
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 – 2570)   

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
เทศบาลนครนครศรธีรรมราช 



ค ำน ำ 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ บัญญัติให้เทศบาล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แก้ไขฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙, แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ 
มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ก าหนดให้เทศบาลต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือก าหนดกรอบทิศทาง
และแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
รัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัด และนโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น  และหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุดที่ นศ ๐023.๓/ว 583 ลงวันที่ 29 มกราคม ๒๕๖4 
เรื่อง แนวทางการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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บทน ำ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 250 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีหน้าที่และมีอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ 
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ       

การจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใด ที่สมควรให้เป็นอ านาจหน้าที่ และอ านาจ
โดยเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักใน
การด าเนินการใด ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งต้องสอดคล้องกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น ตาม
วรรคสี่  และกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติ เกี่ยวกับกลไกและขั้นตอนในการกระจายหน้าที่และ
อ านาจ ตลอดจนงบประมาณและบุคลากร ที่เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจดังกล่าวของส่วนราชการ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น  เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นข้ึน  

 องค์ประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จะประกอบไปด้วย ลักษณะของแผนพัฒนาท้ องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และประโยชน์ของการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยเสนอตามรายหัวข้อดังนี้ 

๑   ลักษณะของแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมี
ความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาห้าปี (Rolling Plan)  

แผนพัฒนาท้องถิ่น มีลักษณะ ดังนี้ 
1. เป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบั ติโดยมีแนวคิดหลัก คือภายใต้ยุทธศาสตร์

การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งๆ จะมี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องน ามาด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาและวิสัยทัศน์ในที่สุด  

2. เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

3. เป็นแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน เนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) มีลักษณะ
เป็นแผนที่มีความต่อเนื่อง เป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาห้าปี  
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๒ วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

๑. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยง และสอดคล้องกันระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลด้าน
ต่าง ๆ  และการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

๒. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖6 – พ.ศ.๒๕70) ที่มีความ
สอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.  เพ่ือเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะพร้อมที่จะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และสามารถน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 

๓  ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

หลังจากที่ได้รับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแล้ว 
มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์ซึ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) ซึ่งมีข้ันตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑  กำรเตรียมกำรจัดท ำแผน 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องในการจัดท า

แผนพัฒนาทราบ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
หน่วยงานภายในของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาคมทราบ 

ขั้นตอนที่ ๒  กำรก ำหนดประเด็นกำรพัฒนำ 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทาง

การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ ยวข้อง ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น ซึ่ง
สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัด/อ าเภอ ขอบเขต/ประเภทโครงการที่ เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนโยบาย
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และแผนพัฒนาระดับต่างๆ  เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคม
ท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันพิจารณา โดยในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ครั้งแรกให้เวทีการประชุมร่วมกันคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่สมควรน ามาใช้เป็นแนว
ทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ส าหรับการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ครั้งต่อไปให้ที่ประชุมพิจารณาทบทวนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ได้คัดเลือกและโครงการ/กิจกรรมที่
ก าหนดไว้ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาว่าจะมีแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมอะไรบ้างที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่
คัดเลือก 

ขั้นตอนที่ 3 กำรจัดท ำรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำ 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ที่มี

ความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปี มาจัดท ารายละเอียด โครงการในด้านเป้าหมาย ผลผลิต  
ผลลัพธ์  งบประมาณ  ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรม
ที่จะด าเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) เพ่ือให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 
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ขั้นตอนที่ 4  กำรจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
๑)   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2566-2570) ตามประเด็นที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก าหนด โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย ๕ ส่วน ดังนี้ 

   ส่วนที่ ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
   ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ส่วนที่ 3  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

   ส่วนที่ 4  การติดตามและประเมินผล 
๒)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดเวทีประชาคม ซึ่งประกอบด้วย 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอน าร่างแผนพัฒนาและรับฟัง
ความคิดเหน็ ขอ้เสนอแนะ แล้วน าไปทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ให้สมบูรณ์ต่อไป 

ขั้นตอนที่ 5  กำรพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-

2570)  ต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาและปรับปรุงให้สมบูรณ์หากมีข้อบกพร่องก่อนน าเสนอต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 6  กำรอนุมัติและประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เมื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เสร็จเรียบร้อยแล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิน่พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
และน าไปปฏิบัติ  รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  องค์การบริหารส่วน
จังหวัด  อ าเภอ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
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พิจารณาใหค้วามเห็นชอบร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570) 

ประกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570) 

ประชุมประชาคม ส่วนราชการต่างๆ เพื่อคดัเลือกยุทธศาสตร์การ
พฒันา  แนวทางการพฒันา และพจิารณาจดัท าแผนงาน โครงการ/

กิจกรรมการพฒันา 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

จดัท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพฒันา และ
จดัท าร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

และเสนอต่อคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน 

พิจารณาอนุมติัร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570) 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

เสนอร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
ต่อคณะกรรมการพฒันา 

แผนผังขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

 

 

๔  ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

๑.  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ที่สามารถใช้
ประโยชน์ในการน าไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้จัดท าไว้แล้ว 

2. ใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้บริหารในการด าเนินการพัฒนาในช่วงห้าปี (พ.ศ.๒๕๖6– ๒๕70)
ให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  สามารถใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดในการพัฒนาท้องถิ่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ลดความเสี่ยง – ความไม่แน่นอนต่าง ๆ
5. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ และกิจกรรมสร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น
6. พัฒนาแรงจูงใจการแข่งขันและก่อให้เกิดการประสานงานที่ดีในองค์กร

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารทอ้งถิน่ 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
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แผนพัฒนำท้องถิ่น  (2566 – 2570) 
ของเทศบำลนครนครศรีธรรมรำช  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

ส่วนที่ 1  สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 
1. ด้ำนกำยภำพ

1.1 ทีต่ั้งของหมู่บ้ำนหรือชุมชนหรือต ำบล 

สภำพทั่วไปของเมืองนครศรีธรรมรำช 
 เมืองนครศรีธรรมรำช 

            เมืองนครศรีธรรมราชคือพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เป็นชุมชนที่มี
หลักฐานย้อนหลังไปมากกว่า ๑,๕๐๐ปี เมืองนี้ก่อตัวอยู่บนสันทรายที่เรียกว่า หาดทรายแก้ว ซึ่งทอดตัวยาวตาม
แนวเหนือ-ใต้ ท าให้การตั้งถิ่นฐานกระจายตัวอยู่บนสันทราย ตัวเมืองนครศรีธรรมราชจึงมีลักษณะยาวมาจนถึง
ปัจจุบันผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้ส่วนหนึ่งคือ คนไทย ทีต่ั้งถิ่นฐานอยู่ดั้งเดิม และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการอพยพย้าย
ถิ่น  และการค้าจากอินเดียและจีน และส่วนใหญ่คือ ชาวไทยมุสลิม จากจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ชาวยุโรปที่เดินทางมาติดต่อค้าขายในอดีต ให้ชื่อไว้ในแผนที่ของตน เรียกเมืองนี้ว่า ลิกอร์(Ligor)   
จากประวัติความเป็นมาของบ้านเมืองอันยาวนาน จึงท าให้นครศรีธรรมราชมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมี
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต การนับถือศาสนาแตกต่างกันแต่อยู่รวมกันได้อย่างมีความสุข 

จากที่เคยเป็นเมืองอิสระ และมีเมืองบริวารกว้างขวาง ค่อย ๆ คลี่คลายเป็นส่วนหนึ่งของประเทศ
มีฐานะเป็นมณฑล และจังหวัดในปัจจุบัน ชุมชนบนสันทรายแห่งนี้ มีความเจริญและ มีความหนาแน่นขึ้นเป็น
ล าดับ จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้จัดตั้งให้ชุมชนขนาดใหญ่เป็นเขตปกครองท้องถิ่น 
ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนหนึ่งที่ได้รับการยกฐานะให้เป็น เทศบาลเมืองและเทศบาลนครตามล าดับ ปัจจุบันเขต
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มิได้จ ากัดอยู่แค่บนสันทราย แต่จะขยายออกไปทั้งทางตะวันออกและตะวันตกของ
สันทรายจนมีเนื้อทีถ่ึง ๒๒.๕๖ ตารางกิโลเมตร มีประชากรเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน 

ลักษณะทำงภูมิศำสตร์ของจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
ลักษณะทั่วไป 

        จังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ระหว่างประมาณละติจูด ๘ องศา ถึง ๙ องศา ๑๐  ลิปดาเหนือ 
และ     ลองจิจูด ๙๙  องศา ๑๕  ลิปดา ถึง ๑๐๐ องศา ๑๐ ลิปดาตะวันออก มีพ้ืนที่ ๙,๙๔๒.๕๐  
ตารางกิโลเมตร   มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้ 

        ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดสุราษฏร์ธานี และอ่าวบ้านดอน อ าเภอขนอม เป็นอ าเภอ 

เหนือสุด 
     ทิศใต ้  ติดต่อกับจังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดตรัง  อ าเภอทางตอนใต้ 

ได้แก่ อ าเภอหัวไทร  อ าเภอชะอวด  อ าเภอทุ่งสง  และอ าเภอบางขัน 
              ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทยมีชายฝั่งทะเลยาว ๒๒๕ กิโลเมตร อ าเภอท่ีติดต่อกับอ่าว 

ไทย คืออ าเภอขนอม อ าเภอสิชล อ าเภอท่าศาลา อ าเภอเมือง 
นครศรีธรรมราช อ าเภอปากพนัง และอ าเภอหัวไทร 

            ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสุราษฏร์ธานี และจังหวัดกระบี่ อ าเภอทางทิศตะวันตก 
ได้แก่ อ าเภอบางขัน อ าเภอทุ่งใหญ่ อ าเภอถ้ าพรรณรา อ าเภอฉวาง 
อ าเภอพิปูน และอ าเภอนบพิต า 
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ที่ตั้ง พื้นที่ อำณำเขต 
ปัจจุบันเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ในท้องที่อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

มีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด 22.56 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขต ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลปากพูน 
ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลท่าเรือ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลปากพูน ต าบลปากนคร และต าบลท่าไร่ 

  ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลโพธิ์เสด็จ ต าบลมะม่วงสองต้น และ      
ต าบลนาเคียน 

พ้ืนที่ในเขตเทศบาลประกอบด้วย ต าบลในเมือง ต าบลท่าวัง ต าบลคลัง ต าบลนาเคียน
บางส่วนของหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ต าบลโพธิ์เสด็จ หมู่ที่ 1 ทั้งหมด หมู่ที่ 2, 3, 7 และ 9 บางส่วน 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

        จังหวัดนครศรีธรรมราชมีเทือกเขานครศรีธรรมราชและเทือกเขาบรรทัดทอดยาวตามแนว 
เหนือ-ใต้  อยู่บริเวณตอนกลางของจังหวัด จึงอาจแบ่งภูมิประเทศออกเป็น ๓ ส่วน ต่อไปนี้ 

        ส่วนที่ ๑ เขตท่ีราบชายฝั่งตะวันออก  เป็นที่ราบมีอาณาเขตตั้งแต่เทือกเขานครศรีธรรมราช 
และเทือกเขาบรรทัดไปทางตะวันออก จนถึงชายฝั่งทะเลอ่าวไทย มีแม่น้ าล าคลองที่มีต้นน้ าบริเวณเทือกเขาลงสู่
ทะเลหลายสายอยู่ตลอดทั้งปี และบางตอนเป็นป่าพรุขนาดใหญ่  เขตที่ราบนี้มีพ้ืนที่ตั้งแต่ตอนเหนือสุดของจังหวัด  
และค่อยมีอาณาเขตกว้างขึ้น เมื่อลงไปทางทิศใต้เหมาะส าหรับการท านา ท าสวน เลี้ยงสัตว์ และท าการประมง
ชายฝั่งเป็นเขตทีมี่ประชากรหนาแน่น  เป็นที่ตั้งของอ าเภอขนอม สิชล ท่าศาลา ปากพนัง หัวไทร เชียรใหญ่  
ชะอวด เฉลิมพระเกียรติ และพระพรหม 

         ส่วนที่ ๒  เขตท่ีราบเชิงเขาตะวันตก  มีลักษณะเป็นที่ราบลูกฟูก มีอาณาเขตจากเทือกเขา 
นครศรีธรรมราชไปทางตะวันตก ต้นน้ าจากเชิงเขาด้านนี้ไหลลงสู่ทะเลอันดามัน เป็นแม่น้ าตรังและไหลลงสู่อ่าว
ไทย คือ แม่น้ าตาปี นอกจากจะเป็นเขตที่อุดมสมบูรณ์  ด้วยแร่ธาตุแล้ว เป็นเขตที่มีการท าสวนยางพารามากที่สุด
ของจังหวัด การท าสวนผลไม้มีกระจายอยู่ทั่วไป  อ าเภอท่ีมีประชากรหนาแน่นได้แก่  อ าเภอทุ่งสง   
และอ าเภอฉวาง เขตท่ีราบเชิงเขาด้านนี้แผ่ขยายกว้างขวางออกไปถึงจังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
อ าเภอที่อยู่ในเขตนี้  ได้แก่ อ าเภอพิปูน  ฉวาง  ทุ่งใหญ่  ทุ่งสง  บางขัน  ถ้ าพรรณรา นาบอน และอ าเภอช้างกลาง 

ส่วนที่ ๓ เขตเทือกเขาตอนกลาง  อยู่ระหว่างที่ราบชายฝั่งทะเลตะวันออก และที่ราบเชิงเขา 
ตะวันตกมีอาณาเขตตั้งแต่ตอนเหนือสุดของจังหวัดไปถึงใต้สุด เทือกเขานครศรีธรรมราช มียอดสูงสุดคือเขาหลวง 
รัฐพยายามที่จะอนุรักษ์เขาดังกล่าวนี้ เป็นเขตป่า  จึงจัดตั้งเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ  เช่น เขตอุทยานแห่งชาติเขา
หลวง  อุทยานแห่งชาติน้ าตกโยง อุทยานแห่งชาติเขานัน เป็นต้น มีการตั้งถิ่นฐานของประชาชนมาก่อนที่จะ
ประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ  จึงมีชุมชนอยู่ระหว่างภูเขาและเชิงเขาตอนกลาง   
ส่วนใหญ่มีอาชีพด้านเกษตรกรรม  พ้ืนที่ในเขตนี้ มีธรรมชาติที่สวยงาม ประกอบด้วย ป่าไม้ น้ าตก และล าธารที่ใส
สะอาดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีสิ่ งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวต่างๆพร้อมที่จะรับ
นักท่องเที่ยวได้ อ าเภอที่อยู่ในเขตนี้ ได้แก่ อ าเภอพรหมคีรี ลานสกา ร่อนพิบูลย์ จุฬาภรณ์ และอ าเภอนบพิต า 
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1.3 ลักษณะภูมิอำกำศ 
ภูมิอากาศของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีลักษณะเช่นเดียวกับจังหวัดอ่ืน ๆ ของภาคใต้ที่ติดต่อกับ

อ่าวไทย อิทธิพลส าคัญต่อภูมิอากาศของจังหวัด  คือลมมรสุม  และเทือกเขาตอนกลาง รวมทั้งอิทธิพลของลมพายุ
หมุนที่พัดเข้ามาในรอบปี ลักษณะภูมิอากาศของภาคใต้เป็นเขตภูมิอากาศแบบมรสุมร้อน (TropicalMonsoon) 
อุณหภูมิจะสูงตลอดทั้งปี  ช่วงเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคมจะได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  
ซึ่งเป็นลมร้อนชื้นพัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้ท าให้พ้ืนที่ด้านตะวันตกของเทือกเขานครศรีธรรมราช  
มีฝนตกมาก ส่วนบริเวณชายฝั่งตะวันออกมีฝนตกน้อยกว่า  ช่วงเดือน กันยายน – ตุลาคม  จะมีลมพายุหมุน  เช่น 
ดีเปรสชั่นท าให้เกิดฝนตกทั่วไปทั้งจังหวัด  ช่วงเดือนพฤศจิกายน  ไปจนถึง เดือนมกราคม  ลมมรสุมจะเปลี่ยน
ทิศทางพัดมาจาก     ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยทั่วไปลมนี้จะเป็นลมหนาวและแห้งแล้ง  แต่พ้ืนที่ชายฝั่งทะเล
ด้านอ่าวไทย  โดยเฉพาะนครศรีธรรมราชด้านอ่าวไทยจะมีฝนตกชุก  เป็นเหตุให้เกิดน้ าท่วมได้ทุกปี  หลังจากนั้น
จะเป็นระยะที่ฝนทิ้งช่วง คือ เดือนกุมภาพันธ์ถึง เดือนเมษายน  ช่วงนี้อากาศจะร้อนและแห้งแล้ง 

1.4 ลักษณะของดิน 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดินมีลักษณะแตกต่างกันไปตามเขตพ้ืนที่ ลักษณะดินส่วนใหญ่ 

เป็นดินทราย และบางส่วนเป็นดินคละ ดินนา  ดินตื่น    

   1.5 ลักษณะของแหล่งน้ ำ 
ลักษณะของแหล่งน้ าเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งน้ าดิบที่น ามาท าน้ าประปา เดิมได้ 

น้ าดิบจากคลองป่าเหล้า ซึ่งอยู่ห่างจากบริเวณการประปาที่ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง ประมาณ 450 เมตร 
ปัจจุบันมีปัญหาเนื่องจากปริมาณน้ าในล าคลองมีปริมาณน้อยลงทุกปี น้ าขุ่นและสกปรกเมื่อเกิดฝนตกหนัก น้ าจะ
พาตะกอนและสิ่งสกปรกต่าง ๆ ตามริมคลองลงไปในคลองป่าเหล้า และเทศบาลได้รับเงินอุดหนุนเมื่อปี พ.ศ.
2539 ก่อสร้างท่อส่งน้ าดิบจากคลองท่าดี อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช มายังโรงกรองน้ าทวดทอง แต่
เนื่องจากโรงกรองน้ า ที่รับน้ าจากท่อน้ าดิบจากคลองท่าดี อ าเภอลานสกา มีเพียงโรงเดียว ซึ่งท าให้ก าลังผลิตไม่
เพียงพอ ต่อการใช้น้ าประปาของประชาชนในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว 

2. ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง
2.1 เขตกำรปกครอง 

กำรแบ่งเขตกำรปกครอง 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  4  เขต  และมีสมาชิกสภาเทศบาล  ดังนี้ 
เขตที่ 1 

นายสุรักษ์   รัตนะพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
นายสมชาย   สังข์วิเชียร สมาชิกสภาเทศบาล 
นายขัตติยะ   อารีพร้อม สมาชิกสภาเทศบาล 
นายสมชาย   สุนทร  สมาชิกสภาเทศบาล 
นางสมฤดี  สุขบ าเพิง สมาชิกสภาเทศบาล 
นายวิชาญ  ชุติธรพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
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เขตที่ 2 
นายธวัช  ศรีสมานุวัตร สมาชิกสภาเทศบาล 
นายกฤษดา   เสมอภพ  สมาชิกสภาเทศบาล 
นายปริญญา   ไชยแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล 
นายสุเมธ รัตนนาคินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล 
นายอุดมศักดิ์ ศรีตุลาการ สมาชิกสภาเทศบาล 
นายชยากร   ข าคม  สมาชิกสภาเทศบาล 

เขตที่ 3 
นายกะแมน   หมิแหม  สมาชิกสภาเทศบาล 
นายจิณณ์ชยุต   สาราพฤษ สมาชิกสภาเทศบาล 
นายจิรศักดิ์   สมุทรอัษฎงค์ สมาชิกสภาเทศบาล 
ร้อยตรี โยธิน   กัลยา สมาชิกสภาเทศบาล 
นายปรีชา  พฤกษไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาล 
นายทัตพงศ์   โภชนา สมาชิกสภาเทศบาล 

เขตที่ 4 
นายยะโกบ   พิทักษ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
นายสมชาย   โชติช่วง  สมาชิกสภาเทศบาล 
นายวีรภัทร   ศิริพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
นายภาคภูมิ   แสงแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล 
นางอนุสรณ์   เดชเดโช  สมาชิกสภาเทศบาล 
ร้อยโท วิโรจน์   วรรณกุล สมาชิกสภาเทศบาล 

2.2  กำรเลือกตั้ง 
           ปัจจุบันมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชโดยตรง คือ นายกณพ เกตุชาติ  

เป็นนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชคนปัจจุบัน  และประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชคนปัจจุบัน 
คือ นายสุเมธ รัตนนาคินทร์ 

 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ  เดือนสิงหาคม  2564 
จ านวน 75,798 คน  มีหนว่ยเลือกตั้ง แยกได้ดังนี้ 

หน่วยเลือกตั้งและสถำนที่เลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 
หน่วยเลือกตั้งที่ 1  สถานที่เลือกตั้งปะร าบริเวณปั๊ม ปตท.หัวถนน ถนนราชด าเนิน 
หน่วยเลือกตั้งที่ 2  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 
หน่วยเลือกตั้งที่ 3  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 2 
หน่วยเลือกตั้งที่ 4  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 3
หน่วยเลือกตั้งที่ 5  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 4 
หน่วยเลือกตั้งที่ 6  สถานที่เลือกตั้งศาลาบริเวณวัดศาลามีชัย 
หน่วยเลือกตั้งที่ 7  สถานที่เลือกตั้งโรงจอดรถโรงแรมเอ็มวันมหาราช 1 
หน่วยเลือกตั้งที่ 8  สถานที่เลือกตั้งโรงจอดรถโรงแรมเอ็มวันมหาราช 2 
หน่วยเลือกตั้งที่ 9  สถานที่เลือกตั้งปะร าบริเวณวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 1 
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หน่วยเลือกตั้งที่ 10  สถานที่เลือกตั้งปะร าบริเวณวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 2 
หน่วยเลือกตั้งที่ 11  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 1 
หน่วยเลือกตั้งที่ 12  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 2 
หน่วยเลือกตั้งที่ 13  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 3 
หน่วยเลือกตั้งที่ 14  สถานที่เลือกตั้งปะร าบริเวณหอสมุดแห่งชาติ นครศรีธรรมราช 
หน่วยเลือกตั้งที่ 15  สถานที่เลือกตั้งอาคารที่ท าการกองทุนชุมชนเมืองการเคหะ ซอยเรือนแก้ว 1  
หน่วยเลือกตั้งที่ 16  สถานที่เลือกตั้งอาคารทีท่ าการกองทุนชุมชนเมืองการเคหะ ซอยเรือนแก้ว 2 
หน่วยเลือกตั้งที่ 17  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร 1 
หน่วยเลือกตั้งที่ 18  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร 2 
หน่วยเลือกตั้งที่ 19  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 1 
หน่วยเลือกตั้งที่ 20  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 2
หน่วยเลือกตั้งที่ 21  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 3 
หน่วยเลือกตั้งที่ 22  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 4
หน่วยเลือกตั้งที่ 23  สถานที่เลือกตั้งศาลาบริเวณวัดหน้าพระลาน 
หน่วยเลือกตั้งที่ 24  สถานที่เลือกตั้งมัสยิดสวนมะพร้าว หลังวัดพระบรมธาตุ
หน่วยเลือกตั้งที่ 25  สถานที่เลือกตั้งศาลาบริเวณวัดหน้าพระบรมธาตุ 1 
หน่วยเลือกตั้งท่ี 26   สถานท่ีเลือกตั้งศาลาบริเวณวัดหน้าพระบรมธาตุ 2 
หน่วยเลือกตั้งท่ี 27   สถานท่ีเลือกตั้งศาลาบริเวณวัดหน้าพระบรมธาตุ 3 
หน่วยเลือกตั้งที่ 28  สถานที่เลือกตั้งศาลาบริเวณวัดหน้าพระบรมธาตุ 4 
หน่วยเลือกตั้งที่ 29  สถานที่เลือกตั้งศาลาบริเวณวัดหน้าพระบรมธาตุ 5 

หน่วยเลือกตั้งและสถำนที่เลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 
หน่วยเลือกตั้งที่ 1  สถานที่เลือกตั้งปะร าบริเวณวัดสระเรียง 
หน่วยเลือกตั้งที่ 2  สถานที่เลือกตั้งปะร าบริเวณวัดสวนป่าน 
หน่วยเลือกตั้งที่ 3  สถานที่เลือกตั้งปะร าบริเวณสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช 1 
หน่วยเลือกตั้งที่ 4  สถานที่เลือกตั้งปะร าบริเวณสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช 2
หน่วยเลือกตั้งที่ 5  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลลูกรัก 
หน่วยเลือกตั้งที่ 6  สถานที่เลือกตั้งอาคารบริเวณลานออกก าลังกายวัดบุญนารอบ 
หน่วยเลือกตั้งที่ 7  สถานที่เลือกตั้งศาลาบริเวณวัดเสมาเมือง 
หน่วยเลือกตั้งที่ 8  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนจรัสพิชากรอาชีวศึกษา 1 
หน่วยเลือกตั้งที่ 9  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนจรัสพิชากรอาชีวศึกษา 2 
หน่วยเลือกตั้งที่ 10  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนชูศิลป์วิทยา 1 
หน่วยเลือกตั้งที่ 11  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนชูศิลป์วิทยา 2 
หน่วยเลือกตั้งที่ 12  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนชูศิลป์วิทยา 3 
หน่วยเลือกตั้งที่ 13  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนชูศิลป์วิทยา 4 
หน่วยเลือกตั้งที่ 14  สถานที่เลือกต้ังอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลจรัสพิชากร 1 
หน่วยเลือกตั้งที่ 15  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลจรัสพิชากร 2 
หน่วยเลือกตั้งที่ 16  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลจรัสพิชากร 3 
หน่วยเลือกตั้งที่ 17  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 
หน่วยเลือกตั้งที่ 18  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 2 
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หน่วยเลือกตั้งที่ 19  สถานที่เลือกตั้งปะร าบริเวณวัดมุมป้อม 1 
หน่วยเลือกตั้งที่ 20  สถานที่เลือกตั้งปะร าบริเวณวัดมุมป้อม 2 
หน่วยเลือกตั้งที่ 21  สถานที่เลือกตั้งปะร าบริเวณวัดมุมป้อม 3 
หน่วยเลือกตั้งที่ 22  สถานที่เลือกตั้งปะร าบริเวณในซอยสารีบุตร 1
หน่วยเลือกตั้งที่ 23  สถานที่เลือกตั้งปะร าบริเวณปากซอยสารีบุตร 1 
หน่วยเลือกตั้งที่ 24  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1
หน่วยเลือกตั้งที่ 25  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 2 
หน่วยเลือกตั้งท่ี 26   สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 3 
หน่วยเลือกตั้งท่ี 27   สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช 1 
หน่วยเลือกตั้งที่ 28  สถานที่เลือกต้ังปะร าบริเวณโรงเรียนอนุบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช 2 
หน่วยเลือกตั้งที่ 29  สถานที่เลือกตั้งอาคารโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (หลังศาลหลักเมือง) 
หน่วยเลือกตั้งที่ 30  สถานที่เลือกตั้งปะร าบริเวณมัสยิดซอลาฮุดดีนท่าช้าง 

หน่วยเลือกตั้งและสถำนที่เลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3 
หน่วยเลือกตั้งที่ 1  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 
หน่วยเลือกตั้งที่ 2  สถานที่เลือกตั้งอาคารบริเวณท่ีจอดรถเทศบาลด้านหลัง 1 
หน่วยเลือกตั้งที่ 3  สถานที่เลือกตั้งปะร าบริเวณที่จอดรถสถานีดับเพลิงศูนย์คูขวาง 1 
หน่วยเลือกตัง้ที ่4  สถานที่เลือกตั้งปะร าบริเวณที่จอดรถสถานีดับเพลิงศูนย์คูขวาง 2
หน่วยเลือกตั้งที่ 5  สถานที่เลือกตั้งอาคารบริเวณท่ีจอดรถเทศบาลด้านหลัง 2 
หน่วยเลือกตั้งที่ 6  สถานที่เลือกตั้งศาลาบริเวณวัดบูรณาราม 
หน่วยเลือกตั้งที่ 7  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง 
หน่วยเลือกตั้งที่ 8  สถานที่เลือกตั้งปะร าบริเวณที่จอดรถสถานีดับเพลิงศูนย์คูขวาง 3 
หน่วยเลือกตั้งที่ 9  สถานที่เลือกตั้งปะร าบริเวณที่จอดรถสถานีดับเพลิงศูนย์คูขวาง 4 
หน่วยเลือกตั้งที่ 10  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 2 
หน่วยเลือกตั้งที่ 11  สถานที่เลือกตั้งปะร าบริเวณชุมชนบ้านตก 
หน่วยเลือกตั้งที่ 12  สถานที่เลือกตั้งปะร าบริเวณชุมชนหน้าสถานีรถไฟเขตนอกโคก 
หน่วยเลือกตั้งที่ 13  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี 1 
หน่วยเลือกตั้งที่ 14  สถานที่เลือกตัง้อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี 2 
หน่วยเลือกตั้งที่ 15  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี 3 
หน่วยเลือกตั้งที่ 16  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี 4 
หน่วยเลือกตั้งที่ 17  สถานที่เลือกตั้งปะร าบริเวณหน้าธนาคารกรงุไทย  สาขานครศรีธรรมราช 
หน่วยเลือกตั้งที่ 18  สถานที่เลือกตั้งอาคารบริเวณวัดจันทาราม 
หน่วยเลือกตั้งที่ 19  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ 1 
หน่วยเลือกตั้งที่ 20  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ 2 
หน่วยเลือกตั้งที ่21  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ 3 
หน่วยเลือกตั้งที่ 22  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ 4
หน่วยเลือกตั้งที่ 23  สถานที่เลือกตั้งอาคารที่ท าการชุมชนคูขวางท่าวัง 3 
หน่วยเลือกตั้งที่ 24  สถานที่เลือกตั้งปะร าบริเวณทางเข้าหมู่บ้านพัชรกิจ 1
หน่วยเลือกตั้งที่ 25  สถานที่เลือกตั้งศาลาบริเวณวัดชะเมา 1 
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หน่วยเลือกตั้งท่ี 26   สถานท่ีเลือกตั้งศาลาบริเวณวัดชะเมา  2 
หน่วยเลือกตั้งท่ี 27   สถานท่ีเลือกตั้งอาคารทีท่ าการชุมชนป่าโล่ง 
หน่วยเลือกตั้งที่ 28  สถานที่เลือกตัง้อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ 1 
หน่วยเลือกตั้งที่ 29  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ 2 
หน่วยเลือกตั้งที่ 30  สถานที่เลือกตั้งปะร าบริเวณถนนราชนิคมตรงขา้มซอยราชนิคม 6 (1) 
หน่วยเลือกตั้งท่ี 31   สถานท่ีเลือกตั้งปะร าบริเวณถนนราชนิคมตรงข้ามซอยราชนิคม 6 (2) 
หน่วยเลือกตั้งท่ี 32   สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร 1 
หน่วยเลือกตั้งที่ 33  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร 2 
หน่วยเลือกตั้งที่ 34  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตศึกษาวิทยาลัยสงฆ์ (วัดแจ้ง) 1 
หน่วยเลือกตั้งที่ 35  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตศึกษาวิทยาลัยสงฆ์ (วัดแจ้ง) 2 

