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วิสัยทัศน (Vision)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
“เทศบาลนาอยูสูความเป!นเลิศ
เป"ดเทศบาลให&ทุกคนยอมรับ
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน
เพิ่มประสิทธิภาพผลการศึกษา
พัฒนาสาธารณูปโภคและขนสง
สร&างอาชีพที่มั่นคงแกชุมชน
และดูแลทุกคนให&อยูดีมีสุข ภายในป7 2559

ผศ.เชาวนวัศ เสนพงศ
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
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ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
1.ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
1.1 ยึดหลักธรรมภิบาลในการบริหารจัดการเทศบาล ด&วยหลักนิติธรรม คุณธรรม ความคุ&มคา
โปรงใส ตรวจสอบได& ความรับผิดชอบ และการมีสวนรวมของประชาชน
1.2 บริหารจัดการเทศบาลแบบระบบเป"ด โดยการสงเสริมและสนับสนุนให&ประชาชนเข&ามามี
สวนรวมในการบริการจัดการ ตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตรวจสอบ รวมทั้งสงเสริมให&มี
ระบบการตรวจสอบความโปรงใส และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความ
ต&องการของประชาชน
1.3 เสริมสร&างศักยภาพบุคลากรของเทศบาลทุกระดับอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเทศบาล
2.ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
2.1 น&อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป!นแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิต และ
เสริมสร&างความเข&มแข็งให&กับชุมชน
2.2 จัดตั้งศูนยชุมชน แมบ&าน อสม. และผู&สูงอายุแบบบูรณาการ
2.3 สนับสนุนการให&การสงเคราะหผู&ด&อยโอกาสทางสังคมอยางทั่วถึง และเป!นธรรม
ได&แก เด็ก สตรี ผู&สูงอายุ คนพิการ
2.4 สงเสริมและสนับสนุนการแก&ไขปIญหาอยางยั่งยืนโดยการสร&างงาน สร&างอาชีพ
สร&างรายได& และลดรายจายของประชาชน
2.5 สร&างศูนยพัฒนาเด็กเล็กในชุมชน
2.6 สนับสนุนให&ประชาชนออกกําลังกาย และเลนกีฬาเพื่อสร&างเสริมสุขภาพและพลานามัย
ที่ดี
2.7 เพิ่มลานกีฬา/ลานสุขภาพในชุมชน และสนับสนุนอุปกรณการกีฬา
2.8 พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินโดยใช&เทคโนโลยีที่ทันสมัย
2.9 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการปOองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
แนวทางการพัฒนา
3.1 จัดให&มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประจําเทศบาล และคืนโรงเรียนประถมศึกษาให&แก
ชุมชน
3.2 พัฒนาคุณภาพจัดการเรียนการสอน และความเทาเทียมกันทางการศึกษาของนักเรียน
ทุกระดับ
3.3 พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน ด&วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.4 สงเสริมและสนับสนุนให&เด็กเป!นคนดี มีความรู&คูคุณธรรม

-33.5 สงเสริมและสนับสนุนให&เด็ก และเยาวชนใช&เวลาวางให&เป!นประโยชนด&วยกีฬา ดนตรี
และกิจกรรมนันทนาการ
3.6 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปIญญาท&องถิ่น
4.ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
4.1 พัฒนาระบบคมนาคมขนสง และระบบการจราจร และไฟฟOาสาธารณะให&ทั่วถึง
เพียงพอ และได&มาตรฐาน
4.2 พัฒนาระบบการผลิต จําหนายน้ําประปา ให&ทั่วถึงเพียงพอ และมีคุณภาพ
4.3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ํา และระบบปOองกันน้ําทวมอยางยั่งยืน
4.4 การจัดตั้งศูนยซอมและบริการประชาชน 24 ชัว่ โมง เรียกวา
“หนวย BEST”
5.ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
5.1 จัดตั้งศูนยกลางพัฒนาอาชีพสําหรับชุมชน จัดลานค&าชุมชนพัฒนายานการค&า
เดิมของเมือง และจัดตลาดน้ําเมืองลิกอรเพื่อเสริมสร&างรายได&และสงเสริมทองเที่ยว
5.2 ปรับปรุงและพัฒนาโครงการพื้นฐานด&านการทองเที่ยวและสนับสนุนการจัดโครงการ/
กิจกรรมที่สงเสริมการทองเที่ยว
6.ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
6.1 ปรับปรุงภูมิทัศน ภูมิสถาปIตย และจัดระบบการกําจัด สิ่งปฏิกูลอยางเป!น
ระเบียบเพื่อเป!น “เทศบาลนาอยู”
6.2 “เทศบาลสีเขียว” โดยจัดพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นครอบคลุมในเขตเทศบาลเพื่อ
ลดมลพิษ
6.3 ยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลให&มีคุณภาพบริการเทียบเทาโรงพยาบาลเอกชน
6.4 จัดให&มีโรงพยาบาลชุมชน 4 มุมเมือง

-41.ดานการเมืองการบริหาร
ยึดหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการเทศบาล ด&วยหลักนิติธรรม คุณธรรม ความ
คุ&มคาโปรงใส ตรวจสอบได& ความรับผิดชอบ และการมีสวนรวมของประชาชน
ผลดําเนินการ
- ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศของเทศบาล
(ศูนย ICT)

ผลสัมฤทธิ์
- มีเจ&าหน&าที่ดูแลระบบ ICT ของเทศบาลอยาง
เพียงพอ และจัดจ&างเจ&าหน&าที่ประจําศูนย ICT
ดูแลและปฏิบัติงานด&านระบบสารสนเทศ
จํานวน 10 อัตรา
งบประมาณ 1,350,000 บาท
-ศูนยวิทยุชุมชน FM 88.50
- ประชาชนและพนักงานเทศบาลมีทางเลือกที่จะ
ได&รับขาวสารมากขึ้น มีการจัดจ&างบุคลากร
ดําเนินงาน จํานวน 7 อัตรา
-การจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ และถายทอดสด
การกระจายเสียงเผยแพรประชาสัมพันธข&อมูล
ขาวสารแกประชาชน และรับทราบปIญหา/ความ
ต&องการของประชาชนในชุมชน 62 ชุมชน
- ถายทอดสดกิจการสภา และอื่นๆ
- สนับสนุนผู&ดําเนินรายการวิทยุ
งบประมาณ 990,137 บาท
- ประชาสัมพันธกิจกรรมเทศบาล
- ประชาชนและพนักงานเทศบาลได&รับขาวสาร
ข&อมูลที่ถูกต&อง และรวดเร็ว มีการจัดจ&าง
เจ&าหน&าที่ทํา Website และ Homepage และ
ปฏิบัติงานด&านอื่นๆ จํานวน 15 อัตรา
ดําเนินการดังนี้
- การจัดแถลงขาวเทศบาลพบสื่อมวลชน
- จัดทําเอกสารเผยแพรรณรงคให&ความรู&
- ประชาสัมพันธกิจกรรมเทศบาล
งบประมาณ 6,150,000 บาท
- กอสร&างปOายประชาสัมพันธ ขนาดกว&าง 4.80 - ประชาสัมพันธข&อมูลขาวสารแกประชาชน
เมตร สูง 5.00 เมตร (โครงสร&างเหล็กเสริม)
- ประชาชนมีทางเลือกในการรับรู&ขาวสาร
ที่หลากหลายมากขึ้น จํานวน 5 จุด
- บริเวณหน&าสํานักงานเทศบาล
- บริเวณสนามฟุตซอล (ประตูลอด)
- บริเวณสะพานราเมศวร
- บริเวณวงเวียนสะพานยาว
- บริเวณตรงข&ามโลตัส

-5บริหารจัดการเทศบาลแบบระบบเป"ดโดยการสงเสริมและสนับสนุน ให&ประชาชนเข&ามา
มีสวนรวมในการบริหารจัดการตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตรวจสอบรวมทั้งสงเสริมให&มีระบบการ
ตรวจสอบความโปรงใส และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต&องการของประชาชน
ผลการดําเนินงาน
ผลสัมฤทธิ์
- จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล/เทศบัญญัติ
- จัดทําเอกสารแผนพัฒนาเทศบาล
งบประมาณ/การติดตามประเมินผล/แผนพัฒนา
จํานวน 250 เลม
ชุมชน
- จัดทําเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
จํานวน 200 เลม
- ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนา
เทศบาลตามรายไตรมาส จํานวน 150 เลม
- จัดทําเอกสารแผนพัฒนาชุมชน
จํานวน 150 เลม
- จัดทําเอกสารแผนการดําเนินงาน
จํานวน 150 เลม
- ติดตามประเมินผลป7ละ 4 ครั้ง
และประเมินผลโครงการ
- จัดจ&างเจ&าหน&าที่ปฏิบัติงานจํานวน 4 อัตรา
งบประมาณ 741,908 บาท
- ประชาสัมพันธและการจัดเก็บภาษีถึงบ&าน
- สามารถนําข&อมูลไปใช&ในการจัดเก็บภาษีทุก
ถึงพื้นที่ (นอกสถานที่)
ประเภท และคาธรรมเนียม ใบอนุญาตตาง ๆ
ได&อยางถูกต&องมีประสิทธิภาพ
- จัดเก็บคาภาษีได&เพิ่มขึ้นจากป7งบประมาณ
พ.ศ.2559 (1,883,498.30 บาท) = 2.63%
งบประมาณ 155,660 บาท
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- การประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี

ผลสัมฤทธิ์
- ประชาสัมพันธในการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท
ภายในเขตเทศบาล คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบํารุงท&องถิ่น ภาษีปOาย จัดทําแผนพับ
ประชาสัมพันธเพื่อแนะนําการจัดเก็บภาษีจัดหา
ของขวัญเพื่อใช&ในการจูงใจให&ประชาชนชําระภาษี
มากขึ้น เชน การจัดทําปOายคัทเอาท
- ประชาชนมีความรู&ความเข&าใจเกี่ยวกับภาษี
ไมเสียเวลา ประหยัดคาใช&จาย
- ปOายขนาด 3.60 ม. X 4.80 จํานวน 2 จุด
บริเวณสํานักงานเทศบาล และบริเวณถนน
พัฒนาการคูขวาง
- จัดทําแผนพับประชาสัมพันธแนะนําขั้นตอน
การชําระภาษี จํานวน 4,000 แผน
งบประมาณ 83,666.04 บาท

ผลการดําเนินงาน
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง

ผลสัมฤทธิ์
- การบริการรวดเร็ว สะดวกถูกต&อง และเกิด
ความพึงพอใจตอประชาชนจัดจ&างปฏิบัติงาน
การเงินและบัญชี งานพัสดุ งานธุรการ
และงานตลาดสด จํานวน 20 อัตรา
งบประมาณ 2,121,600 บาท
- ข&อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพยสินที่
ถูกต&อง ชัดเจน และครบถ&วนสมบูรณซึ่งนํามา
เพื่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
- จัดจ&างเจ&าหน&าที่ปฏิบัติงาน จํานวน 20 อัตรา
งบประมาณ 1,612,300 บาท
- แตงตั้งประชาชนหรือผู&ทรงคุณวุฒิเข&ามามี
สวนรวมในการจัดซื้อจัดจ&างของเทศบาลโดยจาย
คาตอบแทนตามระเบียบฯ จํานวน 7 คน
งบประมาณ 101,500 บาท
- การจัดซื้อจัดจ&างมีความโปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได& จํานวน 35 รายการ
งบประมาณ 189,158,446.80 บาท

- ปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพยสิน

- แตงตั้งประชาชนเข&ามามีสวนรวมในการจัดซื้อ
จัดจ&าง
- จัดหาพัสดุด&วยระบบ E-Auction
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- เพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน

ผลสัมฤทธิ์
- ทําให&การบริการประชาชนมีความสะดวก
รวดเร็ว โปรงใส และเป!นธรรม ประหยัดเวลา
- ประชาชนเกิดความพึงพอใจตอการให&บริการ
สาธารณะ
- จัดจ&างเจ&าหน&าที่ปฏิบัติงาน จํานวน 33
อัตรา
งบประมาณ 3,289,400 บาท

-8เสริมสร&างศักยภาพบุคลากรของเทศบาลทุกระดับอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเทศบาล
ผลการดําเนินงาน
- จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณอื่นๆ
**

ผลสัมฤทธิ์
- ดําเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรพร&อม
อุปกรณทําให&สามารถปฏิบัติงานได&อยางเพียงพอ
และเกิดประสิทธิภาพ ดังนี้
- เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง สํานักปลัดเทศบาล
งบประมาณ 46,000 บาท
- เครื่องพิมพบัตรชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา
จํานวน 1 เครื่อง สํานักปลัดเทศบาล
งบประมาณ 3,700 บาท
-เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
จํานวน 3 เครื่อง สํานักปลัดเทศบาล
งบประมาณ 22,800 บาท
- เครื่องสํารองไฟฟOา ขนาด 800 VA จํานวน
8 เครื่อง สํานักปลัดเทศบาล
งบประมาณ 24,800 บาท
-เครื่องพิมพชนิดเลเซอรขาว – ดํา
จํานวน 4 เครื่อง สํานักปลดเทศบาล
งบประมาณ 14,800 บาท

กอสร&างหรือปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานบริเวณ
สํานักงานหรืออาคารประกอบอื่นๆ

- ทําให&มีสถานที่บริการ และอํานวยความสะดวก
ประชาชนมากขึ้น
- กอสร&างอาคารศูนยบริการรวมขนาดไมน&อยกวา
3.00X4.50 เมตร พร&อมติดตั้งระบบไฟฟOา
ในอาคาร
งบประมาณ 185,000 บาท

-92.ดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
น&อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป!นแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิต และ
เสริมสร&างความเข&มแข็งให&กับชุมชน
ผลการดําเนินงาน
- สํารวจข&อมูลความจําเป!นพื้นฐานของครัวเรือน
ในเขตเทศบาล
- พัฒนาและสนับสนุนการทํางานขององคกร
ชุมชน

- สัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชน

- พัฒนาและฝyกอบรมอาสาสมัครพลังแผนดิน
เอาชนะยาเสพติด

- ฝyกอบรมและพัฒนาศักยภาพองคกรศาสนา
ในเขตเทศบาล

-ฝyกอบรมสมัชชาชุมชนในเขตเทศบาล

ผลสัมฤทธิ์
- ดําเนินการสํารวจข&อมูล จปฐ. ในชุมชนภายใน
เขตเทศบาล จํานวน 62 ชุมชน
จํานวน 10,320 ครัวเรือน
งบประมาณ 101,250 บาท
- จัดประชุมผู&นําชุมชน จํานวน 12 ครั้ง *แตงตั้ง
คณะกรรมการตางๆในชุมชน จํานวน 62 ชุมชน
- จัดจ&างเจ&าหน&าที่ประสานงานระหวางองคกร
ชุมชนกับเทศบาล จํานวน 16 อัตรา
งบประมาณ 2,200,000 บาท
- ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนด&านตางๆ
เพื่อให&ชุมชนเกิดความเข&มแข็ง และพัฒนา
ศักยภาพของชุมชนอยางตอเนื่องดังนี้ เชน
โครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชน
ณ จังหวัดสงขลา
จํานวน 4 รุนๆ ละ 150 คน
งบประมาณ 1,918,849 บาท
- ชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินการเอาชนะ
ปIญหายาเสพติด ปลอดจากผู&ค&าและผู&เสพยาเสพ
ติด จัดฝyกอบรมอาสาสมัครในชุมชน จํานวน
62 ชุมชน ป7ละ 1 รุนๆละ จํานวน 200 คน
งบประมาณ 119,000 บาท
- ทําให&เกิดการพัฒนาศักยภาพองคกรศาสนา
ในเขตเทศบาล และสร&างความเข&มแข็ง ขยาย
เครือขาย เชน
โครงการฝyกอบรมและพัฒนาศักยภาพองคกร
ศาสนาในเขตเทศบาล
จํานวน 1 องคกร/เครือขาย
ผู&เข&ารวม จํานวน 140 คน
งบประมาณ 1,108.660 บาท
- จัดอบรมคณะกรรมการสมัชชาชุมชน ภายใน
ชุมชน ชุมชนละ 5 คน จํานวนรวม 305 คน
งบประมาณ 200,000 คน

- 10 จัดตั้งศูนยชุมชน แมบ&าน อสม. และผู&สูงอายุ แบบบูรณาการ
ผลการดําเนินงาน
- ศูนยสงเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพ
ผู&สูงอายุ

- สงเสริมกิจกรรมและประชุม ทัศนศึกษาของ
อสม.

