า 37 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2536
ราชกิจจานุเบกษา เลม 111 ตอนที่ 36 ก ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2537
สารนครศรีธรรมราชฉบับพิเศษ ป-ที่ 25 ฉบับที่ 9 กันยายน 2538 ที่ระลึกงานบุญสารทเดือนสิบ
38 แนะนําอําเภอเมือง

- 25 ที่ตั้ง พื้นที่ อาณาเขต
ปHจจุบันเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั้งอยูในทองที่อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช มี
พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 22.56 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับตําบลปากพูน
ทิศใต
ติดตอกับตําบลทาเรือ
ทิศตะวันออก
ติดตอกับตําบลปากพูน ตําบลปากนคร และตําบลทาไร
ทิศตะวันตก
ติดตอกับตําบลโพธิ์เสด็จ ตําบลมะมวงสองตน และ
ตําบลนาเคียน
พื้นที่ในเขตเทศบาลประกอบดวย ตําบลในเมือง ตําบลทาวัง ตําบลคลัง ตําบลนาเคียน
บางสวนของหมูที่ 3 และหมูที่ 4 ตําบลโพธิ์เสด็จ หมูที่ 1 ทั้งหมด หมูที่ 2, 3, 7 และ 9 บางสวน
โครงสร/าง อัตรากําลัง และบุคลากรของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกอบดวยสวนราชการ สํานัก กอง
และหนวยตรวจสอบภายใน โดยมีอัตรากําลัง จํานวนพนักงาน ลูกจางประจํา ดังนี้ (ขอมูล ณ เดือนตุลาคม
2557)
สํานัก/กอง
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการคลัง
สํานักการชาง
สํานักการประปา
สํานักการศึกษา
กองวิชาการฯและแผนงาน
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการแพทย
ตรวจสอบภายใน
รวม

1
1
1
1
3

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

9
1
1
1
3

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

รวม

การทะเบียน
1. บานเรือน แยกเป/นรายพื้นที่ ดังนี้ (ขอมูล ณ เดือนเมษายน 2558)
พื้นที่
ตําบลในเมือง
ตําบลทาวัง
ตําบลคลัง
ตําบลนาเคียน
ตําบลโพธิ์เสด็จ
รวม

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

- 26 2. ประชากร จํานวนประชากรในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แยกตามชวงอายุ เฉพาะผูมี
สัญชาติไทย (ขอมูล ณ เดือนเมษายน 2558)

อายุ/ปนอยกวา 1 ป1-5
6 - 10
11 – 15
16 – 20
21 - 25
26 - 30
31 – 35
36 – 40
41 – 45
46 – 50
51 – 55
56 – 60
61 – 70
71 - 80
81 - 90
91 ป-ขึ้นไป
เกิดป-ไทย
รวม

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

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

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

- 27 ฐานะการคลังย/อนหลัง 3 ป
สรุปรายรับจริง ประจําป-งบประมาณ 2555 - 2557
รายการ
ก.หมวดภาษีอากร
ภาษีอากรที่เทศบาลจัดเก็บเอง
1. ภาษีโรงเรือน
2. ภาษีบํารุงทองที่
3. ภาษีป;าย
4. อากรฆาสัตว
รวมภาษีอากรที่เทศบาลจัดเก็บเอง
ภาษีที่รัฐเก็บเพิ่มแล/วจัดสรรให/
5 ภาษีมูลคาเพิ่ม
6. ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ
7. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
8. ภาษีสุรา
9. ภาษีสรรพสามิต
10. ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตลอเลื่อน

รวมภาษีที่รัฐเก็บเพิ่มแล/วจัดสรรให/

ภาษีอากรที่รัฐจัดเก็บและมอบให/
10. คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมที่ดิน
11 คาภาคหลวงแร
12. คาภาคหลวงปPโตรเลี่ยม
รวมภาษีที่รัฐจัดเก็บและมอบให/
ข. รายได/ที่มิใชภาษีอากร
1. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ
2. หมวดรายไดจากทรัพยสิน
3. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค
4. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
ค. รายได/จากทุน
1. คาขายทอดตลาดทรัพยสิน
ง. เงินชวยเหลือ
1. เงินอุดหนุนตามงบประมาณ
รวมรายรับ

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

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

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

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

50,637,860.00

55,284,021.00

57,620,132.00

1,507,429.61
1,325,997.32

1,314,123.48
1,669,690.83

1,471,641.52
1,590,182.59

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

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

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

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

562,462,033.09

799,045,445.18 822,538,327.98

- 28 สรุปรายจายจริง ประจําป-งบประมาณ 2555 - 2557
รายการ
1. รายจายตามงบประมาณ
1.1 จายจากรายได/
ก.รายจายงบกลาง
- คาชําระหนี้เงินกูและดอกเบี้ย
- เงินสมทบประกันสังคม
- จายตามขอผูกพัน
- จายจากเงินสํารองจาย
- เงินชวยคาทําศพ
- คาเบี้ยยังชีพ
- รายจายอื่นๆ
รวมรายจายงบกลาง
ข.รายจายหนวยงาน
รายจายประจํา
- หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
- หมวดคาจางชั่วคราว
- หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ
- หมวดคาสาธารณูปโภค
- หมวดเงินอุดหนุน
รวมรายจายประจํา
รายจายเพื่อการลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ"ที่ดินและ
สิ่งกอสร/าง
- คาครุภัณฑ
- คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมรายจายเพื่อการลงทุน
รวมรายจายที่จายจากรายได/

ป-งบประมาณ
2555

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

ป-งบประมาณ
2556

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

ป-งบประมาณ
2557

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

88,726,294.40
174,958,447.23

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

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

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

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

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

388,472,418.60

434,813,922.92 484,377,620.73
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รายการ
1.2 จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ตราเปHนเทศบัญญัติ)
ก.รายจายงบกลาง
- สํารองจาย
- จายตามขอผูกพัน
- คาเบี้ยยังชีพ
รวมรายจายงบกลาง

ป-งบประมาณ
2555

ป-งบประมาณ
2556

ป-งบประมาณ
2557

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

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

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

ข.รายจายหนวยงาน
รายจายประจํา
- หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
- หมวดคาจางชั่วคราว
- หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ
- หมวดคาสาธารณูปโภค
- หมวดเงินอุดหนุน

278,720.00
54,039,096.81

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

425,356.87
17,431,735.00

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

รวมรายจายประจํา

72,174,908.68

232,136,733.89 246,052,301.75

รายจายเพื่อการลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ"ที่ดินและ
สิ่งกอสร/าง
- คาครุภัณฑ
- คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมรายจายเพื่อการลงทุน

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

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

รวมรายจายที่จายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไปฯ

140,331,306.67

316,365,046.16 315,087,021.28

รวมรายจายตามงบประมาณ

528,803,725.27

751,178,969.08 799,464,642.01

- 30 อาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร/างทั่วไป
1. โรงแรม
1.1 ไมเกิน 31 หองพัก
1.2 31-111 หองพัก
1.3 ตั้งแต 111 หองพัก
2 โรงรับจํานํา
3. สถานพยาบาลเอกชน
3.1 โรงพยาบาลเอกชน
3.2 สถานพยาบาลเอกชน
4. สถานการศึกษาเอกชน
4.1 โรงเรียน
5. ศาสนสถาน
5.1 วัด
5.2 สุเหรา/มัสยิด
5.3 คริสตจักร
5.4 ศาลเจา
6. สุสานและฌาปนสถาน
6.1 เทศบาลดําเนินการ
6.2 สาธารณะ
7 สวมสาธารณะ
7.1 เทศบาลดําเนินการเอง
7.2 เอกชนดําเนินการเอง

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

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

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

แยกเป/น

แยกเป/น

แยกเป/น

แยกเป/น
แยกเป/น

อาคารสถานที่ ที่ดินและสิ่งปลูกสร/างของทางราชการ
1 สถานที่พักผอนหยอนใจ
จํานวน 18 แหง แยกเป/น
1.1 สวนสาธารณะ (สวนสุขภาพ) จํานวน
3 แหง
1.3 สวนหยอม
จํานวน 15 แหง
2. สถานที่พยาบาล
จํานวน
7 แหง แยกเป/น
2.1 โรงพยาบาลเทศบาล
จํานวน
1 แหง
2.2 ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล
จํานวน
5 แหง
2.3 โรงพยาบาลสังกัดหนวยราชการอื่น จํานวน
1 แหง
3. โรงเรียน
จํานวน 21 แหง แยกได ดังนี้
3.1 โรงเรียนสังกัดเทศบาล
จํานวน 10 แหง
- ครูทั้งหมด
จํานวน 520 คน
- นักเรียนทั้งหมด
จํานวน 9,596 คน
3.2 โรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มัธยมศึกษา เขต 1
จํานวน
6 แหง

- 31 3.3 โรงเรียนสังกัดกรมประชาสงเคราะห
จํานวน
1 แหง
3.4 โรงเรียนสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน จํานวน
1 แหง
3.5 โรงเรียนสังกัดกรมการศาสนา
จํานวน
2 แหง
4. วิทยาลัย
จํานวน
4 แหง
4.1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 3 แหง
4.2 สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
จํานวน
1 แหง
5. กิจการประปาเทศบาล
5.1 จํานวนผูใช
จํานวน 37,700 ครัวเรือน
5.2 สามารถผลิตน้ําประปาได
จํานวน 53,000 ลูกบาศกเมตร/วัน
5.3 รายไดจากกิจการประปา เมื่อสิ้นป-งบประมาณ 2557
จํานวน 63,145,114.20 บาท
5.4 รายจายจากกิจการประปา เมื่อสิ้นป-งบประมาณ 2557
จํานวน 62,755,586.26 บาท
6. สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
6.1 รายไดจากกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลฯ เมื่อสิ้นป-งบประมาณ 2557
จํานวน 37,686, 120.77 บาท
6.2 รายจายจากกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลฯ เมื่อสิ้นป-งบประมาณ 2557
จํานวน 13,902,474.14 บาท
7. สถานีขนสงผูโดยสาร
7.1 รายไดจากกิจการสถานีขนสงผูโดยสาร
เมื่อสิ้นป-งบประมาณ 2557
จํานวน 2,090,442.03 บาท
7.2 รายจายจากกิจการสถานีขนสงผูโดยสาร
เมื่อสิ้นป-งบประมาณ 2557
จํานวน 1,984,896.36 บาท
8. ตลาดสดเทศบาล
จํานวน
1 แหง
8.1 ผูคาขาย
จํานวน
671 ราย
8.2 รายไดจากกิจการตลาดสดเทศบาล เมื่อสิ้นป-งบประมาณ 2557
จํานวน 2,886,668.00 บาท
10.3 รายจายการดําเนินงานกิจการตลาดสดเทศบาล เมื่อสิ้นป-งบประมาณ 2557
จํานวน 3,826,417.65 บาท
จํานวนถนนในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ประเภทถนน
ถนนลาดยาง
ถนน ค.ส.ล.
ถนนหินคลุก
รวม

จํานวน (สาย)
386
109
71
566

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

คิดเปHนร/อยละ
68.20
19.26
12.54
100.00

- 32 การปJองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1. รถยนตดับเพลิง
จํานวน
7 คัน
2. รถยนตบรรทุกเครื่องยนตดับเพลิงชนิดหาบหาม จํานวน
2 คัน
3. รถยนตบรรทุกน้ํา
จํานวน
4 คัน
4. เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม
จํานวน
2 เครื่อง
5. รถยนตเครน
จํานวน
2 คัน
6. รถยนตกูภัยพรอมอุปกรณชวยชีวิต
จํานวน
1 คัน
7. เรือทองแบน/ทองลอน/กูภัย
จํานวน 104 ลํา
8. รถบันไดเลื่อนอัตโนมัติ
จํานวน
1 คัน
9. รถตรวจการณ
จํานวน
2 คัน
10. รถพยาบาล
จํานวน
1 คัน
11. รถเคลื่อนยายผูเสียชีวิต
จํานวน
1 คัน
12. เครื่องยนตเรือเกาะทาย
จํานวน
4 เครื่อง
13. เครื่องสูบน้ําไดโว
จํานวน
7 เครื่อง
14. เครื่องเลื่อยยนต
จํานวน 12 เครื่อง
15. วิทยุสื่อสาร
จํานวน 25 เครื่อง
16. อัตรากําลังเจาหนาที่ดับเพลิง
จํานวน 114 คน แยกเป/น
- พนักงานเทศบาล
จํานวน 17 คน
- ลูกจางประจํา
จํานวน 21 คน
- ลูกจางโครงการ
จํานวน 76 คน
17. อาสาสมัครป;องกันภัยฝ^ายพลเรือน
จํานวน 55 คน
18. ในรอบป-ที่ผานมามี
- เหตุเพลิงไหม
จํานวน 20 ครั้ง
- อุทกภัย
จํานวน
- ครั้ง
การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและการบําบัดน้ําเสีย
1. ปริมาณขยะมูลฝอย
- ในเขตเทศบาล
- นอกเขตเทศบาล
2. รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอย
2.1 ขนาดใหญ (15-21 ลบ.หลา )
2.2 ขนาดกลาง (11 ลบ.หลา )
2.3 ขนาดเล็ก (1-4 ลบ.หลา )
3. รถเข็นเพื่อเก็บและขนขยะมูลฝอย
4. ถังรองรับขยะมูลฝอย
5. มีที่ดินสําหรับทิ้งขยะมูลฝอย
6. วิธีจัดเก็บและกําจัดสิ่งปฏิกูล

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

ตันตอวัน แยกเป/น
ตัน/วัน
ตัน/วัน
คัน แยกเป/น
คัน
คัน
คัน
คัน
ใบ
ไร

- 33 7. รถยนตเพื่อเก็บและขนสิ่งปฏิกูล ( ขนาด 4 ลบ.เมตร ) จํานวน 2
คัน
8. สถานที่เก็บสิ่งปฏิกูล
จํานวน 1
แหง
9. การบําบัดน้ําเสีย
- ปริมาณน้ําเสียในเขตเทศบาล
จํานวน 13,000 ลูกบาศกเมตร / วัน
- ระบบบําบัดน้ําเสียปHจจุบันเป/นระบบบอผึ่ง (Pond)
สามารถรองรับน้ําเสียไดเต็มที่ถึง
33,000 ลูกบาศกเมตร / วัน
ด/านสาธารณสุข
1. โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล
3. เตียงตรวจโรคผูป^วย
4. เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ;า
5. เครื่องปH[นเหวี่ยง
6. เครื่องเอ็กซเรย
7. เครื่องระงับความเจ็บปวดดวยกระแสไฟฟ;า
8. เครื่องดูดเสมหะแบบติดผนัง
9. เครื่องกระตุกหัวใจแบบมีจอภาพและเครื่องบันทึก
10. เครื่องควบคุมการใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา
11. เครื่องฟHงเสียงหัวใจเด็กในครรภ
12. เครื่องฟอกอากาศทางการแพทยชนิดเคลื่อนยายได
13. เครื่องวัดสายตาความโคงกระจกแบบอัตโนมัติ
14. เครื่องวัดความหนาแนนของกระดูก ชนิดคลื่นเสียง GE
15. กลองจุลทัรรศน ตรวจตาชนิดลําแสง พรอมกลองวีดีโอ
16. เครื่องวัดความดันลูกตา ชนิดสัมผัสผนังตา
17. เครื่องกรอฟHนแบบเคลื่อนที่ได
18. เครื่องตรวจอวัยวะภายในดวยคลื่นความถี่สูง

จํานวน 46 เตียง
จํานวน 5 ศูนย
จํานวน 20 เตียง
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 เครื่อง
จํานวน 1 เครื่อง
จํานวน 1 เครื่อง
จํานวน 7 เครื่อง
จํานวน 3 ชุด
จํานวน 5 เครื่อง
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 เครื่อง
จํานวน 1 เครื่อง
จํานวน 1 เครื่อง
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 เครื่อง

จุดยืนทางยุทธศาสตร" (Positioning) ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชไดกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ดังนี้
1. เมืองแหงการศึกษา ทองเที่ยว และวัฒนธรรม
2. การบริหารจัดการ และการบริการสาธารณะที่เป/นเลิศภายใตหลักธรรมาภิบาล
3. การบริการสาธารณสุขชั้นนํา สิ่งแวดลอมของเมืองนาอยู
4. เมืองศูนยกลางคมนาคมภาคใตตอนกลาง ตลาดกลางสินคาเกษตรของภาคใต

- 34 แผนภูมิโครงสร/างการบริหารและแบงสวนราชการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
2 คน

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
3 คน

รองนายกเทศมนตรี
4 คน
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 9)

หนวยงานตรวจสอบภายใน
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 8)

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 8)

สํานักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทั่วไป 8

สํานักการคลัง
นักบริหารงานคลัง 9

สํานักการชาง
นักบริหารงานชาง 9

1. ฝ^ายอํานวยการ
- งานการเจาหนาที่
- งานธุรการ
2. ฝ^ายปกครอง
- งานทะเบียนราษฎรฯ
3. ฝ^ายสงเสริมการทองเที่ยว
- งานพัฒนาและสงเสริม
การทองเที่ยว
4. ฝ^ายป;องกันฯ
- งานป;องกันฯ
5. ฝ^ายรักษาความสงบฯ
- งานรักษาความสงบฯ

1. สวนบริหารงานคลัง
- งานธุรการ
1.1 ฝ^ายการเงินและบัญชี
- งานการเงินและบัญชี
1.2 ฝ^ายสถิติการคลัง
- งานสถิติการคลัง
1.3 ฝ^ายพัสดุและทรัพยสิน
- งานพัสดุและทรัพยสิน
2. สวนพัฒนารายได
2.1 ฝ^ายแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน
- งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน
2.2 ฝ^ายพัฒนารายได
- งานพัฒนารายได
2.3 ฝ^ายผลประโยชนและ
กิจการพาณิชย
- งานผลประโยชน
และกิจการพาณิชย

1. ฝ^ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
2. สวนควบคุมการกอสรางอาคาร
และผังเมือง
2.1 ฝ^ายควบคุมอาคารและ ผังเมือง
- งานควบคุมอาคารและผังเมือง
2.2 ฝ^ายวิศวกรรมโยธา
- งานวิศวกรรมโยธา 1
- งานวิศวกรรมโยธา 2
2.3 ฝ^ายสถาปHตยกรรม
- งานสถาปHตยกรรม
3. สวนการโยธา
3.1 ฝ^ายสาธารณูปโภค
- งานบํารุงรักษาทางและสะพาน
- งานสถานที่และไฟฟ;าสาธารณะ
- งานสวนสาธารณะ
- งานศูนยเครื่องจักรกล
- งานวางระบบจราจร

กองสาธารณสุขฯ
นักบริหารงานสาธารณสุข 8
1. ฝ^ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
2. ฝ^ายบริหารงานสาธารณสุข
- งานสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดลอม
- งานรักษาความสะอาด
3. ฝ^ายบริการสาธารณสุข
- งานสัตวแพทย

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 8)

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 8)
กองวิชาการและแผนงาน
นักบริหารงานทั่วไป 8

สํานักการศึกษา
นักบริหารการศึกษา 9

1. ฝ^ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- งานบริการขอมูลขาวสาร
ทางทองถิ่น
2. ฝ^ายแผนงานและงบประมาณ
- งานวิเคราะหนโยบายและแผน
- งานจัดทํางบประมาณ
- งานวิจัยและประเมินผล
3. ฝ^ายนิติการ
- งานนิติการ

1. สวนการบริหารการศึกษา
1.1 ฝ^ายแผนงานและโครงการ
- งานธุรการ
- งานงบประมาณ
1.2 ฝ^ายการเจาหนาที่
- งานการเจาหนาที่
1.3 ฝ^ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
- งานกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
- งานกีฬาและนันทนาการ
1.4 หนวยศึกษานิเทศก
1.5 โรงเรียน
- ฝ^ายวิชาการ
- ฝ^ายบริหาร
- ฝ^ายปกครอง
- ฝ^ายบริการ

สํานักการประปา
นักบริหารงานประปา 9
1. ฝ^ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
2. สวนผลิต
2.1 ฝ^ายผลิต
- งานผลิต
2.2 ฝ^ายบริการสาธารณะ
- งานติดตั้ง
- งานซอมบํารุง
3. สวนบริการ
3.1 ฝ^ายการเงินละบัญชี
- งานการเงินและบัญชี
3.2 ฝ^ายพัฒนารายได
- งานพัฒนารายได

กองสวัสดิการสังคม
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 8
1. ฝ^ายพัฒนาชุมชน
- งานพัฒนาชุมชน
2. ฝ^ายสังคมสงเคราะห
- งานสังคมสงเคราะห

กองการแพทย
นักบริหารงานสาธารณสุข 8
1. ฝ^ายการเงินและบัญชี
- งานธุรการ
- งานการเงินและบัญชี
- งานจัดเก็บรายได
2. ฝ^ายบริการการแพทย
- งานเภสัชกรรม
- งานทันตสาธารณสุข
3. ฝ^ายการพยาบาล
- งานเวชการสังคม
4. ศูนยบริการสาธารณสุข
- งานศูนยบริการฯ 1 (หอนาฬิกา)
- งานศูนยบริการฯ 2 (โพธิ์เสด็จ)
- งานศูนยบริการฯ 3 (ทุงจีน)
- งานศูนยบริการฯ 4 (ศรีทวี)
- งานศูนยบริการฯ 5 (คูขวาง)
- งานศูนยบริการฯ 6 (ศาลามีชัย)
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สวนที่ ๓
สรุปผลการพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชในปที่ผานมา
ผลการพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
จากการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2557 – 2559) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (เฉพาะโครงการในป 2557) สรุปผลได0 ดังนี้
• การประเมินผลการนําแผนพัฒนาประจําปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ตามยุทธศาสตร5การพัฒนา
จากการติดตามการนําโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕7–๒๕๕9)
เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช เฉพาะโครงการในป พ.ศ. 2557 มีโครงการในแผนฯ จํานวนทั้งสิ้น 179 โครงการ งบประมาณ
887,020,670 บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ;ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 รวมจํานวน
โครงการทั้งสิ้น 145 โครงการ งบประมาณ 468,020,890 บาท คิดเป=นร>อยละ 81.00 ของโครงการ ร>อย
ละ 52.76 ของงบประมาณ โดยมีโครงการที่สามารถดําเนินการได>แล>วเสร็จจํานวนทั้งสิ้น 113 โครงการ อยู;
ระหว;างดําเนินการ 21 โครงการ ไม;ได>ดําเนินการ 11 โครงการ
และเบิกจ;ายงบประมาณแล>ว
จํานวน
340,213,796.04 บาท คิดเป=นร>อยละ 72.69 ของงบประมาณทั้งหมด
(ข>อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557) แยกเป=นรายยุทธศาสตรFการพัฒนา ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร5การพัฒนาด0านการเมืองการบริหาร บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕7–๒๕๕9)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน 22 โครงการ งบประมาณ 376,674,500 บาท บรรจุในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ;ายประจําปงบประมาณ 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;ายประจําปงบประมาณ 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;ายประจําปงบประมาณ 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!างพื้นฐาน บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
๒๕๕7–๒๕๕9) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน 21 โครงการ งบประมาณ 166,710,100 บาท
บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ;ายประจําปงบประมาณ 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=นเงินทั้งสิ้น 9,990,000 บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ;ายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 จํานวน 2 โครงการ เป=นเงินทั้งสิ้น 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. ยุทธศาสตร5การพัฒนาด0านสาธารณสุขและสิ่งแวดล!อม บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕7–
๒๕๕9) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน 33 โครงการ เป=นเงินทั้งสิ้น 139,445,500 บาท บรรจุในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ;ายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 จํานวน 31 โครงการ เป=นเงินทั้งสิ้น 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>านเมืองที่ดี คือ
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร;งใส หลักการมีส;วนร;วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ>มค;า เพื่อให>
การบริหารราชการบรรลุเปJาหมาย เกิดประโยชนFสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต;อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ>มค;าเชิงภารกิจของรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงภารกิจของส;วนราชการให>ทันต;อ
เหตุการณF ประชาชนได>รับการอํานวยความสะดวกและได>รับการตอบสนองความต>องการและมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ซึ่งสามารถสรุปแยกเป=นรายยุทธศาสตรFการพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตร+ด!านการเมืองการบริหาร
1. ปรับปรุงประสิทธิภาพการให>บริการแก;ประชาชน เช;น การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ การนํา
เทคโนโลยีมาใช>เพื่อการบริการประชาชนทําให>ประชาชนได>รับบริการด>วยความสะดวกรวดเร็วและประหยัดค;าใช>จ;าย
2. ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานและเครื่องมือเครื่องใช>ในการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความ
สะดวกคล;องตัวในการทํางาน
3. การจัดจ>างเจ>าหน>าที่ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของส;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. เพิ่มประสิทธิภาพด>านการเงินการคลัง การจัดเก็บรายได>ของเทศบาล โดยการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยFสิน การประชาสัมพันธFการจัดเก็บภาษี การจัดเก็บภาษีถึงบ>านถึงพื้นที่ การจัดจ>างเจ>าหน>าที่
ปฏิบัติงาน
6. เผยแพร;ประชาสัมพันธFข>อมูลข;าวสารและกิจกรรมของเทศบาล ผ;านสถานีวิทยุชุมชนของเทศบาล
FM 88.5 MHz การจัดทําปJายประชาสัมพันธF
7. ส;งเสริมการมีส;วนร;วมของประชาชนในกิจกรรมต;างๆ เช;น การจัดซื้อจัดจ>าง การรับฟhงการประชุม
สภาเทศบาล การจัดทําแผนชุมชน การจัดทําแผนพัฒนาสามป และการติดตามประเมินผล
8. จัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรแก;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;อไปรักษาพยาบาลที่อื่น
ส;งเสริมอาชีพและการมีรายได>ของผู>ด>อยโอกาสประเภทผู>ต>องขังทีไ่ ด>รับการ
ปล;อยตัว

2. ดําเนินงานศูนยFส;งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของผู>สูงอายุเพื่อให>บริการและดูแลส;งเสริม
สุขภาพผู>สูงอายุ ได>จัดทํากิจกรรมในด>านต;างๆ
3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนด>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 ที่จัดกิจกรรมแก;เยาวชน เพื่อแก>ไขปhญหายาเสพติด
6. พัฒนาศูนยFพัฒนาเด็กเล็กเพื่อเป=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 การตั้งจุดบริการความปลอดภัยทางถนนช;วง
เทศกาลต;างๆ การติดตั้งกล>องวงจรปnด CCTV การจัดจ>างเจ>าหน>าที่ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด>านการปJองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
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ยุทธศาสตร+ด!านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
1. จัดการศึกษาตั้งแต;เด็กก;อนวัยเรียนและในวัยเรียน เด็กก;อนวัยเรียนมีศูนยFเด็กเล็กดูแลเด็กให>ได>รับ
การพัฒนาที่เหมาะสมตามวัย ได>เรียนรู>ปรับตัวให>เข>ากับสิ่งแวดล>อมและผู>อื่นได> และการจัดการศึกษาชั้น
อนุบาล เด็กในวัยเรียน ได>พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จํานวน 11 โรงเรียนเพื่อให>นักเรียนมี
คุณภาพทางวิชาการ
2. พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรFและภาษาต;างประเทศ
โดยจัดการเรียนการสอนโปรแกรม
ภาษาอังกฤษ (English Program) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 การเปnดสอนโรงเรียนนานาชาติ ระดับ
เกรด 7-12
3. พัฒนาครูผู>สอนและบุคลากรทางการศึกษา
อบรมครูเพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการศึกษา
4. การจัดจ>างครูในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
5. จัดการศึกษาให>พระภิกษุ สามเณรและเยาวชน โดยใช>หลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม
6. จัดอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ให>กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล ศูนยFพัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อเสริมสร>างสุขภาพร;างกายของเด็กนักเรียนให>สมบูรณFแข็งแรง
7. การก;อสร>างปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบการเรียน จัดหาวัสดุอุปกรณFและครุภัณฑFต;างๆ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน พัฒนาเทคโนโลยีระบบเครือข;ายและอินเตอรFเน็ตของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
8. การให>ความช;วยเหลือด>านการศึกษานอกระบบ
เพื่อช;วยเหลือเด็กที่ยากจนและด>อยโอกาสได>มี
โอกาสเรียนหนังสือและฝlกทักษะวิชาชีพตามความสนใจและความถนัด
9. การจัดการศึกษาแก;เด็กยากไร>ในชุมชนและเด็กเร;ร;อน ส;งเสริมและสนับสนุนให>นักเรียนที่จบชั้น
ประถมศึกษาทุกคน ได>เรียนต;อระดับมัธยมศึกษา
10. การอบรมส;งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชนเพื่ออบรมฟuvนฟูสภาพร;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>องถิ่น
โดยส;งเสริมและ
สนับสนุนการจัดงานประเพณีต;างๆ เช;น ประเพณีงานเดือนสิบ ประเพณีแห;ผ>าขึ้นธาตุนานาชาติ เทศกาล
มหาสงกรานตF วันวิสาขบูชา งานประเพณีลอยกระทง ฯลฯ
13. มีอุทยานการเรียนรู>นครศรีธรรมราชเพื่อส;งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู>ด>วยตนเองของเยาวชนใน
รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสFที่ทันสมัยและหลากหลาย เยาวชนได>เรียนรู>ค>นหาความชอบและความ สามารถของตน เป=น
แหล;งรวมเยาวชนที่สร>างสรรคFและเป=นประโยชนF ห;างไกลจากแหล;งอบายมุข
14. มีพิพิธภัณฑFเมืองเป=นสถานที่เผยแพร;ความรู>ส;งเสริมการเรียนรู>ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตรFของ
เมืองและส;งเสริมการท;องเที่ยว
ยุทธศาสตร+ด!านสาธารณูปโภคและโครงสร!างพื้นฐาน
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพื่ออํานวยความสะดวกปลอดภัยแก;ประชาชน
ความเป=นระเบียบเรียบร>อยและความสวยงามของเมือง เช;น การปรับปรุงถนน สะพาน ทางเท>า การก;อสร>าง
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เปลี่ยนโคมไฟฟJาถนน การก;อสร>างที่พักผู>โดยสาร การก;อสร>างที่พักของวินจักรยานยนตFรับจ>าง การปรับปรุงขยาย
กิจการประปา การผลิตและจําหน;ายน้ําประปา การจัดหาแหล;งน้ําดิบในการผลิตน้ําประปา การพัฒนาโรงกรองน้ําให>
มีประสิทธิภาพ การบริการน้ําดื่มน้ําใช>ฟรีในช;วงที่น้ําประปาขาดแคลน
3. เทศบาลให>เอกชนเข>ามามีส;วนร;วมในการดําเนินการเพื่อแก>ไขปhญหาและตอบสนองความต>องการ
ของประชาชนอย;างมีประสิทธิภาพ เช;น จ>างเหมาเอกชนดําเนินการจดมาตรวัดน้ํา จ>างชุมชนเข>ามามีส;วนร;วมในการ
เก็บเงินค;าน้ําประปา
4. เทศบาลได>จัดระบบการจราจร ติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลัง ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร เครื่องหมาย
การตีเส>นต;างๆ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
5. การให>บริการสถานีขนส;งผู>โดยสาร
ยุทธศาสตร+ด!านเศรษฐกิจ
1. การอํานวยความสะดวกและจัดกิจกรรมส;งเสริมการท;องเที่ยว เทศบาลได>จัดตั้งศูนยFบริการข>อมูลแก;
นักท;องเที่ยว จัดทําเอกสารประชาสัมพันธFการท;องเที่ยว เผยแพร;และประชาสัมพันธFแหล;งท;องเที่ยวของดีเมืองนคร
จัดกิจกรรมนั่งรถชมเมืองเล;าเรื่องลิกอรF จัดงานประเพณีเทศกาลมหาสงกรานตFแห;นางดาน งานประเพณีเดือนสิบ
ติดตั้งไฟฟJาแสงสว;างบนถนนราชดําเนินเพื่อสร>างทัศนียภาพที่สวยงามในยามค่ําคืน
2. การสนับสนุนและส;งเสริมหน;วยงานต;างๆ ที่ดําเนินการส;งเสริมการท;องเที่ยว
3. ฝlกอบรมส;งเสริมและพัฒนาอาชีพให>กับประชาชนในเขตเทศบาลเพื่อเพิ่มรายได>ให>กับประชาชน
ยุทธศาสตร+ด!านสาธารณสุขและสิ่งแวดล!อม
1. เทศบาลดําเนินการส;งเสริมสุขภาพ
การปJองกันและควบคุมโรค
การช;วยเหลือในการดูแล
รักษาพยาบาล โดยได>จัดตั้งโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการตลอด 24 ชั่วโมง บริการฟรีสําหรับ
ประชาชนที่มีบัตรทอง และได>เปnดโรงพยาบาล 30,000 เตียง ติดตั้งศูนยFฮอตไลนFปรึกษาหมอได> 24 ชั่วโมง มี
บุคลากรทางการแพทยFออกราวดF (Round) เยี่ยมไข>และทําการรักษาคนปjวยที่บ>านซึ่งเป=นคนปjวยที่เป=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>านเคมีและแบคทีเรียเพื่อ
ปJองกันอันตรายและควบคุมสารพิษตกค>างในอาหาร
ตรวจและให>คําแนะนําทางด>านสุขาภิบาลให>ความรู>แก;สถาน
ประกอบการต;าง ๆ
4. การสร>างจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล>อม การพัฒนาและพิทักษFสิ่งแวดล>อมในชุมชน การรณรงคF
สร>างจิตสํานึกด>านสิ่งแวดล>อม
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพื่ออํานวยความสะดวกแก;ประชาชน

- 40 5. และให>เอกชนเข>ามามีส;วนร;วมในการบริหารจัดการ เช;น การรักษาความสะอาดโดยเอกชน การเก็บ
ขนขยะมูลฝอยโดยเอกชน การจ>างตัดหญ>าโดยเอกชน จัดหาวัสดุอุปกรณFในการรักษาความสะอาด
6. การเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะ
การดูแลรักษาสวนสาธารณะและสวนหย;อมภายในเขต
เทศบาล การปรับปรุงภูมิทัศนFในเขตเมือง
7. การลดปริมาณและการควบคุมมลพิษ การก;อสร>างระบบบําบัดน้ําเสีย การลดมลภาวะด>านกลิ่นโดย
ใช>จุลินทรียFธรรมชาติ การผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชที่ใช>แล>ว
8. บริหารจัดการโรงฆ;าสัตวFเพื่อให>ประชาชนบริโภคเนื้อสัตวFที่มีคุณภาพและปลอดภัย
9. ปรับปรุงภูมิทัศนFเพื่อให>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
จํานวน
จํานวน
โครงการ งบประมาณ

โครงการที่อนุมัติงบประมาณ
ประจําป 2557

คิดเป?นร0อยละที่ดําเนินการ

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

179

887,020,670

145

468,020,890.00

81.00

52.76

รวม
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แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนโครงการในป พ.ศ.2557
70
61
60
49

50
37

40

33

31
30

21

22
17

20

15
5

10

2

0
การเมืองฯ

สวัสดิการสังคมฯ

การศึกษา ศาสนาฯ

สาธารณูปโภคฯ

โครงการทีต่ ั้งไว0ในแผนสามป(เฉพาะป 2557)

เศรษฐกิจ

โครงการทีอ่ นุมตั ิในป 2557

สาธารณสุขฯ

31
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แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนงบประมาณในป พ.ศ.2557
400,000,000

376,674,500

350,000,000
300,000,000
250,000,000
146,719,990

200,000,000

126,404,000

150,000,000
100,000,000

166,710,100

122,270,900

139,445,500
109,026,700

47,480,580
46,975,190

61,744,100
9,990,000
1,600,000

50,000,000
การเมืองฯ

สวัสดิการสังคมฯ

การศึกษา ศาสนาฯ

งบประมาณทีต่ ั้งไว0ในแผนสามป(เฉพาะป 2557)

สาธารณูปโภคฯ

เศรษฐกิจ

งบประมาณทีอ่ นุมตั ิในป 2557

สาธารณสุขฯ

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

คูขวางคลัง
เขต 2

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

ปญหาไมมีสะพานขามในชุมชน

ดําเนินการกอสรางสะพานในชุมชน

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง และปรับปรุงถนนแบบถมหินคลุกในชุมชน
เชน บริเวณซอยวาสนา 2

ปญหาถังขยะในชุมชนไมเพียงพอ และการจัดเก็บขยะ
ในชุมชนไมทั่วถึงทุกซอย

ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอในชุมชน
ดําเนินการจัดชวงเวลาการใหบริการรถจัดเก็บขยะมากขึ้น

ปญหาไมมีลานกีฬาและขาดอุปกรณ7ออกกําลังกายในชุมชน

ดําเนินการกอสรางลานกีฬาพรอมอุปกรณ7ออกกําลังกายในชุมชน

ปญหาไมมีหอกระจายขาวสารในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งหอกระจายขาวสารในชุมชน จํานวน 3 จุด

- 45 ชุมชน/กลุมเปาหมาย

คูขวางทาวัง
เขต 3

ปญหาและความตองการ
ปญหาเสาไฟฟ'า และแสงสวางสาธารณะไมเพียงพอ

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าสาธารณะ และอุปกรณ7เพิ่มความสวางใหเพียงพอในชุมชน

ปญหาถังขยะในชุมชนไมเพียงพอ และการจัดเก็บขยะ
ในชุมชนไมทั่วถึงทุกซอย

ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอในชุมชน
ดําเนินการจัดชวงเวลาการใหบริการรถจัดเก็บขยะมากขึ้น

ปญหาการเรียกเก็บคาน้ําประปาขอมูลไมเป;นปจจุบัน

ดําเนินการบริหารจัดการเรียกเก็บคาน้ําประปาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ปญหาไมไดติดตั้งระบบเสียงตามสายในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งระบบเสียงตามสายในชุมชน

ปญหาศาลาชุมชน ชํารุด ทรุดโทรม

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซมศาลาชุมชน

ปญหาถังขยะไมเพียงพอตอความตองการในชุมชน

ดําเนินการจัดหาถังขยะ และฝาป>ดถังขยะใหเพียงพอในชุมชน
ดําเนินการรณรงค7สรางจิตสํานึกในการรักษาความสะอาดในชุมชน

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมพรอมทอระบายน้ําในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง และปรับปรุงถนนพรอมทอระบายน้ําระดับเดียวกับ
ถนนในชุมชน

- 46 ชุมชน/กลุมเปาหมาย

ทาโพธิ์

ปญหาและความตองการ
ปญหาเสาไฟฟ'า และแสงสวางสาธารณะไมเพียงพอ

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าสาธารณะ และอุปกรณ7เพิ่มความสวางใหเพียงพอในชุมชน
เชน บริเวณซอยคันทรีโฮม

ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

ดําเนินการขุดลอก/ดูดลางทอระบายน้ําในชุมชน (หนาศาลาชุมชน)

ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย7สินในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรป>ด (CCTV) ในชุมชน

ปญหาไมไดติดตั้งระบบเสียงตามสายในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งระบบเสียงตามสายในชุมชน

ปญหาไมมีลานกีฬา และขาดอุปกรณ7การออกกําลังกาย/
เด็กเลนในชุมชน

ดําเนินการกอสรางลานกีฬา จัดหาอุปกรณ7การออกกําลังกาย/เด็กเลนในชุมชน

ปญหาขาดการสงเสริมกิจกรรมงานประเพณี และกิจกรรม
ตางๆ ในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมกิจกรรมงานประเพณี/ศาสนา และกิจกรรมตางๆ ในชุมชน
เชน งานประเพณีเดือนสิบ งานวันเด็ก งานวันปKใหม ฯลฯ

ปญหายุงพาหะนําโรคติดตอในชุมชน

ดําเนินการฉีดพนเคมีกําจัดยุงดวยเครื่อง ULV ใหมากขึ้น
เชน เดือนละ 1 - 2 ครั้ง

- 47 ชุมชน/กลุมเปาหมาย

หนาสถานีรถไฟ
เขตนอกโคก

ปญหาและความตองการ
ปญหาถังขยะไมเพียงพอในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอในชุมชน

ปญหาอุบัติเหตุบนทองถนนในชุมชน

ดําเนินการกอสรางทางลูกระนาดบนถนนในชุมชน

ปญหาฝุQนละอองบนถนนในชุมชน

ดําเนินการฉีดน้ําฝุQนละอองบนทองถนนในชุมชน เดือนละ 2 ครั้ง เชน
บริเวณซอยตนภาษี

ปญหาทอระบายน้ําอุดตันในชุมชน

ดําเนินการขุดลอก และดูดลางทอระบายน้ําซอยในชุมชน

ปญหาไมมีป'ายชื่อซอยในชุมชน

ดําเนินการจัดหา และติดตั้งป'ายชื่อซอยในชุมชน เชน บริเวณซอยตนภาษี

ปญหาขาดระบบอินเตอร7เน็ตไรสาย (Wifi) ในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งระบบอินเตอร7เน็ตไรสาย (Wifi) ในชุมชน

ปญหาแสงสวางไฟฟ'าสาธารณะไมเพียงพอในชุมชน

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

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง และปรับปรุงถนนในชุมชน เซน บริเวณถนนซอย 8

- 48 ชุมชน/กลุมเปาหมาย
ปญหาและความตองการ
หนาสถานีรถไฟ
ปญหาไมมีลานกีฬา และขาดอุปกรณ7การออกกําลังกาย
เขตสะพานยาว
ในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการกอสรางลานกีฬา และจัดหาอุปกรณ7การออกกําลังกายในชุมชน

ปญหาเด็กนักเรียนขาดแคลนชุดนักเรียน และอุปกรณ7
การเรียนในชุมชน

ดําเนินการจัดหา และสนับสนุนชุดนักเรียน/อุปกรณ7การเรียนใหแกเด็ก เยาวชน
ที่ยากไรในชุมชน

ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนเกิดการจางงาน สงเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ
ฝYกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และจัดหาตลาด
วิทยากรฝYกสอนอาชีพสําหรับผูวางงาน พรอมอุปกรณ7ฝYกอาชีพในชุมชน

ปญหาขาดการสงเสริมกิจกรรมงานประเพณี ศาสนา
และวัฒนธรรมในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมกิจกรรมงานประเพณี/ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน เชน
งานวัด งานรดน้ําผูใหญ งานวันเด็ก

ปญหาน้ําประปาไหลไมเพียงพอ และน้ําประปาเป;นสีขุน
ตกตะกอน

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน
ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพระบบน้ําประปาในชุมชน

ปญหาไฟฟ'าสาธารณะสวางไมเพียงพอในชุมชน

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

- 49 ชุมชน/กลุมเปาหมาย

บานตก

ปญหาและความตองการ
ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการสํารวจ กอสราง และปรับปรุงแบบถนนลาดยางในชุมชน เซน
บริเวณซอย 1 - 7

ปญหาถังขยะในชุมชนไมเพียงพอ และการจัดเก็บขยะ
ในชุมชนไมทั่วถึงทุกซอย

ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอในชุมชน
ดําเนินการจัดชวงเวลาการใหบริการรถจัดเก็บขยะใหมากขึ้น

ปญหาฝุQนละอองบนถนนในชุมชน

ดําเนินการฉีดน้ําฝุQนละอองบนทองถนนในชุมฃน

ปญหายุงพาหะนําโรคติดตอในชุมชน

ดําเนินการฉีดพนเคมีกําจัดยุงดวยเครื่อง ULV ทุกซอยในชุมชนใหมากขึ้น
(เดือนละ 2 ครั้ง)

ปญหาไมมีสุขาเคลื่อนที่ใชในชวงเกิดอุทกภัยในชุมชน

ดําเนินการจัดหา และติดตั้งสุขาเคลื่อนที่ใชในชวงเกิดอุทกภัยในชุมชน จํานวน 2 ชุด

ปญหาไมมีการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน เชน การตัดหญา ตัดแตงกิ่งไม ปลูกตนไม

ปญหาขาดการสงเสริมกิจกรรมงานประเพณี ศาสนา
และวัฒนธรรมในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมกิจกรรมงานประเพณี/ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน
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ปญหาและความตองการ
ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการกอสรางประตูระบายน้ําในชุมชน เชน บริเวณตอนลางวัดทาโพธิ์บางงัน

ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนเกิดการจางงาน สงเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ
ฝYกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และจัดหาตลาด
เชน การจัดหาเรือนําเที่ยวตามลําน้ํา

ปญหาขาดการกระตุนการทองเที่ยว และเศรษฐกิจใน
ชุมชน

ดําเนินการจัดหาตลาดน้ําในชุมชน เชน ตลาดน้ําระหวางทาโพธิ์ - วัดศรีทวี
จัดหาเรือนําเที่ยวตามลําน้ํา

ปญหาอุบัติเหตุบนทองถนน และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย7สินในชุมชน

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

ปญหาไฟฟ'าสาธารณะสวางไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการซอมแซม/ติดตั้งไฟฟ'าสาธารณะเพิ่มแสงสวางในชุมชน เชน บริเวณ
ถนนริมทางรถไฟ

ปญหาปรับปรุงภูมิทัศน7 ลานเอนกประสงค7 และริมคลอง

ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน เชน การตัดหญา ตัดแตงกิ่งไม ปลูกตนไม

ปญหากลองวงจรป>ด (CCTV) ไมเพียงพอ

ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรป>ด (CCTV) ภายในชุมชน

- 51 ชุมชน/กลุมเปาหมาย

ปญหาและความตองการ
ปญหาทอประปาริมคลองทาเรียนแตก

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม หรือเปลี่ยนทอเมนประปาบริเวณคลองทาเรียน

วัดหัวอิฐ

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรม

ดําเนินการกอสราง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เชน บริเวณถนนหลังวัดหัวอิฐ

ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนเกิดการจางงาน สงเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ
ฝYกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และจัดหาตลาด

ปญหาขาดการสงเสริมกิจกรรมงานประเพณี ศาสนา
และวัฒนธรรมในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมกิจกรรมงานประเพณี/ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน

ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุงขยายทอระบายน้ําในชุมชน

ปญหาหอกระจายขาว และเสียงตามสายในชุมชนมีไมทั่วถึง

ดําเนินการติดตั้งระบบเสียงตามสายและเครื่องขยายเสียงตามสายในชุมชน

ปญหากลองวงจรป>ด (CCTV) ไมเพียงพอ

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

ซอยตนหวา

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการซอมแซม/ติดตั้งไฟฟ'าสาธารณะเพิ่มแสงสวางในชุมชน
เชน บริเวณสุดซอยบอทรัพย7

ปญหาน้ําประปาไหลไมเพียงพอ และน้ําประปาเป;นสีขุน
ตกตะกอน

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน
ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพระบบน้ําประปาในชุมชน

ปญหาอุบัติเหตุบนทองถนนในชุมชน

ดําเนินการกอสรางทางลูกระนาดบนถนนในชุมชน

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง/ปรับปรุงถนน และผิวถนนในชุมชน
เชน บริเวณถนนซอยบอทรัพย7

ปญหาไมมีทอระบายน้ําในบางจุดของชุมชน

ดําเนินการกอสรางทอระบายน้ําพรอมฝาทอระบายน้ําในชุมชน
เชน บริเวณตลอดซอยบอทรัพย7 และหนาบานเลขที่ 203/2

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการกอสรางและปรับปรุง/ซอมแซมถนนในชุมชน เชน ซอยประดับตลอดสาย

ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุงขยายทอระบายน้ําในชุมชน
เชน บริเวณซอยตนหวา 5 ซอยตาทอง
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ไสเจริญ

ปญหาและความตองการ
ปญหาไฟฟ'าสาธารณะสวางไมเพียงพอในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการติดตั้งเสาไฟฟ'าสาธารณะเพิ่มแสงสวางในชุมชน เชน ซอยตาทอง

ปญหาถังขยะไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอในชุมชน เชน ขอถังขยะแบบมีลอเพิ่มเติม

ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนเกิดการจางงาน สงเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ
ฝYกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และจัดหาตลาด
เชน การทําน้ําดื่มในชุมชน

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการกอสรางและปรับปรุง/ซอมแซมถนนในชุมชน เชน ทายซอยไทยบัณฑิต
ดําเนินการกอสรางและปรับปรุงยกระดับถนนในชุมชน เชน ซอยหลังบริษัทโตโยตา

ปญหาไมมีทอระบายน้ําในบางจุดของชุมชน

ดําเนินการกอสรางทอระบายน้ําพรอมฝาทอระบายน้ําในชุมชน
เชน บริเวณทายซอยไทยบัณฑิต ซอยไสเจริญฝ`งตะวันออก ซอยซีรอตุสสลาม

ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนเกิดการจางงาน สงเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ
ฝYกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และจัดหาตลาด
เชน การทําของชํารวยงานแตง การจัดดอกไมสด

- 54 ชุมชน/กลุมเปาหมาย

ปญหาและความตองการ

การคาดการณแนวโนมในอนาคต

ปญหาไฟฟ'าสาธารณะสวางไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการซอมแซม/ติดตั้งไฟฟ'าสาธารณะเพิ่มแสงสวางในชุมชน

ปญหาทอระบายน้ําอุดตันในชุมชน

ดําเนินการขุดลอก ลางคู/ทอระบายน้ําในชุมชน เชน บริเวณซอยนพวงศ7

ปญหาขาดการสงเสริมสุขภาพในชุมชน

ดําเนินการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ประจําปK และรณรงค7สงเสริมการบริโภคสุขอนามัย
สงเสริมการออกกําลังกายในชุมชน

ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย7สินในชุมชน

ดําเนินการจัดหนวยอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยในชุมชน

ปญหาไมไดติดตั้งระบบเสียงตามสายในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งระบบเสียงตามสายในชุมชน

ปญหาขาดการสงเสริมกิจกรรมงานประเพณี ศาสนา
และวัฒนธรรมในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมกิจกรรมงานประเพณี/ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน
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ปญหาและความตองการ
การเคหะแหงชาติ ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน
นครศรีฯ
ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

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

ปญหาน้ําประปาไหลไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน

ปญหาถังขยะในชุมชนไมเพียงพอ และการจัดเก็บขยะ
ในชุมชนไมทั่วถึงทุกซอย

ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอในชุมชน
ดําเนินการจัดชวงเวลาการใหบริการรถจัดเก็บขยะใหมากขึ้น

ปญหาติดตั้งไฟฟ'าแสงสวางสาธารณะในชุมชน

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

ปญหาขาดการจัดระเบียบจอดรถในชุนชน

ดําเนินการจัดระเบียบ และบริหารจัดการพื้นที่จอดรถในชุมชน

ปญหาไมมีทอระบายน้ํา

ดําเนินการกอสรางทอระบายน้ําถนนพัฒนาการคูขวาง บริเวณชุมชนการเคหะแหงชาติฯ
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ปญหาและความตองการ
ดอนไพร
ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนเกิดการจางงาน สงเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ วิทยากร
ฝYกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และจัดหาตลาด

ปญหาทางเทาชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุง/ซอมแซมทางเทาในชุมชน เชน บริเวณหลังวัดประดู วัดแจง
(ปรับพื้นที่ลานชุมชน/ตกแตงดอกไม)

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน เชน บริเวณ
ซอยหมูบานปQาไม และดําเนินการถมหินบริเวณ ซอย 5

ปญหาน้ําทวมขังบริเวณบางซอยในชุมชน

ดําเนินการกอสรางขยายทอระบายน้ําในชุมชน เชน ซอยหมูบานปQาไม ถนนหลัง
วัดแจง และขุดลอกทอระบายน้ําในชุมชน

ปญหาไมมีการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน เชน การตัดหญา ตัดแตงกิ่งไม ปลูกตนไม
บริเวณหนาป'ายชุมชนดอนไพร

ปญหาอุบัติเหตุบนทองถนน และฉกชิงวิ่งราวทรัพย7สิน
ในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรป>ด (CCTV) ในชุมชน
ดําเนินการติดตั้งกระจกโคงบริเวณสี่แยกวัดประดูกับวัดชะเมา
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ราชนิคม

ปญหาและความตองการ
ปญหาขาดการสงเสริมกิจกรรมงานประเพณี และ
กิจกรรมตางๆ ในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการสงเสริมกิจกรรมงานประเพณี/ศาสนา และกิจกรรมตางๆ ในชุมชน เชน
งานประเพณีเดือนสิบ งานวันเด็ก งานวันปKใหม ฯลฯ

ปญหาทอระบายน้ําอุดตันในชุมชน

ดําเนินการขุดลอก และดูดลางทอระบายน้ําซอยในชุมชน

ปญหาทอระบายน้ําชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

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

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรม และไมมีทอระบายน้ํา
ในชุมชน

ดําเนินการกอสราง ปรับปรุงถนนพรอมทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
ในชุมชน เชน ถนนตรงขามซอยราชนิคม 5 ติดกับโรงแรมราชา

ปญหาติดตั้งไฟฟ'าแสงสวางสาธารณะในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งเสาไฟฟ'าสาธารณะในชุมชน เชน บริเวณซอยทาขนอม

ปญหาถังดับเพลิงไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งถังดับเพลิงใหเพียงพอ และติดตั้งตามจุดที่มีความเสี่ยงในชุมชน

ปญหายุงพาหะนําโรคติดตอในชุมชน

ดําเนินการฉีดพนเคมีกําจัดยุงดวยเครื่อง ULV ทุกซอยในชุมชนใหมากขึ้น
(เดือนละ 2 ครั้ง)

ปญหาฝุQนละอองบนถนนในชุมชน

ดําเนินการฉีดน้ําฝุQนละอองบนทองถนนในชุมชน
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บางงัน

ปญหาและความตองการ
ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุงขยายทอระบายน้ําในชุมชน เชน ซอยศรีสุข

ปญหาอุบัติเหตุบนทองถนน และฉกชิงวิ่งราวทรัพย7สิน
ในชุมชน

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

ปญหาน้ําประปาไหลไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน

ปญหาทอระบายน้ําอุดตันในชุมชน

ดําเนินการขุดลอก และดูดลางทอระบายน้ําทุกซอยในชุมชน

ปญหาขาดการสงเสริมกิจกรรมงานประเพณี ศาสนา
วัฒนธรรม และกิจกรรมตางๆ ในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมกิจกรรมงานประเพณี/ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน
เชน วันเด็ก วันขึ้นปKใหม วันสงกรานต7

ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนเกิดการจางงาน สงเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ วิทยากร
ฝYกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และจัดหาตลาด
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ตลาดหัวอิฐ

ปญหาและความตองการ
ปญหาถังขยะไมเพียงพอในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอในชุมชน

ปญหายุงพาหะนําโรคติดตอในชุมชน

ดําเนินการฉีดพนเคมีกําจัดยุงดวยเครื่อง ULV ทุกซอยในชุมชนใหมากขึ้น
(เดือนละ 2 ครั้ง)

ปญหาน้ําประปาไหลไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน

ปญหาไมมีการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน เชน การตัดหญา ตัดแตงกิ่งไม ปลูกตนไม

ปญหาการกระจายขาวสาร และประชาสัมพันธ7ไมทั่วถึง
ในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งหอกระจายขาว และเสียงตามสายในชุมชน

ปญหาอุบัติเหตุบนทองถนน และฉกชิงวิ่งราวทรัพย7สิน
ในชุมชน

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

ปญหาขาดการสงเสริมกิจกรรมงานประเพณี ศาสนา
และวัฒนธรรมในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมกิจกรรมงานประเพณี/ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน
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ปญหาและความตองการ
หนาทักษิณ
ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

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

ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

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

ปญหาไมมีเครื่องกรองน้ําเพื่อใชในการอุปโภค/บริโภค
ในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ําแบบหยอดเหรียญที่มีประสิทธิภาพในชุมชน

ปญหาฝาทอระบายน้ําชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการจัดหา/เปลี่ยนฝาทอระบายน้ําในชุมชน เชน บริเวณศาลเจากวนอู
(ถนนราชดําเนิน)

ปญหาทอระบายน้ําอุดตันในชุมชน

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

ปญหาถนนริมคูน้ําหนาซอยทักษิณ 3 ชํารุด เป;นหลุมใหญ

ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมถนนริมคูน้ําหนาซอยทักษิณ 3 ที่ชํารุด เป;นหลุม เป;นบอ

ปญหาขาดระบบอินเตอร7เน็ตไรสาย (Wifi) ในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งระบบอินเตอร7เน็ตไรสาย (Wifi) ในชุมชน
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ปญหาและความตองการ
ปญหายุงพาหะนําโรคติดตอในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการฉีดพนเคมีกําจัดยุงดวยเครื่อง ULV ทุกซอยในชุมชนใหมากขึ้น
(เดือนละ 2 ครั้ง)

สารีบุตร

ปญหาถังขยะในชุมชนไมเพียงพอ และการจัดเก็บขยะ
ในชุมชนไมทั่วถึงทุกซอย

ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอในชุมชน
ดําเนินการจัดชวงเวลาการใหบริการรถจัดเก็บขยะมากขึ้น

ปญหาขาดการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน เชน ตัดหญา ตัดแตงกิ่งไมใหสะอาดเรียบรอย

ปญหาถังดับเพลิงไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งถังดับเพลิงใหเพียงพอ และติดตั้งตามจุดที่มีความเสี่ยงในชุมชน

ปญหาน้ําประปาไหลไมเพียงพอ และสีน้ําประปาขุน
ในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน

ปญหาไมไดติดตั้งป'ายสัญลักษณ7ทางตันในชุมชน

ดําเนินการจัดหา และติตตั้งป'ายสัญลักษณ7ระบุทางตันในชุมชน

ปญหาถนนบางสายยังไมไดรับการปรับปรุงในชุมชน

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

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการกอสรางสะพานขามคลองคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน เชน
บริเวณเพื่อเชื่อมไปถึงวัด

ปญหาไมมีที่ทําการของชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสรางที่ทําการชุมชน เพื่อประโยชน7ใชสอยของชุมชน

ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุงขยายทอระบายน้ําในชุมชน
ดําเนินการขุดลอกคลอง/ทอและดูดลางทอระบายน้ําในชุมชน
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ปญหาและความตองการ
ปQาโลง
ปญหาไฟฟ'าแสงสวางสาธารณะสวางไมเพียงพอในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าแสงสวางสาธารณะในจุดอับแสงสวางชุมชน เชนบริเวณ
ดานหนาศาลาชุมชนปQาโลง

ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนเกิดการจางงาน สงเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ วิทยากร
ฝYกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และจัดหาตลาด
เชน การทําขนมไทย

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุงถนนแบบลาดยางในชุมชน เชน ถนนปQาโลง
ตลอดสาย

ปญหาขาดการสงเสริมกิจกรรมงานประเพณี ศาสนา
และวัฒนธรรมในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมกิจกรรมงานประเพณี/ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน

ปญหาขาดอุปกรณ7การออกกําลังกายในชุมชน

ดําเนินการจัดหาอุปกรณ7การออกกําลังกายอยางเพียงพอในชุมชน เชน
อุปกรณ7สนามเด็กเลน ชุดเครื่องเสียง และเวทีนําเตน ชุดออกกําลังกายแอโรบิค

ปญหาอุบัติเหตุบนทองถนน และฉกชิงวิ่งราวทรัพย7สิน
ในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรป>ดในชุมชน เชน ติดตั้งกลองวงจรป>ดบริเวณถนนปQาโลง
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บุญพา - สันติ

ปญหาและความตองการ
ปญหาน้ําทวมในชุมชน น้ําระบายไมทัน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการขุดลอกคู และดูดลางทอระบายน้ําในชุมชน

ปญหาขาดแคลนถังดับเพลิง

ดําเนินการติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชน

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรม และไมมีทอระบายน้ํา
ในชุมชน

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

ปญหาระบบไฟฟ'าสาธารณะลานกีฬาในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุง/ซอมแซมระบบไฟฟ'าลานกีฬาในชุมชน เชน ติดตั้งระบบไฟฟ'า
พรอมที่เก็บเครื่องเสียง

ปญหาถังขยะในชุมชนไมเพียงพอ และการจัดเก็บขยะ
ในชุมชนไมทั่วถึงทุกซอย

ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอในชุมชน
ดําเนินการจัดชวงเวลาการใหบริการรถจัดเก็บขยะมากขึ้น

ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุงขยายทอระบายน้ําในชุมชน เชน ซอยบุญพา
1, 2, 3
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พะเนียด

ปญหาและความตองการ
ปญหาน้ําประปาไหลไมเพียงพอ และสีน้ําประปาขุน
ในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน
เชน ซอยกิจวิบูลย7 ซอยบุญพา 108 - 109

ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนเกิดการจางงาน สงเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ วิทยากร
ฝYกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และจัดหาตลาด

ปญหาป'ายบอกชื่อชุมชนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการเปลี่ยน/ติดตั้งป'ายบอกชื่อชุมชนใหชัดเจนมากขึ้น

ปญหาทอระบายน้ําในชุมชน

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

ปญหาอุบัติเหตุบนทองถนน และฉกชิงวิ่งราวทรัพย7สิน
ในชุมชน

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

ปญหาถังดับเพลิงไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งถังดับเพลิงใหเพียงพอ และติดตั้งตามจุดที่มีความเสี่ยงในชุมชน
เชน บริเวณถนนพะเนียด บาลายซอยปาดังซ7
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ปญหาและความตองการ
ปญหาถังขยะในชุมชนไมเพียงพอ และการจัดเก็บขยะ
ในชุมชนไมทั่วถึงทุกซอย

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอในชุมชน
ดําเนินการจัดชวงเวลาการใหบริการรถจัดเก็บขยะมากขึ้น

ปญหายุงพาหะนําโรคติดตอในชุมชน

ดําเนินการฉีดพนเคมีกําจัดยุงดวยเครื่อง ULV ทุกซอยในชุมชนใหมากขึ้น
(เดือนละ 2 ครั้ง)

ปญหาระบบสายไฟฟ'าไมเป;นระเบียบเรียบรอยในชุมชน

ดําเนินการจัดวาง และยายสายไฟฟ'าใหเป;นระเบียบเรียบรอยในชุมชน

ปญหาทอระบายน้ําอุดตันในชุมชน

ดําเนินการขุดลอก และดูดลางทอระบายน้ําซอยในชุมชน เชน บริเวณหนาปQาไม
ไปจนถึงหนาวิกคิงส7

ปญหาน้ําประปาไหลไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน เชน
บริเวณวิกคิงส7

ปญหาไฟฟ'าแสงสวางสาธารณะสวางไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าแสงสวางสาธารณะใหเพียงพอในชุมชน เชน บริเวณ
ซอยวิกคิงส7 หนารานน้ําชาป'าเขียม

ปญหาฝาทอระบายน้ําชํารุด

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซมหรือเปลี่ยนฝาทอระบายน้ําที่ชํารุด
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ปญหาและความตองการ
ปญหาขาดงบประมาณการสงเสริมกิจกรรม งานประเพณี
ของชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการสงเสริมกิจกรรมงานประเพณี/ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน

ประตูขาว

ปญหาอุบัติเหตุบนทองถนน และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย7สินในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรป>ด (CCTV) ในชุมชน

ปญหาไมมีที่ทําการของชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสรางที่ทําการชุมชน เพื่อประโยชน7ใชสอยของชุมชน

ปญหาถังดับเพลิงไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการจัดหา และติดตั้งถังดับเพลิงใหเพียงพอในชุมชน

ปญหาน้ําประปาไหลไมเพียงพอ และสีน้ําประปาขุน
ในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน
ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ําประปาในชุมชน

ปญหาถังขยะในชุมชนไมเพียงพอ และการจัดเก็บขยะ
ในชุมชนไมทั่วถึงทุกซอย

ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอทุกซอยในชุมชน
ดําเนินการจัดชวงเวลาการใหบริการรถจัดเก็บขยะมากขึ้นทุกซอยในชุมชน

ปญหาฝาทอระบายน้ําชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการจัดหา/เปลี่ยนฝาทอระบายน้ําในชุมชน เชน บริเวณซอยประตูขาว 1
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ปญหาและความตองการ
ปญหาไฟฟ'าแสงสวางสาธารณะสวางไมเพียงพอในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าแสงสวางสาธารณะใหเพียงพอในชุมชน เชน บริเวณซอย
ประตูขาว 1

ปญหายุงพาหะนําโรคติดตอในชุมชน

ดําเนินการฉีดพนเคมีกําจัดยุงดวยเครื่อง ULV ทุกซอยในชุมชนใหมากขึ้น
(เดือนละ 2 ครั้ง)
ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน

ปญหาน้ําประปาไมไหล ทอประปาเป;นสนิม ดําขน
และเป;นขุนขาวมาก
ปญหาน้ําขังในชุมชน

ดําเนินการขุดลอกคู และดูดลางทอระบายน้ําในชุมชน

ปญหายุงในชุมชน

ดําเนินการฉีดพนเคมีกําจัดยุงดวยเครื่อง ULV ทุกซอยในชุมชนใหมากขึ้น

ปญหาเรื่องขาดแคลนสนามเด็กเลน

ดําเนินการสํารวจ กอสรางที่ทําการชุมชน เพื่อประโยชน7ใชสอยของชุมชน

ปญหาขาดกลองวงจรป>ด (CCTV) ในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรป>ด (CCTV) ภายในชุมชน

ปญหาขาดสัญญาณไฟจราจรตรงสามแยกธนชาต

ดําเนินการติดตั้งสัญญาไฟจราจรเพื่อลดปญหาการเกิดอุบัติเหตุ
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ปญหาและความตองการ
ตากสิน - วัดชะเมา ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

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

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุงถนนแบบลาดยางในชุมชน เชน บริเวณถนน
ตรอกฉางตลอดสาย

ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานในชุมชน

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

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการสงเสริมกิจกรรมงานประเพณี/ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน เชน
งานประเพณีวันสงกรานต7

ทาชาง

ปญหาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย7สินในชุมชน

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

ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุงขยายทอระบายน้ําในชุมชน เชน
บริเวณซอยสามัคคี ซอยสมบูรณ7สุขตัดทางรถไฟ

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุงถนนแบบลาดยางในชุมชน เชน บริเวณ
ทางเขาหมูบานอาถรรพ7หลังตลาดบัวตอง

ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนเกิดการจางงาน สงเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ วิทยากร
ฝYกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และจัดหาตลาด

ปญหาสะพานใชสัญจรชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการกอสรางคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน เชน บริเวณซอยนาบีน
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ทาวโคตร

ปญหาและความตองการ
ปญหาลานจอดรถหลัง ททท. เป;นหลุมเป;นบอ

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการปรับพื้นผิวลานจอดรถหลังการทองเที่ยวใหสม่ําเสมอไมเป;นหลุมเป;นบอ

ปญหาเรื่องยุงเยอะในชุมชน

ดําเนินการฉีดพนเคมีกําจัดยุงดวยเครื่อง ULV ทุกซอยในชุมชนใหมากขึ้น

ปญหาคลองแถวโรงเรียนนครพณิชย7ตื้นเขิน

ดําเนินการขุดลอก คู คลองบริเวณโรงเรียนนครพาณิชย7

ปญหาฝาทอระบายน้ําชํารุด และทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการเปลี่ยนฝาทอระบายน้ํา (แบบแผนเหล็ก) ในชุมชน

ปญหาน้ําประปาไหลไมเพียงพอ

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน
เชน บริเวณซอยหมอเหวียง

ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุงขยายทอระบายน้ําในชุมชน
เชน บริเวณซอยหมอเหวียง
ดําเนินการขุดลอก และดูดลางทอระบายน้ําในชุมชน เชน บริเวณซอยนาดอน

ปญหาการจราจรตนซอยหัวหลางติดถนนราชดําเนินและ
ทายซอยหัวหลางติดถนนพัฒนาการคูขวางเกิดอุบัติเหตุ
บอยครั้ง

ดําเนินการติดตั้งกระจกโคงบริเวณตนซอยหัวหลางติดกับถนนราชดําเนิน และทายซอย
หัวหลางติดถนนพัฒนาการคูขวาง

- 72 ชุมชน/กลุมเปาหมาย
ปญหาและความตองการ
สันติธรรม
ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการสํารวจ กอสราง/ปรับปรุงถนนลาดยางพรอมขยายไหลทางในชุมชน
เชน ซอยสันติธรรมตลอดสาย

ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนเกิดการจางงาน สงเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ วิทยากร
ฝYกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และจัดหาตลาด

ปญหาฝาทอระบายน้ําชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการเปลี่ยน/ซอมแซมฝาทอระบายน้ําในชุมชน เชน ถนนสันติธรรมตลอดสาย

ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุงขยายทอระบายน้ําในชุมชน
เชน ซอยสันติธรรมตลอดสาย

ปญหาถังขยะไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอในชุมชน

ปญหาขาดเงินทุนสนับสนุน สงเสริมกิจกรรมประเพณี
ในชุมชน

ดําเนินการสนับสนุน สงเสริมกิจกรรมประเพณีในชุมชน เชน ประเพณีวันฮารีรายอ

ปญหายุงพาหะนําโรคติดตอในชุมชน

ดําเนินการฉีดพนเคมีกําจัดยุงดวยเครื่อง ULV ทุกซอยในชุมชนใหมากขึ้น

- 73 ชุมชน/กลุมเปาหมาย

เพชรจริก

ปญหาและความตองการ
ปญหาฝุQนละอองบนถนนในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการฉีดน้ําฝุQนละอองบนทองถนนในชุมชน เดือนละ 2 ครั้ง

ปญหาถนนลาดยางพรอมขยายไหลทางในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม ถนนที่ชํารุด ทรุดโทรม และขยายไหลทางในชุมชน

ปญหาน้ําประปาไมคอยไหลและน้ําเป;นสีแดง

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม ขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน และพัฒนาคุณภาพน้ํา

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุง/ซอมแซมถนนแบบลาดยางในชุมชน
เชน บริเวณซอยยายตุม

ปญหาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย7สินในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรป>ด (CCTV) ภายในชุมชน

ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนเกิดการจางงาน สงเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ วิทยากร
ฝYกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และจัดหาตลาด

ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุงขยายทอระบายน้ําในชุมชน เชน บริเวณซอย
สวนหลวงฝ`งออกแยก 1 และซอยอื่นๆ

ปญหาขาดลานกีฬา และอุปกรณ7ออกกําลังกายในชุมชน

ดําเนินการกอสราง/ปรับปรุงลานกีฬาในชุมชน และอุปกรณ7ออกกําลังกายในชุมชน

- 74 ชุมชน/กลุมเปาหมาย
ปญหาและความตองการ
ศาลามีชัย
ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุง/ซอมแซมถนนลาดยางในชุมชน เชน
บริเวณซอยพัฒนา 3 ทายซอยสาวสวย

ปญหาถังขยะในชุมชนไมเพียงพอ และการจัดเก็บขยะ
ในชุมชนไมทั่วถึงทุกซอย

ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอทุกซอยในชุมชน
ดําเนินการจัดชวงเวลาการใหบริการรถจัดเก็บขยะชุมชนใหสะอาดมากขึ้น

ปญหาถังดับเพลิงไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการจัดหา และติดตั้งถังดับเพลิงใหเพียงพอในชุมชน เชน บริเวณซอย
ตาลาดระหวางซอยสาวสวย ซอยชายทุง

ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

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

ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนเกิดการจางงาน สงเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ วิทยากร
ฝYกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และจัดหาตลาด

- 75 ชุมชน/กลุมเปาหมาย
ปญหาและความตองการ
หัวทา
ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

บุญนารอบ

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุง/ซอมแซมถนนพรอมทอระบายน้ําในชุมชน
เชน บริเวณซอยโคกธาตุ

ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุงขยายทอระบายน้ําในชุมชน เชน บริเวณซอย
โคกธาตุ ซอยทุงปรัง

ปญหาขาดอุปกรณ7เครื่องเลนเด็กในชุมชน

ดําเนินการจัดหา และมอบอุปกรณ7เครื่องเลนเด็กในชุมชน

ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุงขยายทอระบายน้ําในชุมชน เชน บริเวณซอย
ประชุมพร
ดําเนินการขุดลอก และดูดลางทอระบายน้ําในชุมชน

ปญหาน้ําประปาไหลไมเพียงพอ

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน เชน
บริเวณซอยประชุมพร ซอยประสานมิตร

- 76 ชุมชน/กลุมเปาหมาย

ปญหาและความตองการ
ปญหาขาดการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน เชน ตัดแตงกิ่งไม ตัดหญา ฯลฯ

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

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

ปญหาน้ําเสียเกิดจากครัวเรือนในชุมชน

ดําเนินการจัดหาและติดตั้งถังดักไขมันครัวเรือนในชุมชน

ปญหาการจัดการศึกษาไมเกิดประสิทธิภาพเทาที่ควร
ในชุมชน

ดําเนินการจัดการศึกษาภายในชุมชนแบบแบงเขตในการเขาเรียนใหชัดเจนมากขึ้น

ปญหาความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย7สินในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรป>ด (CCTV) ภายในชุมชน

ปญหาถังขยะไมเพียงพอ

ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอทุกซอยในชุมชน

ปญหายุงเยอะในชุมชน

ดําเนินการฉีดพนเคมีกําจัดยุงดวยเครื่อง ULV ทุกซอยในชุมชนใหมากขึ้น

ปญหาแสงสวางไมเพียงพอ

ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าแสงสวางสาธารณะในจุดอับแสงสวางชุมชน

- 77 ชุมชน/กลุมเปาหมาย
ปญหาและความตองการ
นิยมสุข
ปญหาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย7สินในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรป>ด (CCTV) ภายในชุมชน เชน ปากทางซอยดังอา

ปญหาถังขยะในชุมชนไมเพียงพอ และการจัดเก็บขยะ
ในชุมชนไมทั่วถึงทุกซอย

ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอทุกซอยในชุมชน
ดําเนินการจัดชวงเวลาการใหบริการรถจัดเก็บขยะชุมชนใหสะอาดมากขึ้น

ปญหาขาดเงินทุนสนับสนุน สงเสริมกิจกรรมประเพณี
ศาสนา และวัฒนธรรมในชุมชน

ดําเนินการสนับสนุน สงเสริมกิจกรรมประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน
งานประเพณีวันสงกรานต7

ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนเกิดการจางงาน สงเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ วิทยากร
ฝYกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และจัดหาตลาด

ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

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

- 78 ชุมชน/กลุมเปาหมาย

ปญหาและความตองการ
ปญหาไฟฟ'าสาธารณะแสงสวางไมเพียงพอในชุมชน
ปญหาการฉกชิง วิ่งราว กระชากสรอย

ประตูชัย - ไชยสิทธิ์ ปญหาเครื่องขยายเสียงชํารุดในชุมชน

นครอาชีวศึกษา

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

ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

ดําเนินการกอสราง/ปรับปรุงทอระบายน้ําในชุมชน เชน บริเวณซอยทานขุน
ซอยขางวัดพระธาตุ
ดําเนินการขุดลอก และดูดลางทอระบายน้ําในชุมชน

ปญหาทางเทาไมเอียงตามระดับที่เหมาะสมในชุมชน

ดําเนินการปรับระดับพื้นทางเทาแบบคอนกรีตใหลาดเอียงอยางเหมาะสมในชุมชน

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุง/ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอม
ทอระบายน้ําในชุมชน เชน ซอยโภคนิเวศน7 3

ปญหาไมมีทอระบายน้ํา/ชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการกอสราง/ปรับปรุงทอระบายน้ําในชุมชน เชน ซอยโภคนิเวศน7 2

ปญหาขาดลานกีฬา และอุปกรณ7ออกกําลังกายในชุมชน

ดําเนินการกอสราง/ปรับปรุงลานกีฬาชุมชน และอุปกรณ7ออกกําลังกายในชุมชน
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ปญหาและความตองการ
ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนเกิดการจางงาน สงเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ วิทยากร
ฝYกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และจัดหาตลาด
เชน การทําเครื่องแกง

ปญหาถังขยะในชุมชนไมเพียงพอ และการจัดเก็บขยะ
ในชุมชนไมทั่วถึงทุกซอย
ปญหาน้ําประปา ไมไหลในซอยสนิทใจ และซอย
ประชาพัฒนาปญหาน้ําไมสะอาด

ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอทุกซอยในชุมชน
ดําเนินการจัดชวงเวลาการใหบริการรถจัดเก็บขยะชุมชนใหสะอาดมากขึ้น
เชน บริเวณซอยเครือญาติ
ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน และพัฒนา
คุณภาพน้ําประปา

ปญหาฝุQนละอองถนนกะโรม

ดําเนินการกวาดลางถนน ฉีดน้ํา ถนนกะโรม

ปญหาถนนประชาพัฒนาเป;นหลุม ถนนไมเรียบ
ทอระบายน้ํามีไมเพียงพอ

ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมถนนที่เป;นหลุม ไมเรียบ และกอสรางทอระบายน้ํา

ปญหาขาดสถานที่ตั้งชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสรางที่ทําการชุมชน เพื่อประโยชน7ใชสอยของชุมชน

ปญหายุงเยอะในชุมชน

ดําเนินการฉีดพนเคมีกําจัดยุงดวยเครื่อง ULV ทุกซอยในชุมชนใหมากขึ้น
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ปญหาและความตองการ
ปญหาทอระบายน้ําอุดตันในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการขุดลอกทอระบายน้ําในชุมชน เชน บริเวณซอยเครือญาติ ถนนกะโรม
ตลอดสาย

กอไผ

ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนเกิดการจางงาน สงเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ วิทยากร
ฝYกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และจัดหาตลาด

ปญหาไมมีทอระบายน้ําในชุมชน

ดําเนินการกอสราง/ปรับปรุงทอระบายน้ําในชุมชน เชน บริเวณซอยกอไผทั้ง 2 ฝ`ง

ปญหาขาดเงินทุนสนับสนุน สงเสริมกิจกรรมประเพณี
ศาสนา และวัฒนธรรมในชุมชน

ดําเนินการสนับสนุน สงเสริมกิจกรรมประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน
งานประเพณีวันสงกรานต7

ปญหาน้ําประปาไหลไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน

ปญหาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย7สินในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรป>ด (CCTV) ภายในชุมชน
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ไทยสมุทร

ปญหาและความตองการ
ปญหาไฟฟ'าสาธารณะแสงสวางไมเพียงพอในชุมชน

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

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

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

ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนเกิดการจางงาน สงเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ วิทยากร
ฝYกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และจัดหาตลาด
เชน การเลี้ยงเป;ดเนื้อ

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

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

ปญหาน้ําทวมขังและทอระบายน้ําอุดตันในชุมชน

ดําเนินการขุดลอก และดูดลางทอระบายน้ําในชุมชน
ดําเนินการกอสราง/ปรับปรุงทอระบายน้ําในชุมชน
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บออาง

กรแกว

ปญหาและความตองการ
ปญหาอุปกรณ7ออกกําลังกายไมเพียงพอในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการจัดหา และสนับสนุนอุปกรณ7ออกกําลังกายในชุมชน

ปญหาขาดหอกระจายขาวในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งหอกระจายขาว และเครื่องเสียงตามสายในชุมชน

ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนเกิดการจางงาน สงเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ วิทยากร
ฝYกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และจัดหาตลาด

ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

ดําเนินการขุดลอก และลางทอระบายน้ําในชุมชน เชน บริเวณซอยบออาง 1
ซอยเพิ่มสุข ซอยหลังวัดวังตะวันออก 1

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุง/ซอมแซม และขยายไหลทางถนนในชุมชน
เชน บริเวณซอยจันทพันธ7จนถึงหนาตลาดสดคูขวาง และลาดยางถนนบออาง 1

ปญหาขาดเงินทุนสนับสนุน สงเสริมกิจกรรมประเพณี
ศาสนา และวัฒนธรรมในชุมชน

ดําเนินการสนับสนุน สงเสริมกิจกรรมประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน

ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุง/ขยายทอระบายน้ําในชุมชน เชน
บริเวณซอยหลังแมคโดนัลด7 (ปรับปรุงระดับทอระบายน้ํา) และซอยอินนิน
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หัวถนนกาวหนา

ปญหาและความตองการ
ปญหาถังขยะในชุมชนไมเพียงพอ และการจัดเก็บขยะ
ในชุมชนไมทั่วถึงทุกซอย

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอทุกซอยในชุมชน
ดําเนินการจัดชวงเวลาการใหบริการรถจัดเก็บขยะชุมชนใหสะอาดมากขึ้น

ปญหาขาดลานกีฬา และอุปกรณ7การออกกําลังกาย
ในชุมชน

ดําเนินการกอสรางลานกีฬา จัดหาและสนับสนุนอุปกรณ7การออกกําลังกายในชุมชน

ปญหาขาดการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน เชน บริเวณซอยมิตรสัมพันธ7

ปญหาน้ําประปาไหลไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน
เชน บริเวณซอยโชคดี

ปญหาน้ําประปาไหลไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน
เชน บริเวณซอยตีนเป;ด ซอยแมชู ซอยเพชรสงค7

ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

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

ปญหาและความตองการ
ปญหาที่ทําการชุมชนคับแคบ แออัด

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการปรับปรุง ตอเติม ขยายพื้นที่ทําการชุมชน

ปญหาขาดการจัดระเบียบทางอยางสม่ําเสมอในชุมชน

ดําเนินการจัดระเบียบทางเทา และกวดขันมิใหแมคารุกล้ําทางเทาในชุมชน

ปญหาไฟฟ'าสาธารณะสวางไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าแสงสวางสาธารณะในจุดอับแสงสวางชุมชน เชน เปลี่ยนหลอด
ไฟฟ'าทุกซอยในชุมชน เชน บริเวณซอยเทพราช

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุง/ซอมแซมถนนในชุมชน เชน
บริเวณถนนรอบตลาดทามา

ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุง/ขยายทอระบายน้ําในชุมชน เชน
บริเวณซอยประตูโพธิ์

ปญหาคูน้ําหนาโรงเรียนจรัสพิชากรมีน้ําขัง ยุงลายเยอะ

ดําเนินการขุดลอกคู และดูดลางทอระบายน้ําในชุมชน

ปญหารานคาเสื้อผาหนาโรงเรียนจรัสพิชากรวางราว
ตั้งผาบนทางเทาทําใหกีดขวางทางเดิน

ดําเนินการจัดระเบียบทางเทา

- 85 ชุมชน/กลุมเปาหมาย
ปญหาและความตองการ
ทวดทอง
ปญหาไฟฟ'าสาธารณะสวางไมเพียงพอในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าแสงสวางสาธารณะในจุดอับแสงสวางในชุมชน เชน
ติดรานเสริมสวยนองโสภา

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมและไมมีทอระบายน้ํา
ในชุมชน

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

ปญหาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย7สินในชุมชน

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

ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานใน
ชุมชน

ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนเกิดการจางงาน สงเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ วิทยากร
ฝYกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และจัดหาตลาด

ปญหาขาดลานกีฬา และอุปกรณ7ออกกําลังกายใน
ชุมชน

ดําเนินการกอสรางลานกีฬาพรอมอุปกรณ7ออกกําลังกายในชุมชน เชน เครื่อง
ขยายเสียงสําหรับแอโรบิค และอุปกรณ7กีฬาสําหรับเด็ก

ปญหาขาดการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน เชน ปรับปรุงสวนสาธารณะชุมชน
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ปญหาและความตองการ
ปญหาถังขยะไมเพียงพอในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอในชุมชน เชน บริเวณหนาโรงเรียนบานทวดทอง

หนาแขวงการทาง

ปญหาไฟฟ'าสาธารณะสวางไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าแสงสวางสาธารณะในจุดอับแสงสวางในชุมชน
เชน บริเวณซอยตาเจริญ (สุดซอย) จํานวน 2 เสา

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

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

ปญหาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย7สินในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรป>ด (CCTV) ภายในชุมชน จํานวน 5 จุด

ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

ดําเนินการกอสราง/ปรับปรุงทอระบายน้ําในชุมชน เชน บริเวณซอยสันติ 1
ดําเนินการดูดลาง และลอกทอระบายน้ําในชุมชน

ปญหาไหลทางถนนไมไดขยายออกในชุมชน

ดําเนินการขยายไหลทางถนนในชุมชน เชน บริเวณถนนคอนกรีตทุกซอยในชุมชน

ปญหาถังขยะไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอในชุมชน
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ปญหาและความตองการ
ปญหาไมมีการสงเสริม สนับสนุนงบประมาณในการจัด
กิจกรรมงานประเพณีในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการสงเสริม และสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมทางประเพณี
ในชุมชน เชน งานประเพณีสงกรานต7 และประเพณีงานวันขึ้นปKใหม

ปญหาไมมีการจัดระเบียบทางเทาริมถนนในชุมชน

ดําเนินการใหเทศกิจเทศบาลจัดระเบียบ และกวดขันทางเทาริมถนนในชุมชน

ปญหามีถนนชํารุด ถนนยังทําไหลทางไมเรียบรอย

ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมถนนที่ชํารุด และจัดทําไหลทางใหเรียบรอย

ปญหาไมมีที่ทําการของชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสรางที่ทําการชุมชน เพื่อประโยชน7ใชสอยของชุมชน

ปญหาขาดอุปกรณ7เครื่องเลนเด็กในชุมชน

ดําเนินการจัดหาอุปกรณ7กีฬาสําหรับเด็กในชุมชน

ปญหาตนไมล้ําออกมานอกทางเทา

ดําเนินการตัดตนไมที่รุกล้ําทางเทา

ปญหาขาดกลองวงจรป>ด (CCTV)

ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรป>ด (CCTV) ภายในชุมชน

ปญหาความตองการถนนในซอยเจริญพร 4

ดําเนินการสํารวจ กอสรางถนนในซอยเจริญพร 5
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ปญหาและความตองการ
ปญหาตองการใหปรับปรุงถนนในซอยสันติ 1 สันติ 5
สันติ 6 และสันติ 7

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมถนนในซอยสันติ 1 สันติ 5 สันติ 6 และสันติ 7

เทวบุรี - คลองหวย

ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนเกิดการจางงาน สงเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ วิทยากร
ฝYกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และจัดหาตลาด

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง/ปรับปรุงถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เชน ซอยชฎารัตน7 ซอยยายสวน

ปญหาไมมีการสงเสริม สนับสนุนงบประมาณในการจัด
กิจกรรมงานประเพณีในชุมชน

ดําเนินการสงเสริม และสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมงานประเพณี
ในชุมชน เชน งานประเพณีแหเทียนพรรษา งานวันลอยกระทง

ปญหาขาดลานกีฬา และอุปกรณ7ออกกําลังกายในชุมชน

ดําเนินการกอสราง/ปรับปรุงพื้นที่ลานกีฬาในชุมชน เชน บริเวณหนาวิทยาลัย
รัชภาคย7พรอมอุปกรณ7ออกกําลังกาย

ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุงขยายทอระบายน้ําในชุมชน
เชน ซอยเสริมสุข ซอยคลองหวย 2
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ปญหาและความตองการ
ปญหาน้ําประปาไหลไมเพียงพอในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน

มุมป'อม

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง/ปรับปรุงยกระดับถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เชน บริเวณถนนรามราชทายน้ํา

ปญหาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย7สินในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรป>ด (CCTV) ภายในชุมชน จํานวน 5 จุด

ปญหาน้ําประปาไหลไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน เชน
บริเวณซอยนุสุข และซอยรวมใจ

ปญหาหนวยบริการน้ําเพื่ออุปโภค/บริโภคแจกจาย
ไมทั่วถึง (ชวงฤดูแลง) ในชุมชน

ดําเนินการจัดหนวยบริการน้ําเพื่ออุปโภค/บริโภคเพิ่มขึ้น และเพียงพอตอการ
ใหบริการประชาชนในชุมชน

ปญหาถังขยะในชุมชนไมเพียงพอ และการจัดเก็บขยะ
ในชุมชนไมทั่วถึงทุกซอย

ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอทุกซอยในชุมชน
ดําเนินการจัดชวงเวลาการใหบริการรถจัดเก็บขยะชุมชนใหสะอาดมากขึ้น

ปญหารถประชาสัมพันธ7สงเสียงดังมากในชุมชน

ดําเนินการจัดระเบียบ และควบคุมการใชเสียงของรถประชาสัมพันธ7ในชุมชน
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ปญหาและความตองการ
ปญหาขาดอุปกรณ7เครื่องเลนเด็กในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการจัดหา และติดตั้งอุปกรณ7เครื่องเลนเด็กในชุมชน

ทุงจีน

ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนเกิดการจางงาน สงเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ วิทยากร
ฝYกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และจัดหาตลาด

ปญหาไฟฟ'าสาธารณะสวางไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าแสงสวางสาธารณะในจุดอับแสงสวางในชุมชน
เชน ซอยเสรี

ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุง/ขยายทอระบายน้ําในชุมชน
เชน ซอยโภคนิเวศน7 4

ปญหาขาดลานกีฬา และอุปกรณ7ออกกําลังกายในชุมชน

ดําเนินการกอสราง/ปรับปรุงลานกีฬาในชุมชน และอุปกรณ7ออกกําลังกายในชุมชน
เชน บริเวณภายในมัสยิดทุงจีน

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุง/ซอมแซมถนนลาดยางในชุมชน เชน
บริเวณจากซอยนิรมิตรจนถึงทะลุซอยเสรี บริเวณซอยโตeะเชื่อมตอถนนออกหมูบาน
มะลิวัลย7
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นอกไร - สะพาน
ยาว

ปญหาและความตองการ
ปญหาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย7สินในชุมชน

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

ปญหาน้ําประปาไหลไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน เชน
บริเวณถนนโภคานิเวศน7 - ถนนทุงจีน

ปญหาถังขยะไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอในชุมชน

ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนเกิดการจางงาน สงเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ วิทยากร
ฝYกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และจัดหาตลาด

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุง/ซอมแซมถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
ในชุมชน เชน ซอยมิ่งมงคลแยก 1

ปญหาไฟฟ'าสาธารณะสวางไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งเสาไฟฟ'าแสงสวางสาธารณะในจุดอับแสงสวางในชุมชน
เชน ซอยมิ่งมงคล แยก 1
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ปญหาและความตองการ
ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

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

ปญหาน้ําประปาไหลไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายเขต/ขนาดทอเมนประปาในชุมชน
เชน บริเวณซอยมิ่งมงคล แยก 1

ปญหาขาดเงินทุนสนับสนุน สงเสริมกิจกรรมประเพณี
ศาสนา และวัฒนธรรมในชุมชน

ดําเนินการสนับสนุน สงเสริมกิจกรรมประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน

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

ดําเนินการตัดหญาที่ขึ้นบนถนนใหโลง
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ปญหาและความตองการ
ตลาดยาว
ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการสํารวจ กอสราง/ปรับปรุงระดับถนนแบบลาดยางในชุมชน เชน
บริเวณซอยคลองทา

ปญหานักเรียนตีกันตอนเลิกเรียน

ดําเนินการใหเทศกิจเทศบาลออกตรวจตระเวนบริเวณดังกลาวบอยขึ้น

ปญหาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย7สินในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรป>ด (CCTV) ภายในชุมชน จํานวน 1 จุด
บริเวณสามแยกถนนพระเงิน

ปญหาไฟฟ'าสาธารณะสวางไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าแสงสวางสาธารณะในจุดอับแสงสวางชุมชน เชน
บริเวณซอยคลองทา

- 94 ชุมชน/กลุมเปาหมาย
ปญหาและความตองการ
มะขามชุม
ปญหาศาลาชุมชนบริเวณพื้นชํารุด ทรุดโทรม

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซมบริเวณพื้นศาลาในชุมชน เชน ลาดพื้นคอนกรีต
บริเวณศาลาชุมฃน เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา ทาสีอาคาร

ปญหาถังขยะในชุมชนไมเพียงพอ และการจัดเก็บขยะ
ในชุมชนไมทั่วถึงทุกซอย

ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอในชุมชน
ดําเนินการจัดชวงเวลาการใหบริการรถจัดเก็บขยะชุมชนใหสะอาดมากขึ้น

ปญหาไฟฟ'าสาธารณะสวางไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าแสงสวางสาธารณะในจุดอับแสงสวางชุมชน เชน บริเวณถนน
หลังโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

ปญหาลานกีฬา และอุปกรณ7ออกกําลังกายในชุมชน

ดําเนินการกอสราง/ปรับปรุงลานกีฬาพรอมอุปกรณ7ออกกําลังกายในชุมชน
เชน ติดตั้งตาขายป'องกันลูกฟุตบอลบริเวณสนามชุมชน

ปญหาทอระบายน้ําอุดตัน และน้ําทวมขังในชุมชน

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

ปญหากลองวงจรป>ด (CCTV) ชํารุดในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซมกลองวงจรป>ด (CCTV) ชํารุดในชุมชน

- 95 ชุมชน/กลุมเปาหมาย

ปญหาและความตองการ
ปญหาอุบัติเหตุบนทองถนนในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการติดตั้งป'ายสัญลักษณ7จราจร (เครื่องหมายลดความเร็ว) ในชุมชน

ปญหาแมลงสาบ หนู มีจํานวนมาก และยุงพาหะนําโรค
ติดตอในชุมชน

ดําเนินการฉีดพนเคมีกําจัดยุงดวยเครื่อง ULV ทุกซอยในชุมชนใหมากขึ้น

ปญหาการจอดรถบนทางสาธารณะในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งป'ายสัญลักษณ7จราจรในชุมชน เชน ติดตั้งเครื่องหมายจราจร
หามจอดวันคู - วันคี่ และกําหนดชวงเวลา

ปญหาน้ําระบายไมทันเวลาฝนตกหนัก คูระบายน้ําอุดตัน
น้ําระบายไมทัน

ดําเนินการขุดลอกคู และดูดลางทอระบายน้ําในชุมชน

หลังวัดพระมหาธาตุ ปญหาขาดเงินทุนสนับสนุน สงเสริมกิจกรรมประเพณี
ศาสนา และวัฒนธรรมในชุมชน

ดําเนินการสนับสนุน สงเสริมกิจกรรมประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน

- 96 ชุมชน/กลุมเปาหมาย
ปญหาและความตองการ
เศรษฐีศรีนคร
ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

ป>ยะสุข

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

ปญหาขาดเงินทุนสนับสนุน สงเสริมกิจกรรมประเพณี
ศาสนา และวัฒนธรรมในชุมชน

ดําเนินการสนับสนุน สงเสริมกิจกรรมประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน

ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนเกิดการจางงาน สงเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ วิทยากร
ฝYกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และจัดหาตลาด

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุงระดับพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เชน บริเวณระหวางทายซอยศรีนครไปจนถึงซอยพะเนียด

ปญหาการกระจายขาวสาร และประชาสัมพันธ7ไมทั่วถึง
ในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งหอกระจายขาว และเครื่องเสียงตามสายในชุมชน

ปญหาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย7สินในชุมชน

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

- 97 ชุมชน/กลุมเปาหมาย

ปญหาและความตองการ
ปญหาน้ําประปาไหลไมเพียงพอในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน
ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ําประปา

ปญหายุงพาหะนําโรคติดตอในชุมชน

ดําเนินการฉีดพนเคมีกําจัดยุงดวยเครื่อง ULV ทุกซอยในชุมชนใหมากขึ้น
(เดือนละ 2 ครั้ง)

ปญหาฝาทอระบายน้ําชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุงฝาทอระบายน้ําระดับเดียวกับถนนในชุมชน เชน
บริเวณถนนกรแกว

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุงถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เชน บริเวณถนนกรแกว และถนนในซอยตางๆ ที่ชํารุดเป;นหลุม
ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุงยกระดับถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
ในชุมชน เชน ซอยสมบูรณ7 ซอยป>ยะชาติ ซอยป>ยะมิตร

ปญหาอุบัติเหตุจากยานพาหนะที่สัญจรในชุมชน

ดําเนินการกอสรางลูกระนาดบนถนนสัญจรในชุมชน

ปญหาเสียงดังรบกวนผูอยูอาศัยในชุมชน

ดําเนินการบังคับใชกฎหมาย กวดขัน และตรวจจับจากเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ

- 98 ชุมชน/กลุมเปาหมาย

เคหะเอื้ออาทร
สะพานยาว

ปญหาและความตองการ
ปญหาไมมีเครื่องกรองน้ําเพื่อใชในการอุปโภค/บริโภค
ในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ําแบบหยอดเหรียญที่มีประสิทธิภาพในชุมชน

ปญหาฝุQนละอองบนพื้นถนนสัญจรในชุมชน

ดําเนินการฉีดน้ําเพื่อลางฝุQนละอองบนถนนในชุมชน

ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนเกิดการจางงาน สงเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ วิทยากร
ฝYกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และจัดหาตลาด

ปญหาขาดเงินทุนสนับสนุน สงเสริมกิจกรรมประเพณี
ศาสนา และวัฒนธรรมในชุมชน

ดําเนินการสนับสนุน สงเสริมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน

ปญหาสนามฟุตซอลชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการกอสราง/ปรับปรุงสนามฟุตซอลในชุมชน

ปญหาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย7สิน และอุบัติเหตุบน
ทองถนนในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรป>ด (CCTV) ภายในชุมชน

- 99 ชุมชน/กลุมเปาหมาย

บานโพธิ์

ปญหาและความตองการ
ปญหาไฟฟ'าสาธารณะแสงสวางไมเพียงพอในชุมชน

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

ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุง/ขยายทอระบายน้ําในชุมชน เชน
บริเวณริมกําแพงทิศตะวันออกของหมูบานการเคหะเอื้ออาทร

ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

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

ปญหาน้ําประปาไหลไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน
เชน ซอยป>ยะชาติ

ปญหาถังขยะไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอในชุมชน

- 100 ชุมชน/กลุมเปาหมาย

ปญหาและความตองการ
ปญหาไมมีป'ายสัญลักษณ7จราจรลดความเร็วในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการติดตั้งป'ายสัญลักษณ7จราจรลดความเร็วในชุมชน เชน บริเวณ
สามแยกโพธิ์เสด็จ

ลูกแมอางทอง

ปญหาน้ําประปาไหลไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน
เชน บริเวณถนนเสมาชัย

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เชน บริเวณถนนเสมาชัย และซอยโรงพิมพ7รัตนโสภณ

ปญหาฟุตบาทถนนนครศรีธรรมราชตอกับป'อมของชุมชน
ชํารุดเป;นเวลานาน พื้นชํารุด

ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมจุดที่ชํารุดทรุดโทรม

ปญหาไฟฟ'าสาธารณะในซอยราชทัณฑ7ดับบอย

ดําเนินการซอมแซมไฟฟ'าสาธารณะในซอยราชทัณฑ7จุดที่มีปญหา

ปญหาถนนราชดําเนินมีการเจาะใสทอสายไฟใตดิน ผิวถนน
ไมเรียบ เป;นหลุม

ดําเนินการปรับผิวถนนที่ไมเรียบ เป;นหลุมใหมีสภาพดีขึ้น

- 101 ชุมชน/กลุมเปาหมาย

ทามอญศรีทวี

ปญหาและความตองการ
ปญหาฟุตบาทชํารุด ติดกับเครื่องกรองน้ําชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมฟุตบาทที่ชํารุด

ปญหาถังขยะมีไมเพียงพอ

ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอในชุมชน

ปญหาทอระบายน้ําตื้นเขินในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง ปรับปรุง/ขยายทอระบายน้ําในชุมชน เชน
บริเวณ 2 ฝ`งถนนทาวัง

ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

ดําเนินการขุดลอก/ดูดลางทอระบายน้ําในชุมชน เชน บริเวณถนนทาวัง

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง/ปรับปรุงถนนแบบลาดยางในชุมชน เชน บริเวณ
ถนนตั้งแตสามแยกหนาศาลเจาตลอดจนไปถึงสะพานถนนทาวัง

ปญหาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย7สิน และอุบัติเหตุบน
ทองถนนในชุมชน

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

- 102 ชุมชน/กลุมเปาหมาย

ชุมแสง

ปญหาและความตองการ
ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนเกิดการจางงาน สงเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ วิทยากร
ฝYกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และจัดหาตลาด

ปญหาขาดเงินทุนสนับสนุน สงเสริมกิจกรรมประเพณี
ศาสนา และวัฒนธรรมในชุมชน

ดําเนินการสนับสนุน สงเสริมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน

ปญหาเมรุเผาศพไมเพียงพอ และปรับปรุงภูมิทัศน7บริเวณ
อาคารซอมแซมรั้วคอนกรีตดานหนา

ดําเนินการกอสรางเมรุเผาศพเพิ่มขึ้น และตัดแตงตนไม กิ่งไม บริเวณอาคาร ซอมแซม
รั้วคอนกรีต

ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนเกิดการจางงาน สงเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ วิทยากร
ฝYกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และจัดหาตลาด
เชน การทําผามัดยอม การทําเครื่องแกง

ปญหาการกระจายขาวสารและประชาสัมพันธ7ไมทั่วถึง
ในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งระบบเสียงตามสายและเครื่องขยายเสียงตามสายในชุมชน

ปญหาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย7สิน และอุบัติเหตุบน
ทองถนนในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรป>ด (CCTV) ภายในชุมชน เชน จํานวน 4 จุด เชน
ซอยชุมแสงแยก 2 ปากซอยสวนพฤกษ7 ซอยสวนแกว ระหวางทางซอยตนหวา

- 103 ชุมชน/กลุมเปาหมาย

ปญหาและความตองการ
ปญหาไมมีระบบสปริงเกอร7สนามฟุตบอลในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการติดตั้งระบบสปริงเกอร7สนามฟุตบอลในชุมชน

ปญหาขาดการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน เชน การตัดแตงตนไมทุกซอยในชุมชน