หน่วยเลือกตั้งและสถำนที่เลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 4 
หน่วยเลือกตั้งที่ 1  สถานที่เลือกตั้งปะร าบริเวณที่ท าการชุมชนตลาดหัวอิฐ 
หน่วยเลือกตั้งที่ 2  สถานที่เลือกตั้งอาคารบริเวณโรงจอดรถทางเข้าสถานี บ.ข.ส. 1 
หน่วยเลือกตั้งที่ 3  สถานที่เลือกตั้งอาคารบริเวณโรงจอดรถทางเข้าสถานี บ.ข.ส. 2 
หน่วยเลือกตั้งที่ 4  สถานที่เลือกตั้งอาคารบริเวณโรงจอดรถทางเข้าสถานี บ.ข.ส. 3
หน่วยเลือกตั้งที่ 5  สถานที่เลือกตัง้ปะร าโรงจอดรถทางเข้าสถานี บ.ข.ส. 4 
หน่วยเลือกตั้งที่ 6  สถานที่เลือกตั้งปะร าโรงจอดรถทางเข้าสถานี บ.ข.ส. 5 
หน่วยเลือกตั้งที่ 7  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนวัดหวัอิฐ 
หน่วยเลือกตั้งที่ 8  สถานที่เลือกตั้งอาคารบริเวณท่ีจอดรถแขวงการทางนครศรีธรรมราช 
หน่วยเลือกตั้งที่ 9  สถานที่เลือกตั้งอาคารบริเวณโรงเรียนนครอาชีวศึกษา (เดิม) 1 
หน่วยเลือกตั้งที่ 10  สถานที่เลือกตั้งอาคารบริเวณโรงเรียนนครอาชีวศึกษา (เดิม) 2 
หน่วยเลือกตั้งที่ 11  สถานที่เลือกตั้งอาคารบริเวณโรงเรียนนครอาชีวศึกษา (เดิม) 3 
หน่วยเลือกตั้งที ่12  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านทวดทอง 
หน่วยเลือกตั้งที่ 13  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนบ้านทวดทอง 1 
หน่วยเลือกตั้งที่ 14  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนบ้านทวดทอง 2 
หน่วยเลือกตั้งที่ 15  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนบ้านทวดทอง 3 
หน่วยเลือกตั้งที่ 16  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนอนุสรณ์พรสวัสดิ์ 1 
หน่วยเลือกตั้งที่ 17  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนอนุสรณ์พรสวัสดิ์ 2 
หน่วยเลือกตั้งที่ 18  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
หน่วยเลือกตั้งที่ 19  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนมัสยิดกามาลุดดีนไสเจริญ 
หน่วยเลือกตั้งที่ 20  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจบัณฑิต 
หน่วยเลือกตั้งที่ 21  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนสถาบันรัชภาคย์ 1 
หน่วยเลือกตั้งที่ 22  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนสถาบันรัชภาคย์ 2
หน่วยเลือกตั้งที่ 23  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนสถาบันรัชภาคย์ 3 
หน่วยเลือกตั้งที่ 24  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนสถาบันรัชภาคย์ 4
หน่วยเลือกตั้งที่ 25  สถานที่เลือกตั้งปะร าบริเวณลานกิจกรรมชุมชนซอยสันติ 1 
หน่วยเลือกตั้งท่ี 26   สถานท่ีเลือกตั้งปะร าบริเวณลานกิจกรรมชุมชนซอยสันติ 2 
หน่วยเลือกตั้งท่ี 27   สถานท่ีเลือกตั้งอาคารหอประชุมสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 1 
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หน่วยเลือกตั้งที่ 28  สถานที่เลือกตั้งอาคารหอประชุมสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 2 
หน่วยเลือกตั้งที่ 29  สถานที่เลือกต้ังอาคารที่ท าการชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรสะพานยาว 1 
หน่วยเลือกตั้งที่ 30  สถานที่เลือกตั้งอาคารที่ท าการชุมชนหมู่บ้านเอ้ืออาทรสะพานยาว 2  
หน่วยเลือกตั้งท่ี 31   สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ 
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กำรปกครองส่วนท้องถิ่น และภำวะผู้น ำ 
ด้ำนกำรบริหำรกำรปกครอง 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   ประกอบด้วยการปกครองท้องที่ 4  เขต มีสมาชิกสภาเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช  24 คน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  จ านวน 1 คน และรองนายกเทศมนตรีนคร
นครศรีธรรมราช จ านวน 4 คน   และเลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  จ านวน 2 คน ไม่มีความ
ขัดแย้งในการติดต่อประสานงานระหว่างท้องถิ่นกับท้องที่ ซึ่งประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดีให้ความส าคัญประชาคมเทศบาลนครและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

         ผู้บริหำรเทศบำลนครนครศรีธรรมรำช  ประกอบด้วย 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง 
1 นายกณพ   เกตุชาติ นายกเทศมนตรี 
2 นายอนุสรณ์   พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรี 
3 นายภาวินทร์   ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรี 
4 นายฉัตรชัย   อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรี 
5 นายวงศ์วชิร   โอวรารินทร์ รองนายกเทศมนตรี 
6 นายพูน  แก้วภราดัย เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7 นายวีรศักดิ์  รับไทรทอง เลขานุการนายกเทศมนตรี 
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ฝ่ำยสภำเทศบำลนครนครศรธีรรมรำช  ประกอบด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง 
1 นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์ ประธานสภาฯ 
2 นายสมชาย  สังข์วิเชียร รองประธานสภาฯ 
3 นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ เลขานุการสภา ฯ    
4 นายสุรักษ์  รัตนะพันธ์ สมาชิกสภา ฯ  เขต 1  
5 นายขัตติยะ  อารีพร้อม สมาชิกสภา ฯ  เขต 1 
6 นายสมชาย  สุนทร สมาชิกสภา ฯ  เขต 1  
7 นางสมฤดี  สุขบ าเพิง สมาชิกสภา ฯ  เขต 1  
8 นายวิชาญ  ชุติธรพงษ์ สมาชิกสภา ฯ  เขต 1  
9 นายธวัช  ศรีสมานุวัตร สมาชิกสภา ฯ  เขต 2  

10 นายกฤษดา  เสมอภพ สมาชิกสภา ฯ  เขต 2 

11 นายปริญญา  ไชยแก้ว สมาชิกสภา ฯ  เขต 2  
12 นายอุดมศักดิ์  ศรีตุลาการ สมาชิกสภา ฯ  เขต 2  
13 นายชยากร  ข าคม สมาชิกสภา ฯ  เขต 2  
14 นายกะแมน  หมิแหม สมาชิกสภา ฯ  เขต 3  
15 นายจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์ สมาชิกสภา ฯ  เขต 3  
16 ร้อยตรีโยธิน  กัลยา สมาชิกสภา ฯ  เขต  3 

17 นายปรีชา  พฤกษไพบูลย์ สมาชิกสภา ฯ  เขต 3  
18 นายทัตพงศ์  โภชนา สมาชิกสภา ฯ  เขต 3  
19 นายยะโกบ  พิทักษ์ สมาชิกสภา ฯ  เขต 4  
20 นายสมชาย  โชติชว่ง สมาชิกสภา ฯ  เขต 4  
21 นายวีรภัทร  ศิริพันธ์ สมาชิกสภา ฯ  เขต 4  
22 นายภาคภูมิ  แสงแก้ว สมาชิกสภา ฯ  เขต 4  
23 นางอนุสรณ์  เดชเดโช สมาชิกสภา ฯ  เขต 4  
24 ร้อยโทวิโรจน์  วรรณกุล สมาชิกสภา ฯ  เขต 4  
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เทศบำล 
เป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น การปกครองรูปแบบเทศบาลเป็นการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่น

ด าเนินการปกครองตนเอง ตามระบอบประชาธิปไตย     ซึ่งเกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว โดยเริ่มจากการประกาศพระราชก าหนดจัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพ 
ฯ    ร.ศ.116 (พ.ศ. 2440) ในส่วนภูมิภาค   มีการตราพระราชบัญญัติ
จัดการสุขาภิบาล ท่าฉลอม ร.ศ. 124 (พ.ศ. 2448)  

ในปี พ.ศ. 2476 มีการตราพระราชบัญญัติ   จัดระเบียบเทศบาล 
พ.ศ. 2476   มีการยกฐานะสุขาภิบาลขึ้นเป็นเทศบาลหลายแห่ง   ต่อมาได้
มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงยกเลิก กฎหมายเกี่ยวกับเทศบาลหลายครั้ง  

จนในที่สุดได้มีการตราพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496   ยกเลิกพระราชบัญญัติเดิม   ทั้งหมดขณะนี้
ยังมีผลบังคับใช้ซึ่งมีการแก้ไขครั้งสุดท้าย    โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13)   พ.ศ. 2552 

ในปี   พ.ศ.2542   มีการออกพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 
ท าให้การปกครองในระบบสุขาภิบาลหมดไป   

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดขนาดของเทศบาลไว้ 3 ระดับคือ 
1. เทศบาลต าบลคือท้องถิ่นที่มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล  โดยประกาศนั้น

จะต้องระบุชื่อและเขตเทศบาลไว้ด้วย 
2. เทศบาลเมืองคือท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด  หรือท้องถิ่นชุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่หนึ่ง

หมื่นคนขึ้นไป    ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่ อันต้องท าตามพระราชบัญญัตินี้  มีประกาศ
กระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมือง    โดยประกาศนั้นจะต้องระบุชื่อและเขตเทศบาลไว้ด้วย 

3. เทศบาลนครคือท้องถิ่นชุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่ จะปฏิบัติ
หน้าที่อันต้องท าตามพระราชบัญญัตินี้ และมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้ นเป็นเทศบาลนคร โดย
ประกาศนั้นจะต้องระบุชื่อและเขตเทศบาลไว้ด้วย 

หน้าที่ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในฐานะที่เป็นเทศบาลนคร จึงมีหน้าที่ตามบทบัญญัติมาตรา 
ที่ 56 แห่งพระราชบัญญัติฯ    ดังนี้ 

1. กิจการที่ระบุไว้ในมาตราที่ 53 คือ
     1.1 กิจการที่ระบุไว้ในมาตร 50   คือ รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน,ให้มีและบ ารุงทางบก

และทางน้ า,รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินที่สาธารณะรวมทั้งการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล,ป้องกัน
และระงับโรคติดต่อ,  ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง,  ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม,  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี 
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ, บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

    1.2  ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
    1.3  ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
    1.4  ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ 
    1.5  ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
    1.6  ให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ 
    1.7  ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน     
    1.8  ให้มีการด าเนินกิจการโรงรับจ าน าหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น 
2. ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
3. กิจการอย่างอ่ืนซึ่งจ าเป็นเพ่ือการสาธารณกุศล
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4. การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจ าหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอื่น 
5. จัดการเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม 
6. จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
7. การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง 
8. การส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว 
ทั้งนี้เทศบาลนครยังสามารถจัดท ากิจการอ่ืนๆ   ที่บัญญัติไว้ตามมาตรา 54 ได้เช่น การจัดให้มีสุสานและ 

ฌาปนสถาน  การบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร  การจัดตั้งและบ ารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา การจัดให้
มีและบ ารุงสถานที่ส าหรับการกีฬาและพลศึกษา การจัดให้มีและบ ารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์  และสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ และการจัดการเทศพาณิชย์เป็นต้น 

ตามบทบัญญัติมาตราที่ 66 ก าหนดว่าเทศบาลอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้ 
1. ภาษีอากรตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
2. ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
3. รายได้จากทรพัย์สินของเทศบาล 
4. รายได้จากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์ 
5. พันธบัตรหรือเงินกู้ตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
6. เงินกู้จากกระทรวงทบวงกรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ 
7. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
8. เงินและทรัพย์สินอย่างอ่ืนที่มีผู้อุทิศให้ 
9. รายได้อ่ืนใดตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
การบริหารเทศบาลกระท าโดยมีนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเป็นหัวหน้าฝ่าย

บริหาร อยู่ในวาระครั้งละ 4 ปี และให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ช่วยในการบริหารราชการ 
โดยเทศบาลระดับเทศบาลนครจะสามารถมีรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 4 คน รวมทั้งสามารถแต่งตั้งที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีได้และให้มีสภาเทศบาลเป็นองค์กรในการตรวจสอบการท างานของ
ฝ่ายบริหาร รวมถึงเป็นที่ปรึกษา และร่วมวินิจฉัยปัญหาส าคัญตามที่ฝ่ายบริหารเสนอมา  

สภาเทศบาลระดับเทศบาลนคร มีสมาชิกสภาจ านวนยี่สิบสี่คน มีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน      
มีวาระ 4 ปี และผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งประธานสภา 1 คน และรองประธานสภา 1 คน ตามมติของสภา
เทศบาลให้แบ่งส่วนราชการของเทศบาลออกเป็นสองส่วนคือ 

1. ส านักปลัดเทศบาล 
2. ส่วนราชการอ่ืนตามที่นายกเทศมนตรปีระกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวง 

มหาดไทย และให้อ านาจผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่ควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้นๆให้ปฏิบัติการตามอ านาจ
หน้าทีโ่ดยถูกต้องตามกฎหมาย ในการนี้ให้มีอ านาจหน้าที่ชี้แจงแนะน าตักเตือนเทศบาลและตรวจสอบกิจการเรียก
รายงานและเอกสารหรือสถิติใดๆจากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมา
ชี้แจงหรือสอบสวนก็ได้ และให้นายอ าเภอมีอ านาจหน้าที่ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดควบคุม ดูแลเทศบาลต าบลใน
อ าเภอนั้นๆ  ด้วย 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเดิมได้รับการจัดตั้งเป็นสุขาภิบาล  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2453 ตาม
ประกาศใช้พระราชบัญญัติสุขาภิบาล ต าบลท่าวัง ต าบลคลัง ต าบลประตูไชยเหนือ ต าบลพระเสื้อเมือง ท้องที่
อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 27 หน้า 62 - 64 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 
รัตนโกสินทร์ศก 129 โดยมีพระยาศิริธรรมบริรักษ์   (เย็น สุวรรณปัทม)  ผู้ว่าราชการเมืองนครศรีธรรมราชเป็น
ประธานกรรมการสุขาภิบาลคนแรก 
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พ.ศ.2474 มีประกาศเปลี่ยนแปลงเขตต์สุขาภิบาล เมืองนครศรีธรรมราช เนื่องจากมีใบบอกจาก
สมุหเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราชว่าเขตต์สุขาภิบาลคลาดเคลื่อนคณะกรรมการสุขาภิบาลเมือง
นครศรีธรรมราช จึงประชุม  และมีมติเห็นควรมีประกาศเปลี่ยนแปลงเขตต์ฯ ให้ตรงกับความเป็นจริง และ 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิจ  เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 
ทรงเห็นชอบและลงพระนามในประกาศดังกล่าว และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 48 หน้า 674  
ลงวันที่ 27 มีนาคม 2474 

วันที่ 7 ธันวาคม  2478 คณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ในพระปรมาภิไธยในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อานันทมหิดล ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พุทธศักราช 
2478 จัดตั้งเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช โดยให้โอนทรัพย์สินตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของสุขาภิบาลเมือง
นครศรีธรรมราชเป็นของเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชทั้งสิ้น โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 หน้า 
1687  ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2478  มีพระยานิติศาสตร์ไพศาลย์เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการตามมติ
คณะรัฐมนตรี 

ปี พ.ศ. 2508 มีการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ครั้งที่ 1 ตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล
เมืองนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2508  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 82   ตอนที่ 
96 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2508   มีจอมพลถนอม กิตติขจร   นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ปี พ.ศ.2536    มีการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล   ครั้งที่ 2    ตามราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล
เมืองนครศรีธรรมราช   จังหวัดนครศรีธรรมราช   พ.ศ. 2536   ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ  เล่ม 
110 ตอนที่ 207   หน้า 37   ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2536   มีนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี     เป็นผู้รับ
สนองพระบรมราชโองการ 

ปี พ.ศ.2537   ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2537  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 36 
ลงวันที่ 24  สิงหาคม 2537  ซึ่งก าหนดให้ยกฐานะพระราชกฤษฎีกานี้มีผลบังคับพ้นก าหนด 45 วันนับแต่วันที่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ด้วยเหตุนี้เมื่อถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2537 จึงมีผลให้เทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชมี
ฐานะเป็นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

แต่เดิมนั้นสถานที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั้งส านักงานอยู่ที่ห้องแถวตอนหน้าศาลากลางจังหวัด 
ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2482  จึงได้ย้ายมาอยู่ ณ อาคารเรือนไม้ทรงมานิลาชั้นเดียว (สถานที่ท างานปัจจุบัน) 
พ.ศ. 2505 ได้เกิดวาตภัยขึ้นอย่างร้ายแรง และจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่ได้รับความเสียหายมาก 
ประชาชนเสียชีวิตนับพันคน อาคารบ้านเรือน สวนผลไม้ ไร่  นา  ได้รับความเสียหาย ส านักงานเทศบาลซึ่งมี
สภาพเก่าช ารุดอยู่แล้วก็ได้รับความเสียหายมาก  แม้ว่าจะได้ซ่อมแซมพอให้ท างานได้  ก็ไม่มีสภาพเหมาะแก่กาล
สมัยและฐานะของเทศบาล คณะเทศมนตรี จึงด าเนินการขออนุมัติกู้เงิน กสท. จ านวน 1,200,000 บาท     
สมทบกับงบประมาณของเทศบาล 525,000 บาท  มาด าเนินการสร้างใหม่ ณ สถานที่ตั้งปัจจุบัน ในครั้งนั้นได้
สร้างเป็นอาคารตึกสองชั้นทรงไทยตามแบบเทศบาลขนาดใหญ่ ของกรมโยธาธิการ ซึ่งเป็นแบบมาตรฐานของ
เทศบาลทั่วไปและได้ท าพิธีเปิดใช้ส านักงานนี้ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2507 รวมค่าก่อสร้าง 
เป็นเงิน 1,725,000 บาท ท าการก่อสร้างโดย บริษัท กรุงเทพฯ วิวัตน์ จ ากัด ในสมัยของนายเหรียญ สร้อยสนธิ์   
เป็นนายกเทศมนตรี  
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ตราเครื่องหมายเทศบาลในปัจจุบันเป็นรูปราชสีห์เฝ้า   
พระธาตุ  พระธาตุนั้นหมายถึง เจดีย์พระบรมธาตุ เป็นปูชนียสถาน
อันส าคัญของเมืองนครศรีธรรมราช เป็นวัตถุโบราณในทางพุทธ
ศาสนา เป็นสัญลักษณ์ประจ าเมือง เมื่อกล่าวถึงเมือง
นครศรีธรรมราชย่อมนึกถึงพระบรมธาตุ 

       ยอดเจดีย์มีรัศมี หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองแห่ง
พระพุทธศาสนา ซึ่งประดุจแสงสว่าง  

ประดิษฐานอยู่บนพาน 2 ชั้น หมายถึง เป็นที่เคารพบูชาและเทิดทนูของชาวนครศรีธรรมราชและ
พุทธศาสนิกชนทั่วไป  

ราชสีห์คู่เฝ้าพระธาตุ หมายถึง เทศบาลซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ในการรักษา 
ท านุบ ารุงรักษาบ้านเมือง เพ่ือความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง  

ปัจจุบันสามารถติดต่อกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ที่ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
ถนนราชด าเนิน ต าบลคลัง อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร 0-07534-7405 หรือ http://www.nakhoncity.org 
อ้ำงอิง 
http://th.wikipedia.org/ 
http://www.nakhoncity.org 
นครศรีธรรมราช,จังหวัด. ประวัติมหำดไทยส่วนภูมิภำคจังหวัดนครศรีธรรมรำช,  
นครศรีธรรมราช : จังหวัด,2527 
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 27 หน้า 62-64 ลงวันท่ี 13 สงิหาคม รตันโกสินทร์ศก 129  
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 48 หน้า 674 ลงวันท่ี 27 มีนาคม 2474 
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 หน้า 1687 ลงวันท่ี 10 ธันวาคม 2478 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 82 ตอนที่ 96 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2508 
ราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่ม 110 ตอนท่ี 207 หน้า 37 ลงวันที ่9 ธันวาคม 2536 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนท่ี 36 ก ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2537 
สารนครศรีธรรมราชฉบับพิเศษ ปทีี่ 25 ฉบับท่ี 9 กันยายน 2538 ท่ีระลึกงานบุญสารทเดือนสิบ  
38 แนะน าอ าเภอเมือง  

http://www.nakhoncity.org/
http://th.wikipedia.org/
http://www.nakhoncity.org/
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ข้อมูลบุคลำกรเทศบำลนครนครศรีธรรมรำช 
โครงสร้ำง อัตรำก ำลัง และบุคลากรของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกอบด้วยส่วนราชการ ส านักกอง  และหน่วยตรวจสอบภายใน  โดยมีอัตราก าลัง  

จ านวนพนักงาน  ลูกจ้างประจ า  ดังนี้ 

ที ่ ส ำนัก/กอง 
จ ำนวนพนักงำนเทศบำลแยกตำมระดับ 

ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำง รวม บริหำรท้องถิ่น อ ำนวยกำรท้องถิน่ วิชำกำร ทั่วไป 
สูง กลำง ต้น สูง กลำง ต้น ชช. ชพ. ชก. ปก. อส. ชง. ปง. 

1 ปลัด/รองปลัด 1 3 4 
2 ส านักปลัดเทศบาล 1 5 5 2 19 6 23 8 69 
3 ส านักคลัง 1 2 6 6 2 8 4 1 4 34 
4 ส านักช่าง 1 2 5 1 5 2 4 12 26 8 66 
5 ส านักการศึกษา 1 2 3 1 3 2 4 4 3 23 
6 ส านักการประปา 1 2 5 2 5 3 12 30 
7 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 3 4 2 1 2 26 5 44 
8 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 1 3 1 5 3 1 1 2 17 
9 กองสวัสดิการสังคม 1 2 6 1 1 11 

10 กองการแพทย์ 1 1 7 65 20 5 2 1 14 116 
11 กองการเจ้าหน้าที่ 1 1 4 6 
12 หน่วยตรวจสอบภายใน 1 1 2 

รวม 1 3 0 4 14 34 1 9 104 36 4 55 18 95 44 422 

หมายเหตุ : เฉพาะต าแหน่งที่มีคนครอง 
ข้อมูล  ณ เดือนพฤษภาคม  2564 
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3. ประชำกร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

พ้ืนที่ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

จ านวน
ประชากร 

จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวน
ประชากร 

จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวน
ประชากร 

จ านวน
ครัวเรือน 

ต าบลในเมือง 42,716 18,768 42,253 18,867 41,812 19,111 
ต าบลท่าวัง 17,040 7,537 16,769 7,576 16,634 7,595 
ต าบลคลัง 17,247 8,212 17,014 8,226 15,888 8,258 

ต าบลนาเคียน 1,201 469 1,195 472 1,213 476 
ต าบลโพธิ์เสด็จ 24,714 10,980 24,616 11,078 24,627 11,185 

รวม 102,918 45,966 101,847 46,219 100,174 46,625 

 หมำยเหตุ  จ านวนประชากร  บ้านเรือน แยกเป็นรายพ้ืนที่ ดังนี้   (ข้อมูล  ณ เดือนเมษายน 2564) 

 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

อายุ/ป ี
ปี พ.ศ.2562 ปี พ.ศ.2563 ปี พ.ศ.2564 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

น้อยกว่า 1 ป ี 636 595 1,231 606 612 1,218 536 532 1,068 

1 - 5 3,335 2,986 6,321 3,254 2,845 6,099 3,091 2,757 5,848 
6 - 10 3,868 3,578 7,446 3,842 3,562 7,404 3,819 3,451 7,270 

11 – 15 3,909 3,621 7,530 3,777 3,568 7,345 3,661 3,485 7,146 
16 – 20 3,630 3,789 7,419 3,534 3,622 7,156 3,428 3,566 6,994 
21 - 25 3,916 4,364 8,280 3,772 4,187 7,959 3,674 3,944 7,618 
26 - 30 3,601 3,538 7,139 3,551 3,591 7,142 3,554 3,602 7,156 
31 – 35 3,299 3,450 6,749 3,124 3,254 6,378 3,118 3,217 6,335 
36 – 40 3,409 3,638 7,047 3,448 3,634 7,082 3,225 3,413 6,638 
41 – 45 3,137 3,821 6,958 3,161 3,748 6,909 3,170 3,610 6,780 
46 – 50 3,014 3,686 6,700 3,000 3,640 6,640 3,002 3,710 6,712 
51 – 55 2,970 3,704 6,674 2,913 3,586 6,499 2,836 3,537 6,373 
56 – 60 2,820 3,614 6,434 2,814 3,726 6,540 2,851 3,669 6,520 
61 – 70 3,816 5,034 8,850 3,978 5,143 9,121 4,080 5,323 9,403 
71 - 80 2,012 2,893 4,905 2,054 3,070 5,124 2,039 3,195 5,234 
81 - 90 1,067 1,462 2,529 1,051 1,426 2,477 961 1,462 2,423 

91 ปีขึ้นไป 258 247 505 395 358 753 275 370 645 
เกิดปีไทย 1 0 1 0 1 1 0 1 1 

รวม 48,698 54,020 102,718 48,274 53,572 101,846 47,320 52,843 100,163 

หมำยเหตุ  ประชากร   จ านวนประชากรในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แยกตามช่วงอายุ 
เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2564)   
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตราก าลังเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
(เทศบาลประเภทพิเศษ)  

 
 

 
 

แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรและแบ่งส่วนรำชกำรของเทศบำลนครนครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช

ปลัดเทศบำล 

รองปลัดเทศบำล 

รองปลัดเทศบำล 

รองปลัดเทศบำล 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 
(นตภ.) 

ส ำนักปลัดเทศบำล 
(สป.) 

ส ำนักคลัง 
(สนค.) 

ส ำนักช่ำง 
(สนช.) 

กองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม (กสส.)

ส ำนักกำรศึกษำ 
(สน.กศ.) 

ส ำนักกำรประปำ 
(สน.ปป.) 

กองสวัสดิกำรสังคม 
(กสด.) 

กองกำรแพทย์ 
(กพ.) 

กองกำรเจ้ำหน้ำที่ 
(กจ.) 

กองยุทธศำสตร์และ
งบประมำณ
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตราก าลังของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
(เทศบาลประเภทพิเศษ) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

ปลัดเทศบำล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดบัสูง) 

รองปลัดเทศบำล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

รองปลัดเทศบำล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

รองปลัดเทศบำล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 
นักวชิาการตรวจสอบภายใน (ปก/.ชก.) 

ส ำนักปลัดเทศบำล 
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดับกลาง) 

1. ฝ่ายอ านวยการ
  - งานบริหารงานทั่วไป 
  - งานกิจการสภา 
2. ฝ่ายปกครอง
  - งานทะเบียนราษฎร 
  - งานบัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ฝ่ายส่งเสริมการท่องเท่ียว
  - งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
4. ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
   - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. ฝ่ายรักษาความสงบ
   - งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ฝ่ายนิติการ

- งานงานนิติการ

1. ส่วนบริหารงานคลัง 
1.1 ฝ่ายการเงินและบัญช ี
     - งานการเงินและบัญชี 
1.2 ฝ่ายสถิติการคลัง 
    - งานสถิติการคลัง 
1.3 ฝ่ายพัสดุและทรพัย์สนิ 
  - งานพัสดุและทรัพย์สิน 

2. ส่วนพัฒนารายได้  
2.1 ฝ่ายพฒันารายได ้
      - งานพัฒนารายได้ 
2.2  ฝ่ายผลประโยชนแ์ละกิจการพาณิชย ์
       - งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
2.1 ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัย์สนิ 
     - งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
3 งานบริหารงานทั่วไป 

ส ำนักคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับสูง) 

1. ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผัง
เมือง 
1.1 ฝ่ายผังเมือง 
     - งานผังเมือง 
1.2 ฝ่ายวิศวกรรมโยธา 
     - งานวิศวกรรมโยธา 1 
     - งานวิศวกรรมโยธา 2 
1.3 ฝ่ายสถาปัตยกรรม 

  - งานสถาปัตยกรรม 
2. ส่วนการโยธา 
2.1 ฝ่ายสาธารณปูโภค 
     - งานบ ารุงรักษาทางและสะพาน 
     - งานสถานท่ีและไฟฟ้าสาธารณะ 
     - งานสวนสาธารณะ 
     - งานเครื่องจักรกล 
     - งานระบบจราจร 
3. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- งานบริหารงานท่ัวไป

ส ำนักช่ำง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับสูง) 

1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
    - งานสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
    - งานรักษาความสะอาด 
3. ฝ่ายบริการสาธารณสุข
    - งานสัตวแพทย์ 

- งานป้องกันและควบคุมโรค 
- งานส่งเสริมสุขภาพ 

1. ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
    - งานบริหารงานทั่วไป 

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นบห.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง) 

1. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  - งานงบประมาณ 
  - งานวิจัยและประเมินผล 
2. ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
    - งานบริหารงานทั่วไป 
    - งานบริการและเผยแพร่วิชาการ 
    - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ 
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดับกลาง) 
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(ต่อ) 

 

 

 
 

พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาลและ

บุคลากร
ทางการศึกษา 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงาน
จ้าง 

รวม บริหาร
ท้องถิ่น 

อ านวยการ
ท้องถิ่น 

วิชาการ ทั่วไป 

4 51 167 98 568 97 75 1,060 

ส ำนักกำรศึกษำ 
(นักบริหารงานการศกึษา ระดับสูง) 

ส ำนักกำรประปำ 
(นักบริหารงานประปา ระดับสูง) 

กองสวัสดิกำรสังคม 
(นบห.สวัสดิการสังคม ระดับกลาง) 

กองกำรแพทย ์
(นายแพทย์ช านาญการพิเศษ) 

1. ฝ่ายแผนงานและโครงการ
     - งานแผนงานและโครงการ 
     - งานงบประมาณ 
2. ส่วนบริหารการศึกษา
2.1 ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
    - งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตร 
2.2 ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
    - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
    - งานกีฬาและนันทนาการ 
3. หน่วยศึกษานิเทศก์
4. โรงเรียน

1. ส่วนผลิต
1.1 ฝ่ายผลิต 
     - งานผลิต 
2. ส่วนบริการและซ่อมบ ารุง
2.1 ฝ่ายซ่อมบ ารุง 
     - งานติดต้ัง 
     - งานซ่อมบ ารุง 
3. ส่วนบริหารธุรกิจการประปา
3.1. ฝ่ายการเงินละบัญชี 
     - งานการเงินและบัญชี 
3.2. ฝ่ายพัฒนารายได้ 
     - งานพัฒนารายได้ 
4. ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
    - งานบริหารงานทั่วไป 

1. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
    - งานสังคมสงเคราะห์ 
2. ฝ่ายพัฒนาชุมชน
    - งานพัฒนาชุมชน 
3. งานบริหารงานท่ัวไป

1. โรงพยาบาลเทศบาล ทน.นศ.
1.1 ฝ่ายบริการการแพทย์ 
    - งานบริการทางการแพทย์ 
    - งานเภสัชกรรม 
    - งานทันตสาธารณสุข 
    - งานชันสูตรและรังสีวิทยา 
1.2 ฝ่ายการพยาบาล 
    - งานเวชกรรม 
    - งานผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 
    - งานผู้ป่วยใน 
1.3 ฝ่ายการเงินและบัญชี 
    - งานการเงินและบัญชี 
    - งานจัดเก็บรายได้ 
    - งานงานบริหารงานทั่วไป 
2. ฝ่ายศูนย์บริการสาธารณสุข
  - ศูนย์บริการฯ 1  (โพธิ์เสด็จ) 
  - ศูนย์บริการฯ 2  (ทุ่งจีน) 
  - ศูนย์บริการฯ 3  (ศรีทวี) 

- ศูนย์บริการฯ 4  (คูขวาง)
- ศูนย์บริการฯ 5 (ศาลามีชัย)

กองกำรเจ้ำหน้ำที ่
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดับกลาง) 

1. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
- งานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
- งานโครงสร้างและอัตราก าลัง 

2. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร 

- งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
- งานสิทธิและสวัสดิการ 
- งานทะเบียนประวัติ 

3. กลุ่มงานบุคลากรทางการศึกษา
- งานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 

 - งานทะเบียนประวัติและ
อัตราก าลัง 

- งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
4. ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

- งานบริหารงานทั่วไป 

ปลัดเทศบำล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดบัสูง) 
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แผนภูมิโครงสร้ำงและอัตรำก ำลัง ส ำนักปลัดเทศบำล (สป.) 