- พัฒนาศักยภาพองคกรสตรีในเขตเทศบาล

- สงเสริม และพัฒนาศักยภาพ อสม.

ผลสัมฤทธิ์
- ผู&สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งรางกายและ
จิตใจ จํานวน 60 คน ดําเนินการจัดกิจกรรม
สงเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู&สูงอายุ
จํานวน 260 ครั้งตอป7 เชน
- การฟz{นฟูสุขภาพด&านรางกาย
- ธรรมะบําบัด
- นวดแผนไทย
- อาชีวะบําบัด
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
- ธรรมะบําบัดนอกสถานที่
งบประมาณ 112,544.48 บาท
- ชุมชนในเขตเทศบาลมีผู&ประสานงานภาค
ประชาชนและสงเสริมสุขภาพในแตละชุมชน
- ดําเนินการให&มีแกนนําชวยสงเสริมสุขภาพของ
อสม.
- จัดประชุมสัมมนา จํานวน 5 ครั้ง
แตละครั้งจํานวน 274 คน
งบประมาณ 1,200,000 บาท
- สงเสริม และสร&างความเข&มแข็งบทบาทองคกร
สตรีในเขตเทศบาล ดังนี้ เชน
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพองคกรสตรี
ผู&เข&ารวมโครงการ จํานวน 100 คน
งบประมาณ 69,000 บาท
- อสม.มีความรู&และความสามารถเป!นผู&นําใน
การสร&างสุขภาพให&แกประชาชนในชุมชน ดังนี้
โครงการสงเสริม พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําชุมชน
ผู&เข&ารวม 220 คน จํานวน 62 ชุมชน
งบประมาณ 1,049,249 บาท

- 11 ผลการดําเนินงาน
- ประชุมวิชาการเนื่องในวันอสม.

ผลสัมฤทธิ์
- จัดกิจกรรมรณรงคให&ความรู&แกอาสาสมัคร
สาธารณสุขจาก 62 ชุมชน จํานวน 272 คน
- อสม.มีความรู&ความสามารถเป!นผู&นําในการสร&าง
สุขภาพให&แกประชาชน
งบประมาณ 115,272 บาท

- 12 สนับสนุนการให&การสงเคราะหผู&ด&อยโอกาสทางสังคมอยางทั่วถึงและเป!นธรรม ได&แก เด็ก สตรี
ผู&สูงอายุ คนพิการ
ผลการดําเนินงาน
- ชวยเหลือสงเคราะหผู&สูงอายุ/ผู&พิการ/ผู&ป|วย
เอดส และชวยเหลือประชาชนยากจนด&าน
การรักษาพยาบาล และการนําผู&ป|วยสงตอ

- ชวยเหลือประชาชนผู&ยากจนด&านการรักษา
พยาบาล และการนําผู&ป|วยสงตอ
- สงเคราะหครอบครัวประสบสาธารณภัย และ
ผู&ยากไร&ในชุมชน

- จัดหากายอุปกรณสําหรับผู&สูงอายุ/ผู&พิการ
ที่ยากไร&

ผลสัมฤทธิ์
- ทําให&ผู&ได&รับผลกระทบดังกลาวในเขตเทศบาล
ได&รับการชวยเหลือลดภาระคาใช&จาย
- คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน สามารถ
ชวยเหลือสงเคราะหประชาชน (เบี้ยยังชีพ)
ดังนี้
1.ผู&สูงอายุ จํานวน 10,700 คน
งบประมาณ 85,804,800 บาท
2.ผู&พิการ จํานวน 1,953 คน
เงิน
งบประมาณ 18,748,800 บาท
อุดหนุน
3.ผู&ป|วยโรคเอดสและครอบครัว
รัฐบาล
จํานวน 472 คน
งบประมาณ 2,832,000 บาท
- ชวยเหลือสงเคราะหประชาชน และครอบครัว
ผู&ยากไร&ในชุมชนเข&าถึงการรักษาพยาบาล
จํานวนผู&เข&ารับบริการ 14 คน
งบประมาณ 18,000 บาท
- ชวยเหลือผู&ประสบภัยตาง ๆ ดังนี้ เชน
ผู&ประสบอัคคีภัย
จํานวน 3 คน
ผู&ประสบวาตภัย
จํานวน 35 คน
ครอบครัวยากไร&
จํานวน 41 คน
งบประมาณ 294,000 บาท
- จัดหากายอุปกรณสําหรับผู&พิการที่ยากไร&
- สามารถชวยเหลือผู&พิการที่ยากไร&ดําเนินชีวิต
ประจําวันได&อยางปกติ
จํานวน 24 คน
งบประมาณ 29,250 บาท

- 13 ผลการดําเนินงาน
- อาสาสมัครดูแลผู&สูงอายุที่ (อผส.)

- การเสริมสร&างพัฒนาสภาพแวดล&อมเอื้อตอ
การดํารงชีวิตผู&สูงอายุ/ผู&พิการในสังคมของ
ภาคเอกชน

ผลสัมฤทธิ์
- ผู&สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
จํานวน 1,200 คน
- ผู&สูงอายุจะมีคนดูแลแทนลูกหลานหรือสมาชิก
ในครอบครัว และต&องเข&าไปดูแลอยางใกล&ชิด
จํานวน 310 คน
- จัดอบรม อผส. ชุมชนละ 1 คน
งบประมาณ 330,499 บาท
- จัดสัมมนาผู&ประกอบการภาคเอกชนเพื่อให&
ความรู&และความรวมมือปรับปรุงสภาพ
แวดล&อมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตของผู&สูงอายุ/
ผู&พิการ
- ทําให&การดํารงชีวิตผู&สูงอายุ/ผู&พิการในสภาพ
แวดล&อมที่ดีขึ้น จํานวน 80 คน
งบประมาณ 39,840 บาท

- 14 สงเสริมและสนับสนุนการแก&ไข&ปIญหาความยากจนอยางยั่งยืน โดยการสร&างงาน สร&างอาชีพ สร&าง
รายได& และลดคาใช&จายของประชาชน
ผลการดําเนินงาน
- สถาบันการเงินชุมชนเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

- สนับสนุนการดําเนินงานสวัสดิการชุมชน
(กองทุนสวัสดิการชุมชน)

- เทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา

- ติดตามเยี่ยมบ&านสงเสริมอาชีพ และการมี
รายได&ของผู&ด&อยโอกาส

ผลสัมฤทธิ์
- ผู&ประกอบการรายยอยมีเงินไปลงทุนประกอบ
อาชีพ สามารถใช&เงินกู&คืนได&ในระยะเวลาที่
กําหนด ความอยูดีมีสุขในครอบครัวจะเกิดขึ้น
หลังประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได&ผู&ถือหุ&น
จํานวน 84 ราย ผู&กู& จํานวน 669 ราย
จํานวนหุ&นทั้งสิ้น 96,962 หุ&น
จํานวนเงินคงเหลือ 692,959.45 บาท
- มีสมาชิกกองทุน จํานวน 14,169 คน
ได&มีการระดมทุนเข&ากองทุน ได&รับสวัสดิการ
ตามหลักเกณฑและระเบียบข&อบังคับของกองทุน
กองทุนละ 30 บาท/คน/เดือน ดังนี้
- จายคาทําศพ 2,099 ราย
จํานวนเงิน 16,328,000 บาท
- จายคารักษาพยาบาล 13,389 ราย
จํานวนเงิน 11,590,600 บาท
จํานวนเงินคงเหลือ 1,435,357.07 บาท
เทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา
จัดกิจกรรมออกหนวยให&บริการด&านตางๆ แก
ประชาชนในเขตเทศบาลอยางทั่วถึง
จํานวน 1 แหง* เชน บริการตรวจสุขภาพ
ให&บริการเสียภาษี , การจายคาน้ําประปา ,
ฝyกอาชีพประชาชน
ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559
ผู&เข&ารับบริการ 2,500 คน
งบประมาณ 177,351 บาท
- จัดอบรมสงเสริมอาชีพให&แกผู&ด&อยโอกาส
ประเภทผู&ต&องขังที่ได&รับการปลอยตัวที่มี
ภูมิลําเนา และอาศัยในเขตเทศบาล
จํานวน 60 คน
งบประมาณ 22,252.24 บาท

- 15 - สร&างศูนยพัฒนาเด็กเล็กในชุมชน
ผลการดําเนินงาน
- เสริมสร&างการเรียนรู&และพัฒนาเด็กในศูนย
เด็กเล็ก

ผลสัมฤทธิ์
- เด็กมีความพร&อมในการเข&าสูการเรียนการศึกษา
ภาคบังคับในป7การศึกษาจํานวน 853 คน
- จัดจ&างครูดูแลเด็กเล็กจํานวน 1 อัตรา
เจ&าหน&าที่ดูแลความสะอาด จํานวน 11 อัตรา
คาเชาศูนย จํานวน 1 ศูนย และคาวัสดุอุปกรณ
สื่อการเรียนการสอนตางๆ
งบประมาณ 1,196,872 บาท

- พัฒนาครูผู&ดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

- ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กนําความรู&ที่ได&จากการ
ฝyกอบรมไปพัฒนาการเรียนการสอนให&ดียิ่งขึ้น
และการจัดอบรมสัมมนาครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล จํานวน 40 คน จํานวน 8 ศูนย
งบประมาณ 80,000 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีห&องเรียน ห&องน้ํา และ
โรงอาหารที่เพียงพอกับจํานวนนักเรียนดังนี้
เชน
- ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนบุญนารอบ
งบประมาณ 20,000 บาท
- ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กศรีทวี และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเพชรจริก
งบประมาณ 68,500 บาท

- ปรับปรุงตอเติมห&องเรียนอาคารศูนยเด็กเล็ก
ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

- 16 สนับสนุนให&ประชาชนออกกําลังกาย และเลนกีฬา เพื่อเสริมสร&างสุขภาพและพลานามัยที่ดี
ผลการดําเนินงาน
ผลสัมฤทธิ์
- ดูแลและบํารุงรักษาสนามกีฬาจังหวัด และ - ดูแลรักษาทรัพยสินภายในสนามกีฬา
สนามฟุตซอล
- ทําให&สนามกีฬามีความสะอาด และสมบูรณ
ตลอดเวลาพร&อมให&บริการประชาชน
- ประชาชนออกกําลังกายอยางทั่วถึง
และมีความรู&ความเข&าใจในการดูแลสุขภาพ
รางกายสมบูรณแข็งแรง
- จัดจ&างเจ&าหน&าที่ดูแลสนามกีฬา จํานวน
15 อัตรา
งบประมาณ 1,260,000 บาท
- ปรับปรุงสนามฟุตซอลโดยทําการติดตั้งราง
ระบายน้ําหลังคา กอสร&างพื้น ค.ส.ล และทอ
ระบายน้ํา
งบประมาณ 570,108 บาท

- เพิ่มลานกีฬา/ลานสุขภาพในชุมชนและสนับสนุนอุปกรณกีฬา
ผลการดําเนินงาน
- สงเสริมสุขภาพและการแขงขันกีฬาในชุมชน

ผลสัมฤทธิ์
- ชุมชนในเขตเทศบาล จํานวน 62 ชุมชน
- เสริมสร&างสุขภาพ และพลานามัยให&แข็งแรง
สมบูรณแกประชาชน
- ประชาชนออกกําลังกาย และดูแลสุขภาพ
- การแขงขันกีฬาในชุมชน ประเภทตาง ๆ
ดังนี้ เชน
ฟุตบอล ฟุตซอล ตระกร&อ เปตอง
กีฬาพื้นบ&าน
- การแขงขันกีฬาชุมชนและเยาวชน
ผู&เข&าแขงขัน จํานวน 1,000 คน*
งบประมาณ 2,838,936.96 บาท

- 17 พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยใช&เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ผลการดําเนินงาน
ผลสัมฤทธิ์
- รักษาความสงบเรียบร&อยและความมั่นคง
- จัดจ&างเจ&าหน&าที่ปฏิบัติงาน จํานวน 23 อัตรา
ภายในเขตเทศบาล/ดูแลแก&ไขปIญหายาเสพติด ออกตรวจรักษาความสงบตามชุมชน
จํานวน 365 ครั้ง/ป7 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
- การจัดระเบียบจราจรในจุดตางๆ ภายในเขต
เทศบาลดังนี้ โรงเรียนเทศบาลทั้ง 9 โรง
และจุดตางๆดังนี้
ยานตลาดสดคูขวาง ตลาดหัวอิฐ ตลาดหัวถนน
- ศาลามีชัย ตลาดทาเรียน
-การจับกุมผู&ต&องหาคดีตางๆ ดังนี้
จับกุมผู&ต&องหาคดียาเสพติด 65 ราย
จับกุมผู&ต&องหาคดีอาวุธปzน 5 ราย
จับกุมผู&ต&องหาคดีอาวุธมีด 89 ราย
ตรวจยึดรถจักรยานยนตต&องสงสัย
จํานวน 130 คัน
จัดระเบียบจราจรบนถนนและทางเดินเท&า
จํานวน 4 สาย
งบประมาณ 2,616,000 บาท
ผลการดําเนินงาน
- ตั้งจุดบริการความปลอดภัยทางถนนชวง
เทศกาล
-ติดตั้งกล&องโทรทัศนวงจรป"ด (CCTV)
ในเขตเทศบาล

ผลสัมฤทธิ์
- การตั้งจุดบริการความปลอดภัยทางท&องถนน
- ชวงเทศกาลป7ใหม 1 จุดๆละ จํานวน 5 วัน
- ชวงเทศกาลสงกรานต 1 จุดๆละ จํานวน 3 วัน
งบประมาณ 112,020 บาท
-เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน
ของประชาชนในเขตเทศบาล
-ดําเนินการติดตั้งกล&องวงจรป"ด (CCTV) ในเขต
เทศบาล ดังนี้ (ระบุตําแหนง)
- ติดตั้งกล&องโทรทัศนวงจรป"ด
เชน บริเวณลานศรีธรรมโศกและสนามหน&าเมือง
จํานวน 32 กล&อง
- ติดตั้งกล&องโทรทัศนวงจรป"ด
เชน บริเวณสถานีขนสง
จํานวน 32 กล&อง
งบประมาณ 5,000,000 บาท

- 18 -

เพิ่มประสิทธิภาพระบบการปOองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผลการดําเนินงาน
- เพิ่มประสิทธิภาพและบรรเทาสาธารณภัย