ปญหาน้ําทวม และภัยแลงในชุมชน

ดําเนินการกอสรางฝายน้ําลนในชุมชน เชน บริเวณคลองหวย

ปญหาถังขยะชํารุด และไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอในชุมชน เชน ซอยชุมแสง 1 แยก 1

ปญหาทอระบายน้ําอุดตันในชุมชน

ดําเนินการขุดลอก และดูดลางทอระบายน้ําซอยในชุมชน

ปญหาขาดระบบอินเตอร7เน็ตไรสาย (Wifi) ในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งระบบอินเตอร7เน็ตไรสาย (Wifi) ในชุมชน

- 104 ชุมชน/กลุมเปาหมาย
ปญหาและความตองการ
บ.ข.ส
ปญหาขาดลานกีฬาออกกําลังกายในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการกอสรางลานกีฬาพรอมอุปกรณ7กีฬาในชุมชน

ปญหาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย7สิน และอุบัติเหตุ
บนทองถนนในชุมชน

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

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง/ปรับปรุงถนนแบบลาดยางในชุมชน เชน บริเวณ
ซอยเหมพงศ7ตลอดสาย

ปญหาน้ําประปาไหลไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน

ปญหาไฟฟ'าสาธารณะแสงสวางไมเพียงพอในชุมชน

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

ปญหาป'ายบอกชื่อชุมชนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการเปลี่ยน/ติดตั้งป'ายบอกชื่อชุมชนใหชัดเจนมากขึ้น

- 105 ชุมชน/กลุมเปาหมาย
ปญหาและความตองการ
ศรีธรรมโศก
ปญหาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย7สิน และอุบัติเหตุบน
ทองถนนในชุมชน

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

ปญหาถังเคมีดับเพลิงไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งถังเคมีดับเพลิงอยางเพียงพอในชุมชน

ปญหาน้ําประปาไหลไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน
ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ําประปาในชุมชน

ปญหาถังขยะในชุมชนไมเพียงพอ และการจัดเก็บขยะ
ในชุมชนไมทั่วถึงทุกซอย

ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอในชุมชน
ดําเนินการจัดชวงเวลาการใหบริการรถจัดเก็บขยะชุมชนใหสะอาดมากขึ้น

ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

ดําเนินการขุดลอก/ดูดลางทอระบายน้ําในชุมชน เชน บริเวณซอยดิ่งดง และ
ซอยพานยม

ปญหายุงพาหะนําโรคติดตอในชุมชน

ดําเนินการฉีดพนเคมีกําจัดยุงดวยเครื่อง ULV ทุกซอยในชุมชนใหมากขึ้น
(เดือนละ 2 ครั้ง)

- 106 ชุมชน/กลุมเปาหมาย

ตลาดแขก

ปญหาและความตองการ
ปญหาขาดเงินสนับสนุนเวลามีกิจกรรมตางๆในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการสงเสริมกิจกรรมตางๆ ในชุมชน

ปญหาขาดลานกีฬาและเครื่องออกกําลังกายสําหรับ
แอโรบิก

ดําเนินการกอสราง/ปรับปรุงลานกีฬาพรอมอุปกรณ7ออกกําลังกายในชุมชน

ปญหาขาดสนามเด็กเลน เครื่องเลนเด็กในชุมชน

ดําเนินการกอสราง/ปรับปรุงลานกีฬาพรอมอุปกรณ7เครื่องเลนเด็กในชุมชน

ปญหาขาดไฟฟ'าสาธารณะในชุมชน ความสวางไมเพียงพอ

ดําเนินการติดตั้งเสาไฟฟ'าแสงสวางสาธารณะในจุดอับแสงสวางชุมชน

ปญหาฝาทอระบายน้ําชํารุด (ขางบานพักผูพิพากษา)

ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมฝาทอระบายน้ําที่ชํารุด

ปญหาผิวถนนในซอยศรีธรรมโศก 2 ขรุขระ

ดําเนินการปรับผิวถนนในซอยศรีธรรมโศก 2 ที่ขรุขระใหสม่ําเสมอ

ปญหาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย7สิน และอุบัติเหตุบน
ทองถนนในชุมชน

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

ปญหาถังเคมีดับเพลิงไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งถังเคมีดับเพลิงอยางเพียงพอในชุมชน

- 107 ชุมชน/กลุมเปาหมาย

ปญหาและความตองการ
ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการสํารวจ กอสราง/ปรับปรุงถนนแบบลาดยางในชุมชน เชน
บริเวณซอยหลังอนุบาล (ตรงขามบานประธานชุมชน)

ปญหาไฟฟ'าสาธารณะแสงสวางไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งเสาไฟฟ'าแสงสวางสาธารณะในจุดอับแสงสวางชุมชน เชน
บริเวณซอยหลังอนุบาล (ตรงขามบานประธานชุมชน)

ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนเกิดการจางงาน สงเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ วิทยากร
ฝYกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และจัดหาตลาด
เชน สานตะกราพลาสติก

ปญหาถังขยะไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอในชุมชน

ปญหาน้ําประปาไหลไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน

ปญหาไมมีป'ายชื่อซอย และป'ายที่ทําการชุมชน

ดําเนินการจัดทํา และติดตั้งป'ายชื่อซอยตางๆ ป'ายที่ทําการชุมชน

- 108 ชุมชน/กลุมเปาหมาย
ปญหาและความตองการ
หอไตร
ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

หนาพระธาตุ

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

ปญหาถังขยะในชุมชนไมเพียงพอ และการจัดเก็บขยะ
ในชุมชนไมทั่วถึงทุกซอย

ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอในชุมชน
ดําเนินการจัดชวงเวลาการใหบริการรถจัดเก็บขยะชุมชนใหสะอาดมากขึ้น

ปญหาป'ายจราจรชํารุด และเสียหายในชุมชน

ดําเนินการจัดทํา และติดตั้งป'ายจราจรใหชัดเจนมากขึ้นในชุมชน

ปญหาฝาทอระบายน้ําชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการเปลี่ยน และติดตั้งฝาทอระบายน้ําในชุมชน

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการสํารวจ กอสราง/ปรับปรุงยกระดับพื้นถนนในชุมชน เชน บริเวณ
ซอยประตูรักษ7 ซอยสระเรียง ซอยศรีธามา

ปญหาไฟฟ'าสาธารณะแสงสวางไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าแสงสวางสาธารณะในจุดอับแสงสวางของชุมชน เชน
ขยายเขตไฟฟ'าบริเวณซอยสนธิพร

ปญหาน้ําประปาไหลไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน เชน
บริเวณซอยศรีธรรมโศก 2 แยก 1

- 109 ชุมชน/กลุมเปาหมาย

ปญหาและความตองการ
ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการกอสรางทอระบายน้ําในชุมชน เชน บริเวณซอยสนธิพร

สวนปQาน

ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน

ดําเนินการกอสรางทอระบายน้ําในชุมชน เชน บริเวณซอยวัดสวนปQาน

ปญหายุงลาย พาหะนําโรคติดตอในชุมชน

ดําเนินการฉีดพนเคมีกําจัดยุงดวยเครื่อง ULV ทุกซอยในชุมชน เชน เดือนละ 2 ครั้ง

ปญหาถังขยะไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการจัดหาถังขยะใหเพียงพอในชุมชน

ปญหาสิ่งปฏิกูลในทอระบายน้ําในชุมชน

ดําเนินการขุดลอก/ดูดลางทอระบายน้ําในชุมชน

ปญหาน้ําประปาไหลไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน

ปญหาขาดการสงเสริมอาชีพ และการวางงานในชุมชน

ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนเกิดการจางงาน สงเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ
ฝYกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และจัดหาตลาด

ปญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน

ดําเนินการกอสราง/ปรับปรุงถนนในชุมชน

ปQาขอม

- 110 ชุมชน/กลุมเปาหมาย

ปญหาและความตองการ
ปญหาทอระบายน้ําอุดตัน และบางจุดไมมีทอระบายน้ํา
ในชุมชน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการกอสรางทอระบายน้ํา พรอมฝาทอระบายน้ําในชุมชน เชน บริเวณ
ซอมป'อมเพชร และดูดลางทอระบายน้ําจุดที่อุดตันในชุมชน

ปญหาน้ําประปาไหลไมเพียงพอในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และขยายขนาดทอเมนประปาในชุมชน

ปญหายาเสพติดในชุมชน

ดําเนินการสอดสอง ตรวจตรา และจับกุมดําเนินคดีจากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ดําเนินการรณรงค7ป'องกัน ตอตานยาเสพติด

ปญหาไมมีลานกีฬา และขาดอุปกรณ7การออกกําลังกาย
ในชุมชน

ดําเนินการกอสรางลานกีฬา และจัดหาอุปกรณ7การออกกําลังกายในชุมชน

ปญหาขาดงบประมาณการสงเสริมกิจกรรมประเพณี
ในชุมชน

ดําเนินการสนับสนุน สงเสริมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน

- 111 ชุมชน/กลุมเปาหมาย

ปญหาและความตองการ
ปญหาเรื่องหอกระจายขาวในชุมชนเสียหมดทุกตัว

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดําเนินการซอมแซมหอกระจายขาวใหสามารถใชงานได

ปญหาขาดการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน

ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน เชน ตัดหญา ตัดแตงกิ่งไม จัดทําสวนหยอม

คณะกรรมการพัฒนา ปญหามลภาวะจากการเผาศพที่วัดสวนหลวง
เทศบาล

ดําเนินการติดตั้งเตาเผาแบบไรควัน

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

112 ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา
ศักยภาพเทศบาล
การพัฒนารายสาขา

ศักยภาพของเทศบาล

ด#านโครงสร#างพื้นฐาน

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

ด#านสังคม

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

- 113 การพัฒนารายสาขา

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

ด#านการเมืองและการบริหาร

ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
เทศบาล
มีการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย*สิน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหารายได
ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาเทศบาล
มีวินัยทางดานการคลังที่ดี
มีการอบรมสัมมนาเพื่อเสริมสรางศักยภาพบุคลากร
เทศบาลอยูเสมอ

- 114 การพัฒนารายสาขา

ศักยภาพของเทศบาล

ด#านสิ่งแวดล#อมและการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติ

มีสถานที่และอุปกรณ*เครื่องมือเครื่องใชในการ
กําจัดขยะอยางเพียงพอ
มีการกําจัดขยะแบบฝPงกลบ ใหบริการกําจัดขยะ
ไดทั่วเขตเทศบาลและพื้นที่ใกลเคียง
มีการจัดการใหประชาชนในชุมชนรวมกันเก็บขน
ขยะ และดูแลรักษาสภาพแวดลอม

ด#านเศรษฐกิจ

มีการพัฒนาทางดานสาธารณสุขและ
สาธารณูปโภค ตลอดจนการสื่อสารคมนาคม
ขนสง เพื่อที่จะสามารถรองรับการพัฒนาดาน
อุตสาหกรรมไดในอนาคต
ใหการสนับสนุนพอคาแมคาที่มีอาชีพทางดาน
เกษตรสามารถนําสินคาเขามาขายในเขตเทศบาล
โดยดูแลทั้งทางดานสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ เพื่อใหเอื้ออํานวยตอการคาขาย
มีการสงเสริมพัฒนาการทองเที่ยวในเขตเทศบาล
ซึ่งมีทั้งโบราณสถานที่สําคัญทางศาสนา
ประวัติศาสตร* และศูนย*รวมวัฒนธรรมของ
ภาคใต
มีสถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช และสถานธนานุบาลเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช

- 115 วิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนาเทศบาล
สาขาการพัฒนา
ด#านสังคม
• การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

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

จุดออน/อุปสรรค
จุดออน
คนบางกลุมขาดจริยธรรม
คุณธรรม มีวิถีชีวิตแบบ
ตางคนตางอยู ไม
เสียสละเพื่อสวนรวม
และขาดระเบียบวินัย
กระแสบริโภคนิยมและ
วัตถุนิยมรุนแรง ทําลาย
วิถีชีวิตของประชาชน
ข#อจํากัด
คานิยมยึดติดกับวัตถุ
สิ่งของและบริโภค
ฟุTมเฟUอยแพรกระจายเพิ่ม
มากขึ้น

- 116 สาขาการพัฒนา

จุดแข็ง/โอกาส
มีแหลงเรียนรูของเมือง คือ
พิพิธภัณฑ*เมือง
นครศรีธรรมราช และอุทยาน
การเรียนรูเมือง
นครศรีธรรมราช
มีประวัติศาสตร*ดานศิลปะและ
วัฒนธรรมหลากหลาย สื่อถึง
ความเป'นชุมชนและสังคมที่มี
พหุวัฒนธรรมโดยประชาชน
ตางศาสนาและวัฒนธรรม
สามารถอยูรวมกันไดอยาง
สันติ
ประชาชนในพื้นที่มีพื้นฐาน
ดานจิตใจที่ดีงาม รักพวกพอง
รักถิ่นฐาน รักความยุติธรรม
มีการรวมกลุมทางสังคม
คอนขางเหนียวแนน
โอกาส
พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ จะ
ทําใหมีการจัดการศึกษาที่
สอดคลองกับความตองการ
ของทองถิ่น
มีโครงสรางทางสังคมที่
เขมแข็ง มีการรวมกลุมจัดตั้ง
องค*กรชุมชน
ประชาชนมีคานิยม ชอบ
การศึกษา แสวงหาความรู

จุดออน/อุปสรรค

- 117 สาขาการพัฒนา

จุดแข็ง/โอกาส

จุดออน/อุปสรรค

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

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

จุดออน
การแพรระบาดของโรคเอดส*
และยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น
และทวีความรุนแรง
ประชาชนบางกลุมมี
พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ
ไมดีพอ ขาดการป=องกัน
ตนเองจากโรคตางๆ
อุปสรรค
การเคลื่อนยายแรงงานอพยพ
เขามาทํางานในเขตเทศบาล
สงผลใหเกิดปPญหาชุมชน
แออัด ขาดแคลน
สาธารณสุขมูลฐาน
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จุดแข็ง/โอกาส

จุดออน/อุปสรรค

โอกาส
ไดรับความรวมมือ การ
รักษาพยาบาลที่เกินขีด
ความสามารถของเทศบาล
จากโรงพยาบาล จังหวัด
และสาธารณสุขจังหวัด
พ.ร.บ.การกระจายอํานาจแก
องค*กรปกครองทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ ไดใหอํานาจหนาที่
จัดการบริการสาธารณะ
ทางดานสาธารณสุขไดมากขึ้น
• การพัฒนาชุมชน สวัสดิการ
สังคม และนันทนาการ

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

-

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

อุปสรรค
- ระเบียบกฎหมายการปฏิบัติ
ราชการยังลาหลัง
- ขาดการแนะนําประชาชนใน
การติดตอกับเทศบาล
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•

จุดแข็ง/โอกาส

สวัสดิการนันทนาการ

จุดแข็ง
สงเสริมเยาวชนโดยใหเยาวชน
หันมาสนใจกีฬา จัดการ
แขงขันกีฬาในชุมชน

ด#านการเมืองการบริหาร

จุดแข็ง
มีประชาธิปไตยและกระจาย
อํานาจสูเทศบาลมากขึ้น
ประชาชนมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับสิทธิพึงมีและหนาที่
พึงปฏิบัติ
ประชาชนและชุมชนตื่นตัว
และมีสวนรวมในกระบวนการ
พัฒนาทองถิ่น มีการรวมกลุม
และเครือขายเป'นชุมชนที่
เขมแข็ง
ประชาชนมีความตื่นตัวทาง
การเมืองทั้งในระดับชาติ/
ทองถิ่น
มีการปฏิรูประบบราชการ
ภายในเทศบาล เชน
- โครงการ Privatization ที่
ใหเอกชนดําเนินการ
- ปรับลดตําแหนงชวยเหลือ
เชน ตําแหนงธุรการ เป'น
ตําแหนงที่บริการประชาชน
โดยตรง เชน ตําแหนง
พยาบาล
- จัดสํานักงานใหมีลักษณะ
โปรงใสมองทะลุทุกฝTายและ
ใชหลัก One Stop
Service

จุดออน/อุปสรรค

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

จุดออน/อุปสรรค
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• ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย*สิน

จุดแข็ง/โอกาส
จุดแข็ง
การจัดการดานความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย*สินอยูใน
เกณฑ*ดี มีการประสานงาน
รวมมือกับฝTายปกครองอยาง
ใกลชิด
มีระบบป=องกันภัยในชุมชน
อยางทั่วถึง
มีรถดับเพลิงเตรียมความ
พรอมตลอดเวลา
นอกจากนั้นพนักงานขับ
รถดับเพลิง ซึ่งมีหนาที่รับสง
ผูปTวยทั้งในและนอกจังหวัด
ตลอด ๒๔ ชม.
มีโครงการเทศกิจเทศบาล
เนนการป=องกันมิใหเยาวชน
กระทําผิด และดูแลป=องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมตางๆ
โดยมีเจาหนาที่ปฏิบัติการ
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ติดตั้งกลองวงจรปiด (CCTV)
ครอบคลุมทั่วเขตเทศบาล

จุดออน/อุปสรรค
จุดออน
ปPญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน
ปPญหาการพนัน
ปPญหาการวางงาน
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จุดแข็ง/โอกาส

ด#านเศรษฐกิจ

-

-

-

-

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

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

จุดออน/อุปสรรค
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ด#านโครงสร#างพื้นฐาน

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

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

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

จุดออน/อุปสรรค
จุดออน
ลักษณะเป'นดินรวนปนทราย
การบําบัดน้ําเสียโดย
ธรรมชาติมีจุดออนทําให
โครงสรางของดินพังทลายได
งาย
คลองธรรมชาติอยูในสภาพที่
เสื่อมโทรม และถดถอยซึ่ง
กอใหเกิดการตื้นเขิน การรุก
ล้ําลําน้ํา ซึ่งปกคลุมดวย
วัชพืชวัสดุตกคาง
แหลงการกําเนิดน้ําเสีย
ไดแกชุมชนแออัด และตลาด
หัวอิฐ
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จุดแข็ง/โอกาส
เทศบาลมีคลองสายหลัก สาย
ยอยทั้งคลองธรรมชาติ ทํา
หนาที่ผันน้ําหลากจากตัว
ชุมชนเมืองระบายลงสูอาว
นครศรีธรรมราช
เทศบาลอยูในเขตอิทธิพลชอง
มรสุมและพายุโซนรอน จึงมี
ฝนตกชุก เป'นขอดีตอระบบ
บําบัดน้ําเสีย ในดานกลิ่นและ
การเจือจางน้ําสกปรก

จุดออน/อุปสรรค
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สวนที่ 4 การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ
ยุทธศาสตร,และแนวทางการพัฒนาในชวงสามป (พ.ศ.2559 - 2561)
ยุทธศาสตร,การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

1. ยุทธศาสตรดานการเมือง 1. ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
การบริหาร

โครงการ
1. ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศของเทศบาล

เปาหมายดําเนินการ

หนวยงาน

ป 59 ป 60 ป 61

ที่รับผิดชอบ

/

/

/

กองวิชาการฯ

/

/

/

กองวิชาการฯ

เทศบาล ดวยหลักนิติธรรม คุณธรรม

(ศูนย ICT)

ความคุมค1า โปร1งใส ตรวจสอบได

2. ดําเนินงานวิทยุกระจายเสียงเทศบาลนคร

ความรับผิดชอบ และการมีส1วนร1วม

นครศรีธรรมราช

ของประชาชน

3. ประชาสัมพันธกิจกรรมเทศบาล

/

/

/

กองวิชาการฯ

4. ติดตั้ง ปรับปรุง ป;ายหรือจอประชาสัมพันธ

/

/

/

กองวิชาการฯ
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แนวทางการพัฒนา
2. บริหารจัดการเทศบาลแบบระบบเป>ดโดย

โครงการ
1. จัดทําแผนพัฒนา งบประมาณ และการติดตาม

เปาหมายดําเนินการ

หนวยงาน

ป 59 ป 60 ป 61

ที่รับผิดชอบ

/

/

/

กองวิชาการฯ

การส1งเสริมและสนับสนุนใหประชาชน

ประเมินผล

เขามามีส1วนร1วมในการบริหารจัดการ

2. จัดเก็บภาษีนอกสถานที่

/

/

/

สํานักการคลัง

ตั้งแต1ร1วมคิด ร1วมทํา ร1วมตรวจสอบ

3. ประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี

/

/

/

สํานักการคลัง

รวมทั้งส1งเสริมใหมีระบบการตรวจสอบ

4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง

/

/

/

สํานักการคลัง

ความโปร1งใส และประเมินผลการ

5. ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

/

/

/

สํานักการคลัง

ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความตองการ

6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน

/

/

/

สํานักปลัดเทศบาล

ของประชาชน

7. รับฟHงความคิดเห็นและประชาพิจารณ

/

/

/

กองวิชาการฯ

8. เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา

/

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

-

- สํานักปลัดเทศบาล
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3. เสริมสรางศักยภาพบุคลากรของเทศบาล

โครงการ
1. อบรมสัมมนาผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง

เปาหมายดําเนินการ

หนวยงาน

ป 59 ป 60 ป 61

ที่รับผิดชอบ

/

/

/

สํานักปลัดเทศบาล

ทุกระดับอย1างต1อเนื่อง เพื่อเพิ่ม

เทศบาล

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการคลัง

/

/

/

สํานักการคลัง

ปฏิบัติงานของเทศบาล

3. พัฒนาศักยภาพลูกจางกองสาธารณสุขและ

/

/

/

กองสาธารณสุขฯ

/

/

/

กองสาธารณสุขฯ

5. อบรมบุคลากรและศึกษาดูงาน

/

/

/

กองการแพทย

6. ทุนการศึกษา

/

/

/

สํานักปลัดเทศบาล

7. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

/

/

/

ส1วนราชการต1างๆ

8. จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑต1างๆ

/

/

/

ส1วนราชการต1างๆ

9 ก1อสรางหรือปรับปรุงอาคารปฏิบัติงาน บริเวณ

/

/

/

ส1วนราชการต1างๆ

สิ่งแวดลอม
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานสุขาภิบาล
และอนามัยสิ่งแวดลอม

ประกอบอื่นๆ

สํานักงาน หรืออาคารประกอบอื่นๆ
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2. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการ 1. นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการ
1. สํารวจและจัดเก็บขอมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนา

เปาหมายดําเนินการ

หนวยงาน

ป 59 ป 60 ป 61

ที่รับผิดชอบ

/

/

/

กองสวัสดิการสังคม

เปPนแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิต

คุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาล

และเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน

2. พัฒนาและสนับสนุนการทํางานขององคกรชุมชน

/

/

/

กองสวัสดิการสังคม

3. สัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชน

/

/

/

กองสวัสดิการสังคม

4. พัฒนาและฝRกอบรมอาสาสมัครพลังแผ1นดิน

/

/

/

กองสวัสดิการสังคม

5. ฝRกอบรมสมัชชาชุมชนในเขตเทศบาล

/

/

/

กองสวัสดิการสังคม

6. ฝRกอบรมและพัฒนาศักยภาพองคกรมุสลิม

/

/

/

กองสวัสดิการสังคม

/

/

/

กองสวัสดิการสังคม

เอาชนะยาเสพติด

ในเขตเทศบาล
7. ฝRกอบรมพัฒนาคณะกรรมการชุมชน
ในเขตเทศบาล
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2. จัดตั้งศูนยชุมชน แม1บาน อสม. และ

โครงการ

หนวยงาน

ป 59 ป 60 ป 61

ที่รับผิดชอบ

/

/

/

กองสวัสดิการสังคม

2. พัฒนาศักยภาพองคกรสตรีในเขตเทศบาล

/

/

/

กองสวัสดิการสังคม

3. ส1งเสริมและพัฒนาศักยภาพ อสม.

/

/

/

กองการแพทย

4. ประชุมวิชาการเนื่องในวัน อสม.

/

/

/

กองการแพทย

1. ช1วยเหลือสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการผูปTวยเอดส

/

/

/

กองสวัสดิการสังคม

โอกาสทางสังคมอย1างทั่วถึง และ

2. ช1วยเหลือประชาชนยากจนดานการรักษา

/

/

/

กองสวัสดิการสังคม

เปPนธรรม ไดแก1 เด็ก สตรี ผูสูงอายุ

พยาบาล และการนําผูปTวยส1งต1อ

คนพิการ

3. สงเคราะหครอบครัวผูประสบสาธารณภัยและ

/

/

/

กองสวัสดิการสังคม

4. จัดหากายอุปกรณสําหรับผูสูงอายุ/ผูพิการ
ที่ยากไร

/

/

/

กองสวัสดิการสังคม

5. อบรมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน (อผส.)

/

/

/

กองสวัสดิการสังคม

ผูสูงอายุ แบบบูรณาการ

3. สนับสนุนการใหการสงเคราะหผูดอย

1. ศูนยส1งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพ

เปาหมายดําเนินการ

ผูสูงอายุ

ผูยากไรในชุมชน
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โครงการ
6. ติดตามเยี่ยมบานส1งเสริมอาชีพและการมีรายได

เปาหมายดําเนินการ

หนวยงาน

ป 59 ป 60 ป 61

ที่รับผิดชอบ

/

/

/

กองสวัสดิการสังคม

/

/

/

กองสวัสดิการสังคม

8. จัดลานกีฬาที่เอื้อต1อผูพิการในชุมชน

/

/

/

กองสวัสดิการสังคม

9. อบรมและฟVWนฟูศักยภาพในการประกอบอาชีพ

/

/

/

กองสวัสดิการสังคม

10. อบรมใหความรูดานฌาปนกิจสงเคราะห

/

/

/

กองสวัสดิการสังคม

4. ส1งเสริมและสนับสนุนการแกไขปHญหา

1. เทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา

/

/

/

กองสวัสดิการสังคม

ความยากจนอย1างยั่งยืน โดยการ

2. สถาบันการเงินชุมชนเทศบาลนครนครศรีฯ

/

/

/

กองสวัสดิการสังคม

สรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได

3. สนับสนุนการดําเนินงานสวัสดิการชุมชน

/

/

/

กองสวัสดิการสังคม

และลดรายจ1ายของประชาชน

(กองทุนสวัสดิการชุมชน)

ของผูดอยโอกาสประเภทผูตองขังที่ไดรับการ
ปล1อยตัว
7. เสริมสรางพัฒนาสภาพแวดลอมเอื้อต1อการ
ดํารงชีพผูสูงอายุ ผูพิการในสังคมในภาคเอกชน

คนพิการในเขตเทศบาล
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5. สรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กในชุมชน
6. สนับสนุนใหประชาชนออกกําลังกาย

โครงการ

เปาหมายดําเนินการ

หนวยงาน

ป 59 ป 60 ป 61

ที่รับผิดชอบ

1. เสริมสรางการเรียนรูและพัฒนาเด็กเล็ก

/

/

/

สํานักการศึกษา

๒. พัฒนาครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

/

/

/

สํานักการศึกษา

1. พัฒนาบุคลากร (เจาหนาที่)

/

/

/

สํานักการศึกษา

1. ดูแลบํารุงรักษาสนามกีฬาจังหวัดและสนาม

/

/

/

สํานักการศึกษา

/

/

/

สํานักการศึกษา

/

/

/

สํานักปลัดเทศบาล

และเล1นกีฬา เพื่อสรางเสริมสุขภาพ
และพลานามัยที่ดี
7. เพิ่มลานกีฬา / ลานสุขภาพในชุมชน
และสนับสนุนอุปกรณกีฬา

ฟุตซอลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. ก1อสรางปรับปรุงสนามกีฬาหรือลานกีฬา
ในเขตเทศบาล

8. พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัย

1. รักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงภายใน

ในชีวิตและทรัพยสิน โดยใชเทคโนโลยี

เขตเทศบาล

ที่ทันสมัย

2. ตั้งจุดบริการความปลอดภัยทางถนนช1วงเทศกาล

/

/

/

สํานักปลัดเทศบาล

3. ติดตั้งวงจรป>ด (CCTV) ภายในเขตเทศบาล

/

/

/

กองวิชาการฯ
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9. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการป;องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

โครงการ
1. เพิ่มประสิทธิภาพการป;องกันและบรรเทา

เปาหมายดําเนินการ

หนวยงาน

ป 59 ป 60 ป 61

ที่รับผิดชอบ

/

/

/

สํานักปลัดเทศบาล

2. ป;องกันอัคคีภัยในชุมชน

/

/

/

สํานักปลัดเทศบาล

3. ฝRกอบรมอาสาสมัครป;องกันและบรรเทา

/

/

/

สํานักปลัดเทศบาล

4. ป;องกันและบรรเทาภัยแลง

/

/

/

สํานักปลัดเทศบาล

5. ส1งเสริมสนับสนุนกิจกรรม อปพร.เทศบาลนคร

/

/

/

สํานักปลัดเทศบาล

สาธารณภัย

สาธารณภัยในชุมชน

นครศรีธรรมราช
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3. ยุทธศาสตรดานการ

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน แหล1ง

โครงการ

เปาหมายดําเนินการ

หนวยงาน

ป 59 ป 60 ป 61

ที่รับผิดชอบ

1. แข1งขันคนเก1งเทศบาลระดับประเทศ

/

/

/

สํานักการศึกษา

/

/

/

สํานักการศึกษา

/

/

/

สํานักการศึกษา

/

/

/

สํานักการศึกษา

5. วัดผลและประเมินผลการศึกษา

/

/

/

สํานักการศึกษา

6. ประชุมอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาลและ

/

/

/

สํานักการศึกษา

/

/

/

สํานักการศึกษา

/

/

/

สํานักการศึกษา

ศึกษาศาสนา ศิลปะ

เรียนรู และสนับสนุนการมีส1วนร1วมในการ

2. แข1งขันทักษะวิชาการระดับเทศบาล ระดับภาค

วัฒนธรรมและประเพณี

จัดการศึกษาของทุกภาคส1วน

และระดับประเทศ
3. การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียน
เปPนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
4. สนับสนุนพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนคนเก1ง
เทศบาล

บุคลากรทางการศึกษา
7. พัฒนาวิชาการและบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียน
8. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา
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โครงการ
9. ประกวดแผนพัฒนาการศึกษาดีเด1นระดับ

เปาหมายดําเนินการ

หนวยงาน

ป 59 ป 60 ป 61

ที่รับผิดชอบ

/

/

/

สํานักการศึกษา

10. อาหารกลางวัน

/

/

/

สํานักการศึกษา

11. อาหารเสริมนม

/

/

/

สํานักการศึกษา

12. ปรับปรุงหลักสูตรประถมศึกษา/มัธยมศึกษา

/

/

/

สํานักการศึกษา

13. ส1งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

/

/

/

สํานักการศึกษา

/

/

/

สํานักการศึกษา

/

/

/

สํานักการศึกษา

/

/

/

สํานักการศึกษา

สถานศึกษา และระดับองคกรปกครองส1วนทองถิ่น

รองรับการเขาสู1ประชาคมอาเซียน
14. จัดซื้อวัสดุครุภัณฑสําหรับโรงเรียนและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
15. ก1อสรางหรือปรับปรุงอาคารเรียนหรืออาคาร
ประกอบอื่นๆ
16. ปรับปรุงภูมิทัศนภายในโรงเรียนหรือ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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โครงการ
17. การพัฒนาพนักงานครูของโรงเรียนสังกัด

เปาหมายดําเนินการ

หนวยงาน

ป 59 ป 60 ป 61

ที่รับผิดชอบ

/

/

/

สํานักการศึกษา

18. จัดงานชุมนุมลูกเสือทองถิ่นไทย

/

/

/

สํานักการศึกษา

19. พัฒนาหองสมุดโรงเรียน

/

/

/

สํานักการศึกษา

20. ส1งเสริมกิจกรรมรักการอ1านในสถานศึกษา

/

/

/

สํานักการศึกษา

21. พัฒนาศูนยการเรียนรูอาเซียนศึกษา

/

/

/

สํานักการศึกษา

22. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยการมี

/

/

/

สํานักการศึกษา

23. พัฒนาการเรียนรูสู1ประชาคมอาเซียน

/

/

/

สํานักการศึกษา

24. อุดหนุนชุมนุมลูกเสือทองถิ่นแห1งชาติ

/

/

/

สํานักการศึกษา

เทศบาล

อปท.

ส1วนร1วมของครู ชุมชน และนักเรียน
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2. พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน

โครงการ

เปาหมายดําเนินการ

หนวยงาน

ป 59 ป 60 ป 61

ที่รับผิดชอบ

1. เชื่อมต1อเครือข1ายอินเตอรเน็ต

/

/

/

สํานักการศึกษา

๑. พัฒนาแหล1งเรียนรูของโรงเรียน

/

/

/

สํานักการศึกษา

2. วันเด็กแห1งชาติ

/

/

/

สํานักการศึกษา

1. ส1งเสริมสุขภาพและการแข1งขันกีฬาในชุมชน

/

/

/

กองสวัสดิการสังคม

ใชเวลาว1างใหเปPนประโยชนดวยกีฬา

2. แข1งขันกีฬานักเรียนกลุ1มโรงเรียนเทศบาล

/

/

/

สํานักการศึกษา

ดนตรี และกิจกรรมนันทนาการ

3. บริหารจัดการอุทยานการเรียนรู

/

/

/

กองวิชาการฯ

4. บริหารจัดการพิพิธภัณฑเมือง

/

/

/

กองวิชาการฯ

5. จัดส1งนักกีฬาเขาร1วมแข1งขันกีฬากรมส1งเสริม

/

/

/

สํานักการศึกษา

/

/

/

กองสวัสดิการสังคม

ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ส1งเสริมและสนับสนุนใหเด็กเปPนคนดี
มีความรูคู1คุณธรรม
4. ส1งเสริมและสนับสนุนใหเด็ก และเยาวชน

การปกครองทองถิ่นระดับภาคใต ระดับประเทศ
6. ดําเนินการของสภาเด็กและเยาวชนในระดับ
เทศบาล
7. จัดทําและพิมพสารานุกรมเมืองนครศรีธรรมราช

/

-

- กองวิชาการฯ
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5. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาสู1มาตรฐานสากล

โครงการ

เปาหมายดําเนินการ

หนวยงาน

ป 59 ป 60 ป 61

ที่รับผิดชอบ

1. ฝRกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

/

/

/

สํานักการศึกษา

2. ส1งเสริมความเปPนเลิศทางวิชาการ

/

/

/

สํานักการศึกษา

3. แข1งขันทักษะทางวิชาการระดับมัธยมศึกษา

/

/

/

สํานักการศึกษา

4. ประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด

/

/

/

สํานักการศึกษา

5. กิจกรรมวันครู

/

/

/

สํานักการศึกษา

6. รักษาความสะอาดความปลอดภัยและทรัพยสิน

/

/

/

สํานักการศึกษา

7. ปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล

/

/

/

สํานักการศึกษา

8. บริการจัดการสอน English program ณ

/

/

/

สํานักการศึกษา

/

/

/

สํานักการศึกษา

/

/

/

สํานักการศึกษา

ในโรงเรียน

โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
9. เตรียมความพรอมเขาสู1ประชาคมอาเซียน
กลุ1มการศึกษาทองถิ่นที่ 3
10. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปวิเคราะหผลการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด อปท.
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โครงการ
11. สัมมนาพัฒนาศักยภาพพนักงานครูและ

เปาหมายดําเนินการ

หนวยงาน

ป 59 ป 60 ป 61

ที่รับผิดชอบ

/

/

/

สํานักการศึกษา

ศึกษาดูงาน
6. พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและ

1. จัดการศึกษานอกระบบ

/

/

/

สํานักการศึกษา

ตามอัธยาศัยใหมีประสิทธิภาพ

2. การสงเคราะหเด็กยากไรในชุมชนและเด็กเร1ร1อน

/

/

/

สํานักการศึกษา

3. รณรงคเพื่อป;องกันยาเสพติด

/

/

/

สํานักการศึกษา

4. พัฒนาครูอาสา

/

/

/

สํานักการศึกษา

5. อบรมส1งเสริมคุณภาพชีวิต

/

/

/

สํานักการศึกษา

1. ส1งเสริมงานประเพณีศาสนาและวัฒนธรรม

/

/

/

สํานักการศึกษา

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปHญญา

2. ส1งเสริมแม1บานและเยาวชนจัดกิจกรรม

/

/

/

กองสวัสดิการสังคม

ทองถิ่น

งานประเพณีเดือนสิบ
3. บริหารจัดการพุทธภูมิ

/

/

/

สํานักการศึกษา

4. ก1อสราง/ปรับปรุง อาคารและบริเวณรอบๆ

/

7. ส1งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา

-

- สํานักการศึกษา

พุทธภูมิ
5. ส1งเสริมกิจกรรมทางศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม /

/

/

กองสวัสดิการสังคม
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4. ยุทธศาสตรดาน

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาระบบคมนาคมขนส1ง ระบบ

โครงการ

เปาหมายดําเนินการ

หนวยงาน

ป 59 ป 60 ป 61

ที่รับผิดชอบ

1. ก1อสรางหรือปรับปรุงถนน

/

/

/

สํานักการช1าง

สาธารณูปโภคและ

การจราจร และไฟฟ;าสาธารณะ ให

2. ก1อสรางหรือปรับปรุงถนนและท1อรางระบายน้ํา

/

/

/

สํานักการช1าง

โครงสรางพื้นฐาน

ทั่วถึง เพียงพอ และไดมาตรฐาน

3. ก1อสรางหรือปรับปรุงทางเทา

/

/

/

สํานักการช1าง

4. ก1อสรางหรือปรับปรุงถนนคนเดิน

/

/

/

สํานักการช1าง

5. ก1อสรางหรือปรับปรุงสะพาน

/

/

/

สํานักการช1าง

6. ก1อสรางขุดอุโมงคลอดถนน

/

7. การจัดการระบบไฟฟ;าสาธารณะ

/

/

/

สํานักการช1าง

8. การจัดการระบบจราจร

/

/

/

สํานักการช1าง

9. ติดตั้งปรับปรุงป;ายชื่อถนน ตรอก ซอยและป;าย

/

/

/

สํานักการช1าง

10. ก1อสรางปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

/

/

/

สํานักการช1าง

11. ก1อสรางปรับปรุงที่พักผูโดยสารหรือวิน

/

/

/

สํานักการช1าง

-

- สํานักการช1าง

แสดงเสนทางคมนาคมต1างๆ

มอเตอรไซค
12. ก1อสรางทางจักรยาน

/

-

- สํานักการช1าง
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แนวทางการพัฒนา
2. พัฒนาระบบการผลิต จําหน1ายน้ําประปา
ใหทั่วถึงเพียงพอ และมีคุณภาพ

โครงการ

เปาหมายดําเนินการ

หนวยงาน

ป 59 ป 60 ป 61

ที่รับผิดชอบ

1. ก1อสรางระบบท1อส1งน้ําประปาจากโรงกรองน้ํา

/

-

-

สํานักการประปา

ทวดทอง - โรงกรองน้ําประตูชัย

/

-

-

สํานักการประปา

2. ก1อสรางหอถังสูง 4 มุมเมือง และบริเวณ

/

-

-

สํานักการประปา

-

สํานักการประปา

โรงกรองน้ําทวดทองและโรงกรองน้ําประตูชัย
พรอมถังเก็บน้ําใส และระบบสูบจ1าย
3. เปลี่ยนเสนท1อเมน 4 มุมเมือง

-

4. ก1อสรางโรงกรองท1าเรือ

-

5. พัฒนาระบบน้ําประปาว1าจางเอกชนดําเนินการ

/
-

/

สํานักการประปา

/

/

/

สํานักการประปา

6. ปรับปรุงซ1อมแซมท1อเมนประปา

/

/

/

สํานักการประปา

1. ก1อสรางหรือปรับปรุงระบบระบายน้ํา

/

2. ขุดลอกหรือปรับปรุงคู คลอง ขุดสระ

/

พัฒนาระบบประปา
3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ํา
และระบบการป;องกันน้ําท1วมอย1างยั่งยืน

/

-

สํานักการช1าง

/

สํานักการช1าง

3. ก1อสรางปรับปรุงคลองปTาเหลา

-

-

/

สํานักการช1าง

4. ก1อสรางอ1างเก็บน้ําแกมลิง

-

-

/

สํานักการช1าง
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4. การจัดตั้งศูนยซ1อมและบริการประชาชน
24 ชั่วโมง เรียกว1า “หน1วย BEST”

โครงการ

เปาหมายดําเนินการ

หนวยงาน

ป 59 ป 60 ป 61

ที่รับผิดชอบ

1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บค1าน้ําประปา

/

/

/

สํานักการประปา

2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ําประปา

/

/

/

สํานักการประปา

3. เพิ่มประสิทธิภาพในการซ1อมบํารุง

/

/

/

สํานักการประปา

4. เพิ่มประสิทธิภาพในการจดมาตรวัดน้ํา

/

/

/

สํานักการประปา

5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของสํานักการช1าง

/

/

/

สํานักการช1าง

6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสถานีขนส1ง

/

/

/

สถานีขนส1งฯ

/

/

/

กองสวัสดิการสังคม

/

/

/

สํานักปลัดเทศบาล

ผูโดยสาร
5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 1. จัดศูนยกลางการพัฒนาอาชีพสําหรับ

1. ฝRกอบรมส1งเสริมและพัฒนาอาชีพใหกับ

ชุมชน จัดลานคาชุมชน พัฒนาย1าน

ประชาชนในเขตเทศบาล

การคาเดิมของเมือง และจัดตลาดน้ํา

2. พัฒนาและส1งเสริมการท1องเที่ยว

เมืองลิกอร เพื่อส1งเสริมการท1องเที่ยว

"ตลาดริมน้ําเมืองลิกอร"

- 144 -

ยุทธศาสตร,การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา
2. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานการท1องเที่ยวและสนับสนุนการจัด
โครงการ/กิจกรรมที่ส1งเสริมการ

โครงการ

เปาหมายดําเนินการ

หนวยงาน

ป 59 ป 60 ป 61

ที่รับผิดชอบ

1. พัฒนาและส1งเสริมการท1องเที่ยว

/

2. พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและดานอื่นๆ

/

/
-

/

สํานักปลัดเทศบาล

-

สํานักการช1าง

เพื่อส1งเสริมการท1องเที่ยว

ท1องเที่ยว
6. ยุทธศาสตรดาน

1. ปรับปรุงภูมิทัศน ภูมิสถาปHตย และ

1. ปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเมือง

/

/

/

สํานักการช1าง

สาธารณสุขและ

จัดระบบการกําจัดสิ่งปฏิกูลอย1างเปPน

2. รักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาล

/

/

/

กองสาธารณสุขฯ

สิ่งแวดลอม

ระบบเพื่อเปPน “เทศบาลน1าอยู1”

3. เก็บขนขยะมูลฝอยโดยเอกชน

/

/

/

กองสาธารณสุขฯ

4. จางตัดหญาโดยเอกชน

/

/

/

กองสาธารณสุขฯ

5. พัฒนาและแกไขปHญหาสิ่งแวดลอม

/

/

/

กองสาธารณสุขฯ

6. ดูแลความสะอาดและรักษาความปลอดภัย

/

/

/

กองสาธารณสุขฯ

7. ปรับปรุงตลาดสดเทศบาล

/

/

/

สํานักการคลัง

8. พัฒนาและพิทักษสิ่งแวดลอมในชุมชน

/

/

/

กองสาธารณสุขฯ

9. รักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

/

/

/

กองสวัสดิการสังคม

ตลาดสดเทศบาล (ตลาดสดคูขวาง)
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โครงการ

เปาหมายดําเนินการ

หนวยงาน

ป 59 ป 60 ป 61

ที่รับผิดชอบ

10. กําจัดขยะสําหรับพื้นที่เกี่ยวเนื่องกับเทศบาล

/

/

/

กองสาธารณสุขฯ

11. บําบัดน้ําเสียและลดภาวะดานกลิ่นโดยใช

/

/

/

กองสาธารณสุขฯ

12. บริหารจัดการขยะชุมชนโดยใชเทคโนโลยี RDF

-

/

/

กองสาธารณสุขฯ

13. ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบราย

/

-

-

กองสาธารณสุขฯ

/

/

/

กองสาธารณสุขฯ

15. ก1อสรางระบบบําบัดสิ่งปฏิกูล

/

-

-

กองสาธารณสุขฯ

1. ก1อสรางหรือปรับปรุงสวนหย1อมในเขตเทศบาล

/

-

-

สํานักการช1าง

จุลินทรียธรรมชาติ

ละเอียดระบบศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบ
ครบวงจรในระยะที่ 2
14. ดูแลและบํารุงรักษาระบบรวบรวมและระบบ
บําบัดน้ําเสีย
2. “เทศบาลสีเขียว” โดยจัดพื้นที่สีเขียว
เพิ่มขึ้นครอบคลุมในเขตเทศบาลเพื่อ
ลดมลพิษ

2. ปลูกตนไมเกาะกลางถนนและบริเวณอื่นๆ
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3. ยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลใหมีคุณภาพ
การบริการเทียบเท1าโรงพยาบาลเอกชน

โครงการ
1. ควบคุมป;องกันโรคเอดสการควบคุมผูติดเชื้อและ

เปาหมายดําเนินการ

หนวยงาน

ป 59 ป 60 ป 61

ที่รับผิดชอบ

/

/

/

กองการแพทย

/

/

/

กองการแพทย

3. รณรงคควบคุมป;องกันโรคติดต1อ

/

/

/

กองการแพทย

4. ส1งเสริมทันตสุขภาพ

/

/

/

กองการแพทย

5. เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการของโรงพยาบาล

/

/

/

กองการแพทย

/

/

/

กองการแพทย

7. พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล

/

/

/

กองการแพทย

8. ดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ

/

/

/

กองการแพทย

ผูไดรับผลกระทบจากเอดส
2. ควบคุมป;องกันโรควัณโรคและผูดูแลผูปTวยแบบ
มีพี่เลี้ยง

และศูนยบริการสาธารณสุข
6. จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑสําหรับโรงพยาบาลและ
ศูนยบริการสาธารณสุข

ทองถิ่นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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โครงการ
9. ยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลใหเปPน

เปาหมายดําเนินการ

หนวยงาน

ป 59 ป 60 ป 61

ที่รับผิดชอบ

/

/

/

กองการแพทย

10. จัดทําแผนยุทธศาสาตรดานสาธารณสุข

/

/

/

กองการแพทย

11. การบริการแพทยแผนไทย ในสถานพยาบาล

/

/

/

กองการแพทย

12. การบริการกายภาพบําบัดในสถานพยาบาล

/

/

/

กองการแพทย

1. ใหบริการผูปTวย 30,000 เตียง

/

/

/

กองการแพทย

2. ก1อสราง/ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาล ศูนย

/

/

/

กองการแพทย

/

/

/

กองการแพทย

โรงพยาบาลที่ผ1านรับรองคุณภาพ

4. จัดใหมีโรงพยาบาลชุมชน 4 มุมเมือง

บริการสาธารณสุข และอาคารประกอบอื่นๆ
3. ศูนยบริการสาธารณสุขตนแบบ
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5. ส1งเสริมและสนับสนุนใหภาคส1วนต1างๆ

โครงการ

เปาหมายดําเนินการ

หนวยงาน

ป 59 ป 60 ป 61

ที่รับผิดชอบ

1. เมืองนครอาหารปลอดภัย

/

/

/

กองสาธารณสุขฯ

ตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลรักษา

2. เขียงจําหน1ายเนื้อสัตวอนามัยและตลาดสด

/

/

/

กองสาธารณสุขฯ

อนามัยสิ่งแวดลอม

ถูกสุขลักษณะ
3. ป;องกันควบคุมสัตวและแมลงพาหะนําโรค
4. รานอาหารปลอดภัยใส1ใจสุขภาพ

/

/

/

กองสาธารณสุขฯ

5. ป;องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบา และลดจํานวน

/

/

/

กองสาธารณสุขฯ

/

/

/

กองสาธารณสุขฯ

7. ส1งเสริมและพัฒนาตลาดสดน1าซื้อ

/

/

/

กองสาธารณสุขฯ

8. อบรมกลุ1มเสี่ยงจากสถานประกอบการและ

/

/

/

กองสาธารณสุขฯ

/

/

/

กองสาธารณสุขฯ

ประชากรสุนัขจรจัด
6. สํารวจสถานประกอบการในเขตเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช

ส1งเสริมสุขภาพ
9. พัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารใน
สถานศึกษา
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โครงการ
10. พัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร
ริมบาทวิถี

เปาหมายดําเนินการ

หนวยงาน

ป 59 ป 60 ป 61

ที่รับผิดชอบ

/

/

/

กองสาธารณสุขฯ

1. ส1งเสริมสุขภาพและการแข1
/
/ งขันกีฬาในชุ
/ มชน กองสวัสดิการสังคม

/

/

/

สํานักการศึกษา

3. อบรมส1งเสริ/ มคุณภาพชี/วิตเยาวชน /

สํานักการศึกษา

แบบ ผ.01
- 150 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การสรางความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเขมแข็ง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการเมืองการบริหาร
- แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเทศบาล ดวยหลักนิติธรรม คุณธรรม ความคุมค2า โปร2งใส ตรวจสอบได ความรับผิดชอบ
และการมีส2วนร2วมของประชาชน
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดว2า
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปLาหมาย
ป6 ๒๕๕9
ป6 ๒๕60
ป6 ๒๕61
(KPI)
จะไดรับ
1 ศูนยเทคโนโลยี
และสารสนเทศ

เพื่อใหมีเจาหนาที่ดูแลระบบ จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ICT ของเทศบาล

ของเทศบาล

ประจําศูนย ICT จํานวน

1,300,000

1,300,000

งบเทศบาล

งบเทศบาล

10 อัตรา

กองวิชาการ

งบเทศบาล ระบบ ICT ของ ICT ของเทศบาลอย2าง และแผนงาน
เทศบาล 10

(ศูนย ICT)
2 ดําเนินงานวิทยุ

1,300,000 มีเจาหนาที่ดูแล มีเจาหนาที่ดูแลระบบ

หน2วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เพียงพอ

คน
เพื่อประชาสัมพันธข2าวสาร - จัดกิจกรรมมวลชน

กระจายเสียง

เทศบาลอีกทางเลือกหนึ่ง

เทศบาลนคร

ใหประชาชนและพนักงาน การกระจายเสียง

นครศรีธรรมราช เทศบาลไดรับทราบ

สัมพันธ และถ2ายทอด
- จางบุคลากรดําเนินงาน
จํานวน 7 อัตรา

1,000,000

1,000,000

งบเทศบาล

งบเทศบาล

1,000,000 จํานวนเจาหนา ประชาชนและพนักงาน กองวิชาการ
งบเทศบาล ที่ปฏิบัติงาน
วิทยุฯ 7 คน

มีทางเลือกที่จะไดรับ
ข2าวสารมากขึ้น

และแผนงาน
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ที่

โครงการ

3 ประชาสัมพันธ

วัตถุประสงค
เพื่อประชาสัมพันธขอมูล

เปLาหมาย
- จัดจางเจาหนาที่จัดทํา

กิจกรรมเทศบาล ข2าวสารแก2ประชาชน และ Website และ Homepage

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

5,000,000

5,000,000

งบเทศบาล

งบเทศบาล

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

5,000,000 - จัดแถลงข2าว ประชาชนและพนักงาน กองวิชาการ
งบเทศบาล 3 ครั้ง

เทศบาลไดรับข2าวสาร

พนักงานเทศบาลใหไดรับ

และปฏิบัติงานดานอื่นๆ

- จํานวนวาร

ขอมูลที่ถูกตองและ

ขอมูลข2าวสารที่ถูกตอง

จํานวน 16 อัตรา

สารเผยแพร2

รวดเร็ว

รวดเร็ว

- จัดแถลงข2าวเทศบาลพบ

24,000 ฉบับ

สื่อมวลชน

- จํานวน

- จัดทําเอกสารเผยแพร2

กิจกรรมที่

ประชาสัมพันธกิจกรรมของ

ประชาสัม

ของเทศบาล

พันธโดยรถ

- จัดรถประชาสัมพันธ

เคลื่อนที่

เคลื่อนที่เพื่อประชาสัมพันธ

20 กิจกรรม

กิจกรรมของเทศบาล

และแผนงาน
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ที่

โครงการ

4 ติดตั้ง ปรับปรุง

วัตถุประสงค
เพื่อประชาสัมพันธขอมูล

เปLาหมาย
จํานวน 1 ปLาย

ปLายหรือจอ

ข2าวสารใหประชาชนทั่วไป จํานวน 1 จอ

ประชาสัมพันธ

ไดรับทราบ

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

250,000

250,000

250,000 จํานวน 1 ปLาย ประชาชนและพนักงาน กองวิชาการ

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล จํานวน 1 จอ

เทศบาลไดรับข2าวสาร
ขอมูลที่ถูกตองและ
รวดเร็ว

และแผนงาน

แบบ ผ.01

- 153 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การสรางความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเขมแข็ง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานการเมืองการบริหาร
- แนวทางที่ 1.๒ บริหารจัดการเทศบาลระบบเป\ด โดยการส2งเสริมและสนับสนุนใหประชาชนเขามามีส2วนร2วมในการบริหารจัดการ ตั้งแต2ร2วมคิด ร2วมทํา ร2วมตรวจสอบ
รวมทั้งส2งเสริมใหมีระบบการตรวจสอบความโปร2งใส และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อสนองความตองการของประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

1 จัดทําแผนพัฒนา - เพื่อใหประชาชนมีส2วน

- จัดทําเอกสารแผนพัฒนา

850,000

850,000

850,000 - ประชาชนมี

- ประชาชนมีส2วนร2วม กองวิชาการ

งบประมาณ และ ร2วมในการพัฒนาเทศบาล

เทศบาล จํานวน 2๐๐ เล2ม

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล ส2วนร2วมในการ ในการพัฒนาเทศบาล

การติดตาม

- เพื่อใชเป_นกรอบแนวทาง - จัดทําเอกสารงบ

จัดทําแผน

- ประชาชนมีส2วนร2วม

ประเมินผล

ในการพัฒนาเทศบาล

ประมาณ จํานวน ๒50 เล2ม

4 ครั้ง

ในการติดตามประเมิน

- เพื่อใหประชาชนมีส2วน

- จัดทําเอกสารแผนพัฒนา

- จัดทํางบ

ผลแผนพัฒนาเทศบาล

ร2วมในการติดตามผลเพื่อ

ชุมชน จํานวน ๑๐๐ เล2ม

ประมาณป6ละ

ใหเกิดความโปร2งใส

- ติดตามประเมินผล ป6ละ

2 ครั้ง

๔ ครั้ง และประเมินผล

- ติดตามประ

แต2ละโครงการตามแผนฯ

เมินผล 4 ครั้ง

และแผนงาน
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

- จัดทําเอกสารแผน

- จัดทําแผน

การดําเนินงาน ประจําป6

ดําเนินงาน

จํานวน 150 เล2ม

2 ครั้ง

- จัดจางเจาหนาที่

- จัดทําแผน

ปฏิบัติงาน จํานวน 4 อัตรา

พัฒนาชุมชน
1 ครั้ง

2 จัดเก็บภาษีนอก
สถานที่

- สรางความรูความเขาใจ

- ออกเร2งรัดและจัดเก็บ

200,000

200,000

200,000 จํานวนจัดเก็บ

ในการชําระภาษี

ภาษีบริเวณถนนสายต2างๆ

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล ภาษีนอกสถาน บริการชําระภาษีถูกตอง

- ใหประชาชนผูมีหนาที่เสีย ภายในเขตเทศบาล โดย

ที่

- ทําใหประชาชนไดรับ สํานักการคลัง
รวดเร็ว และเป_นธรรม

ภาษีไดทราบถึงผลตอบแทน มีกลุ2มเปLาหมาย ดังนี้

- ประชาชนไดรับ

จากการชําระภาษี

- ตรวจสอบและจัดเก็บ

บริการจากการจัดเก็บ

- ใหบริการจัดเก็บภาษี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีถึงบานถึงพื้นที่ มี

ถึงพื้นที่เพื่อความสะดวก

ภาษีบํารุงทองที่ และภาษี

ความสะดวกรวดเร็ว

รวดเร็ว ประชาชนพึงพอใจ ปLาย กรณีไม2ยื่นแบบภาย

และพึงพอใจ

และเกิดความเป_นธรรม

- ประชาชนไม2เสียเวลา

ในกําหนดของการชําระ
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

ในการชําระภาษี

ภาษีแต2ละประเภท

- เพื่อประหยัดเวลาและ

- ตรวจสอบขอมูลเพิ่ม

ค2าใชจ2ายของประชาชน

เติม ขอมูลใหม2 และขอมูล

- เพื่อตรวจสอบสภาพการ ที่เปลี่ยนแปลงของ
ใชประโยชนของโรงเรือน

โรงเรือน ปLาย และที่ดิน

และที่ดิน ปLาย

- เร2งรัดจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีปLาย
กรณีแจงการประเมินแลว
ไม2มาชําระภาษีภายใน
กําหนด
- ตรวจสอบสภาพที่เป_น
จริงของการใชประโยชนใน

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

และประหยัดค2าใชจ2าย
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

อาคาร การเปลี่ยนแปลง
ปLายการใชประโยชนในที่ดิน
และนําขอมูลมาปรับปรุง
ในทะเบียนทรัพยสิน
(ผ.ท.๔) และในคอมพิวเตอร
ใหเป_นปbจจุบัน
3 ประชาสัมพันธ
การจัดเก็บภาษี

- สรางความรูความเขาใจ ประชาสัมพันธการจัดเก็บ

200,000

200,000

200,000 - จํานวนปLาย

ในการชําระภาษี

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล ประชาสัมพันธ ประเภทภาษีไดตาม

ภาษีทั้ง ๓ ประเภท ภายใน

- เทศบาลจะไดรับเงิน สํานักการคลัง

- ใหประชาชนผูมีหนาที่เสีย เขตเทศบาล โดย

2 ปLาย

กําหนดระยะเวลา

ภาษีไดทราบถึงรายละเอียด - ติดตั้งคัทเฮาท ขนาด

- เอกสารเผย

- สามารถรับเงินได

ในการชําระภาษี

๓.๖๐ ม. x ๔.๘๐ ม.

