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วิสัยทัศน (Vision)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
“เทศบาลนาอยูสูความเป#นเลิศ
เป$ดเทศบาลให(ทุกคนยอมรับ
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน
เพิ่มประสิทธิภาพผลการศึกษา
พัฒนาสาธารณูปโภคและขนสง
สร(างอาชีพที่มั่นคงแกชุมชน
และดูแลทุกคนให(อยูดีมีสุข

นายพงศสินธุ เสนพงศ
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
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ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
1.ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
1.1 ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเทศบาล 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(ไขปGญหาอยางยั่งยืนโดยการสร(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 ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปGญญาท(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 ภูมิสถาปGตย 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
-ศูนยวิทยุชุมชน FM 88.50

ผลสัมฤทธิ์
- ประชาชนและพนักงานเทศบาลมีทางเลือกที่จะ
ได(รับขาวสารมากขึ้น มีการจัดจ(างบุคลากร
ดําเนินงาน จํานวน 6 อัตรา
-การจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ และถายทอดสด
การกระจายเสียงเผยแพรประชาสัมพันธข(อมูล
ขาวสารแกประชาชน และรับทราบปGญหา/ความ
ต(องการของประชาชนในชุมชน 63 ชุมชน
- ถายทอดสดกิจการสภา และอื่นๆ
- สนับสนุนผู(ดําเนินรายการวิทยุ
งบประมาณ 137,086 บาท
- ประชาสัมพันธกิจกรรมเทศบาล
- ประชาชนและพนักงานเทศบาลได(รับขาวสาร
ข(อมูลที่ถูกต(อง และรวดเร็ว มีการจัดจ(าง
เจ(าหน(าที่ทํา Website และ Homepage และ
ปฏิบัติงานด(านอื่นๆ จํานวน 12 อัตรา
ดําเนินการดังนี้
- การจัดแถลงขาวเทศบาลพบสื่อมวลชน
- จัดทําเอกสารเผยแพรรณรงคให(ความรู(
- ประชาสัมพันธกิจกรรมเทศบาล
งบประมาณ 3,358,504 บาท
- กอสร(างปOายประชาสัมพันธ ขนาดกว(าง 4.80 - ประชาสัมพันธข(อมูลขาวสารแกประชาชน
เมตร สูง 11.00 เมตร (โครงสร(างเหล็กเสริม) - ประชาชนมีทางเลือกในการรับรู(ขาวสาร
ที่หลากหลายมากขึ้น จํานวน 8 จุด
- ศาลาประดูหก จํานวน 1 จุด
- หน(าเทศบาล จํานวน 1 จุด
- สะพานราเมศวร จํานวน 1 จุด
- หน(าโรงแรมทวินโลตัส จํานวน 1 จุด
- หน(าสะพานยาว จํานวน 1 จุด
- ถนนประตูลอด จํานวน 1 จุด
- บริเวณสี่แยกเบญจมฯ จํานวน 2 จุด
งบประมาณ 4,000,000 บาท
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ผลการดําเนินงาน
- ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศของเทศบาล
(ศูนย ICT)

ผลสัมฤทธิ์
- มีเจ(าหน(าที่ดูแลระบบ ICT ของเทศบาลอยาง
เพียงพอ จ(างเหมาเจ(าหน(าที่ประจําศูนย ICT
ดูแลและปฏิบัติงานด(านระบบสารสนเทศ
จํานวน 10 อัตรา
- ดําเนินการขอภาพหลักฐานประกอบคดี ดังนี้
- คดีทางอาขญากรรม เชน ฆาตกรรม
ทําร(ายรางกาย
จํานวน 250 ราย 250 ครั้ง/ปk
- คดีอุบัติเหตุบนท(องถนนในเชตเทศบาล
จํานวน 450 ราย 450 ครั้ง/ปk
- คดีลักขโมยทรัพยในเขตเทศบาล
จํานวน 200 ราย 200 ครั้ง/ปk

บริหารจัดการเทศบาลแบบระบบเป$ดโดยการสงเสริมและสนับสนุน ให(ประชาชนเข(ามา
มีสวนรวมในการบริหารจัดการตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตรวจสอบรวมทั้งสงเสริมให(มีระบบการ
ตรวจสอบความโปรงใส และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต(องการของประชาชน
ผลการดําเนินงาน
ผลสัมฤทธิ์
- จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล/เทศบัญญัติ
- จัดทําเอกสารแผนพัฒนาเทศบาล
งบประมาณ/การติดตามประเมินผล/แผนพัฒนา
จํานวน 200 เลม
ชุมชน
- จัดทําเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
จํานวน 350 เลม
- ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนา
เทศบาลตามรายไตรมาส จํานวน 150 เลม
- จัดทําเอกสารแผนพัฒนาชุมชน
จํานวน 80 เลม
- จัดทําเอกสารแผนการดําเนินงาน
จํานวน 150 เลม
- ติดตามประเมินผลปkละ 4 ครั้ง
และประเมินผลโครงการ
- จัดจ(างเจ(าหน(าที่ปฏิบัติงานจํานวน 4 อัตรา
งบประมาณ 821,196 บาท

-6ผลดําเนินการ
- การประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี

- ประชาสัมพันธและการจัดเก็บภาษีถึงบ(าน
ถึงพื้นที่ (นอกสถานที่)

ผลการดําเนินงาน
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง

- ปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพยสิน

- แตงตั้งประชาชนเข(ามามีสวนรวมในการจัดซื้อ
จัดจ(าง
- จัดหาพัสดุด(วยระบบ E-Auction

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 งบประมาณ 12,455 บาท
- สามารถนําข(อมูลไปใช(ในการจัดเก็บภาษีทุก
ประเภท และคาธรรมเนียม ใบอนุญาตตาง ๆ
ได(อยางถูกต(องมีประสิทธิภาพ
- จัดเก็บคาภาษีได(เพิ่มขึ้นจากปkงบประมาณ
ที่ผานมา (1,883,498.30 บาท) = 2.63%
งบประมาณ 86,380 บาท
ผลสัมฤทธิ์
- การบริการรวดเร็ว สะดวกถูกต(อง และเกิด
ความพึงพอใจตอประชาชนจัดจ(างปฏิบัติงาน
การเงินและบัญชี งานพัสดุ งานธุรการ
และงานตลาดสด จํานวน 20 อัตรา
งบประมาณ 2,660,928.86 บาท
- ข(อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพยสินที่
ถูกต(อง ชัดเจน และครบถ(วนสมบูรณซึ่งนํามา
เพื่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
- จัดจ(างเจ(าหน(าที่ปฏิบัติงาน จํานวน 20 อัตรา
งบประมาณ 1,566,478.61 บาท
- แตงตั้งประชาชนหรือผู(ทรงคุณวุฒิเข(ามามี
สวนรวมในการจัดซื้อจัดจ(างของเทศบาลโดยจาย
คาตอบแทนตามระเบียบฯ จํานวน 7 คน
งบประมาณ 87,150 บาท
- การจัดซื้อจัดจ(างมีความโปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได( จํานวน 14 รายการ
งบประมาณ 114,383,675 บาท

-7เสริมสร(างศักยภาพบุคลากรของเทศบาลทุกระดับอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเทศบาล
ผลการดําเนินงาน
- จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณอื่นๆ
**

ผลสัมฤทธิ์
- ดําเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรพร(อม
อุปกรณทําให(สามารถปฏิบัติงานได(อยางเพียงพอ
และเกิดประสิทธิภาพ ดังนี้
- เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1 (จอภาพขนาดไมน(อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน
2 เครื่อง (กองสาธารณสุขฯ)
งบประมาณ 44,000 บาท
- เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 2 (จอภาพขนาดไมน(อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน
5 เครื่อง (สํานักการคลัง)
งบประมาณ 150,000 บาท
- เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 จํานวน 1 ชุด (กองวิชาการฯ)
งบประมาณ 29,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 จํานวน 2 ชุด (สํานักการคลัง)
งบประมาณ 60,000 บาท
- เครื่องคอมพิวเตอรโนsตบุsก จํานวน 1 เครื่อง
(กองสวัสดิการสังคม)
งบประมาณ 20,787 บาท
- เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร(อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ จํานวน 1 เครื่อง (สํานักการศึกษา)
งบประมาณ 4,300 บาท
- เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง
(กองสาธารณสุขฯ) งบประมาณ 7,900 บาท
- เครื่องพิมพMultifunction ชนิดเลเซอรหรือ
ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง
(กองสาธารณสุขฯ) งบประมาณ 9,000 บาท
- เครื่องสํารองไฟฟOา ขนาด 800 VA จํานวน
2 เครื่อง (กองสาธารณสุขฯ)
งบประมาณ 5,600 บาท

-8-

ผลการดําเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์
- เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED
ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง (สํานักการศึกษา)
งบประมาณ 3,300 บาท
- เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED
ขาวดํา จํานวน 5 เครื่อง (สํานักการคลัง)
งบประมาณ 16,500 บาท
- เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี
จํานวน 1 เครื่อง (สํานักการประปา)
งบประมาณ 17,000 บาท
- เครื่องพิมพชนิดเลเซอรขาวดํา จํานวน
2 เครื่อง (สํานักการคลัง)
งบประมาณ 6,600 บาท
- เครื่อง Scanner แบบ Flatbet จํานวน
1 เครื่อง (กองวิชาการฯ)
งบประมาณ 7,790 บาท
- เครื่องสํารองไฟฟOา ขนาด 800 VA จํานวน
3 เครื่อง (สํานักการคลัง)
งบประมาณ 8,400 บาท
- เครื่องสํารองไฟฟOา ขนาด 800 VA จํานวน
10 เครื่อง (สํานักการคลัง)
งบประมาณ 28,000 บาท
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ผลการดําเนินงาน
- ฝ~กอบรมพนักงานและลูกจ(าง สํานักการคลัง

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรด(านสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล(อม กองสาธารณสุขฯ

- อบรมสัมมนาบุคลากรเพื่อยกระดับบริการ
กองการแพทย

ผลสัมฤทธิ์
- จัดประชุม อบรมสัมมนาเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข(องกับการปฏิบัติงานและศึกษา
ดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้ เชน
- ทําให(ได(รับความรู(เกี่ยวกับกฏหมาย การทํางาน
เป#นทีมและมีมนุษยสัมพันธและการให(บริการ
ด(วยใจ และปรับใช(กับงานของสํานักการคลัง
จํานวน 40 คน
งบประมาณ 484,050 บาท
- จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานให(แกพนักงาน
และผู(รับจ(างเหมาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด(าน
สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล(อมภาคเหนือ
จํานวน 40 คน
- บุคลากรมีองคความรู(ด(านวิชาการและทักษะ
ในการปฎิบัติงานเพิ่มขึ้น
- บุคลากรได(รับประสบการณและเพิ่มวิสัยทัศน
ด(านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล(อมให(มีมุม
มองกว(างขึ้น
- สามารถบูรณาการองคความรู(ให(เกิดการพัฒนา
อยางยั่งยืน
งบประมาณ 448,637 บาท
- จัดอบรมสัมมนาให(ความรู(แกบุคลากรทาง
การแพทย และเจ(าหน(าที่ที่เกี่ยวข(องและศึกษา
ดูงานภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้
- สร(างแนวความคิดปลูกจิตสํานึกการปรับ
ปรุงพัฒนาการบริการสาธารณสุข
- ทําให(เกิดการประสานแนวคิด ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงาน
- การปลูกฝGงให(เจ(าหน(าที่เน(นหลักการบริการ
ที่เป#นเลิศ
- การนําเอาบริบทการทํางานในหนวยที่
ศึกษาดูงานมาปรับปรุงการปฏิบัติในองคกร
จํานวน 25 คน
งบประมาณ 276,278 บาท

- 10 ผลการดําเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์

- ฝ~กอบรมให(ความรู(พัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
- จัดฝ~กอบรมสัมมนาบุคลากรกองวิชาการและ
ประสิทธิภาพบุคลากร กองวิชาการและแผนงาน แผนงาน เจ(าหน(าที่เกี่ยวข(อง และศึกษาดูงาน
จังหวัดภูเก็ต ดังนี้ เชน
- โครงการเมืองนครปลอดภัย อบรมสัมมนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรกองวิชาการและแผนงาน
มีความรู(ความเข(าใจในระบบการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินตามมาตรฐาน
สากล จํานวน 24 คน
งบประมาณ 95,000 บาท
- อบรมสัมมนาบุคลากร สํานักการชาง
- จัดฝ~กอบรมสัมมนาบุคลากร สํานักการชาง
และเจ(าหน(าที่ที่เกี่ยวข(อง ศึกษาดูงานภาค
กลาง และภาคตะวันออก
- ทําให(เกิดการสมรรถณะการปฏิบัติ และ
การปรับปรุง แก(ไขการพัฒนารูปแบบ และ
บริหารงานในองคกรเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
- ทําให(เกิดการเรียนรู(การทํางานแบบ Team
Work สร(างองคความรู(ในการแลกเปลี่ยน
ทักษะ และความรู(ในการฏิบัติงานระหวาง
ผู(ปฏิบัติ หัวหน(างานรวมกัน
- ทําให(เกิดความรู(ความเข(าใจ และการเรียนรู(
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหน(าที่ของ อปท.
1. การสัมมนาการพัฒนาทีมงานและ
มนุษยสัมพันธในการทํางาน จํานวน 41 คน
2. ความรู(เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข(องกับ
การปฏิบัติงานของ อปท. จํานวน 41 คน
งบประมาณ 372,000 บาท
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ผลการดําเนินงาน
-อบรมสัมมนาบุคลากรเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล

