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คำนำ 
 
ตามท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   ได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561 – 2565)  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เมื่อวันที่  13  มิถุนายน  2562  นั้น 

เนื่องจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มีความจำเป็นต้องจัดเตรียมโครงการเพ่ือรองรับ 
ภารกิจที่เพิ่มขึ้น  และเป็นภารกิจที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนงาน/โครงการของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด 4  ข้อ ๒2 (1) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561 ให้
ดำเนินการตามระเบียบนี้ 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เพิ่มเติม  ฉบับที่ 14  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เพื่อให้ปัญหา/ความต้องการนำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง  
และการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ต่อไป 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 14   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 

ตามที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    ได้ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)   
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   ไปเมื่อวันที่  13  มิถุนายน   2562    นั้น 

เนื ่องจากการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ดังที ่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช     ยังไม่ครอบคลุมและสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชตามท่ีกำหนดไว้  จึงมีความจำเป็นต้องเพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและ
สถานการณ์ปัจจุบัน  ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘   หมวด 4  ข้อ ๒2 (1)  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561  
โครงการ/กิจกรรมที่เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 14 เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  นี้    มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  โดย
สามารถตอบสนองความต ้องการและแก ้ไขปัญหาความเด ือดร ้อนของประชาชนในเขต เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชมากที่สุด  ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ พร้อมกันนี้ยังเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา  และโครงการพัฒนาอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชอย่างเป็นรูปธรรม 

  ฉะนั้นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 14  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เพ่ือนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาท้องถิ่น  ต่อไป 
 
 



 
 
 
 

ผ.01 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ.01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1.) ด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร

   1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.) ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

   2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 0 0 0 0 7 33,106,000 7 33,106,000

   2.3  แผนงานการพาณิชย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 7 33,106,000 7 33,106,000

3.) ด้ำนส่ิงแวดล้อม  และทรัพยำกรธรรมชำติ

   3.1  แผนงานสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   3.2  แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 1 150,000 1 150,000

   3.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 1 150,000 1 150,000

ปี 2565 รวม 5 ปีปี 2564

เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 14

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

4.) ด้ำนสังคม  กำรศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม

   4.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500,000 1 500,000

   4.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   4.3  แผนงานการศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10,800,000 1 10,800,000

   4.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   4.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   4.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   4.7  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   4.8  แผนงานงบกลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11,300,000 2 11,300,000

5.) ด้ำนสำธำรณสุข  และกำรกีฬำ

  5.1  แผนงานสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 21 19,574,372 21 19,574,372

  5.2  แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   5.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500,000 1 500,000

  5.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 0 0 0 0 1 116,000 1 116,000

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 23 20,190,372 23 20,190,372

6.) ด้ำนเศรษฐกิจ

   6.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวมท้ังส้ิน 0 0 0 0 0 0 0 0 33 64,746,372 33 64,746,372

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี

ยุทธศำสตร์

ปี 2561



 
 
 
 

ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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แบบ ผ.02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.15 เมตร  -  -  -  - 4,550,000 ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง
ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 7.00-9.00 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ
ซอยเจริญสุข ยาว 358.00 เมตร ใช้ถนน

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

2,693.00 ตารางเมตร

และท่อระบายน้ า ค.ส.ล.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

0.60 เมตร พร้อมฝา

บ่อพักเหล็กรังผ้ึง ทุกระยะ

10.00 เมตร ยาว

358.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 14

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  การพัฒนาคน  ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 ก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล. เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.15 เมตร  -  -  -  - 2,016,000 ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง
และรางระบายน้ า ค.ส.ล. สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 0.36-2.06 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ
ซอยเศรษฐี 99 (ฝ่ังทิศเหนือ) เมตร ยาว 534.00 ใช้ถนน

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 488.00 ตาราง

เมตร และรางระบายน้ า

ค.ส.ล. ภายในกว้าง

0.40 เมตร ยาว

535.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

3 ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติก เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.05 เมตร  -  -  -  - 3,690,000 ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง
คอนกรีต และรางระบายน้ า สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 1.06 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ
ค.ส.ล. ซอยศรีนคร ยาว 1,024.00 เมตร ใช้ถนน

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

1,085.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้ า

ค.ส.ล. (ท้ัง 2 ฝ่ัง)

ภายในกว้าง 0.40

เมตร ยาว 1,036.00

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ก่อสร้างสถานีสูบน้ า เพ่ือ เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง  -บ่อรับน้ า ค.ส.ล.  -  -  -  - 3,500,000 ประชาชนมีความ ท าให้บ้านเรือนของ ส านักช่าง
ป้องกันอุทกภัย ชุมชน บ้านเรือนของประชาชน กว้าง 4.00 เมตร ยาว พึงพอใจร้อยละ 80 ประชาชนไม่ได้รับความ
ท่ามอญ 7.50 เมตร หรือมี เดือดร้อนจากปัญหา

ความจุของบ่อรับน้ า น้ าท่วมขัง
ไม่น้อยกว่า 115.00

ลูกบาศก์เมตร

 -บ่อดักขยะ ค.ส.ล.

กว้าง 1.50 เมตร ยาว

3.00 เมตร ลึก 2.85

เมตร หรือความจุของ

บ่อดักขยะไม่น้อยกว่า

8.26 ลูกบาศก์เมตร

 - พร้อมติดต้ังเคร่ือง

สูบน้ า แบบมอเตอร์

ไฟฟ้า ชนิดจุ่มน้ า 

ท่อดูด-ส่ง ไม่น้อยกว่า

8 น้ิว ขนาดอัตราการสูบ

ต่อเคร่ืองไม่น้อยกว่า 

250 ลูกบาศก์เมตร 

ต่อช่ัวโมง จ านวน 2 

เคร่ือง

 - ตู้ควบคุมเคร่ืองสูบน้ า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



7

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

พร้อมอุปกรณ์

ตามรูปแบบรายการ

ของเทศบาล

5 ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติก เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.05 เมตร  -  -  -  - 1,350,000 ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง
คอนกรีต และรางระบายน้ า สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 2.70-3.30 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ
ค.ส.ล. ซอยไม่มีช่ือ เมตร ยาว 130.00 ใช้ถนน
สุดซอยตีนเป็ด แยกไปทาง เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

ทิศตะวันออก น้อยกว่า 385.00

ตารางเมตร และราง

ระบายน้ า ค.ส.ล. 

(ด้านทิศเหนือ) ภายใน

กว้าง 0.40 เมตร ยาว

130.00 เมตร และ

รางระบายน้ า ค.ส.ล.

(ด้านทิศใต้) ภายในกว้าง

0.40 เมตร ยาว 

130.00 เมตร พร้อม

วางท่อเมนประปาท้ัง

สองฝ่ัง ยาวรวมไม่น้อย

กว่า 250.00 เมตร

ตามรูปแบบรายการ

ของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติก เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.05 เมตร  -  -  -  - 17,500,000 ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง
คอนกรีต ถนนซอยสวนหลวง สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 9.00 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ
ออก - ถนนพัฒนาการคูขวาง ยาว 485.00 เมตร ใช้ถนน

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

4,365.00 ตารางเมตร

พร้อมตีเส้นจราจร

และทางเท้าคอนกรีต

ท้ัง 2 ฝ่ัง กว้าง 2.50

เมตร ยาว 485.00

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 2,425.00 

ตารางเมตร และวางท่อ

ระบายน้ า ค.ส.ล. 