แผนภูมิโครงสร้ำงและอัตรำก ำลัง ส ำนักคลัง (สนค.) 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง 

ประจ า 
พนักงาน

จ้าง 
รวม อ านวยการ

ท้องถิ่น 
วิชาการ ทั่วไป 

7 12 31 23 11 84 

ส ำนักปลัดเทศบำล 
(นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับกลำง) 

ฝ่ำยส่งเสริมกำรท่องเทีย่ว 
(นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) 

ฝ่ำยป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
(นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น)  

ฝ่ำยปกครอง 
(นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) 

ฝ่ำยอ ำนวยกำร 
(นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) 

ฝ่ำยรักษำควำมสงบ 
(นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) 

 

- นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก.(2) 
- เจ้าพนกังานธุรการ ปง./ชง.(3) 

- นักจัดการงานทะเบยีนและบัตร ปก./ชก.(4) 
- เจ้าพนกังานทะเบยีน ปง/ชง.(6) 

 - นกัพัฒนาการท่องเท่ียว ปก./ชก.(1) - นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก. (1) 
- เจ้าพนกังานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ปง./ชง.(22) 

- นักจัดการงานเทศกิจ ปก./ชก.(1)  

ฝ่ำยนิติกำร 
(นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) 

- นิติกร ชพ. (1)  
- นิตกิร ปก./ชก. (2) 
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พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง 

ประจ า 
พนักงาน

จ้าง 
รวม อ านวยการ

ท้องถิ่น 
วิชาการ ทั่วไป 

9 9 16 1 12 47 

ฝ่ำยพัฒนำรำยได้ 
(นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น) 

- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชก.(2)  
- เจ้าพนกังานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.(4) 

งานบริหารงานทั่วไป 
เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.(1) 

ส ำนักคลัง 
(นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับสูง) 

ฝ่ำยกำรเงินและบัญช ี
(นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น) 

- นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก.(2) 
- นักวิชาการคลัง ปก./ชก.(1)  
- เจ้าพนกังานการเงินและบัญชี ปง./ชง.(1) 

ฝ่ำยผลประโยชน์และกิจกำรพำณิชย ์
(นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น) 

- เจ้าพนกังานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.(1) 

ฝ่ำยแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
(นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น) 

- เจ้าพนกังานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.(1) 
- เจ้าพนกังานการคลัง ปง./ชง.(1) 
- นายช่างโยธา ปง./ชง.(1) 
- นายช่างส ารวจ ปง./ชง.(1)

ส่วนบริหำรงำนคลัง 
(นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับกลำง) 

ส่วนพัฒนำรำยได้ 
(นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับกลำง) 

ฝ่ำยพัสดุและทรัพย์สิน 
(นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น) 

- นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก.(3) 
- เจ้าพนกังานพัสดุ ปง./ชง.(5) 

ฝ่ำยสถิติกำรคลัง 
(นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น) 

- นักวิชาการคลัง ปก./ชก.(1) 
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แผนภูมิโครงสร้ำงและอัตรำก ำลัง ส ำนักช่ำง (สนช.) 

 

 

 

 

 

  
- วิศวกรโยธา ชพ.(1)  
- วิศวกรโยธา ปก./ชก.(3)  
- นายช่างโยธา ปง./ชง.(1)  

ส ำนักช่ำง 
(นักบริหำรงำนช่ำง ระดับสูง) 

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
(นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) 

- เจ้าพนกังานธุรการ ปง./ชง.(3) 

ส่วนควบคุมกำรก่อสร้ำงอำคำรและผังเมือง 
(นักบริหำรงำนช่ำง ระดับกลำง)  

- นายช่างผังเมือง ปง./ชง. (1) 

ฝ่ำยวิศวกรรมโยธำ 
(นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น) 

ฝ่ำยผังเมือง 
(นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น) 

ฝ่ำยสถำปัตยกรรม 
(นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น) 

ฝ่ำยสำธำรณูปโภค 
(นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น) 

 
- สถาปนกิ  ปก./ชก.(4)  
- นายช่างเขียนแบบ อส.(1) 

ส่วนกำรโยธำ 
(นักบริหำรงำนช่ำง ระดับกลำง) 

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก.(1) 
- นักวิชาการสวนสาธารณะ ปก./ชก.(1) 
- วิศวกรเครื่องกล ปก./ชก.(1) 
- เจ้าพนกังานสวนสาธารณะ ปง./ชง.(1)  
- นายช่างโยธา อส.(1) 
- นายช่างโยธา ปง./ชง.(4) 
- นายช่างไฟฟ้า อส.(1) 
- นายช่างไฟฟ้า ปง./ชง.(1) 
- นายช่างศิลป์ ปง./ชง.(1) 
- นายช่างเครื่องยนต์  ปง./ชง.(1)

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง 

ประจ า 
พนักงาน

จ้าง 
รวม อ านวยการ

ท้องถิ่น 
วิชาการ ทั่วไป 

8 11 16 26 10 71 
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แผนภูมิโครงสร้ำงและอัตรำก ำลัง กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม (กสส.) 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง 

ประจ า 
พนักงาน

จา้ง 
รวม อ านวยการ

ท้องถิ่น 
วิชาการ ทั่วไป 

4 6 5 26 5 46 

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นบห.สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลำง) 

ฝ่ำยบริหำรงำนสำธำรณสุข 
(นบห.สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) 

ฝ่ำยบริกำรสำธำรณสุข 
(นบห.สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) 

- เจ้าพนกังานธุรการ ปง./ชง.(2) 
- เจ้าพนกังานการเงินและบัญชี ปง./ชง.(1) 

- นักวิชาการสุขาภิบาล ปก./ชก.(3) 
- วิศวกรสุขาภิบาล ปก./ชก.(1) 
- เจ้าพนกังานสาธารณสุข ปง./ชง.(1) 

- นายสัตวแพทย์  ปก./ชก.(2) 
- เจ้าพนกังานสัตวบาล ปง./ชง.(1) 

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
(นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) 
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แผนภูมิโครงสร้ำงและอัตรำก ำลัง กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ

กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ 
(นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับกลำง) 

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
(นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) 

- นักประชาสัมพันธ์ ปก./ชก.(1)  
- นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ปก./ชก.(1) 
- เจ้าพนกังานธุรการ ปง./ชง.(1) 

ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ 
(นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) 

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก.(4) 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง 

ประจ า 
พนักงาน

จ้าง 
รวม อ านวยการ

ท้องถิ่น 
วิชาการ ทั่วไป 

3 6 1 1 4 15 
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แผนภูมิโครงสร้ำงและอัตรำก ำลัง ส ำนักกำรศึกษำ (สน.กศ.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ส ำนักกำรศึกษำ 
(นักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับสูง) 

ฝ่ำยแผนงำนและโครงกำร 
(นักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับต้น) 

 

ฝ่ำยส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำ 
(นักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับต้น) 

ฝ่ำยกิจกรรมเด็กและเยำวชน 
(นักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับต้น) 

 

หน่วยศึกษำนิเทศก์ 
- ศึกษานิเทศก ์(4) 
 
 

โรงเรียน 
(ผอ.สถำนศึกษำ/รอง ผอ.สถำนศึกษำ) 

 
- เจ้าพนกังานธุรการ ปง./ชง.(1) 
- เจ้าพนกังานการเงินและบัญชี ปง./ชง.(4) 

- นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.(2)  

 
- นักสันทนาการ ปก./ชก.(3)  
- นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.(1)  
 

ส่วนบริหำรกำรศึกษำ 
(นักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับกลำง) 

ฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยวิชำกำร 

ฝ่ำยปกครอง ฝ่ำยบริกำร 
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ส ำนักกำรศึกษำ (ต่อ) 

ส ำนักกำรศึกษำ 
(นักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับสูง) 

โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่  

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทว ี

โรงเรียนเทศบาลวัดทา่โพธิ ์

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ ์

โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง 

โรงเรียนเทศบาลวัดทา้วโคตร 

โรงเรียนสาธติเทศบาลวัดเพชรจริก 

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามชีัย 

โรงเรียนนานาชาติเทศบาล 

ศพด.เทศบาล 1 

ศพด.ชุมชนวัดเพชรจริก 

ศพด.ชุมชนตากสิน วัดชะเมา 

ศพด.ชุมชนวัดท้าวโคตร 

ศพด.ชุมชนสถานีรถไฟ 

ศพด.ท่าโพธิ์ 

ศพด.ทุ่งจีน 

ศพด.ชุมชนไสเจริญ 

ศพด.ชุมชนคูขวาง ศพด.ชุมชนวัดหัวอิฐ 

ศพด.ชุมชนการเคหะ นศ. ศพด.ชุมชนศาลามีชยั 

ศพด.ชุมชนประตูลอด 

การศึกษานอกระบบ พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง 

ประจ า 
พนักงาน

จ้าง 
รวม อ านวยการ

ท้องถิ่น 
วิชาการ ทั่วไป 

5 6 5 4 5 25 
พนักงานครูเทศบาลและบคุลากรทางการศึกษา 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงานจ้าง รวม บริหาร
สถานศึกษา 

ครู ศึกษานิเทศก์ 

29 457 4 8 70 568 
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แผนภูมิโครงสร้ำงและอัตรำก ำลัง ส ำนักกำรประปำ (สน.ปป.) 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง 

ประจ า 
พนักงาน

จ้าง 
รวม อ านวยการ

ท้องถิ่น 
วิชาการ ทั่วไป 

8 2 16 12 2 40 

ส่วนผลิต 
(นักบริหำรงำนประปำ ระดับกลำง)  

ฝ่ำยกำรเงินและบัญช ี
(นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น) 

ฝ่ำยผลิต 
(นักบริหำรงำนประปำ ระดับต้น) 

- นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก.(1)  
- เจ้าพนกังานการเงินและบัญชี ปง./ชง.(1) 

- เจ้าพนกังานประปา ปง./ชง.(3) 
- นายช่างเครื่องยนต์ ปง./ชง.(1) 

ส ำนักกำรประปำ 
(นักบริหำรงำนประปำ ระดับสูง)  

ฝ่ำยซ่อมบ ำรุง 
(นักบริหำรงำนประปำ ระดับต้น) 

 - เจ้าพนกังานประปา ปง./ชง.(6)  

ส่วนบริกำรและซ่อมบ ำรุง 
(นักบริหำรงำนประปำ ระดับกลำง)  

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดบัต้น) 

- นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ ปก./ชก.(1) 
- เจ้าพนกังานธุรการ ปง./ชง.(3)  

ฝ่ำยพัฒนำรำยได้ 
(นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น) 

- เจ้าพนกังานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.(1) 
- เจ้าพนกังานการเงินและบัญชี ปง./ชง.(1) 

ส่วนบริหำรธุรกิจกำรประปำ  
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แผนภูมิโครงสร้ำงและอัตรำก ำลัง กองสวัสดิกำรสังคม (กสด.) 

                     

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง 

ประจ า 
พนักงาน

จ้าง 
รวม อ านวยการ

ท้องถิ่น 
วิชาการ ทั่วไป 

3 6 1 1 2 13 

กองสวัสดิกำรสังคม 
(นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม ระดับกลำง) 

ฝ่ำยสังคมสงเครำะห ์
(นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม ระดับต้น) 

ฝ่ำยพัฒนำชุมชน 
(นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม ระดับต้น) 

   - นักสังคมสงเคราะห์ ปก./ชก.(3) 

   

    

- นักพัฒนาชุมชน  ปก./ชก.(3)   

งานบริหารงานทั่วไป 
เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.(1) 
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แผนภูมิโครงสรำ้งและอัตรำก ำลัง หน่วยตรวจสอบภำยใน (นตภ.) 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง 

ประจ า 
พนักงาน

จ้าง 
รวม อ านวยการ

ท้องถิ่น 
วิชาการ ทั่วไป 

- 2 - - - 2 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 

- นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.(2) 
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แผนภูมิโครงสร้ำงและอัตรำก ำลัง กองกำรแพทย์ (กพ.) 

ฝ่ำยบริกำรกำรแพทย ์

กองกำรแพทย ์
(นายแพทย์ช านาญการพิเศษ) 

ฝ่ำยกำรพยำบำล 

ฝ่ายศูนย์บริการสาธารณสุข 

- นักกายภาพบ าบัด ปก./ชก.(2) 
- แพทย์แผนไทย ปก./ชก.(2) 
- นายแพทย์ ปก./ชก.(8)  
- ทันตแพทย์ ปก./ชก.(3) 
- เภสัชกร ปก./ชก.(7)  
- นักเทคนิคการแพทย์ ปก./ชก.(2) 
- นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปก./ชก.(2) 
- นักรังสีการแพทย ์ปก./ชก.(2)  
- เจ้าพนกังานเภสัชกรรม ปง./ชง.(2) 
- จพง.ทันตสาธารณสุข ปง./ชง.(3) 
- เจ้าพนกังานรังสีการแพทย์ ปง./ชง.(1) 
- เจ้าพนกังานเวชสถิติ ปง./ชง.(1) 

- พยาบาลวิชาชพี ชพ.(6) 
- พยาบาลวิชาชพี ปก./ชก.(42) 
    

ฝ่ำยกำรเงินและบัญช ี
(นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น) 

- นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก.(2)  
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชก.(1) 
- นักวิชาการคลัง ปก./ชก.(1) 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ปก./ชก.(1) 
- เจ้าพนกังานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.(1) 
- เจ้าพนกังานธุรการ ปง./ชง.(2) 
 

โรงพยำบำลเทศบำลนคร
นครศรีธรรมรำช 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (โพธิ์เสด็จ) 
พยาบาลวิชาชีพ ปก./ชก.(4) 

ศูนย์บริการสาธารณสขุ 2 (ทุ่งจีน) 
พยาบาลวิชาชีพ ปก./ชก.(4) 

ศูนย์บริการสาธารณสขุ 3 (ศรีทวี) 
พยาบาลวิชาชีพ ปก./ชก.(3) 

ศูนย์บริการสาธารณสขุ 4 (คูขวาง) 
พยาบาลวิชาชีพ ปก./ชก.(3) 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 (ศาลามีชัย) 
พยาบาลวิชาชีพ ปก./ชก.(4) 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง 

ประจ า 
พนักงาน

จ้าง 
รวม อ านวยการ

ท้องถิ่น 
วิชาการ ทั่วไป 

2 99 10 3 20 134 
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แผนภูมิโครงสรำ้งและอัตรำก ำลัง กองกำรเจ้ำหน้ำที่ (กจ.) 

 
 

กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี 
(นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับกลำง) 

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง กลุ่มงำนส่งเสรมิและพัฒนำบุคลำกร กลุ่มงำนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 

(นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) 

- นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) (2) - นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) (2) - นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) (3) - นักจัดการงานท่ัวไป (ปก./ชก.) (1) 
- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.(1) 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง 

ประจ า 
พนักงาน

จ้าง 
รวม อ านวยการ

ท้องถิ่น 
วิชาการ ทั่วไป 

2 8 1 - - 11 



37 

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตราก าลังของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 
 

ปลัดเทศบำล 
(นักบริหารงานเทศบาล ระดับสูง) 

รองปลัดเทศบำล 
(นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง) 

รองปลัดเทศบำล 
(นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง) 

รองปลัดเทศบำล 
(นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง) 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 
นักวชิาการตรวจสอบภายใน (ปก/.ชก.) 

ส ำนักปลัดเทศบำล 
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดับกลาง) 

1. ฝ่ายอ านวยการ
  - งานการเจ้าหน้าที่ 
  - งานธุรการ 
2. ฝ่ายปกครอง
  - งานทะเบียนราษฎรฯ 
3. ฝ่ายส่งเสริมการท่องเท่ียว
  - งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
4. ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. ฝ่ายรักษาความสงบ
   - งานจัดระเบียบตลาดสด 

1. ส่วนบริหารงานคลัง 
1.1 ฝ่ายการเงินและบัญช ี
     - งานการเงินและบัญชี 
1.2 ฝ่ายสถิติการคลัง 
    - งานสถิติการคลัง 
1.3 ฝ่ายพัสดุและทรพัย์สนิ 
    - งานพัสดุและทรัพย์สิน 
2. ส่วนพัฒนารายได้  
2.1 ฝ่ายแผนที่ภาษีและ  
ทะเบียนทรพัย์สิน 
     - งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
2.2 ฝ่ายพฒันารายได ้
      - งานพัฒนารายได้ 
2.3  ฝ่ายผลประโยชนแ์ละ 
กิจการพาณิชย ์
       - งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

ส ำนักคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับสูง) 

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
   - งานธุรการ 
2. ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผัง
เมือง 
2.1 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง 
     - งานควบคุมอาคารและผังเมือง 
2.2 ฝ่ายวิศวกรรมโยธา 
     - งานวิศวกรรมโยธา 1 
     - งานวิศวกรรมโยธา 2 
2.3 ฝ่ายสถาปัตยกรรม 
     - งานสถาปัตยกรรม 
3. ส่วนการโยธา 
3.1 ฝ่ายสาธารณปูโภค 
     - งานบ ารุงรักษาทางและสะพาน 
     - งานสถานท่ีและไฟฟ้าสาธารณะ 
     - งานสวนสาธารณะ 
     - งานศูนย์เครื่องจักรกล 

- งานวางระบบจราจร

ส ำนักช่ำง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับสูง) 

1. ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
   - งานธุรการ 
2. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
    - งานสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
    - งานรักษาความสะอาด 
3. ฝ่ายบริการสาธารณสุข
    - งานสัตวแพทย์ 

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นบห.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง) 
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(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
    - งานธุรการ 
    - งานบริการข้อมูลข่าวสารทาง
ท้องถ่ิน 
2. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
  - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  - งานจัดท างบประมาณ 
  - งานวิจัยและประเมินผล 
3. ฝ่ายนิติการ 
   - งานนิติการ 

กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ 
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดับกลาง) 

ส ำนักกำรศึกษำ 
(นักบริหารงานการศกึษา ระดับสูง) 

ส ำนักกำรประปำ 
(นักบริหารงานประปา ระดับสูง) 

กองสวัสดิกำรสังคม 
(นบห.สวัสดิการสังคม ระดับกลาง) 

กองกำรแพทย ์
(นายแพทย์ช านาญการพิเศษ) 

1. ฝ่ายแผนงานและโครงการ 
     - งานธุรการ 
     - งานงบประมาณ 
2. ส่วนบริหารการศึกษา 
2.1 ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี 
     - งานการเจ้าหน้าที่ 
2.2 ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
    - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
    - งานกีฬาและนันทนาการ 
3. หน่วยศึกษานิเทศก์ 
4. โรงเรียน 
     - ฝ่ายวิชาการ 
     - ฝ่ายบริหาร 
     - ฝ่ายปกครอง 
     - ฝ่ายบริการ 

1. ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
    - งานธุรการ 
2. ส่วนผลิต 
2.1 ฝ่ายผลิต 
     - งานผลิต 
3. ส่วนบริการและซ่อมบ ารุง 
3.1 ฝ่ายบริการสาธารณะ 
     - งานบริการสาธารณะ 1 
     - งานบริการสาธารณะ 2 
4. ฝ่ายการเงินละบัญชี 
     - งานการเงินและบัญชี 
5. ฝ่ายพัฒนารายได้ 
     - งานพัฒนารายได้ 
 

1. ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
    - งานพัฒนาชุมชน 
2. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
    - งานสังคมสงเคราะห์ 

1. โรงพยาบาลเทศบาล 
1.1 ฝ่ายบริการการแพทย์ 
    - งานบริการทางการแพทย์ 
    - งานเภสัชกรรม 
    - งานทันตสาธารณสุข 
    - งานชันสูตรและรังสีวิทยา 
1.2 ฝ่ายการพยาบาล 
    - งานเวชการสังคม 
    - งานผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 
    - งานผู้ป่วยใน 
1.3 ฝ่ายการเงินและบัญชี 
    - งานธุรการ 
    - งานการเงินและบัญชี 
    - งานจัดเก็บรายได้ 
2. ศูนย์บริการสาธารณสุข (ฝ่าย) 
  - งานศูนย์บริการฯ 1  (โพธิ์เสด็จ) 
  - งานศูนย์บริการฯ 2  (ทุ่งจีน) 
  - งานศูนย์บริการฯ 3  (ศรีทวี) 
  - งานศูนย์บริการฯ 4  (คูขวาง) 
  - งานศูนย์บริการฯ 5  (ศาลามีชัย) 
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4. สภำพทำงสังคม
4.1 กำรศึกษำ 
โรงเรียนในสังกัดเทศบำลนครนครศรีธรรมรำช  มีทั้งหมด 10 โรงเรียน  ดังนี้ 

ล ำดับที่ โรงเรียน จ ำนวนนักเรียน 

อนุบำล ประถม มัธยม รวม 

1 โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ 174 902 0 1,076 

2 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี 87 312 0 399 

3 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ 163 602 533 1,298 

4 โรงงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง 46 462 0 508 

5 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 287 1,467 

ล467

0 1,754 

6 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 379 2,061 0 2,440 

7 โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร 148 494 0 642 

8 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 361 1,713 0 2,074 

9 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 0 0 1,091 1,091 

10 โรงเรียนนานาชาติ 0 511 0 511 

รวม 1,645 8,524 1,624 11,793 

หมำยเหตุ  ข้อมูล  ณ เดือนเมษายน  2564 

4.2 สำธำรณสุข 
เทศบำลนครนครศรธีรรมรำชมีโรงพยำบำลในสังกัด  จ ำนวน 1 แห่ง  คือ 
1. โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จ านวน    36 เตียง 
2. ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล จ านวน      5 ศูนย ์
3. ห้องตรวจโรค(ผู้ป่วยนอก) จ านวน     9 ห้อง 
4. เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า จ านวน     4 ชุด 
5. เครื่องปั่นเหวี่ยง จ านวน      2 ชุด 
6. เครื่องเอ็กซเรย์ จ านวน      2 ชุด 
7. เครื่องระงับความเจ็บปวดด้วยกระแสไฟฟ้า จ านวน     1 เครื่อง 
8. เครื่องดูดเสมหะแบบติดผนัง จ านวน     40 เครื่อง 
9. เครื่องกระตุกหัวใจแบบมีจอภาพและเครื่องบันทึก จ านวน      3 เครื่อง 
10. เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดด า จ านวน      7 เครื่อง 
11. เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ จ านวน      6 ชุด 
12. เครื่องฟอกอากาศทางการแพทย์ชนิดเคลื่อนย้ายได้ จ านวน      5 เครื่อง
13. เครื่องวัดสายตาความโค้งกระจกแบบอัตโนมัติ จ านวน     1 ชุด 
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14. เครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก ชนิดคลื่นเสียง GE จ านวน      1 เครื่อง
15. กล้องจุลทรรศน์ ตรวจตาชนิดล าแสง พร้อมกล้องวีดีโอ จ านวน      4 เครื่อง
16. เครื่องวัดความดันลูกตา ชนิดสัมผัสผนังตา จ านวน      1 เครื่อง 
17. เครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ จ านวน     2 ชุด 
18. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถ่ีสูง จ านวน      2 เครื่อง 
19.เครื่องวัดสัญญาณชีพ จ านวน      6 เครื่อง 
20.ตู้ swab ความดันบวก จ านวน      1    ตู้ 

หมำยเหตุ  ข้อมูล  ณ เดือนพฤษภาคม  2564 
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4.3 อำชญำกรรม  และยำเสพติด 
สรุปผลกำรปฏิบัติงำนฝ่ำยรักษำควำมสงบเรียบร้อย 

  จ านวน (ราย) 
ล าดับ รายการ ปี 2563 ปี 2564 

ที่ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เมย. 

1 
ท าประวัติกลุ่มบุคคลเป้าหมาย 
เยาวชน นักเรียน 6 3 3 2 4 2 3 2 - - 2 2 
กลุ่มเสี่ยง และเยาวชนเตร็ดเตร่ 
หลังเวลา 20.00 น. 

2 
ตรวจยดึรถจักรยานยนตต์้องสงสัย
ก่อเหตุหรือไม่ม ี 4 4 2 4 6 2 2 - - - - 1 
หลักฐานการครอบครองรถส่ง 
สภ.เมือง 

3 
ตรวจยดึอาวุธปืนหรือสิ่งเทยีมที่
สามารถใช้ 5 3 5 3 7 1 2 - 1 1 1 2 

เป็นอาวุธได ้

4 
ระงับเหตุทะเลาะวิวาท เหตมุั่วสมุ 
เมาสรุา  3 4 2 2 2 1 - - - - - - 

เหตุร าคาญ 

5 
ให้ความช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกแก่ 3 2 3 2 5 1 3 - - - - - 
ผู้ประสบเหตุเดือดร้อนตา่งๆ  เช่น 
รถชน ตกรถ 
รถเสีย ฯลฯ 

6 
เจรจาไกลเ่กลี่ยตามค าร้องตาม 
พ.ร.บ.รักษาความ 6 4 10 9 7 3 8 - 7 5 - 4 
สะอาด และ พ.ร.บ.สาธารณสุข 
หรือเหต ุ
เดือดร้อนร าคาญ 

7 
จับกุมผู้กระท าผดิตาม พ.ร.บ 
จราจรทางบก - - - - - - - - - - - - 

พ.ศ.2542 

8 
จับกุมผู้กระท าผดิกฏหมายอาญา   
และ พ.ร.บ. 15 13 14 17 22 19 17 4 3 7 11 13 

ยาเสพตดิ 
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4.4 กำรสังคมสงเครำะห์และสวัสดิกำรสังคม 
จ านวนผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์   ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

ประเภท จ านวนผู้ได้รับการช่วยเหลือ (ราย) จ านวนเงินทีไ่ดร้บั (บาท) 
เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ 12,672 8,440,500 
เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพคนพิการ 2,263 1,836,400 
เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV 361 180,500 

รวม 15,296 10,457,400 

หมำยเหตุ  ข้อมูล  ณ เดือนพฤษภาคม  2564 

5. ระบบบริกำรพื้นฐำน
5.1 กำรคมนำคมขนส่ง 

รายชื่อถนนสายหลัก ในเขตเทศบาล 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อถนน, ซอย 
ชนิดผิว
จราจร 

กว้าง (ม.)  ยาว (ม.) 
 พื้นที ่ 
(ตร.ม.) 

หมายเหตุ 

1 ถนนพัฒนาการคูขวาง ลาดยาง 16.00 – 21.00 6,310.00 116,735 

2 ถนนท่าโพธิ ์ ลาดยาง 6.00 – 16.00 900.00 9,900 

3 ถนนปากนคร ลาดยาง 9.00 – 12.00 1,100.00 11,550 

4 ถนนบ่ออ่าง ลาดยาง 8.40 – 14.50 736.00 8,427 

5 ถนนประตูขาว ลาดยาง 6.00 – 12.00 900.00 8,100 

6 ถนนพะเนียด ลาดยาง 9.00 890.00 8,010 

7 ถนนหลังวัดแจ้ง ลาดยาง 6.00 310.00 1,860 

8 ถนนตากสิน ลาดยาง 6.00 350.00 2,100 

9 ถนนหน้าวัดท่าโพธิ ์ ลาดยาง 6.00 200.00 1,200 

10 ถนนข้างวัดท่าโพธ์ิ ลาดยาง 4.00 485.00 1,940 

11 ถนนศรีปราชญ ์ ลาดยาง 6.00 – 12.00 1,800.00 16,200 

12 ถนนชมภูพล ลาดยาง 8.00 183.00 1,464 

13 ถนนพระเงิน ลาดยาง 8.20 256.00 2,099 

รวมควำมยำว  14.42   กิโลเมตร 
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รายชื่อถนนสายหลัก ในเขตเทศบาลเดิม 

ล ำดับ
ที่ 

ชื่อถนน, ซอย 
ชนิดผิว
จรำจร 

กว้ำง (ม.)  ยำว (ม.) 
 พื้นที ่ 
(ตร.ม.) 

หมายเหตุ 

14 ถนนท่าลาด ลาดยาง 8.00 284.00 2,272 

15 ถนนหลังสนามกีฬา ลาดยาง 8.00 788.00 6,304 

16 ถนนมะขามชุม ลาดยาง 7.00 384.00 2,688 

17 ถนนราษฎร์บ ารุง ลาดยาง 5.00 415.00 2,075 

18 ถนนปา่โลง่ ลาดยาง 8.00 142.00 1,136 

19 ถนนมหรรณพ ลาดยาง 6.00 149.00 894 

20 ถนนศรีทว ี ลาดยาง 6.00 – 8.00 350.00 4,900 

21 ถนนท่าวัง ลาดยาง 2.00 – 4.00 170.00 510 

22 ถนนเทวราช ลาดยาง 6.00 - -8.00 220.00 1,540 

23 ถนนบูรณาวาท ลาดยาง 2.00 – 3.00 120.00 300 

24 ถนนจ าเริญวิถ ี ลาดยาง 11.00 – 19.00 580.00 8,700 

25 ถนนยมราช ลาดยาง 8.00 – 10.00 1,400.00 12,600 

26 ถนนวัดคิด ลาดยาง 8.00 220.00 1,760 

27 ถนนเนรมิตร ลาดยาง 10.00 186.00 1,860 

28 ถนนกาชาด ลาดยาง 12.00 165.00 1,980 

29 ถนนคลองทา ลาดยาง 12.00 276.00 3,312 

รวมควำมยำว 
5.69 กิโลเมตร 
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รายชื่อถนนสายหลัก ในเขตเทศบาลเดิม 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อถนน, ซอย 
ชนิดผิว
จรำจร 

กว้ำง (ม.)  ยำว (ม.) 
 พื้นที่       
(ตร.ม.) 