ผลสัมฤทธิ์
-จัดอบรมสัมมนาแกผู(บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ(าง ดังนี้
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติด(าน
งานสารบรรณและระเบียบงานพัสดุฯ วันที่
16 กุมภาพันธ 2560 ณ ห(องประชุม
มโนราห โรงแรมราวดี ผู(เข(ารวมโครงการ
จํานวน 172 คน
งบประมาณ 75,622.50 บาท
- โครงการอบรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบทาง
ละเมิดของเจ(าหน(าที่และการปOองกันปราบปราม
การทุจริตขององคกรปกครองสวนท(องถิ่น วันที่
10 มิถุนายน 2560 ณ ห(องประชุม
คอนเวนชั่น 2 โรงแรมแกรนดปารค
ผู(เข(ารวมโครงการ จํานวน 170 คน
งบประมาณ 81,862 บาท
- โครงการอบรมเรียนรู(เกี่ยวกับหลักปรัชญา
พอเพียง วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ
ห(องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 5 และศึกษา
ดูงานอบรมในวันที่ 8 - 11 กรกฎาคม 2560
ผู(เข(ารวม 43 คน
งบประมาณ 264,552 บาท
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
“ การทํางานให(มีความสุขและสนุกกับ
การทํางาน” วันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2560
ณ ระเบียงทรายรีสอรท อําเภอขนอม
จังหวัดนครศรีธรรมราข ผู(เข(ารวม 100 คน
งบประมาณ 248,872 บาท
- จัดประชุมผู(บริหาร และหัวหน(าสวนราชการ
ประจําปkงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน
รวม 26 ครั้ง เฉลี่ยประชุม 2 ครั้งตอเดือน

- 12 2.ดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
น(อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป#นแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิต และ
เสริมสร(างความเข(มแข็งให(กับชุมชน
ผลการดําเนินงาน
- สํารวจข(อมูลความจําเป#นพื้นฐานของครัวเรือน
ในเขตเทศบาล
- พัฒนาและสนับสนุนการทํางานขององคกร
ชุมชน
- สัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชน

- พัฒนาและฝ~กอบรมอาสาสมัครพลังแผนดิน
เอาชนะยาเสพติด และสมัชชาชุมชนในเขต
เทศบาล
- ฝ~กอบรมและพัฒนาศักยภาพองคกรศาสนา
ในเขตเทศบาล

ผลสัมฤทธิ์
- ดําเนินการสํารวจข(อมูล จปฐ. ในชุมชนภายใน
เขตเทศบาล จํานวน 62 ชุมชน
จํานวน 6,233 ครัวเรือน งบประมาณ
(จากกรมพัฒนาชุมชน)
- จัดประชุมผู(นําชุมชน จํานวน 11 ครั้ง
คณะกรรมการตางๆในชุมชน จํานวน 62 ชุมชน
งบประมาณ 108,845.50 บาท
- ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนด(านตางๆ
เพื่อให(ชุมชนเกิดความเข(มแข็ง และพัฒนา
ศักยภาพของชุมชนอยางตอเนื่องดังนี้ เชน
โครงการตามพระราชดําริและพัฒนาอาชีพตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการ
ชุมชนให(เข(มแข็งอยางยั่งยืน
ณ จังหวัด เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา สุรินทร กทม
จํานวน 1 รุนๆ ละ 200 คน
งบประมาณ 1,285,788.25 บาท
- ชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินการเอาชนะ
ปGญหายาเสพติด ปลอดจากผู(ค(าและผู(เสพยาเสพ
ติด จัดฝ~กอบรมอาสาสมัครในชุมชน จํานวน
62 ชุมชน ปkละ 1 รุนๆละ จํานวน 150 คน
งบประมาณ 394,069.15 บาท
- ทําให(เกิดการพัฒนาศักยภาพองคกรศาสนา
ในเขตเทศบาล และสร(างความเข(มแข็ง ขยาย
เครือขาย เชน
โครงการฝ~กอบรมพัฒนาศักยภาพเครือขาย
องคกรด(านศาสนาในเขตเทศบาลและศึกษาดู
งาน ณ จังหวัดกระบี่
จํานวน 13 เครือขาย
ผู(เข(ารวม จํานวน 100 คน
งบประมาณ 274,499.50 บาท

- 13 จัดตั้งศูนยชุมชน แมบ(าน อสม. และผู(สูงอายุ แบบบูรณาการ
ผลการดําเนินงาน
- ศูนยสงเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพ
ผู(สูงอายุ

- พัฒนาศักยภาพองคกรสตรีในเขตเทศบาล

- สงเสริม และพัฒนาศักยภาพ อสม.

ผลสัมฤทธิ์
- ผู(สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งรางกายและ
จิตใจ จํานวน 300 คน ดําเนินการจัดกิจกรรม
สงเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู(สูงอายุ
จํานวน 240 ครั้งตอปk เชน
- พัฒนาศักยภาพด(านรางกาย ออกกําลังกาย
รูปแบบตางๆ
- พัฒนาศักยภาพด(านจิตใจ ธรรมะบําบัด
นันทนาการ
- สงเสริมอาชีพ
- แพทยแผนไทย นวดสมุนไพร
งบประมาณ 950,327 บาท
- สงเสริม และสร(างความเข(มแข็งบทบาทองคกร
สตรีในเขตเทศบาล ดังนี้ เชน
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพองคกรสตรี
ผู(เข(ารวมโครงการ จํานวน 90 คน
งบประมาณ 278,597.50 บาท

- อสม.มีความรู(และความสามารถเป#นผู(นําใน
การสร(างสุขภาพให(แกประชาชนในชุมชน ดังนี้
โครงการสงเสริม พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําชุมชน
ผู(เข(ารวม 6 คน จํานวน 62 ชุมชน

- 14 ผลการดําเนินงาน
- เสริมสร(างความเข็มแข็งของสถาบันครอบครัว
ในเขตเทศบาล

ผลสัมฤทธิ์
- จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธโดยมีตัวแทน
ครอบครัวจากชุมชนเข(ารวมกิจกรรม 63 ชุมชน
-กิจกรรมครอบครัวสัมพันธในชุมชน ดังนี้
1. การบรรยายเรื่อง การสร(างสัมพันธภาพที่ดี
วันวางสมาชิกในครอบครัว
2. การบรรยายเรื่อง ล(อมรักให(ครอบครัว
ล(อมรั้วให(สังคม
3. กิจกรรมกลุมสัมพันธ
4. กิจกรรมกลุมเป$ดพื้นที่ให(ครอบครัว
“ walk rally สานสัมพันธ
5. กิจกรรมกลุมสัมพันธ “ คนดีที่อยากเป#น”
จํานวน ผู(เข(ารวมกิจกรรมละ 120 คน
งบประมาณ 414,517 บาท

- โรงเรียนวัยใสเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

- เป$ดการเรียนการสอนหลักสูตรสําหรับผู(สูงอายุ
- จัดกิจกรรมเสริมสร(างสุขภาพทางกายและ
จิตใจแกผู(สูงอายุ
- รับผู(สูงอายุเข(าเรียนตามหลักสูตรปkละ
จํานวน 3 รุนๆละ 1 ห(องเรียนๆละ 30 คน
รวม 90 คน/ปk
งบประมาณ 364,696 บาท
- สงเสริมและพัฒนาศักยภาพผู(สูงอายุในการ
ชวยเหลือตนเองและสังคม
- ทําให(เกิดความรู(ความเข(าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยน
แปลงด(านรางกาย อารมณ และสังคมกอนสูวัย
ผู(สูงอายุ เชน
1. บรรยายให(ความรู(เรื่อง กฎหมายที่ ผส ควร
รับรู(
2. บรรยายให(ความรู( เรื่อง รู(ตัวกอนมีการ
เปลี่ยนแปลง ทางด(านรางกาย อารมณ และ
จิตใจ
จํานวน 1 รุนๆละ 60 คน
งบประมาณ 49,800 บาท

- เตรียมความพร(อมกอนเข(าสูวัยผู(สูงอายุ
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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

- 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 10,758 คน
งบประมาณ 84,848,200 บาท
2.ผู(พิการ จํานวน 1,749 คน
เงิน
งบประมาณ 16,378,100 บาท
อุดหนุน
3.ผู(ป•วยโรคเอดส
รัฐบาล
จํานวน 580 คน
งบประมาณ 2,772,000 บาท
- ชวยเหลือผู(ประสบภัยตาง ๆ ดังนี้ เชน
ผู(ประสบอัคคีภัย
จํานวน 7 คน
ผู(ประสบวาตภัย
จํานวน 19 คน
ครอบครัวยากไร(
จํานวน 53 คน
งบประมาณ 218,786 บาท
- จัดหากายอุปกรณสําหรับผู(พิการที่ยากไร(
- สามารถชวยเหลือผู(พิการที่ยากไร(ดําเนินชีวิต
ประจําวันได(อยางปกติ
จํานวน 15 คน
งบประมาณ 49,750 บาท

- 16 ผลการดําเนินงาน
- อาสาสมัครดูแลผู(สูงอายุที่ (อผส.)

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

ผลสัมฤทธิ์
- ผู(สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
จํานวน 1,000 คน
- ผู(สูงอายุจะมีคนดูแลแทนลูกหลานหรือสมาชิก
ในครอบครัว และต(องเข(าไปดูแลอยางใกล(ชิด
จํานวน 1,000 คน
- จัดอบรม อผส. ชุมชนละ 1 คน
งบประมาณ 106,271.50 บาท
- จัดสัมมนาผู(ประกอบการภาคเอกชนเพื่อให(
ความรู(และความรวมมือปรับปรุงสภาพ
แวดล(อมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตของผู(สูงอายุ/
ผู(พิการ
- ทําให(การดํารงชีวิตผู(สูงอายุ/ผู(พิการในสภาพ
แวดล(อมที่ดีขึ้น จํานวน 90 คน
งบประมาณ 50,000 บาท

- 17 สงเสริมและสนับสนุนการแก(ไข(ปGญหาความยากจนอยางยั่งยืน โดยการสร(างงาน สร(างอาชีพ สร(าง
รายได( และลดคาใช(จายของประชาชน
ผลการดําเนินงาน
- สนับสนุนการดําเนินงานสวัสดิการชุมชน
(กองทุนสวัสดิการชุมชน)

- เทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา

- อบรมและฟƒ„นฟูศักยภาพในการประกอบอาชีพ
ของคนพิการในเขตเทศบาล

ผลสัมฤทธิ์
- มีสมาชิกกองทุน จํานวน 14,215 คน
ได(มีการระดมทุนเข(ากองทุน ได(รับสวัสดิการ
ตามหลักเกณฑและระเบียบข(อบังคับของกองทุน
กองทุนละ 30 บาท/คน/เดือน ดังนี้
- จายคาทําศพ 237 ราย
จํานวนเงิน 2,082,000 บาท
- จายคารักษาพยาบาล 1,179 ราย
จํานวนเงิน 1,123,200 บาท
จํานวนเงินคงเหลือ 364,390.04 บาท
เทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา
จัดกิจกรรมออกหนวยให(บริการด(านตางๆ แก
ประชาชนในเขตเทศบาลอยางทั่วถึง
จํานวน 1 แหง เชน บริการตรวจสุขภาพ
ให(บริการเสียภาษี , การจายคาน้ําประปา ,
ฝ~กอาชีพประชาชน
วันที่ 14 เดือนกรกฎาคม 2560
ผู(เข(ารับบริการ 1,200 คน
งบประมาณ 333,265.51 บาท
- อบรมให(ความรู(และฟk„นฟูศักยภาพของคนพิการ
ได(ประกอบอาชีพตามความถนัดและดูแลคน
พิการ ซึ่งได(ดําเนินการดังนี้ เชน
การฝ~กอาชีพให(แกคนพิการ และผู(ดูแลคน
คนพิการ จํานวน 2 อาชีพ คือ
1. อาชีพการทําสบู
2. อาชีพการทําตุsกตาการบูร
จํานวน 1 รุนๆละ 30 คน
งบประมาณ 32,377.78 บาท

- 18 ผลการดําเนินงาน
ผลสัมฤทธิ์
- สงเสริมและพัฒนาการเรียนรู(ด(านการประกอบ - ทําให(เกิดความรู(ด(านการประกอบอาชีพกลุม
อาชีพกลุมแมวัยใส (แมมือใหม)
แมวัยใสในเขตเทศบาล ซึ่งได(ดําเนินการ เชน
- จัดอบรมให(ความรู(ด(านแมและเด็กในการสง
เสริมอาชีพตามความถนัด และความเหมาะสม
เพื่อเป#นคาใช(จาย และดํารงชีพได(ตามสภาพ
ปGจจุบันในกลุมแมวัยใสในเขตเทศบาล
จํานวน 1 รุนๆละ 100 คน
งบประมาณ 72,476 บาท

- สร(างศูนยพัฒนาเด็กเล็กในชุมชน
ผลการดําเนินงาน
- เสริมสร(างการเรียนรู(และพัฒนาเด็กในศูนย
เด็กเล็ก

ผลสัมฤทธิ์
- เด็กมีความพร(อมในการเข(าสูการเรียนการศึกษา
ภาคบังคับในปkการศึกษาจํานวน 884 คน
- จัดจ(างครูดูแลเด็กเล็กจํานวน 1 อัตรา
เจ(าหน(าที่ดูแลความสะอาด จํานวน 15 อัตรา
คาเชาศูนย จํานวน 1 ศูนย และคาวัสดุอุปกรณ
สื่อการเรียนการสอนตางๆ
งบประมาณ 300,000 บาท

- พัฒนาครูผู(ดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

- ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กนําความรู(ที่ได(จากการ
ฝ~กอบรมไปพัฒนาการเรียนการสอนให(ดียิ่งขึ้น
และการจัดอบรมสัมมนาครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล จํานวน 40 คน จํานวน 8 ศูนย
งบประมาณ 80,000 บาท

- 19 สนับสนุนให(ประชาชนออกกําลังกาย และเลนกีฬา เพื่อเสริมสร(างสุขภาพและพลานามัยที่ดี
ผลการดําเนินงาน
ผลสัมฤทธิ์
- ดูแลและบํารุงรักษาสนามกีฬาจังหวัด และ - ดูแลรักษาทรัพยสินภายในสนามกีฬา
สนามฟุตซอล
ทําให(สนามกีฬามีความสะอาด และสมบูรณ
ตลอดเวลาพร(อมให(บริการประชาชน
- ประชาชนออกกําลังกายอยางทั่วถึง
และมีความรู(ความเข(าใจในการดูแลสุขภาพ
รางกายสมบูรณแข็งแรง เชน
- สระวายน้ํา 50 เมตร
- สนามมวย
- สนามฟุตซอล (ประตูลอด)
- ดําเนินการซอมแซม เครื่องสูบน้ํา , ระบบไฟฟOา
เงินอุดหนุน 900,000 บาท
เงินรายได( 50,000 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 2,801,465.19 บาท