แพร2ประชา

รวดเร็ว และนําไปใช

- เพื่อประหยัดเวลาและ

จํานวน 2 จุด

สัมพัธ ฉบับ

จ2ายในการบริหาร

ค2าใชจ2ายของประชาชน

- จัดทําแผ2นพับประชา-

ทองถิ่นไดอย2างรวดเร็ว

- เพื่อตรวจสอบการใช

สัมพันธเพื่อแนะนําขั้นตอน

- ประชาชนไดรับ

ประโยชนในทรัพยสินของ

การชําระภาษี

บริการรวดเร็ว สะดวก
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ตนเอง

- จัดซื้อใบประกาศ หรือโล2

ถูกตอง พึงพอใจ และ

- เพื่อเป_นการจูงใจให

ประกาศเกียรติคุณ ฯลฯ

เป_นธรรม

ประชาชนมายื่นแบบและ

เพื่อเป_นเกียรติและยกย2อง

- เทศบาลไดรับเงิน

ชําระภาษีภายในกําหนด

ผูใหความร2วมมือในการ

ประเภทภาษีตามระยะ

ชําระภาษี

เวลาที่กําหนด

4 เพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

2,068,800

2,068,800

งบเทศบาล

งบเทศบาล

การบริหาร

และมีประสิทธิภาพในการ

- ดานงานการเงินและบัญชี

งานคลัง

ปฏิบัติงาน

- ดานงานพัสดุและ
ทะเบียนทรัพยสิน
- ดานงานพัฒนารายได
- ดานงานสถิติการคลัง
จํานวน 20 อัตรา

2,068,800 จัดจางเจาหนาที่ ประชาชนไดรับบริการ สํานักการคลัง
งบเทศบาล ปฏิบัติงาน

รวดเร็ว สะดวกถูกตอง

เพิ่มขึ้น 20 คน และเกิดความพึงพอใจ
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ที่

โครงการ

5 ปรับปรุงแผนที่

วัตถุประสงค
- เพื่อใหแผนที่ภาษีและ

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

- ปรับปรุงแผนที่ภาษีใหมี

1,978,000

1,978,000

ภาษีและทะเบียน ทะเบียนทรัพยสินถูกตอง

ประสิทธิภาพ สมบูรณ

งบเทศบาล

งบเทศบาล

ทรัพยสิน

สมบูรณเป_นปbจจุบัน

- ปรับปรุงทะเบียน

ปรับปรุงแผนที่ ถูกตอง ชัดเจน และ

- สามารถเก็บภาษีได

ทรัพยสินใหถูกตองและ

ภาษีและทะเบียนสมบูรณซึ่งนํามาเพื่อ

ครบถวน เป_นการเพิ่ม

ครบถวน

ทรัพยสิน

ประสิทธิภาพในการ

20 คน

จัดเก็บภาษี

รายไดของเทศบาล และ

1,978,000 จํานวนเจาหนา ไดขอมูลแผนที่ภาษีและ สํานักการคลัง
งบเทศบาล ที่ปฏิบัติงาน

ทะเบียนทรัพยสินที่

เป_นธรรมกับประชาชน
6 เพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อใหการบริการประชาชน จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
การบริการ

มีความสะดวกรวดเร็วโปร2ง ดานการบริการประชาชน

ประชาชน

ใสและเป_นธรรม ณ จุดเดียว จํานวน 33 อัตรา
- เพื่อประหยัดเวลาและ
ค2าใชจ2ายของประชาชน

3,180,200

3,180,200

งบเทศบาล

งบเทศบาล

3,180,200 จัดจางเจาหนาที่ การบริการประชาชน
งบเทศบาล ปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

มีความสะดวก รวดเร็ว เทศบาล

เพิ่มขึ้น 33 คน ประชาชนมีความพึง
พอใจ
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

7 รับฟbงความคิด

เพื่อใหประชาชนไดมี

- คณะกรรมการชุมชน

เห็นและประชา

ส2วนร2วมในการแสดงความ

- นักเรียน นักศึกษา และ

พิจารณ

คิดเห็นในเรื่องต2างๆ ของ

ประชาชนทั่วไป

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

เพื่อจัดการเลือกตั้งนายก

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

50,000

50,000

50,000 จัดทําประชา

ประชาชนมีส2วนร2วม

กองวิชาการ

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล พิจารณอย2าง

แสดงความคิดเห็น

และแผนงาน

นอยป6ละ 4

เทศบาล
8 เลือกตั้งนายก

ตัวชี้วัด

ครั้ง
จํานวน 1 ครั้ง

4,000,000
งบเทศบาล

-

-

เลือตั้งนายกฯ มีนายกเทศมนตรีและ

สํานักปลัด

และสมาชิก

สมาชิกสภาเทศบาล

เทศบาล

เทศมนตรีและ

เทศมนตรีและสมาชิกสภา

สมาชิกสภา

เทศบาลนครนครศรี-

สภาเทศบาล

นครนครศรีธรรมราช

เทศบาลฯ

ธรรมราช ซึ่งหมดวาระ

1 ครั้ง

เพื่อบริหารงานเทศบาล

แบบ ผ.01

- 160 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การสรางความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเขมแข็ง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานการเมืองการบริหาร
- แนวทางที่ 1.3 เสริมสรางศักยภาพบุคลากรของเทศบาลทุกระดับอย2างต2อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเทศบาล
ที่

โครงการ

1 อบรมสัมมนา

วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาความรูความ

เปLาหมาย
จัดอบรมสัมมนาแก2ผูบริหาร

ผูบริหาร

สามารถ และสรางทัศนคติ พนักงานเทศบาล และ

พนักงานและ

ที่ดีในการปฏิบัติงาน

ลูกจางเทศบาล

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

700,000

700,000

700,000 จัดอบรมจํานวน บุคลากรของเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล 5 ครั้ง

สํานักปลัด

มีความรูความเขาใจใน เทศบาล

ลูกจาง อย2างนอยป6ละ

การปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น

1 ครั้ง

มีขวัญและกําลังใจ
ในการทํางาน

2 พัฒนาศักยภาพ

- เพื่อใหผูปฏิบัติงานเป_น

จัดอบรมสัมมนาและศึกษา

500,000

500,000

500,000 จัดอบรมป6ละ

ผูเขารับการอบรมมี

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล 1 ครั้ง ผูเขา

ความรู ทักษะ ความ

บุคลากรดาน

บุคลากรที่มีมาตรฐานในดาน ดูงานแก2พนักงานและ

การคลัง

ความรู ความคิด ขอกฏหมาย ลูกจางที่ปฏิบัติงานเกี่ยว

อบรมประมาณ สามารถ การทํางานแบบ

ระเบียบ สามารถนําไป

ของกับสํานักการคลัง

65 คน

ปฏิบัติงานไดอย2างมี

จํานวน 65 คน

บูรณาการมีทัศนคติที่ดี
ต2อองคกร ตนเอง

สํานักการคลัง

- 161 -

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ประสิทธิภาพและ

และผูอื่นเพื่อประโยชน

ประสิทธิผล

สุขของประชาชนเป_น

- เพื่อใหผูเขาอบรมมี

สําคัญ และมีคุณธรรม

ความรู ความเขาใจบท

จริยธรรม

บาทหนาที่และความ
รับผิดชอบ
- เพื่อเป\ดโอกาสใหเจาหนา
ที่มีความกลาแสดงออกให
ความคิดเห็น
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ที่

โครงการ

3 พัฒนาศักยภาพ
ลูกจางกอง

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

- เพื่อพัฒนาศักยภาพลูก

จัดอบรมลูกจางกอง

150,000

150,000

150,000 จัดอบรมป6ละ

ลูกจางจะมีศักยภาพใน กองสาธาณสุข

จางของกองสาธารณสุข

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล 1 ครั้ง ผูเขา

การปฏิบัติงานไดอย2าง และสิ่งแวดลอม

สาธารณสุขและ และสิ่งแวดลอมใหสามารถ ป6ละ 1 ครั้ง

อบรมประมาณ มีประสิทธิภาพและไดมี

สิ่งแวดลอม

300 คน

ปฏิบัติงานไดอย2างมี

ความรู ความเขาใจ

ประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับระเบียบ สิทธิ

- เพื่อส2งเสริมใหลูกจาง

ประโยชนที่ตนเองพึง

ของกองสาธารณสุขฯ มี

จะไดรับและมีเจนคติที่

ความรูความเขาใจในการ

ดีต2อองคกร

ปฏิบัติงานใหเป_นไปตาม
ระเบียบสิทธิประโยชนที่
พึงไดรับตามหลักประกัน
สังคมและตามพระราช
บัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ2551
- เพื่อสรางเจนคติที่ดีต2อองคกร
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

4 พัฒนาศักยภาพ

- เพื่อพัฒนาบุคลากร

พนักงานและลูกจางที่

550,000

550,000

550,000 - กลุ2มเปLาหมาย - บุคลากรในหน2วย

กองสาธารณสุข

บุคลากรดาน

ผูปฏิบัติงานใหมีความรู

ปฏิบัติงานเกี่ยวของดาน

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล ไดรับการอบรม งานมีองคความรูดาน

และสิ่งแวดลอม

สุขาภิบาลและ

และทักษะในการดําเนิน

สุขาภิบาลและอนามัย

สัมมนาและศึก วิชาการ และทักษะ

อนามัยสิ่งแวด

งานดานสุขาภิบาลและ

สิ่งแวดลอมในเทศบาลนคร

ษาดูงาน จํานวน ในการปฏิบัติงานเพิ่ม

ลอม

อนามัยสิ่งแวดลอม และ

นครศรีธรรมราช ไดรับการ

1 ครั้งต2อป6

ขึ้น

สามารถปฏิบัติงานไดอย2าง อบรมสัมมนาและศึกษาดู

- ผูเขาร2วม

- บุคลากรไดรับ

มีประสิทธิภาพ

โครงการฯ มี

ประสบการณและเพิ่ม

งาน จํานวน 1 ครั้งต2อป6

- เพื่อสรางเสริมประสบ

จํานวนรอยละ วิสัยทัศนดานสุขา

การณและวิสัยทัศนดาน

80 ของกลุ2ม

ภิบาลและอนามัย

สุขาภิบาลและอนามัย

เปLาหมาย

สิ่งแวดลอมใหมีมุมมอง

สิ่งแวดลอมใหกวางไกล

ที่กวางไกลขึ้น

และเหมาะสมกับ

- สามารถบูรณาการ

สถานการณ

องคความรูใหเกิดการ
พัฒนางานอย2างยั่งยืน
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

500,000

500,000

500,000 จํานวน 1 ครั้ง บุคลากรโรงพยาบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล

- เพื่อบูรณาการองคความ
รูที่ไดมาประยุกตให
สอดคลองเหมาะสม
กับหน2วยงาน และเผย
แพร2ความรูใหเกิดการจัด
การดานสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดลอมที่
ถูกตอง นําไปสู2คุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน
5 อบรมสัมมนา
บุคลากร

เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมี

จัดอบรมบุคลากรโรงพยาบาล

ความรู ความสามารถ เพิ่ม และศึกษาดูงาน

ไดเพิ่มพูนความรู กาว

ศักยภาพในการดําเนินงาน

ทันงานดานการรักษา

ใหบริการผูปkวยและงาน

พยาบาล และงานดาน

สนับสนุนอื่นๆ

วิชาการอื่นๆ

กองการแพทย
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ที่

โครงการ

6 ทุนการศึกษา

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

เพื่อสนับสนุนเงินทุนใหแก2 ผูบริหารเทศบาล สมาชิก

300,000

300,000

300,000 ผูประสงคขอรับ ไดพัฒนาความรู

สํานักปลัด

ผูบริหารเทศบาล สมาชิก สภาเทศบาล ผูบริหาร

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล ทุนการศึกษาได ความสามารถในการ

เทศบาล

สภาเทศบาล ผูบริหารสถาน สถานศึกษา พนักงานครู

รับทุนการศึกษา ปฏิบัติงาน ทําใหการ

ศึกษา พนักงานครูเทศบาล เทศบาล พนักงานเทศบาล

100%

พนักงานเทศบาลและลูกจาง ที่สนใจจะเขารับการศึกษา

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ที่สนใจจะเขารับการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือ
ระดับปริญญาตรี หรือ

ปริญญาโท

ปริญญาโท
7 จัดซื้อเครื่อง

เพื่อใหมีเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร จอภาพ

800,000

800,000

800,000 จัดซื้อเครื่อง

มีเครื่องคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร

หรือระบบคอมพิวเตอรมาใช คอมพิวเตอรแม2ข2าย เครื่อง

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล คอมพิวเตอร

เพียงพอต2อการ

และอุปกรณ

ในการปฏิบัติงานอย2าง

พิมพ เครื่องสํารองไฟ

ประกอบอื่นๆ

มีประสิทธิภาพ

และอุปกรณประกอบอื่นๆ

ป6ละ 20 เครื่อง ปฏิบัติงานทําใหการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิ
ภาพ

หน2วยงานต2างๆ

- 166 -

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

8 จัดซื้อวัสดุและ

- เพื่อจัดซื้อวัสดุและ

ครุภัณฑต2างๆ

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ครุภัณฑประเภทต2างๆ มา ประเภทต2างๆ เพื่อใชใน

งบเทศบาล

งบเทศบาล

รถจักรยานยนต รถยนต

- เพื่อใหมีวัสดุและครุภัณฑ รถบรรทุกน้ําดับเพลิง รถตู
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

รถเครน รถกระบะ เครื่อง

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน ตัดหญา เครื่องกําเนิดไฟฟLา
การปฏิบัติงาน

เครื่องสูบน้ําดับเพลิง
รถ Back Hoe โตqะ - เกาอี้
โรงแอร เครื่องปรับอากาศ
มาตรวัดน้ําขนาดต2างๆ ทีวี
ปbrมสูบน้ํา เครื่องเล2นสนาม
ถังเครน เครื่องปbsนไฟ วิทยุ
สื่อสาร เครื่องเจาะกระแทก
ตูเก็บเอกสาร เครื่องพ2น

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

40,000,000 จัดซื้อวัสดุและ มีวัสดุและครุภัณฑต2างๆ หน2วยงานต2างๆ

40,000,000

แต2ละหน2วยงาน

หน2วยงาน

ป6 ๒๕61

40,000,000

การปฏิบัติงาน เช2น

ผลลัพธที่คาดว2า

ป6 ๒๕60

จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ

ใชในการปฏิบัติงานของ

ตัวชี้วัด

งบเทศบาล ครุภัณฑ จํานวน มาใชในการปฏิบัติงาน
60 รายการ

ทําใหการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย
หมอกควัน มานั่งหินขัด
เครื่องเชื่อม รถนําเที่ยว
ตูนิรภัย รถยนตบรรทุกน้ํา
รถขุดไฮดรอลิค เครื่อง
ย2อยกิ่งไม รถย2อยกิ่งไม
รถหน2วยเคลื่อนที่ความ
ปลอดภัยดานอาหาร
และวัสดุครุภัณฑอื่นๆ

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ
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ที่

โครงการ

9 ก2อสรางหรือ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

เพื่อก2อสราง/ปรับปรุงอาคาร ก2อสราง/ปรับปรุงอาคาร

ปรับปรุงอาคาร

สํานักงาน บริเวณสํานักงาน สถานที่ปฏิบัติงานและ

ปฏิบัติงาน

และอาคารประกอบอื่นๆ

อาคารประกอบอื่นๆ เช2น

บริเวณสํานักงาน ใหเพียงพอต2อการปฏิบัติงาน - ปรับปรุงหลังคาอาคาร

6,400,000

และอาคาร

และอํานวยความสะดวก

หอประชุมเมือง สวนสมเด็จ

ประกอบอื่นๆ

แก2ผูมารับบริการ

พระศรีนครินทร 84 โดย

บรรยากาศเอื้อต2อการ

ทําการรื้อหลังคาเดิม ติดตั้ง

จัดประชุม

หลังคาเหล็กกรีดลอนใหม2
พื้นที่ประมาณ 7,650.00
ตร.ม.ปรับปรุง โดยการปู
พรหม ฝLาเพดาน ฝาผนัง
ระบบไฟฟLา ระบบเครื่อง
เสียง แอร ฯลฯ

งบเทศบาล

จํานวน 1 ครั้ง หอประชุมเมืองมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สํานักปลัด
เทศบาล
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย
- ก2อสรางอาคารสํานักงาน

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

-

270,000,000

-

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

งบเทศบาล

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

จํานวน 1 แห2ง เทศบาลมีสํานักงานใหม2 สํานักปลัด
ที่ทันสมัย บรรยากาศ

เทศบาล

เอื้อต2อการปฏิบัติงาน
- ก2อสรางอาคารโรงจอดรถ

201,000

1 ชั้น ขนาด 12.00 x

งบเทศบาล

-

-

จํานวน 1 แห2ง มีพื้นที่จอดรถที่สามารถ สํานักปลัด
กันแดดกันฝนได

เทศบาล

15.00 ม. พื้นที่ 180.00
ตร.ม.
- ปรับปรุงอาคารสํานักงาน

1,000,000

สถานพยาบาลสัตวเล็ก โดย

งบเทศบาล

-

-

จํานวน 1 แห2ง - ประชาชนที่มารับ
บริการไดรับความ

ซ2อมแซมกรงขังสุนัขที่ชํารุด

สะดวกมากขึ้น

ปLายชื่อสํานักงานประตูดาน

- การใหบริการมี

หนาและดานหลังสํานักงาน

ประสิทธิภาพมากขึ้น

หองเจาหนาที่ หองเก็บของ
เพดานฝLา ระบบไฟ กระจก
หนาต2าง สุขภัณฑหองน้ํา

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

และทาสีบริเวณรอบนอก
อาคาร
- ปรับปรุงภูมิทัศนสถานี

1,000,000

ขนส2ง โดยปรับปรุงและ

งบเทศบาล

จํานวน 1 แห2ง ทําใหผูมาใชบริการไดรับ สถานีขนส2งผู
ความสะดวก สบาย

เพิ่มปLายทาง เขา - ออก

และเกิดความพึงพอใจ

สถานีฯปรับปรุงสวนหย2อม

มากยิ่งขึ้น

โดยสารฯ

ภายในบริเวณสถานีฯ
ทําโครงหลังคากันแดด
บริเวณที่จอดรถจักรยานยนต
ของผูมาใชบริการสถานีฯ
- ก2อสรางทางลาดเขาสู2

230,000

อาคารสําหรับผูพิการ

งบเทศบาล

บริเวณหนาอาคาร
สํานักงานเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

-

-

1 แห2ง

อํานวยความสะดวก

กองสวัสดิการ

ใหแก2ผูพิการ

สังคม
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

- ปรับปรุงหองน้ําชาย -

520,000

หญิง ชั้น 1 สํานักงาน

งบเทศบาล

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

-

-

ธรรมราช
อาคารอื่นๆ

-

2,000,000
งบเทศบาล

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

1 หลัง

หองน้ํามีสภาพดีขึ้น

สํานักปลัด
เทศบาล

เทศบาลนครนครศรี
- ก2อสรางหรือปรับปรุง

ตัวชี้วัด

-

-

แบบ ผ.01

- 172 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การสรางความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเขมแข็ง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
- แนวทางที่ 2.๑ นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป_นแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

1 สํารวจและจัดเก็บ เพื่อใหไดขอมูลของชุมชนไว ชุมชนในเขตเทศบาล
ขอมูลพื้นฐานเพื่อ ตามเกณฑ ฯ สําหรับใช

62 ชุมชน

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

150,000

150,000

150,000 จัดเก็บขอมูลได ไดขอมูลในการวางแผน กองสวัสดิการ

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล อย2างนอย 70% พัฒนาคุณภาพชีวิตของ สังคม

การพัฒนาคุณภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ของครัวเรือน

ประชาชนในชุมชนได

ชีวิตประชาชน

ประชาชนอย2างถูกตอง

ในชุมชนเขต

ถูกตองตรงเปLาหมาย

ในเขตเทศบาล

และตรงเปLาหมาย

เทศบาล

เป_นไปตามความ
ตองการของประชาชน
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ที่

โครงการ

2 พัฒนาและสนับ
สนุนการทํางาน

วัตถุประสงค
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

- จัดประชุมผูนําชุมชน

ในการประสานงานองคกร เดือนละ 1 ครั้ง

ขององคกรชุมชน ชุมชนภายในเขตเทศบาล

3 สัมมนาและพัฒนา จัดสัมมนาคณะกรรมการ
ศักยภาพชุมชน

เปLาหมาย

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

2,000,000

2,000,000

2,000,000 การประสานงาน การประสานงาน

กองสวัสดิการ

งบเทศบาล

งบเทศบาล

ป6 ๒๕61

งบเทศบาล สามารถตอบ

ระหว2างเทศบาลกับ

- จัดจางเจาหนาที่

สนองความตอง ชุมชน สะดวก รวดเร็ว

ปฏิบัติงาน จํานวน

การของชุมชน มากขึ้น

๑8 อัตรา

100%

คณะกรรมการชุมชนในเขต

ชุมชน เพื่อใหเขาใจและ

เทศบาลฯ 62 ชุมชน

ตระหนักถึงบทบาทและ

จํานวน 915 คน

หนาที่

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่มา

2,500,000

2,500,000

งบเทศบาล

งบเทศบาล

2,500,000 คณะกรรมการ คณะกรรมการชุมชน

สังคม

กองสวัสดิการ

งบเทศบาล มีความรูในบท มีความเขาใจในบทบาท สังคม
บาทหนาที่

หนาที่ของตนเอง มี

100%

เปLาหมายในการพัฒนา
ชุมชน

- 174 -

ที่

โครงการ

4 พัฒนาและฝvก

วัตถุประสงค
เพื่อใหองคกรชุมชนไดมี

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

จัดฝvกอบรมแก2อาสาสมัคร

500,000

500,000

500,000 ประชาชนใน

ชุมชนมีส2วนร2วมในการ กองสวัสดิการ

อบรมอาสาสมัคร บทบาทและมีส2วนร2วม

ในชุมชน 62 ชุมชน

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล ชุมชนเขตเทศ ดําเนินการเอาชนะ

พลังแผ2นดินเอา

ในการดําเนินงานแกไข

จํานวน 1 ครั้ง ผูเขาอบรม

บาลฯ มีความรู ปbญหายาเสพติด

ชนะยาเสพติด

ปbญหายาเสพติด

ประมาณ 200 คน

และตระหนึก

สังคม

ปลอดจากผูคาและ

ถึงโทษของยา ผูเสพยาเสพติด
เสพติด 100%
5 ฝvกอบรมสมัชชา เพื่อเพิ่มความรู ความ

ชุมชนในเขตเทศบาลฯ

250,000

250,000

250,000 การแพร2ระบาด - คนในชุมชนเขต

กองสวัสดิการ

จํานวน 62 ชุมชน

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล ของยาเสพติด เทศบาลไดมีส2วนร2วม

สังคม

ชุมชนในเขต

สามารถในการดําเนินงาน

เทศบาล

ดานยาเสพติดแก2คณะ

ในพื้นที่ชุมชน ในการแกไขปbญหา

กรรมการสมัชชาฯ ให

เขตเทศบาลฯ

เกิดความเขมแข็ง

ลดความรุนแรง - ชุมชนในเขต

ยาเสพติด

ลงรอยละ

เทศบาลปลอดผูคา

60%

ผูเสพยาเสพติด
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ที่

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

โครงการ

วัตถุประสงค

6 ฝvกอบรมและ

พัฒนาศักยภาพ เป\ด

คณะกรรมการ องคกร

พัฒนาศักยภาพ

โอกาสการเขาถึงทาง

ชุมชนมุสลิมในเขตเทศบาล

องคกรมุสลิม

สังคมแก2องคกรมุสลิมใน

เขาร2วมกิจกรรม แข็ง ขยายเครือข2ายใน

ในเขตเทศบาล

เขตเทศบาล

ทางสังคม

ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

1,000,000

1,000,000

งบเทศบาล

งบเทศบาล

ป6 ๒๕61

1,000,000 องคกรมุสลิม

องคกรมุสลิมในเขต

กองสวัสดิการ

งบเทศบาล ในเขตเทศบาล เทศบาล เกิดความเขม สังคม
การจัดกิจกรรม

0.8

เสริมสรางศักยภาพ

คณะกรรมการชุมชน 62

800,000

800,000

800,000 คณะกรรมการ คณะกรรมการชุมชน

กองสวัสดิการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการชุมชนใน

ชุมชนในเขตเทศบาลฯ

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล ชุมชนมีความรู สามารถประสานงาน

สังคม

ชุมชนในเขต

เขตเทศบาลใหเกิดความ

ความเขาใจใน ร2วมกิจกรรมกับ

เทศบาล

เขมแข็ง

บทบาทหนาที่ เทศบาลฯ ไดเป_นอย2าง

7 ฝvกอบรมพัฒนา

ของคณะกรรม ดี เกิดความเขมแข็ง
การชุมชน
80%

อย2างยั่งยืน

แบบ ผ.01

- 176 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การสรางความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเขมแข็ง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
- แนวทางที่ ๒.2 จัดตั้งศูนยชุมชน แม2บาน อสม. และผูสูงอายุ แบบบูรณาการ
ที่

โครงการ

1 ดําเนินงานศูนย

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

เพื่อส2งเสริมการรวมกลุ2มของ ส2งเสริมการจัดกิจกรรมต2างๆ

ส2งเสริมสุขภาพ

ผูสูงอายุในการจัดกิจกรรม แก2ผูสูงอายุ จํานวน

และพัฒนา

ต2างๆ เช2น พิธีกรรมทาง

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

1,500,000

1,500,000

งบเทศบาล

งบเทศบาล

300 คน

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

1,500,000 ผูสูงอายุใน

ผูสูงอายุมีการรวมกลุ2ม กองสวัสดิการ

งบเทศบาล ศูนยส2งเสริมฯ เพื่อจัดกิจกรรมร2วมกัน สังคม
ร2วมกิจกรรม

ศักยภาพผูสูงอายุ ศาสนา อบรมสัมมนาแก2

ไม2นอยกว2า
80%

ผูสูงอายุในเขตเทศบาล
2 พัฒนาศักยภาพ

เพื่อจัดกิจกรรมส2งเสริม

องคกรสตรีในเขตเทศบาล

500,000

500,000

500,000 องคกรสตรีมี

องคกรสตรีในเขต

องคกรสตรีใน

และสรางความเขมแข็ง

จํานวน 62 ชุมชน

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล การรวมกลุ2ม

เทศบาลมีความเขมแข็ง สังคม

เขตเทศบาล

ของบทบาทสตรี

อย2างต2อเนื่อง
100%

กองสวัสดิการ
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

3 ส2งเสริมและพัฒนา - เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. จัดอบรมใหความรู และ
ศักยภาพ อสม.

ใหมีความรู ความเขาใจใน

ทัศนศึกษาดูงานของ อสม.

การบริหารจัดการดาน

ในเขตเทศบาล จาก 62

สุขภาพในชุมชนของตนเอง ชุมชน

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ป6 ๒๕61

1,300,000

1,300,000

1,300,000 จํานวน อสม.

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล เขาร2วมอบรม

- อสม.สามารถนําความ กองการแพทย
รูและประสบการณที่ได

ไม2นอยกว2า

รับจากการศึกษาดูงาน

90%

ไปปรับใชในการพัฒนา

ไดอย2างต2อเนื่องและยั่งยืน

ชุมชนของตนเองตาม

- เพื่อให อสม.แกนนํา

นโยบายการพัฒนาของ

สุขภาพชุมชนไดไปศึกษา

เทศบาลนครนครศรี

ดูงานต2างพื้นที่ดานการจัด

ธรรมราช

การสุขภาพชุมชนในหมู2บาน

- อสม.มีขวัญและ

ตนแบบที่มีผลงานดีเด2น

กําลังใจในการปฏิบัติ

- เพื่อให อสม.นําผลการ

งานเพิ่มขึ้น

ศึกษาดูงานมาประยุกตใช

- อสม.ไดรับการพัฒนา

ในการพัฒนาระบบการ

ศักยภาพของตนเอง

จัดการ และดูแลสุขภาพ

ทั้งดานบริหาร วิชาการ

ของชุมชนตนเองไดอย2าง

และสามารถดําเนินงาน
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ดานสุขภาพในเขตพื้นที่

- เพื่อสรางขวัญและกําลัง

รับผิดชอบไดอย2างเขม

ใจและแรงจูงใจใหแก2 อสม.

แข็ง

ในการปฏิบัติงานที่มี

- อสม.เกิดมุมมองและ

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แนวคิดใหม2ๆ ในการ
ทํางานอย2างสรางสรรค
มากขึ้น
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ที่

โครงการ

4 ประชุมวิชาการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

- เพื่อพัฒนาศักยภาพและ อาสาสมัครสาธารณสุขจาก

100,000

100,000

100,000 จํานวน อสม.

เนื่องในวัน

ส2งเสริมสนับสนุนทบทวน

62 ชุมชน จํานวน 300

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล เขาร2วมประชุม ใจและมีขวัญกําลังใจ

อสม.

หนาที่ของ อสม.ในการ

คน

รวมพลังสรางคุณภาพชีวิต

- อสม.มีความภาคภูมิ กองการแพทย

ไม2นอยกว2า

ในการปฏิบัติงานเพื่อ

90%

ชุมชน

ที่ดีใหแก2ชุมชน

- อสม.ไดแสดงออกถึง

- เพื่อเป_นการเชิดชูและ

พลังแห2งความสามัคคี

ประกาศเกียรติคุณ อสม.

และเกิดเครือข2ายจัด

ที่ปฏิบัติงานดีเด2นครบ

ระบบสุขภาพชุมชนร2วม

10 ป6/20ป6 ขึ้นไป

กับเจาหนาที่สาธารณสุข

- เพื่อสรางเครือข2าย อสม.

- อสม.และภาคีเครือ

จังหวัดนครศรีธรรมราชให

ข2ายภาคประชาชนเกิด

เขมแข็งยั่งยืนตลอดไป

ความตระหนักและให

- เพื่อเสริมสรางความ

ความร2วมมือรวมพลัง

สามัคคีในหมู2คณะ มีขวัญ

ในกิจกรรมรณรงคต2างๆ

กําลังใจ และแรงจูงใจใน

ทุกชุมชน
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค
การปฏิบัติงานใหแก2 อสม.
- เพื่อเป_นการพบปะ แลก
เปลี่ยนเรียนรูประสบการณ
ปฏิบัติงานและนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการของ
เครือข2าย อสม.จังหวัด
นครศรีธรรมราช
- เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค
ใหความรูแก2ประชาชน
เนื่องในวัน อสม.แห2งชาติ

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

- 181 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การสรางความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเขมแข็ง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
- แนวทางที่ 2.3 สนับสนุนการใหการสงเคราะหผูดอยโอกาสทางสังคมอย2างทั่วถึง และเป_นธรรม ไดแก2 เด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ
ที่

โครงการ

1 ช2วยเหลือผูสูง

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

ส2งเสริม อุดหนุน สนับสนุน - ส2งเสริม อุดหนุน สนับ
สนุนผูสูงอายุ ผูพิการ

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

83,792,000

83,792,000

83,792,000 ผูสูงอายุ ผูพิการ สามารถช2วยเหลือผูสูง

งบเทศบาล

งบเทศบาล

อายุ ผูพิการ

ช2วยเหลือสงเคราะห

ผูปkวยเอดส

ผูสูงอายุผูพิการผูปkวยเอดส ผูปkวยเอดส และช2วยเหลือ

ในเขตเทศบาล เอดส ใหมีคุณภาพชีวิต

และครอบครัวใหมีคุณภาพ เบี้ยยังชีพ ดังนี้

ที่มีสิทธิไดรับ

ชีวิตที่ดีขึ้น

- ผูสูงอายุ 10,671 คน

เบี้ยยังชีพ

- ผูพิการ 1,426 คน

ไดรับเบี้ยยังชีพ

- ผูปkวยเอดส 550 คน

100%

กองสวัสดิการ

งบเทศบาล และผูปkวยเอดส อายุ ผูพิการ และผูปkวย สังคม
ที่ดีขึ้น
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ที่

โครงการ

2 ช2วยเหลือ
ประชาชนยาก

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ช2วยเหลือประชาชนที่ยากไร ช2วยเหลือสงเคราะห

100,000

100,000

100,000 ผูยากไรที่ขอ

สามารถช2วยเหลือดาน กองสวัสดิการ

ดานการรักษาพยาบาล และ ประชาชนและครอบครัว

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล รับความช2วย

การรักษาพยาบาลแก2

จนดานการรักษา ส2งต2อโรงพยาบาลของรัฐ

ผูยากไรในชุมชนในเรื่อง

เหลือ ไดรับการ ประชาชนที่ยากไร

พยาบาล และ

การรักษาพยาบาล

ช2วยเหลือ

การนําผูปkวย

สังคม

100%

ส2งต2อ
3 สงเคราะห
ครอบครัวผู
ประสบ

สงเคราะหผูประสบภัย

ช2วยเหลือสงเคราะหผู

ต2างๆและผูยากไรในชุมชน ประสบภัยและผูยากไรใน
ชุมชน

600,000

600,000

600,000 จํานวนผูยากไร ไดช2วยเหลือและ

กองสวัสดิการ

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล และผูประสบ

สังคม

สงเคราะหศพผูยากไร

ภัยที่ขอรับการ ในชุมชน และผูประสบ

สาธารณภัย

ช2วยเหลือไดรับ ภัยต2างๆ ได

และผูยากไรใน

การช2วยเหลือ

ชุมชน

100%
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ที่

โครงการ

4 จัดหากาย
อุปกรณสําหรับ

วัตถุประสงค
เพื่อช2วยเหลือผูสูงอายุ/

เปLาหมาย
สงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการ

ผูพิการที่ยากไร โดยจัดหา ที่ยากไรในชุมชน

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

250,000

250,000

250,000 ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูสูงอายุ/ผูพิการ

กองสวัสดิการ

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล ที่ขอรับกาย

สังคม

ป6 ๒๕๕9

สามารถดําเนินชีวิต

ผูสูงอายุ/ผูพิการ กายอุปกรณให

อุปกรณไดรับ

ประจําวันไดสะดวก

ที่ยากไร

กายอุปกรณ

มากขึ้น

100%
5 อบรมอาสาสมัคร - เพื่อใหมีผูดูแลผูสูงอายุ

- ผูสูงอายุในเขตเทศบาล

500,000

500,000

500,000 ผูสูงอายุที่ตอง

- ผูสูงอายุจะมีคนดูแล กองสวัสดิการ

จํานวนไม2นอยกว2า

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล เขาไปดูแล

แทนลูกหลานหรือ

ดูแลผูสูงอายุ

ระยะยาว

ที่บาน (อผส.)

- เพื่อใหมีคนประสานงาน 1,830 คน

ใกลชิดไดรับ

สมาชิกในครอบครัว

ระหว2างผูสูงอายุกับ

- ผูสูงอายุที่ตองเขาไปดูแล

การดูแลจาก

- เทศบาลมีผูประสาน

เจาหนาที่ดานสาธารณสุข

ใกลชิด จํานวน 305 คน

อผส.100%

งานขอมูลเบื้องตน

หรือแพทยโรงพยาบาล

- ผูสูงอายุทั่วไป 1,525

สําหรับผูสูงอายุโดย

- เพื่อเป_นผูประสานงาน

คน

เฉพาะ

ขอมูลเบื้องตนของผูสูงอายุ

- จัดอบรม อผส. ชุมชนละ

- ผูสูงอายุมีคุณภาพ

กับเทศบาล

1 คน เพื่อทราบบทบาท

ชีวิตที่ดีขึ้น

และหนาที่

สังคม
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

6 ติดตามเยี่ยมบาน - เพื่อติดตามเยี่ยมบาน
ส2งเสริมอาชีพ

เปLาหมาย
ผูดอยโอกาสประเภทผู

ผูดอยโอกาสประเภทผูตอง ตองขังที่ไดรับการปล2อยตัว

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

100,000

100,000

100,000 ผูตองขังที่ไดรับ - เทศบาลดําเนินการ

กองสวัสดิการ

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล การปล2อยตัว

สังคม

ตามขอตกลงร2วม

และการมีรายได ขังที่ไดรับการปล2อยตัวเขา ที่มีภูมิลําเนาและอาศัยอยู2

ไดรับการติด

ระหว2างกรมราชทัณฑ

ของผูดอยโอกาส อาศัยในเขตเทศบาลตาม

ในเขตเทศบาลฯ ยอนหลัง

ตามเยี่ยมบาน กรมส2งเสริมการ

ประเภทผูตองขัง ขอตกลงร2วมระหว2างกรม

2 ป6ถึงปbจจุบัน

100%

ปกครองทองถิ่นและ

ที่ไดรับการ

ราชทัณฑกับกรมส2งเสริมฯ

กรมแรงงาน

ปล2อยตัว

เพื่อส2งเสริมอาชีพและการ

- ส2งเสริมอาชีพใหกับ

มีรายไดหลังไดรับการ

ผูดอยโอกาสในเขต

ปล2อยตัว

เทศบาล

- เป\ดอบรมส2งเสริมอาชีพ

- เพื่อพัฒนาคุณภาพ

และการทํามาหากิน

ชีวิตของผูดอยโอกาส
ประเภทผูตองขังที่ได
รับการปล2อยตัวใหมี
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ชีวิตในสังคมไดอย2าง
มีศักดิ์ศรีและสังคม
ยอมรับ
7 เสริมสรางพัฒนา อบรมสัมมนาภาคเอกชน

จัดสัมมนาผูประกอบการ

50,000

50,000

สภาพแวดลอม

เพื่อขอความร2วมมือปรับปรุง ภาคเอกชนเพื่อใหความรู

งบเทศบาล

งบเทศบาล

เอื้อต2อการดํารง

อาคาร/สถานประกอบการ และขอความร2วมมือปรับ

พัฒนาสภาพ

ชีวิตผูสูงอายุ

ใหเอื้อต2อการดํารงชีวิตของ ปรุงสภาพแวดลอมที่เอื้อ

แวดลอมที่เอื้อ แวดลอมที่เอื้อต2อการ

ผูพิการในสังคม

ผูสูงอายุ / ผูพิการ

ต2อการดํารงชีวิตของ

ต2อการดํารงชีพ ดํารงชีวิตของผูสูงอายุ

ผูสูงอายุ / ผูพิการ

ไม2นอยกว2า

ในภาคเอกชน

50,000 จํานวนผูเขาอบ ภาคประชาชน ภาค

กองสวัสดิการ

งบเทศบาล รมมีความรูดาน เอกชนใหความร2วมมือ สังคม
ในการปรับปรุงสภาพ

ผูพิการ

100%
8 จัดลานกีฬาที่

เพื่อช2วยเหลือผูพิการที่

จัดทําปLายสัญลักษณและ

100,000

100,000

100,000 จํานวนชุมชนที่ ผูพิการไดรับความ

กองสวัสดิการ

เอื้อต2อผูพิการ

ตองการออกกําลังกาย

จัดหาลานกีฬาแก2ผูพิการ

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล มีลานกีฬาที่เอื้อ สะดวกมากขึ้น

สังคม

ในชุมชน

ต2อผูพิการ

- 186 -

ที่

โครงการ

9 อบรมและฟyzนฟู

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

- ส2งเสริมและฟyzนฟูศักย-

อบรมใหความรูคนพิการ

100,000

100,000

100,000 คนพิการในเขต - คนพิการสามารถ

กองสวัสดิการ

ศักยภาพในการ

ภาพของคนพิการได

ผูดูแลคนพิการ จํานวน

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล เทศบาลเขา

สังคม

ประกอบอาชีพ

ประกอบอาชีพตามความ

100 คน

ของคนพิการใน

ถนัด

เขตเทศบาล

- เพื่อใหคนพิการสามารถ

ของภาครัฐอย2างเท2า

เขาถึงบริการของภาครัฐ

เทียมกัน

10 อบรมใหความรู

เพื่อใหเจาหนาที่และผูที่

จัดอบรมแก2เจาหนาที่ของ

30,000

30,000

งบเทศบาล

งบเทศบาล

ประกอบอาชีพไดตาม

อบรมใม2นอย

ความถนัด

กว2า 80 %

- คนพิการเขาถึงบริการ

30,000 ผูเขาอบรมเขา

- เจาหนาที่และผู

ดานฌาปนกิจ

ดําเนินงานสมาคมฌาปนกิจ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

สงเคราะห

สงเคราะหฯ ไดทราบถึง

ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ดานฌาปนกิจ ไดทราบขั้นตอนการ

กฎหมาย และขั้นตอน

สมาคมละ 2 คน

สงเคราะห

ปฏิบัติงาน

100%

- ไดทราบกฏหมาย

การดําเนินงานของสมาคม

กองสวัสดิการ

งบเทศบาล ใจการปฏิบัติงาน ดําเนินงานของสมาคม สังคม

ระเบียบที่เกี่ยวของ
- เจาหนาที่ผูรับจด
ทะเบียนไดทบทวนการ
ดําเนินงาน

แบบ ผ.01

- 187 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การสรางความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเขมแข็ง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
- แนวทางที่ 2.4 ส2งเสริมและสนับสนุนการแกไขปbญหาความยากจนอย2างยั่งยืน โดยการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได และลดรายจ2ายของประชาชน
ที่

โครงการ

1 เทศบาลพบ
ประชาชนเพื่อ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

จัดกิจกรรมใหบริการดาน

ชุมชนในเขตเทศบาล

500,000

500,000

500,000 จํานวนครั้งที่จัด ประชาชนในเขต

กองสวัสดิการ

ต2างๆ แก2ประชาชนในเขต

จํานวน 62 ชุมชน

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล กิจกรรม

สังคม

บริการและพัฒนา เทศบาล
2 สถาบันการเงิน

ตัวชี้วัด

- เพื่อใหประชาชนในชุมชน - จําหน2ายหุนเพื่อระดมทุน

50,000

งบเทศบาล

งบเทศบาล

เทศบาลพบ

บริการดานต2างๆ

ประชาชน

อย2างทั่วถึง

50,000 จํานวนหุน

- ผูประกอบการราย

ชุมชนเทศบาล

รูจักพึ่งพากันและกัน

นครนครศรี

- เพื่อใหประชาชนรูจักการ ประกอบการรายย2อยกูไป

ประกอบอาชีพ

ธรรมราช

บริหารจัดการเงินรายรับ

ประกอบอาชีพ และส2งเงิน

- สามารถส2งใชเงินกู

รายจ2าย

กูคืนในอัตราดอกเบี้ยต่ํา

คืนไดในระยะเวลาที่

- เพื่อเป\ดโอกาสใหคนที่

- ปล2อยเงินกูเพื่อใหผู

50,000

เทศบาลไดรับการ

งบเทศบาล 97,000 หุน ย2อยมีเงินไปลงทุน

กําหนด

กองสวัสดิการ
สังคม

- 188 -

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ตองการประกอบอาชีพ

- ความอยู2ดีมีสุขใน

ทํามาหากินมีแหล2งเงินทุน

ครอบครัวจะเกิดขึ้น
หลังประกอบอาชีพ
เลี้ยงครอบครัว

3 สนับสนุนการ

เพื่อสนับสนุนใหชุมชนมี

สนับสนุนเงินทุนสําหรับเป_น

3,000,000

3,000,000

ดําเนินงาน

กองทุนสวัสดิการชุมชนที่

สวัสดิการประชาชนตามมติ

งบเทศบาล

งบเทศบาล

สวัสดิการชุมชน ช2วยเหลือเกื้อกูลกันตาม

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่

(กองทุนสวัส

29 มิถุนายน 2553 โดย

ดิการชุมชน)