หมำยเหตุ 

30 ถนนรอบตลาดท่าม้า ลาดยาง 4.00 80.00 320 

31 ถนนเทพราช ลาดยาง 5.50 175.00 963 

32 ถนนประตูลอด ลาดยาง 8.00 – 12.00 1,300 13,000 

33 ถนนชาววัง ลาดยาง 5.00 197.00 985 

34 ถนนตึกดิน ลาดยาง 5.00 200.00 1,000 

35 ถนนแม่ม่วง ลาดยาง 5.00 180.00 900 

36 ถนนพานยม ลาดยาง 9.00 158.00 1,422 

37 ถนนสระเรียง ลาดยาง 6.00 180.00 1,080 

38 ถนนประตูรักษ์ ลาดยาง 6.00 192.00 1,152 

39 ถนนศรีธามา ลาดยาง 5.00 192.00 960 

40 ถนนประตูชัยใต้ ลาดยาง 7.50 190.00 1,425 

41 ถนนศรีธรรมโศก ลาดยาง 8.00 – 18.00 2,100 27,300 

42 ถนนหลังพิพิธภัณฑ์ ลาดยาง 4.00 860.00 3,440 

43 ถนนบ่อโพง ลาดยาง 6.00 155.00 930 

44 ถนนนครศรีฯ-ทุ่งสง ลาดยาง 10.50 624.00 6,552 

45 ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ลาดยาง 10.50 620.00 6,510 

รวมควำมยำว 6.39 กิโลเมตร 
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รายชื่อถนนสายหลัก ในเขตเทศบาลเดิม  

ล ำดับ
ที่ 

ชื่อถนน, ซอย 
ชนิดผิว
จรำจร 

กว้ำง (ม.)  ยำว (ม.)  
 พื้นที ่       
(ตร.ม.)  

หมำยเหตุ 

46 ถนนเทวบุร ี ลาดยาง 6.30 – 12.00 3,630.00 31,180 
 

47 ถนนราชนิคม ลาดยาง 6.00 895.00 5,370 
 

48 ถนนล าเหมือง ลาดยาง 0.00 585.00 22,275 
 

49 ถนนสะพานยาว ลาดยาง 6.00 – 18.00 2,180.00 26,160 
 

  รวมควำมยำว 
6.77 กิโลเมตร 

 

 
                  หมำยเหต ุ ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม  2564 
 
กำรขนส่งผู้โดยสำรและสินค้ำมีรำยละเอียด โดยสังเขป ดังนี้ 
                 5.2 กำรไฟฟ้ำ 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีไฟฟ้าใช้ครบทกุ
ครวัเรือน 
 5.3 กำรประปำ 

การประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ท าการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2503 และได้มีการปรับปรุง
พัฒนาระบบการผลิตและสูบจ่ายน้ าประปา มาตลอด จนถึงปัจจุบัน การประปาเทศบาล มีโรงกรองน้ าและโรงสูบ
น้ า จ านวน 2 แห่ง  คือ โรงกรองน้ าประตูชัย ถนนชลวิถี ต าบลในเมือง และโรงกรองน้ าบ้านทวดทอง ซอยทวด
ทอง 3 ถนนกะโรม ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ เริ่มด าเนินกิจการประปาให้บริการประชาชนตั้งแต่ปี  
พ.ศ.2503 มีอัตราการผลิต 1,600 ลบ.ม./ชม. และได้รับสัมปทานครั้ งแรกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2504 
ตั้งแต่ด าเนินกิจการประปามาเทศบาลฯ ได้ปรับปรุงขยายเพ่ิมก าลังผลิตมาแล้ว 6 ครั้ง คือ 

1. ปี พ.ศ.2513  ได้เพ่ิมก าลังผลิต   9,600 ลบ.ม./วัน 
2. ปี พ.ศ.2532  ได้เพ่ิมก าลังผลิต   4,800 ลบ.ม./วัน 
3. ปี พ.ศ.2537  ได้เพ่ิมก าลังผลิต   4,800 ลบ.ม./วัน 
4. ปี พ.ศ.2538  ได้เพ่ิมก าลังผลิต   9,600 ลบ.ม./วัน 
5. ปี พ.ศ.2539  ได้เพ่ิมก าลังผลิต 12,000 ลบ.ม./วัน 
6. ปี พ.ศ.2544  ได้เพ่ิมก าลังผลิต   4,700 ลบ.ม./วัน 
รวมก าลังผลิตน้ าประปาประมาณ 55,000 ลบ.ม./วัน 
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ปัจจุบันเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีการเจริญเติบโต ทางด้าน เศรษฐกิจและสังคมอย่าง
รวดเร็วอัตราการเพ่ิมของประชากรเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้เทศบาลยังได้ขยายเขตจ าหน่ายน้ าเพ่ิมขึ้น โดย
จ่ายน้ าให้กับกองทัพภาคที่ 4 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปากพูน เทศบาลต าบลโพธิ์เสด็จ อบต.ปากนคร อบต.
มะม่วงสองต้น อบต.นาเคียน อบต.ท่าเรือ อบต.ท่าซัก อบต.ไชยมนตรี (บางส่วน) เทศบาลต าบลนาสาร (บางส่วน)
และอบต.ช้างซ้าย(บางส่วน) เป็นต้น  แต่เนื่องจากไม่มีแหล่งน้ าธรรมชาติที่เหมาะสม ส าหรับอุปโภคบริโภค
โดยเฉพาะฤดูแล้ง ก าลังที่ผลิตอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างเพียงพอ จ าเป็นต้องปรับปรุง
ก่อสร้างโรงกรองน้ าเพ่ิมและจัดหาแหล่งน้ าส ารอง 

3. สภำพทั่วไปของกำรประปำ
3.1 แหล่งน้ ำดิบผิวดิน 

แหล่งน้ าดิบเดิมการประปาได้น้ าดิบจากคลองป่าเหล้า ซึ่งอยู่ห่างจากบริเวณการประปา 
ที่ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง ประมาณ 450 เมตร ปัจจุบันมีปัญหาเนื่องจากปริมาณน้ าในล าคลองมี ปริมาณ
น้อยลงทุกปี น้ าขุ่นและสกปรกเมื่อเกิดฝนตกหนัก น้ าจะพาตะกอนและสิ่งสกปรกต่าง ๆ ตามริมคลองลงไปใน
คลองป่าเหล้า และเทศบาลได้รับเงินอุดหนุนเมื่อปี พ.ศ.2539 ก่อสร้างท่อส่งน้ าดิบจากคลองท่าดี อ าเภอ  
ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช มายังโรงกรองน้ าทวดทอง แต่เนื่องจากโรงกรองน้ า ที่รับน้ าจากท่อน้ าดิบจาก
คลองท่าดี อ าเภอลานสกา มีเพียงโรงเดียว ซึ่งท าให้ก าลังผลิตไม่เพียงพอ ในการใช้ของประชาชนในเขตเทศบาล
และนอกเขตเทศบาลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

3.2 แหล่งน้ ำใต้ดิน 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล ของบ่อบาดาลที่ เจาะในเขตเทศบาล และบริเวณใก ล้ เคียงกับ 

เขตเทศบาลแล้ว คุณภาพน้ าส่วนใหญ่จะมีความเค็ม และปริมาณเหล็กละลายอยู่ในน้ าสูง นอกจากนี้ปริมาณน้ าที่
ได้รับจากบ่อบาดาลมีน้อย ไม่เหมาะสมทั้งทางด้านวิชาการ และด้านเศรษฐกิจพอที่จะน ามาใช้ในการผลิต
น้ าประปาขนาดใหญ่ได้ อีกท้ังไม่คุ้มค่ากับเงินลงทุนและการบ ารุงรักษายุ่งยาก 

3.3 สภำพบริเวณโรงสูบน้ ำแรงต่ ำเดิม 
มีเนื้อที่ประมาณ 80 ตารางเมตร สูบน้ าจากคลองป่าเหล้ามีอาคารก่อสร้างและเครื่องยนต์เครื่อง

สูบน้ ายังสามารถใช้งานได้ แต่ไม่สามารถก่อสร้างเพ่ิมเติมใด ๆ บริเวณนี้เนื่องจาก 
- บริเวณใกล้เคียงได้ท าประโยชน์แล้ว ไม่สามารถขยายได้อีก 
- คุณภาพน้ าดิบมีความสกปรกมากขึ้น และมีปริมาณไม่เพียงพอกับการปรับปรุงขยายกิจการ

ประปา 
- ปริมาณน้ าไม่เพียงพอที่จะขยายก าลังผลิต 

3.4 สภำพบริเวณโรงสูบน้ ำแรงต่ ำใหม่ 
มีเนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณถนนนครศรีฯ -ลานสกา มีอาคารโรงสูงน้ าแรงต่ า 1 หลัง

อาคารบ้านพัก 1 หลัง โดยสูบน้ าส่งมายังโรงกรองน้ าทวดทอง ในเนื้อที่ดังกล่าวสามารถขยายเพิ่มเติมได้อีกจ านวน
มาก โดยสามารถสูบน้ าดิบจากต้นน้ าของล าคลองท่าดี คุณภาพน้ ามีคุณภาพดีและปริมาณน้ าเพียงพอตลอดฤดู 

สภำพบริเวณกำรประปำเทศบำลนครนครศรีธรรมรำช (ประปำเดิม) 
ตั้งอยู่ถนนชลวิถี ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในเขตชุมชนมีเนื้อที่

ประมาณ 3-4 ไร่ ได้ก่อสร้างอาคารประปาไว้เต็มเนื้อที่ไม่สามารถจะก่อสร้างปรับปรุงได้อีก เนื่องจากบริเวณ
ข้างเคียงใช้ท าประโยชน์แล้ว จึงไม่สามารถขยายเนื้อที่ได้ อาคาร และสิ่งก่อสร้างในบริเวณประปา มีดังนี้ 

- ถังตกตะกอนและโรงกรองน้ าขนาด 250 ลบ.ม./ชม. จ านวน 1 ชุด 
- ถังตกตะกอนและโรงกรองน้ าขนาด 200 ลบ.ม./ชม. จ านวน 5 ชุด 
- ถังตกตะกอนและโรงกรองน้ าขนาด   80 ลบ.ม./ชม. 
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พร้อมถังน้ าใสขนาด 120 ลบ.ม.อยู่ใต้โรงกรอง จ านวน 1 ชุด 
- ถังน้ าใสขนาดจุ 2,000 ลบ.ม.  จ านวน 1 ชุด 
- ถังน้ าใสขนาดจุ 1,800 ลบ.ม.  จ านวน 1 ชุด 
- โรงสูบน้ าและเก็บสารเคมี  จ านวน 1 ชุด 
- โรงเก็บพัสดุ  จ านวน 1 ชุด 

สภำพบริเวณกำรประปำเทศบำลนครนครศรีธรรมรำช (ประปำใหม่) 
ตั้งอยู่ซอยทวดทอง 3 ถนนกะโรม ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ใน

เขตเทศบาลมีเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ ได้ก่อสร้างอาคารเป็นโรงกรองน้ าขนาด 250 ลบ.ม./ชม. จ านวน  2 ชุด 
พร้อมอาคารและส่วนประกอบในระบบผลิตน้ าประปา พื้นที่ดังกล่าวยังสามารถด าเนินการปรับปรุงและขยายก าลัง
ผลิตได้อีกมาก อาคารและสิ่งก่อสร้างในบริเวณประปาใหม่ดังนี้ 

1. ถังตกตะกอนและโรงกรองน้ าขนาด 250 ลบ.ม./ชม.บนถังน้ าใสจุ 2,000ลบ.ม./ชม.
จ านวน 3 ชุด 

2. ถังตกตะกอนและโรงกรองน้ า ขนาด 200 ลบ.ม./ชม. จ านวน 7 ชุด
3. ถังน้ าใสขนาดจุ 6,000 ลบ.ม. จ านวน 1 ชุด 
4. โรงเก็บและจ่ายสารเคมี จ านวน 1 หลัง 
5. โรงสูบน้ า จ านวน 1 หลัง 
6. สระพักตะกอน จ านวน 1 บ่อ 
7. บ่อพักน้ าขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 บ่อ 
8. อาคารเก็บพัสดุ จ านวน 1 หลัง 

ระบบกำรผลิตน้ ำประปำ 
1. โรงกรองน้ ำประปำ มีจ ำนวน 2 ชุด คือ

โรงกรองน้ ำประตูชัย ถนนชลวิถี อ ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
- มีโรงกรองน้ า   จ านวน 6 โรง 
- มีก าลังผลิตวันละ 33,500 ลบ.ม.(1,396 ลบ.ม./ชม.) 
- ถังน้ าใสจ านวน 2 ใบ 4,000 ลบ.ม. (ใบละ 2,000 ลบ.ม.) 
- เครื่องสูบน้ าแรงสูง จ านวน 9 เครื่อง (มอเตอร์ 7 เครื่อง/เครื่องยนต์ดีเซล 2 เครื่อง) 

โรงกรองน้ ำทวดทอง ซอยทวดทอง 3 ถนนกะโรม อ ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
- มีโรงกรองน้ า  จ านวน 10 โรง 
- มีก าลังผลิตวันละ 51,600 ลบ.ม.(2,150 ลบ.ม./ชม.) 
- ถังน้ าใสจ านวน 5 ใบ 14,000 ลบ.ม. 
- เครื่องสูบน้ าแรงสูง จ านวน 9 เครื่อง (มอเตอร์ 8 เครื่อง/เครื่องยนต์ดีเซล 1 เครื่อง) 
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2. โรงสูบน้ ำแรงต่ ำ มีจ ำนวน 6 จุด คือ
2.1 โรงสูบน้ ำแรงต่ ำ บ้ำนหัวท่ำ ถนนชลวิถี อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสูบน้ า

จากคลองป่าเหล้า มีเครื่องสูบน้ าจ านวน 10 เครื่อง สูบส่งน้ าเข้าโรงกรองประตูชัย (มอเตอร์ 8 เครื่อง/เครื่องยนต์
ดีเซล 2 เครื่อง) 

2.2 โรงสูบน้ ำแรงต่ ำ บ้ำนท่ำใหญ่    ถนนบ้านตาล-ลานสกา   อ าเภอลานสกา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสูบน้ าจากคลองท่าดี มีเครื่องสูบน้ า จ านวน 8 เครื่อง สูบน้ าเข้าโรงกรองทวดทอง 
(มอเตอร์ 7 เครื่อง/เครื่องยนต์ดีเซล 1 เครื่อง) 

2 .3  เครื่ อ งสูบ เพิ่ มแรงดัน  (Booster) เพ่ื อ เพ่ิ มแรงดันน้ า  มี เครื่ องสู บน้ า   จ านวน 
6 เครื่อง สูบส่งน้ าเข้าโรงกรองทวดทอง (มอเตอร์ 6 เครื่อง) 

2.4 โรงสูบน้ ำแรงต่ ำบ้ำนวังก้อง มีเครื่องสูบน้ า จ านวน 1 เครื่อง พร้อมแพเครื่องสูบน้ า สูบส่งน้ า
เข้าโรงกรองทวดทอง 

2.5 โรงสูบน้ ำแรงต่ ำนำยทรำย  มีเครื่องสูบน้ า  จ านวน 1 เครื่อง  พร้อมแพเครื่องสูบน้ า สูบส่งน้ า
เข้าโรงกรองทวดทอง 

2.6 ฝายชลประทานท่าดี  มีเครื่องสูบน้ า จ านวน 2 เครื่อง สูบส่งน้ าเขา้โรงกรองน้ าประตูชัย 
3. ก ำลังผลิตน้ ำประปำ

ที่ผลิตได้จริง รวมทั้ง 2 โรง 60,900 ลบ.ม./ชม. 
4. จ ำนวนผู้ใช้น้ ำประปำ

จ านวนผู้ใช้น้ าประปาประมาณ ๓9,506 ราย 
5. พื้นที่ให้บริกำร

พ้ืนที่ ให้บริการในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล จ านวน 1 กองทั พ 3 เทศบาลและ  
7 อบต. คือกองทัพภาคที่ 4 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปากพูน เทศบาลต าบลโพธิ์เสด็จ อบต.ปากนคร 
อบต.มะม่วงสองต้น  อบต.นาเคียน  อบต.ท่าเรือ  อบต.ท่าซัก  อบต.ไชยมนตรี (บางส่วน) เทศบาลต าบลนาสาร 
(บางส่วน) และอบต.ช้างซ้าย (บางส่วน)เป็นต้นเนื่องจากไม่มีแหล่งน้ าธรรมชาติที่เหมาะสม ส าหรับอุปโภคบริโภค
โดยเฉพาะฤดูแล้ง ก าลังที่ผลิตอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างเพียงพอ จ าเป็นต้องปรับปรุง
ก่อสร้างโรงกรองน้ าเพิ่มขึ้นอีก  
6. ข้อมูลบริกำรประชำชน

ข้อมูลบริการประชาชน ส านักการประปา เวลาราชการ - นอกเวลาราชการ และเปิดให้บริการ
ประชาชนในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่หน่วยบริการที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชและศูนย์รับ
ช าระค่าน้ าประปา คือ 

๖.๑ รับช าระค่าน้ าประปา เปิดให้บริการประชาชน 
- ส านักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 

๐๗.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 
- โรงกรองน้ าประตูชัย วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐7.๓๐ – ๒๐.0๐ น. วันเสาร์ 

วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 
- ศู น ย์ รั บ ช า ร ะค่ าน้ าป ระป า  ทั้ ง  ๗  จุ ด  วั น จั น ท ร์  – วั น ศุ ก ร์  ตั้ งแ ต่ เว ล า 

๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ได้แก่ โรงกรองน้ าทวดทอง โรงพยาบาลเทศบาล สถานีขนส่งผู้โดยสาร ศูนย์สาธารณสุขคู
ขวาง  ศูนย์สาธารณสุขศรีทวี ศูนย์สาธารณสุขโพธิ์เสด็จ และศูนย์สาธารณสุขศาลามีชัย 
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  ๖.๒ การรับค าร้องต่างๆ ของส านักการประปา ให้บริการในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๐๗.๓๐ – 
๑๖.๓๐ น. และในวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. โดยให้บริการต่างๆ ดังต่อไปนี้  

-    ค าร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ า 
- ค าร้องขอโอนมาตรวัดน้ า 
- ค าร้องทั่วไปต่าง ๆ 
- รับแจ้งประปาขัดข้อง และงานอื่น ๆ ของเทศบาล 

๖.๓ ให้บริการซ่อมท่อประปา กรณีท่อแตก ท่อรั่ว น้ าประปาไม่ไหล ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  

7. อัตรำค่ำน้ ำประปำ 
  อัตราค่าน้ าประปา 2 – 8 บาท อัตราก้าวหน้า 

- 0-10 ลบ.ม.ต่อเดือน  คิดอัตรา ลบ.ม. ละ 2.00 บาท 
- 11-20 ลบ.ม.ต่อเดือน  คิดอัตรา ลบ.ม. ละ 2.50 บาท 
- 21-40 ลบ.ม.ต่อเดือน  คิดอัตรา ลบ.ม. ละ 5.50 บาท 
- 41-60 ลบ.ม.ต่อเดือน  คิดอัตรา ลบ.ม. ละ 7.50 บาท 
- 61-80 ลบ.ม.ต่อเดือน  คิดอัตรา ลบ.ม. ละ 9.00 บาท 
- 81-100 ลบ.ม.ต่อเดือน  คิดอัตรา ลบ.ม. ละ 11.50 บาท 
- 101-200 ลบ.ม.ต่อเดือน  คิดอัตรา ลบ.ม. ละ 13.00 บาท 
- 201 – 400 ลบ.ม.ต่อเดือน คิดอัตรา ลบ.ม. ละ 14.00 บาท 
- 401 ลบ.ม. ต่อเดือนขึ้นไป  คิดอัตรา ลบ.ม. ละ 15.00 บาท 
- นอกเขต / ค่ายวชิราวุธ กองทัพภาคท่ี 4 คิดอัตรา ลบ.ม. ละ 7.00 บาท 
- แบบขายเหมา (ท่อธาร)   คิดอัตรา ลบ.ม. ละ 15.00 บาท 
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5.4 โทรศัพท์ 
หมายเลขโทรศัพท์เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  075-342880-2  ต่อ 120, 121 

โรงกรองน้ าทวดทอง 075-342577  โรงกรองน้ าประตชูัย 075-356282  โทรสาร 075-347405 
หมายเลขโทรศัพท์ภายในของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มีดังนี้ 

รำยนำม เลขหมำยภำยใน 
ศูนย์โทรศัพท์ 0 
นายกเทศมนตรี 666 
รองนายก  (นายอนุสรณ์    พงษ์เกษมพรกุล) 106 
รองนายก  (นายภาวินทร์   ณ พัทลุง) 222 
รองนายก (นายฉัตรชัย   อรุณสุวรรณกร) 444 
รองนายก (นายวงศว์ชิร  โอวรารินทร์) 141 
เลขานุการนายกเทศมนตรี (นายพูน  แก้วภราดัย) 158 
หน้าห้องนายกเทศมนตรี 158 
ล๊อบบี้ 110 
ปลัดเทศสบาล 107 
รองปลัด (นายวิชัยศักดิ์   ไสยเกตุ) 135 
รองปลัด (นางวาสนา  รัจรัญ) 109 
ตรวจสอบภายใน (หน้าห้องปลัด) 136 
หัวหน้าส านักปลัด 108 
ส านักปลัด (งานธุรการ) 127 
กองการเจ้าหน้าที่ 128 
ส านักปลัด (กิจการสภา, ตรวจสอบภายใน) 129 
ส านักปลัด (สมาชิกสภาเทศบาล) 165 
ส านักปลัด (งานท่องเที่ยว, นั่งรถชมเมือง) 161 
ส านักปลัด (รักษาความสงบเรียบร้อย) 145 
วิทยุเจดีย์งาม 137 
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 157 
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 138 
หัวหน้าทะเบียนราษฎร์ 151 
งานทะเบียนราษฎร์, งานบัตร 115, 116 
ผู้อ านวยการส านักคลัง 114 
ส านักคลัง (การเงิน) 111,112 
ส านักคลัง (ภาษี, สูบสิ่งปฏิกูล) 113 
พัสดุ 122,123 
ผู้อ านวยการส านักช่าง 126 
ส านักช่าง 125 
ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 139 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (ธุรการ) 130 
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ประชาสัมพันธ์ 155 
วิทยุชุมชน 142 
หัวหน้า ICT 164 
ศูนย์ ICT 144 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 163 
กองสาธารณสุข ฯ (ธุรการ,โครงการขยะ,บ่อบ าบัด) 160 
กองสาธารณสุข ฯ (จดทะเบยีนพาณิชย์,เก็บขยะ, รถสุขา) 117 
ตรวจสารพิษ 140 
ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 133 
ส านักการศึกษา 131 
โรงเรียนผู้ใหญ่เทศบาล 152 
ส านักการประปา 120,121 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 119 
กองสวัสดิการสังคม (ธุรการ,โครงการฝึกอาชีพ,ยาเสพตดิ) 118 
กองทุนสวัสดิการชุมชน 143 
โรงรถ 153 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 132 
สถานีดับเพลิงเทศบาล 075-348118 
สถานีดับเพลิงคูขวาง 075-342883 
สถานีดับเพลิงเพชรจริก 075-357399 
สถานีดับเพลิงเบญจม 075-447054 
สายด่วนสาธารณภัย 199 
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 5.5 ไปรษณีย์กำรสื่อสำรหรือกำรขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
               ๑. กำรขนส่งทำงอำกำศ    มีสายการบินที่มีเที่ยวบินระหว่างนครศรีธรรมราช เชียงใหม่  และ
กรุงเทพมหานคร  มีตารางเวลาบิน  ดังนี้ 

๑ สายการบินนกแอร์   
 

วัน 
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  -  นครศรีธรรมราช 

วัน 
นครศรีธรรมราช - กรุงเทพฯ  (ดอนเมือง) 

เที่ยวบิน ออกเวลา (น.) ถึงเวลา น.) เที่ยวบิน ออกเวลา  (น.) ถึงเวลา น.) 
ทุกวัน DD550 06.00 07.10 ทุกวัน DD551 07.40 08.55 
ทุกวัน DD554 10.15 11.25 ทุกวัน DD555 12.00 13.15 
ทุกวัน DD560 14.05 15.15 ทุกวัน DD561 15.45 16.55 
ทุกวัน DD564 16.00 17.10 ทุกวัน DD565 17.40 18.50 

 

               
   ๒ สายการบินแอร์เอเชีย  
   

วัน 
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  -  นครศรีธรรมราช 

วัน 
นครศรีธรรมราช - กรุงเทพฯ  (ดอนเมือง) 

เที่ยวบิน ออกเวลา (น.) ถึงเวลา (น.) เที่ยวบิน ออกเวลา (น.) ถึงเวลา น.) 
ทุกวัน FD4320 06.30 07.50 ทุกวัน FD4321 08.20 09.40 
ทุกวัน FD3188 06.50 08.05 ทุกวัน FD3189 08.30 09.45 
ทุกวัน FD3184 11.05 12.25 ทุกวัน FD3185 12.50 14.05 
ทุกวัน FD4324 13.25 14.45 ทุกวัน FD4325 15.15 16.35 
ทุกวัน FD3186 15.05 16.25 ทุกวัน FD3187 16.55 18.05 
ทุกวัน FD4322 17.55 19.30 ทุกวัน FD4323 19.55 21.20 
ทุกวัน FD3182 18.25 19.40 ทุกวัน FD3183 20.05 21.20 

 

             3 สายการบินไลอ้อนแอร์   
 

วัน 
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  -  นครศรีธรรมราช 

วัน 
นครศรีธรรมราช - กรุงเทพฯ  (ดอนเมือง) 

เที่ยวบิน ออกเวลา (น.) ถึงเวลา (น.) เทีย่วบิน ออกเวลา (น.) ถึงเวลา น.) 
ทุกวัน SL782 07.35 08.55 ทุกวัน SL783 09.30 10.45 
ทุกวัน SL784 12.45 14.05 ทุกวัน SL785 14.45 16.05 
ทุกวัน SL792 17.20 18.40 ทุกวัน SL793 19.20 20.40 
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4 สายการบินเวียตเจ็ท  

วัน 
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  -  นครศรีธรรมราช 

วัน 
นครศรีธรรมราช - กรุงเทพฯ  (ดอนเมือง) 

เที่ยวบิน ออกเวลา (น.) ถึงเวลา (น.) เที่ยวบิน ออกเวลา (น.) ถึงเวลา น.) 
ทุกวัน VZ336 05.50 07.05 ทุกวัน VZ337 07.35 09.05 
ทุกวัน VZ370 06.45 08.00 ทุกวัน VZ371 08.30 10.00 
ทุกวัน VZ330 11.05 12.20 ทุกวัน VZ331 12.50 14.20 
ทุกวัน VZ338 13.15 14.30 ทุกวัน VZ339 15.00 16.30 
ทุกวัน VZ334 18.45 20.00 ทุกวัน VZ335 20.30 22.00 

วัน 
นครศรีธรรมราช  -  เชียงใหม่ 

วัน 
เชียงใหม่ - นครศรีธรรมราช 

เที่ยวบิน ออกเวลา (น.) ถึงเวลา (น.) เที่ยวบิน ออกเวลา (น.) ถึงเวลา น.) 
จ,พ,ศ,อา VZ420 08.30 10.20 จ,พ,ศ,อา VZ421 10.50 12.40 

5 สายการบินไทยสมายล์   

วัน 
กรุงเทพฯ (เดือนเมือง)  -  นครศรีธรรมราช 

วัน 
นครศรีธรรมราช - กรุงเทพฯ  (ดอนเมือง) 

เที่ยวบิน ออกเวลา (น.) ถึงเวลา (น.) เที่ยวบิน ออกเวลา (น.) ถึงเวลา น.) 
ทุกวัน WE233 07.00 08.30 ทุกวัน WE234 08.55 10.20 
ทุกวัน ทุกวัน WE238 12.30 13.55 
ทุกวัน WE235 17.00 18.25 ทุกวัน WE236 18.55 20.20 

วัน 
นครศรีธรรมราช  -  เชียงใหม่ 

วัน 
เชียงใหม่ - นครศรีธรรมราช 

เที่ยวบิน ออกเวลา (น.) ถึงเวลา (น.) เที่ยวบิน ออกเวลา (น.) ถึงเวลา น.) 
เสาร ์ WE274 08.55 10.55 ศ,อา WE274 09.55 12.00 

หมำยเหตุ   วัน  และเวลา  อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้  สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ท่าอากาศยาน  
 นครศรีธรรมราช  0-7536-9543  หรอื  นครดซี ี 0-7531-2500 



54 
 

     2. กำรขนส่งทำงรถไฟ  การเดินทางโดยรถไฟจากนครศรีธรรมราช  ไปยังปลายทางมีความสะดวกมาก 
มีทั้งขบวนรถด่วน รถเร็ว และรถท้องถิ่น วันหนึ่ง ๆ หลายขบวน ดังนี้ 

ขบวน 
นครศรีธรรมรำช  -  กรุงเทพฯ (หัวล ำโพง) กรุงเทพฯ(หัวล ำโพง) - นครศรีธรรมรำช 
ออกเวลา (น) ถึงเวลา (น.) ออกเวลา (น) ถึงเวลา (น.) 

รถเร็ว 13.00 04.45 17.35 09.05 
รถด่วน 15.00 05.35 19.30 09.55 

รถท้องถิ่น 
นครศรีธรรมรำช - สุไหงโกลก สุไหงโกลก - นครศรีธรรมรำช 

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

 
รถท้องถิ่น 

นครศรีธรรมรำช - ยะลำ ยะลำ - นครศรีธรรมรำช 
ออกเวลา (น) ถึงเวลา (น.) ออกเวลา (น) ถึงเวลา (น.) 