- 20 พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยใช(เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ผลการดําเนินงาน
ผลสัมฤทธิ์
- รักษาความสงบเรียบร(อยและความมั่นคง
- จัดจ(างเจ(าหน(าที่ปฏิบัติงาน จํานวน 23 อัตรา
ภายในเขตเทศบาล/ดูแลแก(ไขปGญหายาเสพติด ออกตรวจรักษาความสงบตามชุมชน
จํานวน 365 ครั้ง/ปk (ตลอด 24 ชั่วโมง)
- การจัดระเบียบจราจรในจุดตางๆ ภายในเขต
เทศบาลดังนี้ โรงเรียนเทศบาลทั้ง 9 โรง
และจุดตางๆดังนี้
ยานตลาดสดคูขวาง ตลาดหัวอิฐ ตลาดหัวถนน
- ศาลามีชัย ตลาดทาเรียน
-การจับกุมผู(ต(องหาคดีตางๆ ดังนี้
จับกุมผู(ต(องหาคดียาเสพติด 111 ราย
จับกุมผู(ต(องหาคดีอาวุธปƒน
6 ราย
จับกุมผู(ต(องหาคดีอาวุธมีด 118 ราย
ตรวจยึดรถจักรยานยนตต(องสงสัย
จํานวน 107 คัน
จัดระเบียบจราจรบนถนนและทางเดินเท(า
จํานวน 5 สาย
งบประมาณ 2,616,000 บาท

- 21 ผลการดําเนินงาน
- ตั้งจุดบริการความปลอดภัยทางถนนชวง
เทศกาล
-ติดตั้งกล(องโทรทัศนวงจรป$ด (CCTV)
ในเขตเทศบาล

ผลสัมฤทธิ์
- การตั้งจุดบริการความปลอดภัยทางท(องถนน
- ชวงเทศกาลปkใหม 1 จุดๆละ จํานวน 5 วัน
- ชวงเทศกาลสงกรานต 1 จุดๆละ จํานวน 3 วัน
งบประมาณ 200,000 บาท
-เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน
ของประชาชนในเขตเทศบาล
-ดําเนินการติดตั้งกล(องวงจรป$ด (CCTV) ในเขต
เทศบาล ดังนี้ (ระบุตําแหนง)
- ติดตั้งกล(องโทรทัศนวงจรป$ด
ชุมชนศาลามีซัย เชน บริเวณตางๆ ดังนี้
1.ปากซอยชายทุง
2.ปากซอยพัฒนาการ 2
3. สามแยกชายทุง
4. หน(า ป.ป.ช. หัวถนน
ชุมชนลูกแมอางทอง
1.หลังเรือนจําเกา
2.สามแยกชาวเรือ
3.สี่แยกหออิศวร
4.ธนาคาร ธ.ก.ส. ทาม(า
ชุมชนตลาดยาว
1.สี่แยกมัสยิด
2.สามแยกฮอนด(าศรีนคร
3.สี่แยกซอยอมรภัณฑ
4.หน(าคิวรถแท็กซี่เกา
ชุมชนดอนไพร
1.สี่แยกหลังวัดชะเมา
2.สามแยกข(างเทคนิค
3.ถนนข(างวัดแจ(ง
งบประมาณ 5,000,000 บาท

- 22 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการปOองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผลการดําเนินงาน
- เพิ่มประสิทธิภาพและบรรเทาสาธารณภัย

- ปOองกันอัคคีภัยในชุมชน

ผลการดําเนินงาน
- ฝ~กอบรมอาสาสมัครปOองกันสาธารณภัย
ในชุมชน
- ฝ~กอบรมอาสาสมัครในชุมชนและทบทวน
อปพร. ด(านการปOองกันอัคคีภัยในชุมชน

ผลสัมฤทธิ์
- เพิ่มอัตรากําลังเจ(าหน(าที่ปOองกันและบรรเทา
สาธารณภัย จํานวน 76 อัตรา
-ทําให(ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพยสิน งบประมาณ 7,220,000 บาท
- การอัดเติมน้ํายาสารเคมีดับเพลิง ขนาด 10
และ 15 ปอนด พร(อมตู(ใสให(ชุมชน และอัดเติม
น้ํายาสารเคมีในถังดับเพลิงที่ใช(แล(วให(กับชุมชน
ในเขตเทศบาล จํานวน 139 ถัง
- ติดตั้งถังดับเพลิง จํานวน 50 แหง
จํานวน 62 ชุมชน
งบประมาณ 260,000 บาท
ผลสัมฤทธิ์
- ทําให(ประชาชนมีความรู(เกี่ยวกับการปOองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน
- จัดฝ~กอบรมอาสาสมัครปOองกันสาธารณภัย
ในชุมชน เชน
1.โครงการฝ~กอบรมอาสาสมัครปOองกัน
สาธารณภัยในชุมชน
จํานวน 62 ชุมชน จํานวน 300 คน
งบประมาณ 250,000 บาท
2.โครงการฝ~กอบรมอาสาสมัครในชุมชนและ
ทบทวน อปพร. ด(านการปOองกันอัคคีภัยในชุมชน
จํานวน 300 คน
งบประมาณ 250,000 บาท

- 23 3 ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
จัดให(มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประจําเทศบาล และคืนโรงเรียนประถมศึกษาให(แกชุมชน
ผลการดําเนินงาน
- ฝ~กอบรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษา

- กอสร(าง/ปรับปรุงอาคารเรียน หรืออาคาร
ประกอบอื่นๆ

ผลการดําเนินงาน
- ประกันคุณภาพการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์
- นักเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกชั้น
มัธยมศึกษาปk 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 916,440 บาท
- กอสร(าง/ปรับปรุง เชน ทาสีอาคาร ปรับปรุง
ผนังห(อง
งบประมาณ 1,705,915 บาท
ผลสัมฤทธิ์
- จัดทําแบบทดสอบและเครื่องมือการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่
อปท.กําหนด จํานวน 16 ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานและระดับอนุบาล
- จัดสอบวัดผลนักเรียนทุกคน ปkการศึกษาละ 2
ครั้ง จํานวนนักเรียนทั้งหมด 2,000 คน
งบประมาณ 45,245 บาท

- 24 ผลการดําเนินงาน
- การประกวดแขงขันทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคใต( ประจําปk 2560
“สุราษฎรธานี เมืองคนดีวิชาการ”
ระหวางวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2560

ผลสัมฤทธิ์
- เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได(ดําเนินจัดสง
นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เข(ารวมการแขงขันวิชาการฯ ดังกลาว
- นักเรียนที่เข(ารวมการแขงขันได(รับรางวัลๆ และ
แยกตามกลุมสาระการเรียนรู(/กิจกรรม/โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลดังนี้
กลุมสาระการเรียนรู(การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
- การจัดสวนถาดแห(ง ระดับชั้น ผสม
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี รายชื่อดังนี้
1. นายสุจินต ดวงแก(ว
2. นายนฤนาท สมเขาใหญ
3. นายชนะศักดิ์ บัวเพ็ชร
4. เด็กชายณัฐวิทย กาญจนพันธ
กลุมสาระการเรียนรู(ภาษาตางประเทศ
- กลาวสุนทรพจนภาษาจีน
ระดับชั้น ป.4 - ป.6
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนนานาชาติ เทศบาลนครนครศรีฯ
รายชื่อดังนี้
เด็กหญิงภูวษา วุฑฒยากร
- กลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษ
ระดับชั้น ม.4 - ม.6 รางวัล ชนะเลิศ
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
รายชื่อ ดังนี้
นางสาวณัฎฐณิชา อุตมะมุณีย
- โครงงานคณิตศาสตร ระดับชั้น ป.4 - ป.6
รางวัล ชนะเลิศ
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ รายชื่อ ดังนี้
1. เด็กหญิงกชกร ชวยชูวงศ
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา เจยาคม
3. เด็กหญิงธัญชนก ล(วนศิริ

- 25 ผลการดําเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์
- โครงงานศิลปะ ระดับชั้น ป.4 - ป.6
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ รายชื่อ ดังนี้
1. เด็กหญิงณัฐริกา อนุรักษ
2. เด็กหญิงธนิสร อมรศุภมิตร
3. เด็กหญิงรุงนัดดา ยืนยัน
กลุมสาระการเรียนรู(การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
- การประดิษฐสิ่งของจากวัสดุเหลือใช(
รางวัล ชนะเลิศ ระดับชั้น ป.4 - ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ รายชื่อ ดังนี้
1. เด็กชายคริษฐ หนูชัย
2. เด็กชายปGศกรณ แปOนแก(ว
3. เด็กชายภูชิต ปรีชาชาญ
- ทักษะทางคอมพิวเตอร ม.1 - ม.6
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
รายชื่อ ดังนี้
1. เด็กชายเทพประทาน นาคแก(ว
- โครงงานสังคมศึกษาฯ
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับชั้น ม.4 - ม.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
รายชื่อ ดังนี้
1. นางสาวจิตราภัทร เสนากัสป‡
2. นางสาวอภิสรา ทับทิม
3. นางสาวเมฆขลา ชูชวย
- โครงงานภาษาไทย
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับชั้น ป.4 - ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ รายชื่อ ดังนี้
1. เด็กหญิงขวัญชนก อบอุน
2. เด็กหญิงบัณฑิตา ศรีสมบูรณ
3. เด็กหญิงศศิกาญจน ขําแก(ว

- 26 ผลการดําเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์
- โครงงานภาษาอังกฤษ
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับชั้น ม.4 - ม.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
รายชื่อ ดังนี้
1. นายธวัชชัย ตรีเพ็ญมาลย
2. นางสาวนิศามณี ศรีสุข
3. นางสาวพิมพชนก ศิริธานันท
- โครงงานการงานอาชีพ
รางวัล ชนะเลิศ
ระดับชั้น ป.4 - ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
รายชื่อ ดังนี้
1. เด็กชายจักรินทร กิจผดุง
2. เด็กหญิงวรังสิมา สงอาจินต
3. เด็กหญิงเนตรดาว ภุมศรี
- กลุมสาระการเรียนรู(ศิลปะ
นาฎศิลป‡ไทยสร(างสรรค
รางวัล ชนะเลิศ
ระดับชั้น ป.1 - ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
รายชื่อ ดังนี้
1. เด็กหญิงกมลชนก แก(วคํา
2. เด็กหญิงกมลลักษณ สุขแก(ว
3. เด็กหญิงกัญจนพร จิตรเพ็ชร
4. เด็กหญิงจารุภา โมราศิลป‡
5. เด็กหญิง ชวิศา ขวัญทอง
6. เด็กหญิงณญาดา ศรีอุทัย
7. เด็กหญิงณัฎฐนิชา คงทอง
8. เด็กหญิงปGญทิชา รัตนพาหุ
9. เด็กหญิงพัชรดา เขียวเสน
10. เด็กหญิงพิชญสินี ชวยสถิต
11. เด็กหญิงมณฑกานต คล(ายบ(านใหม
12. เด็กหญิงศิริมาศ ป$ˆนสุวรรณ

- 27 ผลการดําเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์
13. เด็กหญิงสุธาสินี บัวเดช
14. เด็กหญิงสโรชา เกื้อรอด
15. เด็กหญิงอมลวรรณ บรรจง
16. เด็กหญิงเปรมิกา มณีรัตน
การประกวดรําวงมาตรฐาน
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับชั้น ป.1-ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดท(าวโคตร รายชื่อ ดังนี้
17. เด็กหญิงกวิสรา เยี่ยมเวช
18. เด็กหญิงกัณญาณัฐ บอทอง
19. เด็กหญิงกุลณัฐ คงสงค
20. เด็กชายปุญญพัฒน แก(ววงงาม
21. เด็กหญิงพิมพลภัส สิทธิสาร
22. เด็กชายภูวเนศ แก(วพัฒน
23. เด็กชายวรุฒนรวี คงสิริวัฒนา
24. เด็กชายอธิป ไชยจิตร
25. เด็กชายเปรมชนก ชุมชื่น
26. เด็กหญิงเสาวลักษณ หนูขาว
กลุมสาระการเรียนรู(การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
การประกวดงานประดิษฐใบตอง
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับชั้น ป.4-ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี
1. เด็กหญิงณิชารีย เข็มจันทร
2. เด็กหญิงนฤมน พรมโยชน
3. เด็กหญิงอัฐภิญญา ขวัญสง
กลุมสาระการเรียนรู(ภาษาตางประเทศ
การกลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษ
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับชั้น ป4.-ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
1. เด็กหญิงธนพร ศรีไสย

- 28 ผลการดําเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์
กลุมสาระการเรียนรู(ภาษาตางประเทศ
การแสดงละครภาษาอังกฤษ
รางวัล ชนะเลิศ
ระดับชั้น ป.4-ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
1. เด็กชายณชพงศ ชูโชติ
2. เด็กชายพีรศิลป‡ เพชรเกื้อ
3. เด็กชายภานุพงศ ดํารัส
4. เด็กชายศุภกานต ศิลป‡สวัสดิ์
5. เด็กชายอีมิล ลาสเซน
6. เด็กหญิงนันทัชพร สัจจาอัครมนตรี
7. เด็กหญิงพชรพร อักษรเงิน
8. เด็กหญิงพิชญธิดา คงฤทธิ์
9. เด็กหญิงสมิตา เติมทอง
10. เด็กหญิงสิรีธร แก(วกุล
โครงงาน
โครงงานคณิตศาสตร
รางวัล ชนะเลิศ
ระดับชั้น ม.1-ม.3
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
1. เด็กหญิงชาลิสา วิชิตพงศ
2. เด็กชายธนัช เจริญยศ
3. เด็กชายพิริยกร วังสะวิบูลย
งบประมาณ 726,898