พร้อมบ่อพักขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 

0.80x1.00 เมตร

(ท้ังสองฝ่ัง) ยาว 

970.00 เมตร

พร้อมวางท่อเมนประปา

ตามรูปแบบรายการ

ของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 ปรับปรุงระบบแสง เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ถนน  - ปรับปรุงติดต้ังเสาไฟ  -  -  -  - 500,000 ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนท่ีใช้ ส านักช่าง
สว่างบนถนน ในการสัญจรไป-มา มี ชนิดเสารีด สูงไม่น้อยกว่า พึงพอใจร้อยละ 80 ถนนในการสัญจร
ราชด าเนิน  ถนน แสงสว่างเพียงพอ 9.00 เมตร ไป-มา มีแสงสว่าง
กะโรม ถนนพัฒนา สร้างความปลอดภัยใน จ านวนไม่น้อย เพียงพอ สร้างความ

การอ้อมค่าย การใช้รถใช้ถนน กว่า 10 ต้น ปลอดภัยในการใช้
 - ติดต้ังโคมไฟถนน LED

ไม่น้อยกว่า 200

วัตต์ จ านวน

ไม่น้อยกว่า 20

หลอด

 - พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

รวม 7 โครงการ  -  -  -  -  -  - 33,106,000  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดต้ังโปรแกรม 1. เพ่ือน าเทคโนโลยีมาใช้ ติดต้ังโปรแกรมข้อมูล - - - - 150,000 ร้อยละ 90 ของ 1. มีเทคโนโลยีมาใช้ กองสาธารณสุข

ข้อมูลการจัดเก็บค่าขยะ ในการจัดเก็บฐานข้อมูลค่าขยะ การจัดเก็บค่าขยะ ฐานข้อมูล ผู้ช าระค่าขยะ ในการจัดเก็บฐานข้อมูล และส่ิงแวดล้อม

สามารถใช้โปรแกรม (ข้อมูลจัดเก็บค่าขยะ สามารถตรวจสอบ ค่าขยะ และมีโปรแกรม

ตรวจสอบทะเบียนข้อมูล ไม่เกินกว่า 50,000 ราย) และรายงานผล ตรวจสอบทะเบียน

ค่าขยะได้ 1. สามารถตรวจสอบ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ข้อมูลค่าขยะได้

2. เพ่ือให้เกิดความสะดวก ทะเบียนข้อมูลค่าขยะได้  2. มีความสะดวกรวดเร็ว

และรวดเร็ว ประหยัดเวลา 2. สามารถพิมพ์รายงาน ประหยัดเวลาในการ

ในการท างาน และข้ันตอน การต้ังเก็บค่าขยะ ท างานและข้ันตอน

ในการปฏิบัติงานของ แยกเขต ประจ าเดือนได้ ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเจ้าหน้าท่ี 3. สามารถพิมพ์รายงาน ของพนักงานเจ้าหน้าท่ี

3.  เพ่ือให้การจัดเก็บเงิน สรุปยอดต้ังเก็บค่าขยะ 

ค่าขยะมูลฝอยเป็นไปตาม ประจ าเดือนได้

ประมาณการรายรับ 4. สามารถพิมพ์รายงาน

ท่ีต้ังเก็บไว้ หน้ีค้างค่าขยะ แยกเขต 

ประจ าเดือนได้

รวม 1 โครงการ  -  -  -  -  -  - 150,000  -  -  -

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 14

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดส่ือนิทรรศการ 1.เพ่ือจัดต้ังนิทรรศการเก่ียว จัดต้ังส่ือนิทรรศการ  -  -  -  - 500,000 ร้อยละ 80 ของ 1.มีส่ือนิทรรศการเก่ียว กองยุทธศาสตร์

Metaverse กับเทคโนโลยีท่ีทันสมัย Metaverse เยาวชน  นักเรียน กับเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และงบประมาณ

เทคโนโลยีสุดล้้าสู่โลก สู่โลกเสมือนจริง  และสามารถ เทคโนโลยีสุดล้้าสู่โลก นักศึกษา  สู่โลกเสมือนจริง  และ
เสมือนจริง ใช้งานได้จริง เสมือนจริง  ในอาคาร และประชาชนท่ัวไป สามารถใช้งานได้จริง

2.เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม อุทยานการเรียนรู้ ได้รับความรู้จาก 2.ส่งเสริมกิจกรรม
ผ่านส่ือนิทรรศการหลาก เมืองนครศรีธรรมราช นิทรรศการ ผ่านส่ือนิทรรศการหลาก
หลายรูปแบบ  และ Metaverse หลายรูปแบบ  และ
หลากหลายเร่ืองราว เทคโนโลยีสุดล้้าสู่โลก หลากหลายเร่ืองราว
เช่น การท่องเท่ียว  เสมือนจริง เช่น การท่องเท่ียว  
การศึกษา การค้า  หรือธุรกิจ การศึกษา การค้า  หรือธุรกิจ

เป็นต้น  ด้วยนวัตกรรม เป็นต้น  ด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีโลก และเทคโนโลยีโลก
เสมือนจริง เสมือนจริง
3.เพ่ือสร้างประสบการณ์ 3.สร้างประสบการณ์
เรียนรู้ใหม่ๆ ให้แก่ผู้เข้าชม เรียนรู้ใหม่ๆ ให้แก่ผู้เข้าชม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 14

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต    
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

นิทรรศการด้วยนวัตกรรม นิทรรศการด้วยนวัตกรรม

และเทคโนโลยีโลก และเทคโนโลยีโลก

เสมือนจริง เสมือนจริง

4.เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้สู่ 4.อุทยานการเรียนรู้

โลกเสมือนจริงแห่งใหม่ เมืองนครศรีธรรมราช

ท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีใน เป็นแหล่งเรียนรู้สู่

โลกอนาคต โลกเสมือนจริงแห่งใหม่

ท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีใน

โลกอนาคต

รวม 1 โครงการ  -  -  -  -  -  500,000  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.3 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือให้นักเรียนสังกัด สนับสนุนการจัด  -  -  -  - 10,800,000 ครูและนักเรียนได้รับ นักเรียนในสังกัดเทศบาล ส านักการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา เทศบาลมีทักษะในการ การเรียนการสอน การพัฒนาทักษะ มีทักษะในการส่ือสาร

(โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะ ส่ือสารภาษาอังกฤษใน ภาษาอังกฤษเพ่ือการ ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า ภาษาอังกฤษในห้องเรียน

การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ ห้องเรียนและชีวิตประจ าวัน ส่ือสาร จ านวน 10 รร. ร้อยละ 80 และในชีวิตประจ าวัน

ส่ือสาร)

รวม 1 โครงการ  -  -  -  -  -  - 10,800,000  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 14

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต    
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  และการกีฬา
5.1 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการบริหารจัดการ 1. บริหารจัดการกองทุนให้มี สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ 1,244,803.60 1. คณะกรรมการและ 1.แผนงานหรือโครงการ กองทุน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ ประสิทธิภาพให้มีวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์บริหารจัดการ อนุกรรมการกองทุนฯ หรือกิจกรรมท่ีผ่าน หลักประกัน

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เหมาะสมเพียงพอต่อการใช้ การด าเนินงานในปีงบ สามารถจัดการกองทุนฯและ อนุมัติเป็นไปตามวัตถุ สุขภาพ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งานโดยการสนับสนุนครุภัณฑ์ ประมาณจัดท าแผน มีการด าเนินงานอย่างมี ประสงค์ของกองทุน ทน.นศ.

วัสดุอุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์ ด าเนินงานประจ าปีงบ ประสิทธิภาพได้ 2.การรับเงินการจ่ายเงิน 

ส านักงาน โน๊ตบุ๊ค น้ าหมึก ประมาณพ.ศ.2565 ครอบคลุม 100 % การเก็บรักษาเงินและ

เคร่ืองพิมพ์ (Printer) 2. ร้อยละ 100 จัดท า จัดการท าบัญชีเงิน

ตู้จัดเก็บเอกสาร เคร่ืองถ่าย รายการด้านการเงิน หรือทรัพย์สินในกองทุน

เอกสาร กล้องถ่ายรูป เพ่ือเก็บ บัญชีกิจกรรมกองทุน หลักประกันสุขภาพ 

ข้อมูลในการติดตามโครงการ ผ่านการบันทึกข้อมูล เป็นไปตามหลักเกณฑ์

เป็นต้น รายงานผ่านระบบ คณะกรรมการหลักประกัน

ออนไลน์ สุขภาพแห่งชาติก าหนด

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 14

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2. บริหารจัดการงบประมาณ 3.ร้อยละ100พิจารณา

ในการด าเนินด าเนินการจัดการ อนุมัติแผนงานหรือ

กองทุนฯ ให้เกิดประสิทธิภาพ โครงการหรือกิจกรรมให้

สูงสุด เป็นไปตามระเบียบ ข้อ เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ก าหนดของกองทุนฯ 

3. จัดท าแผนการด าเนินงาน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ประจ าปีงบประมาณ 2566

2 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ 1. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 1.อบรมให้ความรู้ 180,000 1. ร้อยละ 100 การ 1.กระบวนการบริหาร กองทุน

กรรมการกองทุนฯและผู้มีส่วน เพ่ือให้คณะกรรมการฯ และผู้ เจ้าหน้าท่ีกองทุนหลัก บริหารจัดการกองทุนฯ จัดการกองทุนมี หลักประกัน

เก่ียวข้องในงานกองทุนฯ มีส่วนเก่ียวข้องเข้าใจระเบียบ ประกันสุขภาพเทศบาล มีประสิทธิภาพมากข้ึน ประสิทธิภาพ รวดเร็ว สุขภาพ 

ในการบริหารจัดการกองทุนฯ นครนครศรีธรรมราช 2. เจ้าหน้าท่ีกองทุนฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี ทน.นศ.

2. เรียนรู้หลักสูตรเก่ียวกับการ คณะอนุกรรมการกองทุนฯ สามารถท างานได้ คณะกรรมการหลักประกัน

บริหารจัดการกองทุนให้มี และอนุกรรมการ LTC อย่างมีประสิทธิภาพ สุขภาพแห่งชาติก าหนด

ประสิทธิภาพ การเบิกจ่าย และคณะกรรมการบริหารกองทุน

งบประมาณให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของกองทุน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการคัดกรองมะเร็งล าไส้ 1. ส ารวจกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขตเทศบาล 1,350,000 1.ร้อยละ80ของ 1.กลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาล

ประชาชนเขตเทศบาลนคร 2. ท าการส ารวจสุขภาพและ นครนครศรีธรรมราช กลุ่มเป้าหมายมี มีความรู้เร่ืองมะเร็งล าไส้ เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช ค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง ได้รับการคัดกรองมะเร็ง ความรู้เก่ียวกับ และได้รับการตรวจพบ นครศรีธรรมราช

3. ให้บริการตรวจคัดกรอง ล าไส้ โรคมะเร็งล าไส้ มะเร็งในระยะเร่ิมต้น

กลุ่มเป้าหมาย 2.ร้อยละ100ของ

4. แจ้งผลการคัดกรองส าหรับ กลุ่มเป้าหมายได้รับ

ผู้ท่ีมีภาวะเส่ียงให้ท าการส่ง ได้รับการตรวจคัดกรอง

ต่อไปยังโรงพยาบาล โรคมะเร็งล าไส้

5. สรุปโครงการ

4 โครงการคัดกรองมะเร็งตับ 1. ส ารวจกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขตเทศบาล 1,300,000 1.ร้อยละ80ของ 1.ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาล

ประชาชนเขตเทศบาลนคร 2. ท าการส ารวจสุขภาพและ นครนครศรีธรรมราช ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้เร่ืองมะเร็งตับ เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช ค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง ได้รับการคัดกรองมะเร็ง มีความรู้เก่ียวกับ และได้รับการตรวจพบ นครศรีธรรมราช

3. ให้บริการตรวจคัดกรอง ตับ โรคมะเร็งตับ

กลุ่มเป้าหมาย 2.ร้อยละ100ของ

4. แจ้งผลการคัดกรอง ส าหรับ กลุ่มเป้าหมายได้รับ

ผู้ท่ีมีภาวะเส่ียงให้ท าการส่ง ได้รับการตรวจคัดกรอง

ต่อไปยังโรงพยาบาล โรคมะเร็งตับ

5. สรุปโครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม 1. ส ารวจกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขตเทศบาล 1,671,740.23 1.ร้อยละ80ของ 1.สตรีกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาล

ประชาชนเขตเทศบาลนคร 2. ท าการส ารวจสุขภาพและ นครนครศรีธรรมราช สตรีกลุ่มเป้าหมายมี มีความรู้เร่ืองมะเร็งเต้านม เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช ค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง ได้รับการคัดกรองมะเร็ง ความรู้เก่ียวกับ และมีทักษะการตรวจ นครศรีธรรมราช

3. ให้บริการตรวจคัดกรอง เต้านม โรคมะเร็งเต้านม เต้านมด้วยตนเองและ

กลุ่มเป้าหมาย 2.ร้อยละ100ของ ได้รับการตรวจพบมะเร็ง

4. แจ้งผลการคัดกรองส าหรับ สตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับ ในระยะเร่ิมต้น

ผู้ท่ีมีภาวะเส่ียงให้ท าการส่ง ได้รับการตรวจคัดกรอง

ต่อไปยังโรงพยาบาล โรคมะเร็งเต้านม

5. สรุปโครงการ

6 โครงการคัดกรองมะเร็งปาก 1. ส ารวจกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขตเทศบาล 1,350,000 1.ร้อยละ80ของ 1.กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ โรงพยาบาล

มดลูกประชาชนเขตเทศบาล 2. ท าการส ารวจสุขภาพและ นครนครศรีธรรมราช กลุ่มเป้าหมายมี เร่ืองมะเร็งปากมดลูก เทศบาลนคร

นครนครศรีธรรมราช ค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง ได้รับการคัดกรองมะเร็ง ความรู้เก่ียวกับ และได้รับการตรวจพบ นครศรีธรรมราช

3. ให้บริการตรวจคัดกรอง เต้านม โรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งในระยะเร่ิมต้น