10.05 17.20 06.30 13.55 
 

รถท้องถิ่น 
นครศรีธรรมรำช - พัทลุง พัทลุง - นครศรีธรรมรำช 

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

 
           นอกจากนี้ ขบวนรถไฟสายใต้ทุกขบวนจะต้องผ่านชุมทางทุ่งสง  อ านวยความสะดวกในการเดินทางไป
และกลับจากนครศรีธรรมราช ได้แก่ 

  (1)  ขบวนรถด่วนพิเศษ  กรุงเทพฯ -  บัตเตอร์เวอร์ต 
            (๒)  ขบวนรถด่วนพิเศษ   กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก 

(๓)  ขบวนรถเร็ว   กรุงเทพฯ – ยะลา 
(๔)  ขบวนรถด่วน   กรุงเทพฯ – ตรัง 
(๕)  ขบวนรถเร็ว   กรุงเทพฯ – กันตัง 
(๖)  ขบวนรถด่วนพิเศษ ดีเซลราง   กรุงเทพฯ – ยะลา 

 
          ๓. กำรขนส่งทำงรถยนต์ ระบบทางหลวงภายในจังหวัดและติดต่อกับจังหวัดอ่ืนท าให้การขนส่งผู้โดยสาร
และสินค้าทางรถยนต์ มีความสะดวกท้ังภายในจังหวัดภาคใต้และภาคอ่ืนของประเทศทางหลวงสายส าคัญมี 
ดังต่อไปนี้ 

(๑)   ทางหลวงหมายเลข 41 เป็นทางหลวงที่แยกจากทางหลวงหมายเลข 4   ที่  
       จังหวัดชุมพร  ผ่านจังหวัดสุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช และบรรจบทาง 

                              หลวงหมายเลข 4   ที่จังหวัดพัทลุง  

(2)   ทางหลวงหมายเลขที่ 401 เริ่มต้นที่อ าเภอตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา  ตัดกับทาง   
       หลวง  หมายเลข 41 ทีสุ่ราษฏร์ธานี  ผ่านจังหวัดสุราษฏร์ธานีเข้าสู่จังหวัด  
       นครศรีธรรมราชที่อ าเภอขนอม ปลายทางที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 (3)   ทางหลวงหมายเลข 403 เริ่มที่อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช ไปบรรจบกับทาง 
       หลวงหมายเลข 41 ที่อ าเภอร่อนพิบูลย์ ผ่านอ าเภอทุ่งสง เข้าสู่จังหวัดตรัง   
       ปลายทางท่ีอ าเภอกันตัง 
(4)  ทางหลวงหมายเลข 408 เริ่มที่อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช ผ่านอ าเภอหัวไทร  
      เลียบชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยไปยังจังหวัดสงขลา 
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       นอกจากนี้ยังมีทางหลวงจังหวัดและทางหลวงชนบทอีกมากที่ท าให้การเดินทางระหว่างอ าเภอ
เป็นไปด้วยความสะดวก มีบริษัทเดินรถทั้งของภาครัฐและเอกชนที่บริการขนส่งผู้โดยสารระหว่างนครศรีธรรมราช
กับจงัหวัดอ่ืนๆ โดยรถบัสปรับอากาศ  และรถบัสธรรมดา ดังนี้ 

รถบัสปรับอากาศ 
➢ กรุงเทพมหานคร -  นครศรีธรรมราช 
➢ กรุงเทพมหานคร -  นครศรีธรรมราช - สงขลา 
➢ กรุงเทพมหานคร -  นครศรีธรรมราช - หาดใหญ่ 
➢ นครศรีธรรมราช  –  ภูเก็ต 
➢ นครศรีธรรมราช  –  สุราษฏรธ์านี 
➢ นครศรีธรรมราช  –  สงขลา 
➢ นครศรีธรรมราช  –  กระบี่ 
➢ นครศรีธรรมราช  –  หาดใหญ่ 
➢ นครศรีธรรมราช  –  ระนอง 
➢ นครศรีธรรมราช  –  สุไหงโกลก 
➢ นครศรีธรรมราช  –  เกาะสมุย   
➢ นครศรีธรรมราช  -  พังงา 
➢ นครศรีธรรมราช  -  ปัตตานี 
➢ นครศรีธรรมราช  -  นราธิวาส 

  รถบัสธรรมดา 
➢ นครศรีธรรมราช  –  หาดใหญ่ 
➢ นครศรีธรรมราช  –  สุราษฏรธ์านี 
➢ นครศรธีรรมราช  –  สงขลา 
➢ นครศรีธรรมราช  –  บ้านส้อง 
➢ นครศรีธรรมราช  -  ปากพนัง 
➢ นครศรีธรรมราช  -  ทุ่งสง 

6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 กำรเกษตร 
พื้นที่การเกษตรในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ครอบคลุมพื้นท่ีบางส่วน หมู่ท่ี 4    

บ้านคลองดิน  ต าบลนาเคียน  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  และเขตพื้นท่ีบางส่วน  หมู่ท่ี 1 พระมงกุฎ  
ต าบลโพธิ์เสด็จ  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครศรีธรรมราช    ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลส่วนใหญ่จะเป็นพื้นท่ี
ลักษณะการค้าขาย  การพาณิชย์  และท่ีอยู่อาศัย  พื้นท่ีการเกษตรกรรมมีเพียงเล็กน้อย  ซึ่งสรุปพื้นท่ีปลูกพืชในเขต
เทศบาล  ดังนี้ 

นาข้าว จ านวน      32 ไร่ 
ยางพารา จ านวน    343 ไร่ 
มังคุด จ านวน    372 ไร่ 
เงาะ จ านวน  42 ไร่ 
มะพร้าว จ านวน    127 ไร่ 
ปาล์มน้ ามัน จ านวน    26 ไร่ 
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น้ าเพื่อการอุปโภค บรโิภคจากการส ารวจตามแบบส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น มีปริมาณเพียงพอ   (ส ารวจช่วงเดือนตุลาคม  2561) 

6.2 กำรประมง 
ในเขตพื้นท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่มีการด าเนินการทางด้านการประมง 
6.3 กำรปศุสัตว์ 
การปศุสัตว์ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงเป็ดและสุกร  แต่มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการบริโภค 
6.4 กำรบริกำร 

อำคำรสถำนที่และส่ิงปลูกสร้ำงทั่วไป 
1. โรงแรม จ านวน      42   แห่ง     แยกเป็น 

1.1    ไม่เกิน  30  ห้องพัก จ านวน      10   แห่ง 
1.2 31-111  ห้องพัก จ านวน      32   แห่ง 
1.3    ต้ังแต่  111  ห้องพัก จ านวน       0   แห่ง 

2. หอพัก/อพาร์ทเม้นท์ จ านวน      93     แห่ง แยกเป็น 
2.1  ไม่เกิน  20  ห้องพัก จ านวน     72   แห่ง 
2.2  21-30  ห้องพัก  จ านวน      18     แห่ง 
2.3  31-50  ห้องพัก  จ านวน     0       แห่ง 
2.4 ต้ังแต่  51  ห้องพัก จ านวน     3       แห่ง 

2. โรงรับจ าน า จ านวน       1   แห่ง 
3. สถานพยาบาลเอกชน จ านวน      77   แห่ง   แยกเป็น 

3.1   โรงพยาบาลเอกชน  จ านวน       2   แห่ง 
3.2    สถานพยาบาลเอกชน จ านวน      75   แห่ง 

4. สถานการศึกษาเอกชน จ านวน      60   แห่ง 
4.1   โรงเรียน จ านวน      60   แห่ง 

5. ศาสนสถาน จ านวน      45   แห่ง    แยกเป็น 
5.1   วัด จ านวน      31   แห่ง 
5.2   สุเหร่า/มัสยิด จ านวน       7   แห่ง 
5.3   คริสตจักร  จ านวน       3   แห่ง 
5.4   ศาลเจ้า  จ านวน       5   แห่ง 

6. สุสานและฌาปนสถาน จ านวน      11   แห่ง    แยกเป็น 
6.1   เทศบาลด าเนินการ จ านวน        1   แห่ง   
6.2   สาธารณะ  จ านวน      10    แห่ง   

7. ส้วมสาธารณะ จ านวน       2   แห่ง    แยกเป็น 
7.1   เทศบาลด าเนินการเอง จ านวน       1   แห่ง 
7.2   เอกชนด าเนินการเอง จ านวน       1   แห่ง 

อำคำรสถำนที่  ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำงของทำงรำชกำร 
1. สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ จ านวน      18   แห่ง   แยกเป็น 

1.1  สวนสาธารณะ (สวนสุขภาพ) จ านวน       3   แห่ง 
1.3   สวนหย่อม  จ านวน      15    แห่ง 
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2.  สถานทีพ่ยาบาล    จ านวน       7   แห่ง   แยกเป็น 
  2.1  โรงพยาบาลเทศบาล  จ านวน       1   แห่ง    
           2.2  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล จ านวน       5     แห่ง 
  2.3  โรงพยาบาลสังกัดหน่วยราชการอ่ืน จ านวน       1   แห่ง 

3.  โรงเรียน        จ านวน     21   แห่ง   แยกได้  ดังนี้ 
  3.1   โรงเรียนสังกัดเทศบาล   จ านวน      10   แห่ง  

-   ครูทั้งหมด                    จ านวน    472    คน 
-   นักเรียนทั้งหมด          จ านวน 12,372  คน 

3.2  โรงเรียนสังกัดส านักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มัธยมศึกษา  เขต 1 
     จ านวน       6   แห่ง 

3.3   โรงเรียนสังกัดกรมประชาสงเคราะห์   จ านวน       1   แห่ง 
  3.4   โรงเรียนสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน จ านวน       1 แห่ง 
  3.5   โรงเรียนสังกัดกรมการศาสนา  จ านวน       2 แห่ง 
 
 4.  วิทยาลัย      จ านวน       4 แห่ง 

4.1  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จ านวน      3   แห่ง    
4.2  สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก       จ านวน       1 แห่ง 

 5. กิจการประปาเทศบาล 
5.1   จ านวนผู้ใช ้    จ านวน  39,389  ครัวเรือน 
5.2   สามารถผลิตน้ าประปาได้     จ านวน  50,000 – 56,000  ลูกบาศก์เมตร/วนั 
5.3   รายได้จากกิจการประปา    เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2563 

จ านวน  80,576,121.97  บาท 
5.4   รายจ่ายจากกิจการประปา  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  2563   

จ านวน  76,404,939.29  บาท 
6.  สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  6.1  รายได้จากกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลฯ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  2563 
จ านวน   41,346,091.83  บาท 

  6.2  รายจ่ายจากกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลฯ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2563 
จ านวน   8,070,099.16   บาท 

7.  สถานีขนส่งผู้โดยสาร 
5.1   จ านวนเที่ยวรถ    จ านวน  247,384  เที่ยว/ป ี
7.1   รายได้จากกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร เมือ่สิ้นปีงบประมาณ 2563 

จ านวน  1,498,402   บาท 
8. ตลาดสดเทศบาล                          จ านวน   1    แห่ง 

8.1  ผู้ค้าขาย                       จ านวน         650   ราย 
8.2  รายได้จากกิจการตลาดสดเทศบาล เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2563 

                                                                                   จ านวน  1,922,941.00  บาท 
10.3  รายจ่ายการด าเนินงานกิจการตลาดสดเทศบาล  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2563              

จ านวน  2,551,966.28  บาท 
 



58 

กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
1. รถยนต์ดับเพลิง จ านวน       7 คัน 
2. รถยนต์บรรทุกเครื่องยนต์ดับเพลิงชนิดหาบหาม  จ านวน       2 คัน
3. รถยนต์บรรทุกน้ า จ านวน       6   คัน 
4. เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จ านวน       2   เครื่อง 
5. รถยนต์เครน จ านวน       3 คัน 
6. รถยนต์กู้ภัยพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จ านวน       1 คัน 
7. เรือท้องแบน/ท้องลอน/กู้ภัย จ านวน     53  ล า 
8. รถบันไดเลื่อนอัตโนมัติ จ านวน       1  คัน 
9. รถตรวจการณ์ จ านวน       2     คัน          
10. รถพยาบาล จ านวน       3     คัน 
11. รถเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิต จ านวน       2     คัน 
12. เครื่องยนต์เรือเกาะท้าย จ านวน       4     เครื่อง 
13. เครื่องสูบน้ าไดโว่ จ านวน       7     เครื่อง 
14. เครื่องเลื่อยยนต์ จ านวน      18    เครื่อง 
15. วิทยุสื่อสาร จ านวน      25    เครื่อง 
16. อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิง จ านวน     130   คน    แยกเป็น      

-  พนักงานเทศบาล จ านวน      14  คน 
-  ลูกจ้างประจ า จ านวน      18  คน 
-  ลูกจ้างโครงการ จ านวน      94    คน 

17. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จ านวน      55    คน  
18. ในรอบปีท่ีผ่านมามี

-  เหตุเพลิงไหม้ จ านวน      30    ครั้ง 
 - อุทกภัย จ านวน        1    ครั้ง 

19. มีสถานีดับเพลิงจ านวน 4 จุด  ดังนี้
- สถานีดับเพลิงเทศบาล โทร. 075 – 348118 
- สถานีดับเพลิงคูขวาง โทร. 075 – 342883 
- สถานีดับเพลิงเพชรจริก โทร. 075 – 357399 
- สถานีดับเพลิงเบญจม โทร. 075 – 447054 
- สายด่วนสาธารณภัย โทร. 199 

กำรก ำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏกิูลและกำรบ ำบัดน้ ำเสีย 
1. ปริมาณขยะมูลฝอย จ านวน   248.30   ตันต่อวัน แยกเป็น 
       - ในเขตเทศบาล จ านวน   93.20     ตัน/วัน 
       - นอกเขตเทศบาล จ านวน   155.10   ตัน/วัน 
2. รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย จ านวน      32      คัน   แยกเป็น 

2.1 ขนาดใหญ่   (15-21 ลบ.หลา ) จ านวน      11  คัน 
2.2 ขนาดกลาง  (11 ลบ.หลา )  จ านวน      11        คัน 
2.3 ขนาดเล็ก    (1-4 ลบ.หลา )  จ านวน      10        คัน 

3. รถเข็นเพื่อเก็บและขนขยะมูลฝอย จ านวน     35      คัน  
4. ถังรองรับขยะมูลฝอย จ านวน  3,000       ใบ 
5. มีท่ีดินส าหรับท้ิงขยะมูลฝอย จ านวน    200        ไร่ 
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6. วิธีจัดเก็บและก าจัดสิ่งปฏิกูล ด าเนินการเอง 
7. รถยนต์เพื่อเก็บและขนสิ่งปฏิกูล (ขนาด 4 ลบ.เมตร )  จ านวน     2         คัน 
8. สถานท่ีเก็บสิ่งปฏิกูล       จ านวน     1         แห่ง 
9. การบ าบัดน้ าเสีย

- ปริมาณน้ าเสียในเขตเทศบาล จ านวน  13,000   ลูกบาศก์เมตร / วัน 
- ระบบบ าบัดน้ าเสียปัจจุบันเป็นระบบบ่อผึ่ง (Pond)

        สามารถรองรับน้ าเสียได้เต็มท่ีถึง             33,000   ลูกบาศกเ์มตร / วัน 

6.5 กำรท่องเที่ยว 
  สถำนที่ท่องเที่ยวเมืองนครศรีธรรมรำช 
1. วัดพระมหำธำตุวรมหำวิหำร   ตั้งอยู่ริมถนนราชด าเนิน ต าบลในเมือง   วัดพระมหาธาตุ

เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชั้นบวรมหาวิหาร ต านานกล่าวว่า นางเหมชลา และเจ้าชายธนกุมารเป็นผู้น าเสด็จ
พระบรมธาตุมาประดิษฐาน ณ หาดทรายแก้ว ต่อมาพระเจ้าศรีธรรมโศกราชทรงสร้างเมืองนครศรีธรรมราชขึ้น
พร้อมการก่อสร้างเจดีย์ขึ้นใหม่ ภายในวัดพระมหาธาตุฯ มีวิหารที่มีความส าคัญหลายองค์ ประดิษฐานพระวิหาร
หลวงซึ่งมีความงามตามแบบศิลปสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา วิหารสามจอม วิหารที่มีพระพุทธรูปทรงเครื่องอย่าง
กษัตริย์นามว่า “พระศรีธรรมโศกราช” ประดิษฐานอยู่วิหารพระมหาภิเนษกรม (พระทรงม้า) วิหารทับเกษตร 
ส่วนวิหารเขียน และวิหารโพธิ์ลังกานั้นเป็นสถานที่จัดแสดงโบราณวัตถุท่ีพระพุทธศาสนิกชนถวายเป็นพุทธบูชา 

2. พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ นครศรีธรรมรำช ตั้งอยู่ในเขตต าบลในเมือง    พิพิธภัณฑ์เปิดเมื่อ
ปี พ.ศ. 251 จัดแสดงโบราณวัตถุท่ีค้นพบในแถบภาคใต้ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง  
สุราษฎร์ธานี และชุมพร มีห้องแสดงศิลปหัตถกรรมของใช้พ้ืนบ้าน และมีหนังสือเก่าท่ีหายาก และหนังสือส าคัญ
อ่ืน ๆ 

3. พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมรำช จัดสร้างโดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ตั้งอยู่ในบริเวณ
สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84  (ทุ่งท่าลาด)  เป็นพิพิธภัณฑ์เล่าเรื่องของเมืองนคร  ภายในพิพิธภัณฑ์  
มีการจัดแสดง  เช่น  ปูชนียบุคคลแห่งประวัติศาสตร์เมืองนคร   ประวัติศาสตร์เมืองนครในยุคต่างๆ ศาสนา
ประเพณีต่างๆเรื่องราวเกี่ยวกับวัดพระธาตุวรมหาวิหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของเมืองนครศรีธรรมราช 

4. วัดสวนหลวง   ตั้งอยู่ถนนราชด าเนิน    เป็นเขตเมืองพระเวียงอันเป็นเมืองโบราณ มีวิหาร
ผนังตกแต่งด้วยปูนปั้นแบบนูนต่ า 

5. บ้ำนหนังตะลุงสุชำติ ทรัพย์สิน ตั้งอยู่เลขที่ 10/18 ถนนศรีธรรมโศก ซอย 3 เป็นผู้ที่ได้รับ
รางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ไทยแลนด์ ทัวริสซึ่ม อวอร์ด) ประจ าปี  2539 รางวัลดีเด่นประเภท
วัฒนธรรมและโบราณสถาน บริเวณบ้านหนังตะลุงได้จัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์หนังตะลุง มีการแกะรูปหนังตะลุงการ
แสดงหนังตะลุงอย่างครบวงจร นักท่องเที่ยวเข้าไปชมได้ทุกวัน 

6. วัดสวนป่ำน อยู่ใกล้สามแยกหอนาฬิกา ภายในโบสถ์มีจิตรกรรมแบบตะวันตก งดงามมาก
เป็นผลงานของ นายแนบ ทิชินพงศ ์ ผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะชาวนครศรีธรรมราช 

7. พระพุทธสิหิงค์ ประดิษฐานในบริเวณศาลากลางจังหวัด กษัตริย์ลังกาโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อ
พ.ศ.700 และมาอยู่ในประเทศไทยสมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราช ปัจจุบันพระพุทธสิหิงค์ในประเทศไทย 
 มี 3 องค์ คือ   ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร วัดพระสิงห์  จังหวัดเชียงใหม่ และพระพุทธสิหิงค์ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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                    8. จวนออกญำเสนำภิมุข  (ยามาดา นางามาซา) เป็นชาวญี่ปุ่นเดิมชื่อ ยามาดา นางามาซา  
มาอยู่ในกรุงศรีอยุธยา ในสมัยพระเจ้าทรงธรรม  และได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าหลวงใหญ่ไปปกครองเมือง 
นครศรีธรรมราช เมื่อปี พ.ศ.2172 ปัจจุบันมีบริเวณที่แสดงร่องรอยว่าเคยเป็นจวนที่พักของออกญาเสนาภิมุข   
อยู่ถนนนางงาม    (ข้างศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช) 
                     9 .  หอพระอิศวร อยู่ริมถนนราชด าเนิน เป็นโบราณสถานในศาสนาพราหมณ์  เป็นที่
ประดิษฐานศิวลึงค์เป็นสัญลักษณ์ของพระอิศวรและฐานโยนิ รวมทัง้เทวรูปส าริดอีกหลายองค์ อาทิ  เทวรูป  
ศิวนาฎราชพระอุมา และพระพิฆเนศปัจจุบันเทวรูปส าริดในหอพระอิศวร เป็นของจ าลองของจริงได้น าไปเก็บ
รักษาทีพิ่พิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช 

           10. หอพระนำรำยณ์ ตั้งอยู่ริมถนนราชด าเนินเป็นโบราณสถานในศาสนาพราหมณ์ อีกแห่ง
หนึ่ง ตรงกันข้ามกับหอพระอิศวร มีเทวรูปพระนารายณ์สลักจากหินทรายสีเทาทรงหมวกรูปกระบอกปลายสอบ 
และพระหัตถ์ขวาทรงสังข์ ก าหนดอายุราว พ .ศ. ที่ 10-11 ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
นครศรีธรรมราช  ที่ตั้งอยู่ในหอพระนารายณ์เป็นเทวรูปจ าลอง 

           11.  ก ำแพงเมือง  อยู่ริมถนนราชด าเนิน เป็นก าแพงที่ซ่อมขึ้นใหม่ตามรูปเดิมในสมัยต้นกรุง
รัตนโกสินทร์  เดิมสร้างในสมัยพระเจ้าศรีธรรมโศกราชเป็นก าแพงดินประตูชัยเหนือ (ประตูไชยศักดิ์)  และ
ประตูชัยใต้ (ประตูชัยสิทธิ์) 
                     12. สนำมหน้ำเมือง ตั้งอยู่นอกก าแพงเมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นสนามรบในอดีตต่อมา
กลายเป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีกรรมและกิจกรรมทั้งของรัฐและราษฎร์ เช่น เคยใช้เป็นที่สร้างพลับพลารับเสด็จ 
พระเจ้าแผ่นดินรัชกาลต่าง ๆ เป็นที่ประกอบพิธีสงกรานต์ฝึกทหารและยุวชนทหาร และใช้เป็นสถานที่จัดงาน
ประเพณีท่ีส าคัญของชาวนครรวมทั้งงานรื่นเริงอ่ืน ๆ 

 13.  ศำลำประดู่หกหรือศำลำโดหก อยู่ริมถนนราชด าเนิน เป็นที่พักของคนเดินทางซึ่งเข้าเมือง
ไม่ทนัเพราะประตูเมืองปิดเสียก่อน ศาลาแห่งนี้ตั้งอยู่ระหว่างต้นประดู่ (ต้นโด) หกต้น 
                     14.  พระวิหำรสูงหรือหอพระสูง เป็นปูชนียสถานที่ส าคัญแห่งหนึ่งของเมือง 
นครศรีธรรมราช   สันนิษฐานได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมฝาผนังว่าสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
ภายในพระวิหารมีพระพุทธรูปปั้นดินเหนียว สันนิษฐานว่าสร้างในสมัย พ.ศ.ที่ 23 – 24 หรือในสมัยอยุธยาตอน
ปลาย 
                   ๑5.  สระล้ำงดำบศรีปรำชญ์ เป็นสระน้ าเก่าแก่ เชื่อว่าเป็นสระที่ใช้ล้างดาบ เล่มที่ใช้ประหาร 
ศรีปราชญ์  สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช   ซึ่งมีความผิดจึงถูกเนรเทศมายังเมืองนครฯ  เมื่อศรีปราชญ์ท า 
ความผิดอีกครั้ง  พระยานครศรีธรรมราช  จึงได้รับสั่งประหารชีวิต  (ปัจจุบันสระล้างดาบศรีปราชญ์อยู่ในโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช) 
                   16.  เจดีย์ยักษ์ เจดีย์สูงใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากเจดีย์พระบรมธาตุอยู่ข้างส านักงานเทศบาล 
นครนครศรีธรรมราช  สันนิษฐานว่าสร้างโดยโคทคีรีเศรษฐีชาวมอญ  กับบริวารที่อพยพหลบภัยมาอาศัยเมือง
นครศรีธรรมราช เมื่อประมาณ พ.ศ.1546 
                   17.  พระเงิน  ตั้งอยู่ติดกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เดิมทีเล่าว่า  สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์   
สมัยสงครามเก้าทัพ ได้ยกมาตีนครศรีธรรมราช ประชาชนจึงน าปูนโบกทับองศ์  พระพุทธรูปซึ่งเป็นเงิน ท าให้
พระพุทธรูปรอดจากการถูกท าลายจากสงครามเก้าทัพของพม่า 
                   18.  กุฏิทรงไทยวัดวังตะวันตก    ตั้งอยู่ริมถนนราชด าเนินเป็นนิวาสสถานของเจ้าจอมปราง  
ปี  พ.ศ. 2535 สมาคมสถาปนิกสยามคัดเลือกกุฏิวัดวังตะวันตกให้เป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่นประเภทปูชนียสถาน
และวัดวาอาราม 
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19. เก๋งจีนวัดประดู่และวัดแจ้ง  ตั้งอยู่ริมถนนราชด าเนินใกล้กับสนามกีฬาจังหวัด ก่อสร้างใน
สมัยต้นรัตนโกสินทร์เป็นที่ประดิษฐานมีบวับรรจุอัฐิของพระยานคร และเชื่อว่าเป็นที่บรรจุอัฐิของสมเด็จ 
พระเจ้าตากสินมหาราช 

20. บอ่น้ ำศักดิ์สิทธิ์วัดหน้ำพระลำน บ่อน้ ำศักดิ์สิทธิ์วัดเสมำเมือง บ่อน้ ำศักดิ์สิทธิ์วัด
เสมำไชย  และบ่อน้ ำศักดิ์สิทธิ์วัดประตูขำว  ซ่ึงต้ังอยู่บนถนนราชด าเนิน  ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช     
น้ าในบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวใช้ท าน้ าพระพุทธมนต์ในพระราชพิธีต่างๆ เช่น  น้ าอภิเษก น้ าพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก   น้ าพระพิพัฒน์สัตยา      

21. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่ำลำด) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่มีเนื้อที่
ประมาณ 1,257 ไร่  ตั้งอยู่หลังสนามกฬีาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ มีสวน
สัตว์เปิด สวนนกนานาชนิด  สวนสุขภาพ  หอประชุมเมือง พิพิธภัณฑ์เมือง พุทธภูม ิ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ฯลฯ 

22. สวนสำธำรณะศรีธรรมำโศกรำช ตัง้อยู่ริมถนนราชด าเนินในสวนมีประดิษฐานพระราชานุ
สาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช  ผู้ทรงสร้างเมืองนครศรีธรรมราช และพระบรมธาตุเจดีย์เป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ  มีลานแสดงกิจกรรมและอาคารอนุรักษ์    

23. ตลำดริมน้ ำเมืองลิกอร์ ต้ังอยู่สองฝั่งริมคลองหน้าเมือง จะเปิดทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน
มีเวทีการแสดง  การจัดกิจกรรมการแสดงที่หลากหลาย การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดสถานที่ใหม่ๆ ทุกเดือน 
มีร้านค้าจ าหน่ายของที่ระลึก และร้านจ าหน่ายอาหาร 

6.6 กำรอุตสำหกรรม 
การอุตสาหกรรม ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่นั้นเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

และขนาดกลาง มีอุตสาหกรรมการผลิตน้ ามันมะพร้าว 1 โรง นอกนั้นเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เช่น  
ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรอ่ืน ๆ ตั้งกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปภายในเขตเทศบาลฯ โดยปราศจากการ
ควบคุมการใช้ที่ดินย่านอุตสาหกรรม 

6.7 กำรพำณิชย์และกลุ่มอำชีพ 
หลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้น ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในเขต

เทศบาล ดังนี้ (ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 – พ.ศ.2564) : ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 
1. หลักสูตร การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
2. หลักสูตร ตัดผมชาย จ านวน 70 ชั่วโมง
3. หลักสูตร การท าดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)
4. หลักสูตร จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
5. หลักสูตร  การเพาะเห็ดนางฟ้า
6. หลักสูตร  พิธีการทางศาสนาและผู้น าในศาสนพิธี
7. หลักสูตร  การพัฒนาและต่อยอดการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8. หลักสูตร  การเพ้นผ้าปาเต๊ะ
9. หลักสูตร  การเพาะเห็ดนางฟ้า
10. หลักสูตร  การจัดพานขันหมากใบตอง ดอกไม้สดและการประดิษฐ์พานบายศรี
11. หลักสูตร  การท าขนมไทย
12. หลักสูตร  นวัตกรรมการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
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13.  หลักสูตร  การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากพืชผักสด เศษผลไม้ตามฤดูกาลและการหมักดิน 
14.  หลักสูตร  การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 
15.  หลักสูตร  การท าผ้ามัดยอมด้วยสีสังเคราะห์และสีธรรมชาติ  
16.  หลักสูตร  การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากกระจูด 
17.  หลักสูตร  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้า 
กลุ่มอาชีพ 

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวชุมชนหน้าแขวงการทางนครศรีธรรมราช 
2. กลุม่อาชีพจัดพานขันหมากใบตอง-ดอกไม้สดและพานบายศรีชุมชนป่าโล่ง 
3. กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้าและแปรรูปชุมชนเพชรจริก 
4. กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง ชุมชนตลาดหัวอิฐ  

 5. กลุ่มรักษ์ปักชุมชนชุมแสง 

 6.8 แรงงำน 
 ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรม  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ/แรงงาน  รับจ้าง  ค้าขาย  
และเป็นเจ้าของกิจการบ้างบางส่วน 

7. ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 กำรนับถือศำสนำ 
 สถาบันและองค์กรทางศาสนา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มีสถาบันและองค์กรทางศาสนา  
ดังนี้ 

รำยช่ือวัด จ ำนวน 31 แห่ง 
1. วัดวังฝั่งตะวันออก 
2. วัดวังฝั่งตะวันตก 
3. วัดเสาธงทอง 
4. วัดมเหยงคณ์ 
5. วัดใหญ่ชัยมงคล 
6. วัดชะเมา 
7. วัดแจ้งวรวิหาร 
8. วัดประดูพั่ฒนาราม 
9. วัดท่าโพธิ์วรวิหาร 
10. วัดจันทาราม 
11. วัดศรีทว ี
12. วัดบูรณาราม 
13. วัดมุมป้อม 
14. วัดบุญนารอบ 
15. วัดคูพาย 
16. วัดศาลามีชัย 
17. วัดเพชรจริก 
18. วัดสวนหลวง 
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19. วัดท้าวโคตร
20. วัดชายนา
21. วัดโคกธาตุ
22. วัดหน้าพระลาน
23. วัดหน้าพระบรมธาตุ
24. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
25. วัดพระนคร
26. วัดสระเรียง
27. วัดชลเฉนียน(วัดชายคลอง)
28. วัดสวนป่าน
29. วัดเสมาเมือง
30. วัดหัวอิฐ
31. วัดโพธิ์เสด็จ

รำยช่ือมัสยิด จ ำนวน 7 แห่ง 
1. มัสยิดกามาลุดดีน
2. มัสยิดอัดดารุสลาม
3. มัสยิดกุตบุดดีน
4. มัสยิดซอลารุดดีน
5. มัสยิดนูรุลมูบีน
6. มัสยิดญาเมี้ยะ
7. มัสยิดชีรอยุจดีน

รำยช่ือคริสตจักร จ ำนวน 3 แห่ง 
1. คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์
2. คริสตจักรเบธเลเฮ็ม
3. โบสถ์คาทอลิก พระมารดาพระศาสนจักร

รำยช่ือศำลเจ้ำ จ ำนวน 5 แห่ง 
1. ศาลเจ้ากวนอู
2. ศาลเจ้าพระเสื้อเมือง
3. ศาลเจ้ามาโจ๊ว
4. ศาลเจ้าแม่ทับทิม
5. ศาลเจ้าพระ 108-109

สุสานและฌาปนสถาน ดังนี้ 
1   เทศบาลด าเนินการ จ านวน        1   แห่ง  
2 สาธารณะ  จ านวน      10    แห่ง  
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7.2 ประเพณีและงำนประจ ำปี 
วัฒนธรรมประเพณีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีดังนี้ 

  1. ประเพณีสำรทเดือนสิบ 
ควำมเป็นมำ 
ประเพณีสารทเดือนสิบวิวัฒนาการมาจากประเพณีเปตพลีของพราหมณ์ ซึ่งลูกหลานจัดขึ้น เพ่ือ 