- 29 ผลการดําเนินงาน
การพัฒนาพนักงานครูเทศบาล

ผลสัมฤทธิ์
-จัดฝ~กอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน/การจัดการ
ศึกษาให(บุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ เชน
- โครงการการฝ~กอบรมสัมมนาพนักงานครู
เทศบาล
ผู(เข(ารวม จํานวน 350 คน
งบประมาณ 3,378,014 บาท
- จัดทําแผนพัฒนาของสถานศึกษา
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาทาง
การศึกษาให(กับครูและบุคลากรในโรงเรียนสังกัด
เทศบาล
- โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จํานวน 0 โรงเรียน
ผู(เข(ารวม จํานวน 30 คน
งบประมาณ 20,000 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 4 คน
- ร.ร.เทศบาลวัดใหญ
จํานวน 2 คน
- ร.ร.เทศบาลวัดเสมาเมือง จํานวน 4 คน
- ร.ร.เทศบาลวัดทาโพธิ์ จํานวน 2 คน
- ร.ร.เทศบาลวัดศรีทวี
จํานวน 3 คน
- ศาลหลักเมือง
จํานวน - คน
งบประมาณ 3,088,800 บาท

- 30 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และความเทาเทียมกันทางการศึกษาของนักเรียนทุกระดับ
ผลการดําเนินงาน
- พัฒนาพนักงานครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
- ฝ~กอบรมวิชาชีพและการศึกษานอกโรงเรียน

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

- การทําอาหารกลางวัน

ผลสัมฤทธิ์
- ดําเนินการจัดอบรม/และสร(างองคความรู(นํา
มาใช(ในการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล งบประมาณ 200,100 บาท
- เยาวชนได(รับการศึกษาจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต(น จํานวน 81 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 83 คน
- เยาวชนที่ได(ศึกษาระบบการศึกษานอกโรงเรียน
จํานวน 164 คน
- จัดจ(างเจ(าหน(าที่ปฏิบัติงาน
จํานวน 2 อัตรา
งบประมาณ 400,000 บาท
- จัดการศึกษาและสนับสนุนคาพาหนะคาอาหาร
กลางวัน และเครื่องบริโภค ฯลฯ เป#นต(น
- เด็กเรรอน จํานวน 7 คน
- นักเรียนกลุมพัฒนาการเรียนช(า/บกพรอง
ทางสติปGญญา จํานวน 25 คน
- จัดจ(างครูอาสาเด็กเรรอน/ครูปฏิบัติการสอน
จํานวน 2 อัตรา
งบประมาณ 300,000 บาท
- จัดจ(างเจ(าหน(าที่จัดทําอาหาร จํานวน 9
อัตรา นักเรียนได(รับประทานอาหารที่สะอาด
ปลอดภัย และเพียงพอโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
8 โรงเรียน และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน
20 ศูนย
- นักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาล
จํานวน 10,028 คน/วัน
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
จํานวน 884 คน/วัน
งบประมาณ 842,400 บาท

- 31 ผลการดําเนินงาน
- พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช(โรงเรียนเป#น
ฐานในการพัฒนาท(องถิ่น (SBMLD)

- พัฒนาวิชาการและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียน

ผลสัมฤทธิ์
- ดําเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช(
โรงเรียนเป#นฐานในการพัฒนาท(องถิ่น (SBMLD)
- เข(ารวม และเข(าประกวดในโรงเรียน (SBMLD)
จํานวน 7 โรงเรียน เชน
- วัดทาโพธิ์ ท(าวโคตร มเหยงคณ ศรีทวี
- ศาลามีชัย เสมาเมือง นานาชาติ
งบประมาณ 2,410,000 บาท
- มาตรฐานงานวิชาการโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
คุณภาพมากยิ่งขึ้น
- โรงเรียนมีครูปฏิบัติการสอนตรงตามสาขา
วิชาเอกทุกระดับชั้น และจัดจ(างครู/บุคลากร
ทางการศึกษาสาขาเอกที่ขาดแคลนในโรงเรียน
ดังนี้ เชน
- โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
จํานวน 24 คน
- โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จํานวน
12 คน
- โรงเรียนเทศบาลวัดท(าวโคตร จํานวน 4 คน
- โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง จํานวน 15 คน
- โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ จํานวน 11 คน
- โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง จํานวน 3 คน
- โรงเรียนเทศบาลวัดทาโพธิ์ จํานวน 9 คน
- โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ จํานวน 7 คน
- โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี จํานวน 2 คน
งบประมาณ 9,417,720 บาท

- 32 ผลการดําเนินงาน
- จัดทําแผนพัฒนาของสถานศึกษา

ผลสัมฤทธิ์
- สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจําปkเพื่อนําไป
ใช(ในการบริหารจัดการ และการจัดการศึกษาใน
โรงเรียน
-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดแผนปฏิบัติการ
ประจําปk และจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาให(กับ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดแผน
ปฏิบัติการประจําปk และจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาให(กับบุคลากรทางการศึกษา
จํานวน 70 คน
งบประมาณ 20,000 บาท

- วัดผลและประเมินผลการศึกษา

- สงเสริม อปท.ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเดน

- จัดสอบวัดผลนักเรียน และทราบถึงผล
การศึกษา เรียนรู(ของตนเอง ปkการศึกษาละ
2 ครั้ง จํานวน 20,070 คน
- เชน อ.1-3 = 1,769 คน
ป.1-6 = 8,266 คน
งบประมาณ 120,000 บาท
- โรงเรียน และสํานักการศึกษาจัดสงแผนพัฒนา
การศึกษาเข(าประกวดแขงขันแผนพัฒนาการ
ศึกษาดีเดนในระดับประเทศ
- ทําให(เข(าใจยุทธศาสตรการปรับวิธีการเรียน
การสอนสูการพัฒนาการสอนในหนวยงาน
ของตนเองให(มีความทันสมัย และก(าวทันสู
การเป#นประชาคมอาเซียน
- จัดสงแผนพัฒนาการศึกษาเข(าประกวดแขงขัน
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดนในระดับประเทศ ดังนี้
เชน
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ สงแผนพัฒนา
การศึกษา ได(รับรางวัลชมเชย
งบประมาณ 7,500 บาท

- 33 ผลการดําเนินงาน
- พัฒนาแหลงเรียนรู(ของโรงเรียน

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

- ประชุมปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล

- จัดประชุมปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล
ครูอัตราจ(าง และบุคลากรทางการศึกษา
ปkการศึกษาละ 1 ครั้ง
- ผู(เข(ารวมประชุม จํานวน 650 คน

- วันเด็กแหงชาติ

- การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปวิเคราะหผล
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด
อปท.

งบประมาณ 300,000 บาท
- จัดกิจกรรมสนับสนุนสงเสริมให(เด็กและเยาวชน
ได(แสดงออกทางทักษะ ความรู( ความคิดตางๆ
จํานวน 1 ครั้ง/ปk ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
- เด็ก และเยาวชนที่เข(ารวม
จํานวน 4,000 คน
งบประมาณ 400,000 บาท
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปวิเคราะหผล
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด
อปท. จํานวน 1 ครั้ง/ปk
จํานวน 9 โรงเรียน
- ดําเนินการประเมินสมรรถนะสําคัญของผู(เรียน
จํานวน 5 ด(าน
1. ด(านการสื่อสาร
2. ด(านการคิด
3. ด(านการแก(ปGญหา
4. ด(านการใช(ทักษะชีวิต
5. ด(านการใช(เทคโนโลยี
- การประเมินสมรรถนะสําคัญของผู(เรียน
ประถมศึกษาปkที่ 3 ปkการศึกษา 2560
จํานวนนักเรียน (รวม) 1,344 คน
รวมคะแนนเฉลี่ย 289.51
เทากับร(อยละ 580.84

- 34 ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
- อาหารเสริม (นม)

ผลสัมฤทธิ์
- การประเมินสมรรถนะสําคัญของผู(เรียน
มัธยมศึกษาปkที่ 3 ปkการศึกษา 2560
จากโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
จํานวนนักเรียน (รวม) 180 คน
รวมคะแนนเฉลี่ย 31.40
เทากับร(อยละ 62.79
- การประเมินสมรรถนะสําคัญของผู(เรียน
มัธยมศึกษาปkที่ 6 ปkการศึกษา 2560
จากโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
จํานวนนักเรียน (รวม) 127 คน
รวมคะแนนเฉลี่ย 34.41
เทากับร(อยละ 68.81
ผลสัมฤทธิ์
- ทําให(นักเรียนทุกคนมีอาหารเสริมรับประทาน
(นม) สุขภาพรางกาย พัฒนาการทางสมองที่ดี
ดังนี้ เชน
1.โรงเรียนในสังกัดเทศบาลจํานวน 8 โรง
นักเรียนที่ได(รับอาหารเสริม (นม)
จํานวน 10,028 คน
2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20 ศูนย
นักเรียนเด็กเล็กได(รับอาหารเสริม (นม)
จํานวน 884 คน
3.โรงเรียนสังกัด สพฐ. 4 แหง
นักเรียนที่ได(รับอาหารเสริม (นม) ดังนี้
3.1 โรงเรียนบ(านทวดทอง
จํานวน 1,583 คน
3.2 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
จํานวน 2,156 คน

- 35 ผลการดําเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์
3.3 โรงเรียนวัดหัวอิฐ
จํานวน 128 คน
3.4 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
จํานวน 2,624 คน
4. โรงเรียนศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด
นครศรีธรรมราช จํานวน 1 แหง
นักเรียนที่ได(รับอาหารเสริม (นม) ดังนี้
4.1 โรงเรียนศูนยการศึกษาพิเศษประจํา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จํานวน 436 คน
งบประมาณ 35,541,000 บาท
- นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาระดับ - โรงเรียนในสังกัดสามารถจัดการศึกษาได(อยาง
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
มีประสิทธิภาพ
- ครูผู(สอนได(รับการพัฒนาด(านการจัดการเรียน
การสอนให(สอดคล(องกับสภาพปGจจุบัน
- นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา จํานวน 6 ครั้ง/ปkการศึกษา
มัธยมศึกษา จํานวน 6 ครั้ง/ปkการศึกษา
งบประมาณ - บาท
- ฝ~กอบรมวิชาชีพและการศึกษานอกโรงเรียน - เยาวชนได(รับการศึกษาจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจากระบบการศึกษานอกโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต(น จํานวน 81 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 83 คน
- เยาวชนที่ได(ศึกษาระบบการศึกษานอกโรงเรียน
จํานวน 164 คน
งบประมาณ 400,000 บาท
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ผลการดําเนินงาน
- จัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน

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

- รณรงคเพื่อปOองกันยาเสพติด

- พัฒนาเจ(าหน(าที่ และครูแกนนํา

- พัฒนาห(องสมุดโรงเรียน

ผลสัมฤทธิ์
- เยาวชนได(รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จํานวน 164 คน/ปkการศึกษา
- เยาวชนได(รับการศึกษาและตอใน
ระดับอุดมศึกษา จํานวน 10 คน/ปkการศึกษา
- งบประมาณ 400,000 บาท
- จัดการศึกษาและสนับสนุนคาพาหนะคาอาหาร
กลางวัน และเครื่องบริโภค ฯลฯ เป#นต(น
- เด็กเรรอน จํานวน 7 คน
- นักเรียนกลุมพัฒนาการเรียนช(า/บกพรอง
ทางสติปGญญา จํานวน 25 คน
- จัดจ(างครูอาสาเด็กเรรอน/ครูปฏิบัติการสอน
จํานวน 2 อัตรา
งบประมาณ 300,000 บาท
- เยาวชนที่ผานการอบรมได(รู(จักวิธีปOองกัน และ
รับรู(โทษของยาเสพติด
จํานวนนักเรียนที่เข(ารวมอบรม 200 คน
งบประมาณ 283,000 บาท
- เจ(าหน(าที่/เยาวชนทราบแนวทางการ
ดําเนินงานปOองกัน และแก(ไขปGญหายาเสพติด
ต(านยาเสพติดของรัฐบาล
จํานวน 10 คน
งบประมาณ 283,000 บาท
- เด็กนักเรียนได(มีหนังสืออานที่หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น และสร(างนิสัยรักการอานมากขึ้น
- พัฒนาห(องสมุด จํานวน 11 โรงเรียน
- จัดซื้อหนังสือให(กับห(องสมุดโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล จํานวน 2000 เลม
งบประมาณ 1,000,000 บาท

- 37 พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนด(วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
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

- 38 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 14 คน
- เด็กเรรอน จํานวน 7 คน
งบประมาณ 400,000 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 400,000 บาท
- จัดกิจกรรมวันครู รวมกันเชิดชูบูชาครูใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล จํานวน 10 โรงเรียน
- จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษาเข(ารวม
จํานวน 650 คน
งบประมาณ 50,000 บาท

- 39 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
-เซปGก-ตะกร(อ
-เปตองชาย-หญิง
- กีฬาพื้นบ(าน
-การประกวดขวัญใจและประกวดขบวนพาเหรด
ผู(เข(ารวมแขงขันจํานวนประมาณ 2,000 คน

- จัดการแขงขันกีฬานักเรียนกลุมโรงเรียน
เทศบาล

- จัดให(มีการแขงขันกีฬาประเภทกรีฑา ระหวาง
นักเรียนกลุมโรงเรียนเทศบาล ปkการศึกษาละ 1
ครั้ง
-โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จํานวน 11 โรงเรียน
-นักเรียนที่เข(ารวมการแขงขันกีฬานักเรียนกลุม
โรงเรียนเทศบาล จํานวน 5,000 คน
งบประมาณ 700,000 บาท
- ดําเนินการตกแตง ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล ดังนี้ เชน
- ปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 1 โรงเรียน

- ปรับปรุงภูมิทัศนภายในโรงเรียน

งบประมาณ 177,900 บาท
- การตั้งวงนครออรเคสต(า

- ดําเนินการกอตั้งวงออรเคสต(าที่เป#นตัวแทน
และมีอัตลักษณทางวัฒนธรรมของชาวนคร
ศรีธรรมราช จํานวน 1 วง
งบประมาณ 632,462 บาท

- 40 ผลการดําเนินงาน
- จัดการแขงขันกีฬานักเรียนกลุมโรงเรียน
เทศบาล

- บริหารจัดการอุทยานการเรียนรู(
(CLP)