- ปOองกันอัคคีภัยในชุมชน

ผลการดําเนินงาน
- ฝyกอบรมอาสาสมัครปOองกันสาธารณภัย
ในชุมชน
- ฝyกอบรมอาสาสมัครในชุมชนและทบทวน
อปพร. ด&านการปOองกันอัคคีภัยในชุมชน

ผลสัมฤทธิ์
- เพิ่มอัตรากําลังเจ&าหน&าที่ปOองกันและบรรเทา
สาธารณภัย จํานวน 76 อัตรา
-ทําให&ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพยสิน งบประมาณ 6,349,400 บาท
- การอัดเติมน้ํายาสารเคมีดับเพลิง ขนาด 10
และ 15 ปอนด พร&อมตู&ใสให&ชุมชน และอัดเติม
น้ํายาสารเคมีในถังดับเพลิงที่ใช&แล&วให&กับชุมชน
ในเขตเทศบาล จํานวน 194 ถัง
- ติดตั้งถังดับเพลิง จํานวน 50 แหง
จํานวน 62 ชุมชน
งบประมาณ 135,260 บาท
ผลสัมฤทธิ์
- ทําให&ประชาชนมีความรู&เกี่ยวกับการปOองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน
- จัดฝyกอบรมอาสาสมัครปOองกันสาธารณภัย
ในชุมชน เชน
1.โครงการฝyกอบรมอาสาสมัครปOองกัน
สาธารณภัยในชุมชน
จํานวน 62 ชุมชน จํานวน 300 คน
งบประมาณ 249,834 บาท
2.โครงการฝyกอบรมอาสาสมัครในชุมชนและ
ทบทวน อปพร. ด&านการปOองกันอัคคีภัยในชุมชน
จํานวน 300 คน
งบประมาณ 250,000 บาท

- 19 3 ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
จัดให&มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประจําเทศบาล และคืนโรงเรียนประถมศึกษาให&แกชุมชน
ผลการดําเนินงาน
- ฝyกอบรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษา

- กอสร&าง/ปรับปรุงอาคารเรียน หรืออาคาร
ประกอบอื่นๆ

ผลการดําเนินงาน
- ประกันคุณภาพการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์
- นักเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกชั้น
มัธยมศึกษาป7 5-6 ได&เรียนรู&ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ณ ห&อง LAB ของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สามารถนําไปใช&ใน
ชีวิตประจําวันพร&อมเข&าศึกษาตอระดับอุดมศึกษา
จํานวน 30 สัปดาหๆ ละ 3 ชั่วโมง
- ทําให&นักเรียนได&เรียนรู&สิ่งใหมๆ และสนใจเรียน
รู&ทางวิทยาศาสตรมากขึ้น
- นักเรียนมีความรู& ทักษะเกิดความกระตือรือร&น
ในการเรียนและการศึกษาที่มีคุณภาพ
-นักเรียนได&รับการพัฒนาศักยภาพ และความ
เป!นเลิศทางวิชาการ
-นักเรียนเสริมสร&างประสบการณในการเรียนรู&
ทางวิชาวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้น
จํานวนนักเรียนที่ได&เข&ารวมจํานวน 80 ราย
งบประมาณ 924,780 บาท
- ปรับปรุงหลังคา ปรับปรุงพื้น ปรับปรุงประตู
หน&าตาง ปรับปรุงงานไฟฟOาและอุปกรณ
ปรับปรุงงานทาสีอาคาร ณ โรงเรียนเทศบาล
วัดทาโพธิ์
งบประมาณ 1,352,740 บาท
ผลสัมฤทธิ์
- จัดทําแบบทดสอบและเครื่องมือการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่
อปท.กําหนด จํานวน 24 มาตรฐานวัดผล
นักเรียนตามหลักสูตรที่กําหนด
- จัดสอบวัดผลนักเรียนทุกคน ป7การศึกษาละ 2
ครั้ง จํานวนนักเรียนทั้งหมด 2,000 คน
งบประมาณ 26,250 บาท

- 20 ผลการดําเนินงาน
- การประกวดแขงขันคนเกงเทศบาลระดับ
ประเทศ **

ผลสัมฤทธิ์
- เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได&ดําเนินจัดสง
นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เข&ารวมการแขงขันวิชาการฯ ดังกลาว
- นักเรียนที่เข&ารวมการแขงขันได&รับรางวัลๆ และ
แยกตามกลุมสาระการเรียนรู&/กิจกรรม/โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลดังนี้
ชั้นประถมศึกษาป6ที่ 5
กลุมสาระการเรียนรู&ภาษาไทย
- ด.ญ.นิชาภัทร สุทธิการ
เหรียญทองแดงและคะแนนสูงสุด ลําดับที่ 2
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
กลุมสาระการเรียนรู&วิทยาศาสตร
- ด.ช.จตุพล สุขวิเชียร
เหรียญทองแดงและคะแนนสูงสุด ลําดับที่ 1
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
กลุมสาระการเรียนรู&สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
- ด.ช.ณฐพงศ วังปรีชา เหรียญทองแดง
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
กลุมสาระการเรียนรู&ภาษาตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)
- ด.ญ.พรรวษา นิลสุวรรณ เหรียญทอง
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ
ชั้นมัธยมศึกษาป6ที่ 2
กลุมสาระการเรียนรู&ภาษาไทย
- ด.ญ.พนิดา ชูชวย เหรียญทองแดง
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
กลุมสาระการเรียนรู&คณิตศาสตร
- ด.ช.พิริยกร วังสะวิบูลย
เหรียญทองแดงและคะแนนสูงสุด ลําดับที่ 2
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

- 21 ผลการดําเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์
กลุมสาระการเรียนรู&สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
- ด.ญ.สิริวัลย ยกทวน เหรียญเงิน
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
กลุมสาระการเรียนรู&ภาษาตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)
- ด.ญ.กิ่งไผ ชุมพล เหรียญทองแดง
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
ชั้นมัธยมศึกษาป6ที่ 5
กลุมสาระการเรียนรู&วิทยาศาสตร
- นายปรมัตถ ชูทอง
เหรียญเงินและคะแนนสูงสุด ลําดับที่ 1
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
กลุมสาระการเรียนรู&สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
- นายวรรณธงชัย ฤทธาธร
เหรียญทองแดงและคะแนนสูงสุด ลําดับที่ 2
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
กลุมสาระการเรียนรู&ภาษาตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)
- น.ส.ญาตาวี กาญจนะคช
เหรียญทอง
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
งบประมาณ 171,168 บาท

- 22 ผลการดําเนินงาน
การพัฒนาพนักงานครูเทศบาล

ผลสัมฤทธิ์
-จัดฝyกอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน/การจัดการ
ศึกษาให&บุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ เชน
- โครงการการฝyกอบรมสัมมนาพนักงานครู
เทศบาล
ผู&เข&ารวม จํานวน 441 คน
งบประมาณ 1,323,000 บาท
- จัดทําแผนพัฒนาของสถานศึกษา
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาทาง
การศึกษาให&กับครูและบุคลากรในโรงเรียนสังกัด
เทศบาล
- โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จํานวน 8 โรงเรียน
ผู&เข&ารวม จํานวน 80 คน
งบประมาณ 13,500 บาท
- รักษาความสะอาดความปลอดภัยและทรัพยสิน - จัดจ&างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดและ
ในโรงเรียน
ทรัพยสินภายในโรงเรียนเทศบาล จํานวน 33
อัตรา ดังนี้
- ร.ร.เทศบาลวัดศาลามีชัย จํานวน 2 คน
- ร.ร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จํานวน 8 คน
- ร.ร.เทศบาลวัดท&าวโคตร จํานวน 2 คน
- ร.ร.เทศบาลวัดมเหยงคณ จํานวน 6 คน
- ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง จํานวน 3 คน
- ร.ร.เทศบาลวัดใหญ
จํานวน 2 คน
- ร.ร.เทศบาลวัดเสมาเมือง จํานวน 4 คน
- ร.ร.เทศบาลวัดทาโพธิ์ จํานวน 1 คน
- ร.ร.เทศบาลวัดศรีทวี
จํานวน 3 คน
- ศาลหลักเมือง
จํานวน 2 คน
งบประมาณ 2,970,000 บาท

พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และความเทาเทียมกันทางการศึกษาของนักเรียนทุกระดับ

- 23 ผลการดําเนินงาน
- พัฒนาพนักงานครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
- ฝyกอบรมวิชาชีพและการศึกษานอกโรงเรียน

- พัฒนาและสงเคราะหเด็กยากไร&ในชุมชนและ
เด็กเรรอน บุตรผู&ติดเชื้อ HIV (เอดส)

- การทําอาหารกลางวัน

ผลสัมฤทธิ์
- ดําเนินการจัดอบรม/และสร&างองคความรู&นํา
มาใช&ในการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล งบประมาณ 1,362,500 บาท
- เยาวชนได&รับการศึกษาจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต&น จํานวน 16 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 16 คน
- เยาวชนที่ได&ศึกษาระบบการศึกษานอกโรงเรียน
จํานวน 105 คน
- จัดจ&างเจ&าหน&าที่ปฏิบัติงาน
จํานวน 3 อัตรา
งบประมาณ 374,497 บาท
- จัดการศึกษาและสนับสนุนคาพาหนะคาอาหาร
กลางวัน และเครื่องบริโภค ฯลฯ เป!นต&น
- เด็กเรรอน จํานวน 10 คน
- นักเรียนกลุมพัฒนาการเรียนช&า/บกพรอง
ทางสติปIญญา จํานวน 22 คน
งบประมาณ 124,680 บาท
- จัดจ&างเจ&าหน&าที่จัดทําอาหาร จํานวน 18
อัตรา นักเรียนได&รับประทานอาหารที่สะอาด
ปลอดภัย และเพียงพอโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
8 โรงเรียน และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน
20 ศูนย
- นักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาล
จํานวน 9,456 คน/วัน
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
จํานวน 844 คน/วัน
งบประมาณ 24,256,400 บาท

- 24 ผลการดําเนินงาน
- พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช&โรงเรียนเป!น
ฐานในการพัฒนาท&องถิ่น (SBMLD)

- พัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนคนเกง

- พัฒนาวิชาการและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียน

ผลสัมฤทธิ์
- ดําเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช&
โรงเรียนเป!นฐานในการพัฒนาท&องถิ่น (SBMLD)
- เข&ารวม และเข&าประกวดในโรงเรียน (SBMLD)
จํานวน 2 โรงเรียน เชน
1. โรงเรียนเทศบาลวัดท&าวโคตร
2. โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
งบประมาณ 817,500 บาท
- นักเรียนเข&ารวมแขงขันพัฒนาอัจฉริยภาพเพิ่ม
ความรู& ทักษะทางวิชาการ
จํานวน 120 คน
งบประมาณ 54,500 บาท
- มาตรฐานงานวิชาการโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
คุณภาพมากยิ่งขึ้น
- โรงเรียนมีครูปฏิบัติการสอนตรงตามสาขา
วิชาเอกทุกระดับชั้น และจัดจ&างครู/บุคลากร
ทางการศึกษาสาขาเอกที่ขาดแคลนในโรงเรียน
ดังนี้ เชน
- โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
จํานวน 24 คน
- โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จํานวน
14 คน
- โรงเรียนเทศบาลวัดท&าวโคตร จํานวน 4 คน
- โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง จํานวน 14 คน
- โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ จํานวน 11 คน
- โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง จํานวน 3 คน
- โรงเรียนเทศบาลวัดทาโพธิ์ จํานวน 8 คน
- โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ จํานวน 9 คน
- โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี จํานวน 4 คน
งบประมาณ 10,800,000 บาท

- 25 ผลการดําเนินงาน
- จัดทําแผนพัฒนาของสถานศึกษา

- วัดผลและประเมินผลการศึกษา

- สงเสริม อปท.ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเดน

ผลสัมฤทธิ์
- สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจําป7เพื่อนําไป
ใช&ในการบริหารจัดการ และการจัดการศึกษาใน
โรงเรียน
-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดแผนปฏิบัติการ
ประจําป7 จํานวน 1 ครั้ง ดังนี้
1.โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา และ
จัดทําแผนยุทธศาสตรการศึกษา
จํานวน 70 คน
2.โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 40 คน
งบประมาณ 13,500 บาท
- จัดสอบวัดผลนักเรียน และทราบถึงผล
การศึกษา เรียนรู&ของตนเอง ป7การศึกษาละ
2 ครั้ง จํานวน 10,512 คน
- เชน การทดสอบอาน - เขียน ทดสอบปลายป7
ตามเอกสารสําคัญทางการศึกษา ปพ 01,02,03
งบประมาณ 49,580
- โรงเรียน และสํานักการศึกษาจัดสงแผนพัฒนา
การศึกษาเข&าประกวดแขงขันแผนพัฒนาการ
ศึกษาดีเดนในระดับประเทศ
- ทําให&เข&าใจยุทธศาสตรการปรับวิธีการเรียน
การสอนสูการพัฒนาการสอนในหนวยงาน
ของตนเองให&มีความทันสมัย และก&าวทันสู
การเป!นประชาคมอาเซียน
- จัดสงแผนพัฒนาการศึกษาเข&าประกวดแขงขัน
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดนในระดับประเทศ ดังนี้
เชน
1. โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
2. โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ
งบประมาณ 20,000 บาท
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ผลการดําเนินงาน
- พัฒนาแหลงเรียนรู&ของโรงเรียน

ผลสัมฤทธิ์
- การจัดทําข&อมูลแหลงเรียนรู&ของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล จํานวน 11 โรงเรียน
- นักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาลได&รับความรู&
จากแหลงเรียนรู&เพิ่มเติม และพัฒนาองคความรู&
ใหมๆ เพื่อโอกาสทางการศึกษา จํานวน
ประมาณ 1,800 คน
งบประมาณ 500,000 บาท

- จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําป7ให&กับครูผู&ดูแลเด็กเล็ก และพนักงาน
จ&างศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ เชน
โครงการปฐมนิเทศครูผู&ดูแลเด็กเล็ก และ
พนักงานจ&างศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 40 คน
โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา และ
ยุทธศาสตรการศึกษา
จํานวน 40 คน
งบประมาณ 89,100 บาท
- จัดประชุมปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล
ครูอัตราจ&าง และบุคลากรทางการศึกษา
ป7การศึกษาละ 1 ครั้ง เชน
- การประชุมและบรรยายพิเศษพนักงานครู
เทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา
- ผู&เข&ารวมประชุม จํานวน 542 คน

- ประชุมปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล

งบประมาณ 340,000 บาท
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ผลการดําเนินงาน
- วันเด็กแหงชาติ

- การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปวิเคราะหผล
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด
อปท.