ท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว ต่อมาพวกพราหมณ์จ านวนมากได้หันมานับถือพระพุทธศาสนาและยัง
ถือปฏิบัติในประเพณีดังกล่าวอยู่ พระพุทธองค์เห็นว่า ประเพณีนี้มีคุณค่า เป็นการแสดงออกซ่ึงความกตัญญูกตเวที
ต่อบรรพบุรุษน าความสุขใจให้ผู้ปฏิบัติ จึงทรงอนุญาตให้อุบาสกอุบาสิกาประกอบพิธีนี้ต่อไปได้ ประเพณีสารท
เดือนสิบมีมาตั้งแต่พุทธกาลคาดว่า เมื่อพระพุทธศาสนาเผยแพร่เข้ามาในนครศรีธรรมราชจึงรับประเพณีนี้มาด้วย 
บ้างก็ว่าเป็นความเชื่อของพุทธศาสนิกชนชาวนครศรีธรรมราช ที่เชื่อว่าบรรพบุรุษอันได้แก่ ปู่ย่า ตายาย และญาติ
พ่ีน้องที่ล่วงลับไปแล้ว หากท าความชั่วจะตกนรกกลายเป็นเปรต ต้องทนทุกข์ทรมานในอเวจี ต้องอาศัยผลบุญที่
ลูกหลานอุทิศส่วนกุศลให้แต่ละปีมายังชีพ ดังนั้นในวันแรม ๑ ค่ าเดือนสิบ คนบาปทั้งหลายที่เรียกว่าเปรตจึงถูก
ปล่อยตัวกลับมายังโลกมนุษย์เพ่ือมาขอส่วนบุญจากลูกหลานญาติพี่น้อง และจะกลับไปนรกในวันแรม ๑๕ ค่ า 
เดือนสิบ ในโอกาสนี้เองลูกหลานและผู้ยังมีชีวิตอยู่จึงน าอาหารไปท าบุญที่วัด เพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไป
แล้ว เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที 

วันเวลำ จัดงำน 
ช่วงเวลา ระยะเวลาของการประกอบพิธีสารทเดือนสิบมีขึ้นในวันแรม ๑ ค่ าถึงแรม ๑๕ ค่ า  

เดือนสิบ แต่วันที่ชาวนครศรีธรรมราชนิยมท าบุญคือวันแรม ๑๓-๑๕ ค่ า  
ในส่วนของพิธีกรรม 
พิธีกรรมของประเพณีสารทเดือนสิบ มีดังนี้ 
๑. กำรจัดหฺมฺรับ  
เริ่มในวันแรม ๑๓ ค่ า ชาวบ้านจะเตรียมซื้ออาหารแห้ง พืชผักที่เก็บไว้ได้นาน ข้าวของเครื่องใช้ 

ในชีวิตประจ าวัน และขนมที่เป็นสัญลักษณ์ของสารทเดือนสิบ จัดเตรียมใส่หฺมฺรับ การจัดหฺมฺรับ คือ การบรรจุและ
ประดับด้วยสิ่งของ อาหาร ขนมเดือนสิบลงในภาชนะที่เตรียมไว้ เช่น ถาด  กาละมัง เข่ง กระเชอ เป็นต้น ชั้น
ล่างสุดบรรจุอาหารแห้ง ชั้นสองเป็นพืชผักที่เก็บไว้นาน ชั้นสามเป็นของใช้ในชีวิตประจ าวัน ขั้นบนสุด ประดับขนม
สัญลักษณ์เดือนสิบ ได้แก่ ขนมพอง ขนมลา ขนมบ้า ขนมดีซ า ขนมแต่ละชนิดมีความหมายดังนี้  
ขนมลำ เป็นเสมือนเสื้อผ้าที่ให้บรรพบุรุษใช้นุ่งห่ม  
ขนมพอง เป็นเสมือนแพที่ให้บรรพบุรุษข้ามห้วงมหรรณพ  
ขนมกง เป็นเสมือนเครื่องประดับ ใช้ตกแต่งร่างกาย  
ขนมบ้ำ เป็นเสมือนเมล็ดสะบ้า ไว้เล่นในวันตรุษสงกรานต์  
ขนมดีซ ำ เป็นเสมือนเงินตรา ไว้ให้ใช้สอย 

๒. กำรยกหฺมฺรับ 
ในวันแรม ๑๔ หรือ ๑๕ ค่ า ชาวบ้านจะยกหฺมฺรับที่จัดเตรียมไว้ไปวัด และน าภัตตาหารไปถวาย 

พระด้วย โดยเลือกไปวัดที่อยู่ใกล้บ้านหรือวัดที่บรรพบุรุษของตนนิยมไป 
๓. กำรฉลองหฺมฺรับและบังสุกุล 
เมื่อน าหมฺรับไปวัดแล้ว จะมีการฉลองหฺมฺรับ และท าบุญเลี้ยงพระเสร็จแล้วจึงมีการบังสุกุล  

การท าบุญวันนี้เป็นการส่งบรรพบุรุษและญาติพ่ีน้องให้กลับไปยังเมืองนรก 
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๔. กำรตั้งเปรต 
เสร็จจากการฉลองหมฺรับและถวายภัตตาหารแล้ว ชาวบ้านจะน าขนมอีกส่วนหนึ่งไปวางไว้ตาม 

บริเวณลานวัด ข้างก าแพงวัด โคนไม้ใหญ่ เรียกว่า ตั้งเปรต เพ่ือแผ่ส่วนกุศลเป็นทานแก่ผู้ล่วงลับที่ไม่มีญาติ หรือ
ญาติไม่มาร่วมท าบุญให้ การชิงเปรตจะท าตอนตั้งเปรตเสร็จแล้ว เพราะเชื่อว่าถ้าหากใครได้กินของเหลือจากการ
เซ่นไหว้บรรพบุรุษ จะได้รับกุศลเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง บางวัดนิยมสร้างหลาเปรต เพ่ือสะดวกแก่การตั้งเปรต บาง
วัดสร้างหลาเปรตไว้บนเสาสูงเพียงเสาเดียว เกลาและชะโลมน้ ามันเสาจนลื่น เมื่อเวลาชิงเปรตผู้ชนะคือผู้ที่สามารถ
ปีนไปถึงหลาเปรตซึ่งต้องใช้ความพยายามอย่างมาก จึงสนุกสนานและตื่นเต้น 

สำระส ำคัญของประเพณีนี้ 
๑. เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ โดยร าลึกถึงคุณความดีของบรรพบุรุษที่ 

ล่วงลับไปแล้ว 
๒. เป็นโอกาสได้รวมญาติท่ีอยู่ห่างไกลได้มาพบปะซักถามสารทุกข์สุกดิบต่อกันและได้โอกาส 

ท าบุญร่วมกัน 
๓. เป็นการเก็บเสบียงอาหารมีทั้งพืชผักอาหารแห้ง อาหารส าเร็จรูปจัดน าไปถวายในรูปหมรับ 

หรือส ารับ เพือ่ที่ทางวัดจะได้เก็บรักษาไว้เป็นเสบียงส าหรับพระภิกษุสงฆ์ในฤดูฝน 
๔. เป็นการท าบุญในโอกาสที่ได้รับผลผลิตทางการเกษตรที่เริ่มออกผลเพราะเชื่อว่าเป็นสิริมงคล 

แก่ตนเองและครอบครัว        

2.ประเพณีแห่ผ้ำขึ้นธำตุ
ควำมเป็นมำ 
ในสมัยที่พระเจ้าศรีธรรมโศกราชเป็นกษัตริย์ครองตามพรลิงค์(นครศรธีรรมราช) อยู่นั้น ได้มีการ 

บูรณะปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุเจดีย์ครั้งใหญ่และแล้วเสร็จในปี พ.ศ.๑๗๗๓ ขณะที่เตรียมสมโภชพระบรมธาตุอยู่
นั้น ชาวปากพนังมากราบทูลว่า คลื่นได้ซัดเอาผ้าแถบยาวผืนหนึ่งซึ่งมีภาพเขียนเรื่องพุทธประวัติมาขึ้นที่ชายหาด
ปากพนัง ชาวปากพนังเก็บผ้านั้นถวายพระเจ้าศรีธรรมโศกราช พระองค์รับสั่งให้ซักผ้านั้นจนสะอาดเห็นภาพวาด
พุทธประวัติ เรียกว่า “ ผ้าพระบฏ ” จึงรับสั่งให้ประกาศหาเจ้าของ ได้ความว่าชาวพุทธจากหงสากลุ่มหนึ่ง จะน า
ผ้าพระบฏไปบูชาพระพุทธบาทที่ลังกา แต่ถูกพายุพัดพามาขึ้นชายฝั่งปากพนัง เหลือผู้รอดชีวิตสิบคนพระเจ้า    
ศรีธรรมโศกราชทรงมีความเห็นว่าควรน าผ้าพระบฏไปห่มพระบรมธาตุเจดีย์ เนื่องในโอกาสสมโภชพระบรมธาตุ 
แม้จะไม่ใช่พระพุทธบาทตามท่ีตั้งใจ แต่ก็เป็นพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเจ้าของผ้าพระบฏก็ยินดี การแห่ผ้าขึ้นธาตุจึงมี
ขึ้นตั้งแต่ปีนั้นและด าเนินการสืบต่อมา จนกลายเป็นประเพณีส าคัญของชาวนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน  ซึ่ง
ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาต ุ   เป็นประเพณีท้องถิ่นที่มีจัดเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดขึ้นในวันมาฆบูชา อันเป็นวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ที่ถือว่าเป็น “ วันจตุรงคสันนิบาต ” คือวันที่พระอรหันต์ซึ่งเป็นเอหิภิกขุ จ านวน 
๑,๒๕๐ รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ในวันที่พระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ พุทธศาสนิกชนชาวไทย 
โดยเฉพาะชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้พร้อมใจกันประกอบศาสนพิธีในวันนี้ โดยการเวียนเทียนและแห่ผ้าที่
เรียกกันว่า “ ผ้าพระบฏ ” เพ่ือน าไปห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ และน้อมร าลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประจ า
ทุกปี   
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วันเวลำจัดงำน และพิธีกรรม 
แต่เดิมการแห่ผ้าขึ้นธาตุนิยมจัดปีละสองครั้ง ในวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือนสาม ( วันมาฆบูชา) และวัน 

ขึ้น ๑๕ ค่ า เดือนหก (วันวิสาขบูชา) โดยน าผ้าไปห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
ปัจจุบันนิยมท ากันในวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือนสาม (วันมาฆบูชา) มากกว่า 

สำระส ำคัญของประเพณีนี้ 
๑. แสดงให้เห็นลักษณะสังคมของนครศรีธรรมราช ที่ยึดมั่นอยู่ในพระพุทธศาสนาการท าบุญเพ่ือ 

อุทิศเป็นพุทธบูชาเพ่ือประสงค์ให้ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้า 
๒. แสดงให้เห็นว่าองค์พระบรมธาตุเจดีย์ เป็นศูนย์รวมจิตใจ ศูนย์รวมความศรัทธา 

พุทธศาสนิกชนทั่วไปทุกทิศจึงประสงค์มาห่มผ้าพระธาตุอย่างพร้อมเพรียงกัน 

3.ประเพณีให้ทำนไฟ
ควำมเป็นมำ 
ประวัติความเป็นมาของประเพณีให้ทานไฟ กล่าวถึงในขุนทกนิกายชาดก เรื่อง ความตระหนี่ถี่ 

เหนียวของโกลิยะเศรษฐี ท่ีอยากกินขนมเบ้ือง แต่เสียดายเงินไม่ยอมซื้อและไม่อยากให้ลูกเมียได้กินด้วย ภรรยาจึงท า
ขนมเบื้องท่ีบ้านชั้นเจ็ดให้เศรษฐีได้รับประทานโดยไม่ให้ผู้ใดเห็น ขณะท่ีสองสามีภรรยาก าลังปรุงขนมเบื้อง 
พระพุทธเจ้าประทับอยู่ท่ีเชตวันมหาวิหาร ทรงทราบด้วยญาณ จึงโปรดให้พระโมคคัลลานะไปแก้นิสัยของโกลิยะ
เศรษฐี พระโมคคัคลานะตรงไปบนตึกชั้นเจ็ดของคฤหาสน์เศรษฐี เศรษฐีเข้าใจว่าจะมาขอขนม จึงแสดงอาการรังเกียจ
และออกวาจาขับไล่ แต่พระโมคคัคลานะพยายามทรมานเศรษฐีอยู่นานจนยอมละนิสัยตระหนี่ พระโมคคัลลานะได้
แสดงธรรมเรื่องประโยชน์ของการให้ จนโกลิยะเศรษฐีและภรรยาเกิดความเลื่อมใส ได้นิมนต์มารับถวายอาหารท่ีบ้าน
ตน พระโมคคัลลานะแจ้งให้น าไปถวายพระพุทธเจ้าและพระสาวก ๕๐๐ รูป ณ เชตวันมหาวิหาร โกลิยะเศรษฐีและ
ภรรยาได้น าข้าวของเครื่องปรุงไปท าขนมเบื้องถวายพระพุทธเจ้าและพระสาวก แต่ปรุงเท่าไหร่แป้งท่ีเตรียมมาเพียง
เล็กน้อยก็ไม่หมด พระพุทธเจ้าจึงโปรดเทศนาสั่งสอน ทั้งสองคนเกิดความปีติอิ่มเอิบในการบริจาคทาน เห็นแจ้งบรรลุ
ธรรมชั้นโสดาบัน  จังหวัดนครศรีธรรมราชต้ังอยู่ติดชายฝั่งทะเล ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น ในหน้าหนาวก็ไม่
หนาวจัด เพียงแต่คนรู้สึกว่าอากาศเย็นลงกว่าปกติ เนื่องจากไม่เคยชินกับอากาศท่ีหนาวเย็นลง ตอนย่ ารุ่งเช้ามืดจึงลุก
ขึ้นมาก่อไฟผิงเพื่อสร้างความอบอุ่น ประกอบกับชาวนครศรีธรรมราชยึดมั่นในพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนจึงพา
กันก่อกองไฟในวัดใกล้บ้าน แล้วนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาผิงไฟรับความอบอุ่นด้วย 

วันเวลำจัดงำน 
การให้ทานไฟไม่มีก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนตายตัวแล้วแต่ความสะดวกในการนัดหมาย แต่ 

ส่วนใหญ่จะปฏิบัติในช่วงเดือนยี่ ซึ่งป็นช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุด ชาวบ้านจะนัดหมายไปพร้อมกันในเวลาย่ ารุ่ง
หรือตอนเช้ามืด ซึ่งจะเป็นวันไหนก็ได้ 

พิธีกรรม 
๑. การก่อกองไฟ ชาวบ้านจะเตรียมไม้ฟืน ถ่าน หรือเตาไฟ ส าหรับก่อให้เกิดความร้อนและความ 

อบอุ่นแก่พระสงฆ์ บางแห่งนิยมใช้ไม้ฟืนหลายอันมาซ้อนกันเป็นเพิงก่อไฟ แล้วนิมนต์พระสงฆ์มานั่งผิงไฟ เพื่อให้
เกิดความอบอุ่นทั้งพระสงฆ์และชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียง 

๒. การท าขนมถวายพระ ขนมที่เตรยีมไปปรุงที่วัดในการให้ทานไฟเป็นขนมอะไรก็ได้ แต่ส่วน 
ใหญ่จะนิยมขนมท่ีสามารถปรุงเสร็จในเวลาอันรวดเร็ว ขนมส่วนมากจะปรุงโดยใช้ไฟแรงและเป็นขนมพ้ืนบ้าน เช่น 
ขนมเบื้อง ขนมครก ขนมครกข้าวเหนียว ข้าวเกรียบปากหม้อ ขนมโค ขนมพิมพ์ ขนมจาก ขนมจู่จุน ข้าวเหนียว
กวนทอด ในปัจจุบันมีขนมและอาหารเพ่ิมขึ้นอีกมากมาย เช่น น้ าชา กาแฟ หมี่ผัด ข้าวต้ม ข้าวเหนียวหลาม ขนม 



67 
 

ปังปิ้ง ชาวบ้านจะปรุงขนมตามที่เตรียมเครื่องปรุงมา แล้วน าขนมท่ีปรุงขึ้นมาร้อน ๆ ไปถวายพระสงฆ์ ขณะที่ท า
ขนมกันไป พระสงฆ์ก็ฉันไปพร้อม ๆ กัน จะหยุดปรุงขนมก็ต่อเมื่อเครื่องปรุงที่เตรียมมาหมด เมื่อพระสงฆ์ฉันอ่ิม
แล้ว ชาวบ้านจึงร่วมกันรับประทานกันอย่างสนุกสนาน หลังจากพระสงฆ์ฉันเสร็จแล้ว ก็สวดให้ศีลให้พรแก่ผู้ที่มา
ท าบุญเป็นอันเสร็จพิธี 

สำระส ำคัญของประเพณีนี้ 
๑. เป็นโอกาสหนึ่งที่ได้นัดหมายพร้อมกันในตอนเช้ามืด เพ่ือร่วมท าบุญเลี้ยงพระรวมทั้งร่วม 

รับประทานอาหารกันเป็นที่สนุกสนาน ซึ่งเป็นการสร้างสามัคคีในหมู่คณะได้ดียิ่ง  
๒. ท าให้มีสุขภาพดีมีพลานามัยแข็งแรง เพราะการตื่นนอนตอนเช้าตรู่ได้รับอากาศบริสุทธิ์ ท าให้ 

มีความสดชื่นเบิกบาน  
๓. เมื่อได้ปฏิบัติตามประเพณีแล้วย่อมท าให้เกิดความสุขใจเบิกบานใจในผลบุญที่ตนได้กระท า  

อีกท้ังยังได้เป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานของตนด้วย 

   4.ประเพณีลำกพระ 
ควำมเป็นมำ 
ในสมัยที่มีการสร้างพระพุทธรูปขึ้นแล้ว พุทธศาสนิกชนได้อัญเชิญพระพุทธรูปซึ่งสมมุติแทนองค์ 

พระพุทธเจ้ามาแห่แหน ซึ่งเปรียบเสมือนการรับเสด็จและถวายภัตตาหารให้พระพุทธเจ้าด้วยตนเอง พระภิกษุจีน
ชื่ออ้ีจิง ได้จาริกแสวงบุญผ่านมายังอาณาจักรตามพรลิงค์ ได้พบเห็นชาวบ้านปฏิบัติประเพณีลากพระจึงบันทึก
จดหมายเหตุไว้ว่า “ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่ง มีคนแห่แหนน ามาจากวัด โดยประดิษฐานบนรถหรือบนแคร่ มี
พระสงฆ์และฆราวาสหมู่ใหญ่ห้อมล้อมมา มีการตีกลองและบรรเลงดนตรีต่างๆ มีการถวายของหอมและดอกไม้
และถือธงชนิดต่าง ๆ ที่ทอแสงในกลางแดด พระพุทธรูปเสด็จไปสู่หมู่บ้านด้วยวิธีดังกล่าว” 
ประเพณีชักพระหรือลากพระเป็นประเพณีท าบุญในวันออกพรรษา ปฏิบัติตามความเชื่อว่า เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้า
เสด็จไปจ าพรรษา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อโปรดพระมารดา เมื่อครบพรรษาจึงเสด็จกลับมายังโลกมนุษย์ 
พุทธศาสนิกชนไปรับเสด็จ แล้วอัญเชิญพระพุทธเจ้าประทับบนบุษบกแล้วแห่แหน 

วันเวลำจัดงำน 
วันลากพระจะท ากันในวันออกพรรษา คือ วันแรม ๑ ค่ า เดือนสิบเอ็ด 
พิธีกรรม 
๑. กำรแต่งนมพระ 
นมพระ หมายถึงพนมพระเป็นพาหนะที่ใช้บรรทุกพระลาก นิยมท า ๒ แบบ คือ ลากพระทางบก 

เรียกว่า นมพระ ลากพระทางน้ า เรียกว่า "เรือพระ" นมพระสร้างเป็นร้านม้า มีไม้สองท่อนรองรับข้างล่าง ท าเป็น
รูปพญานาค มีล้อ ๔ ล้ออยู่ใต้ตัวพญานาค ร้านม้าใช้ไม้ไผ่สานท าฝาผนัง ตกแต่งลวดลายระบายสีสวย รอบ ๆ 
ประดับด้วยผ้าแพรสี ธงริ้ว ธงสามชาย ธงราว ธงยืนห้อยระยาง ประดับต้นกล้วย ต้นอ้อย ทางมะพร้าว ดอกไม้สด
ท าอุบะห้อยระย้า มีต้มห่อด้วยใบพ้อแขวนหน้านมพระ ตัวพญานาคประดับกระจกแวววาวสีสวย ข้าง ๆ นมพระ
แขวนโพน กลอง ระฆัง ฆ้อง ด้านหลังนมพระวางเก้าอ้ี เป็นที่นั่งของพระสงฆ์ ยอดนมอยู่บนสุดของนมพระ ได้รับ
การแต่งอย่างบรรจงดูแลเป็นพิเศษ เพราะความสง่าได้สัดส่วนของนมพระขึ้นอยู่กับยอดนม 

๒. กำรอัญเชิญพระลำกขึ้นประดิษฐำนบนนมพระ 
พระลาก คือพระพุทธรูปยืน แต่ที่นิยมคือ พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร เมื่อถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ า  

เดอืน ๑๑ พุทธบริษัทจะสรงน้ าพระลากเปลี่ยนจีวร แล้วอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนนมพระ แล้วพระสงฆ์จะเทศนา
เรื่องการเสด็จไปดาวดึงส์ของพระพุทธเจ้า ตอนเช้ามืดในวันแรม ๑ ค่ าเดือน ๑๑ ชาวบ้านจะมาตักบาตรหน้านม
พระ เรียกว่า ตักบาตรหน้าล้อ เสร็จแล้วจึงอัญเชิญพระลากขึ้นประดิษฐานบนนมพระ ในตอนนี้บางวัดจะท าพิธี
ทางไสยศาสตร์เพ่ือให้การลากพระราบรื่น ปลอดภัย  
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๓. กำรลำกพระ 
ใช้เชือกแบ่งผูกเป็น ๒ สาย เป็นสายผู้หญิงและสายผู้ชาย โดยใช้โพน ( ปืด) ฆ้อง ระฆัง เป็น 

เครื่องตีให้จังหวะเร้าใจในการลากพระ คนลากจะเบียดเสียดกันสนุกสนานและประสานเสียงร้องบทลากพระเพ่ือ
ผ่อนแรง 
ตัวอย่ำง บทร้องที่ใช้ลากพระสร้อย :  อ้ีสาระพา เฮโล เฮโล   ไอ้ไหรกลมกลม หัวนมสาวสาว 
ไอ้ไหรยาวยาว สาวสาวชอบใจ 

สำระส ำคัญของงำนประเพณีนี้  
๑. เป็นประเพณีท่ีให้ความส าคัญกับสังคมเกษตรกรรม ด้วยความเชื่อว่าอานิสงส์แห่งการลากพระ 

จะท าให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล เกิดคติความเชื่อว่า "เมื่อพระหลบหลัง ฝนจะตกหนัก" นมพระจึงสร้างสัญลักษณ์
พญานาค เพราะเชื่อว่าให้น้ า การท าบุญเพ่ือให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล จึงเป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่ง การลากพระ
แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีกับวิถีชีวิตของคนในสังคมเกษตรกรรม  

๒. เป็นการปฏิบัติตามความเชื่อว่า การท าบุญจะส่งผลให้ผู้ที่ท าได้รับบุญกุศลให้ประสบ 
ความส าเร็จในชีวิต จึงมีการปฏิบัติตามประเพณีและความเชื่อตลอดมา 

๓. เป็นการแสดงออกถึงความพร้อมเพรียง ความสามัคคีพร้อมใจในการท าบุญท าทาน และเกิด 
ความสนุกสนาน 

๔. เกิดแรงบันดาลใจ แต่งบทร้อยกรองส าหรับขับร้องในขณะที่ช่วยกันลากพระ ซึ่งมักจะเป็น 
บทกลอนสั้น ๆ ตลก ขบขัน และโต้ตอบกัน ได้ฝึกทั้งปัญญาและปฏิภาณไหวพริบ 

๕. เป็นประเพณีท่ีปฏิบัติตามความเชื่อว่า ใครได้ลากพระทุกปี จะได้บุญมาก ส่งผลให้พบ 
ความส าเร็จในชีวิต ดังนั้นเมื่อนมพระลากผ่านหน้าบ้านของใคร คนที่อยู่ในบ้านจะออกมาช่วยลากพระ และคน
บ้านอื่นจะมารับทอดลากพระต่ออย่างไม่ขาดสาย 

7.3 ภูมิปัญญำท้องถิ่น  ภำษำถิ่น 
1. การผลิตตุ๊กตาไก่ของชาวบ้าน ชุมชนหน้าสถานีรถไฟนครศรีฯ ต าบลคลัง อ.เมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
2. การแกะหนังตะลุง  และการน าเสนอสาระหนังตะลุง  ของสุชาติ  ทรัพย์สิน  ชุมชนศรีธรรมโศกราช
3. ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว  ชุมชนหน้าแขวงนครศรีธรรมราช
4. เครื่องถมเมืองนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช
7.4 สินค้ำพื้นเมืองและของที่ระลึก 

สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก  จังหวัดนครศรีธรรมราชได้  ได้แก่  เครื่องเงิน เครื่องทองหลือง 
เครื่องถม และผลิตภัณฑ์ย่านลิเภา มีจ าหน่ายบริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หลังสนามหน้าเมือง ถนนท่าช้าง 
ย่านท่าวัง บูรพาพลาซ่า บวรบาซาร์ และที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันโอเชียน 

http://www.culture.nstru.ac.th/~culturedb/culture.php?cultureCode=1523&cultureTitleT=%A1%D2%C3%BC%C5%D4%B5%B5%D8%EA%A1%B5%D2%E4%A1%E8%A2%CD%A7%AA%D2%C7%BA%E9%D2%B9%20%AA%D8%C1%AA%B9%CB%B9%E9%D2%20%CA%B6%D2%B9%D5%C3%B6%E4%BF%B9%A4%C3%C8%C3%D5%CF%20%20%20%20%B5%D3%BA%C5%A4%C5%D1%A7%20%CD.%E0%C1%D7%CD%A7%20%A8%D1%A7%CB%C7%D1%B4%B9%A4%C3%C8%C3%D5%B8%C3%C3%C1%C3%D2%AA
http://www.culture.nstru.ac.th/~culturedb/culture.php?cultureCode=1523&cultureTitleT=%A1%D2%C3%BC%C5%D4%B5%B5%D8%EA%A1%B5%D2%E4%A1%E8%A2%CD%A7%AA%D2%C7%BA%E9%D2%B9%20%AA%D8%C1%AA%B9%CB%B9%E9%D2%20%CA%B6%D2%B9%D5%C3%B6%E4%BF%B9%A4%C3%C8%C3%D5%CF%20%20%20%20%B5%D3%BA%C5%A4%C5%D1%A7%20%CD.%E0%C1%D7%CD%A7%20%A8%D1%A7%CB%C7%D1%B4%B9%A4%C3%C8%C3%D5%B8%C3%C3%C1%C3%D2%AA
http://www.culture.nstru.ac.th/~culturedb/culture.php?cultureCode=1554&cultureTitleT=%E0%A4%C3%D7%E8%CD%A7%B6%C1%E0%C1%D7%CD%A7%B9%A4%C3%20%A8%D1%A7%CB%C7%D1%B4%B9%A4%C3%C8%C3%D5%B8%C3%C3%C1%C3%D2%AA
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8. ทรัพยำกรธรรมชำติ
8.1 น้ ำ 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มีระบบประปาที่ให้บริการประชาชน  ดังนี้ 

1. โรงกรองน้ ำประปำ มีจ ำนวน 2 ชุด คือ
โรงกรองน้ ำประตูชัย ถนนชลวิถี อ ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

- มีโรงกรองน้ า   จ านวน 6 โรง 
- มีก าลังผลิตวันละ 33,500 ลบ.ม.(1,396 ลบ.ม./ชม.) 
- ถังน้ าใสจ านวน 2 ใบ 4,000 ลบ.ม. (ใบละ 2,000 ลบ.ม.) 
- เครื่องสูบน้ าแรงสูง จ านวน 9 เครื่อง (มอเตอร์ 7 เครื่อง/เครื่องยนต์ดีเซล 2 เครื่อง) 

โรงกรองน้ ำทวดทอง ซอยทวดทอง 3 ถนนกะโรม อ ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
- มีโรงกรองน้ า  จ านวน 10 โรง 
- มีก าลังผลิตวันละ 51,600 ลบ.ม.(2,150 ลบ.ม./ชม.) 
- ถังน้ าใสจ านวน 5 ใบ 14,000 ลบ.ม. 
- เครื่องสูบน้ าแรงสูง จ านวน 9 เครื่อง (มอเตอร์ 8 เครื่อง/เครื่องยนต์ดีเซล 1 เครื่อง) 

2. โรงสูบน้ ำแรงต่ ำ มีจ ำนวน 7 จุด คือ
2.1 โรงสูบน้ ำแรงต่ ำ บ้ำนหัวท่ำ ถนนชลวิถี อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสูบน้ า

จากคลองป่าเหล้า มีเครื่องสูบน้ าจ านวน 10 เครื่อง สูบส่งน้ าเข้าโรงกรองประตูชัย (มอเตอร์ 8 เครื่อง/เครื่องยนต์
ดีเซล 2 เครื่อง) 

2.2 โรงสูบน้ ำแรงต่ ำ บ้ำนท่ำใหญ่    ถนนบ้านตาล-ลานสกา   อ าเภอลานสกา  
จงัหวัดนครศรีธรรมราช โดยสูบน้ าจากคลองท่าดี มีเครื่องสูบน้ า จ านวน 8 เครื่อง สูบน้ าเข้าโรงกรองทวดทอง 
(มอเตอร์ 7 เครื่อง/เครื่องยนต์ดีเซล 1 เครื่อง) 

2 .3  เครื่ อ งสูบ เพิ่ มแรงดัน  (Booster) เพ่ื อ เพ่ิ มแรงดันน้ า  มี เครื่ องสู บน้ า   จ านวน 
6 เครื่อง สูบส่งน้ าเข้าโรงกรองทวดทอง (มอเตอร์ 6 เครื่อง) 

2.4 โรงสูบน้ ำแรงต่ ำบ้ำนวังก้อง มีเครื่องสูบน้ า จ านวน 1 เครื่อง พร้อมแพเครื่องสูบน้ า สูบส่งน้ า
เข้าโรงกรองทวดทอง 

2.5 โรงสูบน้ ำแรงต่ ำนำยทรำย  มีเครื่องสูบน้ า  จ านวน 1 เครื่อง  พร้อมแพเครื่องสูบน้ า สูบส่งน้ า
เข้าโรงกรองทวดทอง 

2.6 โรงสูบน้ ำแรงต่ ำบ้ำนสันยูง  มีเครื่องสูบน้ า  จ านวน 1 เครื่อง  พร้อมแพเครื่องสูบน้ า สูบส่งน้ า
เข้าโรงกรองทวดทอง 

2.7 ฝายชลประทานท่าดี  มีเครื่องสูบน้ า จ านวน 2 เครื่อง สูบส่งน้ าเข้าโรงกรองน้ าประตูชัย 

8.2 ป่ำไม้ 
พ้ืนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป็นเขตชุมชนเมือง จึงไม่มีพ้ืนที่ที่เป็นป่าไม้  
8.3 ภูเขำ 
พ้ืนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป็นเขตชุมชนเมือง จึงไม่มีพ้ืนที่ที่เป็นภูเขา  
8.4 คุณภำพของทรัพยำกรธรรมชำติ 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มีคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติค่อนข้างน้อยเพราะเป็นเขต

ชุมชนเมือง 
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                          สว่นที่ สว่นที่ ๒๒  
 
 

(1) ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2561-2580)
1.ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง
ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ 

(1) การรักษาความสงบภายใน       
(2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง       
(3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความม่ันคงของชาติ  
(4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ       
(5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม       