- บริหารจัดการพิพิธภัณฑเมือง

- รณรงคเพื่อปOองกันยาเสพติดในสถานศึกษา

ผลสัมฤทธิ์
- นักเรียนผู(เข(ารวมกิจกรรมจะมีสุขภาพดีขึ้น และ
จะมีความรักความสามัคคีการประสานสัมพันธกัน
ยิ่งขึ้น ได(มีการจัดให(มีการแขงขันกีฬา และกรีฑา
ระหวางนักเรียนกลุมโรงเรียนเทศบาล จํานวน 11
โรงเรียน ปkการศึกษาละ 1 ครั้ง
- จํานวน 5,000 คน
งบประมาณ 700,000 บาท
- ประชาชนทุกกลุมได(ศึกษาและเรียนรู(ในรูปแบบ
ใหมที่ใช(เทคโนโลยีสารสนเทศของ CLP ดังนี้
ตะลอนเน็ต จํานวน 81,242 คน
สมาธิไอที
จํานวน
3,327 คน
ห(องเรียนขาลุย จํานวน
4,160 คน
สีสันอักษร
จํานวน 57,539 คน
วิกวิบวับ
จํานวน 18,652 คน
(รวมห(องพายุสมอง 1 และภาพยนตร 3 มิติ)
ห(องวัยตุsกตา จํานวน 13,936 คน
หอศิลป‡รวมสมัยเมืองคอน จํานวน 5,962 คน
ผู(มาใช(บริการทั้งหมด จํานวน 188,971 คน
งบประมาณ 1,380,513 บาท
- จัดนิทรรศการถาวรปkละ จํานวน 3 เรื่องดังนี้
- วาตภัยแหลมตะลุมพุก
- นครดินแดนศักดิ์สิทธิ์
- 16 ครังยังตราตรึง
- จัดนิทรรศการหมุนเวียนปkละ จํานวน 2 เรื่อง
- นิทรรศการเทิดเกียรติยศพระบาทสมเด็จ
พระปริมินทรมหาราชภูมิพลอดุลยเดช
- ขึ้นผ(าพระบฎก
- ผลิตและจัดทําแผนผับปkละ 2,000 ฉบับ
- ผู(เข(าชมพิพิธภัณฑเมือง
จํานวน 97,838 ราย/ปk
- จัดจ(างเจ(าหน(าที่ปฏิบัติงาน จํานวน 14 อัตรา
งบประมาณ 1,112,087 บาท
- จัดกิจกรรมรณรงคเพื่อปOองกันยาเสพติด
จํานวน 1 ครั้ง/ปk โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
- นักเรียนเข(ารวม จํานวน 200 คน
งบประมาณ 283,000 บาท

- 41 ผลการดําเนินงาน
-อบรมสงเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน

ผลสัมฤทธิ์
-เด็กและเยาวชนที่ผานการฝ~กอบรมจะมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถดํารงตนอยูในสังคมได(อยาง
มีความสุข
-โรงเรียน จํานวน 1 รุนๆละ 50 คน
งบประมาณ 300,000 บาท

- สภาเด็กและเยาวชนในระดับเทศบาล

- ดําเนินจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน ทําให(เกิดการ
สงเสริม สร(างความเข(มแข็งกิจกรรมของเด็ก
เยาวชนในเขตเทศบาล เชน
- ชี้แจง พ.ร.บ สงเสริมการพัฒนาเด็ก และเยาวชน
แหงชาติ พ.ศ.2560 และตรวจงานของสภาเด็ก
และเยาวชน
- การพัฒนาบุคลิกภาพให(มีความเป#นผู(นํา
- การแบงกลุมระดมสมองในการจัดทําแผนและ
กิจกรรมแกเด็กและเยาวชน
จํานวน 1 รุนๆละ จํานวน 50 คน
งบประมาณ 142,500 บาท
- ผู(รับรางวัล และผลการแขงขันประเภทกีฬาตางๆ
องคกรปกครองสวนท(องถิ่นแหงประเทศไทย
(สวนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช) ดังนี้
ระดับประเทศ
- เหรียญทอง วิ่ง 200 เมตร
(รุนอายุ 12 ปk ชาย)
1. เด็กชายพนธกร อักษรกาญจน
โรงเรียนเทศบาลเสาธงทอง

- การแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวน
ท(องถิ่นแหงประเทศไทย

- เหรียญทอง กีฬาฟุตซอล (รุนอายุ 12 ปk ชาย)
1.เด็กชายณัฐพล รัตนสุภา
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
2.เด็กชายธนภัทร รัตนพล
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
3.เด็กชายปฏิภาณ ศรีทอง
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
4.เด็กชายชิติพัทธ เล็กพันธ
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง

- 42 ผลการดําเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์
5.เด็กชายญาณพัฒน กระหรีม
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
6.เด็กชายสรวิชญ ศิริสวัสดิ์
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
7.เด็กชายพีรัชชัย ยุวเชียร
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
8.เด็กชายธนากร ราชประดิษฐ
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
9.เด็กชายศิวพล การะเวช
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
10.เด็กชายอนพัทย เพ็ชรฤทธิ์
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
11.เด็กชายอภิพัฒน บ(าเหร็น
โรงเรียนเทศบาลวัดทาโพธิ์
12.เด็กชายธนวัฒน สาระพงษ
โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ
- เหรียญทองแดง วิ่ง 8x50 เมตร หญิง
1.เด็กหญิงสุนิสา วงษเลี้ยง
โรงเรียนเทศบาลวัดทาโพธิ์
2.เด็กหญิงพิชญาดา ดินแดง
โรงเรียนเทศบาลวัดทาโพธิ์
3.สาลิกา คะเนสม
โรงเรียนเทศบาลวัดทาโพธิ์
4.เด็กหญิงพิมพชนก กําพลเชษฐ
โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
5.เด็กหญิงจารุภา โมราศิลป‡
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
6.เด็กหญิงกรแก(ว อุปลา
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
7.เด็กหญิงกฤตกมล เพชรประสิทธิ์
โรงเรียนเทศบาลวัดท(าวโคตร
8.เด็กหญิงกุลธิดา ดิษฐรักษ
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย

- 43 ผลการดําเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์
9.เด็กหญิงอรอุมา รอดแก(ว
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
10.เด็กหญิงณัฏฐวรา เลขะจิตต
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
- เหรียญทองแดงหมากรุกไทย
1.เด็กหญิงพิชามญชุ เลนทัศน
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ
- เหรียญทองแดงหมากฮอส
1.เด็กชายอดิล สมจิต
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ
- เหรียญทองแดงเปตอง
1.เด็กหญิงรุริญา ธรรมณี
โรงเรียนเทศบาลวัดท(าวโคตร
งบประมาณ 3,286,433 บาท

ผลการดําเนินงาน
ผลสัมฤทธิ์
- การบริหารจัดการหอศิลป‡รวมสมัยเมืองคอน - ผลิตกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู(ทางด(านศิลปะ
เผยแพรผลงานที่มีคุณคาตอสาธารณชน
- สร(างเครือขายและพันธมิตรทางด(านศิลปะ
- ประชาชนสามารถเรียนรู(ศิลปะสามารถเผยแพร
ศิลปะตางๆได( ดําเนินกิจกรรม ดังนี้ เชน
1. นิทรรศการ กลุมหอไตร 2520
2. นิทรรศการกลุมศิลปะบุคคลทั่งไปรุนที่ 14
3. วาดเส(นสัญจร โดย อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ
4. นิทรรศการศิลปกรรมมหัศจรรยความฝGนของหนู
5. ศิลป$นน(อยตามรอยพอ ชมรมคนรักศิลป‡
6.นิทรรศการศิลปะสร(างสุขในงานศิลป‡ ชมรมคน
รักศิลป‡
7. ศิลปะนิพนธ สาขาจิตรกรรม
8. อบรมเชิงปฏิบัติการ และนิทรรศการเครื่อง
เคลือบดินเผา เทคนิค “รากุ”
9. ศิลป$นน(อมเกล(าถวายอาลัยองคอัครศิลป$น
งบประมาณ 268,926 บาท
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สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปGญญาท(องถิ่น
ผลการดําเนินงาน
- กิจกรรมสงเสริมงานประเพณี ศาสนา และ
วัฒนธรรม

ผลสัมฤทธิ์
- ทําให(เกิดการสงเสริม เผยแพรมรดกทาง
วัฒนธรรมและสืบสานประเพณีอันดีงามของ
จังหวัดนครศรีธรรมราชดังนี้
- กิจกรรมงานเทศกาลมหาสงกรานต
และแหนางดาน
- จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง
- จัดกิจกรรมงานประเพณีแหผ(าขึ้นธาตุ
- จัดกิจกรรมวันเข(าพรรษา
- จัดกิจกรรมประเพณีวันสาทรเดือนสิบ
- จัดกิจกรรมทอดกฐินตกค(าง
- จัดกิจกรรมวันขึ้นปkใหม
- จัดกิจกรรมวันชักพระ
- จัดกิจกรรมวันตรุษจีน
- จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา
- จัดกิจกรรมวันเข(าพรรษา
งบประมาณ 1,691,980 บาท

-สงเสริมแมบ(านและเยาวชนจัดกิจกรรมงาน
ประเพณีเดือนสิบ

-ชุมชนได(มีโอกาสแสดงออกและรวมอนุรักษ
ประเพณีอันดีงามของท(องถิ่น จํานวน 62 ชุมชน
จํานวน 1 ครั้ง/ปk
งบประมาณ 286,371 บาท
- ทําให(บริเวณพุทธภูมิรมรื่นเป#นที่ปฏิบัติธรรมของ
พุทธศาสนิกชน เป#นสวนหนึ่งของการจัดกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนาและสงเสริมการทองเที่ยว มี
การจัดจ(างเจ(าหน(าที่รักษาความสะอาดและ
ประชาสัมพันธ จํานวน 11 อัตรา
-จัดกิจกรรมรวมปฏิบัติธรรมประจําทุกเดือน
ดังนี้
เชน กิจกรรมหิ้วป$ˆนโตฟGงธรรมประจําเดือน
มีผู(สูงอายุจากศูนยสงเสริมผู(สูงอายุเทศบาล
นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล และพนักงาน/
ลูกจ(างเทศบาล
ผู(เข(ารวม จํานวน 2,640 คน
งบประมาณ 312,207 บาท

- บริหารจัดการพุทธภูมิ
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ผลการดําเนินงาน
- สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม

ผลสัมฤทธิ์
- ทําให(เกิดการสืบสานวัฒนธรรม และประเพณี
ภูมิปGญญาท(องถิ่นอันดีงาม
- ชุมชนได(จัดกิจกรรมทางด(านศาสนาเพื่ออนุรักษ
ไว(ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีท(องถิ่น และได(มี
การดําเนินงาน ดังนี้
- กิจกรรมวันเข(าพรรษา (แหเทียนพรรษา)
- กิจกรรมวันออกพรรษา (ลากพระ,ทอดกฐิน)
- กิจกรรมบริจาคในเดือนรอมฎอน
- งานสมโภชหลักเมือง
งบประมาณ 352,955 บาท
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4.ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
พัฒนาระบบคมนาคมขนสง ระบบการจราจร และไฟฟOาสาธารณะ ให(ทั่วถึงเพียงพอและ
ได(มาตรฐาน
เพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ํา และระบบปOองกันน้ําทวมอยางยั่งยืน
ผลการดําเนินงาน
กอสร(าง/ปรับปรุง ซอมแซมถนน

ผลสัมฤทธิ์
- กอสร(างถนน ค.ส.ล ถนน ค.ส.ล หนา 0.15 ม.
กว(าง 5.00 ม. ยาว 12.00 ม. ชวงที่ 2 ถนน
ค.ส.ล หนา 0.15 ม. กว(าง 5.00 ม. หรือพื้นที่
ไมน(อยกวา 355.00 ตร.ม บริเวณซอยประชา
นิมิต (ตอจากของเดิม) ชวงที่ 1 และชวงที่ 2
งบประมาณ 227,000 บาท
- กอสร(างถนน ค.ส.ล ถนนกว(าง 2.80-6.00 ม.
ยาว123.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม
น(อยกวา 415.00 ตร.ม. บริเวณซอยทานรม
งบประมาณ 326,000 บาท
-กอสร(างปูยางแอสฟGลติกคอนกรีต ถนนกว(าง
4.50-8.00 ม. ยาว 885.00 ม. หนา 0.05 ม.
หรือมีพื้นที่ไมน(อยกวา 5,037.00 ตร.ม. บริเวณ
ซอยหัวหลาง งบประมาณ 1,378,623 บาท
- กอสร(างถนน ค.ส.ล ถนนกว(าง 2.30-5.00 ม.
ยาว 107.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม
น(อยกวา 482.00 ตร.ม. บริเวณซอยตีนเป#ด
งบประมาณ 363,000 บาท
- กอสร(างถนน ค.ส.ล ถนนกว(าง 3.90-5.20 ม.
ยาว 115.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม
น(อยกวา 545.00 ตร.ม. บริเวณซอยโพธิ์ยายรถ
ตะวันออก งบประมาณ 404,000 บาท
- กอสร(างถนน ค.ส.ล ถนนกว(าง 5.00-6.10 ม.
ยาว 127.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม
น(อยกวา 688.00 ตร.ม. บริเวณซอยโพธิ์ยายรถ
ตะวันตก งบประมาณ 500,000 บาท

- 47 ผลการดําเนินงาน
- กอสร(าง/ปรับปรุง ซอมแซมถนน

ผลสัมฤทธิ์
- กอสร(างถนน ค.ส.ล ถนนกว(าง 4.10-6.10 ม.
ยาว 183.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม
น(อยกวา 919.00 ตร.ม. บริเวณซอบสบเดิม
งบประมาณ 653,884.72 บาท
- กอสร(างถนน ค.ส.ล ถนน ค.ส.ล กว(าง 4.00 ม.
ยาว 37.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม
น(อยกวา 148.00 ตร.ม. บริเวณ ทางเข(าวัดบุญ
นารอบ งบประมาณ 96,000 บาท
- กอสร(างถนน ค.ส.ล ถนน ค.ส.ล กว(าง 5.00 ม.
ยาว 142.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม
น(อยกวา 710.00 ตร.ม. บริเวณซอยบุญพา 5
งบประมาณ 479,000 บาท
- กอสร(างถนน ค.ส.ล ถนน ค.ส.ล กว(าง 5.00 ม.
ยาว 123.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม
น(อยกวา 615.00 ตร.ม. บริเวณซอยบุญพา 7
งบประมาณ 429,000 บาท
- กอสร(างถนน ค.ส.ล ถนน ค.ส.ล กว(าง 4.00 ม.
ยาว 130.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม
น(อยกวา 520.00 ตร.ม. บริเวณซอยเพชรไทย
พงษ งบประมาณ 400,000 บาท
- กอสร(างถนน ค.ส.ล ถนน ค.ส.ล กว(าง 5.00 ม.
ยาว 98.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม
น(อยกวา 490.00 ตร.ม. บริเวณซอยตาแบน
งบประมาณ 346,000 บาท
- กอสร(างถนน ค.ส.ล ถนน ค.ส.ล กว(าง 4.00 ม.
ยาว 238.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม
น(อยกวา 952.00 ตร.ม. บริเวณซอยหมอจิ๋ว
(ทวดทอง 1 แยก 1) งบประมาณ 684,400
บาท
- กอสร(างถนน ค.ส.ล ถนน ค.ส.ล กว(าง 2.352.70 ม. ยาว 80.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ไมน(อยกวา 205.00 ตร.ม. บริเวณซอยมี
ชัย งบประมาณ 133,000 บาท