- อาหารเสริม (นม)

ผลสัมฤทธิ์
- จัดกิจกรรมสนับสนุนสงเสริมให&เด็กและเยาวชน
ได&แสดงออกทางทักษะ ความรู& ความคิดตางๆ
จํานวน 1 ครั้ง/ป7 ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
- เด็ก และเยาวชนที่เข&ารวม
จํานวน 4,000 คน
งบประมาณ 398,964.70 บาท
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปวิเคราะหผล
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด
อปท. จํานวน 1 ครั้ง/ป7 ดังนี้ เชน
- จัดอบรมการศึกษาระดับกลุมท&องถิ่นที่ 6
(ชุมพร สุราษฏรธานี นครศรีธรรมราช
พัทลุง) จํานวน 80 คน
งบประมาณ 149,600 บาท
- ทําให&นักเรียนทุกคนมีอาหารเสริมรับประทาน
(นม) สุขภาพรางกาย พัฒนาการทางสมองที่ดี
ดังนี้ เชน
1.โรงเรียนในสังกัดเทศบาลจํานวน 8 โรง
นักเรียนที่ได&รับอาหารเสริม (นม)
จํานวน 9,456 คน
2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20 ศูนย
นักเรียนเด็กเล็กได&รับอาหารเสริม (นม)
จํานวน 844 คน
3.โรงเรียนสังกัด สพฐ. 4 แหง
นักเรียนที่ได&รับอาหารเสริม (นม) ดังนี้
3.1 โรงเรียนบ&านทวดทอง
จํานวน 1,552 คน
3.2 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
จํานวน 2,233 คน
3.3 โรงเรียนวัดหัวอิฐ
จํานวน 133 คน
3.4 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
จํานวน 2,597 คน
4. โรงเรียนศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด
นครศรีธรรมราช จํานวน 1 แหง
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ผลการดําเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์
นักเรียนที่ได&รับอาหารเสริม (นม) ดังนี้
4.1 โรงเรียนศูนยการศึกษาพิเศษประจํา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จํานวน 465 คน
งบประมาณ 12,410,640.34 บาท
- นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาระดับ - โรงเรียนในสังกัดสามารถจัดการศึกษาได&อยาง
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
มีประสิทธิภาพ
- ครูผู&สอนได&รับการพัฒนาด&านการจัดการเรียน
การสอนให&สอดคล&องกับสภาพปIจจุบัน
- นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา จํานวน 2 ครั้ง/ป7การศึกษา
มัธยมศึกษา จํานวน 4 ครั้ง/ป7การศึกษา
งบประมาณ 55,000 บาท
- การพัฒนาพนักงานครูของโรงเรียนสังกัด
- พนักงานครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลมี
เทศบาล
ความรู&ความสามารถด&านการจัดการเรียน
การสอนมากยิ่งขึ้น
- จัดอบรมให&ความรู&แกพนักงานครูของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล จํานวน 10 โรงเรียน
จํานวน 400 คน
งบประมาณ 1,323,000 บาท
- ฝyกอบรมวิชาชีพและการศึกษานอกโรงเรียน - เยาวชนได&รับการศึกษาจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจากระบบการศึกษานอกโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต&น จํานวน 50 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 55 คน
- เยาวชนที่ได&ศึกษาระบบการศึกษานอกโรงเรียน
จํานวน 105 คน
งบประมาณ 230,000 บาท

- 29 ผลการดําเนินงาน
- จัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน

- พัฒนาและสงเคราะหเด็กยากไร&ในชุมชนและ
เด็กเรรอน บุตรผู&ติดเชื้อ HIV (เอดส)

- รณรงคเพื่อปOองกันยาเสพติด

- พัฒนาเจ&าหน&าที่ และครูแกนนํา

- พัฒนาห&องสมุดโรงเรียน

ผลสัมฤทธิ์
- เยาวชนได&รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จํานวน 105 คน/ป7การศึกษา
- เยาวชนได&รับการศึกษาและตอใน
ระดับอุดมศึกษา จํานวน 105 คน/ป7การศึกษา
- งบประมาณ 283,480 บาท
- จัดการศึกษาและสนับสนุนคาพาหนะคาอาหาร
กลางวัน และเครื่องบริโภค ฯลฯ เป!นต&น
- เด็กเรรอน จํานวน 10 คน
- นักเรียนกลุมพัฒนาการเรียนช&า/บกพรอง
ทางสติปIญญา จํานวน 22 คน
- จัดจ&างครูอาสาเด็กเรรอน/ครูปฏิบัติการสอน
จํานวน 2 อัตรา
งบประมาณ 124,680 บาท
- เยาวชนที่ผานการอบรมได&รู&จักวิธีปOองกัน และ
รับรู&โทษของยาเสพติด
จํานวนนักเรียนที่เข&ารวมอบรม 200 คน
งบประมาณ 695,200 บาท
- เจ&าหน&าที่/เยาวชนทราบแนวทางการ
ดําเนินงานปOองกัน และแก&ไขปIญหายาเสพติด
ต&านยาเสพติดของรัฐบาล
จํานวน 12 คน
งบประมาณ 34,000 บาท
- เด็กนักเรียนได&มีหนังสืออานที่หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น และสร&างนิสัยรักการอานมากขึ้น
- พัฒนาห&องสมุด จํานวน 11 โรงเรียน
- จัดซื้อหนังสือให&กับห&องสมุดโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล จํานวน 2,900 เลม
งบประมาณ 1,000,000 บาท

พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนด&วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

- 30 ผลการดําเนินงาน
- คาเชื่อมตอเครือขายอินเตอรเน็ต

ผลสัมฤทธิ์
- พนักงานครูและนักเรียนทุกระดับชั้นของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลให&มีความทันสมัย
และก&าวทันเทคโนโลยีในการศึกษาค&นคว&า
- พัฒนาเทคโนโลยีระบบเครือขายและอินเตอร
เน็ตของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
จํานวน 9 โรงเรียน
- เชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูงของโรงเรียน
สังกัดเทศบาล จํานวน 9 โรงเรียน * ดังนี้
ร.ร.เทศบาลวัดศาลามีชัย
ร.ร เทศบาลวัดทาโพธิ์
ร.ร.เทศบาลวัดเสมาเมือง
ร.ร.เทศบาลวัดใหญ
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง
ร.ร.เทศบาลวัดมเหยงคณ
ร.ร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
ร.ร.เทศบาลวัดท&าวโคตร
ร.ร.เทศบาลวัดศรีทวี
งบประมาณ 1,131,445.46 บาท

- 31 สงเสริมและสนับสนุนให&เด็กเป!นคนดี มีความรู&คูคุณธรรม
ผลการดําเนินงาน
-พัฒนาแหลงเรียนรู&ของโรงเรียน

- สงเคราะหเด็กยากไร&ในชุมชนและเด็กเรรอน

-วันเด็กแหงชาติ

- กิจกรรมวันครู

ผลสัมฤทธิ์
-โรงเรียนเป!นแหลงเรียนรู&สําหรับประชาชนให&
ท&องถิ่นได&อยางมีประสิทธิภาพ
-ประชาชนมีความพึงพอใจตอแหลงเรียนรู&ของ
โรงเรียนในสังกัด
- สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จํานวน 11 โรงเรียน
งบประมาณ 500,000 บาท
- เด็กด&อยโอกาสได&รับคาพาหนะ คาอาหาร
กลางวัน คาเครื่องอุปโภค/บริโภค ภายในเขต
เทศบาล
- เด็กด&อยโอกาส จํานวน 5 คน
- เด็กเรรอน จํานวน 20 คน
งบประมาณ 124,680 บาท
-เด็กและเยาวชนได&มีประสบการณ ทักษะความรู&
การแสดงออกและการบันเทิงและภาคภูมิใจที่
เห็นผู&ใหญเห็นความสําคัญของเด็ก
-การจัดกิจกรรมสงเสริมให&เด็กและเยาวชนได&มี
ประสบการณทั้งด&านทักษะ ความรู& ความคิด
ความสามารถ การแสดงออก และการบันเทิง
-เด็กและเยาวชนที่เข&ารวม
จํานวน ประมาณ 4,000 คน
-จํานวนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 11 โรงเรียน
งบประมาณ 398,964.70 บาท
- จัดกิจกรรมวันครู รวมกันเชิดชูบูชาครูใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล จํานวน 10 โรงเรียน
- จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษาเข&ารวม
จํานวน 342 คน
งบประมาณ 192,215 บาท

- 32 สงเสริมและสนับสนุนให&เด็กและเยาวชน ใช&เวลาวางให&เกิดประโยชนด&วย กีฬา ดนตรี และ
กิจกรรมนันทนาการ
ผลการดําเนินงาน
-จัดแขงขันกีฬาเยาวชนเทศบาล

ผลสัมฤทธิ์
-เด็กและเยาวชนได&เข&ารวมกิจกรรมอยาง
กว&างขวางมีการรู&จัก วางแผงงานการสร&างทีมงาน
การประสานงานและการเรียนรู&การอยูรวมกันใน
สังคมอยางมีความสุข
-ทําให&เด็กมีรางกายที่แข็งแรง
ผู&เข&ารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬา
-ฟุตบอล/ฟุตซอล
-เซปIก-ตะกร&อ
-เปตองชาย-หญิง
- กีฬาพื้นบ&าน
-การประกวดขวัญใจและประกวดขบวนพาเหรด
ผู&เข&ารวมแขงขันจํานวนประมาณ 2,000 คน
งบประมาณ 2,621,866.96 บาท

- จัดการแขงขันกีฬานักเรียนกลุมโรงเรียน
เทศบาล

- จัดให&มีการแขงขันกีฬาประเภทกรีฑา ระหวาง
นักเรียนกลุมโรงเรียนเทศบาล ป7การศึกษาละ 1
ครั้ง
-โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จํานวน 11 โรงเรียน
-นักเรียนที่เข&ารวมการแขงขันกีฬานักเรียนกลุม
โรงเรียนเทศบาล จํานวน 5,000 คน
งบประมาณ 663,199 บาท
- ดําเนินการตกแตง ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล ดังนี้ เชน
- ปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 20 ศูนย

- ปรับปรุงภูมิทัศนภายในโรงเรียน

งบประมาณ 193,935 บาท

- 33 ผลการดําเนินงาน
- จัดการแขงขันกีฬานักเรียนกลุมโรงเรียน
เทศบาล

- บริหารจัดการอุทยานการเรียนรู&
(CLP)

- บริหารจัดการพิพิธภัณฑเมือง

- รณรงคเพื่อปOองกันยาเสพติดในสถานศึกษา

ผลการดําเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์
- นักเรียนผู&เข&ารวมกิจกรรมจะมีสุขภาพดีขึ้น และ
จะมีความรักความสามัคคีการประสานสัมพันธกัน
ยิ่งขึ้น ได&มีการจัดให&มีการแขงขันกีฬา และกรีฑา
ระหวางนักเรียนกลุมโรงเรียนเทศบาล จํานวน 11
โรงเรียน ป7การศึกษาละ 1 ครั้ง
- จํานวน 5,000 คน
งบประมาณ 483,777.72 บาท
- ประชาชนทุกกลุมได&ศึกษาและเรียนรู&ในรูปแบบ
ใหมที่ใช&เทคโนโลยีสารสนเทศของ CLP ดังนี้
ตะลอนเน็ต จํานวน 78,642 คน
สมาธิไอที
จํานวน
3,437 คน
ห&องเรียนขาลุย จํานวน
3,960 คน
สีสันอักษร
จํานวน 55,864 คน
วิกวิบวับ
จํานวน 20,428 คน
(รวมห&องพายุสมอง 1 และภาพยนตร 3 มิติ)
ห&องวัยตุ•กตา จํานวน 13,158 คน
หอศิลป€รวมสมัยเมืองคอน จํานวน 6,941 คน
ผู&มาใช&บริการทั้งหมด จํานวน 182,430 คน
งบประมาณ 2,900,000 บาท
- จัดนิทรรศการถาวรป7ละ จํานวน 4 เรื่องดังนี้
- ผ&าพระบฏ
- 16 ครั้งยังตราตรึง
- เหตุการณวาตภัยแหลมตะลุมพุก
- นครดินแดนศักดิ์
- จัดนิทรรศการหมุนเวียนป7ละ จํานวน 1 เรื่อง
- คนดีศรีนคร
- ผลิตและจัดทําแผนผับป7ละ 2,000 ฉบับ
- ผู&เข&าชมพิพิธภัณฑเมือง
จํานวน 38,168 ราย/ป7
- จัดจ&างเจ&าหน&าที่ปฏิบัติงาน จํานวน 14 อัตรา
งบประมาณ 2,069,550 บาท
- จัดกิจกรรมรณรงคเพื่อปOองกันยาเสพติด
จํานวน 1 ครั้ง/ป7 โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
- นักเรียนเข&ารวม จํานวน 200 คน
งบประมาณ 695,200 บาท
ผลสัมฤทธิ์

- 34 -อบรมสงเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน

-เด็กและเยาวชนที่ผานการฝyกอบรมจะมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถดํารงตนอยูในสังคมได&อยาง
มีความสุข
-โรงเรียน จํานวน 1 รุนๆละ 80 คน
-ใช&เวลาในการอบรม 2 คืน 3 วัน
งบประมาณ 256,600 บาท

- สภาเด็กและเยาวชนในระดับเทศบาล

- ดําเนินจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน ทําให&เกิดการ
สงเสริม สร&างความเข&มแข็งกิจกรรมของเด็ก
เยาวชนในเขตเทศบาล
- ฝyกอบรมกิจกรรม เชน ชี้แจง พ.ร.บ สงเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ.2552
- การพัฒนาบุคลิกภาพให&มีภาวะความเป!นผู&นํา
และศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองสตูล และ
เทศบาลนครสงขลา
จํานวน 1 รุนๆละ จํานวน 40 คน
งบประมาณ 144,970 บาท
- ผู&รับรางวัล และผลการแขงขันประเภทกีฬาตางๆ
องคกรปกครองสวนท&องถิ่นแหงประเทศไทย
(สวนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช) ดังนี้
ระดับประเทศ
1.เหรียญทอง 1 เหรียญ
กีฬาหมากรุก รุนอายุไมเกิน 12 ป7 (ชาย)
2. เหรียญเงิน 5 เหรียญ
กรีฑา (3 เหรียญ) รุนอายุไมเกิน 12 ป7 (ชาย)
กีฬาหมากฮอส รุนอายุไมเกิน 12 ป7 (ชาย)
กีฬาแบดมินตัน รุนอายุไมเกิน 12 ป7 (หญิง)
3. เหรียญทองแดง 1 เหรียญ
กรีฑา รุนอายุไมเกิน 12 ป7 (ชาย)
ระดับภาคใต&
1. เหรียญทอง 5 เหรียญ
- กรีฑา (2 เหรียญ) รุนอายุไมเกิน 12 ป7 (ชาย)
- หมากรุก (2 เหรียญ) รุนอายุไมเกิน 12 , 14 ป7
(ชาย)
- แบดมินตัน รุนอายุไมเกิน 16 ป7 (หญิง)

- การแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวน
ท&องถิ่นแหงประเทศไทย

- 35 ผลการดําเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์
2. เหรียญเงิน 6 เหรียญ
- กรีฑา (4 เหรียญ) รุนอายุไมเกิน 12 ป7 (ชาย)
- หมากฮอส รุนอายุไมเกิน 12 ป7 (ชาย)
- กีฬาเปตอง รุนอายุไมเกิน 12 ป7 (ชายคู)
3. เหรียญทองแดง 6 เหรียญ
- กรีฑา (2 เหรียญ) รุนอายุไมเกิน 12 ป7 (ชาย)
- หมากฮอส รุนอายุไมเกิน 12 ป7 (หญิง)
- หมากรุก รุนอายุไมเกิน 18 ป7 (ชาย)
- เทเบิลเทนนิส รุนอายุไมเกิน 15 ป7
- กีฬาเปตอง รุนอายุไมเกิน 12 ป7 (ชาย,หญิง)
นักเรียนองคกรปกครองส7วนทองถิ่นแห7ง
ประเทศไทย (ระดับประเทศ)
- อปท.ที่เข&ารวมแขงขันทั้งหมด 295 แหง
- นักกีฬาที่ได&เข&ารวมการแขงขันฯ (ทั้งหมด)
จํานวน 34 คน
- เจ&าหน&าที่เข&ารวมการแขงขันฯ (ทั้งหมด)
จํานวน 11 คน
นักเรียนองคกรปกครองส7วนทองถิ่นแห7ง
ประเทศไทย (ระดับภาคใต)
- อปท.ที่เข&ารวมแขงขันทั้งหมด 55 แหง
- นักกีฬาที่ได&เข&ารวมการแขงขันฯ (ทั้งหมด)
จํานวน 151 คน
- เจ&าหน&าที่เข&ารวมการแขงขันฯ (ทั้งหมด)
จํานวน 37 คน
งบประมาณ 3,702,974 บาท