นโยบายของรัฐ

สมทบงบประมาณเขา
กองทุนสวัสดิการชุมชน
อัตรา 1:1:1 มีสมาชิก
14,100 ราย

3,000,000 สมาชิกกองทุน กองทุนมีทุนสํารอง

กองสวัสดิการ

งบเทศบาล 14,100 ราย สําหรับจัดสวัสดิการให สังคม
กับสมาชิกกองทุน

แบบ ผ.01

- 189 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การสรางความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเขมแข็ง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
- แนวทางที่ 2.5 สรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กในชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

1 เสริมสรางการ

- เพื่อใหเด็กไดรับการ

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

800,000

800,000

800,000 - จํานวนศูนย เด็กมีความพรอมใน

เรียนรูและ

เตรียมความพรอมทั้ง 4

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล พัฒนาเด็กเล็ก การเขาสู2การเรียน

พัฒนาเด็กเล็ก

ดาน ไดอย2างถูกตอง

จํานวน 20 ศูนย

20 ศูนย

- เพื่อใหผูเรียนมีส2วนร2วม

- จัดซื้อสื่ออุปกรณการ

- จํานวนเด็กเล็ก

ในการจัดการเรียนการสอน เรียนการสอน

ในศูนยพัฒนา

- เพื่อใหผูเรียนมีความรู

เด็กเล็ก

และเขาสังคมไดดี

871 คน

การศึกษาภาคบังคับ

สํานักการศึกษา

- 190 -

ที่

โครงการ

2 พัฒนาครูผูดูแล

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

เพื่อพัฒนาความรูความ

จัดอบรมสัมมนาครูศูนย

126,000

126,000

126,000 จํานวนครูศูนย ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เด็กศูนยพัฒนา

สามารถของครูผูดูแล

พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล พัฒนาเด็กเล็ก นําความรูที่ไดจากการ

เด็กเล็ก

เด็กเล็ก

จํานวน 1 ครั้ง

เขาอบรม

อบรมไปพัฒนาการ

42 คน

เรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น

สํานักการศึกษา

แบบ ผ.01

- 191 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การสรางความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเขมแข็ง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
- แนวทางที่ 2.6 สนับสนุนใหประชาชนออกกําลังกาย และเล2นกีฬา เพื่อสรางเสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดี
ที่

โครงการ

1 พัฒนาบุคลากร
(เจาหนาที่)

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

เพื่อใหเจาหนาที่ไดรับความรู จัดส2งเจาหนาที่อบรม
ความสามารถดานการกีฬา ดานการกีฬาป6ละ 1 ครั้ง
มากยิ่งขึ้น

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

12,000

12,000

12,000 จํานวผูเขา

เจาหนาที่ที่ไดรับการ

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล อบรม 1 คน

อบรมมีความรูความ
สามารถดานการกีฬา
มากขึ้น

สํานักการศึกษา

แบบ ผ.01

- 192 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การสรางความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเขมแข็ง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
- แนวทางที่ 2.7 เพิ่มลานกีฬา / ลานสุขภาพในชุมชน และสนับสนุนอุปกรณกีฬา
ที่

โครงการ

1 ดูแลบํารุงรักษา

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

- ดูแลความสะอาดบริเวณ - สนามกีฬามีความสะอาด

สนามกีฬาจังหวัด ทั่วไป ดูแลทรัพยสินภายใน - จัดจางเจาหนาที่ดูแล
และสนามฟุต

ในสนามกีฬาจังหวัด และ

สนามกีฬาและสนาม

ซอลเทศบาล

สนามฟุตซอล

ฟุตซอล จํานวน 15 อัตรา

นครนครศรี

- เพื่อใหการบริการ

ธรรมราช

ประชาชนอย2างมี
ประสิทธิภาพ

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

1,500,000

1,500,000

งบเทศบาล

งบเทศบาล

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

1,500,000 มีเจาหนาที่

ทําใหสนามกีฬา และ

งบเทศบาล ปฏิบัติงานดูแล สนามฟุตซอลมีความ
สนาม 15 คน สะอาดและสมบูรณ
ตลอดเวลาพรอมให
บริการประชาชน

สํานักการศึกษา

- 193 -

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

- เพื่อก2อสรางหรือปรับปรุง - ก2อสรางหรือปรับปรุง

8,000,000

8,000,000

8,000,000 ก2อสรางหรือ

ปรุงสนามกีฬา

สนามกีฬาใหอยู2ในสภาพที่ ซ2อมแซมภายในสนามกีฬา

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล ปรับปรุง

หรือลานกีฬา

สามารถใชงานไดตลอดเวลา เช2น

ในเขตเทศบาล

- เพื่อความสะดวกและ

2 ก2อสรางปรับ

- ปรับปรุงหลังคาโรงยิม

ปลอดภัยของผูมาใชบริการ เนเชียม
- ปรับปรุงพื้นสนามโรงยิม
เนเชียม
- ปรับปรุงพื้นสนามกีฬา
กลางแจง
- ก2อสรางหรือปรับปรุง
หองน้ํา ชาย-หญิง
- ก2อสรางหรือปรับปรุง
สนามกีฬาฟุตซอล
- ก2อสรางหรือปรับปรุง
สนามกีฬาอื่นๆ

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

- สนามกีฬามีสภาพ
สามารถใชงานได

จํานวน 2 ครั้ง ตลอดเวลา
- ประชาชนพึงพอใจ
จากการใชบริการ

สํานักการศึกษา

แบบ ผ.01

- 194 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การสรางความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเขมแข็ง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
- แนวทางที่ 2.8 พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

งบเทศบาล

งบเทศบาล

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

เพื่อดูแลรักษาความสงบ

- จัดจางเจาหนาที่

เรียบรอยและ

เรียบรอยและความมั่นคง

ปฏิบัติงานจํานวน ๒3 อัตรา

ความมั่นคงภาย

ดานต2างๆ ภายในเขต

- ออกตรวจรักษาความ

ในเขตเทศบาล

เทศบาล รวมถึงการแกไข

สงบตามชุมชนและทั่วเขต

ภายในเขตเทศบาลได

ปbญหายาเสพติดและ

เทศบาล และดูแลแกไข

ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

อาชญากรรม

ปbญหายาเสพติด และ

ทําใหประชาชนเกิด

อาชญากรรมต2างๆ

ความพึงพอใจ

ต2างๆ ภายในเขตเทศบาล

2,100,000

ผลลัพธที่คาดว2า

1 รักษาความสงบ

- จัดระเบียบจราจรในจุด

2,100,000

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

2,100,000 จํานวนเจาหนา สามารถดูแลรักษาความ สํานักปลัด
งบเทศบาล ที่ปฏิบัติงาน
23 คน

สงบเรียบรอยและความ เทศบาล
มั่นคงในดานต2าง ๆ
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

- การจัดระเบียบสังคมและ
คุมครองเด็กและเยาวชน
2 ตั้งจุดบริการ

เพื่อสรางความปลอดภัยใน ตั้งจุดบริการความปลอดภัย

300,000

300,000

300,000 ตั้งจุดบริการ

ความปลอดภัย

ชีวิตและทรัพยสินของผูใช ทางถนน ดังนี้

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล ความปลอดภัย การเกิดอุบัติเหตุทาง

ทางถนนช2วง

รถใชถนนช2วงเทศกาลต2างๆ - ช2วงเทศกาลป6ใหม2

เทศกาล

ป6ละ 2 ครั้ง

ช2วยลดความเสี่ยงต2อ
ถนนในช2วงเทศกาล

1 จุดๆ ละ ๕ วัน

ต2างๆ เป_นการลด

- ช2วงเทศกาลสงกรานต

ความสูญเสียที่อาจเกิด

1 จุดๆ ละ ๕ วัน

ขึ้นแก2ร2างกายชีวิตและ
ทรัพยสินของ
ประชาชน

สํานักปลัด
เทศบาล
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ที่

โครงการ

3 ติดตั้งวงจรป\ด

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

- เพื่อลดช2องว2างและโอกาส ติดตั้งกลองโทรทัศน

(CCTV) ภายใน

ในการกระทําผิดของคนราย วงจรป\ด (CCTV)

เขตเทศบาล

ใหนอยลง

ภายในเขตเทศบาล

- เพื่อใชในการสืบสวน

จํานวน 50 จุด

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

30,000,000

30,000,000

30,000,000 ติดตั้งกลอง

งบเทศบาล

งบเทศบาล

- คดีประทุษรายต2อ

งบเทศบาล วงจรป\ด (CCTV ทรัพยสิน ชีวิตร2างกาย
ป6ละ 50 จุด

และเพศ ในเขต
เทศบาลนอยลง

จับกุมกระทําผิด

- ประชาชนและ

- เพื่อใชเป_นพยานหลักฐาน

นักท2องเที่ยวไดรับความ

ในการดําเนินคดีกับผู

ปลอดภัยในชีวิตและ

กระทําผิด

ทรัพยสินเพิ่มขึ้น

- เพื่อปLองกันและปราบ

- สามารถใชเป_นพยาน

ปรามอาชญากรรม

หลักฐานในการดําเนิน

- เพื่อรักษาความสงบ

คดีกับคนรายผูกระทํา

เรียบรอยของชุมชนและ

ผิดไดดีขึ้น

สังคมตลอดจนนักท2องเที่ยว

กองวิชาการ
และแผนงาน

แบบ ผ.01

- 197 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การสรางความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเขมแข็ง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
- แนวทางที่ 2.9 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการปLองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

1 เพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ เพิ่มอัตรากําลังเจาหนาที่

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

6,700,000

6,700,000

งบเทศบาล

งบเทศบาล

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

6,700,000 จัดจางเจาหนา สามารถเพิ่มประสิทธิ

การปLองกันและ

ปLองกันและบรรเทา

มาปฏิบัติงานดานการปLอง

บรรเทา

สาธารณภัยดานกําลังคน

กันและบรรเทาสาธารณภัย

เพิ่มขี้น 76

บรรเทาสาธารณภัยใด

จํานวน 76 อัตรา

คน

ดีขึ้นเนื่องจากมีอัตรา

สาธารณภัย

งบเทศบาล ที่ปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

ภาพในการปLองกันและ เทศบาล

กําลังเพิ่มขึ้นใกลเคียง
กับเครื่องมือเครื่องใช
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ที่

โครงการ

2 ปLองกันอัคคีภัย
ในชุมชน

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

- เพื่อใหประชาชนเขามามี - จัดหาเครื่องดับเพลิงเคมี

300,000

300,000

300,000 จํานวนชุมชน

ส2วนร2วมในการปLองกัน

แหง ขนาด ๑๐ ปอนด

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล ไดรับการปLอง การเกิดอัคคีภัยใน

อัคคีภัยในชุมชน

พรอมตูใส2ใหชุมชน

กันอัคคีภัย

ชุมชน

- สรางความปลอดภัยใน

- จัดซื้อเครื่องช2วยหายใจ

62 ชุมชน

- เป_นการสรางขวัญ

ชีวิตและทรัพยสินของ

(BA) ชนิดอัดอากาศแบบ

กําลังใจใหกับประชาชน

ประชาชน

สะพายหลัง ขนาด 300

ในชุมชนรวมทั้งให

BAR

ประชาชนเขามามี

- อัดเครื่องดับเพลิงเคมีที่

ส2วนร2วม

ใชแลวใหกับชุมชน
- ประชาสัมพันธการปLอง
กันอัคคีภัย โดยจัดทํา
สติกเกอรหมายเลข
โทรศัพทแจงเหตุเพลิงไหม

- ช2วยลดความเสี่ยงต2อ สํานักปลัด
เทศบาล
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ที่

โครงการ

3 ฝvกอบรมอาสา

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

เพื่อส2งเสริมใหประชาชนได จัดฝvกอบรมอาสาสมัคร

350,000

350,000

350,000 อาสาสมัคร

ทําใหประชาชนไดมี

สํานักปลัด

สมัครปLองกัน

รูจักปLองกันและช2วยเหลือ

ปLองกันสาธารณภัยใน

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล เขาร2วมอบรม

ความรูเกี่ยวกับการ

เทศบาล

และบรรเทา

ตนเองดานการปLองกัน

ชุมชน จํานวน 500 คน

สาธารณภัยใน

สาธารณภัยในชุมชน

500 คน

ต2างๆ ที่อาจเกิดขึ้นใน

ชุมชน
4 ปLองกันและ
บรรเทาภัยแลง

ปLองกันสาธารณภัย
ชุมชน

- เพื่อบรรเทาความเดือด

บรรเทาความเดือดรอนแก2

400,000

400,000

400,000 แกปbญหาภัย

- ประชาชนมีน้ําสะอาด สํานักปลัด

รอนของประชาชนที่ประ

ประชาชที่ขาดแคลนน้ํา

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล แลงใหกับผู

ใชในการอุปโภค บริโภค เทศบาล

สบภัยแลงในพื้นที่เทศบาล อุปโภค บริโภค และน้ํา

เดือดรอน

ที่เพียงพอและทั่วถึง

นครนครศรีธรรมราช

เพื่อการเกษตร โดยกําหนด

95%

- สามารถแกปbญหา

- เตรียมการปLองกันและ

แนวทางช2วยเหลือทั้งระยะ

การขาดแคลนน้ําในช2วง

ประสานการปฏิบัติงาน

สั้น และระยะยาว

หนาแลงได

ระหว2างส2วนราชการต2างๆ
ที่เกี่ยวของ ทั้งหน2วย
ปฏิบัติ และหน2วยสนับ
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

สนุนใหสามารถดําเนินการ
ปLองกันและแกปbญหาได
อย2างรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ
5 ส2งเสริมสนับสนุน - เพื่อส2งเสริมใหสมาชิก
กิจกรรม อปพร. อปพร. มีส2วนร2วมใน
เทศบาลนคร

- จัดฝvกซอมทบทวนการใช
อุปกรณเครื่องมือใหกับ

กิจกรรมต2างๆ และฝvกซอม อปพร. เดือนละ ๑ ครั้ง

นครศรีธรรมราช การใชอุปกรณเครื่องมือ

- จัดให อปพร.ร2วม

เครื่องใช สรางความเขมแข็ง กิจกรรมของเทศบาลในงาน
ใหกับศูนย อปพร.เทศบาล เทศกาลต2างๆ เช2น เทศกาล
นครนครศรีธรรมราช

ป6ใหม2 เทศกาลสงกรานต

- สนับสนุนงบประมาณ

เทศกาลงานเดือนสิบ

การจัดกิจกรรมของ อปพร. เทศกาลลอยกระทง ฯลฯ
- จัดกิจกรรมวัน อปพร.

50,000

50,000

งบเทศบาล

งบเทศบาล

50,000 อปพร.ร2วม

ศูนย อปพร.เทศบาล

งบเทศบาล กิจกรรมเทศกาล นครนครศรีธรรมราช
ต2างๆ 5 ครั้ง

มีความพรอมในการ
ปฏิบัติงานกิจกรรม
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สํานักปลัด
เทศบาล

แบบ ผ.01

- 201 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมแห2งการเรียนรูและภูมิปbญญาเพื่อสรางคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
- แนวทางที่ 3.1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน แหล2งเรียนรู และสนับสนุนการมีส2วนร2วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส2วน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

1 แข2งขันคนเก2ง

- เพื่อคัดเลือกนักเรียน

- นักเรียนคนเก2งไดรับการ

400,000

500,000

600,000 นักเรียนที่เขา

เทศบาลระดับ

คนเก2งโรงเรียนในสังกัด

พัฒนาดานวิชาการเต็มตาม

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล แข2งขันประสบ ชื่อเสียงใหกับโรงเรียน

ประเทศ

เทศบาลฯ ระดับชั้น ป.5

ศักยภาพ ครูผูสอนมีการ

และ ม.2 เป_นตัวแทนเขา พัฒนาการจัดการเรียน

- นักเรียนคนเก2งสราง สํานักการศึกษา

ผลสําเร็จ

เทศบาลและทองถิ่น

100%

- นักเรียน ครู มีขวัญ

แข2งขันระดับประเทศ ใน

การสอนอยู2เสมอ

กําลังใจในการทํางาน

5 กลุ2มสาระการเรียนรู

- นักเรียนที่เป_นตัวแทนได

- เทศบาลนครนคร-

ประกอบดวย

รับทุนสนับสนุนในการ

ศรีธรรมราชมีชื่อเสียง

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เตรียมความพรอมเพื่อเขา

ในดานการจัดการ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

ร2วมการแข2งขันระดับ

ศึกษาเป_นที่ประจักษใน

สังคมศึกษาฯ ตามกําหนด

ประเทศ

ระดับประเทศ
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

การที่กรมส2งเสริมการ

- เทศบาลนครนครศรี

ปกครองทองถิ่นกําหนด

ธรรมราชมีชี่อเสียงในดาน

- จัดเตรียมความพรอม

การจัดการศึกษาเชิง

ใหกับนักเรียนตัวแทน

ประจักษในระดับประเทศ

และจัดส2งนักเรียนและครู
ผูฝvกสอนเขาแข2งขันใน
ระดับประเทศตามกําหนด
การที่กรมส2งเสริมการ
ปกครองทองถิ่นกําหนด

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

2 แข2งขันทักษะ

- เพื่อพัฒนาทักษะทาง

- นักเรียนทุกคนไดรับการ

2,500,000

2,500,000

2,500,000 นักเรียนที่เขา

วิชาการระดับ

วิชาการของนักเรียนโรง

พัฒนาทักษะดานวิชาการ

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล ร2วมแข2งขัน

เทศบาล

เรียนในสังกัดทั้ง 8 กลุ2ม

ตรงตามความถนัดและ

ประสบผล

- ครูผูสอนทุกคนไดรับ

ระดับภาค และ

สาระการเรียนรู

ความสามารถของตนเอง

สําเร็จ 80%

การพัฒนาสู2ความเป_น

ระดับประเทศ

- เพื่อกระตุนครูผูสอนให

ครบทั้ง 8 กลุ2มสาระการ

ครูมืออาชีพ

เกิดความกระตือรือรนใน

เรียนรู

- ผูปกครอง/ชุมชนมี

การพัฒนาวิชาชีพ

- ครูผูสอนทุกคนเกิดความ

ความพึงพอใจต2อการ

- เพื่อจัดนิทรรศการเผย

กระตือรือรนในการพัฒนา

จัดการศีกษาโดยรวม

แพร2ผลงานนักเรียน/ครู

วิชาชีพของตน

ของเทศบาล

ผูสอนโรงเรียนในสังกัด

- นักเรียน/ครูผูสอนโรง

- ตัวแทนนักเรียนแต2

- เพื่อคัดเลือกนักเรียน

เรียนในสังกัดไดแลก

ละกลุ2มสาระการเรียนรู

เป_นตัวแทนเขาแข2งขัน

เปลี่ยนเรียนรูและร2วม

ที่เขาแข2งขันในระดับ

ทักษะวิชาการระดับภาค/

ภาคภูมิใจในผลงาน

ภาค/ระดับประเทศ

ประเทศ
- จัดส2งนักเรียนตัวแทน

- นักเรียนเกิดการเรียน สํานักการศึกษา
รูอย2างมีความสุข

ประสบความสําเร็จ
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

เขาแข2งขันในระดับภาค

- ไดตัวแทนนักเรียนแต2ละ

- เทศบาลนครนครศรี

และระดับประเทศ

กลุ2มสาระการเรียนรูเขา

ธรรมราชประสบความ

แข2งขันในระดับภาค/

สําเร็จในการประกวด/

ประเทศ

จัดการแข2งขันทักษะ
วิชาการในระดับภาค/
ประเทศ
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ที่

โครงการ

3 การพัฒนาการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

- เพื่อพัฒนาและเสริมสราง - สถานศึกษาโรงเรียนใน

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

3,000,000

3,000,000

งบเทศบาล

งบเทศบาล

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

3,000,000 - ระดับความ

- คณะกรรมการสถาน สํานักการศึกษา

จัดการศึกษาโดย ความเขมแข็งของคณะ-

สังกัดเทศบาล

ใชโรงเรียนเป_น

- คณะกรรมการสถาน

ปกครองและ

เขมแข็งสามารถเขาไป

ฐานในการพัฒนา พื้นฐานใหเขามามีบทบาท ศึกษาโรงเรียนในสังกัด

ชุมชนต2อการ

มีบทบาทในการจัดการ

ทองถิ่น

ในการจัดการศึกษาของ

ทุกคน

จัดการศึกษา

ศึกษาของโรงเรียน

(SBMLD)

โรงเรียน

- จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ของโรงเรียน

- โรงเรียนในสังกัดมี

- เพื่อพัฒนาและเสริมสราง การจัดการศึกษา เช2น ส2ง

- จํานวน

ความคล2องตัวในการ

ใหโรงเรียนในสังกัดมีความ เสริมภูมิปbญญาทองถิ่น

โรงเรียน 10

จัดการศึกษา

คล2องตัวในการจัดการศึกษา เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

โรงเรียน

- โรงเรียนในสังกัดจัด

กรรมการสถานศึกษาขั้น

เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน

งบเทศบาล พึงพอใจของผู ศึกษาขั้นพื้นฐานมีความ

พระราชดําริ ส2งเสริมอาชีพ

การศึกษาในระบบและ

- เพื่อพัฒนาและส2งเสริมให ระหว2างเรียนหรือกิจกรรม

นอกระบบ และตาม

โรงเรียนในสังกัดเป_นฐานใน อื่นๆ ที่เกี่ยวของ เป_นตน

อัธยาศัยใหประชาชน

การพัฒนาทองถิ่นอย2างเป_น

ไดเรียนรูตลอดชีวิต

ระบบเกิดการเรียนรูตลอด
ชีวิต
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

4 สนับสนุนพัฒนา

- ดําเนินการคัดเลือก

- นักเรียนไดรับการพัฒนา

500,000

600,000

700,000 ตัวแทนนักเรียน - ไดผูเรียน/นักเรียน

อัจฉริยภาพ

นักเรียนคนเก2งโรงเรียน

ดานวิชาการเต็มตาม

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล ที่เขาร2วมแข2ง

นักเรียนคนเก2ง

ในสังกัดทั้งระดับประถม

ศักยภาพ ครูผูสอนมีการ

ขันประสบผล

การแข2งขันระดับ

เทศบาล

ศึกษาและระดับมัธยม

พัฒนาการจัดการเรียน

สําเร็จ 80%

ประเทศ

ศึกษา เขาแข2งขันวิชาการ

การสอนอยู2เสมอ

- ผูเรียน/นักเรียนที่

ในระดับประเทศกับ

- นักเรียนที่เป_นตัวแทนได

เป_นตัวแทนประสบ

สถาบันการศึกษาที่มีชื่อ

รับทุนสนับสนุนในการ

ความสําเร็จในการ

เสียง หน2วยงานของรัฐ

เตรียมความพรอมเขา

เขาร2วมการแข2งขัน

ดานการศึกษา เช2น

แข2งขันระดับประเทศ

ระดับประเทศ

โครงการเพชรยอดมงกุฎ

- เทศบาลฯ มีชื่อเสียงใน

- เทศบาลฯ มีชื่อเสียง

ที่เป_นตัวแทนเขาร2วม

ของ สพฐ. โครงการวิชาการ ดานการจัดการศึกษา

ดานการจัดการศึกษา

สู2โอลิมป\คของ สพฐ.

เชิงประจักษในระดับ

เป_นที่ประจักษในการ

โครงการพัฒนาอัจฉริย

ประเทศ

สอบระดับประเทศ

ภาพของ สสวท. เป_นตน
- สนับสนุนงบประมาณ

สํานักการศึกษา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

สํานักการศึกษา

ในการดําเนินการเตรียม
ความพรอม และจัดส2ง
นักเรียนพรอมครูผูฝvกสอน
เขาร2วมการแข2งขันระดับ
ประเทศ
5 วัดผลและประ

เพื่อจัดทําเครื่องมือวัดผล

จัดสอบวัดผลนักเรียนทุก

200,000

200,000

200,000 จํานวนนักเรียน นักเรียนสามารถรู

เมินผลการ

ใหกับโรงเรียนในสังกัด

คน ป6การศึกษาละ 2 ครั้ง

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล เขาสอบวัดผล ระดับผลการเรียนรู

ศึกษา

เทศบาล

9,596 คน

ของตนเองของแต2ละ
ภาคการศึกษา
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ที่

โครงการ

6 ประชุมอบรม

วัตถุประสงค
- เพื่อพัฒนาบุคลากรใน

สัมมนาพนักงาน สังกัดใหมีความรูความ

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

- ครูผูสอน นักเรียนในสัง

2,500,000

2,500,000

กัดทุกคนไดรับการพัฒนา

งบเทศบาล

งบเทศบาล

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

2,500,000 - รอยละของ

- ครูผูสอนโรงเรียนใน สํานักการศึกษา

งบเทศบาล พนักงานครูและ สังกัดสามารถจัดการ

ครูเทศบาลและ

สามารถในดานการจัดการ ความรู ความสามารถในการ

บุคลากรทาง

เรียนการสอนไดบรรลุ

บุคลากรทาง

เรียนการสอน บรรลุตาม

จัดการเรียนการสอนตาม

การศึกษาเขา

ตามเปLาหมายของหลัก

การศึกษา

เปLาหมายของหลักสูตร

หลักสูตรแกนกลาง

รับอบรม

สูตรแกนกลาง

แกนกลาง

- ครูผูสอนโรงเรียนในสัง

- จัดประชุม

- ครูผูสอนโรงเรียนใน

- เพื่อสรางเสริมประสิทธิ

กัดทุกคนไดรับการจัดการ

อบรมสัมมนา

สังกัดสามารถจัดการ

ป6ละ 5 ครั้ง

เรียนการสอนดวย

ภาพการเรียนการสอนดวย เรียนการสอนดวยเทคโน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

โลยี

เทคโนโลยี

- เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

- ผูบริหารการศึกษาและ

- ผูบริหารสถานศึกษา

ผูบริหารสถานศึกษา และ

บุคลากรทางการศึกษาได

และบุคลากรทางการ

บุคลากรทางการศึกษา

รับการพัฒนาศักยภาพ

ศึกษาสามารถบริหาร

- เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย

และมีความสามารถในการ

จัดการไดอย2างมีประ

การจัดการศึกษาใหบรรลุ

บริหารจัดการศึกษา

สิทธิภาพและเกิด

เปLาหมายของหน2วยงาน

ประสิทธิผล
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ที่

โครงการ

7 พัฒนาวิชาการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

- เพื่อพัฒนาวิชาการของ

- สนับสนุนและสรรหา

11,000,000

11,000,000

11,000,000 มีครูปฏิบัติการ

- นักเรียนทุกคนมี

และบุคลากรทาง โรงเรียนมีความกาวหนา

ครูปฏิบัติการสอนอัตรา

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล สอนในสาขา

ความสามารถเรียนรู

การศึกษาใน

ทุกกลุ2มสาระการเรียนรู

จางชั่วคราว จํานวน

วิชาที่ขาดแคลน และพัฒนาตนเองได

โรงเรียน

- เพื่อพัฒนาการเรียนรู

101 อัตรา ปฏิบัติการ

จํานวน 101

เต็มศักยภาพ

ของนักเรียนใหมีผลสัม

สอนในโรงเรียนสาขาวิชา

คน

- นักเรียนทุกคนพัฒนา

ฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

ที่ขาดแคลน

การเรียนรูใหมีผล

- เพื่อพัฒนาการเรียนการ

- จัดจางพนักงานขับรถ

สัมฤทธิ์ทางการเรียน

สอนโดยนํานวัตกรรมไป

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

ทุกกลุ2มสาระการเรียน

ใชในการพัฒนางาน

จํานวน 10 อัตรา

รูสูงขึ้น

วิชาการ

- ชุมชนและผูปกครอง

- เพื่อใหชุมชนมีส2วนร2วม

มีส2วนร2วมในการสนับ

ในการพัฒนาวิชาการ

สนุนส2งเสริมการศึกษา

- เพื่อจัดกระบวนการ

ของโรงเรียนมากขึ้น

สํานักการศึกษา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค
บริหารบุคลากรปฏิบัติ
การสอนใหมีความ
เหมาะสมและตรงความรู
ความสามารถในสาขา
วิชาเอกเฉพาะตําแหน2ง

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

- เพื่อจัดทําแผนพัฒนา

- สนับสนุนค2าใชจ2ายใน

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

8 การประชุมเชิง

แผนพัฒนาการ
ศึกษา 20
ศูนย
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

สถานศึกษาและสํานัก

550,000

550,000

550,000 - จํานวนโรง

สถานศึกษาและสํานัก

แผนพัฒนาการ

ศึกษาของสถานศึกษาและ การศึกษาไดรับรางวัล

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล เรียนส2งแผน

การศึกษาไดรับรางวัล

ศึกษาดีเด2น

สํานักการศึกษาเขาประ

เขาประกวด

จากการส2งแผนเขา

ระดับสถาน

กวด

จํานวน 10

ประกวด

9 การประกวด

เพื่อจัดส2งแผนพัฒนาการ

ศึกษาและระดับ

โรงเรียน

องคกรปกครอง

- จํานวนสถาน

ส2วนทองถิ่น

ศึกษาและสํา
นักการศึกษา
ที่ไดรับรางวัล
จากการส2งแผน
เขาประกวด

สํานักการศึกษา
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ที่

โครงการ

10 อาหารกลางวัน

วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนไดรับ

เปLาหมาย
จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณเครื่อง

ประทานอาหารมื้อกลางวัน บริโภคสําหรับประกอบ

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

25,000,000

25,000,000

25,000,000 จํานวนนักเรียน นักเรียนทุกคนไดรับ

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล และเด็กศูนย

ประทานอาหาร ที่มี

ทุกคน ครบทุกวันตลอด

อาหารกลางวันในสถาน

พัฒนาเด็กเล็ก คุณภาพ และเพียงพอ

ป6การศึกษา

ศึกษาสังกัดเทศบาล

ไดรับอาหาร

และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กลางวัน
9,596 คน

ตลอดป6การศึกษา

สํานักการศึกษา
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ที่

โครงการ

11 อาหารเสริมนม

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

23,603,400 จํานวนนักเรียน เด็กไดรับอาหารเสริม

- เพื่อใหเด็กไดรับอาหาร

- โรงเรียนสังกัดเทศบาล

23,603,400

23,603,400

เสริมนมอย2างทั่วถึงและ

- โรงเรียนสังกัด สพฐ.

งบเทศบาล

งบเทศบาล

เพียงพอ

จํานวน 4 โรงเรียน

พัฒนาเด็กเล็ก มีสุขภาพร2างกาย

- เพื่อเสริมสรางสุขภาพ

- ศูนยการศึกษาพิเศษ

ไดรับอาหาร

งบเทศบาล และเด็กศูนย

ร2างกายของเด็กใหสมบูรณ ประจําจังหวัด

เสริมนม

แข็งแรง

9,596 คน

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 20 ศูนย

นมอย2างเพียงพอทําให
แข็งแรงมากยิ่งขึ้น

สํานักการศึกษา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

12 ปรับปรุงหลักสูตร - เพื่อปรับปรุงหลักสูตร

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

สถานศึกษาโรงเรียนใน

200,000

250,000

300,000 - รอยละความ - สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา

ประถมศึกษา/

สถานศึกษาของโรงเรียนใน สังกัดเทศบาล จํานวน

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล พึงพอใจของ

มัธยมศึกษา

สังกัด

10 โรงเรียน มีการปรับ

บุคลากรใน

- เพื่อประเมินผลการใช

ปรุงหลักสูตรอย2างนอยป6

สถานศึกษาต2อ - หลักสูตรสถานศึกษา

หลักสูตรสถานศึกษา

ละ 1 ครั้ง และมีหลักสูตร

การพัฒนาหลัก ไดรับการพัฒนา /

โรงเรียนในสังกัด

สถานศึกษาสอดคลองกับ

สูตร

ปรับปรุงใหสอดคลอง

หลักสูตรแกนกลางการ

- ปรับปรุง

กับความตองการและ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรป6ละ

เหมาะสมกับสภาพ-

1 ครั้ง

การณที่เปลี่ยนแปลงไป

ในสังกัดมีหลักสูตรที่มี
ประสิทธิภาพ
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ที่

โครงการ

13 ส2งเสริมพัฒนา

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน จัดประชุมสัมมนาเชิง

การจัดการเรียน การสอนใหสอดคลองกับ

ปฏิบัติการในการพัฒนา

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

300,000

300,000

300,000 ประชุมเชิง

พนักงานครู บุคลากร

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล ปฏิบัติการ

ทางการศึกษาในสังกัด

การสอนรองรับ

นโยบายประชาคมอาเซียน การเรียนการสอน ศึกษา

จํานวน 1 ครั้ง มีความรู ความสามารถ

การเขาสู2ประชา

ดูงาน ประเทศเพื่อนบาน

ในดานการจัดการเรียน

คมอาเซียน

ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล

การสอนหลักสูตรสถาน
ศึกษาใหเป_นปbจจุบัน
และสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของ
ประเทศเพื่อนบานใน
กลุ2มอาเซียน

สํานักการศึกษา

- 217 -

ที่

โครงการ

14 จัดซื้อวัสดุ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

- เพื่อใหโรงเรียนเทศบาล จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑประ
เภทต2างๆ เช2น โตqะ เกาอี้

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

15,000,000

15,000,000

15,000,000 จํานวนวัสดุและ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล สํานักการศึกษา

งบเทศบาล

งบเทศบาล

ครุภัณฑสําหรับ

และศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

งบเทศบาล ครุภัณฑที่จัดซื้อ 10 โรงเรียน และศูนย

โรงเรียนและ

วัสดุครุภัณฑเพียงพอในการ คอมพิวเตอร รถตู อุปกรณ

ป6ละ 50

พัฒนาเด็กเล็ก มีวัสดุ

ศูนยพัฒนาเด็ก

ปฏิบัติงาน

สื่อการเรียนการสอน หรือ

รายการ

ครุภัณฑเพียงพอในการ

เล็ก

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

วัสดุครุภัณฑประเภทอื่นๆ

ปฏิบัติงาน ทําใหการ

ในการบริหารการจัดการ

ใหกับโรงเรียนในสังกัด

ปฏิบัติงานมีประสิทธิ-

เรียนการสอน

เทศบาล และศูนยพัฒนา

ภาพมากขึ้น

เด็กเล็ก
15 ก2อสรางปรับปรุง เพื่อก2อสราง ปรับปรุง

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

อาคารเรียนหรือ ซ2อมแซมหรือต2อเติมอาคาร 10 โรงเรียน และศูนย

30,000,000

30,000,000

งบเทศบาล

งบเทศบาล

30,000,000 โรงเรียนในสัง

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล สํานักการศึกษา

งบเทศบาล กัดเทศบาลและ 10 โรงเรียนและศูนย

อาคารประกอบ

เรียน อาคารประกอบอื่นๆ พัฒนาเด็กเล็ก 20 ศูนย

ศูนยพัฒนาเด็ก พัฒนาเด็กเล็กมีอาคาร

อื่น ๆ

ใหมั่นคงถาวรสวยงามหรือ

เล็กเทศบาลมี เรียนที่เพียงพอ

ก2อสรางอาคารเรียนใหม2ให

อาคารเรียน

เพียงพอกับจํานวนนักเรียน

เพียงพอ 100%

หรือทาสีอาคารเรียน ฯลฯ
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

16 ปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อใหภูมิทัศนภายใน

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

500,000

500,000

500,000 จํานวนโรงเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล สํานักการศึกษา

10 โรงเรียน และศูนย

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล เรียนและศูนย 10 โรงเรียนและศูนย

ภายในโรงเรียน

โรงเรียน และศูนยพัฒนา

หรือศูนยพัฒนา

เด็กเล็กสวยงาม มีระเบียบ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

พัฒนาเด็กเล็กที่ พัฒนาเด็กเล็กมีภูมิทัศน

เด็กเล็ก

น2าอยู2สรางบรรยากาศที่ดี

ไดรับการปรับ สวยงาม น2าอยู2

20 ศูนย

ต2อการเรียนการสอน
17 การพัฒนา

เพื่อส2งเสริมพัฒนาความรู

ปรุง
จัดอบรมใหความรูแก2

พนักงานครูของ

ความสามารถใหกับพนักงาน พนักงานครูของโรงเรียน

โรงเรียนสังกัด

ครูของโรงเรียนในสังกัด

ในสังกัดเทศบาล และครู

เทศบาล

เทศบาล

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

1,425,000

1,425,000

งบเทศบาล

งบเทศบาล

1,425,000 จํานวนพนักงาน พนักงานครูของโรงเรียน สํานักการศึกษา
งบเทศบาล ครูเขารับการ
อบรม

ในสังกัดเทศบาลมี
ความรูความสามารถ
ดานการจัดการเรียน
การสอนมากยิ่งขึ้น
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

-

4,000,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

18 จัดงานชุมนุม

- เพื่อส2งเสริมใหกิจการ

จัดงานชุมนุมลูกเสือทอง

ลูกเสือทองถิ่น

ลูกเสือทองถิ่นใหมีความ

ถิ่นไทย ระดับภาคใต

ไทย

เจริญกาวหนา

ฟyzนฟูใหมีความเจริญ

- เพื่อส2งเสริมใหลูกเสือ

กาวหนา

เนตรนารี มีความเขาใจใน

- ลูกเสือ เนตรนารี ได

หลักการและวิธีการของ

รับการพัฒนาใหมี

ลูกเสือ

ศักยภาพและความ

- เพื่อพัฒนาลูกเสือ เนตร

พรอมในการเขาร2วม

นารีใหมีศักยภาพและ

กิจกรรมลูกเสือระดับ

ความพรอมในการเขาร2วม

ชาติและนานาชาติ

กิจกรรมลูกเสือระดับชาติ
และระดับนานาชาติ

งบเทศบาล

จํานวน 1 ครั้ง - กิจการลูกเสือทองถิ่น สํานักการศึกษา
ไดรับการส2งเสริมและ
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ที่

โครงการ

19 พัฒนาหองสมุด
โรงเรียน

20 ส2งเสริมกิจกรรม

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

เพื่อส2งเสริมใหเด็กนักเรียน จัดซื้อหนังสือใหกับหองสมุด
ไดมีหนังสืออ2านที่หลากหลาย โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

1,000,000

1,000,000

1,000,000 จํานวน 10

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล โรงเรียน

เด็กนักเรียนไดมีหนังสือ สํานักการศึกษา
อ2านที่หลากหลายมาก

มากขึ้น และส2งเสริมใหเด็ก

ยิ่งขึ้น และเด็กมีนิสัย

มีนิสัยรักการอ2านมากขึ้น

รักการอ2านมากขึ้น

- เพื่อพัฒนาบุคลากรใน

- ครูผูสอน/บุคลากร

550,000

770,000

880,000 จํานวน 10

โรงเรียนในสังกัด

รักการอ2านใน

สังกัดใหมีความรูความ

นักเรียนในสังกัดทุกคนได

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล โรงเรียน

จํานวน 10 โรงเรียน

สถานศึกษา

สามารถในดานการจัด

รับการพัฒนาความรู

สามารถบริหารจัด

อปท.

กิจกรรมส2งเสริมการอ2าน

ความสามารถในดานการ

กิจกรรมส2งเสริมการ

- เพื่อสรางเสริมประสิทธิ- อ2าน

อ2านไดอย2างมีประสิทธิ

ภาพการเรียนการสอนดวย

- ครูผูสอน/บุคลากร

ภาพและเกิดประสิทธิ

กิจกรรมส2งเสริมการอ2าน

โรงเรียนในสังกัดทุกคน

ผล ตลอดจนไดรับ

- เพื่อพัฒนาศักยภาพของ ไดรับการพัฒนาในการ

การสนับสนุน

ผูบริหารสถานศึกษา และ จัดการเรียนการสอนดวย

งบประมาณจากกรม

บุคลากรทางการศึกษา ใน กิจกรรมส2งเสริมการอ2าน

ส2งเสริมการปกครอง

การบริหารจัดการศึกษา

ทองถิ่น และหรือ สสส.

- ผูบริหารการศึกษาและ

สํานักการศึกษา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค
ดานการอ2าน

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

บุคลากรทางการศึกษาได
รับการพัฒนาศักยภาพ
ความสามารถในการบริหาร
จัดการศึกษาดานการอ2าน

21 พัฒนาศูนยการ

เพื่อจัดการเรียนอาเซียน

สถานศึกษาโรงเรียนในสัง

500,000

500,000

500,000 จํานวนโรงเรียน สถานศึกษาโรงเรียนใน สํานักการศึกษา

เรียนรูอาเซียน

ศึกษาในสถานศึกษา

กัดมีศูนยการเรียนรูอาเซียน

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล ที่มีศูนยอาเซียน สังกัดสามารถใช

ศึกษา

โรงเรียนในสังกัด

ศึกษา

ศึกษา 10

ประโยชนจากศูนยการ

โรงเรียน

เรียนรูอาเซียนศึกษาที่
จัดชั้นในโรงเรียนไดเป_น
อย2างดี

22 พัฒนาสื่อการ

เพื่อพัฒนาสื่อการเรียน

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

เรียนการสอน

การสอน โดยการมีส2วน จํานวน 10 โรงเรียน

โดยการมีส2วน

ร2วมของครู ชุมชน และ

385,000

385,000

385,000 จํานวนโรงเรียน โรงเรียนมีสื่อการเรียน สํานักการศึกษา

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล ที่พัฒนาสื่อ

การสอนจากการมีส2วน

การเรียนการ ร2วมของครู ชุมชน

ร2วมของครูชุมชน นักเรียน

สอน 10

และนักเรียน

โรงเรียน

และนักเรียน

- 222 -

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

23 พัฒนาการเรียนรู เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

880,000

880,000

880,000 จํานวนโรงเรียน ครูผูสอนมีความรูความ สํานักการศึกษา

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล ที่พัฒนาการจัด เขาใจในการจัดทํา/ใช

สู2ประชาคม

การสอนในกลุ2มสาระการ

เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน

อาเซียน

เรียนรูต2างๆ ใหพรอมเขา

การสอนของโรงเรียนใน

การเรียนการ

แผน เพื่อใชในการ

สู2ประชาคมอาเซียน

สังกัด

สอน 10

พัฒนาการจัดการเรียนรู

- ครูผูสอนสามารถจัดทํา/

โรงเรียน

สู2ประชาคมอาเซียน

ใชแผนการจัดการเรียนรูที่
สอดคลองกับการเขาสู2
ประชาคมอาเซียน
24 อุดหนุนชุมนุม

เพื่อจ2ายเป_นเงินอุดหนุนการ องคกรปกครองส2วนทองถิ่น

40,000

40,000

ลูกเสือทองถิ่น

เขาร2วมกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ ที่ไดรับมอบหมายจากกรม

งบเทศบาล

งบเทศบาล

แห2งชาติ

ทองถิ่นแห2งชาติ

40,000 จ2ายเป_นเงินอุด องคกรปกครองส2วน
งบเทศบาล หนุนใหแก2

ทองถิ่นที่ไดรับมอบ-

ส2งเสริมการปกครองทองถิ่น

ชุมนุมลูกเสือฯ หมายไดจัดกิจกรรม

ใหจัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ

จํานวน 1 ครั้ง ชุมนุมลูกเสือทองถิ่น

ทองถิ่นแห2งชาติ

แห2งชาติ

สํานักการศึกษา

แบบ ผ.01

- 223 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมแห2งการเรียนรูและภูมิปbญญาเพื่อสรางคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
- แนวทางที่ 3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่

โครงการ

1 เชื่อมต2อเครือ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

- เพื่อใหบุคลากรในโรงเรียน เชื่อมต2ออินเตอรเน็ตความ

ข2ายอินเตอรเน็ต กาวทันนวัตกรรมสิ่งใหม2ๆ
- เพื่อพัฒนาโรงเรียนใน

เร็วสูงสําหรับโรงเรียนสังกัด

ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

1,596,000

1,596,000

1,596,000 โรงเรียนในสัง

บุคลากรในโรงเรียน

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล กัดเทศบาล

สามารถคนหาความรู

มีอินเตอรเน็ต

ขอมูลใหม2ๆ ไดรวดเร็ว

สังกัดเทศบาลใหมีความ

ความเร็วสูง

กาวทันข2าว และ เหตุ

ทันสมัยและกาวทัน

10 โรงเรียน

การณปbจจุบันไดทัน

เทคโนโลยี

เทศบาล

งบประมาณและที่มา

ท2วงที

สํานักการศึกษา

แบบ ผ.01

- 224 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมแห2งการเรียนรูและภูมิปbญญาเพื่อสรางคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
- แนวทางที่ 3.3 ส2งเสริมและสนับสนุนใหเด็กเป_นคนดี มีความรูคู2คุณธรรม
ที่

โครงการ

1 พัฒนาแหล2ง

วัตถุประสงค
- เพื่อจัดหา / จัดซื้อวัสดุ

เปLาหมาย
สถานศึกษาโรงเรียนใน

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

100,000

150,000

200,000 - จํานวน

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล โรงเรียนที่ไดรับ รูสําหรับประชาชนใน

โรงเรียนเป_นแหล2งเรียน สํานักการศึกษา

เรียนรูของ

อุปกรณสนับสนุนแหล2งการ สังกัดเทศบาล

โรงเรียน

เรียนรูใหกับโรงเรียน

การพัฒนา

ทองถิ่นไดอย2างมี

ประถมศึกษาและมัธยม

แหล2งเรียนรู

ประสิทธิภาพ

ศึกษา

10 โรงเรียน

- 225 -

ที่

โครงการ

2 วันเด็กแห2งชาติ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

- เพื่อสนับสนุนใหนักเรียน จัดกิจกรรมส2งเสริมใหเด็ก

400,000

400,000

400,000 เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนไดมี

และเด็กเยาวชนพัฒนา

และเยาวชนไดมีประสบ

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล เขาร2วมกิจกรรม ประสบการณ ทักษะ

ศักยภาพของตนเอง

การณทั้งดานทักษะ ความรู

3,000 คน

ความรู การแสดงออก

- เพื่อส2งเสริมการแสดงออก ความคิด ความสามารถ

และการบันเทิงและ

ซึ่งความรูความคิดและ

ภาคภูมิใจที่เห็นผูใหญ2

การแสดงออก และการ

ทักษะของเด็กและเยาวชน บันเทิง

เห็นความสําคัญของ

- เพื่อใหเด็กและเยาวชน

เด็ก

ไดมีประสบการณจริงทั้ง
ภาคทฤษฏีและภาค
ปฏิบัติจากกิจกรรม
นิทรรศการ

สํานักการศึกษา

แบบ ผ.01

- 226 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมแห2งการเรียนรูและภูมิปbญญาเพื่อสรางคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
- แนวทางที่ 3.4 ส2งเสริมและสนับสนุนใหเด็กและเยาวชน ใชเวลาว2างใหเป_นประโยชนดวยกีฬา ดนตรี และกิจกรรมนันทนาการ
ที่

โครงการ

1 ส2งเสริมสุขภาพ

วัตถุประสงค
เพื่อใหเด็กและเยาวชนได

เปLาหมาย
- จัดการแข2งขันกีฬาชุมชน

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

3,500,000

3,500,000

งบเทศบาล

งบเทศบาล

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

3,500,000 จํานวนชุมชน

ประชาชนมีการออก

กองสวัสดิการ

และการแข2งขัน

มีสถานที่ และอุปกรณกีฬา และเยาวชน

กีฬาในชุมชน

ในการออกกําลังกายอย2าง

- ชุมชนในเขตเทศบาล

ทั่วถึงทุกชุมชน

จํานวน 62 ชุมชน

- เพื่อเป_นการส2งเสริม

จัดการแข2งขันกีฬา ดังนี้

500,000

500,000

500,000 - มีนักเรียนเขา - ผูเขาร2วมกิจกรรมจะ สํานักการศึกษา

กีฬานักเรียนกลุ2ม สุขภาพของนักเรียน

- ฟุตบอล

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล ร2วมกิจกรรม

โรงเรียนเทศบาล - เพื่อใหนักเรียนได

- ฟุตซอล

ประมาณ

- ผูเขาร2วมกิจกรรมจะ

แสดงออกถึงความสามารถ

- วอลเลยบอล

5,000 คน

มีความรักความสามัคคี

- เพื่อเชื่อมความสัมพันธ

- เทเบิลเทนนิส

- จํานวน

ซึ่งกันและกัน

- เซปbกตะกรอ

2 จัดการแข2งขัน

งบเทศบาล เขาร2วมแข2งขัน กําลังกายโดยทั่วถึงและ สังคม
62 ชุมชน

มีความรูความเขาใจใน
การดูแลสุขภาพ
มีสุขภาพดีขึ้น

การประสานสัมพันธ

โรงเรียนที่ร2วม กันยิ่งขึ้น
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

- เปตอง

การแข2งขัน

- กรีฑา

9 โรงเรียน

- แบดมินตัน
3 บริหารจัดการ

- เพื่อสรางสังคมการเรียนรู จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

อุทยานการเรียนรู - เพื่อเนนการปลูกฝbงนิสัย ประจําอุทยานการเรียนรู
การอ2านในบรรยากาศ

3,000,000

3,000,000

งบเทศบาล

งบเทศบาล

และจัดกิจกรรม จํานวน

3,000,000 มีผูมาใชบริการ - ประชาชนทุกกลุ2มได กองวิชาการ
งบเทศบาล โซนกิจกรรม

ศึกษาเรียนรู

และแผนงาน

ต2างๆ ประมาณ - สรางนิสัยรักการอ2าน

รูปแบบใหม2ที่ใชเทคโนโลยี 10 อัตรา

180,000 คน ใหกับประชาชน

สารสนเทศ
4 บริหารจัดการ
พิพิธภัณฑเมือง

- เพื่อสรางแหล2งเรียนรูของ - จัดนิทรรศการถาวรป6ละ
เมืองเพิ่มเติม

๑ เรื่อง และจัดนิทรรศการ

- เพื่อใหประชาชนมี

หมุนเวียนป6ละ ๓ เรื่อง

ขอมูลเรียนรูหลากหลาย

- ผลิตแผ2นพับป6ละ

- เพื่อประชาสัมพันธ

5,๐๐๐ ฉบับ

พิพิธภัณฑเมือง

- จัดจางเจาหนาที่ประจํา

- เพื่อส2งเสริมการท2องเที่ยว พิพิธภัณฑเมือง 12 อัตรา

2,000,000

2,000,000

งบเทศบาล

งบเทศบาล

2,000,000 มีผูเขาชมป6ละ
งบเทศบาล ประมาณ
58,000 คน

- ประชาชนมีแหล2ง

กองวิชาการ

เรียนรูมากขึ้น

และแผนงาน

- ประชาชนมาเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑเมืองมากขึ้น
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

5 จัดส2งนักกีฬาเขา

- เพื่อส2งเสริมใหครูและ

- คัดเลือกนักกีฬาใน

3,500,000

3,500,000

ร2วมแข2งขันกีฬา

นักเรียนในสังกัดเทศบาล

โรงเรียนสังกัดเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

3,500,000 จัดส2งนักกีฬา

- ทําใหเกิดความรัก

งบเทศบาล เขาร2วมแข2งขัน ความสามัคคีต2อกัน

กรมส2งเสริมการ ไดตื่นตัวและใหความสนใจ เขาร2วมการแข2งขันกีฬา

ป6การศึกษาละ

- ทําใหเด็กมีร2างกาย

ปกครองทองถิ่น ดานกีฬา

องคกรปกครองส2วนทอง

2 ครั้ง

ที่แข็งแรงสมบูรณ

ระดับภาค และ

- เพื่อส2งเสริมใหนักเรียน

ถิ่นแห2งประเทศไทย รอบ

นักกีฬา 200

ระดับประเทศ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

คัดเลือกระดับภาคใต และ

คน

ไดมีโอกาสเล2นและแข2งขัน รอบชิงชนะเลิศระดับ
กีฬาอย2างทั่วถึง และเห็น

ประเทศ ประเภทกีฬาดังนี้

คุณค2าของกีฬา

ฟุตซอล/ฟุตซอล เปตอง

- เพื่อเป_นตัวแทนเขา

แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส

แข2งขันระดับภาค และ

เซปbคตะกรอวอลเลยบอล

ระดับประเทศ

หมากรุก หมากฮอส
กรีฑา

สํานักการศึกษา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

6 ดําเนินการของ

เพื่อจัดกิจกรรมส2งเสริม

จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน

500,000

500000

500000 สภาเด็กและ

สภาเด็กและ

และสรางความเขมแข็ง

ในเขตเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล เยาวชนมีการ

จะไดดําเนินงานในรูป

กองสวัสดิการ

แบบสภาเด็กที่เป_น

สังคม

เยาวชนในระดับ ของสภาเด็กและเยาวชน

รวมกลุ2มต2อ

รูปธรรมในการเสนอ

เทศบาล

เนื่อง 100 % แผนและกิจกรรม
ในชุมชน

7 จัดทําและพิมพ

- เพื่อเผยแพร2เรื่องราวต2างๆ - จัดพิมพสารานุกรมเมือง

สารานุกรมเมือง ของเมืองนครศรีธรรมราชให จํานวน 1,000 ชุด
นครศรีธรรมราช ประชาชนและเยาวชนได
ศึกษาเรียนรู

2,000,000
งบเทศบาล

-

-

- จัดพิมพสารา ประชาชนและเยาวชน กองวิชาการฯ
นุกรมเมือง

ไดเรียนรูเรื่องราวของ

- จัดทํา DVD จํานวน

จํานวน 1,000 เมืองนครศรีธรรมราช

1,000 ชุด

ชุด

และมีความภูมิใจใน

- ประชาชนทั่วไปและ

- จัดทํา DVD บานเมืองของตนเอง

เยาวชนมีความภาคภูมิใจ

จํานวน 1,000

ในเมืองของตนเอง

ชุด

แบบ ผ.01

- 230 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมแห2งการเรียนรูและภูมิปbญญาเพื่อสรางคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
- แนวทางที่ 3.5 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสู2มาตรฐานสากล
ที่

โครงการ

1 ฝvกอบรมทักษะ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

จัดฝvกอบรมทักษะกระบวน

700,000

700,000

700,000 - จํานวนนัก

กระบวนการทาง กระบวนการทาง

การทางวิทยาศาสตรระดับ

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล เรียนฝvกทักษะ กระบวนการทางวิทยา-

วิทยาศาสตร

วิทยาศาสตรแก2นักเรียน

มัธยมศึกษา ณ มหาวิทยา

ระดับมัธยมศึกษา

ลัยวลัยลักษณ จํานวน

ในชีวิตประจําวันพรอม

๓๐ สัปดาห

เขาศึกษาต2ออุดมศึกษา

2 ส2งเสริมความ

เพื่อกระตุนและฝvกทักษะ

เปLาหมาย

เพื่อจัดการศึกษาสนอง

- จัดกิจกรรมนักเรียนเขา

เป_นเลิศทาง

เจตนารมณรัฐธรรมนูญแห2ง ค2ายวิชาการ

วิชาการ

ประเทศไทย พ.ศ.๒๕๔๐

- จัดปฐมนิเทศนักเรียน

และ พรบ.การศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย

แห2งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

146 คน

นักเรียนไดเรียนรูทักษะ สํานักการศึกษา
ศาสตร สามารถนําไปใช

500,000

500,000

500,000 - จัดกิจกรรม นักเรียน / ครู พัฒนา

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล ต2างๆ ป6ละ
6 ครั้ง

ศักยภาพสูงยิ่งขึ้น

สํานักการศึกษา
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ที่

โครงการ

3 แข2งขันทักษะ
ทางวิชาการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

เพื่อพัฒนาความรูและทักษะ จัดสอบแข2งขันนักเรียน

100,000

100,000

100,000 จํานวนนักเรียน นักเรียนมีความรูมีทักษะ สํานักการศึกษา

แก2นักเรียนใหมีคุณภาพ

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล เขาสอบแข2งขัน มีความกระตือรือรนใน

ระดับมัธยมศึกษา ทางการศึกษา
4 ประกันคุณภาพ

เปLาหมาย

คนเก2งทางวิชาการระดับ
มัธยมศึกษา ภาคเรียนละ

644 คนต2อ

การเรียนและการศึกษา

๑ ครั้ง

ครั้ง

ที่มีคุณภาพ

- เพื่อจัดระบบการประกัน จัดดําเนินการประกันคุณภาพ

100,000
งบเทศบาล

100,000
งบเทศบาล

100,000 จํานวน
งบเทศบาล 10 โรงเรียน

โรงเรียนในสังกัด

การศึกษา

คุณภาพการศึกษา

การศึกษาตามมาตรฐาน

โรงเรียนในสังกัด

- เพื่อดําเนินการประเมิน

การศึกษาที่ อปท.กําหนด

คุณภาพตาม พ.ร.บ.