- 48 ผลการดําเนินงาน
- กอสร(าง/ปรับปรุง ซอมแซมถนน

ผลสัมฤทธิ์
- กอสร(างถนน ค.ส.ล ถนน ค.ส.ล กว(าง 3.004.00 ม. ยาว 167.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ไมน(อยกวา 555.00 ตร.ม. บริเวณซอยวัด
หัวอิฐจากประตูวัดหัวอิฐไปทางทิศใต(ถึงถนน
ค.ส.ล ของเดิม งบประมาณ 360,000 บาท
- กอสร(างถนน ค.ส.ล ถนน ค.ส.ล กว(าง 2.203.20 ม. ยาว 54.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ไมน(อยกวา 156.00 ตร.ม. บริเวณซอย
หลังวัดชะเมา 4 งบประมาณ 101,000 บาท
- กอสร(างถนน ค.ส.ล ถนน ค.ส.ล กว(าง 2.003.30 ม. ยาว 47.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ไมน(อยกวา 134.00 ตร.ม. บริเวณซอย
หลังวัดชะเมา 2 งบประมาณ 87,000 บาท

- กอสร(าง/ปรับปรุงถนนและทอ รางระบายน้ํา

- กอสร(างถนน ค.ส.ล และทอระบายน้ํา ค.ส.ล
ถนน ค.ส.ล หนา 0.15 ม. กว(าง 6.00 ม. ยาว
90.00 ม. หรือมีพื้นที่ไมน(อยกวา 540.00 ตร.
ม. พร(อมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเส(นผาน
ศูนยกลาง 0.60 ม. ความยาว 10.00 ม.
จํานวน 1 จุด บริเวณแยกจากถนนทาซักซอย 3
งบประมาณ 377,5000 บาท
- กอสร(างปูยางแอสฟGลทติกคอนกรีต และราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล ถนนกว(าง 9.30-11.80 ม.
ยาว 100.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม
น(อยกวา 992.00 ตร.ม. และรางระบายน้ํา
ค.ส.ล ภายในกว(าง 0.40 ม. ยาว 100.00 ม.
พร(อมตีเส(นจราจร บริเวณถนนมังคุด (ฝGˆงทิศใต()
งบประมาณ 642,500 บาท
- กอสร(างถนน ค.ส.ล และรางระบายน้ํา ค.ส.ล
ถนน ค.ส.ล กว(าง 3.30 ม. ยาว 49.00 ม. หนา
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมน(อยกวา 161.00 ตร.ม.
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล ภายในกว(าง 0.40 ม.
ยาว 49.00 ม. บริเวณซอยสนิทใจ แยก 1 (ฝGˆง
ทิศใต() งบประมาณ 253,252.50 บาท

- 49 ผลการดําเนินงาน
- กอสร(าง/ปรับปรุงถนนและทอ รางระบายน้ํา

ผลสัมฤทธิ์
- กอสร(างถนน ค.ส.ล และรางระบายน้ํา ค.ส.ล
ถนน ค.ส.ล กว(าง 2.30-3.40 ม. ยาว 77.00
ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมน(อยกวา
184.00 ตร.ม. และรางระบายน้ํา ค.ส.ล ภายใน
กว(าง 0.40 ม. ยาว 77.00 ม. บริเวณซอยธรรม
ธารา งบประมาณ 300,000 บาท
- กอสร(าง ค.ส.ล และรางระบายน้ํา ค.ส.ล ถนน
ค.ส.ล กว(าง 2.70-3.70 ม. ยาว 57.00 ม.
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมน(อยกวา 193.00
ตร.ม. และรางระบายน้ํา ค.ส.ล ภายในกว(าง
0.40 ม. ยาว 57.00 ม. บริเวณซอยหลังวัด
ชะเมา 5 งบประมาณ 259,000 บาท
- กอสร(างถนน ค.ส.ล และยกระดับฝารางระบาย
น้ํา ค.ส.ล เดิม ถนน ค.ส.ล เดิม กว(าง 2.403.60 ม. ยาว 50.00 ม หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ไมน(อยกวา 135.00 ตร.ม. และยกฝาราง
ระบายน(พ ค.ส.ล เดิม ยาว 50.00 ม. บริเวณฝGˆง
ทิศใต(ซอยหลังวัดชะเมา 3 งบประมาณ
132,500 บาท
- กอสร(างถนน ค.ส.ล และรางระบายน้ํา ค.ส.ล
ถนน ค.ส.ล กว(าง 1.60-2.80 ม. ยาว 49.00
ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมน(อยกวา
105.00 ตร.ม. และรางระบายน้ํา ค.ส.ล ภายใน
กว(าง 0.40 ม ยาว 49.00 ม. บริเวณฝGˆงทิศใต(
ซอยหลังวัดชะเมา 1 งบประมาณ 191,500
บาท
- กอสร(างถนน ค.ส.ล และรางระบายน้ํา ค.ส.ล
ถนน ค.ส.ล กว(าง 2.70-3.00 ม. ยาว 33.00
ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมน(อยกวา 93.00
ตร.ม. และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายในกว(าง
0.40 ม. ยาว 66.00 ม. บริเวณฝGˆงทิศใต(ซอยแม
พร(อม งบประมาณ 220,000 บาท

- 50 ผลการดําเนินงาน
- กอสร(าง/ปรับปรุงถนนและทอ รางระบายน้ํา

ผลสัมฤทธิ์
- กอสร(างยกระดับถนน ค.ส.ล และรางระบายน้ํา
ค.ส.ล ถนน ค.ส.ล กว(าง 2.80 ม. ยาว 261.00
ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมน(อยกวา
746.00 ตร.ม. และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ภายในกว(าง 0.40 ม. ยาว 261.00 ม. บริเวณ
ซอยศรีปราชญพัฒนา งบประมาณ 929,900
บาท
- กอสร(างถนน ค.ส.ล และรางระบายน้ํา ค.ส.ล
ถนน ค.ส.ล กว(าง 4.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนา
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมน(อยกวา 200.00 ตร.ม.
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายในกว(าง 0.40 ม.
ยาว 50.00 ม. บริเวณซอยสิริสงคราม
งบประมาณ 264,000 บาท
- กอสร(างถนน ค.ส.ล และรางระบายน้ํา ค.ส.ล
ถนน ค.ส.ล กว(าง 2.00 ม. ยาว 80.00 ม. หนา
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมน(อยกวา 160.00 ตร.ม.
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายในกว(าง 0.40 ม.
ยาว 80.00 ม. บริเวณซอยต(นหว(า 1
งบประมาณ 319,000 บาท
- กอสร(างถนน ค.ส.ล และรางระบายน้ํา ค.ส.ล
ถนน ค.ส.ล กว(าง 4.00 ม. ยาว 90.00 ม. หนา
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมน(อยกวา 360.00 ตร.ม.
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายในกว(าง 0.40 ม.
ยาว 90.00 ม. บริเวณซอยแสนธรรม
งบประมาณ 477,000 บาท
- กอสร(างถนน ค.ส.ล และรางระบายน้ํา ค.ส.ล
ถนน ค.ส.ล กว(าง 5.00 ม. ยาว 80.00 ม. หนา
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมน(อยกวา 400.00 ตร.ม.
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายในกว(าง 0.40 ม.
ยาว 80.00 ม. บริเวณซอยประชาอุทิศ แยก 1
งบประมาณ 495,000 บาท
- กอสร(างถนน ค.ส.ล และรางระบายน้ํา ค.ส.ล
ถนน ค.ส.ล กว(าง 3.00-8.00 ม. ยาว 80.00
ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมน(อยกวา
380.00 ตร.ม. และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ภายในกว(าง 0.40 ม. ยาว 80.00 ม. บริเวณ
ซอยเทวบุรี 1 งบประมาณ 496,000 บาท

- 51 - 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. ติดตั้งชุดระบายตะกอน Blow Of
งบประมาณ 21,860.10 บาท
2. ซอมทอเมนและทอเข(าบ(าน ถนนนครศรี ปากพนัง งบประมาณ 18,833.27 บาท
3. ซอมทอเมนซอยสนิทใจ
งบประมาณ 2,939.29 บาท
4. ปรับปรุงทอเมนหมูบ(านธนานคร
งบประมาณ 33,309.10 บาท
5. ปรับปรุงทอเมนชุมชนคูขวาง เขต 1
งบประมาณ 3,962.21 บาท
6. ปรับปรุงทอเมนชุมชนบ(านตก
งบประมาณ 1,164.16 บาท
7. ปรับปรุงทอเมนซอยสนิทใจ แยก 1
งบประมาณ 2,939.25 บาท
8. ย(ายทอเมนประปาหน(าหมูบ(านนครเลควิว
งบประมาณ 62,996.25
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 148,003.47 บาท

ผลการดําเนินงาน
- ติดตั้งเครื่องจายแกsสคลอรีน

ผลสัมฤทธิ์
- ติดตั้งเครื่องจายแกsสคลอรีน
ขนาด 2 กก/ชม จํานวน 4 ชุด แบงเป#น ดังนี้
- โรงกรองน้ําประตูชัย 2 ชุด และ
- โรงกรองน้ําทวดทอง 2 ชุด
งบประมาณ 301,460 บาท

- 52 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ํา และระบบปOองกันน้ําทวมอยางยั่งยืน
ผลการดําเนินงาน
ผลสัมฤทธิ์
- กอสร(าง/ปรับปรุงระบบระบายน้ํา
- ทําให(ระบายน้ําได(รวดเร็วขึ้น และลดปGญหา
น้ําทวมขังได( ดําเนินการดังนี้ เชน
- กอสร(างทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเส(นผา
ศูนยกลาง 0.80 ม. ความยาว 90.00 ม.
พร(อมบอพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.30x 1.45 ม.
จํานวน 9 บอ บริเวณซอยนิยมสุข 1
(ฝGˆงทิศเหนือ)
งบประมาณ 304,000 บาท
- กอสร(างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายในกว(าง
0.40 ม. ยาว 127 ม. บริเวณซอย
บุญนารอบ 2 ฝGˆงทิศตะวันตก
งบประมาณ 342,000 บาท
- กอสร(างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายในกว(าง
0.40 ม. ยาว 210 ม. บริเวณถนนหลัง
วัดสวนป•าน ฝGˆงทิศตะวันตก
งบประมาณ 567,000 บาท
การจัดตั้งศูนยซอมและบริการประชาชน 24 ชั่วโมง เรียกวา “หนวย BEST”
ผลการดําเนินงาน
ผลสัมฤทธิ์
- จ(างเหมาจัดเก็บคาน้ําประปา
- ทําให(เกิดความสะดวก และรวดเร็วในการจัด
เก็บคาน้ําประปา
- จ(างเหมาเจ(าหน(าที่ปฏิบัติงาน
จํานวน 20 อัตรา
งบประมาณ 1,954,711.23 บาท
- จ(างเหมาซอมบํารุงระบบทอน้ําประปา
- ทําให(เกิดประสิทธิภาพในการผลิต และการซอม
บํารุงระบบน้ําประปา
- จ(างเหมาเจ(าหน(าที่ปฏิบัติงาน จํานวน 23
อัตรา
งบประมาณ 2,378,600 บาท
- จ(างเหมาผลิตและสูบจายน้ําประปา
- ทําให(เกิดประสิทธิภาพในการผลิตน้ําประปา
- จัดจ(างเจ(าหน(าที่ปฏิบัติงาน จํานวน 21 อัตรา
- การผลิตน้ําประปา
จํานวน 58,000 ลูกบาศกเมตร/วัน
- ครัวเรือนที่ใช(น้ําประปา
จํานวน 38,000 ครัวเรือนวัน
งบประมาณ 2,136,200 บาท

- 53 ผลการดําเนินงาน
-จ(างเหมามาตรวัดน้ําประปา

- เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของสํานักการชาง

- เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสถานีขนสง
ผู(โดยสาร

-รักษาซอมแซมไฟฟOาสาธารณะ

ผลสัมฤทธิ์
- ทําให(เกิดประสิทธิภาพในการจดมาตรวัดน้ํา
ประปา
- จ(างเหมาเจ(าหน(าที่ปฏิบัติงานจดมาตรวัดน้ํา
ประปา จํานวน 30 อัตรา
งบประมาณ 3,331,500 บาท
-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 432,000 เที่ยว/ปk
จํานวนคนที่มาใช(บริการสถานี
396,000 คน/ปk
งบประมาณ 2,337,100 บาท
- ทําให(มีแสงสวางเพียงพอ เกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
- ดําเนินการจ(างเหมาเอกชนในการดูแลรักษา
ซอมแซมไฟฟOาสาธารณะในเขตเทศบาล
จํานวน 4 เขต
- ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชได(รับความสงบและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินรวมถึงการใช(ถนนและเส(น
ทางภายในเขตเทศบาล
งบประมาณ 600,000 บาท

- 54 5. ดานเศรษฐกิจ
จัดศูนยกลางพัฒนาอาชีพสําหรับชุมชน ลานค(าชุมชน พัฒนายานการค(าเดิมของเมือง
และจัดตลาดน้ําเมืองลิกอร เพื่อเสริมสร(างรายได(
ผลการดําเนินงาน
- ฝ~กอบรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให(กับประชาชนในเขต
เทศบาล

-สถานธนานุบาล (โรงรับจํานํา) เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ประจําปkงบประมาณ 2560