2.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ 
(1) การเกษตรสร้างมูลค่า       
(2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต        
(3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว        
(4) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก       
(5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่  

3.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ประกอบด้วย 7 ประเด็น ไดแ้ก่ 
(1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม        
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต       
(3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21        
(4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย       
(5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม   
(6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
(7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศไทย    

4.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่ 

 (1) การลดความเหลื่อมล้้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ       
(2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี       
(3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม        
(4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและจัดการตนเอง 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน
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      5.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย 6 ประเด็น ได้แก่ 

          (1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว                                                                             
(2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล                                                                            
(3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ                                                            
(4) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโต
อย่างต่อเนื่อง                 
(5) พัฒนาความม่ันคงน้้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม                                                          
(6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก้าหนดอนาคตประเทศ 

         6.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประกอบด้วย 6 ประเด็น ได้แก่ 

            (1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส ่
            (2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาใน
ทุกระดับทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
            (3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศ 
            (4) ภาครัฐมีความทันสมัย 

  (5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส้านึก มีสามารถสูง มุ่งมั่น 
และเป็นมืออาชีพ 
            (6) ภาครัฐมีความโปร่งใส่ ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
            (7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ้าเป็น 
            (8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
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        ๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
๑. ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)๑.๑ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี  
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕80) ขณะนี้รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติขึ้นมาเพ่ือยกร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและรอง
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการในคณะกรรมการฯ ดังกล่าว
ด้วย โดยในเบื้องต้นได้ก้าหนดวิสัยทัศน์ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕80) ไว้ว่า 
“ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ้าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”       
ทั้งนี้ ได้มีการก้าหนดยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
(๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง        
(๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน       
(๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์       
(๔) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม       
(๕) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม        
(๖) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ        
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตระหนักถึงเป้าหมายอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลัง
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ของ
ยุทธศาสตร์ชาติที่กล่าวข้างต้น จึงจ้าเป็นจะต้องมีการถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติสู่การ
ปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างบูรณาการ หน่วยงานภาครัฐที่ท้าหน้าที่ก้าหนดแผนและยุทธศาสตร์ในระดับ
ต่างๆ ควรจะยึดกรอบการพัฒนาที่ก้าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเป็นแนวทางในการพัฒนา ดังนั้น  
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงน้าวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
และน้ายุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๖ ด้านที่ก้าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการก้าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยจะก้าหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทการ
พัฒ นาที่ จะเกิดขึ้น ในช่ วง ๕  ปี แรกของยุทธศาสตร์ชาติ  (พ .ศ . ๒๕๖1  – ๒๕80)  เป็ นส้ าคัญ  
๑.๒ การก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สศช.ได้น้าความคิดเห็นจากการประชุม
ประจ้าปี ๒๕๕๘ ของ สศช. มาประมวลและยกร่างแนวคิดยุทธศาสตร์ และน้าเสนอต่อคณะกรรมการจัดท้า
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ และคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบ
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งประกอบด้วย      
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๑๐ ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้    
๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็น

คนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้น
ในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง 
การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นฐานการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดก้าลังแรงงาน โดยการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ การป้องกันและควบคุมปัจจัย
ทางสังคมที่ก้าหนดสุขภาพเพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการ
เสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม 

๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้้า
ในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร 
แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงบริการทาง
สังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาคนได้เต็มตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและด้ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่
เหมาะสม เน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้น
พ้ืนฐานที่จ้าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมี
ช่องทางการเข้าถึงท่ีหลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือ
สร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งจะน้าไปสู่การลดความยากจนและความเหลื่อม
ล้้าอันจะน้าไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคมไทย       

 ๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน ให้ความส้าคัญกับ
การบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพ่ือรักษา
เสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพ่ือต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการ
เติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมรวมทั้งกฎระเบียบเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัล
ภายใต้เงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่โดยเฉพาะภาคการผลิตและ
บริการที่มีศักยภาพที่จะเป็นฐานส้าคัญส้าหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร
และอาหาร อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน 
อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัด
ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
ศูนย์ปฏิบัติการประจ้าภูมิภาค เป็นต้นทั้งนี้ โดยจะให้ความส้าคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์การ
สร้างความเชื่อมโยงการผลิตและบริการ การพัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ 
รวมถึงการสร้างศักยภาพของลูกหลานเกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ 



74 

โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุง
กฎระเบียบเพ่ืออ้านวยความสะดวกต่อการค้า การลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติ
การค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่้ากว่า ร้อยละ ๕ ซึ่งเป็นปฐมบทของ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูง ที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ในระยะยาว          

๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืนมุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้้าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้า แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกลงร้อยละ ๒๐ ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพ่ือ
ปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่้าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้ง
ยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 
ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งนี้เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างยั่งยืน 

๕) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง ให้ความส้าคัญกับความม่ันคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ 
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) สถาบันหลักของชาติให้ด้ารงอยู่อย่างมั่นคง
เป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม (๒) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้้าในทุกมิติ และสร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม (๓) ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนที่ (๔) การบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเล เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการ
แก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง (๕) สร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนและ
ประชาคมโลกเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติ ให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ภัยก่อการ
ร้าย (๖) เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ (๗) รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปกป้อง รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (๘) เสริมสร้างความมั่นคง
ทางอาหาร พลังงานและน้้า โดยการก้าหนดแนวทางบริหารจัดการ (๙) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการ
ป้องกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้
มีประสิทธิภาพ (๑๐) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ(๑๑) การบริหาร
จัดการยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบ
การติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด้านความมั่นคง 

๖) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ  เพ่ือให้การบริหารจัดการ
ภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมรวมทั้งประชาชนมี
ส่วนร่วม มีการกระจายอ้านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น 
โดยมีประเด็นการพัฒนาส้าคัญ ประกอบด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุง
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การให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงนิการคลังภาครัฐ การกระจายอ้านาจสู่ท้องถิ่น
โดยการปรับโครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการกระจายอ้านาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให้ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัย
สนับสนุนส้าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้ประสบผลส้าเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วาง
ไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗7   

๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการ
คมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ได้
มาตรฐาน การพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้้าในการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
พ้ืนที่ห่างไกล และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ 
ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซ่อมบ้ารุงและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิต
อุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้านการส่งเสริม
ผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และการ
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวก
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่รางเป็นหลัก   

๘) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส้าคัญกับการขับเคลื่อน
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการเพิ่มการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากรวิจัย 
โครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือ
ส้าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและ
บริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปน้าไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น 
เสริมสร้างสังคมที่มีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา เพ่ือเป็นรากฐานการด้ารงชีวิ ตที่มีความสุขของคน
ไทย บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อันจะน้ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ
ประชาชน รวมทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาและยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆทั้งเศรษฐกิจและสังคม 
ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุนให้
ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษหน้าโดยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่
ประเทศท่ีมีรายได้สูงในอนาคต   
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๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง 
และพ้ืนที่เศรษฐกิจส้าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจ้ากัดของพ้ืนที่ 
รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็งโดยมีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือ
กระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็น
เมืองน่าอยู่และปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่
และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) การพัฒนาภาค (๒) การ
พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค (๓) การพัฒนาพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเล
ตะวันออก และ   (๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ และโครงการพัฒนาท่าเรือน้้าลึกทวาย 

    ๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค ก้าหนดยุทธศาสตร์การ 
ต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศ ทั้ง
ในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการด้าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจน
มาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับ
อนุภูมิภาค อาทิ การด้าเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ และอ่ืนๆ ให้
เข้าสู่มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการรองรับและ
ด้าเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ (Post-ASEAN 2015) การ
ปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือรองรับและสอดคล้องกับการด้าเนินงาน
ตามพันธกรณีของความร่วมมือระดับภูมิภาค อาทิ Regional Comprehensive Economic Partnerships 
(RCEP) เป็นต้น การเสริมสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค 
และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการ
ด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย 
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๑.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
1.3.1 แผนพัฒนาภาค 

แผนพัฒนาภาคใต้ 
“ภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศระดับโลก  เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพาราและ

ปาล์มน้้ามันของประเทศ  และเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอ่ืนของโลก ภายใต้
ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นน้าของโลก  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้้ามันแห่งใหม่ ของประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็ง สถาบันเกษตรกร  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนา เขตอุตสาหกรรม และการ  

         เชื่อมโยงการค้าโลก   
ยุทธศาสตร์ที่ 5  อนุรักษ์  ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 

เพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างย่ังยืน (SEC) 

1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย พ.ศ. 2561 - 2565 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ศูนย์กลาง การเกษตร  การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวนานาชาติ 

โลจิสติกส์ที่สมบูรณ์  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สังคมคุณภาพ”   

พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนา การผลิต การแปรรูป และการบริหารจัดการ ปาล์มน้้ามัน ยางพารา และไม้ผล
2. พัฒนาการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเศรษฐกิจ รวมถึงการปศุสัตว์ที่สามารถสร้างความโดด

เด่น
3. พัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว สร้างรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การบริหารจัดการ

และสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มจังหวัด
4. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  การขนส่ง และโลจิสติกส์ เพ่ือรองรับการพัฒนาของกลุ่ม

จังหวัด
5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และสภาพสังคมท่ีดี
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เป้าประสงค์รวม 
1. กลุ่มจังหวัดเป็นศูนย์กลาง การผลิตและแปรรูป ยางพารา ปาล์มน้้ามัน ข้าว ไม้ผล 

สมุนไพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเศรษฐกิจ  และการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจที่มีความโดดเด่นในพื้นท่ี  
2. กลุ่มจังหวัดมีมูลค่าการค้า  การลงทุนที่เพ่ิมข้ึน   
3. กลุ่มจังหวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนานาชาติ ที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลาย 

ของรูปแบบการท่องเที่ยว 
4. มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพในการรองรับการพัฒนาด้าน 

ต่าง ๆ ของกลุ่มจังหวัด 
5. กลุ่มจังหวัดมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีคุณภาพชีวิต  

และสภาพสังคมท่ีดี 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาการเกษตร  ด้านการผลิต  แปรรูป การตลาด  และการบริหารจัดการ

พืชเศรษฐกิจหลัก (ปาล์มน้้ามัน ยางพารา  ข้าว  ไม้ผล  สมุนไพร)  การประมง  และปศุสัตว์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมการค้า  การลงทุน  การบริหารจัดการ  การตลาดในสินค้า          

และบริการอย่างครบวงจรที่เชื่อมโยงการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่มีความหลากหลายของ

รูปแบบการท่องเที่ยว  เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  การขนส่ง และโลจิสติกส์พลังงาน          

ระบบเครือข่ายการสื่อสาร  สารสนเทศ  เพ่ือรองรับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาสู่การเป็นเมืองสีเขียว และสังคมคุณภาพ 
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ตัวช้ีวัด  และแนวทางการพัฒนา 
ประเด็นการพัฒนา ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา 

ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 1 
การพัฒนาการเกษตร  ด้าน
การผลิต  แปรรูป การตลาด  
และการบริหารจัดการพืช
เศรษฐกิจหลัก (ปาล์มน้้ามัน 
ยางพารา  ข้าว  ไม้ผล  
สมุนไพร)  การประมง  และ
ปศุสัตว์ 

1) ผลิตภัณฑ์มวล
รวมกลุ่มจังหวัดที่แท้จริง 
(GPP)  ภาคเกษตรกรรม
เพ่ิมข้ึน 2%  จากค่าฐาน
2) ผลิตภัณฑ์มวล
รวมกลุ่มจังหวัดที่แท้จริง 
(GPP) สาขา
อุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น 
6%  จากค่าฐาน 

1.1.1 บริหารจัดการพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา  
ปาล์มน้้ามัน  ข้าว  ไม้ผล  สมุนไพร)  อย่างครบ
วงจร  (การผลิตขั้นต้น  การวิจัย  การแปรรูป  การ
หาช่องทางการตลาด)  เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  และลด
ต้นทุนการผลิตรวม  ทั้งส่งเสริมการขับเคลื่อนในการ
เป็น Oil  Palm  City 
1.1.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการประมง  และ 
ปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานสากล  ครบวงจร  โดยใช้
เทคโนโลยี  และนวัตกรรมใหม่  เพ่ือสามารถแข่งขัน
กับผู้ผลิตอ่ืน ๆ  ในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
1.1.3 ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ  การสร้าง 
แบรนด์ผลผลิตผลไม้เศรษฐกิจ  และส่งเสริมการ
ปลูกพืชแบบผสมผสานของกลุ่มจังหวัด 
1.1.4 ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์  เกษตร
ปลอดภัย 
1.1.5 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตร 

ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 2 
การส่งเสริมการค้า  การลงทุน 
การบริหารจัดการ  การตลาด
ในสินค้า  และบริการอย่าง
ครบวงจรที่ เชื่อมโยงการค้า
การลงทุนระหว่างประเทศ 

1) ผลิตภัณฑ์มวล
รวมกลุ่มจังหวัดที่แท้จริง 
(GPP) ภาคการค้า
เพ่ิมข้ึน 2%  จากค่าฐาน 

2.1.1 พัฒนาการค้าการลงทุน  และพ้ืนที่ เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  รวมทั้งส่งเสริมด้านการค้า
ชายแดน 
2.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดดิจิทัล 
2.1.3 ส่งเสริมการพัฒนาด้านการค้าเพ่ือเชื่อมโยง
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 

ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 3 
การพัฒ นาสู่ การเป็ น เมือง
ท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่มี
ความหลากหลายของรูปแบบ
การท่องเที่ ยว  เพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพอย่าง
ยั่งยืน 

1) ร้อยละของรายได้
จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
10%  จากค่าฐาน 

3.1.1 เพ่ิมสถานที่ท่องเที่ยว และกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย และสร้างเอกลักษณ์จากการ
ท่องเที่ยว 
3.1.2 การพัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่
สอดคล้องกับแนวโน้มการท่องเที่ยวใหม่ ๆ เช่น 
ส่งเสริมกิจกรรม MICE  การท่องเที่ยวเชิงกีฬา เชิง
สุขภาพ  เชิงเกษตร  เชิงผจญภัยแบบ  Smart City  
Tourism  รวมทั้งการท่องเที่ยวชุมชน OTOP และ  
OTOP น วั ต วิ ถี  บ น ฐาน ท รัพ ย ากร  ป ระ เพ ณี
วัฒนธรรม  ที่เป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่  เพ่ือเชื่อมโยง
การท่องเที่ยว  ของกลุ่มจังหวัด  ทั้งทางบกและทาง
ทะเล และรองรับ Thailand riviera ในพ้ืนที่ภาคใต้ 
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ประเด็นการพัฒนา ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา 
3.1.3 พัฒนาระบบส่งเสริมดูแลสุขภาพ  และระบบ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งทางบก  
ทางน้้า  ทางอากาศของนักท่องเที่ยว 
3.1.4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริม  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
และชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน 
3 .1 .5  ส่ งเสริมการท่ องเที่ ยวชุมชน  บนฐาน
ทรัพยากรประเพณี วัฒนธรรม ที่เป็นอัตลักษณ์ของ
พ้ืนที ่
3.1.6 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในด้านองค์
ความรู้  และทักษะที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 
3 .1 .7  รวบรวมข้อมู ล  สารสน เทศ ด้ านการ
ท่องเที่ยวที่ครบทุกประเดน็ 
3.1.8 พัฒนาตลาดการท่องเที่ยว 
3.1.9 การพัฒนา Logistic เพ่ือการเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยว อันดามัน อ่าวไทย และการท่องเที่ยว
เมืองรอง 

ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 4 
การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การขนส่ง และ 
โลจิสติกส์พลังงาน ระบบ
เครือข่ายการสื่อสาร  
สารสนเทศ เพ่ือรองรบัการ
พัฒนาของกลุ่มจังหวัด 

1) ผลิตภัณฑ์มวล
รวมกลุ่มจังหวัด (GPP) 
สาขาการขนส่งสถานที่
เก็บสินค้า  และการ
คมนาคม เพ่ิมขึ้น 10%  
จากค่าฐาน 

4.1.1 พัฒนาโครงข่ายการคมนาคม โลจิสติกส์ 
รวมทั้งพัฒนาโครงข่ายระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับ
การขยายตั วของพ้ืนที่ เขต เศรษฐกิจและการ
ท่องเทีย่ว 
4.1.2 ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
และสรรหาพลังงานทดแทนเพ่ือความยั่งยืนของ
พลังงาน 

ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 5 
การพัฒนาสู่การเป็นเมืองสี
เขียว และสังคมคุณภาพ 

1) ผลิตภัณฑ์มวล
รวมกลุ่มจังหวัดที่แท้จริง 
(GPP) สาขาการบริการ
ด้านสุขภาพและสังคม
เพ่ิมขึน้ 13% 
2) สถานการณ์การกัด
เซาะชายฝั่งทะเลของ
กลุ่มจังหวัดลดลง 4% 
จากค่าฐาน 

5.1.1 อนุรักษ์  ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหา  รวมทั้งเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ  เพ่ือความยั่งยืน 
5.1.2 เพ่ิมความปลอดภัย ลดความเสี่ยง จากภัย
พิบัติ  และสาธารณภัย 
5.1.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกช่วงวัย         
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน 
5.1.4 ส่งเสริมการบริหารผลกระทบจากการพัฒนา
เพ่ือความยั่งยืน 
5.1.5 พัฒนาศักยภาพประชาชนไปสู่สังคมคุณภาพ 



81 

 1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัด 

2.2  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัด 
1. วิสัยทัศน์

“นครแห่งอารยธรรม  น่าอยู่น่าเที่ยว  การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน” 

2. พันธกิจ
2.1 เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการภาคเกษตร เชื่อมโยงความหลากหลายทาง

ธุรกิจและอุตสาหกรรมของจังหวัดบนพ้ืนฐานการสนับสนุนจากระบบโลจิสติกส์ และบริหารจัดกรด้าน
การตลาด 

2.2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพเติบโตอย่างเข้มแข็งมั่นคงบนพื้นฐานการจัดการความ
หลากหลายของทรัพยากร 

2.3 เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
2.4 ยกระดับความสามารถการเรียนรู้ กระจายการเรียนรู้บนเครือข่ายชุมชนและส่งเสริม

การสร้างชุมชนต้นแบบความพอเพียง 
2.5 พัฒนาคน องค์กร ระบบสวัสดิการสังคม และความมั่นคงบนพ้ืนฐานการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ด ี

3. จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด
จากข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด และก้าหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ใน

ภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ก้าหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด 3 ประเด็น ดังนี้ 
1.1 เมืองสืบสานศิลปวัฒนธรรม สงบสุข น่าเที่ยว 
1.2 เมืองเกษตรนวัตกรรม และอุตสาหกรรมสีเขียว 
1.3 ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และกระจายสินค้าของภาคใต้ 

4. วัตถุประสงค์ของเป้าหมายการพัฒนา
4.1 เพ่ิมรายได้จากการเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 
4.2 เพ่ิมรายได้จาการท่องเที่ยว 
4.3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  
4.4 ประชาชนยึดหลักธรรมะในการด้าเนินชีวิต  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
4.5 ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีมีการสืบสานอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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5. ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด
5.1 การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
5.2  การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
5.3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
5.4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.5  การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
5.6  การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 



83 

1.4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช 

วิสัยทัศน์ 
“องค์กรหลักในการพัฒนา  ยึดหลักธรรมมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  

(พ.ศ. 2561-2565) ได้ก้าหนดขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด “หลักความ
พอเพียง” ตามแนวพระราชด้าริ ฯ โดยอาศัยกรอบแนวทางจากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาคใต้ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าว
ไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และภารกิจ 6 ด้าน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
แผนปฏิบัติการก้าหนดขั้นตอนการกระจายอ้านาจฯ มาตรา 32(1) รวมทั้งได้ทบทวนจากยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ.2561- 2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และ
เป้าหมายการพัฒนา ดังนี้ 

      ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 พันธกิจ 
    ๑. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ตามแนวพระราชด้าริเศรษฐกิจพอเพียง การบริหาร

จัดการการตลาด  และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเกษตรกร 
    ๒. พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และความต้องการของตลาด วิสาหกิจชุมชน 

สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมมูลค่าการผลิต ด้าน
การเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ 

    ๓. ส่งเสริมการผลิตและจ้าหน่ายสินค้าเกษตรทั้งท่ีเป็นอาหาร มิใช่อาหาร และพลังงานทดแทน 
    ๔. สนับสนุนการจัดรูปท่ีดินเพื่อการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
    ๕. จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้้าเพื่อการเกษตรอย่างท่ัวถึงและเพียงพอ 
    ๖. ฟื้นฟู  พัฒนาทรัพยากรเพื่อการท่องเท่ียว ท้ังแหล่งท่องเท่ียว บุคลากร  ภาคการตลาด  

ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว  เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของจังหวัด 
 ๗. ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์  และพัฒนาธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับการท่องเท่ียว 

    ๘. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาท่ีผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่ สนับสนุน    
การวิจัยและพัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน โดยให้ความส้าคัญกับความสอดคล้องกับความต้องการ  
ภาคเศรษฐกิจชุมชน 

9. พัฒนาความเชื่อมระบบตลาด ระบบขนส่งและระบบโลจิสติกส์
 เป้าหมายการพัฒนา 
   ๑. รายได้ของชุมชนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ ๑๐ ต่อป ี
   ๒. ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากท่ีดินอย่างเป็นธรรม ท่ีดินมีคุณค่าและได้รับประโยชน์มากขึ้น  
   ๓. จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองน่าท่องเท่ียวติดอันดับของภาคใต้ 
   ๔. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด โดยให้ความส้าคัญกับการเพิ่มมูลค่า

การค้าการลงทุนของจังหวัด 
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      ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน 
 พันธกิจ 
   ๑. ฟื้นฟูพื้นที่ป่าและระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
   ๒. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้้าในพื้นท่ีต้นน้้าและลุ่มน้้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีระบบช่วย

ตัดสินใจในการบริหารจัดการน้้า ระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้้าแล้งและน้้าท่วม รวมท้ังส่งเสริมให้มีระบบการ
จัดการน้้าเสีย 

   ๓. ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติในชุมชน ให้อยู่ในขีด
ความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ 

   ๔. ส่งเสริมการด้ารงชีวิตตามวิถีไทย เพื่อปลูกฝังค่านิยมการบริโภค อย่างพอเพียงและยั่งยืน 
การสร้างเครือข่ายชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน 

   ๕. ส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมท่ีจะ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะ
อันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเชื้อ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและคัดแยกขยะ 
ในแหล่งก้าเนิด สนับสนุนการสร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให้มีระบบเก็บขนและก้าจัดขยะ แบบรวม
ศูนย ์

   ๖. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการก้าจัด บ้าบัดมลพิษ ท้ังด้านวิชาการ บุคลากร และสร้างจิตส้านึก
ของชุมชนในการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

   ๗. ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด 
   ๘. สนับสนุนส่งเสริมการรังวัดและจัดท้าแผนท่ี เพื่อแสดงแนวเขตท่ีดินของรัฐ 
   ๙. ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟู ความ

หลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่น เพื่อรักษา ปกป้องระบบนิเวศน์ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน 

 เป้าหมายการพัฒนา 
   ๑. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน ประชาชนมีการด้ารงชีวิต

อยู่อย่างมีความสุขภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
   ๒. ประชาชนมีจิตส้านึกและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๓. ครัวเรือน ชุมชน มีทางเลือกในการใช้พลังงาน และมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ 
   ๔. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

     ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 พันธกิจ 

 ๑. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพ่ือรองรับการพัฒนาในทุก
ด้าน 

    ๒. พัฒนาคุณภาพการศึกษา  กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งในและ  
นอกระบบ สนับสนุนการจัดท้าหลักสูตรท้องถิ่น ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงสร้างสรรค์อย่างฉลาดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ 

    ๓. สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาให้กับพ้ืนที่ทางการศึกษาท่ีขาดแคลน 
    ๔. พัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ 
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    ๕. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย 
(แพทย์ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชน  และ สถานพยาบาล 

6. ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพ่ือลดจ้านวนผู้เสพย์และผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง
7. ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ  เฝ้าระวัง

ป้องกันปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่ 
8. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณ

ภัย  เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
9. พัฒนาการกีฬา  เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกก้าลังกายและเล่นกีฬาจัดหาสถานที่

จัดกิจกรรมออกก้าลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง 
10. ส่งเสริมการท้านุบ้ารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนา

ฟ้ืนฟู ต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนและเผยแพร่สู่
สังคมโลก 
             ๑1. สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและพ่ึงพาตนเองได ้มีอาชีพ มีงานท้า ได้รับการศึกษา 
             ๑2. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ชุมชน
การจัดท้าแผนแม่บทชุมชน  ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนเกษตรอุตสาหกรรมชุมชน และสวัสดิการชุมชน  

 เป้าหมายการพัฒนา 
   ๑. ประชาชน/เยาวชน มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ด้ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข  
   ๒. ประชาชนได้รับสวัสดิการพ้ืนฐานอย่างทั่งถึงเป็นธรรม  และมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
          ๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตเพ่ิมขึ้นทั้งทางร่างกาย จติใจ สติปัญญา รวมทั้งมีอนามัยการเจริญพันธุ์  

ที่เหมาะสมในทุกช่วงวัย 
   ๔. ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ

ลดลง 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 พันธกิจ 
    ๑. พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง 
    ๒. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ 
    ๓. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 

 เป้าหมายการพัฒนา 
๑. มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเชื่อมโยงกับ 

ระบบการขนส่งอื่น รวมทั้งเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
๒. มีระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการข้ันพื้นฐาน ที่มีประสิทธิภาพทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 พันธกิจ 

1. รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส้านึก ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและ
จิตส้านึกธรรมาภิบาลให้แก่เยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน 

    ๒. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สนับสนุน 
ให้ใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า  ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการประชาชน 
ลดขั้นตอนการท้างานเพ่ืออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

    ๓. พัฒนาและส่งเสริมการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการในระดับชุมชน
ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการติดตาม
ประเมินผล 

    ๔. เพ่ิมศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่้าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ  

 เป้าหมายการพัฒนา 
   ๑. ประชาชนมีจิตส้านึกท่ีดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
   ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการแก้ปัญหาและให้บริการประชาชน 
   ๓. มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมการมีส่วนร่วมของทุกภา คีในการ

พัฒนา 
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๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

“ร่วมสร้างเมืองน่าอยู่ 
ทันสมัย  โปร่งใส  ปลอดภัย 
การศึกษาและอนามัยเป็นที่หนึ่ง 
เทศบาลเข้าถึงพร้อมรับใช้” 

ยุทธศาสตร์ 
1.) ด้านการเมืองและการบริหาร 
2.) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3.) ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
4.) ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
5.) ด้านสาธารณสุข และการกีฬา 
6.) ด้านเศรษฐกิจ 

1. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
2. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท้า

ร่วมตรวจสอบ   และประเมินผล 
3. บุคลากรทุกระดับมีศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. การศึกษาระดับประถมศึกษามีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเป็นที่พึงพอใจของ

ผู้ปกครองนักเรียน 
6. การศึกษาระดับมัธยมศึกษามีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเป็นที่พึงพอใจของ

ผู้ปกครองนักเรียน 
7. การศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัยมีประสิทธิภาพ เป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครอง

ชุมชนและสังคม 
8. สนับสนุนส่งเสริม และอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
9. ประชาชน ชุมชน มีงาน มีอาชีพ มีรายได้เพ่ิมข้ึน
10. ประชาชนรู้จักแหล่งท่องเที่ยว และมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายมากขึ้น
11. สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์สวยงาม   เป็นเมืองน่าอยู่
12. มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างมีประสิทธิภาพ
13. โครงสร้างทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย  พร้อมให้บริการประชาชน

2.1  วิสัยทัศน์ 

2.2  ยุทธศาสตร์ 

2.3  เป้าประสงค์ 
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1 การเมืองและการบริหาร 1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมท่ีประชา
สัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 80 
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท้าแผนพัฒนาเทศบาล/เทศ
บัญญัติงบประมาณ/แผนการด้าเนินงาน และการติดตามและ
ประเมินผลการด้าเนินงานของเทศบาล  ร้อยละ 20 
3. ร้อยละของจ้านวนประชากรในเขตเทศบาลท่ีมีสิทธิ์เลือกต้ังไป
ใช้สิทธิ์เลือกต้ังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลร้อยละ 
60 
4. ร้อยละของจ้านวนผู้บริหาร  พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล  และ
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมสัมมนา ร้อยละ 80 
5. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการท่ีรวมเร็วใน
แก้ปัญหาความเดือนร้อน ร้อยละ 80 
6. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ร้อยละ
80 

2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดบริการด้านสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการของเทศบาล ร้อยละ 80 

3 ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย  สวยงาม ร้อยละ 80 
2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อเทศบาลในการด้าเนินการก้าจัด
ขยะ และสิ่งปฏิกูลต่างๆ ให้มีความสะอาด สวยงาม ร้อยละ 80 

4 ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมท่ีด้าเนินการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล ร้อยละ 80 
2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมท่ีด้าเนินการ
เพื่อสนับสนุนสงเคราะห์ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุคนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม ร้อยละ 80 
3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมท่ีด้าเนินการ
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในเขตเทศบาล ร้อยละ 
80 
4. ร้อยละของประชาชนผูป้ระสบภัย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมท่ีขอรับความช่วยเหลือจากเทศบาลและได้รับการช่วยเหลือ 
ร้อยละ 90 
5. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมท่ีด้าเนินการ
เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขต
เทศบาล ร้อยละ 80 
6. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมท่ีด้าเนินการ

2.4  ตัวชี้วัด 
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เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาน ร้อย
ละ 80 
7. ผู้ดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 
8. ผู้บริหาร พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษาเข้า
รับการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหาร/การจัดการ
เรียนการสอน ร้อยละ 60 
9. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการ
สอนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  ร้อยละ 80 
10. โรงเรียนในสังกัดเทศบาลผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ร้อยละ 100 
11. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียน
การสอนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ร้อยละ 
80 
12. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการศึกษา
นอกระบบการศึกษา ร้อยละ 80 
13. ความพึงพอใจของประชาชน/ชุมชนในเขตเทศบาล  ท่ีมีต่อ
การจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริม เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่ง
วัฒนธรรม ประเพณี  และภูมปิัญญาท้องถิ่นของเทศบาล ร้อยละ 
80 