- 36 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปIญญาท&องถิ่น
ผลการดําเนินงาน
- กิจกรรมสงเสริมงานประเพณี ศาสนา และ
วัฒนธรรม

ผลสัมฤทธิ์
- ทําให&เกิดการสงเสริม เผยแพรมรดกทาง
วัฒนธรรมและสืบสานประเพณีอันดีงามของ
จังหวัดนครศรีธรรมราชดังนี้
- กิจกรรมงานเทศกาลมหาสงกรานต
และแหนางดาน
- จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง
- จัดกิจกรรมงานประเพณีแหผ&าขึ้นธาตุ
- จัดกิจกรรมวันเข&าพรรษา
- จัดกิจกรรมประเพณีวันสาทรเดือนสิบ
- จัดกิจกรรมทอดกฐินตกค&าง
- จัดกิจกรรมวันขึ้นป7ใหม
- จัดกิจกรรมวันชักพระ
- จัดกิจกรรมวันตรุษจีน
- จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา
- จัดกิจกรรมวันเข&าพรรษา
งบประมาณ 10,053,351 บาท

-สงเสริมแมบ&านและเยาวชนจัดกิจกรรมงาน
ประเพณีเดือนสิบ

-ชุมชนได&มีโอกาสแสดงออกและรวมอนุรักษ
ประเพณีอันดีงามของท&องถิ่น จํานวน 62 ชุมชน
จํานวน 1 ครั้ง/ป7 งบประมาณ 835,180 บาท
- ทําให&บริเวณพุทธภูมิรมรื่นเป!นที่ปฏิบัติธรรมของ
พุทธศาสนิกชน เป!นสวนหนึ่งของการจัดกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนาและสงเสริมการทองเที่ยว มี
การจัดจ&างเจ&าหน&าที่รักษาความสะอาดและ
ประชาสัมพันธ จํานวน 11 อัตรา
-จัดกิจกรรมรวมปฏิบัติธรรมประจําทุกเดือน
ดังนี้
เชน กิจกรรมหิ้วป"‚นโตฟIงธรรมประจําเดือน
มีผู&สูงอายุจากศูนยสงเสริมผู&สูงอายุเทศบาล
นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล และพนักงาน/
ลูกจ&างเทศบาล
ผู&เข&ารวม จํานวน 380 คน
งบประมาณ 184,290 บาท

- บริหารจัดการพุทธภูมิ

- 37 ผลการดําเนินงาน
- สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม

ผลสัมฤทธิ์
- ทําให&เกิดการสืบสานวัฒนธรรม และประเพณี
ภูมิปIญญาท&องถิ่นอันดีงาม
- ชุมชนได&จัดกิจกรรมทางด&านศาสนาเพื่ออนุรักษ
ไว&ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีท&องถิ่น และได&มี
การดําเนินงาน ดังนี้
- กิจกรรมวันเข&าพรรษา (แหเทียนพรรษา)
- กิจกรรมวันออกพรรษา (ลากพระ,ทอดกฐิน)
- กิจกรรมบริจาคในเดือนรอมฎอน
- งานสมโภชหลักเมือง
งบประมาณ 446,898.88 บาท

- 38 4.ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
พัฒนาระบบคมนาคมขนสง ระบบการจราจร และไฟฟOาสาธารณะ ให&ทั่วถึงเพียงพอและ
ได&มาตรฐาน
เพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ํา และระบบปOองกันน้ําทวมอยางยั่งยืน
ผลการดําเนินงาน
กอสร&าง/ปรับปรุง ซอมแซมถนน/สะพาน

ผลสัมฤทธิ์
- ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนนพัฒนาการคูขวาง
บริเวณสามแยกนาหลวงหน&าปI{มน้ํามันเชลลไป
จรดทางหลวงแผนดินสายนครศรีธรรมราช-ปาก
พนัง ถนนกว&าง 15.30 -20.00 ม. ยาว
100.00 ม. หรือมีพื้นที่ไมน&อยกวา
1,765,000 ตร.ม. พร&อมตีเส&นจราจร
งบประมาณ 1,729,200 บาท
- กอสร&างปูยางแอสฟIลทติกสุดซอยพัฒนา 1 –
สุดซอยพัฒนา 2 คอนกรีต ถนนกว&าง 4.20 –
5.50 ม. ยาว 315.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือ
พื้นที่ไมน&อยกวา 1527.00ตร.ม.
งบประมาณ 506,456 บาท
- กอสร&างผิวแอสฟIลทติกคอนกรีตซอยอินทนิน
ถนนกว&าง 5.00 ม.ยาว 275.00 ม. หนา 0.05
ม. หรือมีพื้นที่ไมน&อยกวา 1,375.00 ตร.ม.
งบประมาณ 514,000 บาท
- กอสร&างถนน ค.ส.ล. ซอยประดับ ถนน ค.ส.ล.
หนา 0.15 ม. กว&าง2.80-4.30 ม.ยาว
163.00 ม. มีพื้นที่ไมน&อยกวา 552.00 ตร.ม.
งบประมาณ 329,000 บาท
- กอสร&างขยายถนน ค.ส.ล. ถนนหน&าโรงเรียน
เบญจมฯ (ทั้ง 2 ฝI‚ง) ถนนกว&าง 1.00 ม. ยาว
250 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมน&อยกวา
400.00ตร.ม.
งบประมาณ 335,000 บาท
- กอสร&างปูยางแอสฟIลทติกคอนกรีตถนนเรียบ
คลองชลประทาน 4ขวา ทั้งสองฝI‚ง กว&าง 6.00
ม. ไหลทางข&างละ 1.00 ม. ยาว 3,000.00 ม.
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไมน&อยกวา
48,000.00 ตร.ม. พร&อมตีเส&นจราจร
งบประมาณ 17,299,000 บาท

- 39 ผลการดําเนินงาน
- กอสร&าง/ปรับปรุง ซอมแซมถนน/สะพาน

- กอสร&างหรือปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา

ผลสัมฤทธิ์
- ปรับปรุงผิวถนนทางแอสฟIลท Pavement
Recycling ถนนสายนาพรุ - ปากพูน ฝI‚ง
ตะวันออกจากหน&าบริษัทมิตซูมิชิชูเกียรติไปทาง
ทิศใต&ถึงหน&าสํานักงานกองทุนสงเคราะหสวนยาง
นครศรีธรรมราช ถนนกว&าง 9.30 - 14.80 ม.
ยาว 847.00 ม. หรือพื้นที่ไมน&อยกวา
10,570.00 ตร.ม. พร&อมตีเส&นจราจร
งบประมาณ 9,300,000 บาท
- กอสร&างปูยางแอสฟIลทติคคอนกรีต ถนนสาย
จําเริญวิถี สามแยกเทวราช ถนนจําเริญวิถี
ถนนคลองทา ถนนวัดมเหยงคณ กว&าง
11.29 – 119.20 ม. ยาว 1,036.00 ม.
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือพื้นที่ไมน&อยกวา
14,170 ตร.ม.
งบประมาณ 2,850,000 บาท
- กอสร&างปูยางแอสฟIลทติกคอนกรีตและราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล ซอยพัฒนา 1 ถนนกว&าง
3.30 - 4.00 ม. ยาว 275.00 ม. หนา
0.05 ม. หรือพื้นที่ไมน&อยกวา 1,003.00
ตร.ม และรางระบายน้ํา ค.ส.ล ภายในกว&าง
0.40 ม. ยาว 143.00 ม.
งบประมาณ 609,000 บาท
- กอสร&างปูยางแอสฟIลทติกคอนกรีตและ
ยกระดับฝารางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยพัฒนา 3
ถนนกว&าง 2.10 - 4.30 ม. ยาว 359.00 ม.
หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ไมน&อยกวา 1,148
ตร.ม. และยกระดับฝารางระบายน้ํา ค.ส.ล
ภายในกว&าง 0.04 ม. ยาว 359.00 ม.
งบประมาณ 615,456 บาท
- กอสร&างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ํา
ค.ส.ล. ซอยตาจิตต ถนน ค.ส.ล.
หนา 0.15 ม. กว&าง 1.80 - 2.30 ยาว
84.00 ม. หรือพื้นที่ไมน&อยกวา 173.00
ตร.ม. และรางระบายน้ํา ค.ส.ล ภายในกว&าง
0.40 ม. ยาว 90.00 ม.
งบประมาณ 345,000 บาท

- 40 ผลการดําเนินงาน
- กอสร&างหรือปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา

ผลสัมฤทธิ์
- กอสร&างปูยางแอสฟIลทติกคอนกรีตและราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล ซอยพัฒนา 1 ถนนกว&าง
3.30 - 4.00 ม. ยาว 275.00 ม. หนา
0.05 ม. หรือพื้นที่ไมน&อยกวา 1,003.00
ตร.ม และรางระบายน้ํา ค.ส.ล ภายในกว&าง
0.40 ม. ยาว 143.00 ม.
งบประมาณ 609,000 บาท
- กอสร&างปูยางแอสฟIลทติกคอนกรีตและ
ยกระดับฝารางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยพัฒนา 3
ถนนกว&าง 2.10 - 4.30 ม. ยาว 359.00 ม.
หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ไมน&อยกวา 1,148
ตร.ม. และยกระดับฝารางระบายน้ํา ค.ส.ล
ภายในกว&าง 0.04 ม. ยาว 359.00 ม.
งบประมาณ 615,456 บาท
- กอสร&างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ํา
ค.ส.ล. ซอยตาจิตต ถนน ค.ส.ล.
หนา 0.15 ม. กว&าง 1.80 - 2.30 ยาว
84.00 ม. หรือพื้นที่ไมน&อยกวา 173.00
ตร.ม. และรางระบายน้ํา ค.ส.ล ภายในกว&าง
0.40 ม. ยาว 90.00 ม.
งบประมาณ 345,000 บาท
- กอสร&างถนนแอสฟIลทติกคอนกรีตและราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยบ&านเจนจิตร ถนนกว&าง
4.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.05 ม.
หรือพื้นที่ไมน&อยกวา 400.00 ตร.ม. และราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายในกว&าง 0.40 ม.
ยาว 8.00 ม.
งบประมาณ 157,000 บาท

- กอสร&างหรือปรับปรุงระบบระบายน้ํา

- กอสร&างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยหน&าทักษิณ
4 โดยกอสร&างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กว&าง
0.40 ม. ยาว 59.00 ม.
งบประมาณ 136,000 บาท

- 41 ผลการดําเนินงาน
- การจัดการระบบไฟฟOาสาธารณะ

- การจัดการระบบจราจร

ผลสัมฤทธิ์
- ติดตั้งเสาไฟไฮทเมทถนนนาพรุ - ปากพูน
บริเวณสี่แยกตัดกับถนนชลประทาน 4 ขวา
ความสูง 20 ม. เป!นดวงโคมหลอดไฟ HPS
400 W
งบประมาณ 660,000 บาท
- กอสร&างปรับปรุงเปลี่ยนโคมไฟจราจรบริเวณ
วงเวียนน้ําพุเป!นชนิด LED ฃนาด 300 มม.
ดวงโคมไฟจราจรสีเหลือง LED ขนาด 400
มม. มีสัญญาณนับถอยหลังในตัว
งบประมาณ 497,500 บาท
- กอสร&างปรับปรุงเปลี่ยนโคมไฟจราจรบริเวณ
แยกบออางเป!นชนิด LED ฃนาด 300 มม.
ดวงโคมไฟจราจรสีเหลือง LED ขนาด 400
มม. มีสัญญาณนับถอยหลังในตัว พร&อมทาสี
สัญญาณไฟจราจร
งบประมาณ 497,500 บาท
- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรชนิดเสาไฟแปดเหลี่ยม
ถนนพัฒนาการคูขวางเชื่อมถนนศิรินครอุทิศ
ความสูงไมน&อยกวา 6.50 ม. โคมไฟ LED
ขนาด 300 มม. ดวงโคมไฟจราจรสีเลือง
LED ขนาด 400 มม. มีสญ
ั ญาณนับถอยหลัง
ในตัว
งบประมาณ 719,600 บาท
- ตีเส&นจราจรถนนราชดําเนินจากสี่แยกตลาด
แขกถึงสุดเขตเทศบาลด&านทิศเหนือโดยตีเส&น
จราจรด&วยสีเทอรโมพลาสติก พื้นที่รวมประมาณ
2,500.00 ตร.ม.
งบประมาณ 915,000 บาท
- ตีเส&นจราจรถนนกะโรม และถนนนาพรุ ปากพูน (สวนที่อยูในเขตเทศบาล) โดยตีเส&น
จราจรด&วยสีเทอรโมพลาสติก พื้นที่รวมประมาณ
4,750.00 ตร.ม.
งบประมาณ 1,108,050 บาท

- 42 - พัฒนาระบบการผลิต จําหนายน้ําประปา ให&ทั่วถึงเพียงพอ และมีคุณภาพ
ผลการดําเนินงาน
- ปรับปรุง/ซอมแซมทอเมนประปา

ผลสัมฤทธิ์
- ทําให&น้ําประปาไหลสะดวก และรวดเร็ว
มากขึ้น
- ทําให&น้ําประปาไหลสะดวก และรวดเร็วมาก
ขึ้น
- ประชาชนมีน้ําสะอาดใช&อยางเพียงพอ และ
ดําเนินการซอมแซม/เปลี่ยนทอเมนประปา
บริเวณ ดังนี้ เชน
1. ปรับปรุงทอเมน ถ. นครศรี-ทุงสง
งบประมาณ 51,873.60 บาท
2. ปรับปรุงทอเมนประปา ถ.เลียบคลอง
ชลประทาน ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง
งบประมาณ 20,661.70 บาท
3. ปรับปรุงทอเมน ซ. สุขสมบูรณ ต.ในเมือง
อ. เมือง งบประมาณ 146,932.40 บาท
4. ปรับปรุงทอเมน ซอยป"ยะชาติ ถ.กรแก&ว
ต.ในเมือง อ. เมือง
งบประมาณ 143,583.30 บาท
5. ปรับปรุงทอเมนซอยศรีรัตน ต.ในเมือง
อ. เมือง งบประมาณ 161,206.20 บาท
6. ปรับปรุงทอเมน ถ. นครศรี-ทุงสง ต. ช&างซ&าย
อ. พระพรหม
งบประมาณ 45,774.60 บาท
7. ปรับปรุงทอเมน ซอยศรีธรรมโศก 2 แยก 4
ต. ในเมือง อ. เมือง
งบประมาณ 23,315.30 บาท
8. ปรับปรุงทอเมน ซอยสุธารัตน ต.ในเมือง
อ. เมือง งบประมาณ 9,516.58 บาท
9. ปรับปรุงทอเมน ซอยหน&าแขวง ถ. กะโรม
ต.โพธิ์เสด็จ
งบประมาณ 13,239.11 บาท