กลุ่มเป้าหมาย 2.ร้อยละ100ของ

4. แจ้งผลการคัดกรอง ส าหรับ กลุ่มเป้าหมายได้รับ

ผู้ท่ีมีภาวะเส่ียงให้ท าการส่งต่อ ได้รับการตรวจคัดกรอง

ไปยังโรงพยาบาล โรคมะเร็งปากมดลูก

5. สรุปโครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการเสริมสร้างทักษะการ 1. ประชาสัมพันธ์โครงการเพ่ือ จัดอบรมและฝึกปฏิบัติ 860,000 1. ร้อยละ80ของ 1. นักเรียน มีความรู้ โรงเรียนในเขต

ว่ายน้ าเพ่ือเอาชีวิตรอดในเด็ก ขอความยินยอมจากผู้ปกครอง ทักษะการว่ายน้ าเพ่ือ นักเรียนมีความรู้ เร่ืองความปลอดภัย เทศบาลนคร

นักเรียน ของเด็กนักเรียนท่ีเป็นกลุ่ม เอาชีวิตรอดให้แก่ เร่ืองความปลอดภัย ทางน้ าเพ่ิมข้ึน นครศรีธรรมราช

เป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนใน ทางน้ าเพ่ิมข้ึน 2.นักเรียนมีทักษะใน

2. วิทยากรอบรมให้ความรู้ เขตเทศบาลนคร 2. ร้อยละ80 ของ การเอาชีวิตรอด

แก่นักเรียนและบุคลากร นครศรีธรรมราช นักเรียนมีทักษะในการ ในน้ าท่ีถูกวิธี

3. วิทยากรอบรมหลักสูตรเอา เอาชีวิตรอดในน้ าท่ีถูกวิธี 3. นักเรียนมีทักษะในการ

ชีวิตรอดจากการจมน้ าให้แก่ 3. ร้อยละ80 ของ ช่วยผู้ประสบภัยทางน้ า

นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ นักเรียน มีทักษะในการ

4. ประเมินความรู้ความ ช่วยผู้ประสบภัยทางน้ า

สามารถท่ีได้จากการฝึกอบรม

5. สรุปผลโครงการ

8 นักเรียนพันธ์ุใหม่ห่างไกล 1. ประชุมวางแผนด าเนินงาน จัดกิจกรรมและส่งเสริม 850,000 1.ร้อยละ 60 ของ 1 นักเรียนได้ตระหนัก โรงเรียนในเขต

ยาเสพติด 2. ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าว ความรู้ให้นักเรียนโรงเรียน นักเรียนได้รับรู้และ เก่ียวกับโทษภัยของ เทศบาลนคร

พร้อมด าเนินการท าลายแหล่ง ในเขตเทศบาลนคร รับทราบถึงปัญหาและ ยาเสพติดและรู้จักวิธี นครศรีธรรมราช

ความสมัครใจ) เป็นนักเรียน นครศรีธรรมราช พิษภัยของยาเสพติด การป้องกันให้ห่างไกลจาก

แกนน าป้องกันและแก้ไขปัญหา หัวข้อ "ภัย ยาเสพติด" 2.ร้อยละ 55 ผู้น า 2 นักเรียนมีพฤติกรรม

ยาเสพติดจ านวน 1 คน/1ห้อง เยาวชนในการต่อต้าน ไม่เก่ียวข้องกับยาเสพติด

เรียน และป้องกันการแพร่  สามารถปฏิบัติตนใน

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3.ด าเนินกิจกรรมโดยมีครูแกน ระบาดของยาเสพติดใน แนวทางท่ีถูกต้องเหมาะสม

น าเป็นท่ีปรึกษา สถานศึกษา และชุมชน และเป็นแบบอย่างท่ีดี

   - กิจกรรมแข่งขันการจัด แก่ผู้อ่ืนท้ังในโรงเรียน

บอร์ดรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และสังคม

   - กิจกรรมเดินขบวนรณรงค์

ต่อต้านยาเสพติด

   - กิจกรรมอบรมนักเรียน

แกนน า

4. อบรมโดยวิทยากร หน่วย

ป้องกันและปราบปรามยา

เสพติด

   - กิจกรรมให้ความรู้และ

นันทนาการเก่ียวกับยาเสพติด

   - กิจกรรมเล่นเกมนักสืบคดี

ยาเสพติด

5. กิจกรรมโดยวิทยากร

   - กิจกรรมประกวดวาดภาพ

ส่ือวัยรุ่นวัยใสห่างไกลยาเสพติด

6. สรุปจ านวนนักเรียนท่ีผ่าน

เกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม

7. รายงานผลและประเมิน

ความพึงพอใจ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการโรงเรียนร่วมใจท าลาย 1. เขียนโครงการเพ่ือเสนอ อบรมให้ความรู้ นักเรียน 550,000 1. ร้อยละ80 ของ 1.นักเรียนและบุคลากร โรงเรียนในเขต

แหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายและป้อง กองทุนพิจารณาอนุมัติ โรงเรียนในเขตเทศบาล นักเรียนและบุคลากร ทางการศึกษามีพฤติกรรม เทศบาลนคร

กันโรคไข้เลือดออก 2. ประสานงานกับหน่วยงาน นครนครศรีธรรมราช ทางการศึกษาได้รับ สุขภาพเก่ียวกับการ นครศรีธรรมราช

ท่ีเก่ียวข้อง เร่ืองการ ป้องกันโรค บริการการป้องกัน ป้องกันควบคุมโรค

3. แจ้งบุคลากรและนักเรียน ไข้เลือดออก และจัด ควบคุมโรคไข้เลือดออก ไข้เลือดออกท่ีดีข้ึน

แกนน า กิจกรรมท าลายแหล่ง ในโรงเรียน

4. ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการ เพาะพันธ์ุยุงลาย

ด าเนินงานให้แก่แกนน า

5. ให้สุขศึกษา ประชาสัมพันธ์

เก่ียวกับการป้องกันโรค

ไข้เลือดออกและขอความ

ร่วมมือให้นักเรียนและแกนน า

ท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุและ

ก าจัดลูกน้ ายุงลาย

6. เดินรณรงค์ในหมู่บ้าน

พร้อมด าเนินการท าลายแหล่ง

เพาะพันธ์ุยุงลายในชุมชน

7. แกนน าในโรงเรียนส ารวจ

ลูกน้ ายุงลายทุกสัปดาห์

8. ติดตามประเมินผล และ

สรุปโครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการประชารัฐร่วมใจ 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา อบรมให้ความรู้ประชาชน 500,000 ๑. อัตราป่วยและไม่มี พ้ืนท่ีเป้าหมายด าเนิน ชุมชนในเขต

ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ความรู้เร่ืองโรคไข้เลือดออก เป้าหมายในเขตเทศบาล ผูป่้วยตาย ดว้ยโรค กิจกรรมส่งเสริมควบคุม เทศบาลนคร

พ้ืนท่ีเส่ียงสูงเทศบาลนคร 2. รณรงค์จิดอาสาปราบยุง นครนครศรีธรรมราช ไข้เลือดออกลดลง ลูกน้ ายุงลายอย่าง นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช (ชุมชนในเขต ลายในชุมชน วัด มัสยิด เร่ืองการ ป้องกันโรค ๒. แหลง่เพาะพนัธุ์ ต่อเน่ืองสม่ าเสมอและ