ผลสัมฤทธิ์
- ประชาชนในชุมชนมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได(
ให(กับครอบครัว และใช(เวลาวางให(เกิดประโยชน
- ดําเนินการฝ~กอบรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
ให(กับประชาชนที่สนใจประกอบอาชีพใน 62
ชุมชน ดังนี้เชน
- ฝ~กอบรม “หลักสูตรการทําดอกไม(จันทน
จํานวน 1 รุนๆ ละ จํานวน 30 คน
- กิจกรรมจิตอาสาประดิษฐดอกไม(จันทน
พระราชทาน
จํานวน 1 รุนๆ ละ จํานวน 100 คน
งบประมาณ 208,820 บาท
- เพื่อชวยแก(ปGญหาคาครองชีพ และเป#นแหลง
เงินทุนหมุนเวียนในครัวเรือนของประชาชน
จํานวนผู(มารับบริการดังนี้
- ผู(นําสิ่งของมารับจํานํา จํานวน 61,824 คน
จํานวนเงิน 1,159,598,200 บาท
- จํานวนผู(มาไถถอน จํานวน 59,326 คน
จํานวนเงิน 1,123,931,000 บาท
- ของหลุดจํานํา จํานวน 1,341 รายการ
จํานวนเงิน 19,201,950 บาท
- ผู(มารับบริการโรงรับจํานําทั้งหมด
จํานวน 121,168 ราย
- เงินทุนหมุนเวียน
จํานวน 27,516,656.76 บาท
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ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร(างพื้นฐานด(านการทองเที่ยว สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม
ที่สงเสริมการทองเที่ยวในรูปแบบตางๆ
ผลการดําเนินงาน
ผลสัมฤทธิ์
- การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
- ทําให(จํานวนนักทองเที่ยวเข(ามาเที่ยวในจังหวัด
นครศรีธรรมราชเพิ่มมากขึ้น คนในท(องถิ่นมีรายได(
เพิ่มมากขึ้น และอนุรักษ สงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษประเพณี วัฒนธรรมอันดี
งามของไทย
-กิจกรรมพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวดังนี้
-งานเทศกาลมหาสงกรานต และแหนางดาน
-งานประเพณีลอยกระทง
-งานประเพณีแหผ(าขึ้นธาตุ
-จัดกิจกรรมวันเข(าพรรษา
-ประเพณีวันสารทเดือนสิบ
-จัดกิจกรรมวันขึ้นปkใหม
-จัดกิจกรรมวันชักพระ
-จัดกิจกรรมวันตรุษจีน
-จัดทําสื่อประชาสัมพันธ และเผยแพร สงเสริม
การทองเที่ยว
เชน คูมือไหว(พระนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมือง
นครศรีธรรมราช
จํานวน 3,000 ฉบับ
- จัดกิจกรรมนั่งรถชมเมืองเลาเรื่องเมืองลิกอร
จํานวน 106 ครั้งตอปk
จํานวนผู(นั่งรถชมเมืองฯ 5,581 คนตอปk
จัดจ(างเจ(าหน(าที่ปฏิบัติงานจํานวน 2 อัตรา
งบประมาณ 192,000 บาท

- 56 6. ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ปรับปรุงภูมิทัศน ภูมิสถาปGตย 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 1,404,000 บาท

- เก็บขนขยะมูลฝอยโดยเอกชน

-จัดการเก็บขนขยะมูลฝอยทุกวัน เกิดความเป#น
ระเบียบเรียบร(อยสวยงาม จํานวน 5 เขต
จํานวนเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 128 ตัน/วัน
งบประมาณ 8,726,646.40 บาท

- จ(างตัดหญ(าโดยเอกชน

- ถนน ตรอก ซอย ตางๆในเขตเทศบาลมีความ
เป#นระเบียบเรียบร(อย แบงออกเป#นจํานวน 5
ในเขตเทศบาล
งบประมาณ 2,002,792 บาท
- ปGญหาการระบายน้ําได(รับการดูแลและแก(ไข
เกิดความสวยงามและความเป#นระเบียบ
เรียบร(อยภายในเขตเทศบาล มีการจัดจ(าง
เจ(าหน(าที่ปฏิบัติงานด(านการกําจัดสิ่งปฏิกูลและ
ขยะมูลฝอย การบํารุงรักษาระบบการระบายน้ํา
การบําบัดน้ําเสีย ฯลฯ จํานวน 90 อัตรา
-ระบบระบายน้ํามีความคลองตัว ทําให(แก(ปGญหา
น้ําทวมขังในพื้นที่ภายในเขตเทศบาล ดังนี้
- ดูดล(างทอระบายน้ํา จํานวน 115 แหง
- ลอกผักตบชวา/ขยะในคลอง จํานวน 5 แหง
- วางทอระบายน้ําชั่วคราว แก(ไขปGญหาน้ําทวม
จํานวน 25 แหง
งบประมาณ 8,640,000 บาท

- พัฒนาและแก(ไขปGญหาสิ่งแวดล(อม

- 57 ผลการดําเนินงาน
- รักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาล

- รณรงคการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ

- 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 9,360,000 บาท
- รณรงคทําความสะอาดกวาดขยะ ถางหญ(า
ลอกผักตบชวา และกําจัดวัชพืชคลองในเขต
เทศบาลตามสวนสาธารณะ สถานที่ตางๆ ใน
โอกาสวันสําคัญ
งบประมาณ 297,700 บาท
- องคกรชุมชนมีความเข(มแข็ง สามารถควบคุม
ปOองกันและแก(ไขปGญหาสิ่งแวดล(อมได(ของชุมชน
ภายในเขตเทศบาล ดังนี้
- จัดจ(างเจ(าหน(าที่เก็บขยะในชุมชนที่รถเก็บขยะเข(า
ไมถึง จํานวน 2 อัตรา จํานวน 2 แหง
งบประมาณ 86,400 บาท
- ปGญหาด(านกลิ่นจากการยอยสะลายของ
สารอินทรียได(รับการแก(ไข มีการดําเนินการบําบัด
น้ําเสียคลองในเขตเทศบาลและสถานที่อื่นๆ เชน
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย โรงฆาสัตว สวนสัตว ตาม
ชุมชนตางๆ และแหลงน้ําอื่นๆ ลดกลิ่นจากการยอย
สลายของสารอินทรีย
- ลดปGญหาน้ําเนา จํานวน 20 แหง
จํานวนคลอง 5 สาย
- การใช( EM จุลินทรียธรรมชาติ
จํานวน 332,000 ลิตร/ปk
งบประมาณ 300,000 บาท
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“เทศบาลสีเขียว” โดยจัดพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลเพื่อลดมลพิษ
ผลการดําเนินงาน
- ดูแลสวนสาธารณะและสวนหยอมในเขต
เทศบาล

ผลการดําเนินงาน

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
ผลสัมฤทธิ์
8. เกาะกลางถนนคูขวาง
9. เกาะกลางถนนทาโพธิ์
10. เกาะกลางถนนหน(าโรงแรม JB
11. ถนนนครศรีฯ - พรหมคีรี
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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 560 ราย
- ให(คําปรึกษา รวม 560 ราย
งบประมาณ 200,000 บาท
- ควบคุมปOองกันวัณโรค และการดูแลผู(ป•วย - ผู(ป•วยวัณโรคในเขตเทศบาลได(รับการดูแลรักษา
แบบมีพี่เลี้ยง
โดยวิธี DOT s จํานวน 76 ราย
- เยี่ยมบ(านผู(ป•วยวัณโรคในเขตเทศบาล จํานวน
8,795 ราย
งบประมาณ 50,000 บาท
- การปOองกัน ควบคุม ดูแลรักษาผู(ป•วย และ - ผู(ติดเชื้อและผู(ป•วยเอชไอวี ที่ขึ้นทะเบียนการ
ผู(ติดเชื้อเอชไอวี
รักษาทั้งสิ้น และได(รับการดูแลรักษาทางการ
แพทยในการรักษา ปOองกันโรคแทรกซ(อน รับยา
ต(านไวรัส จํานวน 500 ราย
- ให(คําปรึกษาในการดูแลตนเอง การปOองกัน
การแพรกระจายเชื้อ จํานวน 560 ราย
สรุปผลการรักษาตามตัวชี้วัด
1. ร(อยละของการตรวจ CD4 ครั้งแรกหลังการ
วินิจฉัยและกอนเริ่มยาต(านไวรัส 100 %
2. ร(อยละของผู(ที่มีการตรวจ VL อยางน(อย 1
ครั้ง ในปkแรกของการเริ่มยา 100 %
3. ร(อยละของการเริ่มยาต(านไวรัสตามเกณฑ
มาตรฐาน 100 %

- 60 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 81.13 %
8. ร(อยละของผู(ป•วยที่ได(รับการประเมิน
Adherence ในการกินยาต(านไวรัส 100 %
งบประมาณ 200,000 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 135 อัตรา
งบประมาณ 26,159,725 บาท
- การดูแลผู(ป•วยหลอดเลือดหัวใจ อบรมให(ความรู( 1. ผู(เข(ารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได(แก
พยาบาลวิชาชีพ แนวทางในการดูแลผู(ป•วยหลอด
พยาบาลวิชาชีพจํานวน 288 คน
เลือดหัวใจ การอานกราฟ ฯลฯ
งบประมาณ 111,877 บาท

- 61 ผลการดําเนินงาน
- ควบคุมวัณโรคและการดูแลผู(ป•วยวัณโรค
แบบมีพี่เลี้ยง

- ศูนยบริการสาธารณสุขต(นแบบ

ผลสัมฤทธิ์
- ผู(ป•วยวัณโรคในเขตเทศบาลได(รับการดูแลรักษา
ขึ้นทะเบียน TB01 และได(รับการดูแลรักษาด(วย
ระบบการดูแลแบบมีพี่เลี้ยง (DOTS)
จํานวน 76 ราย
- เยี่ยมบ(านผู(ป•วยวัณโรคในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จํานวน 76 ราย คิดเป#น
8,795 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 50,000 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(าที่ผู(ชวยพยาบาล 2 ตําแหนง
- แมบ(าน 2 ตําแหนง
2. ประเมินศูนยบริการผานเกณฑมาตรฐานการ
ขึ้นทะเบียน สปสท. ประจําปk จํานวน 5 แหง
งบประมาณ 2,500 บาท

- 62 ผลการดําเนินงาน
- การให(บริการผู(ป•วยของศูนยบริการ
สาธารณสุขเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

-

ผลสัมฤทธิ์
- ศูนยบริการสาธารณสุขชุมชน 5 มุมเมือง ดังนี้
- ศูนยบริการสาธารณสุขศรีทวี
ผู(ป•วยมารับบริการ จํานวน 1,628 ราย รวม
5,284 ครั้ง
- ศูนยบริการสาธารณสุขทุงจีน
ผู(ป•วยมารับบริการ จํานวน 1,115 ราย รวม
3,558 ครั้ง
- ศูนยบริการสาธารณสุขศาลามีชัย
ผู(ป•วยมารับบริการ จํานวน 1,199 ราย รวม
3,803 ครั้ง
- ศูนยบริการสาธารณสุขคูขวาง
ผู(ป•วยมารับบริการ จํานวน 1,565 ราย รวม
5,444 ครั้ง
- ศูนยบริการสาธารณสุขโพธิ์เสด็จ
ผู(ป•วยมารับบริการ จํานวน 1,334 ราย รวม
4,224 ครั้ง

- 63 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท(องถิ่น
ผลการดําเนินงาน
ผลสัมฤทธิ์
คัดกรองสุขภาพเฝOาระวังโรคเบาหวานและ
จากการคัดกรองพระภิกษุ แมชี และบุคลากรในวัด
ความดันโลหิตสูง พระภิกษุ แมชี และบุคลากร เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได(รับการคัด
ในวัด เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
กรอง 181 ราย พบวาเสี่ยงตอ DM/HT จํานวน
5/8 ราย ปกติ 173 ราย
งบประมาณ 5,290 บาท
คัดกรองสายตานักเรียน และชวยเหลือความ นักเรียนชั้น ป.1 ของโรงเรียนเทศบาลนคร
ผิดปกติทางสายตาในนักเรียนสังกัด เทศบาล นครศรีธรรมราช จํานวน 9 โรงเรียน ได(รับการ
นครนครศรีธรรมราช
ตรวจคัดกรองทั้งสิ้น 1,274 คน พบวานักเรียนมี
ปGญหาทางสายตา 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 ปk ผู(เข(ารวม
โครงการจํานวน 28 คน
งบประมาณ 7,150 บาท
ปOองกันและควบคุมโรคมือเท(าปากเทศบาล
ครูหรือผู(ดูแลเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือศูนย
นครนครศรีธรรมราช
พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนระดับอนุบาล หรือ
ชุมชนในพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได(รับ
การอบรมเกี่ยวกับโรคมือเท(าปาก จํานวน 40 คน
งบประมาณ 47,102 บาท

- 64 ผลการดําเนินงาน
- การสงเสริมทันตสุขภาพ

ผลสัมฤทธิ์
- ประชาชนมีสุขภาพฟGน และชองปากที่ดี
- ประชาชนผู(เข(ารับบริการในคลินิกทันตกรรม
และมีสุภาพฟGนที่ดี จํานวน 7,552 ราย
งบประมาณ 2,000,000 บาท

- การบริการแพทยแผนไทยในสถานพยาบาล
และชุมชน
1.แพทยแผนไทยในสถานพยาบาล

- จัดบริการแพทยแผนไทยในสถานพยาบาล
และชุมชน ประชาชนได(รับบริการอยางทั่วถึง
และลดภาระคาใช(จายในการรักษาพยาบาล
- ผู(เข(ารับบริการ จํานวน 4,843 คน
งบประมาณ 1,171,572 บาท
- อบรมให(ความรู(ในการคัดกรองและประเมินข(อเขา
เสื่อม รวม 33 ราย
- ให(บริการดูแลรักษาข(อเขาโดยการพอกยา
สมุนไพร รวม 41 ราย
งบประมาณ 74,500 บาท
- ให(บริการกายภาพบําบัดข(อเขาเสื่อม
รวม 34 ราย งบประมาณ 8,075 บาท