คุณภาพตามมาตรฐาน

จํานวน 24 มาตรฐาน

2552

สํานักการศึกษา

ดําเนินการประกัน

การศึกษา
- เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก
5 กิจกรรมวันครู

- เพื่อยกย2อง เชิดชูเกียรติ จัดกิจกรรมงานวันครู

300,000

300,000

300,000 - จัดกิจกรรม ครู / บุคลากรทางการ

ผูปฏิบัติงานที่ดี

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล วันครู 1 ครั้ง

- เพื่อร2วมแสดงกตัญ†ู
กตเวทีบูชาครู

1 ครั้ง

ศึกษาไดร2วมกิจกรรม
เชิดชูบูชาครู

สํานักการศึกษา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

6 รักษาความสะอาด เพื่อความสะอาด และความ ดูแลทรัพยสินและรักษา
ความปลอดภัย

ปลอดภัยในทรัพยสินของ

ความสะอาดและความ

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

3,000,000

3,000,000

งบเทศบาล

งบเทศบาล

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

3,000,000 - จํานวน

โรงเรียนสังกัดเทศบาล สํานักการศึกษา

งบเทศบาล โรงเรียน 9 โรง พุทธภูมิ ศาลหลักเมือง

และทรัพยสินใน โรงเรียนสังกัดเทศบาล

ปลอดภัยของโรงเรียนใน

- จํานวนเจา

มีความสะอาด มีสภาพ

โรงเรียน

พุทธภูมิ ศาลหลักเมือง

สังกัดเทศบาล พุทธภูมิ

หนาที่ปฏิบัติ

สิ่งแวดลอมที่ดี

และการใหบริการอยู2เวร

ศาลหลักเมือง และการให

งาน 32 คน

มีบรรยากาศร2มรื่น

ยาม จํานวน 32 อัตรา

บริการอยู2เวรยาม จํานวน

สวยงาม

32 อัตรา
- เพื่อใหพนักงานครูเทศ

จัดประชุมปฐมนิเทศพนัก

300,000

300,000

300,000 - จัดประชุม

พนักงานครู

บาลไดรับทราบนโยบาย

งานครูเทศบาล ครูอัตรา

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล ป6การศึกษาละ ประชุมไดทราบนโยบาย

เทศบาล

การศึกษาทองถิ่น

จาง และบุคลากรทางการ

1 ครั้ง

- เพื่อรับทราบแนวทาง

ศึกษา ป6การศึกษาละ

- จํานวนผูเขา มีความรูดานการจัดการ

การจัดการศึกษาและมี

1 ครั้ง

ประชุม 550

เรียนการสอนและการ

คน

บริหารจัดการศึกษา

7 ปฐมนิเทศ

แนวทางพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาใหสูงขึ้น

พนักงานที่ผ2านการ
การศึกษาทองถิ่น และ

มากขึ้น

สํานักการศึกษา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

8 บริการจัดการ

- เพื่อจัดการศึกษาหลัก

สนับสนุนการจัดการเรียน

500,000

500,000

500,000 จํานวน 1

- นักเรียนหองเรียน

เรียนการสอน

สูตร English program

การสอนหลักสูตร

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล โรงเรียน

ภาษาอังกฤษ (EP) ได

English

ของเทศบาลนคร

English program

program

นครศรีธรรมราช

เรียนโดยใชภาษาอังกฤษ
เป_นสื่อ และสามารถนํา

ณ โรงเรียนนานา - เพื่อเป_นสถานศึกษาที่

ไปใชศึกษาเพิ่มเติมใน

ชาติเทศบาล

รองรับความตองการ

ระดับที่สูงขึ้นได

นครนครศรี

ของประชาชน

- นักเรียนมีทักษะและ

ธรรมราช

สามารถใชภาษา
อังกฤษในการสื่อสารได
- นักเรียนมีความเชื่อ
มั่นในการใชภาษา
อังกฤษ

สํานักการศึกษา
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ที่

โครงการ

9 เตรียมความ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

เพื่อเผยแพร2ความรูประชา จัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยว

400,000

400,000

400,000 อบรมป6การ

บุคลากรทางดานการ

พรอมเขาสู2ประ

คมอาเซียนแก2บุคลากร

ของดานการศึกษา กลุ2ม

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล ศึกษาละ 1

ศึกษามีความรูเกี่ยวกับ

ชาคมอาเซียน

ที่เกี่ยวของทางดานการ

การศึกษาทองถิ่นที่ 3

กลุ2มการศึกษา

ศึกษา

จํานวน 1 ครั้ง (จังหวัด

ทองถิ่นที่ 3

ครั้ง

สํานักการศึกษา

ประชาคมอาเซียนมาก
ขึ้น

ชุมพร สุราษฎรธานี นคร
ศรีธรรมราช สงขลา และ
พัทลุง)

10 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการสรุป

เพื่อรวบรวมขอมูลการสรุป จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

150,000

150,000

150,000 จัดประชุมเชิง ผูเขารับการประชุม

วิเคราะหผลคุณภาพภาย

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล ปฏิบัติการ

สรุปวิเคราะหผลคุณภาพ

วิเคราะหผลการ ในสถานศึกษาสังกัด อปท. ภายในสถานศึกษาสังกัด
ประเมินคุณภาพ ระดับกลุ2มจังหวัดการ

อปท.ระดับกลุ2มจังหวัด

ภายในสถาน

ศึกษาทองถิ่นที่ 6

การศึกษาทองถิ่นที่ 6

ศึกษาสังกัด

(ภาคใตฝbsงอ2าวไทย)

(ภาคใตฝbsงอ2าวไทย)

อปท.

ป6ละ 1 ครั้ง

สามารถสรุปวิเคราะห
ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาได

สํานักการศึกษา
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ที่

โครงการ

11 สัมมนาพัฒนา

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

3,000,000

3,000,000

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

- เพื่อพัฒนาศักยภาพ

จัดสัมมนา ดูงาน ดานการ

ศักยภาพ

พนักงานครู

ศึกษาใหแก2พนักงานครู

แหล2งเรียนรูที่หลาก

พนักงานครูและ

- เพื่อศึกษาแหล2งเรียนรู

จํานวน 1 ครั้ง

หลายมากขึ้น

ศึกษาดูงาน

ใหม2ๆ
- เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

3,000,000 จํานวน 1 ครั้ง พนักงานครู ไดเรียนรู

สํานักการศึกษา

แบบ ผ.01

- 236 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมแห2งการเรียนรูและภูมิปbญญาเพื่อสรางคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
- แนวทางที่ 3.6 พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย ใหมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

1 จัดการศึกษา

- เพื่อส2งเสริมเด็กและ

- จัดการศึกษานอกระบบ

600,000

600,000

600,000 จํานวนนักเรียน - เยาวชนไดรับการ

นอกระบบ

เยาวชนที่พลาดโอกาสใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล 173 คน

การรับการศึกษาใหไดรับ

ตน มัธยมศึกษาตอนปลาย

ศึกษาจนจบระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

การศึกษาจนจบระดับการ ใหเยาวชนไดรับการศึกษา

มีโอกาสไดรับการศึกษา

ศึกษาขั้นพื้นฐาน และมี

โดยเสมอภาคเท2าเทียมกัน

ต2อในระดับอุดมศึกษา

โอกาสไดศึกษาต2อในระดับ

- จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติ

- เยาวชนสามารถนํา

ที่สูงขึ้น

งาน 2 อัตรา

ความรู และทักษะไป

- เพื่อส2งเสริมความรูและ

- เชิญวิทยากรจากสถาน

ประกอบอาชีพ

ทักษะในการประกอบ

ศึกษาต2างๆ มาสอนในฐานะ

อาชีพแก2เยาวชน

อาจารยพิเศษ

สํานักการศึกษา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

2 การสงเคราะหเด็ก - เพื่อใหเด็กและเยาวชน

เปLาหมาย
- จัดการศึกษานอกระบบ

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

600,000

600,000

600,000 จํานวนนักเรียน เด็กและเยาวชนผูดอย

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล 21 คน

ยากไรในชุมชน

ผูดอยโอกาสทางการศึกษา และตามอัธยาศัยแก2กลุ2ม

และเด็กเร2ร2อน

ไดแก2เด็กยากจน / เด็กที่

เด็กดอยโอกาสและกลุ2ม

ความรูตามศักยภาพ มี

ถูกทอดทิ้ง / เด็กกําพรา /

ผูพิการ

คุณภาพชีวิตที่ดี

เด็กเร2ร2อน และเด็กผูพิการ

- จัดจางครูผูสอน จํานวน

มีความบกพร2องทางการ

2 อัตรา

สํานักการศึกษา

โอกาส ผูพิการ ไดรับ

เรียนรูทางสติปbญญาทาง
การพูด ภาษา และอารมณ
ไดรับการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัยตาม
ศักยภาพ
3 รณรงคเพื่อปLอง
กันยาเสพติด

เพื่อเป_นการส2งเสริมความรู จัดกิจกรรมรณรงคยาเสพ

200,000

200,000

200,000 จํานวนนักเรียน เยาวชนที่ผ2านการอบรม สํานักการศึกษา

แก2นักเรียนเกี่ยวกับสิ่ง

ติดในโรงเรียนสังกัด

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล เขาอบรม 100 จะไดรูจักปLองกัน และ

เสพติดและรูจักวิธีปLองกัน

เทศบาล 10 โรงเรียน

คน

รูจักโทษของยาเสพติด
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ที่

โครงการ

4 พัฒนาครูอาสา

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

เพื่อพัฒนาความรูความ

จัดส2งครูอาสาเขารับการ

6,000

6,000

สามารถใหกับครูอาสา

อบรมสัมมนาตามที่กรม

งบเทศบาล

งบเทศบาล

ส2งเสริมฯ จัดอบรมสัมมนา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ป6 ๒๕61

6,000 จํานวนครูอาสา ครูอาสาที่ไดรับการ
งบเทศบาล เขาอบรม
1 คน

สํานักการศึกษา

อบรมมีความรูความ
สามารถมากขึ้น

ป6ละ ๑ ครั้ง
5 อบรมส2งเสริม

เพื่อส2งเสริมความรูแก2เด็ก

จัดอบรมใหความรูแก2เด็ก

300,000

300,000

300,000 เด็ก เยาวชน

เด็กและเยาวชนมีความ สํานักการศึกษา

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล ผูดอยโอกาส

รู ความเขาใจ ปฏิบัติ

คุณภาพชีวิต

และเยาวชนใหมีการพัฒนา และเยาวชน การศึกษา

เยาวชน

ตนเอง ครอบครัว ชุมชน

นอกโรงเรียน จํานวน 1 รุ2น

เขาอบรม

เพื่อการพัฒนาตนเอง

สังคม และมีคุณภาพชีวิต

ใชเวลาในการอบรมรุ2นละ

จํานวน 100

ครอบครัว ชุมชน สังคม

ที่ดีขึ้น อยู2ร2วมกันในสังคม

4 คืน 3 วัน

คน

ที่ดีขึ้น

อย2างมีความสุข ปลอดภัย
จากสิ่งเสพติดและ
อบายมุข

แบบ ผ.01

- 239 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมแห2งการเรียนรูและภูมิปbญญาเพื่อสรางคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
- แนวทางที่ 3.6 ส2งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปbญญาทองถิ่น
ที่

โครงการ

1 ส2งเสริมงาน

วัตถุประสงค
- เพื่ออนุรักษไวซึ่งขนบ

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

จัดกิจกรรมงานส2งเสริม

6,000,000

6,000,000

6,000,000 จัดกิจกรรมต2าง - ไดส2งเสริมและเผย

ประเพณีศาสนา ธรรมเนียมประเพณีและ

ประเพณี ศาสนาและ

งบเทศบาล

งบเทศบาล

และวัฒนธรรม

วัฒนธรรมของทองถิ่น

วัฒนธรรม ดังนี้

ประเพณีศาสนา - ใหประชาชนไดเขา

- เพื่อส2งเสริมดานการ
ท2องเที่ยว

- เทศกาลมหาสงกรานต

และวัฒนธรรม ร2วมกิจกรรมอันเป_น

และแห2นางดาน

จํานวน 13

เอกลักษณและสืบสาน

- งานประเพณีลอยกระทง

กิจกรรม

ประเพณีอันดีงามของ

งบเทศบาล เพื่อส2งเสริม

แพร2มรดกทางวัฒนธรรม

- งานประเพณีแห2ผา

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขึ้นธาตุ

ใหคงอยู2สืบไป

- กิจกรรมวันเขาพรรษา
- ประเพณีวันสารทเดือนสิบ

สํานักการศึกษา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย
- จัดงานสมโภชศาล
หลักเมือง
- จัดทอดกฐินตกคาง
- จัดกิจกรรมวันขึ้นป6ใหม2
- จัดกิจกรรมวันชักพระ
- จัดกิจกรรมเวียนเทียน
ในวันสําคัญทางศาสนา
- จัดกิจกรรมตรุษจีน
- จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา
- จัดกิจกรรมทางศาสนา
อิสลาม ศาสนาคริสต
และอื่นๆ

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ
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ที่

โครงการ

2 ส2งเสริมแม2บาน

วัตถุประสงค
เพื่อใหเกิดความร2วมมือ

เปLาหมาย
สนับสนุนใหชุมชนในเขต

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

1,000,000

1,000,000

งบเทศบาล

งบเทศบาล

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

1,000,000 ชุมชนในเขต

และเยาวชน

ระหว2างเทศบาลกับชุมชนใน เทศบาล 62 ชุมชน จัด

จัดกิจกรรม

การเสริมสรางคุณค2าและ

งานประเพณี

ร2วมกันจัดกิจกรรมเพื่อรักษา ไวซึ่งขนบธรรมเนียม

แสดงไม2นอย

เดือนสิบ

ขนบธรรมเนียมประเพณี

ประเพณีทองถิ่น จํานวน

กว2า 80%

อันดีงามของทองถิ่น

1 ครั้ง / ป6

- เพื่อจัดกิจกรรมส2งเสริม

- จัดกิจกรรมวันสําคัญ

พุทธศาสนาบริเวณพุทธ

เกี่ยวกับพุทธศาสนา

ภูมิ

- จัดกิจกรรมหิ้วป\sนโต

3 บริหารจัดการ
พุทธภูมิ

กิจกรรมการแสดงที่อนุรักษ

ชุมชนไดมีโอกาสแสดง กองสวัสดิการ

งบเทศบาล เทศบาลเขาร2วม ออกและร2วมอนุรักษ
จัดกิจกรรมการ ประเพณีอันดีงามของ

1,000,000

1,000,000

งบเทศบาล

งบเทศบาล

1,000,000 - จัดกิจกรรม

ทองถิ่น

- ไดส2งเสริมพระพุทธ

งบเทศบาล หิ้วป\sนโตเดือน ศาสนาในบริเวณ
ละ 1 ครั้ง

พุทธภูมิ

- เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ประจําเดือน

- จัดกิจกรรม

- มีบุคลากรดูแลทํา

และประชาชนใชสถานที่

- จางบุคลากรดูแลรักษา

วันสําคัญทาง ความสะอาดและ

เป_นแหล2งหาความรูเพิ่ม

ทําความสะอาดบริเวณ

ศาสนาป6ละ

เติมเกี่ยวกับศาสนา

พุทธภูมิ และประชา

5 ครั้ง

- ชุมชนไดมีส2วนร2วมหิ้ว

สัมพันธ จํานวน 7 อัตรา

ป\sนโตประจําเดือน

สังคม

ประชาสัมพันธ

สํานักการศึกษา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

4 ก2อสราง/ปรับปรุง - เพื่อใชเป_นสถานที่ทํา

เปLาหมาย
- ปรับปรุงอาคารโรงจอด

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9
4,000,000
งบเทศบาล

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

1 ครั้ง

- ผูเขาชมพุทธภูมิ

อาคาร และ

กิจกรรมต2างๆ ทางพระ

รถพุทธภูมิใหเป_นอาคาร

มีความพึงพอใจ

บริเวณรอบๆ

พุทธศาสนา

เอนกประสงค 1 ชั้น ยก

พุทธภูมิ

- เพื่อเป_นสัญลักษณใน

พื้นสูง พื้นที่ดานล2างเป_น

ความศรัทธาของชาวพุทธ

ลานโล2ง ขนาด 180 ตร.ม.

ประชาสัมพันธ

ซึ่งกําเนิดจากกิจกรรม

ตกแต2งภายในมีพื้นที่เวที

พุทธภูมิและภารกิจ

อนุรักษหิ้วป\sนโต-ฟbงธรรม

มีจอโปรแจ็คเตอร พรอม

ของเทศบาลฯ ทัน

- เพื่อตกแต2ง ปรับภูมิ

อุปกรณเครื่องเสียง ไฟฟLา

สมัยเสมอ และรอง

ทัศนความสวยงาม

โตqะ เกาอี้ ผาม2าน ติดแอร

รับนักแสวงบุญ

ตลอดไป
- เป_นหน2วยงาน

- เพื่อเป_นแรงจูงใจในการ รองรับผูเขาร2วมกิจกรรม

ทั่วโลก

ประชาสัมพันธและเป_นที่

- เป_นสถานที่ทําให

รูจักพุทธภูมิของเทศบาลฯ

200 ที่นั่ง

เกิดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา
ต2อเนื่องตลอดไป
- เป_นแหล2งจูงใจ

สํานักการศึกษา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย
- ก2อสรางรูปปbzนป\sนโต

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9
50,000

สัญลักษณพระพุทธศาสนา

งบเทศบาล

- จัดซื้อไมดอกไมประดับ

30,000

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

1 ครั้ง

คุณค2าของพระพุทธ
-

-

1 ครั้ง

งบเทศบาล
- จัดซ2อมบูรณะและทาสี
ใหม2สถูปทั้ง 4 สถูป ทาง

2,000,000

-

-

1 ครั้ง

-

-

1 ครั้ง

-

-

1 ครั้ง

เทาตลอดแนว อาคาร
เฉลิมพระเกียรติศาลาริมน้ํา
500,000

หนาพระประธานพุทธภูมิ

งบเทศบาล

- ทาสีสถูป รูปปbzนต2างๆ

100,000

ปLายเล2าเรื่องราวพุทธ

งบเทศบาล

ประวัติ รั้ว เสมาธรรมจักร

ศาสนาและไดแนวร2วม
ในการประชาสัมพันธ

งบเทศบาล

- ยกระดับพื้นตัวหนอน

นักท2องเที่ยวไดรูจัก

อีกทางหนึ่ง
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

5 ส2งเสริมกิจกรรม เพื่ออนุรักษไวซึ่งขนบธรรม สนับสนุนชุมชน 62 ชุมชน
ทางศาสนา

เนียมประเพณีและวัฒนธรรม ในการจัดกิจกรรมส2งเสริม

ประเพณีและ

อันดีงามของทองถิ่น

วัฒนธรรม

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

800,000

800,000

800,000 ชุมชนในเขต

ประชาชนในชุมชนได

กองสวัสดิการ

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล เทศบาลจัด

เขาร2วมกิจกรรม

สังคม

งานประเพณีและวัฒนธรรม

กิจกรรม

ประเพณีอันดีงามของ

ต2างๆ และสนับสนุนค2า

100% ของ

ทองถิ่นเพื่ออนุรักษไว

ตอบแทนครูสอนศาสนา

ชุมชน

ใหคงอยู2สืบไป

อิสลาม

แบบ ผ.01

- 245 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท2องเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ที่สามารถสรางอาชีพ และรายไดในพื้นที่เพิ่มขึ้น
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
- แนวทางที่ 4.๑ พัฒนาระบบคมนาคมขนส2ง ระบบการจราจร และไฟฟLาสาธารณะ ใหทั่วถึงเพียงพอ และไดมาตรฐาน
ที่

โครงการ

1 ก2อสรางหรือ
ปรับปรุงถนน

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

เพื่อความสะดวกและ

- ปรับปรุงถนนผิวทาง

1,990,000

ปลอดภัยของผูใชรถใช

แอสฟbลท Pavement

งบเทศบาล

ถนน

Recycling ถนนพัฒนาการ
คูขวางบริเวณสามแยก
นาหลวง หนาปbrมน้ํามัน
เซลลไปจรดทางหลวง
แผ2นดินสายนครศรีธรรมราช - ปากพนัง กวาง
15.30 - 20.00 ม.ยาว
100.00 ม. หรือพื้นที่

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

1 สาย

ผูใชรถใชถนนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

สํานักการช2าง
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

นอยกว2า 1,765,000
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร
- ก2อสรางปูยางแอสฟbลท

846,000

ติกคอนกรีต สุดซอย

งบเทศบาล

1 สาย

ผูใชรถใชถนนไดรับ

สํานักการช2าง

ความสะดวกและ

พัฒนา 1 - สุดซอยพัฒนา

ปลอดภัยมากขึ้น

2 ถนนกวาง 4.20 - 5.50
ม.ยาว 315.00 ม.หนา
0.05 ม.หรือพื้นที่ไม2นอย
กว2า 1,527.00 ตร.ม.
- ก2อสรางถนนผิวแอสฟbลท

517,000

ติกคอนกรีต ซอยอินทนิน

งบเทศบาล

ถนนกวาง 5.00 ม.ยาว
275.00 ม.หนา 0.05 ม.
หรือพื้นที่ไม2นอยกว2า
1,375.00 ตร.ม.

-

-

1 สาย

ผูใชรถใชถนนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

สํานักการช2าง
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

- ก2อสรางถนน ค.ส.ล.

818,000

ซอยเศรษฐี 99 (ฝbsงทิศใต

งบเทศบาล

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

1 สาย

ผูใชรถใชถนนไดรับ

สํานักการช2าง

ความสะดวกและ

ต2อจากถนนเดิม) ถนน

ปลอดภัยมากขึ้น

ค.ส.ล.หนา 0.15 ม.กวาง
0.80-5.00 ม.ยาว
534.00 ม
- ก2อสรางยกระดับปูยาง

5,027,000

แอสฟbลทติกคอนกรีต ถนน

งบเทศบาล

สายปากนครบริเวณสี่แยก
ท2าวังถึงสี่แยกคูขวาง
ถนนกวาง 9.00-18.00
ม.ยาว 650.00 ม.หนา
เฉลี่ย 0.05 ม.หรือพื้นที่
ไม2นอยกว2า 6,000.00
ตร.ม.

-

-

1 สาย

ผูใชรถใชถนนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

สํานักการช2าง

- 248 -

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

- ก2อสรางถนน ค.ส.ล.

330,000

ซอยประดับ ถนน ค.ส.ล.

งบเทศบาล

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

1 สาย

ผูใชรถใชถนนไดรับ

สํานักการช2าง

ความสะดวกและ

หนา 0.15 ม.กวาง 2.80-

ปลอดภัยมากขึ้น

4.30 ม.ยาว 163.00 ม.
หรือพื้นที่ไม2นอยกว2า
552.00 ตร.ม.
- ก2อสรางขยายถนน ค.ส.ล.

336,000

(ทั้ง 2 ฝbsง) ถนนหนาโรง

งบเทศบาล

เรียนเบญจมฯ ถนนกวาง
1.00 ม.(ทั้ง 2 ฝbsง) ยาว
250.00 ม.หนา 0.15 ม.
หรือพื้นที่ไม2นอยกว2า
400.00 ตร.ม.

-

-

1 สาย

ผูใชรถใชถนนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

สํานักการช2าง

- 249 -

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

- ก2อสรางปูยางแอสฟbลท

9,138,000

ติกคอนกรึต ถนนสายเลียบ

งบเทศบาล

คลองชลประทาน 4 ขวา
(ฝbsงทิศใต) ถนนกวาง 6.00
ม. ไหล2ทางขางละ 1.00 ม.
ยาว 3,000 ม.หนาเฉลี่ย
0.05 ม.หรือพื้นที่ไม2นอย
กว2า 24,000.00 ตร.ม.

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

1 สาย

ผูใชรถใชถนนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

สํานักการช2าง

- 250 -

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย
- ก2อสรางปูยางแอสฟbลท
ติกคอนกรีตถนนราชดําเนิน

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

18,960,000

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

1 สาย

งบเทศบาล

ผูใชรถใชถนนไดรับ

สํานักการช2าง

ความสะดวกและ

จากสี่แยกประตูชัยไปทาง

ปลอดภัยมากขึ้น

ทิศเหนือถึงบริเวณหนาวัด
มเหยงคณ กวาง 12.00 28.00 ม.ยาวประมาณ
2,200.00 ม.หนาเฉลี่ย
0.15 ม.หรือพื้นที่ไม2นอย
กว2า 49,732.00 ตร.ม.
- ปรับปรุงถนนผิวทาง

11,650,000

แอสฟbลท Pavement

งบเทศบาล

Recycling ถนนทางหลวง
แผ2นดินหมายเลข 4103
สายนาพรุ-ปากพูน ฝbsงทิศ
ตะวันออก จากหนาบริษัท

-

-

1 สาย

ผูใชรถใชถนนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

สํานักการช2าง

- 251 -

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

มิตซูชูเกียรติไปทางทิศใต
ถึงหนาสํานักงานกองทุน
สงเคราะหสวนยางนคร
ศรีธรรมราช ถนนกวาง
9.30-14.80 ม.ยาว
847.00 ม.หรือพื้นที่ไม2
นอยกว2า 10,570.00
ตร.ม.พรอมตีเสนจราจร
- ก2อสรางหรือปรับปรุง
ถนนสายอื่นๆ

3,000,000
งบเทศบาล

5 สาย

ผูใชรถใชถนนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

สํานักการช2าง

- 252 -

ที่

โครงการ

2 ก2อสรางหรือ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

- เพื่อความสะดวกและ

- ก2อสรางถนน ค.ส.ล.

665,000

ปรับปรุงถนน

ปลอดภัยของผูใชรถใช

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

งบเทศบาล

และท2อ ราง

ถนน

ซอยผดุงทรัพย

ปลอดภัยมากขึ้น

ระบายน้ํา

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 ม

- ระบายน้ําไดสะดวก

การระบายน้ํา

กวาง 6.50-7.00 ม.ยาว

และรวดเร็วมากขึ้น

104.00 ม.หรือพื้นที่ไม2
นอยกว2า 702.00 ตร.ม.
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ภายในกวาง 0.40 ม.
ยาว 104.00 ม.

1 สาย

- ผูใชรถใชถนนไดรับ
ความสะดวกและ

สํานักการช2าง

- 253 -

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

- ก2อสรางปูยางแอสฟbลท

820,000

ติกคอนกรีตและรางระบาย

งบเทศบาล

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

1 สาย

- ผูใชรถใชถนนไดรับ

สํานักการช2าง

ความสะดวกและ

น้ํา ค.ส.ล. ซอยพัฒนา 1

ปลอดภัยมากขึ้น

ถนนกวาง 3.30 - 4.00 ม.

- ระบายน้ําไดสะดวก

ยาว 275.00 ม.หนา

และรวดเร็วมากขึ้น

0.05 ม. หรือพื้นที่ไม2นอย
กว2า 1,003.00 ตร.ม.
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ภายในกวาง 0.40 ม.
ยาว 143.00 ม
- ก2อสรางปูยางแอสฟbลท

749,000

ติกคอนกรีตและยกระดับ

งบเทศบาล

ฝารางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ซอยพัฒนา 3 ถนนกวาง
2.10-4.30 ม.ยาว

-

-

1 สาย

- ผูใชรถใชถนนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

สํานักการช2าง

- 254 -

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

359.00 ม.หนา 0.05 ม.

- ระบายน้ําไดสะดวก

หรือพื้นที่ไม2นอยกว2า

และรวดเร็วมากขึ้น

1,148.00 ตร.ม.และยก
ระดับฝารางระบายน้ํา
ค.ส.ล.ภายในกวาง 0.04
ม.ยาว 359.00 ม.
- ก2อสรางถนน ค.ส.ล.และ

392,000

รางระบายน้ํา ค.ส.ล.

งบเทศบาล

-

-

1 สาย

- ผูใชรถใชถนนไดรับ
ความสะดวกและ

ซอยตาราด ถนน ค.ส.ล

ปลอดภัยมากขึ้น

หนา 0.15 ม.กวาง 1.00-

- ระบายน้ําไดสะดวก

2.50 ม.ยาว 106.00 ม.

และรวดเร็วมากขึ้น

หรือพื้นที่ไม2นอยกว2า
185.50 ตร.ม.และราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล.ภายใน
กวาง 0.40 ม.ยาว 97.50 ม.

สํานักการช2าง

- 255 -

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

- ก2อสรางถนน ค.ส.ล.และ

355,000

รางระบายน้ํา ค.ส.ล.

งบเทศบาล

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

1 สาย

- ผูใชรถใชถนนไดรับ
ความสะดวกและ

ซอยตาจิตต ถนน ค.ส.ล

ปลอดภัยมากขึ้น

หนา 0.15 ม.กวาง 1.80-

- ระบายน้ําไดสะดวก

2.30 ม.ยาว 84.00 ม.

และรวดเร็วมากขึ้น

หรือพื้นที่ไม2นอยกว2า
173.00 ตร.ม.และราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล.ภายใน
กวาง 0.40 ม.ยาว
90.00 ม.

สํานักการช2าง

- 256 -

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย
- ก2อสรางถนน ค.ส.ล.และ
รางระบายน้ํา ค.ส.ล.

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9
2,650,000
งบเทศบาล

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

1 สาย

- ผูใชรถใชถนนไดรับ
ความสะดวกและ

ซอยสุขสมบูรณ (ฝbsงทิศใต)

ปลอดภัยมากขึ้น

ถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 ม.

- ระบายน้ําไดสะดวก

กวาง 3.85-5.35 ม.ยาว

และรวดเร็วมากขึ้น

518.00 ม. หรือพื้นที่ไม2
นอยกว2า 2,473.00 ตร.ม
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ภายในกวาง 0.40 ม.ยาว
518.00 ม.

สํานักการช2าง

- 257 -

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

- ก2อสรางถนน ค.ส.ล.และ

765,000

รางระบายน้ํา ค.ส.ล.

งบเทศบาล

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

1 สาย

- ผูใชรถใชถนนไดรับ
ความสะดวกและ

ซอยนพเกา ถนน ค.ส.ล

ปลอดภัยมากขึ้น

หนา 0.15 ม.กวาง 2.50 -

- ระบายน้ําไดสะดวก

3.80 ม.ยาว 171.00 ม.

และรวดเร็วมากขึ้น

หรือพื้นที่ไม2นอยกว2า
518.00 ตร.ม.และราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล.ภายใน
กวาง 0.40 ม.ยาว
171.00 ม.

สํานักการช2าง

- 258 -

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

- ก2อสรางถนน ค.ส.ล.และ

669,000

รางระบายน้ํา ค.ส.ล.

งบเทศบาล

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

1 สาย

- ผูใชรถใชถนนไดรับ
ความสะดวกและ

ซอยชุมแสงแยก 2 (ต2อจาก

ปลอดภัยมากขึ้น

ของเดิม) ถนน ค.ส.ล.หนา

- ระบายน้ําไดสะดวก

0.15 ม.กวาง 3.30 -

และรวดเร็วมากขึ้น

4.60 ม.ยาว 200.00 ม.
หรือพื้นที่ไม2นอยกว2า
817.00 ตร.ม.และราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล.ภายใน
กวาง 0.40 ม.ยาว
76.00 ม.

สํานักการช2าง

- 259 -

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

- ก2อสรางถนน ค.ส.ล.และ

224,000

รางระบายน้ํา ค.ส.ล.

งบเทศบาล

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

1 สาย

- ผูใชรถใชถนนไดรับ
ความสะดวกและ

ซอยชุมแสงแยก 1 เชื่อม

ปลอดภัยมากขึ้น

กับซอยชุมแสงแยก 2

- ระบายน้ําไดสะดวก

ถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 ม.

และรวดเร็วมากขึ้น

กวาง 2.20 ม.ยาว 55.00
ม. หรือพื้นที่ไม2นอยกว2า
120.00 ตร.ม.และราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล.ภายใน
กวาง 0.40 ม. ยาว
55.00 ม.

สํานักการช2าง

- 260 -

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

- ก2อสรางถนนแอสฟbลท

197,000

ติกคอนกรีตและรางระบาย

งบเทศบาล

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

1 สาย

- ผูใชรถใชถนนไดรับ

สํานักการช2าง

ความสะดวกและ

น้ํา ค.ส.ล.พรอมปLายชื่อ

ปลอดภัยมากขึ้น

ซอย ซอยบานเจนจิตร

- ระบายน้ําไดสะดวก

ถนนกวาง 4.00 ม. ยาว

และรวดเร็วมากขึ้น

100.00 ม.หนา 0.05 ม.
หรือพื้นที่ไม2นอยกว2า
400.00 ตร.ม. และราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายใน
กวาง 0.40 ม.ยาว
8.00 ม.
- ก2อสรางหรือปรับปรุง

4,000,000

ถนนและท2อ รางระบายน้ํา

งบเทศบาล

อื่นๆ

-

-

5 สาย

- ผูใชรถใชถนนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น
- ระบายน้ําไดสะดวก

สํานักการช2าง

- 261 -

ที่

โครงการ

3 ก2อสรางหรือ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

เพื่อความสะดวกและ

จํานวนป6ละ 1 แห2ง

ปรับปรุงทางเทา ปลอดภัยในการสัญจรและ

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

1,000,000

1,000,000

งบเทศบาล

งบเทศบาล

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

1,000,000 ป6ละ 1 แห2ง
งบเทศบาล

เพื่อความสะดวกและ

ปลอดภัยมากขึ้น
จํานวน 1 แห2ง

-

1,000,000

-

1 แห2ง

ผูใชรถใชถนนไดรับ

ปรับปรุงถนน

ปลอดภัยในการสัญจรและ

ความสะดวกและ

คนเดิน

ความเป_นระเบียบเรียบรอย

ปลอดภัยมากขึ้น

5 ก2อสรางหรือ

เพื่อความสะดวกและ

ปรับปรุงสะพาน ปลอดภัยของคนเดินขาม

สํานักการช2าง

ความสะดวกและ

ความเป_นระเบียบเรียบรอย
4 ก2อสรางหรือ

ผูใชรถใชถนนไดรับ

ก2อสรางสะพาน

-

จํานวน 1 แห2ง

2,500,000

-

งบเทศบาล

1 แห2ง

- คนขามถนนไดรับ

สํานักการช2าง

สํานักการช2าง

ความสะดวกและ

ถนน และผูใชรถ

ปลอดภัย
- ลดปbญหารถติดได

6 ก2อสรางขุด

-

-

จํานวน 1 แห2ง - สามารถแกปbญหา

- เพื่อแกไขปbญหาจราจร

ก2อสรางอุโมงคลอดสี่แยก

อุโมงคลอด

ติดขัดในชั่วโมงเร2งด2วน

หัวถนน ขนาดกวาง

ถนน

- สามารถรองรับปริมาณ

11.00 เมตร ยาว

เร2งด2วนได

จราจรไดมากขึ้น

250.00 เมตร จํานวน

- สามารถสะดวกและ

- ทําใหการเดินทางสะดวก 1 แห2ง

600,000,000

งบอุดหนุน

จราจรติดขัดในชั่วโมง

ประหยัดเวลาไดมากขึ้น

สํานักการช2าง

- 262 -

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

และประหยัดเวลา
ไดมากขึ้น
- ติดตั้งเสาไฟไฮเมท ถนน

662,000

สัญจรไป - มา

สายนาพรุ-ปากพูน-ถนน

งบเทศบาล

- เพื่อความปลอดภัยใน

สาย 4103 บริเวณสี่แยก

ชีวิตและทรัพยสิน

ตัดกับถนนชลประทาน

7 การจัดการระบบ - เพื่อความสะดวกในการ
ไฟฟLาสาธารณะ

1 แห2ง

ฝูLใชรถใชถนนไดรับ

สํานักการช2าง

ความสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

4 ขวา
- จัดการรบบไฟฟLาอื่นๆ

3,000,000

เช2น เปลี่ยนหลอดไฟจาก

งบเทศบาล

-

-

5 แห2ง

ฝูLใชรถใชถนนไดรับ

สํานักการช2าง

ความสะดวกและ

หลอดโซเดียมเป_นหลอด

ปลอดภัยมากขึ้น

ไฟ LED ติดตั้งเสาไฮเมท
ขยายเขตไฟฟLา และอื่นๆ
- ไฟฟLาลงดิน เฟส 2

191,115,700

งบอุดหนุน

-

-

1 สาย

เพื่อความสวยงามและ
เป_นระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง

สํานักการช2าง

- 263 -

ที่

โครงการ

8 การจัดการ
ระบบจราจร

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

เพื่อความปลอดภัยของ

- ตีเสนจราจรถนนราช

ผูใชรถใชถนน

ดําเนินจากสี่แยกตลาดแขก

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9
1,200,000

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

1 สาย

งบเทศบาล

ฝูLใชรถใชถนนไดรับ

สํานักการช2าง

ความสะดวกและ

ถึงสุดเขตเทศบาลดานทิศ

ปลอดภัยมากขึ้น

เหนือ โดยทําการตีเสน
จราจรดวยสีเทอรโม
พลาสติก พื้นที่รวมประมาณ
2,500.00 ตร.ม.
- ตีเสนจราจรถนนกะโรม

2,100,000

และถนนนาพรุ - ปากพูน

งบเทศบาล

(ส2วนที่อยู2ในเขตเทศบาล)
โดยทําการตีเสนจราจรดวย
สีเทอรโมพลาสติก พื้นที่
รวมประมาณ 4,750 ตร.ม.

-

-

1 สาย

ฝูLใชรถใชถนนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

สํานักการช2าง

- 264 -

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

- ก2อสรางปรับปรุงสัญญาณ

440,000

ไฟจราจรสี่แยกสุเหร2า

งบเทศบาล

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

1 แห2ง

ฝูLใชรถใชถนนไดรับ

สํานักการช2าง

ความสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

- ก2อสรางปรับปรุงสัญญาณ

440,000

ไฟจราจรสี่แยกกาชาด

งบเทศบาล

-

-

1 แห2ง

ฝูLใชรถใชถนนไดรับ

สํานักการช2าง

ความสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

- ก2อสรางปรับปรุงสัญญาณ

440,000

ไฟจราจรแยกบ2ออ2าง

งบเทศบาล

-

-

1 แห2ง

ฝูLใชรถใชถนนไดรับ

สํานักการช2าง

ความสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

- ก2อสรางปรับปรุงสัญญาณ

780,000

ไฟจราจรถนนพัฒนาการ

งบเทศบาล

คูขวาง สามแยกศิรินคร
อุทิศ

-

-

1 แห2ง

ฝูLใชรถใชถนนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

สํานักการช2าง

- 265 -

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

- ก2อสรางปรับปรุงสัญญาณ

565,000

ไฟจราจรสี่แยกประตูชัย

งบเทศบาล

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

1 แห2ง

ฝูLใชรถใชถนนไดรับ

สํานักการช2าง

ความสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

- ก2อสรางปรับปรุงสัญญาณ

497,500

ไฟจราจรวงเวียนน้ําพุ

งบเทศบาล

-

-

1 แห2ง

ฝูLใชรถใชถนนไดรับ

สํานักการช2าง

ความสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

- ก2อสรางปรับปรุงสัญญาณ

440,000

ไฟจราจรสี่แยกประตูลอด

งบเทศบาล

-

-

1 แห2ง

ฝูLใชรถใชถนนไดรับ

สํานักการช2าง

ความสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

- ก2อสรางปรับปรุงสัญญาณ

279,000

ไฟจราจรหนาโรงพยาบาล

งบเทศบาล

มหาราช

-

-

1 แห2ง

ฝูLใชรถใชถนนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

สํานักการช2าง

- 266 -

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

- จัดการระบบจราจรอื่นๆ

3,000,000

เช2น ตีเสนทางเดิน ทางขาม

งบเทศบาล

ติดตั้งสัญญาไฟจราจร
แผงกั้น และอุปกรณอื่นๆ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

(KPI)

-

-

5 แห2ง

ฝูLใชรถใชถนนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

สํานักการช2าง

- 267 -

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

9 ติดตั้ง ปรับปรุง

- เพื่อความสวยงามและ

- ติดตั้งปLายชื่อซอยและ

1,500,000

ปLายชื่อถนน

เป_นระเบียบเรียบรอยของ

ปLายชื่อถนนบริเวณถนน

งบเทศบาล

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ถนน 3 สาย

- บานเมืองเป_นระเบียบ สํานักการช2าง

รวม 75 ปLาย เรียบรอย เกิดความ

ตรอก ซอย และ บานเมือง

กะโรมจากถนนพาดถึงสุด

สวยงาม

ปLายแสดงเสน

- เพื่อความสะดวกและ

เขตเทศบาลดานทิศตะวัน

- ผูใชรถใชถนนไดรับ

ทางคมนาคม

ปลอดภัยของผูใชรถใช

ตก จํานวน 62 ปLาย ถนน

ความสะดวกและ

ต2างๆ

ถนน

ราชดําเนินส2วนที่ตกคาง

ปลอดภัยมากขึ้น

จํานวน 7 ปLาย และถนน
พัฒนาการคูขวางส2วนที่ตก
คาง จํานวน 6 ปLาย รวม
75 ปLาย ปLายทําจาก
อลูมิเนียมอัลลอย ขนาด
0.30x1.00 ม.เสาปLาย
ขนาดเสนผ2าศูนยกลาง
4 x 3 นิ้ว ฐานคอนกรีต
0.25x0.40 พรอมบัวครอบ

- 268 -

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

(KPI)

-

-

30 ปLาย

เสาเหล็กหล2อ
- ติดตั้ง ปรับปรุงปLายชื่อ

600,000

ถนนตรอก ซอย และ

งบเทศบาล

- บานเมืองเป_นระเบียบ สํานักการช2าง
เรียบรอย เกิดความ

และปLายแสดงเสนทาง

สวยงาม

คมนาคมอื่นๆ

- ผูใชรถใชถนนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

10 ก2อสรางปรับปรุง - เพื่อใชเป_นสถานที่

- ก2อสรางลาน ค.ส.ล.

ระบบสาธารณู-

ประโยชนใชสอยดานต2างๆ บริเวณชุมชนเพชรจริกเป_น

ปโภค

ของคนในชุมชน

พื้น ค.ส.ล.หนา 0.10 ม.
กวาง 8.00 ม.ยาว
18.35 ม.หนา 0.10 ม.
หรือพื้นที่ไม2นอยกว2า
150.00 ตร.ม.

54,000
งบเทศบาล

-

-

1 แห2ง

- คนในชุมชนไดมีสถาน สํานักการช2าง
ที่ประโยชนใชสอยดาน
ต2างๆ

- 269 -

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

- ก2อสรางลาน ค.ส.ล.

54,000

บริเวณซอยปLอมเพชร

งบเทศบาล

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

1 แห2ง

- คนในชุมชนไดมีสถาน สํานักการช2าง
ที่ประโยชนใชสอยดาน

(ที่ดินวัดมุมปLอม) เป_นพื้น

ต2างๆ

ค.ส.ล.กวาง 8.00 ม.ยาว
18.35 ม.หนา 0.10
ม.หรือพื้นที่ไม2นอยกว2า
150.00 ตร.ม.
- ก2อสรางลาน ค.ส.ล.

54,000

บริเวณวัดท2าโพธิ์ ฝbsงทิศ

งบเทศบาล

ตะวันตก เป_นพื้น ค.ส.ล.
หนา 0.10 ม.หรือพื้นที่ไม2
นอยกว2า 150.00 ตร.ม.

-

-

1 แห2ง

- คนในชุมชนมีสถาน
ที่ประโยชนใชสอยดาน
ต2างๆ

สํานักการช2าง

- 270 -

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

- ก2อสรางลาน ค.ส.ล.

54,000

บริเวณสวนหย2อมสี่แยก

งบเทศบาล

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

1 แห2ง

- คนในชุมชนไดมีสถาน สํานักการช2าง
ที่ประโยชนใชสอยดาน

เบญจมฯ ชุมชนไสเจริญ

ต2างๆ

เป_นพื้น ค.ส.ล.หนา 0.10
ม.กวาง 8.00 ม.ยาว
18.35 ม.หนา หรือพื้นที่
ไม2นอยกว2า 150.00 ตร.ม.
- ก2อสรางลานเอนกประสงค
ค.ส.ล.บริเวณที่จัดงาน
เดือนสิบดานทิศเหนือหอ
ประชุมเมือง ลานเอนก
ประสงค ค.ส.ล.หนา
0.15 ม.พื้นที่ไม2นอยกว2า
12,898.00 ตร.ม.

7,039,000
งบเทศบาล

-

-

1 แห2ง

- เพื่อมีสถานที่รองรับ สํานักการช2าง
การจัดงานต2างๆ
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

- ก2อสรางลาน ค.ส.ล.