เทศบาลฯ) โรงเรียน (พร้อมส ารวจลูกน้ า ไข้เลือดออก และจัด ยุงลาย และก าจัด ย่ังยืน ส่งผลให้ค่าความ

ยุงลายจะ) เดือนละ 1 คร้ัง กิจกรรมท าลายแหล่ง ลูกน้ ายุงลายใน ชุกลูกน้ ายุงลายและ

3. ด าเนินกิจกรรมบ้านคนเมือง เพาะพันธ์ุยุงลาย โรงเรียนและชุมชน จ านวนผู้ป่วยโรค

ปลอดลูกน้ ายุงลาย (ส ารวจ มัสยิด ถูกก าจัด ไข้เลือดออกมีแนวโน้ม

บ้านปลอดลูกน้ ายุงลายจะได้รับ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ80 ลดลง และจนถึงไม่เกิด

สติกเกอร์) ๓. ร้อยละ 80 การระบาดของโรค

4. ส่ือสารความเส่ียงเร่ืองโรค ประชาชนมีความรู้ ไข้เลือดออกในเขต

ไข้เลือดออกในชุมชน ความเข้าใจ ในการ เทศบาลนคร

5. ด าเนินการควบคุมโรคเบ้ือง ควบคุมป้องกันโรคไข้ นครศรีธรรมราช

ต้นกรณีเกิดโรคไข้เลือดออกใน เลือดออกท่ีถูกวิธี

ชุมชน และเหมาะสม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ 1. ประชุมคณะท างานเพ่ือช้ี จัดอบรมให้ความรู้ผู้ 450,000 1.ร้อยละ 90 ของ 1.ผู้ประกอบการจ าหน่าย เทศบาลนคร

ประกอบการร้านอาหารเทศบาล แจงและวางแผนการด าเนิน ประกอบการร้านอาหาร ผู้ประกอบการค้าอาหาร อาหารมีความรู้ด้านการ นครศรีธรรมราช

นครนครศรีธรรมราช โครงการ ในเขตเทศบาลนคร มีความรู้ ความเข้าใจถึง สุขาภิบาลอาหารและ

2. ประชาสัมพันธ์และรับ นครศรีธรรมราช การพัฒนาและปรับปรุง อันตรายจากอาหารท่ีมี

สมัครร้านค้าในเขตเทศบาลท่ี เก่ียวกับหลักสุขาภิบาล ร้านอาหารให้ผ่านเกณฑ์ สารพิษหรือเช้ือโรค

สนใจเข้าร่วมโครงการ อาหาร Clean food good taste ปนเป้ือน

3. เตรียมข้อมูลทางด้าน 2. ร้อยละ 100 ของ 2.ผู้บริโภคได้รับ

สุขาภิบาลของร้านท่ีจ าหน่าย ผู้ประกอบการจ าหน่าย ความปลอดภัย

อาหารท่ีเข้าร่วมโครงการ อาหารมีความรู้ด้านการ จากการบริโภคอาหาร

4. อบรมร้านอาหารท่ีเข้าร่วม สุขาภิบาลอาหารท่ีดีข้ึน

โครงการ พร้อมท า MOU

ร้านค้าท่ีเข้าร่วมกิจกรรมร้าน

อาหารปลอดโฟม

5. จัดกิจกรรมประกวดร้าน

อาหาร 5 ดาวด้านสุขาภิบาล

6. ประชุมคณะติดตามผลการ

ด าเนินงานทุก 3 เดือน(2 คร้ัง)

7. ประเมินผลและท ารายงาน

สรุปผลโครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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12 โครงการส่งเสริมสุขภาพ 1. ประชาสัมพันธ์และคัดกรอง จัดกิจกรรมส่งเสริม 3,202,794.95 1. กลุ่มเป้าหมายได้รับ 1. เสริมสร้างความรู้เร่ือง เทศบาลนคร

ประชาชนในเขตเทศบาล กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วม การออกก าลังเพ่ือปรับ ความรู้เร่ืองการปรับ การปรับเปล่ียนพฤติกรรม นครศรีธรรมราช

ออกก าลังกายตามช่วงวัย โครงการ เปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ เปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ สุขภาพ ให้แก่ประชาชน

2. คัดกรองกลุ่มเป้าหมาย ในการบริโภคและการออก ท่ีถูกต้องร้อยละ 80 กลุ่มเป้าหมาย

3. อบรมให้ความรู้แก้ผู้เข้า ก าลังกายของประชาชนใน 2.กลุ่มเป้าหมายมีค่า 2.ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

ร่วมโครงการ เขตเทศบาลนคร ความดันโลหิต ค่าน้ าตาล มีค่าความดันโลหิต

4. ประเมินและสรุปผลการ นครศรีธรรมราช ในเลือด และค่า BMI  ค่าน้ าตาลในเลือดและ

ด าเนินโครงการ ตามเกณฑ์หรือ ค่า BMI ตามเกณฑ์ หรือ

ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ตามเป้าหมายท่ีวางไว้

13 โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค 1. จัดมาตรการป้องกันการเกิด จัดอบรมให้ความรู้ ครู 721,397.08 1.อัตราการเกิดการโรค 1.ผู้ปกครองนักเรียนและ ศูนย์พัฒนา

โรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 9 ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ติดต่ออันจะมีผลต่อเด็ก ครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้ เด็กเล็ก

โรค ประกอบด้วย ในการควบคุมป้องกัน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ความเข้าใจเก่ียวกับ ท้ัง 13 ศูนย์

   - โรคหวัด การแพร่ระบาดของโรคติด 2. อัตราการเกิดเหาใน การป้องกันโรคมือเท้าปาก

   - โรคมือ เท้า ปาก ต่อในเด็กเล็ก เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒. มีกิจกรรมการเฝ้าระวัง

   - โรคอุจจาระร่วง ลดลง การป้องกันและควบคุมโรค

   - โรคอีสุอีใส ติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

   - โรคคางทูม

   - โรคตาแดงหรือเย่ือบุตา

     อักเสบ

   - โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรค

     กลัวน้ า

   - โรคไข้เลือดออก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   - โรคผิวหนังอักเสบเช้ือ

     แบคทีเรีย

2. ให้ความรู้แก่คุณครูศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กในการป้องกัน

โรคในเด็ก

3. ให้ความรู้ผู้ปกครองในการ

ป้องกันโรคในเด็ก

14 โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริม 1. ประเมินความรู้ ผู้ปกครอง ส่งเสริมทันตสุขภาพและ 600,000 1.นักเรียนได้รับการ 1.ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนา

ทันตสุขภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูก่อนด าเนินการอบรม ป้องกันโรคท่ีเกิดจากโรค ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก  มีความรู้ความเข้าใจในการ เด็กเล็ก

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง ในช่องจากและตรวจ อย่างถูกวิธี 100 % ดูแลสุขภาพช่องปาก ท้ัง 13 ศูนย์

ดูแลสุขภาพช่องปากให้กับผู้ สุขภาพในช่องปาก อย่างถูกวิธี

ปกครองและครู โดยวิทยากร

3. จัดนิทรรศการดูแลสุขภาพ

ช่องปาก

4. ประเมินความรู้ ผู้ปกครอง

และครูหลังด าเนินการอบรม

5. ครูผู้ดูแลนักเรียนแปรงฟัน

หลังอาหารเท่ียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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6. ประสานทันตภิบาลจาก