2. แพทยแผนไทยในชุมชน

3. กายภาพบําบัดในชุมชน
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ด(วนการตรวจสารพิษในอาหารตามหลักอนามัยสุขาภิบาล
ผลการดําเนินงาน
- เมืองนครอาหารปลอดภัย
เฝOาระวังความปลอดภัยอาหารที่วางจําหนาย
ในสถานที่กลุมเปOาหมาย ได(แก ตลาด
ร(านอาหาร แผงลอยจําหนายอาหาร
ห(างสรรพสินค(า และสถานศึกษาภายในเขต
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยการตรวจ
ประเมินสุขลักษณะทางด(านกายภาพ ตรวจ
วิเคราะหด(านเคมีเพื่อตรวจหาสารเคมีปนเปƒ„อน
ในอาหาร และตรวจวิเคราะหทางด(านชีวภาพ
ด(วยชุดทดสอบเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรียขั้นต(น
(SI-2) รวมถึงให(คําแนะนําผู(ประกอบการตาม
หลักสุขาภิบาล

ร(านอาหารปลอดภัย ใสใจสุขภาพ

ผลสัมฤทธิ์
- ตรวจวิเคราะหด(านเคมีเพื่อตรวจหาสารเคมี
ปนเปƒ„อนในอาหาร และตรวจวิเคราะหทางด(าน
ชีวภาพด(วยชุดทดสอบเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรีย
ชั้นต(น
- การตรวจและให(คําแนะนําทางด(านกายภาพ
สุขาภิบาลและสิ่งแวดล(อมของสถานประกอบการ
ด(านอาหารตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จํานวน
2,105 แหง
- การตรวจทางด(านเคมี เก็บตัวอยางและตรวจ
ด(วยชุดทดสอบอาหารเบื้องต(น
จํานวน 2,351 ราย รวม 5,290 ตัวอยาง
- การตรวจสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในผักและผลไม(
ด(วยชุดทดสอบ GT-Pesticide test kit
จํานวน 42 ราย รวม 1,576 ตัวอยาง
- การตรวจทางด(านชีวภาพด(วยชุดทดสอบ
โคลิฟอรมแบคทีเรีย (SI-2) จํานวน 2,105 ราย
15,572 ตัวอยาง
- การผลิตชุดทดสอบโคลิฟอรมแบคทีเรีย (SI-2)
ในห(องปฏิบัติการ จํานวน 16,000 ขวด
งบประมาณ 208,642.50 บาท
- ผู(ประกอบการร(านอาหารในเขตเทศบาล
นครนครศรีธรรมราชได(รับการอบรมด(านสุขาภิบาล
อาหาร จํานวน 300 คน
- ร(านอาหารในเขตเทศบาลที่ผานเกณฑมาตรฐาน
กําหนด และอยูในเกณฑได(รับปOายรับรองมาตรฐาน
“อาหารสะอาดปลอดภัย ใสใจผู(บริโภค”
จํานวน 300 ร(าน
- ผู(ประกอบการร(านอาหารในเขตเทศบาลได(รับ
มอบวุฒิบัตรหลังการอบรม จํานวน 300 คน
คิดเป#นร(อยละ 100 จากจํานวนผู(ประกอบการ
ร(านอาหารในเขตเทศบาลที่เข(ารับการอบรมทั้งหมด
ผู(เข(ารวมโครงการฯ มีความพึงพอใจระดับคาเฉลี่ย
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- พัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร
ในสถานศึกษา

- เขียงจําหนายเนื้อสัตวอนามัยและตลาดสด
ถูกสุขลักษณะ

ผลสัมฤทธิ์
4.29 ซึ่งอยูในระดับที่มีความพึงพอใจมาก
งบประมาณ 250,000 บาท
-บุคลากรที่รับผิดชอบงานสุขาภิบาลอาหารใน
สถานศึกษา และผู(สัมผัสอาหารในโรงอาหารของ
สถานศึกษาพื้นที่เขตเทศบาล ได(รับการอบรม
ด(านสุขาภิบาล
จํานวน 160 คน
- สถานศึกษาในเขตเทศบาลที่ผานเกณฑมาตรฐาน
“อาหารสะอาดปลอดภัย ใสใจผู(บริโภค
จํานวน 51 แหง คิดเป#นร(อยละ 72.85 จาก
จํานวนสถานศึกษาที่เข(ารับการอบรมทั้งหมด
70 แหง
- บุคลากรที่รับผิดชอบงานสุขาภิบาลอาหารใน
สถานศึกษา และผู(สัมผัสอาหารในโรงอาหาร
ของสถานศึกษาในเขตเทศบาล รับมอบวุฒิบัตร
หลังการอบรม จํานวน 160 คน
ผู(เข(ารวมโครงการฯ มีความพึงพอใจระดับคาเฉลี่ย
4.43 ซึ่งอยูในระดับที่มีความพึงพอใจมาก
งบประมาณ 100,000 บาท
- สํารวจข(อมูลข(อมูลผู(ประกอบการที่มีการจําหนาย
เนื้อสัตวในเขตเทศบาล และตรวจให(คําแนะนําด(าน
สุขาภิบาลสถานที่จําหนายเนื้อสัตว
จํานวน 83 ราย ตลาดสด 8 แหง
- สุมเก็บตัวอยางปGสสาวะเพื่อตรวจสารตกค(างดังนี้
- สารเรงเนื้อแดง (แรคโตปามีน) ทําการตรวจ
ทั้งหมด 83 ตัวอยาง ไมผานเกณฑมาตรฐาน
....-....…
- สุมเก็บตัวอยางเนื้อสัตวเพื่อตรวจหาสารตกค(าง
- สารเรงเนื้อแดง (แรคโตปามีน) ทั้งสารตรวจ
ทั้งหมด 83 ตัวอยาง ไมผานเกณฑมาตรฐาน
.....-....
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ผลการดําเนินงาน
- การปOองกัน ควบคุมสัตวและแมลงพาหะนํา
โรค

ผลสัมฤทธิ์
- สํารวจลูกน้ํายุงลาย และแจกเอกสารแผนพับ
ประชาสัมพันธให(ความรู(เรื่องโรคไข(เลือดออก
จํานวน 58 ชุมชน 2,914 หลังคาเรือน
วัด 1 แหง (37 กุฏิ) โรงเรียน 2 แหง
โรงแรม 1 แหง สํานักงาน 1 แหง
-แจกทรายอะเบทเพื่อกําจัดลูกน้ํายุงลาย
จํานวน 2,914 ซอง
- สอบสวนโรค จํานวน 197 ราย
(โรคไข(เลือดออก 163 ราย และโรคมือเท(าปาก
19 ราย)
- เจ(าหน(าที่ดําเนินการปOองกันและควบคุมโรค
โดยการฉีดพนสารเคมีกําจัดยุง จํานวน 486
ราย รวม 30,457 หลังคาเรือน โดยใช(สาร
เคมีกําจัดยุง 2,996 ลิตร
งบประมาณ 728,572 บาท
- ปOองกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ(าและลดจํานวน - ผาตัดทําหมัน ฉีดวัคซีนปOองกันโรคพิษสุนัขบ(า
ประชาชากรสุนัขจรจัด
และยาคุมกําเนิดสัตวเลี้ยงที่มีเจ(าของ และ
สถานพยาบาลสัตวดังนี้
- ผาตัดทําหมันสุนัขและแมวจรจัด จํานวนรวม
สุนัข จํานวน
58 ตัว
63 ตัว
แมว จํานวน
5 ตัว
- ผาตัดทําหมันสุนัขและแมวมีเจ(าของ
สุนัข จํานวน 213 ตัว
จํานวนรวม
แมว จํานวน 659 ตัว
872 ตัว

- 68 ผลการดําเนินงาน

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

ผลสัมฤทธิ์
- ฉีดวัคซีนปOองกันโรคพิษสุนัข
สุนัข จํานวน 1,188 ตัว จํานวนรวม
แมว จํานวน 701 ตัว
1,889 ตัว
- เจ(าหน(าที่เข(าชุมชนจัดทําทะเบียนประวัติสุนัข
จํานวน 62 ชุมชน วัด จํานวน 30 แหง
- การจดทะเบียนประวัติสุนัขมีเจ(าของ
จํานวน 130 ราย และสุนัข จํานวน 635 ตัว
จัดจ(างเจ(าหน(าที่ปฏิบัติงาน จํานวน 4 อัตรา
งบประมาณ 150,000 บาท
- การเรงรัดและการจัดเก็บใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 บรรลุตาม
เปOาหมายซึ่งสถานประกอบการที่เข(าขายจะต(องมี
และได(รับใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ.
2535
จํานวน 4,387 ราย
-จัดจ(างเจ(าหน(าที่ปฏิบัติงาน จํานวน 5 อัตรา
งบประมาณ 3,157,800 บาท
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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
- ดําเนินการประเมินตลาดสดเทศบาล
นครศรีธรรมราช
- ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาตลาดสดนาซื้อ
- ดําเนินการจัดทําบอรดให(ความรู(และจัดให(มีเครื่อง
ชั่งกลางที่ได(มาตรฐานไว(บริการ
- ดําเนินการจัดประชุมสัมมนาแกผู(ประกอบ
กิจการ/ตัวแทนผู(ขายของในตลาดสด
- แตงตั้งคณะกรรมการทํางานสงเสริมและพัฒนา
ตลาดสดเทศบาลนครศรีธรรมราช
งบประมาณ 27,500 บาท
- พัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารริมบาท - ผู(จําหนายอาหารริมบาทวิถีและผู(จําหนายอาหาร
วิถี
ในศูนยอาหารเขตเทศบาล ได(รับการอบรมด(าน
สุขาภิบาลอาหาร จํานวน 250 คน
- สถานที่จําหนายอาหารริมบาทวิถีและศูนยอาหาร
ในเขตเทศบาลที่ผานเกณฑมาตรฐานกําหนด และ
อยูในเกณฑได(รับปOายรับรองมาตรฐาน
อาหารสะอาดปลอดภัย ใสใจผู(บริโภค”
จํานวน 250 แผง
- ผู(ประกอบการจําหนายอาหารในเขตเทศบาล
ได(รับมอบวุฒิบัตรหลังการอบรม จํานวน 250
คน คิดเป#นร(อยละ 100 จากจํานวน
ผู(ประกอบการจําหนายอาหารในเขตเทศบาลที่เข(า
รับการอบรมทั้งหมด
- ผู(เข(ารวมโครงการฯ มีความพึงพอใจโดยรวม
คาเฉลี่ย 4.27 ซึ่งอยูในระดับที่มีความพึงพอใจ
มากที่สุด
งบประมาณ 248,000 บาท
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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
จังหวัดทางภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ผู(เข(ารวมโครงการฯ มีความพึงพอใจโดยรวม
ในระดับคาเฉลี่ย 4.23 ซึ่งอยูในระดับที่ความ
พึงพอใจมาก
งบประมาณ 448,430 บาท
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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 2,304 ครั้ง
- สมาชิก จํานวน 4,960 รายแบงเป#น 3
กลุม ดังนี้
1. สมาชิกกลุม A (ผู(ป•วยติดเตียง)
จํานวน 122 ราย
2. สมาชิกกลุม B (ผู(ป•วยชวยเหลือตัวเองได(น(อย)
จํานวน 397 ราย
3. สมาชิกกลุม C (ผู(ป•วยชวยเหลือตัวเองได(ดี)
จํานวน 4,441 ราย
4. สมาชิกรายใหม จํานวน 109 ราย
ผู(ป•วยที่ได(รับบริการเปลี่ยนสายอาหารทางจมูก
ที่บ(าน
- ศูนยบริการสาธารณสุขศาลามีชัย
จํานวน 5 ราย
- ศูนยบริการ รพ.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
จํานวน 16 ราย
- ศูนยบริการสาธารณสุขคูขวาง จํานวน 3 ราย
- ศูนยบริการสาธารณสุขศรีทวี จํานวน 4 ราย
- ศูนยบริการสาธารณสุขโพธิ์เสด็จ
จํานวน 2 ราย
- ศูนยบริการสาธารณสุขทุงจีน จํานวน 1 ราย
รวมทั้งหมด 31 ราย
ผู(ป•วยที่ได(รับบริการเปลี่ยนสายปGสสาวะที่บ(าน
- ศูนยบริการสาธารณสุขศาลามีชัย
จํานวน 4 ราย
- ศูนยบริการ รพ.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
จํานวน 8 ราย
- ศูนยบริการสาธารณสุขคูขวาง จํานวน 1 ราย
- ศูนยบริการสาธารณสุขศรีทวี จํานวน 3 ราย
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ผลการดําเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์
- ศูนยบริการสาธารณสุขโพธิ์เสด็จ
จํานวน 2 ราย
- ศูนยบริการสาธารณสุขทุงจีน จํานวน 1 ราย
รวมทั้งหมด 19 ราย
หมายเหตุ ผู(ป•วยได(รับการเปลี่ยนสายปGสสาวะ
ที่บ(าน จํานวน 19 ราย มีการติดเชื้อทางเดิน
ปGสสาวะ จํานวน 1 ราย คิดเป#นร(อยละ 5.26
กิจกรรมการรักษาพยาบาลและฟƒ„นฟูสภาพ
- เยี่ยมบ(านโดยแพทย จํานวน 1,523 ครั้ง
- เยี่ยมบ(านโดยพยาบาล จํานวน 6,082 ครั้ง
- ทํากายภาพผู(ป•วยที่บ(าน จํานวน 107 ครั้ง
- เปลี่ยนสาย NG Tube ที่บ(าน
จํานวน 335 ครั้ง
- เปลี่ยนสาย Foley Catheter
จํานวน 242 ครั้ง
- ทําแผลที่บ(าน จํานวน 166 ครั้ง
- เจาะเลือดผู(ป•วยที่บ(าน จํานวน 959 ครั้ง
- รับผู(ป•วยฉุกเฉินที่บ(าน จํานวน 10 ครั้ง
- บริการยืมอุปกรณทางการแพทย
จํานวน 124 ครั้ง
- เยี่ยมบ(านสงตอจาก รพ.มหาราชนครศรีฯ
จํานวน 215 ครั้ง
- เยี่ยมบ(านสงตอจาก รพ.เทศบาลนครนครศรีฯ
จํานวน 174 ครั้ง
- บริการคลินิกอายุรกรรมโรคเรื้อรัง
(แพทยธวัชชัย) เฉลี่ยจํานวน 60 ราย/วัน
จํานวน 7,405 ครั้ง