54,000

บริเวณชุมชนบุญพาสันติ

งบเทศบาล

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

1 แห2ง

- คนในชุมชนไดมีสถาน สํานักการช2าง
ที่ประโยชนใชสอยดาน

ซอยบุญพาสันติ โดยพื้น

ต2างๆ

ค.ส.ล.กวาง 10.00 ม.ยาว
15.00 ม.หนา 0.10 ม.
หรือพื้นที่ไม2นอยกว2า
150.00 ตร.ม.
- ก2อสรางปรับปรุงระบบ

216,000

สาธารณูปโภคอื่นๆ

งบเทศบาล

-

-

4 แห2ง

- คนในชุมชนไดมีสถาน สํานักการช2าง
ที่ประโยชนใชสอยดาน
ต2างๆ
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ที่

โครงการ

11 ก2อสรางหรือ

วัตถุประสงค
- เพื่อกันแดดกันฝนของ

เปLาหมาย
จํานวน 10 หลัง

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9
560,000
งบเทศบาล

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

จํานวน

- สามารถกันแดดกัน

20 หลัง

ฝนได

ปรับปรุงที่พัก

ผูมาใชบริการและผูมีอาชีพ

ผูโดยสารหรือ

ขับจักรยานยนตรับจาง

- บานเมืองเป_น

วินมอเตอรไซค

- เพื่อความเป_นระเบียบ

ระเบียบเรียบรอย

เรียบรอยของบานเมือง

มากขึ้น

สํานักการช2าง
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ที่

โครงการ

12 ก2อสรางทาง
จักรยาน

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

- เพื่ออํานวยความสะดวก ก2อสรางทางจักรยานชนิด

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

20,000,000

-

-

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

สามารถแกปbญหา

สํานักการช2าง

1 แห2ง

และความปลอดภัยใหแก2

ถนนแอสฟbลทติกคอนกรีต

ผูปbsนจักรยาน

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร

ผูปbsนจักรยานและผูใช

- เพื่อลดปbญหาอุบัติเหตุ

84 ขนาดกวาง 3.50 ม.

รถใชถนนในการสัญจร

ที่อาจเกิดขึ้นแก2ผูปbsน

ความยาวไม2นอยกว2า

ไปมาได

จักรยาน และผูใชรถใช

2,900 ม.หรือพื้นที่ไม2นอย

ถนน

กว2า 10,150 ตร.ม.
พรอมทาสีตีเสน เครื่องกั้น
รถยนต ปLายเตือน ระบบ
ไฟฟLาแสงสว2างและ
รางระบายน้ํา

งบเทศบาล

ตัวชี้วัด

การเกิดอุบัติเหตุแก2

แบบ ผ.01

- 274 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท2องเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ที่สามารถสรางอาชีพ และรายไดในพื้นที่เพิ่มขึ้น
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
- แนวทางที่ 4.๒ พัฒนาระบบการผลิต จําหน2ายน้ําประปา ใหทั่วถึงเพียงพอ และมีคุณภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

- ประชาชนในเขตพื้นที่

24,500,000

-

-

ท2อส2งน้ําประปา ขาดแคลนน้ําอุปโภค

เลือกตั้งที่ 1 และเขต 2

งบอุดหนุน

จากโรงกรองน้ํา

บริโภค ของประชาชนใน

พื้นที่บริเวณรอบๆ นอก

ทวดทอง - โรง

เขตพื้นที่เลือกตั้งที่ 1 และ เขตเทศบาลมีน้ําประปาใช

1 ก2อสรางระบบ

- เพื่อแกไขปbญหาการ

กรองน้ําประตูชัย เขต 2

อย2างเพียงพอ

- เพื่อใหมีน้ําประปาใช

- สํานักการประปาสามารถ

เพียงพอกับความตองการ

มีน้ําใหบริการประชาชน

ของประชาชน

ตลอด 24 ชั่วโมง

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

จํานวน 1 แห2ง สามารถแกไขปbญหา
การขาดแคลนน้ําในการ
อุปโภค บริโภคในเขต
เทศบาล และพื้นที่
บริเวณรอบๆ ได

สํานักการประปา

- 275 -

ที่

โครงการ

2 ก2อสรางหอถัง

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

เพื่อกักเก็บน้ํารักษาแรงดัน ติดตั้งหอถังสูง 4 มุมเมือง

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

130,000,000

-

-

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

จํานวนหอถัง

- มีที่กักเก็บน้ํา

สูงที่ก2อสราง

- ปLองกันท2อส2งน้ําขนาด

6 ถัง

ใหญ2ไม2ใหแตก และ

สูง 4 มุมเมือง

และปLองกันท2อส2งน้ํา

และบริเวณโรงกรองน้ํา

และบริเวณโรง

ขนาดใหญ2ไม2ใหแตก และ

ทวดทองและโรงกรองน้ํา

กรองทั้ง 2 แห2ง

ปLองกันการสูญเสียน้ํา

ประตูชัย จํานวน 6 ถัง

ปLองกันการสูญเสียน้ํา

พรอมถังเก็บน้ํา

ประปาในระบบส2งน้ํา

พรอมถังเก็บน้ําใส ขนาด

ประปาในระบบส2งน้ํา

ใส พรอมระบบ

6,000 ลูกบาศกเมตร

- รักษาระดับแรงดันใน

สูบจ2าย

พรอมระบบสูบจ2าย

เสนท2อ

3 เปลี่ยนเสนท2อ
เมน 4 มุมเมือง

เพื่อเปลี่ยนเสนท2อเมนที่มี

เปลี่ยนเสนท2อเมน 4

อายุกว2า 40 ป6 วัสดุหมด

มุมเมือง

งบอุดหนุน

ตัวชี้วัด

-

400,000,000

งบอุดหนุน

-

จํานวนแห2ง

ปLองกันปbญหาท2อแตก
ท2อเป_นสนิม และปLอง

อายุการใชงาน ส2งผลใหมี

กันการสูญเสียน้ําใน

ปbญหาท2อแตก เป_นสนิม

ระบบส2งน้ํา

สูญเสียน้ําในระบบส2ง
ประมาณ 30 %

สํานักการประปา

สํานักการประปา
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ที่

โครงการ

4 ก2อสรางโรง
กรองท2าเรือ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

-

-

100,000,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

- เนื่องจากในพื้นที่เขต

ก2อสรางโรงกรองน้ําท2าเรือ

เทศบาลตําบลในเมือง

เพื่อส2งน้ําประปาไปยัง

ตําบลท2าเรือ ตําบลท2าไร2

ตําบลในเมือง ตําบลท2าเรือ

ที่ต2างๆ ไดทั่วถึง

ตําบลชางซาย และตําบล

ตําบลท2าไร2 ตําบลชางซาย

- มีน้ําประปาเพียงพอ

งบอุดหนุน

จํานวน 1 แห2ง - มีโรงกรองน้ําเพิ่มขึ้น สํานักการประปา
สามารถส2งน้ําไปยังพื้น

นาสาร เป_นเขตพื้นที่สูง ไม2 และตําบลนาสาร

กับความเจริญเติมโต

สามารถส2งน้ําไปยังพื้นที่

ของเมือง

ดังกล2าว และตําบลท2าเรือ
มีคลองเป_นแหล2งน้ําดิบ
อยู2แลว
- เพื่อรองรับความเจริญ
เติมโตของเมือง
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

5 พัฒนาระบบน้ํา

เพื่อใหเอกชนดําเนินการ

ใหเอกชนผลิตน้ําประปา

1 ระบบ

ประปาว2าจาง

พัฒนาระบบประปาและ

ใหกับเทศบาล วันละ

มาตรฐาน และเพียงพอ

เอกชนดําเนิน

จําหน2ายน้ําประปาที่มี

48,000 ลูกบาศกเมตร

กับความเจริญเติบโต

การพัฒนาระบบ คุณภาพมาตรฐานน้ํา
ประปา

มีน้ําประปาที่สะอาดได สํานักการประปา

ของเมือง

ประปาของการประปา
ส2วนภูมิภาค โดยเอกชน
เป_นผูดําเนินการ

6 ปรับปรุง ซ2อม

- เพื่อใหน้ําประปาไหล

ปรับปรุงซ2อมแซมท2อเมน

แซมท2อเมน

สะดวก และรวดเร็ว

ประปา ป6ละ 30 แห2ง

ประปา

มากขึ้น

- ประชาชนมีน้ําสะอาด

- เพื่อใหประชาชนใช

ใชอย2างเพียงพอ

น้ําสะอาดอย2างเพียงพอ

3,000,000

3,000,000

งบเทศบาล

งบเทศบาล

3,000,000 ป6ละ 30 แห2ง
งบเทศบาล

- น้ําประปาไหลสะดวก สํานักการประปา
และรวดเร็วขึ้น

แบบ ผ.01

- 278 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท2องเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ที่สามารถสรางอาชีพ และรายไดในพื้นที่เพิ่มขึ้น
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
- แนวทางที่ 4.3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ํา และระบบปLองกันน้ําท2วมอย2างยั่งยืน
ที่

โครงการ

1 ก2อสรางหรือ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

- เพื่อระบายน้ําไดสะดวก

- ก2อสรางรางระบายน้ํา

193,000

ปรับปรุงระบบ

และรวดเร็วขึ้น

ค.ส.ล. ฝbsงทิศใต ซอย

งบเทศบาล

ระบายน้ํา

- เพื่อลดปbญหาน้ําท2วม

ชายทุ2งแยก 1 รางระบาย

ขังได

น้ํา ค.ส.ล.ภายในกวาง

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

1 สาย

ระบายน้ําไดรวดเร็วขึ้น สํานักการช2าง
ลดปbญหาน้ําท2วมขังได

0.40 ม.ยาว 75.00 ม.
- ก2อสรางรางระบายน้ํา

136,000

ค.ส.ล.ซอยหนาทักษิณ 4

งบเทศบาล

รางระบายน้ํา ค.ส.ล.กวาง
0.40 ม.ยาว 59.00 ม.

-

-

1 สาย

ระบายน้ําไดรวดเร็วขึ้น สํานักการช2าง
ลดปbญหาน้ําท2วมขังได
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

- ก2อสรางท2อรางระบาย

376,000

น้ํา ค.ส.ล.บริเวณที่จัดงาน

งบเทศบาล

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

1 สาย

ระบายน้ําไดรวดเร็วขึ้น สํานักการช2าง
ลดปbญหาน้ําท2วมขังได

เดือนสิบ ท2อระบายน้ํา
ค.ส.ล.ขนาดเสนผ2าศูนย
กลาง 0.60 ม.พรอมบ2อ
พักฝาเหล็กรังผึ้งทุกระยะ
10.00 ม.ยาว 120.00 ม.
- ก2อสรางบ2อพักพรอมติด

1,470,000

ตั้งเครื่องสูบน้ําและท2อส2ง

งบเทศบาล

น้ํา ซอยนายแหยม บ2อพัก
น้ําขนาด 1.20 ม.ยาว
2.60 ม.สูง 2.00 ม.พรอม
ติดตั้งเครื่องสูบน้ําและท2อ
ส2งน้ําพีวีซี ขนาดเสนผ2าศูนย
กลาง 6 นิ้ว ยาว 91.00 ม.

-

-

1 แห2ง

ระบายน้ําไดรวดเร็วขึ้น สํานักการช2าง
ลดปbญหาน้ําท2วมขังได
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย
- ก2อสรางสถานีสูบน้ํา
ชุมชนท2าโพธิ์ โดยก2อสราง
บ2อรับน้ํา ค.ส.ล.ขนาดกวาง
5.00 ม.ยาว 7.50 ม.
พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
ชนิดจุ2มใตน้ํา จํานวน 2 ชุด
วางท2อพีอี เสนผ2าศูนยกลาง
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 และก2อสราง
ถนน ค.ส.ล.กวาง 2 ม.ยาว
80. ม.พื้นที่ไม2นอยกว2า

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9
7,750,000
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

(KPI)

-

-

1 แห2ง

ระบายน้ําไดรวดเร็วขึ้น สํานักการช2าง
ลดปbญหาน้ําท2วมขังได
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

(KPI)

-

-

5 แห2ง

155.00 ตร.ม.
- ก2อสรางหรือปรับปรุง
ระบบระบายน้ําอื่นๆ
2 ขุดลอกหรือ

- เพื่อใหการระบายน้ําผ2าน - ขุดลอก คู คลอง

ปรับปรุงคู คลอง ตัวเมืองไดสะดวกมากขึ้น
ขุดสระ

- เพื่อปLองกันการบุกรุกแนว
ลําคลองของชาวบาน
- เพื่อกักเก็บน้ําไวใชอุปโภค
บริโภคในฤดูแลง

- ขุดสระ

2,000,000
งบเทศบาล

ระบายน้ําไดรวดเร็วขึ้น สํานักการช2าง
ลดปbญหาน้ําท2วมขังได

3,000,000

3,000,000

งบเทศบาล

งบเทศบาล

3,000,000 คลองในเขต

สามารถปLองกันน้ําท2วม สํานักการช2าง

งบเทศบาล เทศบาล 5 สาย ขังในเขตเทศบาลได
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

3 ก2อสรางปรับ

- เพื่อทําคันนบ คันตลิ่ง

ทําคันนบ คันตลิ่ง ทําฝาย

ปรุงคลองปkา

ทําฝายและประตูระบาย

และประตูระบายน้ํา

เหลา (คลอง

น้ํา เพื่อปLองกันไม2ให

คลองปkาเหลา (คลองท2าดี)

ท2าดี)

ประชาชนรุกล้ําเขาไปใน

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

-

-

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

40,000,000 จํานวน 1 แห2ง รักษาสภาพคลองส2งน้ํา สํานักการประปา

งบอุดหนุน

ประปา ซึ่งเป_นแหล2งน้ํา
ดิบตนน้ําที่สําคัญในการ
ผลิตน้ําประปา

เขตคลองส2งน้ําประปา
- เพื่อรักษาสภาพคลอง
ส2งน้ําใหเป_นแหล2งน้ําดิบที่
เป_นแหล2งตนน้ําที่สําคัญ
-

-

จํานวน 1 แห2ง - มีแหล2งน้ําสํารอง

4 ก2อสรางอ2างเก็บ

- เพื่อใชเป_นแหล2งสํารอง

ก2อสรางอ2างเก็บน้ําแกมลิง

น้ําแกมลิง

น้ําดิบขนาดใหญ2 สําหรับ

เนื้อที่ 700 ไร2 บริเวณทาง

ใชในการอุปโภค บริโภค

ทิศเหนือของสวนสมเด็จ

เจริญเติบโตของเมือง

ของชุมชนเมืองนครศรี

พระศรีนครินทร 84

และพื้นที่ใกลเคียง

ธรรมราช

ทุ2งท2าลาด

- ปLองกันและแกไข

400,000,000

งบอุดหนุน

ขนาดใหญ2รองรับความ

- เพื่อปLองกันและแกไข

ปbญหาอุทกภัยและ

ปbญหาอุทกภัยและภัยแลง

ภัยแลง

สํานักการประปา

แบบ ผ.01

- 283 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท2องเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ที่สามารถสรางอาชีพ และรายไดในพื้นที่เพิ่มขึ้น
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
- แนวทางที่ 4.4 การจัดตั้งศูนยซ2อมและบริการประชาชน ๒4 ชั่วโมง เรียกว2า "หน2วย BEST"
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 เพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
การจัดเก็บค2าน้ํา ในการจัดเก็บน้ําประปา

เปLาหมาย
- จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
จํานวน 21 อัตรา

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

2,000,000

2,000,000

งบเทศบาล

งบเทศบาล

ประปา

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

2,000,000 จัดจางเจาหนาที่ เกิดความสะดวกและ
งบเทศบาล ปฏิบัติงาน
21 อัตรา

2 เพิ่มประสิทธิภาพ - เพื่อใหประชาชนไดใชน้ํา จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
การผลิตน้ํา

อย2างเพียงพอ

ประปา

- เพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการผลิต
ประปา

จํานวน 24 อัตรา

2,052,600

2,052,600

งบเทศบาล

งบเทศบาล

รวดเร็วในการจัดเก็บ

24 อัตรา

ประปา

ค2าน้ําประปา

2,052,600 จัดจางเจาหนาที่ เกิดประสิทธิภาพใน
งบเทศบาล ปฏิบัติงาน

สํานักการ

การผลิตน้ําประปา
มากขึ้น

สํานักการ
ประปา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

3 เพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อใหประชาชนไดรับ
ในการซ2อมบํารุง บริการซ2อมบํารุงระบบ

เปLาหมาย
จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
จํานวน 28 อัตรา

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

2,601,000

2,601,000

งบเทศบาล

งบเทศบาล

ท2อน้ําประปาและการ

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

2,601,000 จัดจางเจาหนาที่ การซ2อมบํารุงระบบ
งบเทศบาล ปฏิบัติงาน

ท2อน้ําประปาและการ

28 อัตรา

บริการรวดเร็วมากขึ้น

สํานักการ
ประปา

บริการไดสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น
4 เพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อความรวดเร็วถูกตอง
ในการอ2านมาตร ในการจดมาตร สามารถ
วัดน้ํา

บริการประชาชนได
สะดวกมากขึ้น

จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
จํานวน 23 อัตรา

2,484,000

2,484,000

งบเทศบาล

งบเทศบาล

2,484,000 จัดจางเจาหนาที่ - ประสิทธิภาพในการ สํานักการ
งบเทศบาล ปฏิบัติงาน
23 อัตรา

บริหารจัดการกิจการ
ประปาสูงขึ้น
- ประชาชนไดรับ
บริการที่ดีถูกตอง
รวดเร็ว
- ลดค2าใชจ2ายของ
เทศบาลและสรางผล
กําไรของสํานักการ
ประปา

ประปา

- 285 -

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

5 เพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อการปฏิบัติงานของ
การบริการของ

สํานักการช2างสะดวก

สํานักการช2าง

รวดเร็ว

เปLาหมาย
จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
จํานวน 130 อัตรา

ขนส2งผูโดยสาร

ผูโดยสาร สะดวก รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น

ป6 ๒๕๕9

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

12,000,000

12,000,000

12,000,000 จัดจางเจาหนาที่ การปฏิบัติงานสะดวก

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล ปฏิบัติงาน
130 อัตรา

6 เพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อการปฏิบัติงานและการ จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
การบริการสถานี ใหบริการของสถานีขนส2ง

งบประมาณและที่มา

จํานวน ๑2 อัตรา

1,100,000

1,100,000

งบเทศบาล

งบเทศบาล

รวดเร็ว ประชาชนได
รับความพึงพอใจ

1,100,000 จัดจางเจาหนาที่ การปฏิบัติงานสะดวก
งบเทศบาล ปฏิบัติงาน
12 อัตรา

สํานักการช2าง

สถานีขนส2ง

รวดเร็ว ประชาชนได ผูโดยสารจังหวัด
รับความพึงพอใจ

นครศรีธรรมราช

แบบ ผ.01

- 286 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท2องเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ที่สามารถสรางอาชีพและรายไดในพื้นที่เพิ่มขึ้น
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานเศรษฐกิจ
- แนวทางที่ 5.๑ จัดศูนยกลางการพัฒนาอาชีพสําหรับชุมชน ลานคาชุมชน พัฒนาย2านการคาเดิมของเมือง และจัดตลาดน้ําเมืองลิกอร เพื่อเสริมสรางรายได
และส2งเสริมการท2องเที่ยว
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

1 ฝvกอบรมส2งเสริม ส2งเสริมและฝvกอาชีพใหกับ ประชาชนในเขตเทศบาล
และพัฒนาอาชีพ ประชาชนในเขตเทศบาล

ที่สนใจการประกอบอาชีพ

ใหกับประชาชน

ใน 62 ชุมชน

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

400,000

400,000

400,000 ประชาชนในเขต ประชาชนในชุมชนมี

กองสวัสดิการ

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล เทศบาลมีอาชีพ อาชีพเสริมเพิ่มรายได

สังคม

เสริมและมีราย ใหกับครอบครัว

ในเขตเทศบาล
2 พัฒนาและส2ง

ตัวชี้วัด

ไดเพิ่มขึ้น 60%
- เพื่อสรางอาชีพ และเพิ่ม - จัดตั้งตลาดน้ําเมืองลิกอร

เสริมการท2อง

รายไดใหกับคนในทองถิ่น

- จัดกิจกรรมที่หลากหลาย

เที่ยวตลาด

- เพื่อเป_นแหล2งส2งเสริม

เพื่อดึงดูดนักท2องเที่ยว

ริมน้ําเมืองลิกอร การท2องเที่ยวของจังหวัด

ใหมาเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

นครศรีธรรมราชอีกแห2งหนึ่ง

2,000,000

2,000,000

งบเทศบาล

งบเทศบาล

2,000,000 จัดกิจกรรม

- ประชาชนในทองถิ่น สํานักปลัด

งบเทศบาล ตลาดน้ําเดือน มีอาชีพและมีรายได
ละ 1 ครั้ง

เพิ่มมากขึ้น
- มีนักท2องเที่ยวมา
เที่ยวเพิ่มมากขึ้น

เทศบาล

แบบ ผ.01

- 287 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท2องเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ที่สามารถสรางอาชีพและรายไดในพื้นที่เพิ่มขึ้น
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานเศรษฐกิจ
- แนวทางที่ 5.2 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการท2องเที่ยว สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส2งเสริมการท2องเที่ยวในรูปแบบต2างๆ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

1 พัฒนาและ

- เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา

- จัดทําสื่อประชาสัมพันธ

2,000,000

2,000,000

ส2งเสริมการ

และส2งเสริมการท2องเที่ยว

เพื่อส2งเสริมการท2องเที่ยว

งบเทศบาล

งบเทศบาล

ท2องเที่ยว

ทางดานต2างๆ

- จัดประเพณีที่สําคัญเพื่อ

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

2,000,000 - จํานวนสื่อ

- มีนักท2องเที่ยวเขามา สํานักปลัด

งบเทศบาล ประชาสัมพันธ เที่ยวในจังหวัดนครศรี- เทศบาล
5,000 ฉบับ ธรรมราชเพิ่มมากขึ้น

- เพื่อส2งเสริมใหประชาชน ส2งเสริมการท2องเที่ยว

- จัดกิจกรรม

- คนในทองถิ่นมีรายได

ในทองถิ่นไดมีรายไดจาก

- อบรมใหความรูแก2

นั่งรถชมเมือง

เพิ่มมากขึ้น

การท2องเที่ยว

บุคลากรเพื่อส2งเสริมการ

จํานวน 250

- เพื่ออนุรักษประเพณี

ท2องเที่ยว

ครั้ง/ป6

วัฒนธรรมอันเก2าแก2และ

- เผยแพร2และประชา

งดงามของทองถิ่นใหดํารง

สัมพันธแหล2งท2องเที่ยว

อยู2สืบไป

ของดีเมืองนครและจัด
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

กิจกรรมนั่งรถชมเมือง
เล2าเรื่องเมืองลิกอร
- จัดกิจกรรมประเพณี
แห2นางดาน
- จัดจางเจาหนาที่
ปฏิบัติงาน จํานวน ๒
อัตรา
2 พัฒนาดานโครง- เพื่ออํานวยความสะดวก

- ก2อสรางคันหินพรอม

สรางพื้นฐานและ ใหกับผูมาท2องเที่ยวในสวน ทางเทาถนนทางเขาปLอมยาม
ดานอื่นๆ เพื่อ

สมเด็จพระศรีนครินทร 84 ทางดานทิศตะวันออกจาก

ส2งเสริมการ

ระเบียงริมน้ําถึงสามแยก

ท2องเที่ยว

หมอแปลง กวาง 3.00 ม.
ยาว 736.00 ม. หรือพื้นที่
ไม2นอยกว2า 2,208 ตร.ม.

3,974,400
งบเทศบาล

จํานวนป6ละ

ผูมาท2องเที่ยวสวน

10 ครั้ง

สมเด็จพระศรีนครินทร
ไดรับความสะดวก
มากขึ้น

สํานักการช2าง
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย
- ก2อสรางคันหินทางเทา
ถนนภายในสวนสมเด็จ

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9
1,350,000

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

-

-

งบเทศบาล

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ผูมาท2องเที่ยวสวน

สํานักการช2าง

สมเด็จพระศรีนครินทร

พระศรีนครินทร 84 จาก

ไดรับความสะดวก

หัวมุมสวนสัตวเป\ดไปทาง

มากขึ้น

ดานทิศตะวันออกถึงคันหิน
ทางเทาเดิม กวาง 3.00 ม.
ยาว 250.00 ม. หรือพื้นที่
ไม2นอยกว2า 750.00 ตร.ม.
- ปรับปรุงภูมิทัศนและสวน
หย2อมขางอาคารละหมาด

1,000,000

-

-

งบเทศบาล

ภูมิทัศนสวนสมเด็จ

สํานักการช2าง

พระศรีนครินทร 84

พื้นที่ 5,400 ตร.ม.

สวยงามมากขึ้น

- ปลูกไมดอกหอมโดยรอบ

300,000

สวนสัตว

งบเทศบาล

-

-

เพิ่มบรรยากาศน2า
ท2องเที่ยวมากขึ้น

สํานักการช2าง
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

- จัดซื้อไมดอกมาเพื่อขยาย

200,000

พันธุ

งบเทศบาล

- ปbzนรูปหุ2นนกเป_ดน้ํา

400,000

จํานวน 2 ตัว ดวยคอนกรีต

งบเทศบาล

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

-

-

เพิ่มพันธุไมไดมากขึ้น

สํานักการช2าง

-

-

สรางบรรยากาศให

สํานักการช2าง

สวยงาม น2าท2องเที่ยว

เสริมเหล็ก ที่เกาะสําราญใน

มากขึ้น

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร
84 ความสูง 7.50 ม.
กวาง 12.00 ม.
- ก2อสรางเวทีการแสดง

800,000

บริเวณสวนสมเด็จ

งบเทศบาล

พระศรีนครินทร 84 ขนาด
กวาง 5.00 ม. ยาว
16.00 ม.

-

-

มีเวทีสําหรับการแสดง
เมื่อมีงานเทศกาลต2างๆ

สํานักการช2าง
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

- ก2อสรางบล็อกปลูกตนไม

203,000

บริเวณสวนสมเด็จพระ

งบเทศบาล

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

สรางบรรยากาศให
สวยงาม น2าท2องเที่ยว

ศรีนครินทร 84 (ทุ2งท2าลาด)

มากขึ้น

- ก2อสรางหองน้ํา ชาย -

350,000

หญิง บริเวณสวนสาธารณะ

งบเทศบาล

คูขวาง ขนาด 2.5x5.00
ม. จํานวน 1 หลัง

สํานักการช2าง

-

-

1 แห2ง

มีสิ่งอํานวยความสะดวก สํานักการช2าง
ใหแก2ผูมาเที่ยวสวน
สาธารณะคูขวาง

แบบ ผ.01

- 292 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา สิ่งแวดลอมและพลังงานมีประสิทธิภาพ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและการใชพลังงานสะอาด
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและพลังงาน
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- แนวทางที่ 6.๑ ปรับปรุงภูมิทัศน ภูมิสถาปbตย และจัดระบบการกําจัดสิ่งปฏิกูลอย2างเป_นระเบียบเพื่อเป_น "เทศบาลน2าอยู2"
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

1 ปรับปรุงภูมิทัศน

- เพื่อใหเมืองมีภูมิทัศน

- ปรับปรุงภูมิทัศนเกาะ

250,000

ในเขตเมือง

ภูมิสถาปbตย เป_นระเบียบ

กลางถนนภายในเขต

งบเทศบาล

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

-

-

- ปรับปรุงภูมิทัศนสวน

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

เกาะกลางถนน ทําใหภูมิทัศนของ

สํานักการช2าง

เทศบาลไดรับ เรียบรอย และสวยงาม
250,000

ท2องเที่ยวนครศรีธรรมราช หย2อมภายในเขตเทศบาล

งบเทศบาล

- เพื่อส2งเสริมการท2องเที่ยว - ปรับปรุงภูมิทัศนชุมชน

250,000

ในเขตเทศบาล

งบเทศบาล

- ปรับปรุงน้ําพุสวนศรี

600,000

ธรรมโศกราช โดยทําการ

งบเทศบาล

รื้อถอนส2วนตกแต2งเดิม

ผลลัพธที่คาดว2า

ภูมิทัศนในเขต เมืองมีความเป_นระเบียบ

เรียบรอย สวยงาม และ เทศบาล
เป_นที่ประทับใจของผูมา

ตัวชี้วัด

-

-

-

-

-

-

การปรับปรุง

มากยิ่งขึ้น

- 293 -

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

-

-

ซ2อมแซมพื้นสระ ติดตั้ง
ระบบน้ําพุและอุปกรณใหม2
- ปรับปรุงน้ําพุสวน

500,000

สาธารณะคูขวาง โดยติดตั้ง

งบเทศบาล

ระบบน้ําพุและอุปกรณใหม2
- ปรับปรุงน้ําพุถนน

600,000

ราชดําเนิน โดยติดตั้ง

งบเทศบาล

-

-

1,560,000

-

-

ระบบน้ําพุและอุปกรณใหม2
- ก2อสรางสวนนะโมบริเวณ
เชิงสะพานราเมศวร พื้นที่
ไม2นอยกว2า 288.00 ตร.ม.
จัดภูมิทัศนพรอมไฟฟLาแสง
สว2างและประติมากรรม

งบเทศบาล

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ
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ที่

โครงการ

2 รักษาความ
สะอาดภายใน

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ดูแลรักษาความสะอาด

ทําความสะอาด กวาดขยะ

8,400,000

9,240,000

ในเขตเทศบาล

ทุกวันตามถนน ตรอก ซอย

งบเทศบาล

งบเทศบาล

เขตเทศบาล

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

10,080,000 จํานวนเจาหนา - ถนน ตรอก ซอย ที่ กองสาธารณสุข

งบเทศบาล ที่ดูแลรักษา

สาธารณะไดรับการดูแล และสิ่งแวดลอม

ทางเทา ขอบรางระบายน้ํา

ความสะอาด

- สาธารณสถานในเขต

โดยลูกจางเทศบาลฯ และ

100 คน

เทศบาลไดรับการดูแล

จัดจางเจาหนาที่ 100 คน

สะอาดสวยงาม
เรียบรอย

3 เก็บขนขยะ
มูลฝอย

เก็บรวบรวมขยะในเขต

จางเอกชนเก็บขนขยะ

16,610,000

17,250,000

เทศบาลทั้งหมด ประมาณ มูลฝอยในเขตเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล

130 - 140 ตันต2อวัน

17,900,000 เก็บขนขยะ

- มีการเก็บขนขยะมูล กองสาธารณสุข

งบเทศบาล มูลฝอยภายใน ฝอยทุกวัน

จํานวน 5 เขต

เขตเทศบาล

โดยจางเอกชน

และสิ่งแวดลอม

- เกิดความเป_นระเบียบ

จํานวน 5 เขต เรียบรอย สะอาดและ
สวยงาม

4 จางตัดหญาโดย
เอกชน

ตัดหญาตามถนน ตรอก

ตัดหญาตามถนน ตรอก

2,340,000

2,340,000

ซอยต2างๆ ในเขตเทศบาล

ซอยต2างๆ ในเขตเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล

โดยจางเอกชน

จํานวน ๕ เขต

2,340,000 จํานวน 5 เขต ถนน ตรอก ซอยต2างๆ
งบเทศบาล

ในเขตเทศบาลมีความ
เป_นระเบียบเรียบรอย

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

- 295 -

ที่

โครงการ

5 พัฒนาและแกไข

วัตถุประสงค
- เพื่อก2อสราง ซ2อมแซม

เปLาหมาย
จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

ปbญหาสิ่งแวดลอม บํารุงรักษาระบบระบายน้ํา ดานการกําจัดสิ่งปฏิกูล

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

7,560,000

7,980,000

งบเทศบาล

งบเทศบาล

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

8,400,000 จํานวนเจาหนาที่ - ปbญหาการระบายน้ํา กองสาธารณสุข
งบเทศบาล ปฏิบัติงาน

ไดรับการดูแลและแกไข และสิ่งแวดลอม

- เพื่อรักษาความสะอาด

และขยะมูลฝอย การบํารุง

จํานวน 100

- เกิดความสวยงาม

และความเป_นระเบียบ

รักษาระบบระบายน้ํา

คน

และความเป_นระเบียบ

เรียบรอย

การบําบัดน้ําเสีย ฯลฯ

เรียบรอย

จํานวน 100 อัตรา
6 ดูแลความสะอาด เพื่อใหมีตลาดสดของ
และรักษาความ

จัดจางเจาหนาที่ดําเนินการ

เทศบาลที่สะอาดเรียบรอย รักษาความสะอาด และ

1,260,000

1,260,000

1,260,000 เจาหนาที่ปฏิบัติ - ตลาดสดเทศบาล

กองสาธารณสุข

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล งาน จํานวน 15 สะอาดเรียบรอยถูก

และสิ่งแวดลอม

ปลอดภัยตลาดสด ถูกหลักสุขอนามัยและ

เจาหนาที่รักษาทรัพยสิน

เทศบาล

ของเทศบาล จํานวน ๑5

สิ่งแวดลอม

อัตรา

- ทรัพยสินของเทศบาล

(ตลาดสด
คูขวาง)

สิ่งแวดลอม

คน

หลักสุขอนามัย

ไม2สูญหายและยังคงอยู2
ในสภาพที่ใชงานได
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

7 ปรับปรุงตลาดสด - เพื่อใหเป_นตลาดที่ทันสมัย ก2อสราง/ปรับปรุงตลาดสด
เทศบาลนคร

- เพื่อดึงดูดใหผูบริโภคมา เช2น หองน้ํา ระบบระบาย

นครศรีธรรมราช จับจ2ายในตลาดมากขึ้น

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

2,000,000

2,000,000

งบเทศบาล

งบเทศบาล

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

2,000,000 ปรับปรุงป6ละ
งบเทศบาล 2 ครั้ง

- ผูบริโภคไดรับความ
พึงพอใจ

น้ํา ระบบไฟฟLา และ

- เพิ่มรายไดใหกับ

ปรับปรุงดานอื่นๆ

เทศบาล

8 พัฒนาและพิทักษ เพื่อใหองคกรชุมชนไดรูจัก จัดจางชุมชนเก็บขยะใน
สิ่งแวดลอมใน

ในการบริหารจัดการปbญหา ชุมชนที่รถเก็บขยะเขาไม2ถึง

ชุมชน

สิ่งแวดลอม

สํานักการคลัง

72,000

72,000

72,000 จํานวนชุมชนที่ องคกรชุมชนมีความเขม กองสาธารณสุข

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล รถเก็บขยะเขา แข็ง สามารถควบคุม และสิ่งแวดลอม
ไม2ถึง 2 ชุมชน ปLองกันและแกไขปbญหา
สิ่งแวดลอมได

9 รักษาสิ่งแวดลอม เพื่อสรางจิตสํานึกให

สนับสนุน ส2งเสริม และ

600,000

600,000

600,000 คู คลองในเขต ประชาชนไดมีส2วนร2วม กองสวัสดิการ

พิทักษสิ่งแวดลอมในชุมชน

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล เทศบาลไดรับ ในการดูแลสิ่งแวดลอม สังคม

และทรัพยากร

ประชาชนในชุมชนได

ธรรมชาติ

ตระหนักและใหความสําคัญ เช2น การพัฒนาคู คลอง

การพัฒนา

ในการดูแลสิ่งแวดลอม

7 สาย
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

10 กําจัดขยะสําหรับ - บริการกําจัดขยะในพื้นที่ บริการรับกําจัดขยะสําหรับ

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

จํานวนหน2วย

- การกําจัดขยะมี

พื้นที่เกี่ยวเนื่อง

เกี่ยวเนื่องใหมีประสิทธิภาพ พื้นที่เกี่ยวเนื่อง

งานอื่นที่มาใช ประสิทธิภาพ

กับเทศบาล

- ลดความขัดแยงในบริเวณ

บริการกําจัด

- ลดความขัดแยง

พื้นที่เกี่ยวเนื่อง

ขยะ 54

พื้นที่กําจัดขยะบริเวณ

- สรางความสามัคคี

หน2วยงาน

พื้นที่เกี่ยวเนื่อง

สมานฉันทบริเวณพื้นที่ใน

- สรางความสามัคคี

เขตเทศบาลและพื้นที่

สมานฉันทในเขตพื้นที่

เกี่ยวเนื่อง

เทศบาลและเกี่ยวเนื่อง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

11 บําบัดน้ําเสียและ - เพื่อช2วยในการบําบัดน้ํา คลองในเขตเทศบาล ๕

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

300,000

300,000

300,000 กลุ2มเปLาหมาย

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล ไดรับการบําบัด การย2อยสลายของสาร

- ปbญหาดานกลิ่นจาก กองสาธารณสุข

ลดภาวะดานกลิ่น เสีย และลดปbญหาทาง

สาย สถานที่กําจัดขยะ

โดยใชจุลินทรีย

ดานกลิ่นในลําคลอง และ

มูลฝอย โรงฆ2าสัตว บริเวณ

น้ําเสียและกลิ่น อินทรียไดรับการแกไข

ธรรมชาติ

ชุมชนต2างๆ ภายในเขต
เทศบาล

ภายในสวนสัตว รวมทั้ง

เหม็นไม2นอย

- สภาพแวดลอมดีขึ้น

ชุมชนต2างๆ ภายในเขต

กว2า 50 แห2ง

เนื่องจากวิธีการใชสาร

- เพื่อลดปbญหาทางดาน

เทศบาล

ต2อป6

จุลินทรียชีวภาพเป_นวิธี

กลิ่นและตัวอ2อนของแมลง

ที่อาศัยหลักการทาง

วันในสถานที่กําจัดขยะ

ธรรมชาติ และค2าใชจ2าย

ของเทศบาล

ในการบําบัดน้ําเสียลด

- เพื่อช2วยในการรักษา

ลง

สิ่งแวดลอม เนื่องจากวิธี
การใชสารจุลินทรียชีว
ภาพเป_นวิธีที่อาศัยหลัก
ธรรมชาติและลดค2าใชจ2าย
ในการบําบัดน้ําเสีย

และสิ่งแวดลอม
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

12 บริหารจัดการขยะ - แกปbญหาการจัดการขยะ สรรหาองคกรภาคเอกชน/

ป6 ๒๕๕9
-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

32,850,000

32,850,000 จํานวน 1 แห2ง - เทศบาลสามารถแก

ชุมชนโดยใช

ที่เกิดขึ้นในอนาคต

เทคโนโลยี RDF

- เพื่อแกปbญหาสิ่งแวดลอม เพื่อดําเนินการจัดการขยะ

ทั้งในส2วนของเทศบาล

ดานมลพิษ

มูลฝอยเป_นเชื้อเพลิง และ

นครนครศรีธรรมราช

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน ผลิตพลังงานไฟฟLา โดยใช

และองคกรปกครอง

การจัดการดานขยะ

เทคโนโลยี RDF (Refuse

ส2วนทองถิ่นในจังหวัด

- เพื่อส2งเสริมการสราง

Dcrived Fuel ) โดยองคกร

ไดอย2างมีประสิทธิภาพ

พลังงานเชื้อเพลิงทดแทน

ภาคเอกชน/รัฐวิสาหกิจ/

- ลดปbญหาดานมลพิษ

- เพื่อเป_นศูนยกลางการ

องคกรมหาชน เป_นผูลงทุน

และทําใหสภาพแวดลอม

กําจัดขยะมูลฝอยของ

ณ สถานที่กําจัดขยะของ

ดีขึ้น

เทศบาลฯ และทองถิ่นใน

เทศบาลฯ

- ลดงบประมาณดาน

จังหวัดนครศรีธรรมราช

รัฐวิสาหกิจ/องคกรมหาชน

งบประมาณและที่มา

งบเทศบาล

งบเทศบาล

กองสาธารณสุข

ไขปbญหาดานขยะมูลฝอย และสิ่งแวดลอม

ค2าใชจ2ายในการจัดการ
ดานขยะมูลฝอยลง
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ที่

โครงการ

13 ศึกษาความ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

- เพื่อศึกษาความเหมาะสม จัดตั้งศูนยกลางกําจัดขยะ

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9
5,500,000

ป6 ๒๕61

-

-

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

จํานวน 1 แห2ง เทศบาลสามารถแกไข

เหมาะสมและ

(Feasibility Study) ของ

มูลฝอยแบบครบวงจร

ออกแบบราย

ระบบจัดการขยะมูลฝอย

ของเทศบาลนคร

ละเอียดระบบ

แบบครบวงจรสําหรับพื้นที่ นครศรีธรรมราช และทอง

นครนครศรีธรรมราช

ศูนยกําจัดขยะ

ศึกษา และบริเวณใกลเคียง ถิ่นอื่นๆ ในจังหวัดนคร

และองคกรปกครองส2วน

มูลฝอยรวมแบบ ที่มีผลต2อการพัฒนาเมือง

ศรีธรรมราช

งบเทศบาล

ป6 ๒๕60

ตัวชี้วัด

ปbญหาดานขยะมูลฝอย และสิ่งแวดลอม
ทั้งในส2วนของเทศบาล

ทองถิ่นในจังหวัดได

ครบวงจรในระยะ และวางแผนการจัดการขยะ

อย2างมีประสิทธิภาพ

ที่ 2

มูลฝอยอย2างนอย 20 ป6

- ลดปbญหาดานมลพิษ

- เพื่อศึกษาออกแบบ

และทําใหสภาพแวดลอม

รายละเอียด (Detailed

ดีขึ้น

Engineering Design)
ระบบจัดการขยะมูลฝอย
แบบครบวงจรของเทศบาล
พื้นที่อื่นที่เขาร2วมโครงการ
เพื่อรองรับการดําเนินงาน

กองสาธารณสุข
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค
ไม2นอยกว2า 20 ป6
- ศึกษา วิเคราะหและ
ประเมินผลทางเศรษฐศาสตร
และการเงินของระบบเก็บ
รวบรวมระบบจัดการขยะ
มูลฝอย ตลอดจนเสนอ
แผนทางดานการเงินในการ
ดําเนินงานดานการลงทุน
การเดินระบบและการบํารุง
รักษาระบบ และการจัดเก็บ
ค2าบริการ
- เสนอรูปแบบและการ
บริหารจัดการโครงการอย2าง
เป_นระบบตั้งแต2การลด
ปริมาณขยะมูลฝอย การ

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค
แยกขยะมูลฝอย การเก็บ
รวบรวมขยะมูลฝอย การ
จัดตั้งสถานีขนถ2ายขยะ
มูลฝอย การนําขยะมูลฝอย
กลับมาใชใหม2 และการ
กําจัดขยะมูลฝอยแบบ
ผสมผสาน

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ
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ที่

โครงการ

14 ดูแลและบํารุง

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

เพื่อดูแลและบํารุงรักษา

ดําเนินการดูแลและบํารุง

9,500,000

9,500,000

9,500,000 1 ระบบ

รักษาระบบ

ระบบรวบรวมน้ําเสีย

รักษาระบบรวบรวมน้ําเสีย

งบเทศบาล

งบเทศบาล

รวบรวมและ

อาคารดักน้ําเสีย สถานีสูบ และระบบบําบัดน้ําเสีย

รับการดูแลและบํารุง

บําบัดน้ําเสีย

น้ําเสีย และระบบบําบัด

รักษาใหอยู2ในสภาพดี

งบเทศบาล

อย2างมีประสิทธิภาพ

ระบบรวบรวมและ

กองสาธารณสุข

ระบบบําบัดน้ําเสียได

และสิ่งแวดลอม

น้ําเสียใหสามารถรวบรวม

สามารถบําบัดน้ําเสียได

และบําบัดน้ําเสียอย2างมี

ตามมาตรฐานกําหนด

ประสิทธิภาพ
15 ก2อสรางระบบ
บําบัดสิ่งปฏิกูล

- เพื่อเป_นแหล2งบําบัด

ก2อสรางระบบบําบัด

สิ่งปฏิกูลที่ถูกตอง

สิ่งปฏิกูล ขนาดถังหมัก

4,100,000
งบเทศบาล

-

-

จํานวน 1 แห2ง - มีแหล2งบําบัดสิ่ง
ปฏิกูลที่ถูกตอง

- เพื่อลดปbญหาแหล2งแพร2 สิ่งปฏิกูลความจุ 10 ลบ.ม.