หน่วยบริการตรวจสุขภาพช่อง

ปากและทาฟลูออไรด์วานิช

แก่เด็กอายุ 24,36,และ 42

เดือน และตรวจติดตามทุก

3 เดือน

7. สรุปผลการด าเนินงานตาม

แผนงานโครงการ

15 โครงการเคลือบหลุมร่องฟัน 1. จัดประชุมผู้มีส่วนเก่ียวข้อง แนะน าการดูแลสุขภาพ 600,000 1.นักเรียนได้รับการ 1.ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์ เพ่ือช้ีแจงโครงการ และร่วม ช่องปากอย่างถูกวิธีและให้ ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก  มีความรู้ความเข้าใจในการ เด็กเล็กสังกัด

พัฒนาเด็กเล็ก วางแผนการด าเนินโครงการ บริการเคลือบหลุ่มร่องฟัน อย่างถูกวิธี 100 % ดูแลสุขภาพช่องปาก เทศบาลนคร

2. คุณครูในศูนย์เด็กเล็กตรวจ แก่กลุ่มเป้าหมาย อย่างถูกวิธี นครศรีธรรมราช

สุขภาพฟันเด็กเบ้ืองต้น

3.คุณครูท าหนังสือขออนุญาต

ผู้ปกครอง

4. ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประสานงานไปยังทันตแพทย์

เพ่ือท าการนัดหมาย

5. ทันตแพทย์ท าการตรวจ

สุขภาพฟันและเคลือบหลุม

ร่องฟันกรามน้ านมแก่เด็ก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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6. ทันตแพทย์หรือผู้เช่ียวชาญ

ให้ความรู้ในการดูแลฟันเด็กแก่

ผู้ปกครอง

7. สรุปผลการด าเนินงานตาม

แผนงานโครงการ

16 โครงการส่งเสริมพัฒนาการ 1. ครูและผู้ปกครองท่ีเข้าร่วม อบรมให้ความรู้ครูและ 767,610 1.ร้อยละของเด็กอายุ 1. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ ศูนย์พัฒนา

สมวัยในเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์ โครงการเข้าอบรมหลักสูตร ผู้ปกครองเก่ียวกับการ 0-5ปีท่ีมีภาวะผอมลดลง มีโภชนาการสมวัย เด็กเล็ก

พัฒนาเด็กเล็ก ท่ีเก่ียวกับการส่งเสริมพัฒนาการ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ 2.ร้อยละของเด็กเล็ก 2.ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยมีความรู้ ท้ัง 13 ศูนย์

เด็ก เด็กมีพัฒนาการท่ีเหมาะสม  0-6 ปี ท่ีประเมินแล้ว ความเข้าใจเก่ียวกับ

2. ประเมินพัฒนาการของเด็ก ตามช่วงวัย มีภาวะพัฒนาการล่าช้า การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

เล็กก่อนจัดกิจกรรมส่งเสริม /โภชนาการตามวัย

พัฒนาการให้แก่เด็กโดยการ

2.1 เฝ้าระวังพัฒนาการ

สังเกตพฤติกรรมพัฒนาการ

ตามวัย และส่งเสริมพัมนาการ

ในแต่ละพฤติกรรมครบทุกด้าน

2.2 หากพบเด็กท่ีสงสัยมี

พัฒนาการล่าช้า ให้แจ้งเตือน

ผู้ปกครอง และร่วมมือกัน

กระตุ้นพัฒนาการ เพ่ือ

ประเมินและฟ้ืนฟู

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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3. กิจกรรมการส่งเสิรมพัฒนา

การเด็กในศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3.1 จัดเวลาให้เด็กได้เล่นอย่าง

อิสระโดยดูแลความปลอดภัย

อย่างใกล้ชิด พร้อมฝึกวินัย

ความอดทนและรอคอย

3.2 เล่านิทานให้เด็กฟังทุกวัน

3.3 ให้วาดภาพ ศิลปะ หรือ

ประดิษฐ์ส่ิงต่างๆ

3.4 ให้ฟังเพลง เล่นดนตรีหรือ

การละเล่นต่างๆ

4. ประเมินพัฒนาการเด็กหลัง

จากด าเนินกิจกรรมครบระยะ

เวลาตามหลักสูตร

5. จัดท าทะเบียบเด็กและ

ข้อมูลพัฒนาการท่ีเก่ียวข้อง

6. สรุปผลการด าเนินโครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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17 โครงการจัดต้ังศูนย์พัฒนา 1. จัดต้ังเป็นศูนย์ส่งเสริมการ จัดอบรมฝึกอาชีพให้แก่ 714,036.98 1. ร้อยละ90 ของ 1.ผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลนคร

และฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมของผู้สูงอายุและ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในเขต ผู้ร่วมกิจกกรม ได้รับการบริการส่งเสริม นครศรีธรรมราช

และผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้พิการได้มี เทศบาลนคร ได้รับการบริการส่งเสริม การประกอบอาชีพ 

สถานท่ีในการจัดกิจกรรมและ นครศรีธรรมราช การประกอบอาชีพ 

บริการท่ีเหมาะสม ให้มีรายได้ และ 2. ร้อยละ 90 ของ

2. ส่งเสริมกลุ่มกิจกรรมของผู้ ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ผู้ร่วมกิจกรรม

สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสหรือ ผู้สูงอายุได้รับการ

ผู้พิการ เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ ส่งเสริมการน าภูมิปัญญา

และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ ไปถ่ายทอดเพ่ือส่งเสริม 

ผู้ด้อยโอกาสมีส่วนร่วมในการ การมีงานท า

ดูแลสุขภาพมีโอกาสร่วม

กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

การออกก าลังกาย บริการ

ตรวจสุขภาพด้านการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพการนวดแผนไทย

และส่งเสริมการป้องกันและ

การดูแลสุขภาพตนเอง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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3.ส่งเสริมการศึกษาและข้อมูล

ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับ

ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสโดย

การผลิตและเผยแพร่ข้อมูล

ความรู้และข่าวสารรวมท้ังการ

เชิญผู้ท่ีมีความรู้และ

ประสบการณ์ในด้านต่างๆ มา

เป็นวิทยากรในการอบรม

บรรยายอภิปราย การสาธิต

เพ่ือสร้างความรู้และเพ่ิม

ทักษะด้านต่างๆให้กับผู้สูงอายุ

และผู้ด้อยโอกาสรู้เท่าทันต่อ

สถานการณ์ความเปล่ียนแปลง

ของโลกและสังคมปัจจุบัน

4. ติดตามและประเมินผล

ความก้าวหน้าของศูนย์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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18 โครงการรณรงค์ขับข่ีปลอดภัย 1. วางแผนการด าเนิน จัดอบรมหลักการขับข่ี 200,000 1. อัตราการเกิดอุบัติเหตุ ๑  ผู้เข้าร่วมอบรม ชุมชนในเขต

(ชุมชนในเขตเทศบาลนคร โครงการและขอนุมัติ ปลอดภัยและวินัยจราจร ในชมุชนลดลง มีความรู้ความเข้าใจ เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช) 2. ส ารวจพฤติกรรมการขับรถ แก่ประชาชนในเขต เก่ียวกับวินัยจราจร นครศรีธรรมราช