- 43 ผลการดําเนินงาน
- ปรับปรุง/ซอมแซมทอเมนประปา

ผลสัมฤทธิ์
10. ปรับปรุงทอเมน ซอยสนธิพร ถ.ศรีธรรมโศก
ต. ในเมือง อ.เมือง
งบประมาณ 6,989.24
11. ปรับปรุงทอเมน ซอยป"ยะชาติ ต. ในเมือง
อ.เมือง งบประมาณ 134,156.60
12. ปรับปรุงทอเมน และย&ายมาตรไว&หน&าอาคาร
ซอยแมงมุม ถ.ราชดําเนิน ต.ทาวัง
อ.เมือง งบประมาณ 10,366.16 บาท
13. ปรับปรุงทอเมนและย&ายมาตรไว&หน&าอาคาร
ซอยวิโรจน ถ. ราชดําเนิน ต.ทาวัง
อ.เมือง งบประมาณ 8,459.42 บาท

- 44 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ํา และระบบปOองกันน้ําทวมอยางยั่งยืน
ผลการดําเนินงาน
ผลสัมฤทธิ์
- กอสร&างระบบระบายน้ํา
- ทําให&ระบายน้ําได&รวดเร็วขึ้น และลดปIญหา
น้ําทวมขังได& ดําเนินการดังนี้ เชน
- กอสร&างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยหน&าทักษิณ
4 โดยกอสร&างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กว&าง
0.40 ม. ยาว 59.00 ม.
งบประมาณ 136,000 บาท
การจัดตั้งศูนยซอมและบริการประชาชน 24 ชั่วโมง เรียกวา “หนวย BEST”
ผลการดําเนินงาน
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บคาน้ําประปา

- เพิ่มประสิทธิภาพการซอมบํารุงระบบทอ
น้ําประปา

- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ําประปา

ผลสัมฤทธิ์
- ทําให&เกิดความสะดวก และรวดเร็วในการจัด
เก็บคาน้ําประปา
- จัดจ&างเจ&าหน&าที่ปฏิบัติงาน
จํานวน 20 อัตรา
งบประมาณ 1,876,800 บาท
- ทําให&เกิดประสิทธิภาพในการผลิต และการซอม
บํารุงระบบน้ําประปา
- จัดจ&างเจ&าหน&าที่ปฏิบัติงาน จํานวน 23 อัตรา
งบประมาณ 2,505,000 บาท
- ทําให&เกิดประสิทธิภาพในการผลิตน้ําประปา
- จัดจ&างเจ&าหน&าที่ปฏิบัติงาน จํานวน 25 อัตรา
- การผลิตน้ําประปา
จํานวน 57,388 ลูกบาศกเมตร/วัน
- ครัวเรือนที่ใช&น้ําประปา
จํานวน 38,122 ครัวเรือนวัน
งบประมาณ 2,413,800 บาท

- 45 ผลการดําเนินงาน
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของสํานักการชาง

- เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสถานีขนสง
ผู&โดยสาร

-รักษาซอมแซมไฟฟOาสาธารณะ

ผลสัมฤทธิ์
-ทําให&การปฏิบัติงานสะดวก รวดเร็ว ประชาชน
ได&รับความพึงพอใจ
- จัดจ&างเจ&าหน&าที่ปฏิบัติงาน จํานวน 150 อัตรา
งบประมาณ 12,564,200 บาท
- ประชาชนได&รับความสะดวก รวดเร็วในการใช&
บริการอยางมีประสิทธิภาพ จัดจ&างเจ&าหน&าที่
ปฏิบัติงาน จํานวน 12 อัตรา
- ผู&ใช&บริการสถานีขนสงเทศบาล
จํานวนเที่ยวรถที่มาใช&บริการสถานีขนสงฯ
จํานวน 126,000 เที่ยว/ป7
จํานวนคนที่มาใช&บริการสถานี
162,000 คน/ป7
งบประมาณ 1,174,800 บาท
- ทําให&มีแสงสวางเพียงพอ เกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
- ดําเนินการจ&างเหมาเอกชนในการดูแลรักษา
ซอมแซมไฟฟOาสาธารณะในเขตเทศบาล
จํานวน 4 เขต
- ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชได&รับความสงบและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินรวมถึงการใช&ถนนและเส&น
ทางภายในเขตเทศบาล
งบประมาณ 4,500,000 บาท
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5. ดานเศรษฐกิจ
จัดศูนยกลางพัฒนาอาชีพสําหรับชุมชน ลานค&าชุมชน พัฒนายานการค&าเดิมของเมือง
และจัดตลาดน้ําเมืองลิกอร เพื่อเสริมสร&างรายได&
ผลการดําเนินงาน
- ฝyกอบรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให&กับประชาชนในเขต
เทศบาล

-สถานธนานุบาล (โรงรับจํานํา) เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ประจําป7งบประมาณ 2559

ผลสัมฤทธิ์
- ประชาชนในชุมชนมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได&
ให&กับครอบครัว และใช&เวลาวางให&เกิดประโยชน
- ดําเนินการฝyกอบรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
ให&กับประชาชนที่สนใจประกอบอาชีพใน 62
ชุมชน ดังนี้เชน
- สงเสริมหัตถกรรมกะลามะพร&าว
จํานวน 1 รุนๆ ละ จํานวน 30 คน
- สงเสริมอาชีพตัดผมชาย
จํานวน 1 รุนๆ ละ จํานวน 20 คน
งบประมาณ 177,351.96 บาท
- เพื่อชวยแก&ปIญหาคาครองชีพ และเป!นแหลง
เงินทุนหมุนเวียนในครัวเรือนของประชาชน
จํานวนผู&มารับบริการดังนี้
- ผู&นําสิ่งของมารับจํานํา จํานวน 59,520 คน
จํานวน 1,138,395,510 บาท
- จํานวนผู&มาไถถอน จํานวน 57,592 คน
จํานวน 1,104,652,190 บาท
- ของหลุดจํานํา จํานวน 1,545 รายการ
- ผู&มารับบริการโรงรับจํานําทั้งหมด
จํานวน 117,112 คน
- เงินทุนหมุนเวียน
จํานวน 38,544,497.65 บาท

- 47 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร&างพื้นฐานด&านการทองเที่ยว สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม
ที่สงเสริมการทองเที่ยวในรูปแบบตางๆ
ผลการดําเนินงาน
ผลสัมฤทธิ์
- การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
- ทําให&จํานวนนักทองเที่ยวเข&ามาเที่ยวในจังหวัด
นครศรีธรรมราชเพิ่มมากขึ้น คนในท&องถิ่นมี
รายได&เพิ่มมากขึ้น และอนุรักษ สงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษประเพณี วัฒนธรรมอันดี
งามของไทย
-กิจกรรมพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวดังนี้
-งานเทศกาลมหาสงกรานต และแหนางดาน
-งานประเพณีลอยกระทง
-งานประเพณีแหผ&าขึ้นธาตุ
-จัดกิจกรรมวันเข&าพรรษา
-ประเพณีวันสารทเดือนสิบ
-จัดกิจกรรมวันขึ้นป7ใหม
-จัดกิจกรรมวันชักพระ
-จัดกิจกรรมวันตรุษจีน
-จัดทําสื่อประชาสัมพันธ และเผยแพร สงเสริม
การทองเที่ยว
เชน คูมือนําเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราช
จํานวน 2,600 เลม
แผนพับ “คูมือนําเที่ยวเมืองลิกอร
จํานวน 18,000 ฉบับ แบงเป!นดังนี้
- ภาษาไทย 12,000 ฉบับ
- ภาษาอังกฤษ 6,000 ฉบับ
- จัดกิจกรรมนั่งรถชมเมืองเลาเรื่องเมืองลิกอร
จํานวน 117 ครั้งตอป7
จํานวนผู&นั่งรถชมเมืองฯ 6,206 คนตอป7
จัดจ&างเจ&าหน&าที่ปฏิบัติงานจํานวน 2 อัตรา
งบประมาณ 3,827,700 บาท

- 48 6. ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ปรับปรุงภูมิทัศน ภูมิสถาปIตย และจัดระบบการกําจัดสิ่งปฏิกูล อยางเป!นระเบียบเพื่อเป!น
“เทศบาลนาอยู”
ผลการดําเนินงาน
- ดูแลความสะอาดและรักษาความปลอดภัย
ตลาดสดเทศบาล (ตลาดสดคูขวาง)

ผลสัมฤทธิ์
- ตลาดสดเทศบาลสะอาดเรียบร&อยถูกหลัก
สุขอนามัยสิ่งแวดล&อม
- ทรัพยสินของเทศบาลไมสูญหาย และยังคงอยู
ในสภาพที่ใช&งานได&
- จัดจ&างเจ&าหน&าที่ จํานวน 15 อัตรา
งบประมาณ 1,200,000 บาท

- เก็บขนขยะมูลฝอยโดยเอกชน

-จัดการเก็บขนขยะมูลฝอยทุกวัน เกิดความเป!น
ระเบียบเรียบร&อยสวยงาม จํานวน 5 เขต
จํานวนเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 152 ตัน/วัน
งบประมาณ 18,511,604.21 บาท

- จ&างตัดหญ&า

- ถนน ตรอก ซอย ตางๆในเขตเทศบาลมีความ
เป!นระเบียบเรียบร&อย แบงออกเป!นจํานวน 5
ในเขตเทศบาล
งบประมาณ 2,069,580 บาท
- ปIญหาการระบายน้ําได&รับการดูแลและแก&ไข
เกิดความสวยงามและความเป!นระเบียบ
เรียบร&อยภายในเขตเทศบาล มีการจัดจ&าง
เจ&าหน&าที่ปฏิบัติงานด&านการกําจัดสิ่งปฏิกูลและ
ขยะมูลฝอย การบํารุงรักษาระบบการระบายน้ํา
การบําบัดน้ําเสีย ฯลฯ จํานวน 90 อัตรา
-ระบบระบายน้ํามีความคลองตัว ทําให&แก&ปIญหา
น้ําทวมขังในพื้นที่ภายในเขตเทศบาล ดังนี้
- ดูดล&างทอระบายน้ํา จํานวน 65 แหง
- ลอกผักตบชวา/ขยะในคลอง จํานวน 8 แหง
- วางทอระบายน้ําชั่วคราว แก&ไขปIญหาน้ําทวม
จํานวน 21 แหง
งบประมาณ 7,100,000 บาท

- พัฒนาและแก&ไขปIญหาสิ่งแวดล&อม

- 49 ผลการดําเนินงาน
- รักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาล

- ปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเมือง

- รักษาสิ่งแวดล&อมและทรัพยากรธรรมชาติ

- พัฒนาและพิทักษสิ่งแวดล&อมในชุมชน

- บําบัดน้ําเสียและลดภาวะด&านกลิ่นโดยใช&
จุลินทรียธรรมชาติ

ผลสัมฤทธิ์
- ถนน ตรอก ซอยที่สาธารณะได&รับการดูแล
รักษาความสะอาด จํานวน 100 เขต
- สาธารณะสถานในเขตเทศบาลได&รับการดูแล
รักษาความสะอาด และสวยงามเรียบร&อย
จํานวน 5 แหง
- จัดจ&างเจ&าหน&าที่ปฏิบัติงาน จํานวน 100 อัตรา
งบประมาณ 8,760,000 บาท
- กอสร&าง/ปรับปรุงน้ําพุบริเวณบริเวณถนน
ราชดําเนินโดยทําการปรับปรุงสวนตกแตงเดิม
และติดตั้งระบบน้ําพุแบบหัว cascade และ
อุปกรณใหม งบประมาณ 599,000 บาท
- กอสร&างซุ&มโครงสร&างเหล็กขนาดไมน&อยกวา
กว&าง 8.00 เมตร X สูง 7.00 เมตร บริเวณ
ซุ&มทางเข&าสถานีขนสงผู&โดยสาร
งบประมาณ 330,000 บาท
- ประชาชนในชุมชนมี่สวนรวมในการรักษา
อนุรักษสิ่งแวดล&อมในเขตเทศบาล
-สงเสริมองคกร และชุมชนที่จัดกิจกรรมพัฒนา
ชุมชนด&านสิ่งแวดล&อม ดังนี้
- การปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชน เชน
ตัดหญ&า ขุดลอกคลอง การเก็บขยะ
งบประมาณ 70,962.14 บาท
- องคกรชุมชนมีความเข&มแข็ง สามารถควบคุม
ปOองกันและแก&ไขปIญหาสิ่งแวดล&อมได&ของชุมชน
ภายในเขตเทศบาล ดังนี้
- จัดจ&างเจ&าหน&าที่เก็บขยะในชุมชนที่รถเก็บขยะเข&า
ไมถึง จํานวน 2 อัตรา จํานวน 2 แหง
งบประมาณ 72,000 บาท
- ปIญหาด&านกลิ่นจากการยอยสะลายของ
สารอินทรียได&รับการแก&ไข มีการดําเนินการบําบัด
น้ําเสียคลองในเขตเทศบาลและสถานที่อื่นๆ เชน
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย โรงฆาสัตว สวนสัตว ตาม
ชุมชนตางๆ และแหลงน้ําอื่นๆ ลดกลิ่นจากการยอย
สลายของสารอินทรีย
- ลดปIญหาน้ําเนา จํานวน 13 แหง

- 50 ผลการดําเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์
จํานวนคลอง 5 สาย
- การใช& EM จุลินทรียธรรมชาติ
จํานวน 15,000 ลิตร/ป7
งบประมาณ 442,100 บาท

“เทศบาลสีเขียว” โดยจัดพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลเพื่อลดมลพิษ
ผลการดําเนินงาน
- ดูแลสวนสาธารณะและสวนหยอมในเขต
เทศบาล

ผลสัมฤทธิ์
- สวนสาธารณะและสวนหยอมภายในเขต
เทศบาลสวยงาม จัดความเป!นระเบียบเรียบร&อย
- ดูแลรักษาสวนสาธารณะ จํานวน 4 แหง
1. สวนสาธารณะศรีธรรมโศกราช
2. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร 84 (ทุงทาลาด)
3. สนามหน&าเมืองนครศรีธรรมราช
4. สวนสาธารณะคูขวาง
- ดูแลรักษาสวนหยอมภายในเขตเทศบาล
จํานวน 8 แหง *
1. สวนหยอมหอนาฬิกา
2. สวนหยอมแยกเบญจมฯ
3. สวนหยอมหน&าพิพิธภัณฑ
4. สวนหยอมริมกําแพงเมืองเกา
5. สวนหยอมหอไตร
6. สวนหยอมหน&าอาคารผู&สูงอายุ
7. สวนหยอมพระเงิน
8.สวนหยอมสํานักงานเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
- ดูแลสวนหยอมเกาะกลางถนน
จํานวน 11 แหง
1. ถนนนครศรีฯ - ปากพนัง
2. ถนนราชดําเนิน
3. ถนนกระโรม
4. ถนนอ&อมคายวชิราวุธ
5. ถนนนครศรีฯ - ทุงสง (นาพรุ)
6. ถนนนครศรีฯ - น้ําแคบ (หน&า ร.ร.เบญจมฯ)
7. เกาะกลางถนนสี่แยกเบญจมฯ

- 51 ผลการดําเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์
8. เกาะกลางถนนคูขวาง
9. เกาะกลางถนนทาโพธิ์
10. เกาะกลางถนนหน&าโรงแรม JB
11. ถนนนครศรีฯ - พรหมคีรี

ยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลให&มีคุณภาพการบริการเทียบเทาโรงพยาบาลเอกชน
ผลการดําเนินงาน
- ปOองกันโรคเอดส การควบคุมผู&ติดเชื้อ และ
ผู&ได&รับผลกระทบจากเอดส

ผลสัมฤทธิ์
- ผู&ป|วยเอดส ผู&ติดเชื้อและผู&ได&รับผลกระทบได&รับ
การดูแลทางการแพทยในการรักษา ปOองกันโรค
แทรกซ&อน ให&ยาต&านไวรัสเอดส จํานวน 70 ราย
- ให&คําปรึกษา รวม 102 ราย
งบประมาณ 180,000 บาท
- ควบคุมปOองกันวัณโรค และการดูแลผู&ป|วย - ผู&ป|วยวัณโรคในเขตเทศบาลได&รับการดูแลรักษา
แบบมีพี่เลี้ยง
โดยวิธี DOT s จํานวน 200 ราย
- เยี่ยมบ&านผู&ป|วยวัณโรคในเขตเทศบาล จํานวน
170 ราย
งบประมาณ 42,000 บาท
- รณรงคควบคุมปOองกันโรคติดตอ *
- การแพรระบาดและปOองกันโรคตางๆลดลงของ
ประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน 10 ครั้ง
- จัดกิจกรรมรณรงคปOองกันโรคติดตอแกประชาชน
จํานวน 2 ครั้ง/ป7 งบประมาณ 82,000 บาท
- การปOองกัน ควบคุม ดูแลรักษาผู&ป|วย และ - ผู&ติดเชื้อและผู&ป|วยเอชไอวี ที่ขึ้นทะเบียนการ
ผู&ติดเชื้อเอชไอวี
รักษาทั้งสิ้น และได&รับการดูแลรักษาทางการ
แพทยในการรักษา ปOองกันโรคแทรกซ&อน รับยา
ต&านไวรัส จํานวน 535 ราย
- ให&คําปรึกษาในการดูแลตนเอง การปOองกัน
การแพรกระจายเชื้อ จํานวน 535 ราย
สรุปผลการรักษาตามตัวชี้วัด
1. ร&อยละของการตรวจ CD4 ครั้งแรกหลังการ
วินิจฉัยและกอนเริ่มยาต&านไวรัส 100 %
2. ร&อยละของผู&ที่มีการตรวจ VL อยางน&อย 1
ครั้ง ในป7แรกของการเริ่มยา 98.5%
3. ร&อยละของการเริ่มยาต&านไวรัสตามเกณฑ
มาตรฐาน 100 %

- 52 ผลการดําเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์
4. ร&อยละของผู&ป|วยรายใหมที่ได&รับการคัดกรอง
วัณโรคกอนการเริ่มยาต&านไวรัส 100 %
5. ร&อยละของผู&ป|วยรายใหมที่ได&รับการคัดกรอง
วัณโรคและภาวะแทรกซ&อนในทุก Visit 100 %
6. ร&อยละของผู&ป|วยได&รับยา OI ตามแผนการรักษา
100 %
7. ร&อยละของผู&ป|วยหญิงได&การตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกตามเกณฑมาตรฐาน 100%
8. ร&อยละของผู&ป|วยที่ได&รับการประเมิน
Adherence ในการกินยาต&านไวรัส 100 %
งบประมาณ 180,000 บาท

ให&เป!นโรงพยาบาลที่ผานการรับรองคุณภาพ
ผลการดําเนินงาน
- เพิ่มประสิทธิภาพในการให&บริการของ
โรงพยาบาลเทศบาลจ&างเหมาบริการ แพทย
พยาบาลเจ&าหน&าที่สนับสนุนเพื่อปฏิบัติงาน
ให&บริการประชาชน

ผลสัมฤทธิ์
1. ประชาชนได&รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ ขยายและพัฒนาศักยภาพใน
การรักษาพยาบาลและการบริการทาง
การแพทยของโรงพยาบาลเทศบาล และ
ศูนยบริการสาธารณสุข 4 มุมเมือง
2. จัดจ&างเจ&าหน&าที่ จํานวน 134 อัตรา
งบประมาณ 14,383,000 บาท
- การดูแลผู&ป|วยหลอดเลือดหัวใจ อบรมให&ความรู& 1. ผู&เข&ารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได&แก
พยาบาลวิชาชีพ แนวทางในการดูแลผู&ป|วยหลอด
พยาบาลวิชาชีพจํานวน 61 คน
เลือดหัวใจ การอานกราฟ ฯลฯ
งบประมาณ 44,295 บาท
เพิ่มประสิทธิภาพในการให&บริการของ
โรงพยาบาลเทศบาล
- จ&างเหมาบริการ แพทย พยาบาล เจ&าหน&าที่
สนับสนุนเพื่อปฏิบัติงานให&บริการประชาชน

1. ประชาชนได&รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ ขยายและพัฒนาศักยภาพใน
การรักษาพยาบาลและการบริการทาง
การแพทยของโรงพยาบาลและศูนยบริการ
สาธารณสุข 4 มุมเมืองอยางทั่วถึง
2. จัดจ&างเจ&าหน&าที่ จํานวน 134 อัตรา
งบประมาณ 14,383,000 บาท

- 53 ผลการดําเนินงาน
- ควบคุมวัณโรคและการดูแลผู&ป|วยวัณโรค
แบบมีพี่เลี้ยง

- ศูนยบริการสาธารณสุขต&นแบบ

ผลสัมฤทธิ์
- ผู&ป|วยวัณโรคในเขตเทศบาลได&รับการดูแลรักษา
ขึ้นทะเบียน TB01 และได&รับการดูแลรักษาด&วย
ระบบการดูแลแบบมีพี่เลี้ยง (DOTS)
จํานวน 57 ราย
- เยี่ยมบ&านผู&ป|วยวัณโรคในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จํานวน 57 ราย คิดเป!น
10,260 ครั้ง
สรุปผลการรักษาตามตัวชี้วัด
1. ร&อยละของผู&ป|วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนการรักษา
TB01 ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ได&รับการดูแลแบบมีพี่เลี้ยง (DOTS) 100 %
2. ร&อยละของผู&ป|วยวัณโรครายใหมได&รับการตรวจ
คัดกรอง HIV 100%
3. ร&อยละของผู&ป|วยวัณโรคที่ตรวจพบเอชไอวี
ได&รับการรักษาด&วยระบบยาต&านไวรัส 100%
4. ร&อยละของการคัดกรองผู&รวมบ&านในผู&ป|วย
วัณโรค 100%
งบประมาณ 42,000 บาท
- ทําให&ยกระดับมาตรฐานศูนยบริการสาธารณสุข
ประชาชนได&รับบริการสาธารณสุขสะดวกรวดเร็ว
และได&รับความพึงพอใจที่ดี
- จัดจ&างเจ&าหน&าที่ปฏิบัติงาน จํานวน 6 อัตรา
- ดําเนินการกิจกรรมตางๆ ดังนี้
1. จ&างเจ&าหน&าที่
- เจ&าหน&าที่พยาบาล 2 ตําแหนง
- เจ&าหน&าที่ผุ&ชวยพยาบาล 2 ตําแหนง
- แมบ&าน 2 ตําแหนง
2. ประเมินศูนยบริการผานเกณฑมาตรฐานการ
ขึ้นทะเบียน สปสท. ประจําป7 จํานวน 5 แหง
งบประมาณ 200,000 บาท

- 54 ผลการดําเนินงาน
- การให&บริการผู&ป|วยของศูนยบริการ
สาธารณสุขเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

-

ผลสัมฤทธิ์
- ศูนยบริการสาธารณสุขชุมชน 5 มุมเมือง ดังนี้
- ศูนยบริการสาธารณสุขศรีทวี
ผู&ป|วยมารับบริการ จํานวน 2,864 ราย รวม
11,341 ครั้ง
- ศูนยบริการสาธารณสุขทุงจีน
ผู&ป|วยมารับบริการ จํานวน 2,081 ราย รวม
7,064 ครั้ง
- ศูนยบริการสาธารณสุขศาลามีชัย
ผู&ป|วยมารับบริการ จํานวน 2,219 ราย รวม
6,411 ครั้ง
- ศูนยบริการสาธารณสุขคูขวาง
ผู&ป|วยมารับบริการ จํานวน 2,922 ราย รวม
10,946 ครั้ง
- ศูนยบริการสาธารณสุขโพธิ์เสด็จ
ผู&ป|วยมารับบริการ จํานวน 2,043 ราย รวม
6,585 ครั้ง

- 55 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท&องถิ่น
ผลการดําเนินงาน
ผลสัมฤทธิ์
คัดกรองสุขภาพเฝOาระวังโรคเบาหวานและ
จากการคัดกรองพระภิกษุ แมชี และบุคลากรในวัด
ความดันโลหิตสูง พระภิกษุ แมชี และบุคลากร เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได&รับการคัด
ในวัด เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
กรอง 351 ราย พบวาเสี่ยงตอ DM/HT จํานวน
15 ราย ปกติ 336 ราย
งบประมาณ 9,675 บาท
คัดกรองสายตานักเรียน และชวยเหลือความ นักเรียนชั้น ป.1 ของโรงเรียนเทศบาลนคร
ผิดปกติทางสายตาในนักเรียนสังกัด เทศบาล นครศรีธรรมราช จํานวน 9 โรงเรียน ได&รับการ
นครนครศรีธรรมราช
ตรวจคัดกรองทั้งสิ้น 1,274 คน พบวานักเรียนมี
ปIญหาทางสายตา จํานวน 276 คน
งบประมาณ 370,920 บาท
นวัตกรรมออกกําลังกายตาราง 9 ชอง
ประชาชนในชุมชนศาลามีชัยและชุมชนใกล&เคียง
จํานวน 25 คน
งบประมาณ 6,900 บาท
สูงวัยด&วยคุณคา ชราด&วยศักดิ์ศรี
ผู&สูงอายุและผู&สนใจ ชุมชนศาลามีชัยและชุมชน
ใกล&เคียง จํานวน 30 คน
งบประมาณ 10,900 บาท
ยุทธศาสตร สยบยุงลาย
อสม.น&อย เยาวชนอายุระหวาง 9-14 ป7 ผู&เข&ารวม
โครงการจํานวน 20 คน
งบประมาณ 7,150 บาท
ปOองกันและควบคุมโรคมือเท&าปากเทศบาล
ครูหรือผู&ดูแลเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือศูนย
นครนครศรีธรรมราช
พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนระดับอนุบาล หรือ
ชุมชนในพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได&รับ
การอบรมเกี่ยวกับโรคมือเท&าปาก จํานวน 100 คน
งบประมาณ 293,000 บาท

- 56 ผลการดําเนินงาน
- การสงเสริมทันตสุขภาพ

ผลสัมฤทธิ์
- ประชาชนมีสุขภาพฟIน และชองปากที่ดี
- ประชาชนผู&เข&ารับบริการในคลินิกทันตกรรม
และมีสุภาพฟIนที่ดี จํานวน 2,700 ราย
งบประมาณ 100,0000 บาท

- เพิ่มประสิทธิภาพการให&บริการของ
โรงพยาบาล

- ประชาชนได&รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ ขยายและพัฒนาศักยภาพในการ
รักษาพยาบาล และการบริการทางการแพทยของ
โรงพยาบาลเทศบาลและศูนยบริการสาธารณสุข
ทั้ง 4 มุมเมืองในเขตเทศบาล
ดําเนินการจัดจ&างแพทย พยาบาล เจ&าหน&าที่
ปฏิบัติงาน จํานวน 134 อัตรา
งบประมาณ 14,383,000 บาท

- การบริการแพทยแผนไทยในสถานพยาบาล
และชุมชน

- จัดบริการแพทยแผนไทยในสถานพยาบาล
และชุมชน ประชาชนได&รับบริการอยางทั่วถึง
และลดภาระคาใช&จายในการรักษาพยาบาล
- ผู&เข&ารับบริการ จํานวน 315 คน *
งบประมาณ 23,120 บาท

- 57 - การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการคุ&มครองผู&บริโภคเพื่อปOองกันโรคให&กับประชาชน
ด&วนการตรวจสารพิษในอาหารตามหลักอนามัยสุขาภิบาล
ผลการดําเนินงาน
- เมืองนครอาหารปลอดภัย
เฝOาระวังความปลอดภัยอาหารี่วางจําหนาย
ในสถานที่กลุมเปOาหมาย ได&แก ตลาด
ร&านอาหาร แผงลอยจําหนายอาหาร
ห&างสรรพสินค&า และสถานศึกษาภายในเขต
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยการตรวจ
ประเมินสุขลักษณะทางด&านกายภาพ ตรวจ
วิเคราะหด&านเคมีเพื่อตรวจหาสารเคมีปนเปz{อน
ในอาหาร และตรวจวิเคราะหทางด&านชีวภาพ
ด&วยชุดทดสอบเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรียชั้นต&น
(SI-2) รวมถึงให&คําแนะนําผู&ประกอบการตาม
หลักสุขาภิบาล

ร&านอาหารปลอดภัย ใสใจสุขภาพ

ผลสัมฤทธิ์
- ตรวจวิเคราะหด&านเคมีเพื่อตรวจหาสารเคมี
ปนเปz{อนในอาหาร และตรวจวิเคราะหทางด&าน
ชีวภาพด&วยชุดทดสอบเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรีย
ชั้นต&น
- การตรวจและให&คําแนะนําทางด&านกายภาพ
สุขาภิบาลและสิ่งแวดล&อมของสถานประกอบการ
ด&านอาหารตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จํานวน
1,572 แหง
- การตรวจทางด&านเคมี เก็บตัวอยางและตรวจ
ด&วยชุดทดสอบอาหารเบื้องต&น
จํานวน 2,321 ราย รวม 5,223 ตัวอยาง
- การตรวจสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในผักและผลไม&
ด&วยชุดทดสอบ GT-Pesticide test kit
จํานวน 139 รวม 1,200 ตัวอยาง
- การตรวจทางด&านชีวภาพด&วยชุดทดสอบ
โคลิฟอรมแบคทีเรีย (SI-2) จํานวน 1,572 ราย
- การผลิตชุดทดสอบโคลิฟอรมแบคทีเรีย (SI-2)
ในห&องปฏิบัติการ จํานวน 20,650 ขวด
งบประมาณ 1,089,799 บาท
- ผู&ประกอบการร&านอาหารในเขตเทศบาล
นครนครศรีธรรมราชได&รับการอบรมด&านสุขาภิบาล
อาหารและได&รับชุดผ&ากันเปz{อน จํานวน 352 คน
- ร&านอาหารในเขตเทศบาลที่ผานเกณฑมาตรฐาน
กําหนด และอยูในเกณฑได&รับปOานรับรองมาตรฐาน
“อาหารสะอาดปลอดภัย ใสใจผู&บริโภค”
จํานวน 228 ร&าน
- ผู&ประกอบการร&านอาหารในเขตเทศบาลได&รับ
มอบวุฒิบัตรหลังการอบรม จํานวน 350 คน
คิดเป!นร&อยละ 100 จากจํานวนผู&ประกอบการ
ร&านอาหารในเขตเทศบาลที่เข&ารับการอบรมทั้งหมด
ผู&เข&ารวมโครงการฯ มีความพึงพอใจระดับคาเฉลี่ย

- 58 ผลการดําเนินงาน
- พัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร
ในสถานศึกษา