- สามารถลดปbญหา

เชื้อโรคต2างๆ เช2น อหิวาตก ต2อวัน พรอมก2อสรางโรง

การแพร2เชื้อโรคต2างๆ

โรค บิด ไทฟอยด พยาธิ

เก็บปุ”ย ที่พักคนงาน และ

ได

ลําไส และโรคอื่นๆ

รั้ว

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

แบบ ผ.01

- 304 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา สิ่งแวดลอมและพลังงานมีประสิทธิภาพ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและการใชพลังงานสะอาด
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและพลังงาน
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- แนวทางที่ 6.๒ "เทศบาลสีเขียว" โดยจัดพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นครอบคลุมในเขตเทศบาลเพื่อลดมลพิษ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

1 ก2อสรางหรือ

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภาย

ก2อสรางหรือปรับปรุง

500,000

500,000

500,000 จํานวนป6ละ

มีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น

ปรับปรุงสวน

ในเขตเทศบาล และเป_น

สวนหย2อมภายในเขต

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล 1 แห2ง

บานเมืองสวยงาม

หย2อมในเขต

สถานที่พักผ2อนหย2อนใจ

เทศบาล

เทศบาล

ของประชาชน

1 ปลูกตนไมเกาะ
กลางถนนและ
ตนไมอื่นๆ

ส2งเสริมการท2องเที่ยว

- เพื่อความสวยงามของ

- ปลูกตนไมรูปสัตวเกาะ

500,000

บานเมือง

กลางถนนราชดําเนินและ

งบเทศบาล

- เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใน
เขตเทศบาล

ถนนกะโรม
- ปลูกตนไมอื่นๆ เพื่อเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวภายในเขต
เทศบาล

สํานักการช2าง

-

-

ปลูกตนไมบน มีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น
ถนนป6ละ 2

บานเมืองสวยงาม

สาย

ส2งเสริมการท2องเที่ยว

สํานักการช2าง

แบบ ผ.01

- 305 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา สิ่งแวดลอมและพลังงานมีประสิทธิภาพ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและการใชพลังงานสะอาด
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและพลังงาน
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- แนวทางที่ 6.3 ยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลใหมีคุณภาพการบริการเทียบเท2าโรงพยาบาลเอกชน
ที่

โครงการ

1 ควบคุมปLองกัน

วัตถุประสงค

- เพื่อดูแลรักษาฟyzนฟูสภาพ - ประชาชนทุกกลุ2มวัยใน

โรคเอดสการควบ ของผูปkวยการควบคุมปLอง
คุมผูติดเชื้อและ

เขตเทศบาล

กันการแพร2กระจายและการ - ผูปkวยเอดส จํานวน

ผูไดรับผลกระทบ ติดเชื้อ
จากเอดส

เปLาหมาย

- เพื่อลดอัตราการปkวย
การตายดวยโรคเอดส

450 ราย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

600,000

600,000

600,000 ผูปkวยเอดสได

- ผูปkวยเอดสไดรับ

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล รับการดูแล

การดูแลรักษา

100%

- ประชาชนไดรับ
ความรูในการมีเพศ
สัมพันธอย2างปลอดภัย

กองการแพทย
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ที่

โครงการ

2 ควบคุมปLองกัน

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

- เพื่อดูแลรักษาฟyzนฟูสภาพ - ประชาชนทุกกลุ2มวัยใน

วัณโรคและดูแล ของผูปkวยวัณโรค และการ เขตเทศบาล
ผูปkวยแบบมี

ควบคุมปLองกัน

พี่เลี้ยง

- เพื่อลดอัตราการปkวยการ - มีพี่เลี้ยงดูแลผูปkวย
ตายดวยโรควัณโรค

3 รณรงคควบคุม

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

200,000

200,000

200,000 ผูปkวยวัณโรค

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล ในเขตเทศบาล การดูแลใหกินยาต2อ

- ผูปkวยวัณโรค 48 ราย

- ผูปkวยวัณโรคไดรับ

ไดรับการดูแล เนื่องจนหายจากโรค
100%

วัณโรค จํานวน 2 ราย

วัณโรค
- ประชาชนเจ็บปkวย

- ติดตามผลการรักษา

และตายดวยโรค

ผูปkวยวัณโรค

วัณโรคลดลง

- เพื่อปLองกันการระบาด

ปLองกันโรคติดต2อ ของโรคติดต2อ
- จัดกิจกรรมรณรงค
ปLองกันโรคติดต2อต2างๆ

ประชาชนทุกกลุ2มวัยใน
เขตเทศบาล

กองการแพทย

50,000

50,000

50,000 จัดกิจกรรม

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล รณรงคป6ละ
15 ครั้ง

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีความรูและ
ทันต2อสถานะของโรค
- ประชาชนไดรับ
วัคซีนปLองกันโรค

กองการแพทย
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ที่

โครงการ

4 ส2งเสริมทันต
สุขภาพ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

เพื่อใหประชาชนไดรับการ ประชาชนทุกกลุ2มทุกวัย

200,000

200,000

200,000 มีผูมาใชบริการ ภาวะการเจ็บปkวยใน

ดูแลสุขภาพช2องปากในเรื่อง ในเขตเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล คลินิกทันตกรรม ช2องปากลดลง

การส2งเสริมการปLองกัน

ป6ละ 8,600

และรักษาสุขภาพใน

ราย

กองการแพทย

ช2องปาก
5 เพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดจางแพทย พยาบาล
การใหบริการ

รักษาพยาบาลของโรง

เจาหนาที่เทคนิคเพิ่มเติมใน

ของโรงพยาบาล พยาบาลและศูนยบริการ

ดานการรักษาพยาบาล

และศูนยบริการ

จํานวน 134 คน

สาธารณสุข

สาธารณสุข

18,000,000

18,000,000

งบเทศบาล

งบเทศบาล

18,000,000 จัดจางเจาหนา ประชาชนไดรับบริการ

งบเทศบาล ที่ปฏิบัติงาน
134 คน

ที่สะดวก รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ

กองการแพทย
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

6 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ เพื่อใหโรงพยาบาลและศูนย จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ สําหรับ
สําหรับ

บริการมีเครื่องมือเครื่องใช โรงพยาบาลและศูนยบริการ

โรงพยาบาล

ในการใหบริการสาธารณสุข สาธารณสุข ๕ ศูนย

และศูนยบริการ

อย2างเพียงพอ

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

5,000,000

5,000,000

5,000,000 จํานวนวัสดุและ มีเครื่องมือเครื่องใช

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล ครุภัณฑที่จัดซื้อ สําหรับโรงพยาบาล
30 รายการ

และในศูนยบริการ
สาธารณสุขอย2าง

สาธารณสุข
7 พัฒนางาน

กองการแพทย

เพียงพอ
จัดฝvกอบรมใหความรูเกี่ยว จัดอบรม อสม.ในเขต

620,000

620,000

620,000 อบรมป6ละ

ประชาชนไดรับทราบ

สาธารณสุข

กับโรคต2างๆ และการจัดสรร เทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล 124 ครั้ง

ขอมูลเกี่ยวกับโรคต2างๆ

มูลฐานในเขต

เครื่องมือ เครื่องใชใหแก2

เพื่อสามารถปLองกัน

เทศบาล

ชุมชนภายในเขตเทศบาล

และควบคุมโรคได
มากขึ้น

กองการแพทย
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

8 การดําเนินงาน

เพื่อดําเนินงานโครงการ

- สนับสนุนและส2งเสริม

2,221,500

2,221,500

2,221,500 จัดกิจกรรม

กองทุนหลัก

หลักประกันสุขภาพของ

การจัดบริการสาธารณสุข

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล จํานวน 20

ประกันสุขภาพ

โรงพยาบาลเทศบาลนคร

ของหน2วยงานบริการหรือ

ระดับทองถิ่น

นครศรีธรรมราช

สถานบริการ

เทศบาลนคร

- สนับสนุนใหกลุ2มองคกร

นครศรีธรรมราช

ประชาชนในพื้นที่จัด
กิจกรรมเพื่อสรางเสริม
สุขภาพกการปLองกันโรค
หรือฟyzนฟูสมรรถภาพใหแก2
ประชาชนในพื้นที่

ครั้งต2อป6

เทศบาลมีหลักประกัน
สุขภาพระดับทองถิ่น
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

กองการแพทย
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ที่

โครงการ

9 ยกระดับโรง

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

- เพื่อสรางความเขาใจและ จัดอบรมใหความรูดานต2างๆ

พยาบาลเทศบาล เตรียมความพรอมของ

เพื่อใหเป_นไปตามมาตร

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

500,000

500,000

500,000 จัดกิจกรรม

- ทีมและหน2วยงาน

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล อบรมต2างๆ

มีความเขาใจและ

ใหเป_นโรงพยา

ทีมนําต2างๆ และหน2วยงาน ฐานของสถาบันรับรอง

อย2างนอย

บาลที่ผ2าน

- เพื่อใหโรงพยาบาลเทศบาลคุณภาพสถานพยาบาล

จํานวน 10 ครั้ง คุณภาพ

รับรองคุณภาพ

ไดรับการตรวจเยี่ยมและ

- หน2วยงานและทีมนํา

ประเมินความกาวหนาใน

มีความพรอมในการ

การพัฒนาคุณภาพการ

ตรวจเยี่ยมจาก

พยาบาลจากโรงพยาบาล
ที่มีประสบการณ
- เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรู ความสามารถ เพิ่ม
ศักยภาพในการดําเนินงาน
ใหบริการผูปkวย

ร2วมมือในการพัฒนา

กองการแพทย
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ที่

โครงการ

10 จัดทําแผน
ยุทธศาสตร

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

- เรียนรูหลักการสําคัญ

- ผูบริหาร หัวหนาฝkาย

การจัดทําแผนกลยุทธ

งาน

ดานสาธารณสุข ระดับองคกร

- หัวหนาศูนยบริการ

- ฝvกฝนและพัฒนาทักษะ สาธารณสุข จํานวน 5 แห2ง
ทําแผนกลยุทธแบบ
มีส2วนร2วม
- หน2วยงานไดแผน
กลยุทธที่สามารถนําไปใช
งานไดหลังเสร็จสิ้นการ
อบรมสัมมนา

จํานวน 3 วัน

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

70,000

70,000

งบเทศบาล

งบเทศบาล

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

70,000 อบรมจัดทํา

องคกรเขาใจและมี

งบเทศบาล แผนยุทธศาสตร ทักษะทําแผนกลยุทธ
1 ครั้ง

แบบมีส2วนร2วมและ
สามารถนําไปใชไดจริง

กองการแพทย
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ที่

โครงการ

11 การบริการ
แพทยแผนไทย

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

เพื่อพัฒนางานแพทยแผน

โรงพยาบาลเทศบาลนคร

500,000

500,000

500,000 จํานวนผูมาใช ไดมาตรฐานและเป_น

ไทยในสถานพยาบาลไปสู2

นครศรีธรรมราช

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล บริการ

ในสถานพยาบาล ชุมชน
12 พัฒนาการบริการ เพื่อพัฒนางานกายภาพ
กายภาพบําบัด

ตัวชี้วัด

บําบัดในสถานพยาบาลสู2

ในสถานพยาบาล ชุมชน

11,500 คน

ตนแบบการบริการสู2
ประชาชน

โรงพยาบาลเทศบาลนคร

300,000

300,000

300,000 จํานวนผูมาใช ไดมาตรฐานและเป_น

นครศรีธรรมราช

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล บริการ
1,000 คน

กองการแพทย

ตนแบบการบริการสู2
ประชาชน

กองการแพทย

แบบ ผ.01

- 313 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา สิ่งแวดลอมและพลังงานมีประสิทธิภาพ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและการใชพลังงานสะอาด
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและพลังงาน
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- แนวทางที่ 6.4 จัดใหมีโรงพยาบาลชุมชน 4 มุมเมือง
ที่

โครงการ

1 ใหบริการผูปkวย
3๐,๐๐๐ เตียง

วัตถุประสงค
- เพื่อใหบริการทางการ

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

- ประชาชนในเขตเทศบาล

500,000

500,000

500,000 จํานวนผูรับ

แพทยในเชิงรุก ครอบคลุม จํานวน 3๐,๐๐๐ ครัวเรือน

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล บริการ 6,570 ครัวเรือนไดรับบริการ
คนต2อป6

- ประชาชน 3๐,๐๐๐ กองการแพทย

พื้นที่ 3๐,๐๐๐ ครัวเรือน

ไดรับบริการทางการแพทย

ทางการแพทย

- คนในเขตเทศบาลที่อยู2

ถึงบานถึงพื้นที่ ส2งผลให

- ประชาชนในเขต

บานและตองการบริการ

ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น

เทศบาลมีสุขภาพดีขึ้น

ทางการแพทยไดอยู2กับญาติ - จัดตั้งศูนยพิเศษ

- ลดค2าใชจ2ายของ

อย2างมีความสุขและอบอุ2น โรงพยาบาล 3๐,๐๐๐

ประชาชนในการรักษา

และลดค2าใชจ2ายของ

พยาบาล

ประชาชนในการรักษาโดย
เฉพาะโรคที่ใชเวลารักษานาน

เตียง จํานวน ๑ ศูนย
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

2 ก2อสราง/ปรับปรุง - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน โรงพยาบาลเทศบาลนคร
อาคารโรงพยาบาล การใหบริการของ

นครศรีธรรมราช และศูนย

ศูนยบริการ

บริการสาธารณสุข

โรงพยาบาล

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

3,000,000

3,000,000

งบเทศบาล

งบเทศบาล

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

3,000,000 จํานวนป6ละ
งบเทศบาล 5 ครั้ง

- โรงพยาบาลเทศบาล กองการแทพย
มีความพรอมในดาน
บริการสาธารณสุข

สาธารณสุขและ และศูนยบริการสาธารณสุข

เพิ่มขึ้น

อาคารประกอบ

- เพื่อความสะดวก รวดเร็ว

- ผูมารับบริการไดรับ

อื่นๆ

และปลอดภัยของผูมาใช

บริการที่สะดวกรวดเร็ว

บริการ

และปลอดภัย

3 ศูนยบริการ

เพื่อยกระดับมาตรฐาน

ศูนยบริการสาธารณสุข

200,000

200,000

200,000 จํานวนผูมาใช ไดมาตรฐานและเป_น

สาธารณสุข

ศูนยบริการสาธารณสุข

และชุมชน

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล บริการ 46,800 ตนแบบการบริการสู2

ตนแบบ

และเจาหนาที่ประจําศูนย

คน

ประชาชน

กองการแพทย

แบบ ผ.01

- 315 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา สิ่งแวดลอมและพลังงานมีประสิทธิภาพ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและการใชพลังงานสะอาด
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและพลังงาน
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- แนวทางที่ 6.5 ส2งเสริมและสนับสนุนใหภาคส2วนต2างๆ ตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดลอม
ที่

โครงการ

1 เมืองนครอาหาร
ปลอดภัย

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

- เพื่อปรับปรุงยกระดับ

- เฝLาระวังความปลอดภัย

2,400,000

2,400,000

2,400,000 - มีรายงานสรุป - ประชาชนไดรับการ

กองสาธารณสุข

มาตรฐานดานสุขลักษณะ

อาหารที่วางจําหน2ายใน

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล ผลการตรวจเฝLา คุมครองและเขาใจใน

และสิ่งแวดลอม

การจําหน2ายอาหารใน

สถานที่จําหน2ายอาหาร

ระวังทางดาน

การเลือกบริโภคอาหาร

สถานประกอบการอาหาร

และอาหารริมบาทวิถี โดย

สุขาภิบาล

ที่สะอาดและปลอดภัย

- เพื่อตรวจสอบและเฝLา

เก็บตัวอย2างอาหารจาก

อาหารแก2กลุ2ม

- ผูประกอบการมีจิต

ระวังคุณภาพอาหารใน

กลุ2มเปLาหมาย คือ ตลาด

เปLาหมาย

สํานึกและมีความรับผิด

สถานที่จําหน2ายอาหาร

รานอาหารบาทวิถี หาง

- กลุ2มเปLาหมาย ชอบต2อผูบริโภคในการ

และอาหารริมบาทวิถี

สรรพสินคา และสถาน

รอยละ 100

- เพื่อตรวจสอบคุณภาพ

ศึกษา ภายในเขตเทศบาล

ไดรับการตรวจ จําหน2ายอาหารที่สะอาด

อาหาร กรณีเกิดเหตุฉุก

เพื่อตรวจวิเคราะหภาค

สอบดานสุข

ประกอบ ปรุง และ
ปลอดภัย
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

เฉินและรองเรียนดาน

สนาม

ลักษณะทาง

- เสริมสรางภาพลักษณ

อาหาร

- ตรวจสอบดานสุขลักษณะ

กายภาพตาม

ที่ดีในดานอาหารปลอด

- เพื่อสรางเสริมประสบ

ทางกายภาพของกลุ2ม

หลักการสุขา

ภัยของเทศบาลฯ และ

การณและวิสัยทัศนดาน

เปLาหมายรอยละ 100

ภิบาลอาหาร

เป_นการส2งเสริมการ

อาหารปลอดภัยใหกวาง

ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร

อย2างนอย 1

ท2องเที่ยว

ไกลและเหมาะสมกับ

อย2างนอยป6ละ 1 ครั้ง

ครั้ง

- สถานที่ประกอบ

สถานการณ

- จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติ

กิจการคาฯ หรือสถานที่

- เพื่อพัฒนาความรู ความ งาน จํานวน 13 อัตรา

ผลิตและจําหน2ายอาหาร

เขาใจ จิตสํานึก และความ

มีการปรับปรุงถูกตอง

ร2วมมือขององคกรภาค

ตามหลักสุขาภิบาลและ

เอกชน ผูประกอบการ

อนามัยสิ่งแวดลอม

และประชาชนทั่วไปใน
เรื่องอาหารปลอดภับ
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ที่

โครงการ

2 เขียงจําหน2าย

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

- เพื่อใหตลาดสดภายใน

- สํารวจขอมูลผูคา หรือ

500,000

500,000

500,000 ตัวอย2างเนื้อ

เนื้อสัตวอนามัย

เขตเทศบาลมีมาตรฐาน

ผูประกอบการที่มีการ

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล สัตวที่ตรวจผ2าน มีคุณภาพที่ดี และ

และตลาดสด

ตามกฏกระทรวงว2าดวย

จําหน2ายเนื้อสัตวในตลาด

เกรฑมาตรฐาน ปลอดภัยต2อสารเคมีตก

ถูกสุขลักษณะ

สุขลักษณะของตลาด

ทั้งหมดภายในเขตเทศบาล

100%

พ.ศ. 2551 และมีการ

- สุ2มเก็บตัวอย2าง ปbสสาวะ

ตลาดสดในเขตเทศบาล

ลางตลาดตามหลักสุขา

และเนื้อสัตว

- ปLองกันหรือลดอัน

ภิบาลอย2างนอยเดือนละ

ตรวจสารเร2งเนื้อแดง

ตรายจากการบริโภค

หนึ่งครั้ง รวมถึงมีการ

ยาปฏิชีวนะสัปดาหละ

อาหารเป_นพิษที่มาจาก

กําจัดสัตวพาหะนําโรค

๑ ครั้ง

เนื้อสัตว และผูประกอบ

ทุกตลาดภายในเขต

- จัดจางเจาหนาที่

การ ผูปฏิบัติงานใน

เทศบาลทุกสองเดือน

ปฏิบัติงาน จํานวน 4 อัตรา

สถานที่ชําแหละและจํา

เพื่อนํามา

- มีเนื้อสัตวไดมาตรฐาน กองสาธารณสุข

คางวางจําหน2ายใน

- เพื่อใหเนื้อสัตวที่วาง

หน2ายเนื้อสัตวมีความรู

จําหน2ายในตลาดสดทั้ง

ดานสุขศาสตรเนื้อสัตว

หมดในเขตเทศบาล มี
คุณภาพที่ดี ไดมาตรฐาน

และสิ่งแวดลอม
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค
และปลอดภัยต2อสาร
ตกคาง เพื่อปLองกันและ
ลดอันตรายจากการบริโภค
อาหารเป_นพิษที่มาจาก
เนื้อสัตว

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

3 ปLองกันควบคุม

- เพื่อดําเนินงานเฝLาระวัง

- พ2นเคมีกําจัดยุงและ

1,900,000

1,900,000

1,900,000 - มีรายงานสรุป - ประชาชนมีความรู

กองสาธารณสุข

สัตวและแมลง

สอบสวน สํารวจ ปLองกัน

สัตวพาหะอื่นๆ ใหแก2

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล ผลการดําเนิน ความตระหนัก และ

และสิ่งแวดลอม

พาหะนําโรค

และควบคุมโรคที่เกิดจาก

บานพักอาศัย โรงเรียน

งานปLองกันควบ พฤติกรรมที่ถูกตองใน

สัตว และแมลงพาหะ

วัดและตลาดทั้งหมดที่อยู2

คุมสัตวและพา การเฝLาระวัง ปLองกัน

นําโรค

ในเขตเทศบาล และตาม

หะนําโรคภาย และควบคุมโรค

- เพื่อลดอัตราการปkวย

คํารองของประชาชน

ในเขตเทศบาล - อัตราการปkวยหรือ

หรือตายของประชาชน

- พ2นยาฆ2าเชื้อดวยเครื่อง

ทุกเดือน

จากโรคติดต2อนําโดยสัตว

พ2นฝอยละอองละเอียด

- ผูปkวยโรคติด โรคติดต2อนําโดยสัตว

และแมลงพาหะนําโรค

(ULV) ติดรถยนตทั่วทั้ง

ต2อจากสัตวและ และแมลงพาหะนําโรค

- เพื่อรณรงคส2งเสริมให

เขตเทศบาล

แมลงพาหะนํา ลดลง

ประชาชนมีความรู ความ

- ดําเนินการอบรมเกี่ยวกับ

โรคไดรับการ

เขาใจ ความตระหนัก และ การควบคุมปLองกันสัตวและ

สอบสวนทาง

สรางการมีส2วนร2วมในการ

แมลงพาหะนําโรค 1 ครั้ง

ระบาดวิทยา

ควบคุมและปLองกันโรค

- จัดจางเจาหนาที่

รอยละ 100

ที่เกิดจากสัตวและแมลง

ปฏิบัติงาน จํานวน 2 อัตรา

ตายของประชาชนจาก
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ที่

โครงการ

4 รานอาหาร

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

เพื่อใหผูประกอบกิจการ

- ผูประกอบกิจการราน

350,000

350,000

350,000 - กลุ2มเปLา

ปลอดภัยใส2ใจ

รานอาหารมีความรูความ

อาหารในพื้นที่เขตเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล หมายไดรับการ รานอาหารไดรับการ

สุขภาพ

เขาใจในเรื่องการสุขาภิบาล ไดรับการตรวจประเมิน

อบรม จํานวน พัฒนาและยกระดับ

อาหาร สามารถนําความรู

1 ครั้งต2อป6

สุขลักษณะทางดานกาย

- สถานประกอบกิจการ กองสาธารณสุข

มาตรฐาน

ไปใชในการปฏิบัติงานและ ภาพ และสุ2มตรวจตัวอย2าง

- ผูเขาร2วมการ - ประชาชนไดรับความ

ควบคุม ดูแล บริหารจัด

อาหาร ภาชนะ อุปกรณ

อบรมมีระดับ

การ และพัฒนาสถาน

และมือสัมผัสอาหาร เพื่อ

ความพึงพอใจ อาหารเพิ่มขึ้น

ประกอบกิจการรานอาหาร ตรวจวิเคราะหในดานเคมี

อยู2ในระดับ

ใหไดมาตรฐาน

และชีวภาพ

คะแนนเฉลี่ย

- ผูประกอบกิจการราน

3.5

อาหารในพื้นที่ไดรับการ
อบรมเกี่ยวกับการสุขาภิบาล
อาหาร จํานวน 1 ครั้งต2อป6
- สถานประกอบกิจการ
รานอาหารที่ผ2านตามหลัก

ปลอดภัยในการบริโภค

และสิ่งแวดลอม
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

เกณฑการรับรองมาตรฐานฯ
ไดรับปLายรับรองมาตรฐาน
"อาหารสะอาด ปลอดภัย
ใส2ใจผูบริโภค" (Clean
Food Good Heslth)
5 ปLองกัน ควบคุม

- เพื่อหยุดการแพร2พันธุ

- ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว

600,000

600,000

600,000 - สุนัขและแมว - ลดความเสี่ยงต2อการ กองสาธารณสุข

โรคพิษสุนัขบา

ของสุนัขและแมวที่เป_น

- ฉีดยาคุมกําเนิดสุนัขและ

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล ไดรับวัคซีน

และลดจํานวน

พาหะนําโรคพิษสุนัขบา

แมวเพศเมีย

2,500 ตัว

ประชากรสุนัข

และค2อยๆ ลดจํานวน

- ผ2าตัดทําหมันสุนัขและ

- สุนัขและแมว การแพร2พันธุของสุนัข

จรจัด

ของสุนัขจรจัดลงจนหมด

แมว

ไดผ2าตัดทําหมัน โดยค2อยๆ ลดจํานวน

ไป

- สุ2มตรวจหัวสุนัขและ

700 ตัว

- เพื่อทําการสํารวจ ติด

แมว

หมดไปได

ตามผลการเพิ่มขึ้นของ

- จัดจางเจาหนาที่

- ลดอัตราการปkวย

จํานวนสุนัขจรจัดและฉีด

ปฏิบัติงาน จํานวน

และอัตราการตายของ

วัคซีนโรคพิษสุนัขบาซ้ํา

4 อัตรา

ประชาชนรวมถึงปbญหา

แพร2ระบาดของโรค
พิษสุนัขบา และหยุด

ของสุนัขจรจัดลงจน

และสิ่งแวดลอม
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ภายหลังจากการผ2าตัด

เหตุเดือดรอนรําคาญ

ทําหมัน และทําสัญลักษณ

อันเกิดจากสุนัขลด

แลว

นอยลง

- เพื่อสนับสนุนและส2ง

- ประชาชนมีความ

เสริมใหเกิด "ชุมชนปลอด

เขาใจและมีส2วนร2วม

โรคพิษสุนัขบาและ

ในการแกไขปbญหา

สุนัขจรจัด" ขึ้น

ร2วมกันเกี่ยวกับสุนัข

- เพื่อลดอัตราการปkวย

จรจัดและโรคพิษสุนัข

และอัตราการตายของ

บา รวมถึงปbญหาเหตุ

ประชาชน และลดปbญหา

เดือดรอนรําคาญอัน

เหตุเดือดรอนรําคาญ

เกิดจากสุนัข นอกจาก

อันเกิดจากสุนัข

นี้ยังมีความรู ปรับ
เปลี่ยนทัศนคติและ
เลี้ยงสุนัขดวยความ
รับผิดชอบต2อสังคม
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ที่

โครงการ

6 สํารวจสถาน
ประกอบการใน

วัตถุประสงค
เพื่อเร2งรัดใบอนุญาตและ

เปLาหมาย
- สถานประกอบการ

ตรวจสถานประกอบการที่ ประเภทกิจการคาที่เป_น

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

570,000

570,000

570,000 จํานวนผูประ

การเร2งรัดและการจัดเก็บ กองสาธารณสุข

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล กอบการ

ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.

เขตเทศบาลนคร จะตองไดรับใบอนุญาตตาม อันตรายต2อสุขภาพสถานที่
นครศรีธรรมราช พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.

ตัวชี้วัด

4,100 ราย

จําหน2ายอาหารและหาบเร2

สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
บรรลุผลตามเปLาหมาย

๒๕๓๕ ในเขตเทศบาลนคร แผงลอยในเขตเทศบาล
นครศรีธรรมราช

และสิ่งแวดลอม

ที่วางไว

- จัดจางเจาหนาที่
ปฏิบัติงาน จํานวน 5 อัตรา

7 ส2งเสริมและ

- เพื่อส2งเสริมใหเกิด

เจาของหรือตัวแทนผูประ

500,000

500,000

500,000 - กลุ2มเปLา

- เจาของตลาดผูขายของ กองสาธารณสุข

พัฒนาตลาดสด

ความรู ความเขาใจ ถึง

กอบกิจการตลาด และ

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล หมายไดรับการ ในตลาดมีความรูความ และสิ่งแวดลอม

น2าซื้อ

แนวทางการพัฒนาตลาด

ตัวแทนผูขายของในตลาด

อบรมสัมมนา

สดใหมีสถานที่ที่สะอาด

ประเภทที่ 1 (ตลาดสดที่มี

และศึกษาดูงาน ดําเนินการ พัฒนาตลาด

จําหน2ายอาหารปลอดภัย

โครงสรางอาคาร) ในพื้นที่

จํานวน 1 ครั้ง สดใหมีสถานที่สะอาด

ใส2ใจผูบริโภค

เขตเทศบาลนครนครศรี

ต2อป6

- เพื่อส2งเสริมใหเกิด

ธรรมราช รวมถึงเจาหนาที่

- ผูเขาร2วมการ ภัยและใส2ใจผูบริโภค

ความตื่นตัว และร2วมมือ

ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ ได

อบรมมีระดับ

เขาใจถึงแนวทางการ

จําหน2ายอาหารปลอด
- ภาครัฐ ภาคเอกชน
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

กันของภาครัฐ ภาคเอกชน รับการอบรมสัมมนาและ

ความพึงพอใจ ผูประกอบการ และ

ผูประกอบการ และผู

ศึกษาดูงาน จํานวน 1 ครั้ง

อยู2ในระดับ

บริโภคแบบภาคีเครือข2าย

ต2อป6

คะแนนค2าเฉลี่ย ภาคีเครือข2าย เพื่อ

- เพื่อพัฒนาปรับปรุง

3.5

ตลาดสดใหถูกสุขลักษณะ

ผูบริโภคร2วมกันเป_น
พัฒนาปรับปรุงตลาด
สดใหถูกสุขลักษณะ

8 อบรมกลุ2มเสี่ยง

- เพื่อใหผูประกอบการที่

จัดอบรมกิจการที่เป_นอันต-

120,000

120,000

120,000 จํานวนผูเขา

ผูประกอบการกิจการ

กองสาธารณสุข

จากสถานประ

เป_นอันตรายต2อสุขภาพได

รายต2อสุขภาพ ประเภท

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล อบรม 150 คน ที่เป_นอันตรายต2อสุข

และสิ่งแวดลอม

กอบการและ

ตระหนักและใหความสํา

กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต

ภาพไดตระหนัก และให

ส2งเสริมสุขภาพ

คัญเกี่ยวกับสุขวิทยาส2วน

เครื่องจักรกล หรือเครื่อง

ความสําคัญเกี่ยวกับ

บุคคลในการประกอบอา

กล อบรมสถานประกอบ

สุขวิทยาส2วนบุคคลใน

ชีพ อาชีวอนามัยและการ

การสปา และนวดเพื่อ

การประกอบอาชีพ

ปLองกันโรคที่เกิดจาก

สุขภาพ ผูประกอบการ

อาชีวอนามัย และการ

สถานประกอบการที่เป_น

รานเสริมสวย และแต2งผม

ปLองกันโรคที่เกิดจาก

อันตรายต2อสุขภาพ

อบรมเกี่ยวกับสุขวิทยา

สถานประกอบการที่

- เพื่อใหผูเขาอบรมได

ส2วนบุคคล

เป_นอันตรายต2อสุขภาพ
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ตระหนัก และใหความ
สําคัญดานการปLองกัน
และควบคุมโรค เช2น ไข
เลือดออก โรคพิษสุนัขบา
โรคไขหวัดนก ฯลฯ
9 พัฒนามาตรฐาน

- เพื่อพัฒนาและปรับปรุง

- โรงอาหารในสถานศึกษา

400,000

400,000

400,000 - กลุ2มเปLาหมาย - มีแนวทางการพัฒนา กองสาธารณสุข

การสุขาภิบาล

คุณภาพมาตรฐานสุขา

พื้นที่เขตเทศบาลนครฯ ได

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล ไดรับการอบรม และปรับปรุงคุณภาพ

อาหารในสถาน

ภิบาลอาหารโรงอาหารใน

รับการตรวจประเมินสุข

เกี่ยวกับการ

มาตรฐานการสุขาภิบาล

ศึกษา

สถานศึกษา

ลักษณะทางดานกายภาพ

สุขาภิบาล

- ผูสัมผัสอาหารมีความ

- เพื่อใหผูสัมผัสอาหาร มี

และสุ2มตรวจตัวอย2าง

อาหาร จํานวน รูความเขาใจเกี่ยวกับ

ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ อาหาร ภาชนะ อุปกรณ

1 ครั้งต2อป6

การสุขาภิบาลอาหารจน

การสุขาภิบาลอาหาร

และมือผูสัมผัสอาหาร เพื่อ

- ผูเขาร2วมการ สามารถนํามาปรับปรุง

สามารถนํามาปรับปรุง

ตรวจวิเคราะหในดานเคมี

อบรมมีจํานวน สภาพสภาพสุขาภิบาล

สภาพสุขาภิบาลอาหารใน

และชีวภาพ

รอยละ 80 ของ อาหารในโรงอาหารของ

โรงอาหารของสถานศึกษา

- บุคลากรที่รับผิดชอบ

กลุ2มเปLาหมาย สถานศึกษาใหดีขึ้นได

และสิ่งแวดลอม
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค
ใหดีขึ้น

เปLาหมาย
งานสุขาภิบาลอาหารใน

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ป6 ๒๕61

- ผูเขาร2วม

- ผูบริหารสถานศึกษา

- เพื่อใหผูบริหาร อาจารย สถานศึกษา และผูสัมผัส

อบรมมีระดับ

อาจารย ผูรับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบโรงอาหารใน

อาหารในโรงอาหารของ

ความพึงพอใจ โรงอาหาร และผูสัมผัส

สถานศึกษา และผูสัมผัส

สถานศึกษาพื้นที่เขต

อยู2ในระดับ

อาหารมีความตระหนักใน

เทศบาลฯ ไดรับอบรม

คะแนนค2าเฉลี่ย ความสําคัญต2อการ

อาหารไดตระหนักถึง

ความสําคัญของการบริโภค เกี่ยวกับการสุขาภิบาล

3.50

ปรับปรุงโรงอาหารให

อาหารในโรงเรียน

อาหาร จํานวน 1 ครั้งต2อป6

- จํานวน

ถูกสุขลักษณะตาม

- เพื่อคุมครองนักเรียน

- สถานที่จําหน2ายอาหาร

โรงเรียน 60

มาตรฐานการสุขาภิบาล

และบุคลากรในสถาน

ในสถานศึกษาที่ผ2านตาม

โรงเรียน

อาหาร

ศึกษามีความปลอดภัยใน

หลักเกณฑการรับรอง

- นักเรียนหรือนักศึกษา

การบริโภคอาหาร

มาตรฐานฯ ของเทศบาล

ไดรับการคุมครองความ

ไดรับปLายรับรองมาตรฐาน

ปลอดภัยในการบริโภค

"อาหารสะอาด ปลอดภัย

อาหารในสถานศึกษา

ใส2ใจผูบริโภค" (Clean
Food Good Heslth)
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ที่

โครงการ

10 พัฒนามาตรฐาน

วัตถุประสงค

เปLาหมาย

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

- เพื่อใหประชาชนได

- ผูจําหน2ายอาหารริมบาท

400,000

400,000

400,000 - อบรมกลุ2ม

- ผูประกอบการจํา

การสุขาภิบาล

บริโภคอาหารที่ถูกสุข

วิถีในพื้นที่เขตเทศบาลนคร

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล เปLาหมาย

หน2ายอาหารริมบาทวิถี และสิ่งแวดลอม

อาหารริมบาท

ลักษณะและปลอดภัยต2อ

นครศรีธรรมราชไดรับการ

จํานวน 1 ครั้ง ไดรับการเพิ่มพูนความรู

วิถึ

สุขภาพ

ตรวจประเมินสุขลักษณะ

- ผูเขาร2วมการ ใหมีการปฏิบัติที่ถูก

- เพื่อใหผูจําหน2ายอาหาร ทางดานกายภาพ และสุ2ม

อบรมมีระดับ

สุขลักษณะ

ริมบาทวิถีมีความรู ความ

ตรวจตัวอย2างอาหาร

ความพึงพอใจ

- พัฒนาการจําหน2าย

เขาใจในการปฏิบัติตน

ภาชนะ อุปกรณ และมือ

อยู2ในระดับ

อาหารของผูประกอบ

เรื่องสุขอนามัยในการ

สัมผัสอาหาร เพื่อตรวจ

คะแนนค2าเฉลี่ย การริมบาทวิถีใหถูกตอง

ประกอบ ปรุง การจําหน2าย วิเคราะหในดานเคมี และ

3.5

ไดมาตรฐาน

อาหาร และดูแลสุขวิทยา

ชีวภาพ

- ผูบริโภคไดรับประ

ส2วนบุคคลไดถูกตอง

- ผูจําหน2ายอาหารริมบาท

ทานอาหารที่สะอาด

วิถีไดรับการอบรมเกี่ยวกับ

ปลอดภัย

การสุขาภิบาลอาหาร
จํานวน 1 ครั้งต2อป6
- สถานที่จําหน2ายอาหาร

กองสาธารณสุข
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปLาหมาย
ริมบาทวิถีที่ผ2านตามเกณฑ
การรับรองมาตรฐานฯ ของ
เทศบาลไดรับปLายรับรอง
มาตรฐาน "อาหารสะอาด
ปลอดภัย ใส2ใจผูบริโภค"
(Clean Food Good
Heslth)

งบประมาณและที่มา
ป6 ๒๕๕9

ป6 ๒๕60

ป6 ๒๕61

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว2า

หน2วยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

แบบ ผ.02/1

- 329 บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค$กรปกครองสวนทองถิ่น
โดย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ตามกรอบการประสาน / ยุทธศาสตร$ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

1

กอสรางระบบทอสงน้ําประปาจากโรงกรองน้ํา

งบประมาณ
ป 2559
24,500,000

ป 2560

ป 2561

-

-

ทวดทอง - โรงกรองน้ําประตูชัย
2

กอสรางหอถังสูง 4 มุมเมือง และบริเวณ

รวม

หนวยงานที่
ขอประสาน

24,500,000 องค$การบริหารสวน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

130,000,000

-

-

โรงกรองน้ําทวดทองและโรงกรองน้ํา

130,000,000 กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

ประตูชัย จํานวน 6 ถัง พรอมถังเก็บน้ําใส
ขนาด 6,000 ลูกบาศก$เมตร ที่โรงกรองน้ํา
ทวดทอง พรอมระบบสูบจาย
3

ไฟฟ;าลงดิน

191,115,700

4

กอสรางขุดอุโมงค$ลอดถนน

600,000,000

5

เปลี่ยนเสนทอเมน 4 มุมเมือง

-

191,115,700 การไฟฟ;าสวนภูมิภาค

-

-

400,000,000

-

600,000,000 กรมทางหลวงชนบท

400,000,000 กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

6

กอสรางโรงกรองทอเรือ

-

-

100,000,000

100,000,000 กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

แบบ ผ.02/2

- 330 บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค$กรปกครองสวนทองถิ่น
โดย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ตามกรอบการประสาน / ยุทธศาสตร$ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับที่
7

ชื่อโครงการ

งบประมาณ
ป 2559

ป 2560

กอสรางปรับปรุงคลองปBาเหลา (คลองทาดี)

ป 2561
40,000,000

รวม

หนวยงานที่
ขอประสาน

40,000,000 กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

8

จัดซื้อที่ดินกอสรางอางเก็บน้ํา (แกมลิง)

-

-

400,000,000

400,000,000 กรมสงเสริมการ

พรอมกอสราง

ปกครองทองถิ่น

รวม 8 โครงการ

945,615,700

400,000,000

540,000,000

1,885,615,700

แบบ ผ.02/3

- 331บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค$กรปกครองสวนทองถิ่น
โดย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ตามกรอบการประสาน / ยุทธศาสตร$ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงาน
ลําดับที่
1

ชื่อโครงการ
จัดซื้อรถขยะอัดทาย 6 ลอ ขนาดบรรจุ

งบประมาณ
ป 2559
7,400,000

ป 2560

ป 2561

-

-

รวม

จัดซื้อรถขยะอัดทาย 6 ลอ ขนาดบรรจุ

และสิ่งแวดลอม
11,000,000

-

-

11,000,000 กรมทรัพยากรธรรมชาติ

12 ลูกบาศก$เมตร จํานวน 4 คัน
3

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ลอ ขนาดบรรจุ

ขอประสาน

7,400,000 กรมทรัพยากรธรรมชาติ

5 ลูกบาศก$เมตร จํานวน 4 คัน
2

หนวยงานที่

และสิ่งแวดลอม
9,000,000

-

-

9,000,000 กรมทรัพยากรธรรมชาติ

6 ลูกบาศก$เมตร ชนิดติดเครนสําหรับยก

และสิ่งแวดลอม

จํานวน 5 คัน

รวม 3 โครงการ

27,400,000

-

-

รวมทั้งสิ้น 11 โครงการ

973,015,700

400,000,000

540,000,000

27,400,000
1,913,015,700

แบบ ผ.03

- 332 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร; / แนวทางการพัฒนา

ป? 2559
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป? 2560
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป? 2561
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

รวม 3 ป?
งบประมาณ
(บาท)

1) ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร
1.1 ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

4

7,550,000

4

7,550,000

4

7,550,000

12

22,650,000

8

12,527,000

7

8,527,000

7

8,527,000

22

29,581,000

เทศบาล ด)วยหลักนิติธรรม คุณธรรม
ความคุ)มค,า โปร,งใส ตรวจสอบได)
ความรับผิดชอบ และการมีส,วนร,วม
ของประชาชน
1.2 บริหารจัดการเทศบาลแบบระบบเป5ด
โดยการส,งเสริมและสนับสนุนให)ประชาชน
เข)ามามีส,วนร,วมในการบริหารจัดการตั้งแต,
ร,วมคิด ร,วมทํา ร,วมตรวจสอบ รวมทั้ง
ส,งเสริมให)มีระบบการตรวจสอบ ความ
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ป? 2559
ยุทธศาสตร; / แนวทางการพัฒนา

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

21

74,928,000

20

329,577,000

19

59,577,000

60

464,082,000

ระดับอย,างต,อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเทศบาล

รวม
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ป? 2559
ยุทธศาสตร; / แนวทางการพัฒนา

ป? 2560

ป? 2561

รวม 3 ป?

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

2. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและ
คุณภาพชีวิต
2.1 น)อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปFน

7

7,200,000

7

7,200,000

7

7,200,000

21

21,600,000

4

3,400,000

4

3,400,000

4

3,400,000

12

10,200,000

10

85,622,000

10

85,622,000

10

85,622,000

30

256,866,000

แนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิต และ
เสริมสร)างความเข)มแข็งให)กับชุมชน
2.2 จัดตั้งศูนย;ชุมชน แม,บ)าน อสม. และ
ผู)สูงอายุแบบบูรณาการ
2.3 สนับสนุนการให)การสงเคราะห;ผู)ด)อยโอกาส
ทางสังคมอย,างทั่วถึงและเปFนธรรม ได)แก,
เด็ก สตรี ผู)สูงอายุ คนพิการ

- 335 -

ป? 2559
ยุทธศาสตร; / แนวทางการพัฒนา
2.4 ส,งเสริมและสนับสนุนการแก)ไขปJญหาความ

ป? 2560

ป? 2561

รวม 3 ป?

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

3

3,550,000

3

3,550,000

3

3,550,000

9

10,650,000

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

2

9,500,000

2

9,500,000

2

9,500,000

6

28,500,000

ยากจนอย,างยั่งยืน โดยการสร)างงาน สร)าง
อาชีพ สร)างรายได) และลดรายจ,าย
ของประชาชน

เล,นกีฬา เพื่อสร)างเสริมสุขภาพและ
พลานามัยที่ดี
2.7 เพิ่มลานกีฬา / ลานสุขภาพในชุมชน และ
สนับสนุนอุปกรณ;กีฬา
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ป? 2559
ยุทธศาสตร; / แนวทางการพัฒนา
2.8 พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัย

ป? 2560

ป? 2561

รวม 3 ป?

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

3

32,400,000

3

32,400,000

3

32,400,000

9

97,200,000

5

7,800,000

5

7,800,000

5

7,800,000

15

23,400,000

37

150,410,000

37

150,410,000

37

150,410,000

111

451,230,000

ในชีวิตและทรัพย;สิน โดยใช)เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย
2.9 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการปLองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

รวม
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ป? 2559
ยุทธศาสตร; / แนวทางการพัฒนา
3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา

ป? 2560

ป? 2561

รวม 3 ป?

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

ศาสนา

ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี
3.1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน แหล,งเรียนรู)

23

120,353,400

24

125,103,400

23

121,263,400

70

366,720,200

1

1,596,000

1

1,596,000

1

1,596,000

3

4,788,000

2

500,000

2

550,000

2

600,000

6

1,650,000

7

15,000,000

6

13,000,000

6

13,000,000

19

41,000,000

และสนับสนุนการมีส,วนร,วมในการจัดการ
ศึกษาของทุกภาคส,วน
3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน
ด)วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.3 ส,งเสริมและสนับสนุนให)เด็กเปFนคนดี
มีความรู)คู,คุณธรรม
3.4 ส,งเสริมและสนับสนุนให)เด็ก และเยาวชน
ใช)เวลาว,างให)เปFนประโยชน;ด)วยกีฬา
ดนตรีและกิจกรรมนันทนาการ
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ป? 2559
ยุทธศาสตร; / แนวทางการพัฒนา
3.5 พัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ป? 2560

ป? 2561

รวม 3 ป?

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

11

9,050,000

11

9,050,000

11

9,050,000

33

27,150,000

5

1,706,000

5

1,706,000

5

1,706,000

15

5,118,000

5

15,480,000

4

8,800,000

4

8,800,000

13

33,080,000

54

163,685,400

51

159,805,400

52

156,015,400

157

479,506,200

สู,มาตรฐานสากล
3.6 พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและตาม
อัธยาศัยให)มีประสิทธิภาพ
3.7 ส,งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปJญญา
ท)องถิ่น

รวม
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ป? 2559
ยุทธศาสตร; / แนวทางการพัฒนา

ป? 2560

ป? 2561

รวม 3 ป?

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

4. ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและ
โครงสรางพื้นฐาน
4.1 พัฒนาระบบคมนาคมขนส,ง ระบบการ

10

109,126,500

3

3,500,000

1

1,000,000

14

113,626,500

1

3,000,000

1

3,000,000

1

3,000,000

3

9,000,000

4.3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ํา
และระบบการปLองกันน้ําท,วมอย,างยั่งยืน

2

14,925,000

1

3,000,000

1

3,000,000

4

20,925,000

4.4 การจัดตั้งศูนย;ซ,อมและบริการประชาชน

6

22,237,600

6

22,237,600

6

22,237,600

18

66,712,800

19

149,289,100

11

31,737,600

9

29,237,600

39

210,264,300

จราจร และไฟฟLาสาธารณะ ให)ทั่วถึง
เพียงพอ และได)มาตรฐาน
4.2 พัฒนาระบบการผลิต จําหน,ายน้ําประปา
ให)ทั่วถึง เพียงพอ และมีคุณภาพ

24 ชั่วโมง เรียกว,า “หน,วย BEST”
รวม
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ป? 2559
ยุทธศาสตร; / แนวทางการพัฒนา

ป? 2560

ป? 2561

รวม 3 ป?

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
5.1 จัดศูนย;กลางการพัฒนาอาชีพสําหรับชุมชน

2

2,400,000

2

2,400,000

2

2,400,000

6

7,200,000

2

10,577,400

1

2,000,000

1

2,000,000

4

14,577,400

4

12,977,400

3

4,400,000

3

4,400,000

10

21,777,400

จัดลานค)าชุมชนและพัฒนาย,านการค)าเดิม
ของเมือง และจัดตลาดน้ําเมืองลิกอร; เพื่อ
เสริมสร)างรายได)และส,งเสริมการท,องเที่ยว
5.2 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร)างพื้นฐานด)าน
การท,องเที่ยวสนับสนุนการจัดโครงการ/
กิจกรรมที่ส,งเสริมการท,องเที่ยว
ในรูปแบบต,างๆ

รวม
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ป? 2559
ยุทธศาสตร; / แนวทางการพัฒนา

ป? 2560

ป? 2561

รวม 3 ป?

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

6. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
6.1 ปรับปรุงภูมิทัศน; ภูมิสถาปJตย; และจัด

13

62,252,000

12

83,392,000

12

85,302,000

37

230,946,000

2

1,000,000

1

500,000

1

500,000

4

2,000,000

12

28,261,500

12

28,261,500

12

28,261,500

36

84,784,500

3

3,700,000

3

3,700,000

3

3,700,000

9

11,100,000

ระบบการกําจัดสิ่งปฏิกูลอย,างเปFนระบบ
เพื่อเปFน “เทศบาลน,าอยู,”
6.2 “เทศบาลสีเขียว” โดยจัดพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
ครอบคลุมในเขตเทศบาลเพื่อลดมลพิษ
6.3 ยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลให)มีคุณภาพ
การบริการเทียบเท,าโรงพยาบาลเอกชน
6.4 จัดให)มีโรงพยาบาลชุมชน 4 มุมเมือง
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ป? 2559
ยุทธศาสตร; / แนวทางการพัฒนา
6.5 ส,งเสริมและสนับสนุนให)ภาคส,วนต,างๆ

ป? 2560

ป? 2561

รวม 3 ป?

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

10

7,740,000

10

7,740,000

10

7,740,000

30

23,220,000

40

102,953,500

38

123,593,500

38

125,003,500

116

351,550,500

ตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลรักษา
อนามัยสิ่งแวดล)อม

รวม

รวมทั้งสิ้น

175

654,243,400

160

799,523,500

158

524,643,500

493

1,978,410,400
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สวนที่ 5
แนวทางการติดตามประเมินผล
4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามประเมินผล
4.1.1 ความสําคัญของการติดตาม
การติดตามเปนเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดําเนินการอยู&
หากไม&มีระบบติดตามของโครงการแล+ว ย&อมส&งผลให+เกิดความล&าช+าในการดําเนินงานให+ลุล&วง ค&าใช+จ&าย โครงการ
สูงเกินกว&าที่กําหนดไว+ กลุ&มเป/าหมายหลักของโครงการไม&ได+รับประโยชน0หรือได+รับน+อยกว&าที่ควรจะเปน เกิด
ป1ญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย+งในการปฏิบัติงานภายใน
หน&วยงานหรือระหว&างหน&วยงานกับกลุ&มเป/าหมายที่ได+รับประโยชน0จากโครงการ ในทางตรงกันข+ามหากโครงการมี
ระบบติดตามที่ดีแล+วจะก&อให+เกิดประสิทธิภาพในการใช+ต+นทุน (Cost–effective) ดําเนินงานต&างๆ ยกตัวอย&าง
เช&นการระบุป1ญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนวทางแก+ป1ญหาการติดตามความ สามารถในการเข+าถึง
โครงการของกลุ&มเป/าหมาย การติดตามประสิทธิภาพในการดําเนินงานของส&วนต&างๆ ในโครงการและการเสนอ
วิธีการปรับปรุงการดําเนินงาน
4.1.2 ความสําคัญของการประเมินผล
การประเมินผลนั้น เปนสิ่งหนึ่งที่จําเปนสําหรับการดําเนินการ เช&นเดียวกับการติดตามเพราะ
ผลที่ได+จากการประเมินจะใช+ในการปรับปรุง แก+ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการ ซึ่งขึ้นอยู&กับ
วัตถุประสงค0ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งที่จะบ&งชี้ว&าแผนงานที่กําหนดไว+ ได+มีการ ปฏิบัติ
หรือไม& อย&างไร อันเปนตัวชี้วัดว&าแผนหรือโครงการที่ได+ดําเนินการไปแล+วนั้น ให+ผลเปนอย&างไร นําไปสู&ความสําเร็จ
ตามแผนงานที่กําหนดไว+หรือไม& อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบ ว&ามีความสอดคล+องกับการ
ใช+ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได+จากการติดตามและประเมินผล ถือเปนข+อมูลย+อนกลับ (Feedback)
ที่สามารถนําไปใช+ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต&อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสิน
คุณค&า และการตัดสินใจอย&างมีหลักเกณฑ0โดยใช+ข+อมูลที่เก็บรวบรวมอย&างเปนระบบมีความเที่ยงตรง เชื่อถือได+
4.1.3 วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลโครงการ มีวัตถุประสงคเพื่อทราบถึง
๑. ความก#าวหน#าในการดําเนินงานที่ทําไปแล#วนั้นได#ผลมากน#อยเพียงใด โดยเฉพาะอย+างยิ่ง
สามารถบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว#หรือไม+อย+างไร
2. ป,ญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว+างการดําเนินงาน เช+น ป,ญหาทางด#านการเงิน (การ
เบิกจ+ายล+าช#า) ป,ญหาด#านบุคลากร ป,ญหาทางด#านเทคนิค และป,ญหาอื่นๆ ที่ไม+ได#คาดคิดไว#
๓. ผลที่ได#รับจากโครงการมีอะไรบ#าง มีป,ญหา รวมทั้งข#อดีต+าง ๆ ที่จะเป5นแนวทางสําหรับ
จัดทําโครงการต+อไป
๔. ทบทวนถึงผลสําเร็จของโครงการและผลกระทบต&าง ๆ ของโครงการ เพื่อใช+เปนพื้นฐาน
ในการวางแผนโครงการในอนาคต

- 344 4.2 ระเบียบ วิธีและเครื่องมือที่ใช(ในการติดตามประเมินผล
4.2.1 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได+ดําเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว&าด+วยการจัดทําแผนพัฒนาองค0กรปกครองส&วนท+องถิ่น พ.ศ. 2548 โดย
ผู+บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได+แต&งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช เพื่อทําหน+าที่ในการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล การดําเนินงาน
ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อให+ทุกส&วนราชการถือปฏิบัติและจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผล
ทุกไตรมาส
โดยมีงานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน ทําหน+าที่รวบรวมและจัดทํารายงาน
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประจําปV
เสนอต&อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นต&อผู+บริหาร
เทศบาล สภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประกาศให+ประชาชนในท+องถิ่นทราบโดยทั่ว
กัน อย&างน+อยปVละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปV
4.2.2 วิธีการติดตามและประเมินผล
การติดตามผล
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กําหนดติดตามผลการดําเนินงาน โดยติดตามผลเป5นรายไตร
มาส ดูว+าโครงการนั้นๆ ได#ดําเนินการตามกิจกรรมและเป9าหมายที่วางไว#หรือไม+ ใช#งบประมาณเท+าใด ผลการ
ดําเนินงาน อยู+ในขั้นตอนไหน แล#วสรุปผลภาพรวมว+าได#ดําเนินการเป5นสัดส+วนเท+าใด ตามที่ตั้งไว#ในแผนพัฒนา
รูปแบบการติดตามผล
กองวิช าการและแผนงานได# กําหนดขึ้น เพื่อเป5นแนวทางในการติด ตามผลการดํา เนินงาน
สัดส+วนการดําเนินงาน และความก#าวหน#าของการดําเนินงาน ดังนี้
แบบ ๑ การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป$ (พ.ศ.2๕๕9 – 2๕61)
งบประมาณ
ที่

ยุทธศาสตร/
โครงการ

กิจกรรม/
เป9าหมาย

หน+วยงาน
รับผิดชอบ

ตั้งไว#

จ+าย
จริง
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ผลการดําเนินงาน
กําลัง
ยังไม+ได#
แล#วเสร็จ ดําเนิน
ดําเนิน
การ
การ

หมาย
เหตุ

แบบ 2 สรุปการติดตามผลการดําเนินงานแผนพัฒนาสามป$ (พ.ศ.2๕๕9 - 2๕61)
จํานวนโครงการ
ที่

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ทั้งหมด

ดําเนินการ

จํานวนงบประมาณ
ดําเนิน
ทั้งหมด
การ

ร#อยละของ
โครงการที่
ดําเนินการ

ร#อยละของ
งบประมาณ
ที่ดําเนินการ

แบบ ๓ สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป$ (พ.ศ.2๕๕9 - 2๕61)

ที่

ยุทธศาสตร /
โครงการ

รายละเอียด
ของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่ /
เป9าหมาย

หน+วยงาน
ดําเนินการ

ตัวชี้วัดการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา
ผลการ
งบประมาณ ผลลัพธที่
ดําเนินงาน
จ+ายจริง
ได#

การประเมินผล
เทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช กํ า หนดประเมิ น ผลตามยุ ท ธศาสตรการพั ฒ นา คื อ การ
ประเมินผลโครงการจะกําหนดตัวชี้วัดเพื่อวัดระดับความสําเร็จและความล#มเหลวของโครงการ รายการประเมิน
จะพิจารณาเรื่องปริมาณ ค+าใช#จ+าย คุณภาพ ความพึงพอใจ การให#ประโยชนแก+กลุ+มเป9าหมายหรือผู#ที่ได#รับ
ประโยชน และผลที่ได#รับก+อให#เกิดประโยชนส+วนรวม
นําไปสู+การประเมินผลว+าได#บรรลุวัตถุประสงค
เป9าหมาย แนวทางการพัฒนา ตามยุทธศาสตรการพัฒนาที่กําหนดไว#หรือไม+ ซึ่งจะได#ผลประเมินภาพรวม