มอเตอร์ไซค์ของประชาชนใน เทศบาลนคร และหลักการขับข่ี

ชุมชนได้แก่การปฏิบัติตามกฎ นครศรีธรรมราช อย่างปลอดภัยถูกต้อง 

จราจร การสวมหมวกกันน็อค ๒ ผู้เข้าร่วมอบรม

(ก่อนด าเนินโครงการ) มีทักษะการด าเนิน

3. ประชาสัมพันธ์โครงการไป ชีวิตอย่างปลอดภัย

ยังชุมชน รับสมัครผู้สนใจเข้า จากอบุติเหตุ

ร่วมโครงการ โดยมีรถ ๓ผู้เข้าร่วมอบรมตระหนัก

มอเตอร์ไซค์ได้ ถึงความปลอดภัยในการ

4. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ขับข่ีและเคารพวินัยจราจร

ความปลอดภัยจากการจราจร

1 วันโดยวิทยากรอบรม จาก

ส านักงานขนส่งจังหวัดและ

ต ารวจจราจร โดยมีกิจกรรม

ย่อยดังน้ี

   4.1 ทดสอบความรู้ก่อน

เข้าร่วมการอบรม

   4.2 กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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   4.3 ทดสอบความรู้หลัง

เข้าร่วมการอบรม

   4.4 มอบรางวัลแก่ผู้ท่ีมี

คะแนนความรู้ถูกต้องมากกว่า

ร้อยละ 90

5. กิจกรรมการรณรงค์สวม

หมวกกันน็อคภายในชุมชน

6. ส ารวจพฤติกรรมการขับรถ

มอเตอร์ไซค์ของประชาชนใน

ชุมชน ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎ

จราจร การสวมหมวกกันน็อค

(หลังด าเนินโครงการ)

7. การรายงานผลการจัดท า

โครงการ

19 โครงการจัดการขยะต้นทางโดย 1. ประชาสัมพันธ์โครงการ จัดอบรมการคัดแยกขยะ 1,000,000 1.ปริมาณขยะท่ี 1 ประชาชนมีความรู้ ชุมชนในเขต

ชุมชน (ชุมชนในเขตเทศบาล 2. สมัครครัวเรือนในชุมชนท่ี วิธีการท าปุ๋ยหมักแก่ เทศบาลนคร ความเข้าใจและมีวินัย เทศบาลนคร

นครนครศรีธรรมราช ต้นแบบ สนใจเข้าร่วมโครงการ ชุมชนในเขตเทศบาล นครศรีธรรมราชน าไป  “แยกก่อนท้ิง” นครศรีธรรมราช

จ านวน 11 ชุมชน) 3. ทดสอบความรู้ความเข้าใจ นครนครศรีธรรมราช ก าจัดมีปริมาณลดน้อยลง 2.ครัวเรือนทุกครัวเรือน

ด้านการจัดการขยะแก่ผู้เข้า สามารถก าจัดขยะเปียก

ร่วมโครงการก่อนการอบรม หรือขยะอินทรีย์

4. อบรมการจัดการขยะต้น ได้ด้วยตนเอง

ทาง การแยกขยะ และการ 3.ปริมาณขยะท่ี

แปรรูปขยะอินทรีย์ให้มีมูลค่า เทศบาลนคร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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5. ทดสอบความเข้าใจของผู้ นครศรีธรรมราชน าไป

เข้าร่วมโครงการหลังการ ก าจัดมีปริมาณลดน้อยลง

อบรม

6. สาธิตการท าน้ าหมัก

ชีวภาพ และ ผลิตภัณฑ์จาก

ขยะอินทรีย์ เช่น สบู่เหลว

น้ ายาเอนกประสงค์ เป็นต้น

7. จัดต้ังศูนย์กลางชุมชนเพ่ือ

ท ากิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการ

จัดการขยะ เช่น ท าปุ๋ยหมัก

สาธิตการท าน้ ายาเอนก-

ประสงค์ ศูนย์รวมการคัดแยก

ขยะเพ่ือรวบรวมน าไปใช้

ประโยชน์ เป็นต้น

8. สรุปและรายงานผลการท า

โครงการ

20 โครงการจัดการขยะในโรงเรียน 1. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนิน จัดอบรมการคัดแยกขยะ 327,641.32 1.ปริมาณขยะท่ี 1 นักเรียนมีความรู้ โรเงรียนสังกัด

(โรงเรียนสังกัดเทศบาล จ านวน โครงการและนักเรียนแกนน า วิธีการท าปุ๋ยหมักแก่ เทศบาลนคร ความเข้าใจและมีวินัย เทศบาลนคร

10 โรงเรียน) 2. จัดท าป้ายไวนิล ป้ายนิเทศ นักเรียนในโรงเรียน นครศรีธรรมราชน าไป  “แยกก่อนท้ิง” นครศรีธรรมราช

ป้ายรณรงค์ รวมถึงจัดเสียง ในเขตเทศบาลนคร ก าจัดมีปริมาณลดน้อยลง 2.โรงเรียนทุกโรงเรียน

ตามสาย ให้ความรู้เก่ียวกับการ นครศรีธรรมราช สามารถก าจัดขยะเปียก

จัดการขยะท่ีถูกต้องตามหลัก หรือขยะอินทรีย์

สุขาภิบาล ได้ด้วยตนเอง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. จัดต้ังสถานท่ีรวบรวมขยะ 3.ปริมาณขยะท่ี

รีไซเคิล เทศบาลนคร

4. จัดหาถังขยะแต่ละประเภท นครศรีธรรมราชน าไป

ไว้ 1 จุด เพ่ือเป็นถังต้นแบบ ก าจัดมีปริมาณลดน้อยลง

การคัดแยกขยะ

5. นักเรียนแกนน าส ารวจ

สถานการณ์และปริมาณขยะ

ก่อนและหลังท าโครงการ

6. สรุปและรายงานผลการท า

โครงการ

21 โครงการสนับสนุนและส่งเสริม 1. ด าเนินการสนับสนุนส่งเสริม เฝ้าระวังและป้องกัน 1,134,348.02 1.ร้อยละ80ของโครงการ 1. ชุมชนได้รับสนับสนุน เทศบาลนคร

กิจกรรมกรณีโรคระบาดหรือภัย กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาด โรคระบาดหรือภัยพิบัติ ในกรณีท่ีเกิดโรคระบาด กรณีเกิดโรคระบาด นครศรีธรรมราช

พิบัติ ในการป้องกันและแก้ไข หรือภัยพิบัติในพ้ืนท่ีในการ ในเขตเทศบาล หรือภัยพิบัติในพ้ืนท่ี หรือภัยพิบัติในพ้ืนท่ีในการ

ปัญหาสาธารณสุขได้ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ได้รับการสนับสนุน ป้องกันและแก้ไขปัญหา

สาธารณสุข งบประมาณ สาธารณสุข ทันท่วงที

รวม 21 โครงการ  -  -  -  -  -  - 19,574,372.18  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  และการกีฬา
5.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกสอนกีฬาเพ่ือ
1.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและ

ฝึกทักษะกีฬาให้กับ  -  -  -  - 500,000
เด็กและเยาวชนร้อยละ เด็กและเยาวชนมีสุขภาพ

ส านักการศึกษา
ความเป็นเลิศ

เยาวชนสุขภาพแข็งแรง
เด็กและเยาวชนในเขต 80 มีความพึงพอใจ ดีข้ึนและมีความช านาญ

ท้ังร่างกายและจิตใจ
เทศบาลนครนครศรี ด้านกีฬาในระดับท่ีสูงข้ึน

2.เพ่ือให้เด็กและเยาวชน
ธรรมราช จ านวน 

แสดงออกซ่ึงความสามารถ
50 คน

พิเศษด้านกีฬา

รวม 1 โครงการ  -  -     500,000  -  -  -

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 14

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  และการกีฬา
5.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 1. เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม งานปรับปรุงห้องน้้า - - - - 116,000 ความพึงพอใจของ  ๑. ประชาชนสามารถ กองสาธารณสุข

ห้องน้้าสาธารณะ ชุมชนท่าช้าง ห้องน้้าสาธารณะ ชุมชนท่าช้าง สาธารณะ ชุมชนท่าช้าง ประชาชนในพ้ืนท่ี ใช้บริการห้องน้้าสาธารณะ และส่ิงแวดล้อม

2. เพ่ืออ้านวยความ 1. งานติดต้ังโถส้วมแบบ ท่ีเข้าใช้บริการ  ชุมชนท่าช้าง ได้ในระยะยาว

สะดวกกับประชาชนในพ้ืนท่ี น่ังราบ สองช้ิน มีหม้อน้้า 2. ประชาชนในพ้ืนท่ี

3. เพ่ือดูแลทรัพย์สินของ พร้อมสายฉีดช้าระ มีความพึงพอใจในด้าน

ทางราชการ ไม่ให้ช้ารุด จ้านวน 8 ชุด ส่ิงอ้านวยความสะดวก

ทรุดโทรม และเสียหายเพ่ิมข้ึน 2. ติดต้ังบานประตู

ห้องน้้า PVC 

จ้านวน 12 ชุด

3.ติดต้ังกระจกใสหนา 5 มม.

ขนาด 0.80x3.70 เมตร

จ้านวน 1 ชุด

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 14

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4. งานร้ือถอนพ้ืนบล็อก

ตัวหนอนเดิม พ้ืนท่ี

ขนาด 25.00 ตร.ม.

และเทพ้ืน ค.ส.ล. หนา

0.10 เมตร บริเวณ

ทางเดินด้านหน้า

5. ปรับปรุงและติดต้ัง

อุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

รายละเอียดตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล 

รวม 1 โครงการ  -  -     116,000  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



 
 
 
 

ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ์ 
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองถ่ายเอกสาร     120,000 ส านักปลัดเทศบาล

ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า และสี) 

- ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที

- ระบบมัลติฟังก์ช่ัน

- ระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง

   ย่อ-ขยายได้

จ านวน 1 เคร่ือง

จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของส านักงบประมาณ

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)     19,900 ส านักปลัดเทศบาล

แบบ Smart TV

ระดับความละเอียดจอภาพ

3840x2160 พิกเซล

ขนาด 55 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง

จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของส านักงบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 14

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

งบประมาณ
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท



38

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์     28,000 กองยุทธศาสตร์

เผยแพร่  ระดับ XGA   และงบประมาณ

ขนาด  3,500  ANSI  Lumens

 จ านวน 1  เคร่ืองๆละ 28,000 บาท

 - จัดช้ือตามเกณฑ์ราคามาตราฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของส านักงบประมาณ

4 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน     29,600 ส านักการศึกษา

(ราคารวมค่าติดต้ัง) แบบติดผนัง

(ระบบ Inverter) ขนาด 18,000

บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของส านักงบประมาณ

5 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน     15,900 ส านักการศึกษา

(ราคารวมค่าติดต้ัง) แบบติดฝาผนัง

ขนาด 9,000 บีทียู

จ านวน 1 เคร่ือง

จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

6 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมชนิดแขวนฝาผนัง ขนาด     4,400 ส านักการศึกษา

16 น้ิว จ านวน 2 ตัวๆละ

2,200 บาท จ านวน 1 ตัว

จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

หมวด ประเภท

งบประมาณ
ท่ี แผนงาน
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน ขนาด 60x120x75 ซม.     4,800 ส านักการศึกษา

ท าด้วยไม้ จ านวน 1 ตัว

ตัวละ 4,800 บาท

จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

8 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน
เก้าอ้ีบุนวมมีล้อเล่ือนขนาดไม่น้อย
กว่า

    11,200 ส านักการศึกษา

58x59x102 ซม. จ านวน 4 ตัว

ตัวละ 2,800 บาท

จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

9 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีประชุมบุนวม ขาเหล็ก     2,400 ส านักการศึกษา

จ านวน 3 ตัวๆละ 800 บาท

จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

10 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะขาพับหน้าขาว ขนาดไม่น้อยกว่า     7,500 ส านักการศึกษา

60x150x75 ซม. จ านวน 3 ตัว

ตัวละ 2,500 บาท

จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

11 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองเสียงล าโพงเคล่ือนท่ี     19,000 ส านักการศึกษา

ขนาด 15 น้ิว 900 W พร้อมไมล์

จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 9,500 บาท

จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

12 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน ขนาด 60x120x75 ซม.     24,300 ส านักการศึกษา

ท าด้วยเหล็ก จ านวน 3 ตัว

ตัวละ 8,100 บาท

จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



40

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถเข็นปูน กะบ PVC ล้อคู่เหล็กป๊ัม     5,580 ส านักการศึกษา

จ านวน 2 คันๆละ 2,790 บาท
จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

14 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ     1,500 ส านักการศึกษา
ขนาด 4 น้ิว จ านวน 1 ตัว
จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

15 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย     120,000 กองสาธารณสุข
แบบมุมมองคงท่ี ส าหรับติดต้ัง และส่ิงแวดล้อม
ภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยท่ัวไปและ
งานอ่ืนๆ จ านวน 6 เคร่ืองๆ ละ
22,000 บาท
- จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ฉบับเดือนมิถุนายน 2564

16 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก ชนิดขับเคล่ือน 2 ล้อ     2,041,600 กองสาธารณสุข
และขนส่ง เคร่ืองยนต์ 4 สูบ 4 จังหวะ และส่ิงแวดล้อม

ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า
1,400 ซีซี บรรทุกน้ าหนัก
ไม่น้อยกว่า 900 กิโลกรัม
พร้อมติดต้ังตู้บรรทุกขยะ 
ความจุไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม.
จ านวน 1 ตู้ และเคร่ืองขยายเสียง
1 ชุด จ านวน 4 คันๆ ละ
510,400 บาท
- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า     26,000 กองสวัสดิการ

(18 หน้า/นาที) สังคม

จ านวน 10 เคร่ือง เคร่ืองละ 

2,600 บาท

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์

และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน

 พฤษภาคม 2563

18 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดแต่งก่ิงไม้ ก าลังเคร่ืองยนต์     40,000 ส านักช่าง

ไม่น้อยกว่า 0.75 กิโลวัตต์

ขนาดกระบอกสูบไม่น้อยกว่า

27.00 ซีซี ความยาวบาร์ไม่น้อย

กว่า 18 น้ิว จ านวน 2 เคร่ือง

เคร่ืองละ 20,000 บาท

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

    2,521,680  -

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

รวม