- เขียงจําหนายเนื้อสัตวอนามัยและตลาดสด
ถูกสุขลักษณะ

ผลสัมฤทธิ์
4.18 ซึ่งอยูในระดับที่มีความพึงพอใจมาก
งบประมาณ 216,500 บาท
-บุคลากรที่รับผิดชอบงานสุขาภิบาลอาหารใน
สถานศึกษา แลผู&สัมผัสอาหารในโรงอาหารของ
สถานศึกษาพื้นที่เขตเทศบาล ได&รับการอบรม
ด&านสุขาภิบาล และได&รับมอบชุดผ&ากันเปz{อน
จํานวน 500 คน
- สถานศึกษาในเขตเทศบาลที่ผานเกณฑมาตรฐาน
“อาหารสะอาดปลอดภัย ใสใจผู&บริโภค
จํานวน 50 แหง คิดเป!นร&อยละ 72.46 จาก
จํานวนสถานศึกษาที่เข&ารับการอบรมทั้งหมด
69 แหง
- บุคลากรที่รับผิดชอบงานสุขาภิบาลอาหารใน
สถานศึกษา และผู&สัมผัสอาหารในโรงอาหาร
ของสถานศึกษาในเขตเทศบาล รับมอบวุฒิบัตร
หลังการอบรม จํานวน 500 คน
ผู&เข&ารวมโครงการฯ มีความพึงพอใจระดับคาเฉลี่ย
4.09 ซึ่งอยูในระดับที่มีความพึงพอใจมาก
งบประมาณ 250,000 บาท
- สํารวจข&อมูลข&อมูลผู&ประกอบการที่มีการจําหนาย
เนื้อสัตวในเขตเทศบาล และตรวจให&คําแนะนําด&าน
สุขาภิบาลสถานที่จําหนายเนื้อสัตว
จํานวน 74 ราย
- สุมเก็บตัวอยางปIสสาวะเพื่อตรวจสารตกค&างดังนี้
- สารเรงเนื้อแดง (แรคโตปามีน) ทําการตรวจ
ทั้งหมด ..-.. ตัวอยาง * ไมผานเกณฑมาตรฐาน
...-…
- สุมเก็บตัวอยางเนื้อสัตวเพื่อตรวจหาสารตกค&าง
- สารเรงเนื้อแดง (แรคโตปามีน) ทั้งสารตรวจ
ทั้งหมด ..-.. ตัวอยาง * ไมผานเกณฑมาตรฐาน
...-...
งบประมาณ 28,780 บาท

- 59 ผลการดําเนินงาน
- การปOองกัน และควบคุมสัตวพาหะนํา
โรค

ผลสัมฤทธิ์
- สํารวจลูกน้ํายุงลาย และแจกเอกสารแผนพับ
ประชาสัมพันธให&ความรู&เรื่องโรคไข&เลือดออก
จํานวน ชุมชน 2,853 หลังคาเรือน
วัด 26 แหง (493 กุฏิ) โรงเรียน 20 แหง
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 12 แหง
-แจกทรายอะเบทเพื่อกําจัดลูกน้ํายุงลาย
จํานวน 4,010 ซอง
- สอบสวนโรค จํานวน 79 ราย
(โรคไข&เลือดออก 53 ราย และโรคมือเท&าปาก
26 ราย)
- เจ&าหน&าที่ดําเนินการปOองกันและควบคุมโรค
โดยการฉีดพนสารเคมีกําจัดยุง จํานวน 399
ราย รวม 25,457 หลังคาเรือน โดยใช&สาร
เคมีกําจัดยุง 2,567 ลิตร
งบประมาณ 604,270 บาท
- อบรมให&ความรู&ทางด&านสุขาภิบาลและ
- ดําเนินการจัดอบรมแกผู&ประกอบการจําหนาย
อนามัยสิ่งแวดล&อม
อาหารในเขตเทศบาล จํานวน 700 ราย
- จัดทําเอกสาร (ระบุ) ดังนี้
1. ปOาย Clean food Good taste จํานวน
302 แผน
2. ปOายไวนิล จํานวน 8 แผน
3. แผนปOายสติกเกอร A 4 จํานวน 250 แผน
จํานวน 560 ฉบับ
งบประมาณ 290,600.55 บาท
- ปOองกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ&าและลดจํานวน - ผาตัดทําหมัน ฉีดวัคซีนปOองกันโรคพิษสุนัขบ&า
ประชาชากรสุนัขจรจัด
และยาคุมกําเนิดสัตวเลี้ยงที่มีเจ&าของ และ
สถานพยาบาลสัตวดังนี้
- ผาตัดทําหมันสุนัขและแมวจรจัด จํานวนรวม
สุนัข จํานวน 108 ตัว
113 ตัว
แมว จํานวน
5 ตัว
- ผาตัดทําหมันสุนัขและแมวมีเจ&าของ
สุนัข จํานวน 212 ตัว
จํานวนรวม
แมว จํานวน 578 ตัว
790 ตัว

- 60 ผลการดําเนินงาน

- สํารวจสถานประกอบการตาม พ.ร.บ.
สาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

ผลสัมฤทธิ์
- ฉีดวัคซีนปOองกันโรคพิษสุนัข
สุนัข จํานวน 2,662 ตัว
จํานวนรวม
แมว จํานวน 2,385 ตัว
5,047 ตัว
- ฉีดยาคุมกําเนิด
สุนัข จํานวน
512 ตัว
จํานวนรวม
แมว จํานวน
843 ตัว
1,357 ตัว
- เจ&าหน&าที่เข&าชุมชนจัดทําทะเบียนประวัติสุนัข
จํานวน 62 ชุมชน วัด จํานวน 29 แหง
- การจดทะเบียนประวัติสุนัขมีเจ&าของ
จํานวน 53 ราย และสุนขั จํานวน 64 ตัว
จัดจ&างเจ&าหน&าที่ปฏิบัติงาน จํานวน 4 อัตรา
งบประมาณ 597,775 บาท
- การเรงรัดและการจัดเก็บใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 บรรลุตาม
เปOาหมายซึ่งสถานประกอบการที่เข&าขายจะต&องมี
และได&รับใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ.
2535
จํานวน 4,050 ราย
-จัดจ&างเจ&าหน&าที่ปฏิบัติงาน จํานวน 5 อัตรา
งบประมาณ 480,000 บาท

- 61 ผลการดําเนินงาน
- สงเสริมและพัฒนาตลาดสดนาซื้อ

ผลสัมฤทธิ์
-ทําให&เกิดความรู& ความเข&าใจถึงแนวทางการพัฒนา
ตลาดสดให&มีสถานที่ที่สะอาด จําหนายอาหาร
ปลอดภัยใสใจผู&บริโภค
- ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู&ประกอบการและผู&บริโภค
รวมกันเป!นภาคีเครือขาย เพื่อพัฒนาปรับปรุง
ตลาดสดให&ถูกสุขลักษณะ
- ดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาตลาดสด
นาซื้อ ดังนี้
- เจ&าของหรือตัวแทนผู&ประกอบการกิจการตลาด
ประเภทที่ 1 ในเขตเทศบาล และตัวแทนผู&ขาย
ของในตลาด รวมถึงพนักงานและผู&รับจ&างเหมา
จํานวน 50 คน ได&รับการอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือ
- ผู&เข&ารวมโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับคาเฉลี่ย 4.29
ซึ่งอยูในระดับที่มีความพึงพอใจมาก
งบประมาณ 500,000 บาท
- พัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารริมบาท - ผู&จําหนายอาหารริมบาทวิถีและผู&จําหนายอาหาร
วิถี
ในศูนยอาหารเขตเทศบาล ได&รับการอบรมด&าน
สุขาภิบาลอาหาร และได&รับมอบชุดผ&ากันเปz{อน
จํานวน 250 คน
- สถานที่จําหนายอาหารริมบาทวิถีและศูนยอาหาร
ในเขตเทศบาลที่ผานเกณฑมาตรฐานกําหนด และ
อยูในเกณฑได&รับปOานรับรองมาตรฐาน
“ อาหารสะอาดปลอดภัย ใสใจผู&บริโภค”
จํานวน 250 แผง
- ผู&ประกอบการจําหนายอาหารในเขตเทศบาล
ได&รับมอบวุฒิบัตรหลังการอบรม
จํานวน 250 คน คิดเป!นร&อยละ 100 จาก
จํานวนผู&ประกอบการจําหนายอาหารในเขต
เทศบาลที่เข&ารับการอบรมทั้งหมด
- ผู&เข&ารวมโครงการฯ มีความพึงพอใจโดยรวม
คาเฉลี่ย 4.58 ซึ่งอยูในระดับที่มีความพึงพอใจ
มากที่สุด
งบประมาณ 249,354 บาท

- 62 ผลการดําเนินงาน
ผลสัมฤทธิ์
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรด&านสุขาภิบาลและ - บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข&องกับงานด&าน
อนามัยสิ่งแวดล&อม
สุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล&อมมีองคความรู&
ด&านวิชาการและทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
- บุคลากรได&รับประสบการณและเพิ่มวิสัยทัศน
ด&านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล&อมให&มีมุมมอง
ที่กว&างไกลขึ้น
- สามารถบูรณาการองคความรู&ให&เกิดการพัฒนา
งานอยางยั่งยืน
- พนักงานและผู&รับจ&างเหมาบริการที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวข&องกับกับงานด&านสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล&อมหรืองานอื่นที่เกี่ยวข&อง จํานวน 40 คน
ได&รับการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ณ พื้นที่
จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ผู&เข&ารวมโครงการฯ มีความพึงพอใจโดยรวม
ในระดับคาเฉลี่ย 4.08 ซึ่งอยูในระดับที่ความ
พึงพอใจมาก
งบประมาณ 500,000 บาท

- 63 จัดให&มีบริการโรงพยาบาลชุมชน 4 มุมเมือง
ผลการดําเนินงาน
- ให&บริการผู&ป|วย 30,000 เตียง

ผลสัมฤทธิ์
- ผู&ป|วยได&รับบริการทางการแพทยอยางทั่วถึง
และลดคาใช&จายในการรักษาพยาบาลของ
ประชาชน
- จัดศูนยฮอตไลน 8 ชั่วโมง เวลา 08.00 16.00 น. จํานวน 3,628 ครั้ง
- สมาชิก จํานวน 5,094 รายแบงเป!น 3
กลุม ดังนี้
1. สมาชิกกลุม A (ผู&ป|วยติดเตียง)
จํานวน 137 ราย
2. สมาชิกกลุม B (ผู&ป|วยชวยเหลือตัวเองได&น&อย)
จํานวน 410 ราย
3. สมาชิกกลุม C (ผู&ป|วยชวยเหลือตัวเองได&ดี)
จํานวน 4,547 ราย
4. สมาชิกรายใหม จํานวน 141 ราย
ผู&ป|วยที่ได&รับบริการเปลี่ยนสายอาหารทางจมูก
ที่บ&าน
- ศูนยบริการสาธารณสุขศาลามีชัย
จํานวน 3 ราย
- ศูนยบริการ รพ.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
จํานวน 6 ราย
- ศูนยบริการสาธารณสุขคูขวาง จํานวน 3 ราย
- ศูนยบริการสาธารณสุขศรีทวี จํานวน 2 ราย
- ศูนยบริการสาธารณสุขโพธิ์เสด็จ
จํานวน 2 ราย
- ศูนยบริการสาธารณสุขทุงจีน จํานวน 2 ราย
รวมทั้งหมด 18 ราย
ผู&ป|วยที่ได&รับบริการเปลี่ยนสายปIสสาวะที่บ&าน
- ศูนยบริการสาธารณสุขศาลามีชัย
จํานวน 6 ราย
- ศูนยบริการ รพ.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
จํานวน 10 ราย
- ศูนยบริการสาธารณสุขคูขวาง จํานวน 6 ราย
- ศูนยบริการสาธารณสุขศรีทวี จํานวน 3 ราย

- 64 ผลการดําเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์
- ศูนยบริการสาธารณสุขโพธิ์เสด็จ
จํานวน 4 ราย
- ศูนยบริการสาธารณสุขทุงจีน จํานวน 3 ราย
รวมทั้งหมด 32 ราย
หมายเหตุ ผู&ป|วยได&รับการเปลี่ยนสายปIสสาวะ
ที่บ&าน จํานวน 32 ราย มีการติดเชื้อทางเดิน
ปIสสาวะ จํานวน 1 ราย คิดเป!นร&อยละ 3.12
จํานวนผู&ป|วยกลุม A (ติดเตียง) ที่เกิดแผลกดทับ
- ศูนยบริการสาธารณสุขศาลามีชัย
จํานวน 2 ราย
- ศูนยบริการสาธารณสุขคูขวาง จํานวน 5 ราย
- ศูนยบริการสาธารณสุขศรีทวี จํานวน 1 ราย
- ศูนยบริการสาธารณสุขโพธิ์เสด็จ
จํานวน 4 ราย
- ศูนยบริการสาธารณสุขทุงจีน จํานวน 1 ราย
รวมทั้งหมด 13 ราย
หมายเหตุ ผู&ป|วยกลุม A (ติดเตียง) จํานวน
137 ราย เกิดแผลกดทับ จํานวน 13 ราย
คิดเป!นร&อยละ 9.48
กิจกรรมการรักษาพยาบาลและฟz{นฟูสภาพ
- เยี่ยมบ&านโดยแพทย จํานวน 1,481 ครั้ง
- เยี่ยมบ&านโดยพยาบาล จํานวน 5,885 ครั้ง
- ทํากายภาพผู&ป|วยที่บ&าน จํานวน 195 ครั้ง
- เปลี่ยนสาย NG Tube ที่บ&าน
จํานวน 329 ครั้ง
- เปลี่ยนสาย Foley Catheter
จํานวน 297 ครั้ง
- ทําแผลที่บ&าน จํานวน 277 ครั้ง
- เจาะเลือดผู&ป|วยที่บ&าน จํานวน 909 ครั้ง
- รับผู&ป|วยฉุกเฉินที่บ&าน จํานวน 18 ครั้ง
- บริการยืมอุปกรณทางการแพทย
จํานวน 11 ครั้ง
- เยี่ยมบ&านสงตอจาก รพ.มหาราชนครศรีฯ
จํานวน 159 ครั้ง

- 65 ผลการดําเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์
- เยี่ยมบ&านสงตอจาก รพ.เทศบาลนครนครศรีฯ
จํานวน 155 ครั้ง
- บริการคลินิกอายุรกรรมโรคเรื้อรัง
(แพทยธวัชชัย) เฉลี่ยจํานวน 60 ราย/วัน
จํานวน 8,272 ครั้ง
- การให&บริการผู&ป|วยของศูนยบริการสาธารณสุข - ศูนยบริการสาธารณสุขชุมชน 5 มุมเมือง
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ดังนี้
ศูนยบริการสาธารณสุขศรีทวี
ผู&ป|วยมารับบริการ จํานวน 3,231 ราย
รวม 6,545 ครั้ง
ศูนยบริการสาธารณสุขทุงจีน
ผู&ป|วยมารับบริการ จํานวน 1,684 ราย
รวม 4,406 ครั้ง
ศูนยบริการสาธารณสุขศาลามีชัย
ผู&ป|วยมารับบริการ จํานวน 1,978 ราย
รวม 4,557 ครั้ง
ศูนยบริการสาธารณสุขคูขวาง
ผู&ป|วยมารับบริการ จํานวน 2,458 ราย
รวม 6,561 ครั้ง
ศูนยบริการสาธารณสุขโพธิ์เสด็จ
ผู&ป|วยมารับบริการ จํานวน 1,626 ราย
รวม 4,063 ครั้ง
จํานวนรวมทั้งหมด 10,978 ราย