5 ด้านสาธารณสุข และการกีฬา 1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมท่ีด้าเนินการ
เพื่อควบคุม ป้องกันโรคต่างๆ ให้กับประชาชน ร้อยละ 80 
2. ร้อยละของการพัฒนาศกัยภาพบุคลากรทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ และศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล 
ร้อยละ 80 
3. ร้อยละ 90  ของอาหารท่ีได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเป้ือน
สารเคมีหรือเชื้อโรค 
4. นักกีฬาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเข้าร่วมแข่งขันกีฬาใน
ระดับประเทศ  และได้รับรางวัลไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
5. เด็กเยาวชนและประชาชนท่ัวไปทุกชุมชนในเขตเทศบาลออก
ก้าลังกายสม่้าเสมอร้อยละ 80 
6. เด็กเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลมีความพึงพอใจใน
การจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนรอ้ยละ 80 
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6 ด้านเศรษฐกิจ 1. ความพงึพอใจของประชาชนต่อการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 
2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเท่ียว ร้อยละ 80 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร 1. เทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒. บริหารงานโดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี เพื่อใหเ้ป็นเทศบาลที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ประชาชน
ได้รับประโยชน์สูงสุด 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างเทศบาล
กับภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนในเขต
เทศบาล และกลุ่มองค์กรต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาพื้นที่เขตเทศบาลร่วมกัน  
๔. พัฒนาการบริหารจัดการของเทศบาล โดยน้า
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว พร้อมทั้ง
พัฒนาโปรแกรมออนไลน์ เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการของเทศบาลได้อย่างทันทีและทุกเวลา  
๕. ประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาลผ่านสื่อทุก
ช่องทาง ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยง่าย
และท่ัวถึง และจัดให้มีอินเตอร์เน็ตไร้สายในที่
สาธารณะครอบคลุมเขตเทศบาล  
๖. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ และจัดสวัสดิการให้แก่
บุคลากรอย่างเหมาะสม ให้มีขวัญก้าลังใจพร้อม
ปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชน 

2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑. พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขต
เทศบาลให้ทั่วถึงและได้มาตรฐาน 
๒. ก่อสร้างและปรับปรุงถนนสาธารณะในเขตเทศบาล
ทั้งระบบให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกัน เพ่ือความ
สะดวกในการเดินทาง  
๓. ขยายการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งกล้อง
วงจรปิดให้ครอบคลุม  ทั่วเขตเทศบาล เพ่ือสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๔. ปรับปรุงระบบการจราจร โดยดูแลสัญญาณไฟ
จราจรและเครื่องหมายจราจรให้ได้มาตรฐาน และ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาจราจร
ในจุดที่ติดขัดและไม่ปลอดภัย 

2.5  ค่าเป้าหมาย 
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๕. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการประปา โดยพัฒนา
แหล่งน้้าดิบ และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตและ
การบริหารจัดการระบบประปาเพ่ือลดน้้าสูญเสีย 
เพ่ือให้น้้าประปามีคุณภาพมาตรฐานและทั่วถึง 
๖. แก้ปัญหาน้้าท่วมขัง โดยพัฒนาระบบระบายน้้า 
ปรับปรุงท่อระบายน้้า ขุดลอก  คูคลอง ปรับปรุง
เครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถระบายน้้า
ออกนอกพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ๑. ปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมือง เพิ่มสวนหย่อม ลานกีฬา
และลานสุขภาพ ให้ทั่วเขตเทศบาล 
๒. พัฒนาสวนสาธารณะให้สวยงามร่มรื่น มีไฟฟ้าแสง
สว่างและห้องน้้าสาธารณะที่เพียงพอ ให้เป็นที่ออก
ก้าลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งท่องเที่ยว
และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมประเพณี   
๓. แก้ไขปัญหาการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ โดย
ปรับปรุงการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการ
ลดปริมาณขยะและการคัดแยกขยะ รวมทั้งสนับสนุน
ให้มีโรงงานก้าจัดขยะที่ได้มาตรฐาน 
๔. พัฒนาคลองในเขตเทศบาลให้สะอาด และรณรงค์
การดูแลรักษาคลองโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

4. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม 

๑. สนับสนุนสวัสดิการสังคมช่วยเหลือประชาชนตลอด
ช่วงชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ปรับปรุงระบบจัดสวัสดิการ
แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ กลุ่มมารดา
ตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิด และเด็กวัยเรียนที่ครอบครัวมี
ปัญหาทางเศรษฐกิจ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
๒. พัฒนาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้งอาคารเรียน 
บุคลากร อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย 
น้าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยเสริมในการสอน และมี
การอบรมครูอย่างสม่้าเสมอเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และ
ความเป็นเลิศทางการศึกษา 
๓. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน
และทันสมัย นักเรียนจะได้รับโอกาสทางการศึกษาที่
เท่าเทียมกัน เน้นที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ควบคู่กับด้านคุณธรรมและจริยธรรม ให้
ความส้าคัญด้านโภชนาการ จัดอาหารที่มีคุณภาพให้
บริโภคอย่างเพียงพอ 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
๔. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้
มาตรฐาน เด็กจะได้รับการพัฒนาการและโภชนาการที่
เหมาะสม เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กก่อนวัย
เรียน และช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง 
๕. จัดการศึกษานอกระบบ เพ่ือสนองตอบเด็กที่ด้อย
โอกาสให้มีโอกาสส้าเร็จทางการศึกษาตาม
ความสามารถของตนเอง 
๖. พัฒนาอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช      
( CLP ) หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน และพิพิธภัณฑ์
เมืองนครศรีธรรมราช ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย
ที่ทันสมัยและสร้างสรรค์ส้าหรับประชาชนทุกวัย  
๗. ส่งเสริมสถาบันศาสนาทุกศาสนาให้มีบทบาทในการ
เผยแผ่หลักค้าสอนที่ดีงาม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
และพัฒนาสังคมให้มีความสามัคคี 
๘. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดและ
อนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่น เช่น ประเพณีงานบุญ
สารทเดือนสิบ งานลอยกระทง งานแห่นางดาน ฯลฯ  

5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข  และการกีฬา ๑. พัฒนาโรงพยาบาลเทศบาลและศูนย์บริการ
สาธารณสุขให้ทันสมัยและได้มาตรฐานระดับประเทศ 
เน้นการให้บริการเชิงรุกในชุมชน ทั้งในด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค   การดูแลรักษา 
รวมทั้งการฟ้ืนฟูสุขภาพ และท้างานร่วมกับภาคี
เครือข่ายด้านสุขภาพเพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาลมี
สุขภาวะที่ดี  
๒. ส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกก้าลังกาย โดย
ชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
และห่างไกลยาเสพติด  
๓. จัดให้มีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ มีรถรับส่ง
ที่เพียงพอ และมีกิจกรรมที่หลากหลาย รวมถึงการ
ให้บริการด้านสาธารณสุขอ่ืนๆ 

6. ด้านเศรษฐกิจ ๑. ส่งเสริมการน้อมน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ เพ่ิมรายได้ ลด
รายจ่าย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและ
ชุมชน  
๒. ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน ด้วยการ
สนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรมอาชีพเสริม และจัดหา
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
แหล่งสถานทีจ่้าหน่ายสินค้าให้กับประชาชนในชุมชน  
๓. จัดหาแหล่งสถานทีค่้าขายให้ประชาชน เพ่ือให้
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น รวมถึงปรับปรุงตลาด
จ้าหน่ายสินค้าให้ได้มาตรฐาน  
๔. ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล 
ปรับปรุงสิ่งอ้านวยความสะดวกเพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ รวมถึง
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม    การท่องเที่ยว
เชิงธุรกิจ และ การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ  

 

           
๑. การพัฒนาสวัสดิการสังคม 

  ๒. การพัฒนาสาธารณสุข 
  ๓. การพัฒนาสร้างจิตส้านึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด          
                     ๔. การสร้างความเข้มแข็งชุมชน  สนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
  5. การพัฒนาก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุงรักษาถนน  ทางเท้า  ท่อระบายน้้า  สะพาน 
และอาคารสถานที่  
  6. การพัฒนา ปรับปรุง และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
  7. การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบ้ารุงรักษาระบบน้้าอุปโภค – บริโภค 
  8. การพัฒนาส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 
  9. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
  10. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และพัฒนาการเรียนรู้ 
  11. การส่งเสริม  สนับสนุน  ท้านุบ้ารงุศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  12. การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
  13. การปรับปรุงดูแลสภาพแวดล้อม  มีการจัดการขยะท่ีมีประสิทธิภาพ   
                     14. ให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อป้องกันควบคุมโรคให้ถูกสุขอนามัยที่ดี 

15. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน 
  16. การพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้ทันสมัย  มีประสิทธิภาพในการบริหาร                         
เพ่ือให้การบริการที่ดีแก่ประชาชนและเป็นองค์กรธรรมาภิบาล 
  17. พัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
  18. พัฒนาโครงสร้างทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 

2.6  กลยุทธ์
พัฒนา 
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เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ก้าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  ดังนี้ 
1. เมืองแห่งการศึกษา  ท่องเที่ยว  และวัฒนธรรม
2. การบริหารจัดการ  และการบริการสาธารณะที่เป็นเลิศภายใต้หลักธรรมาภิบาล
3. การบริการสาธารณสุขชั้นน้า  สิ่งแวดล้อมของเมืองน่าอยู่
4. เมืองศูนย์กลางคมนาคมภาคใต้ตอนกลาง  ตลาดกลางสินค้าเกษตรของภาคใต้

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 
 

2.8 ความเชื่อมโยงยุทธศาตร์ในภาพรวม 

10. ความ
ร่วมมือ
ระหว่าง

ประเทศเพื่อ
การพัฒนา 

1. การ
เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย์ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ ๑๒ 

(มี ๑๐ ยุทธศาสตร์) 

2. การสรา้ง
ความเป็น

ธรรมและลด
ความเหลื่อม
ล้้าในสังคม 

3. การสรา้ง
ความเข้มแขง็
ทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 

4. การเติบโต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
มุ่งอนุรักษ ์ฯ 

5. การ
เสริมสร้างความ
ม่ันคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนา
ประเทศสูค่วาม
ม่ังคั่งและยั่งยืน 

6. การบริหาร
จัดการในภาครฐั
การป้องกนัการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย 

7. การพัฒนา
โครงสร้าง

พื้นฐานและ
ระบบ 

โลจิสติกส์ 

8. การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
วิจัย และ
นวัตกรรม 

9. การ
พัฒนาภาค
เมืองและ

พื้นที่
เศรษฐกิจ 

แผนพัฒนา 
กลุ่มจังหวัด 

ภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 
(มี 5 ยทุธศาสตร์) 

1. การพัฒนาการเกษตร  ด้านการ
ผลิต  แปรรูป  การตลาด  และการ

บริหารจัดการพืชเศรษฐกิจหลัก 
(ปาล์มน้้ามัน  ยางพารา  ข้าว   
ไม้ผล  สมุนไพร)  การประมง   

และปศุสัตว ์

3. การพัฒนาสู่การเป็นเมือง
ท่องเท่ียวระดับนานาชาติท่ีมีความ

หลากหลายของรูปแบบการ
ท่องเท่ียว  เพื่อรองรับนักท่องเท่ียว

ท่ีมีคุณภาพอย่างยั่งยืน 

2. การส่งเสริมการคา้  การ
ลงทุน  การบรหิารจดัการ  

การตลาดในสินค้า  และบรกิาร
อย่างครบวงจรที่เช่ือมโยงการค้า

การลงทนุระหวา่งประเทศ 

4. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน  การขนส่ง  และโลจิสติกส์

พลังงาน  ระบบเครือข่ายการ
สื่อสาร  สารสนเทศ  เพื่อรองรับ

การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 

5. การพัฒนาสู่การ
เป็นเมืองสีเขียว   

และสังคมคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี 

(มี ๖ ยทุธศาสตร์) 

1. ด้านความมั่นคง 2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

3. ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

4. ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง

สังคม 

5. ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

6. ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา
ภาคใต้ 

(มี 6 ยทุธศาสตร์) 

1. พัฒนาการ
ท่องเท่ียวของภาคให้
เป็นแหล่งท่องเท่ียว

คุณภาพชั้นน้าของโลก 

3. พัฒนาการผลิต
สินค้าเกษตรหลักของ
ภาค  และสร้างความ

เข้มแข็งสถาบัน
เกษตรกร 

4. พัฒนาโครงสร้าง
พืน้ฐานสนบัสนนุการ
ท่องเที่ยว  การพัฒนา  
เขตอตุสาหกรรม  และ
การเชื่อมโยงการค้าโลก 

2. พัฒนาอุตสาหกรรม
การแปรรูปยางพารา 
และปาล์มน้้ามันแห่ง

ใหม่ของประเทศ 

5. อนุรกัษ์  ฟืน้ฟู   
และบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างเปน็ระบบเพือ่

เป็นฐานการพัฒนาท่ียั่งยนื 

6. พัฒนาพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้อย่าง

ยั่งยืน  
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8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (ต่อ)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

แผนพัฒนา 
กลุ่มจังหวัด 

ภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 
(มี 5 ยทุธศาสตร์) 

1. การพัฒนาการเกษตร  ด้านการ
ผลิต  แปรรูป  การตลาด  และการ

บริหารจัดการพืชเศรษฐกิจหลัก 
(ปาล์มน้้ามัน  ยางพารา  ข้าว   
ไม้ผล  สมุนไพร)  การประมง   

และปศุสัตว ์
 

3. การพัฒนาสูก่ารเป็นเมือง
ท่องเท่ียวระดับนานาชาติท่ีมีความ

หลากหลายของรูปแบบการ
ท่องเท่ียว  เพื่อรองรับนักท่องเท่ียว

ท่ีมีคุณภาพอย่างยั่งยืน 

2. การส่งเสริมการคา้  การ
ลงทุน  การบรหิารจดัการ  

การตลาดในสินค้า  และบรกิาร
อย่างครบวงจรที่เช่ือมโยงการค้า

การลงทนุระหวา่งประเทศ 

4. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน  การขนส่ง  และโลจิสติกส์

พลังงาน  ระบบเครือข่ายการ
สื่อสาร  สารสนเทศ  เพื่อรองรับ

การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 

5. การพัฒนาสู่การ
เป็นเมืองสีเขียว   

และสังคมคุณภาพ 

3. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
อย่างย่ังยืน 

4. การพัฒนาคน ชุมชน
และสังคมให้น่าอยู่

เข้มแข็ง ตามปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
นครศรีธรรมราช 
(มี 6 ยทุธศาสตร์) 

1. การบริหารจัด
การเกษตรและ

อุตสาหกรรมสู่มาตรฐาน
ครบวงจร และเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

2. การพัฒนาการท่องเที่ยว
บนพื้นฐานธรรมะ 
ธรรมชาติ  และ
ศิลปวัฒนธรรม 

5. การรักษาความ
มั่นคงและความสงบ

เรียบร้อย 

6. การส่งเสริมศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท.ในเขตจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
(มี 5 ยุทธศาสตร์) 

1. การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

2. การพัฒนาทรัพยากร
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

และพลังงาน 

3. การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต 

4. การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

5. การเสรมิสร้าง
ธรรมาภิบาลและการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์เทศบาล 
นครนครศรีธรรมราช 
(มี 6 ยทุธศาสตร์) 

1. ด้านการเมือง
และการบริหาร 

5. ด้านสาธารณสุข
และการกีฬา

2. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

4. ด้านสังคม
การศึกษา  ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

3. ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 6. ด้านเศรษฐกิจ
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1.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านสังคม  การเมืองการบริหาร  เศรษฐกิจ  โครงสร้างพ้ืนฐาน 

และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยใช้เทคนิค 
(SWOT Analysis)  เพื่อประเมินผลสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น 

• จุดแข็ง  ( Strengths : S )
1. ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้และการศึกษาดี
2. มีการขยายโอกาสทางการศึกษา
3. ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเรียนการสอน
4. มีการบริการทางการศกึษาทุกระดับกระจายทั่วเขตเทศบาล ทั้งการศึกษาในระบบและนอก

ระบบ  มีความพร้อมด้านทรัพยากรการศึกษา และความสามารถในการพัฒนาคุณภาพคน การจัดการศึกษา
อยู่ในเกณฑ์ดีและมีความพร้อมในการฝึกอบรม 

5. มีความตื่นตัวในการพัฒนาวิชาการทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ในเขตพ้ืนที ่

6. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เช่น  มีคณะกรรมการสถานศึกษา
7. มีวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเป็นเอกลักษณ์สืบทอดมานาน

- เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ของชาติ 
- ชุมชนตื่นตัว  และมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

8. มีแหล่งเรียนรู้ของเมือง คือ  พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช  และอุทยานการเรียนรู้เมือง
นครศรีธรรมราช 

9. มีประวัติศาสตร์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมหลากหลาย  สื่อถึงความเป็นชุมชนและสังคมที่มี
พหุวัฒนธรรมโดยประชาชนต่างศาสนาและวัฒนธรรม  สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ 

10. ประชาชนในพื้นท่ีมีพ้ืนฐานด้านจิตใจที่ดีงาม  รักพวกพ้อง  รักถ่ินฐาน  รักความยุติธรรม
มีการรวมกลุ่มทางสังคมค่อนข้างเหนียวแน่น 

11. คุณภาพชีวิตโดยรวมของประชาชนดีขึ้นระดับหนึ่ง  บริการสาธารณสุขมูลฐานอยู่ในระดับ
ค่อนข้างด ี

12. บุคลากรทางด้านสาธารณสุขค่อนข้างท่ัวถึงครอบคลุมทุกกลุ่ม ทั้งเดก็วัยเรียน ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่วัยท้างาน  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส  และคนพิการ 

13. มีโรงพยาบาลเทศบาลบริการรักษาพยาบาลโดยไม่คิดมูลค่า
14. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสาธารณสุข ชุมชน มีการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ

และมีการรวมตัวเป็นองค์กร 
15. ชุมชนที่เข้มแข็งเพ่ือพัฒนาบริการสาธารณสุขมูลฐานของชุมชนมีอาสาสมัครที่มีความรู้

ความสามารถ อาสาพัฒนา สาธารณสุขในชุมชน 
16. มีองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง เช่น กรรมการชุมชน อสม. กลุ่มแม่บ้าน
17. บทบาทขององค์กรชุมชนมีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่นสูงมาก

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) - หน้าที่ 29



99 

18. ทุกกลุ่มได้รับสวัสดิการสังคมจากเทศบาลอย่างเท่าเทียมกัน
19. ส่งเสริมเยาวชนโดยให้เยาวชนหันมาสนใจกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาในชุมชน
20. ประชาธิปไตยและกระจายอ้านาจสู่เทศบาลมากข้ึน
21. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิพึงมีและหน้าที่พึงปฏิบัติ
22. ประชาชนและชุมชนตื่นตัวและมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น มีการรวมกลุ่ม

และเครือข่ายเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง 
23. ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองทั้งในระดับชาติ/ท้องถิ่น
24. มีการปฏิรูประบบราชการภายในเทศบาล  เช่น  โครงการ Privatization ที่ให้เอกชน

ด้าเนินการปรับลดต้าแหน่งช่วยเหลือ  ใช้หลัก One Stop Serviceปลูกฝังค่านิยมพนักงานเทศบาลให้ดูแล
ประชาชน   ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้บริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม 

25. มีระบบการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
26. การจัดการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ในเกณฑ์ดี  มีการประสานงานร่วมมือกับ

ฝ่ายปกครองอย่างใกล้ชิด 
27. มีรถดับเพลิงเตรียมความพร้อมตลอดเวลา นอกจากนั้นพนักงานขับรถดับเพลิง ซึ่งมีหน้าที่

รับส่งผู้ป่วยทั้งในและนอกจังหวัดตลอด ๒๔  ชม. 
28. มีโครงการเทศกิจเทศบาล เน้นการป้องกันมิให้เยาวชนกระท้าผิด และดูแลป้องกันปราบปราม

อาชญากรรมต่าง ๆ  โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตลอด  ๒๔ ชั่วโมง 
29. ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ครอบคลุมทั่วเขตเทศบาล
30. เป็นแหล่งหัตถกรรมและสินค้าพ้ืนเมืองที่มีชื่อเสียง
31. มีแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถานที่เป็นเอกลักษณ์
32. มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งโดยเฉพาะถนนหนทางที่สมบูรณ์  มีรถไฟ  สายการบิน  และทาง

รถยนต์สามารถติดต่อได้ตลอดพ้ืนที่จังหวัด และมีเครือข่ายเป็นศูนย์กลางคมนาคมในภาคใต้ตอนกลาง  
ระบบการจราจรขนส่งสะดวกปลอดภัย 

33. การประปาเทศบาลสามารถให้บริการทั่วเขตและนอกพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยประชาชนเสียค่า
น้้าประปาในราคาถูก 

34. มีสวนสาธารณะเป็นสถานที่พักผ่อนส้าหรับประชาชนในเขตเทศบาล และประชาชนทั่วไป
เป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นสวนสาธารณะระดับประเทศ 

35. มีตลาดสดที่ถูกสุขลักษณะอนามัย
36. เทศบาลมีการจัดการก้าจัดขยะแบบฝังกลบในเนื้อที่ ๒๐๐ ไร ่และรองรับการก้าจัดขยะได้ทั่ว

เขตเทศบาล  และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
37. ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก้าจัดขยะ
38. สภาพภูมิประเทศโดยรวม  มีทรวดทรงทางธรณีสัณฐานเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลความลาดเทของ

พ้ืนที่อยู่ใน ๑ – ๔ เปอร์เซ็นต์  เป็นข้อดีต่อระบบระบายน้้าโดยแรงโน้มถ่วง 
39. คุณลักษณะดินเป็นสันหาดเก่าและหาดทรายเก่า มีเนื้อดินบนและล่างเป็นดินทราย ไหลซึม

ผ่านของน้้าลงสู่ดินได้ค่อนข้างสูง เป็นข้อดีต่อการบ้าบัดน้้าเสียโดยวิธีธรรมชาติ 
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• จุดอ่อน  ( Weaknesses : W )
1. คนบางกลุ่มขาดจริยธรรม คุณธรรม มีวิถีชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่ ไม่เสียสละเพ่ือส่วนรวม

และขาดระเบียบวินัย  
2. กระแสบริโภคนิยมและวัตถุนิยมรุนแรง ท้าลายวิถีชีวิตของประชาชน
3. การแพร่ระบาดของโรคเอดส์และยาเสพติดเพ่ิมมากขึ้น และทวีความรุนแรง
4. ประชาชนบางกลุ่มมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพไม่ดีพอ ขาดการป้องกันตนเองจากโรคต่างๆ
5. ปัญหาของชุมชนที่มีความรุนแรง ปัญหายาเสพติด ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
6. ปัญหาการพนัน ปัญหาการว่างงาน ขาดการประสานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องโดยตรง
7. ระเบียบกฎหมายการปฏิบัติราชการยังล้าหลัง
8. ภาคอุตสาหกรรมขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือทักษะ
9. ขาดการจัดการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างเป็นระบบและนักท่องเที่ยวเกรงว่าจะไม่

ปลอดภัย 
10. ประสบปัญหาการว่างงานในวัยท้างาน
11. มีปัญหาค่าครองชีพ และความยากจน
12. โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนหนทาง ระบบระบายน้้า ไฟฟ้าสาธารณะ การประปา

โดยเฉพาะเขตเลือกตั้งที่ ๔  มีความขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐาน 
13. ลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย การบ้าบัดน้้าเสียโดยธรรมชาติมีจุดอ่อนท้าให้โครงสร้างของดิน

พังทลายได้ง่าย 
14. คลองธรรมชาติอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรม และถดถอยซึ่งก่อให้เกิดการตื้นเขิน การรุกล้้าล้าน้้า

ซึ่งปกคลุมด้วยวัชพืชวัสดุตกค้าง 
15. แหล่งการก้าเนิดน้้าเสีย ได้แก่ชุมชนแออัด และตลาดหัวอิฐ

โอกาส  ( Opportunities : O ) 
1. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ จะท้าให้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
2. มีโครงสร้างทางสังคมที่เข้มแข็ง มีการรวมกลุ่มจัดตั้งองค์กรชุมชน
3. ประชาชนมีค่านิยม ชอบการศึกษา แสวงหาความรู้
4. พ.ร.บ.กระจายอ้านาจแก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ให้เทศบาลมีอ้านาจหน้าที่จัด

การศึกษา 
5. มีการถ่ายโอนอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. ได้รับความร่วมมือ  การรักษาพยาบาลที่เกินขีดความสามารถของเทศบาลจากโรงพยาบาล

จังหวัด  และสาธารณสุขจังหวัด 
7. พ.ร.บ.การกระจายอ้านาจแก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ให้อ้านาจหน้าที่จัดการ

บริการสาธารณะทางด้านสาธารณสุขได้มากขึ้น 
8. พ.ร.บ.กระจายอ้านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ให้อ้านาจหน้าที่เทศบาลใน

การจัดการบริการสาธารณะทางด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชนกว้างขวางขึ้น 
9. มีการถ่ายโอนด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่เทศบาล
10. รัฐธรรมนูญใหม่มุ่งการให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน ส่งเสริมการกระจายอ้านาจสู่ท้องถิ่นและ
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เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนมากยิ่งขึ้น 
11. มีการปฏิรูประบบราชการ  มีการถ่ายโอนอ้านาจสู่ท้องถิ่น พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร จะท้าให้มีการ 

กระจายข้อมูลข่าวสารที่ดี  เป็นระบบและทั่วถึง 
12. เป็นแหล่งผลิตการเกษตรที่ส้าคัญของภาคใต้ 
13. มีโอกาสพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยอาศัยแหล่งประวัติศาสตร์ อารยธรรม  และ 

วัฒนธรรมท้องถิน่เป็นจุดขายมีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาภาคธุรกิจบริการหรือภาคอุตสาหกรรม ให้มีความ
เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว เช่นอุตสาหกรรมของที่ระลึก และอาหารพ้ืนเมือง 

14. มีระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสีย 
15. พ้ืนที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล มีข้อดีคือ เป็นพ้ืนที่รับน้้า 

หลากและน้้าเอ่อ จากชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช 
16. เทศบาลมีคลองสายหลัก สายย่อยท้ังคลองธรรมชาติ  ท้าหน้าที่ผันน้้าหลากจากตัวชุมชนเมือง 

ระบายลงสู่อ่าวนครศรีธรรมราช 
17. เทศบาลอยู่ในเขตอิทธิพลช่องมรสุมและพายุโซนร้อน  จึงมีฝนตกชุก  เป็นข้อดีต่อระบบบ้าบัด 

น้้าเสียในด้านกลิ่นและการเจือจางน้้าสกปรก 

• อุปสรรค  ( Threats : T ) 
1. การเคลื่อนย้ายแรงงานอพยพเข้ามาท้างานในเขตเทศบาล  ส่งผลให้เกิดปัญหาชุมชนแออัด    

ขาดแคลนสาธารณสุขมูลฐาน 
2. ระเบียบกฎหมายการปฏิบัติราชการยังล้าหลัง 
3. สภาพเศรษฐกิจของประเทศ ท้าให้มีผลกระทบต่อการกระจายรายได้ของประชาชน 
4. สภาพภูมิประเทศง่ายต่อการเกิดอุทกภัย  และภัยธรรมชาติอื่นๆ  ส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง

พื้นฐานช้ารุดเสื่อมโทรมเร็วกว่าปกติ 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 
เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ้ากัดอัน เป็นสภาวะแวดล้อม

ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆของท้องถิ่นรวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของท้องถิ่นอันเป็น
สภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่นซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบ
ค้าถามว่า “ ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน ” ส้าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก้าหนดการ
ด้าเนินงานในอนาคตต่อไปทั้งนี้โดยใช้เทคนิค  SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายในได้แก่จุดแข็ง 
(Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภายนอกได้แก่โอกาส (Opportunity – O) และอุปสรรค (Threat 
– T) เป็นเครื่องมือ 

ปัจจัยภายใน 
ประกอบด้วยปัจจัยด้านต่างๆที่ต้องน้ามาพิจารณา 
- ด้านการบริหารได้แก่การแบ่งส่วนราชการการวางแผนการประสานงานการมอบอ้านาจการก้ากับ
ดูแลเป็นต้น 
- ระเบียบกฎหมาย 
- บุคลากรได้แก่อัตราก้าลังคุณภาพวินัยทัศนคติพฤติกรรมเป็นต้น 
- งบประมาณรวมทั้งความช่วยเหลือต่างๆ 
- ระบบฐานข้อมูล 
- การประสานงาน/การอ้านวยการ/ความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
- ทรัพยากรเครื่องมือและอุปกรณ์ในการท้างาน 
           การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength = S)เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานมีส่วนดีความ

เข้มแข็งความสามารถศักยภาพส่วนที่ส่งเสริมความส้าเร็จซ่ึงจะพิจารณาในด้านต่างๆ 
การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness = W)เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงาน 

ว่ามีส่วนเสียความอ่อนแอข้อจ้ากัดความไม่พร้อมซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ 
เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง 

ปัจจัยภายนอก 
ประกอบด้วย 
- ด้านการเมืองรวมถึงระดับความขัดแย้งและกลุ่มผลประโยชน์ 
- ด้านเศรษฐกิจได้แก่เศรษฐกิจรวมในเขตพ้ืนที่ (เช่นผลผลิตรายได้รายจ่ายการ 
     ออมการลงทุนการใช้ที่ดินแรงงาน) การเกษตรกรรมการพาณิชยกรรมการคลัง 
- ด้านสังคม 
- นโยบายรัฐบาล/กฎหมาย 
- เทคโนโลยี 

การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity = O)เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอก 
ว่ามีสภาพเป็นเช่นไรเหตุการณ์สถานการณ์ของโลกของประเทศของจังหวัดและของอ้าเภอที่เกิดขึ้นจะส่งผล
ต่อท้องถิ่นอย่างไรมีการเปลี่ยนแปลงใดที่เป็นประโยชน์หรือเป็นโอกาสอันดีต่อท้องถิ่นโดยจะต้องพิจารณาทั้ง
ด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองและเทคโนโลยี 
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การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat = T)เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคามก่อให้เกิดผลเสียหรือเป็นข้อจ้ากัดต่อท้องถิ่นโดยจะต้องพิจารณาทั้ง
ด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองและเทคโนโลยีเช่นเดียวกับการวิเคราะห์โอกาส  
การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน สามารถพิจารณาได้ดังนี้  
 - การค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ต้องเป็นการระดมความเห็นจากกลุ่มคนที่
หลากหลายเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างถูกต้อง แท้จริง 
 - เมื่อมีการระดมความเห็นแล้ว ต้องน้ามาจัดหมวดหมู่ของประเด็นต่าง ๆ  หากมีข้อขัดแย้งหรือ
ความไม่ชัดเจนในประเด็น ความเห็นใด ต้องบันทึกไว้เพ่ือหาข้อมูลเพ่ิมเติม ต้องไม่ใช้วิธีการตัดสินเพ่ือเลือก
อย่างใดอย่างหนึ่งในทันทีเพราะจะท้าให้มีการเผชิญหน้ากัน  

- เพ่ือเป็นการคัดเลือกประเด็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่มีการน้าเสนออย่าง
หลากหลาย จึงต้องให้ที่ประชุมพิจารณาให้น้้าหนักคะแนน แล้วน้ามาหาค่าเฉลี่ย โดยอาจมีการให้น้้าหนักค่า
คะแนนเป็น 4 ระดับในแต่ละด้าน ดังนี้ 

 
ด้าน มาก ปาน

กลาง 
น้อย ไม่มี 

จุดแข็ง 3 2 1 0 

จุดอ่อน -3 -2 -1 0 

โอกาส 3 2 1 0 

อุปสรรค/ข้อจ้ากัด -3 -2 -1 0 
  

เมื่อมีการจัดล้าดับของประเด็นในแต่ละด้านแล้ว จะดึงประเด็นส้าคัญมาพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ อาจดึง
ประเด็นส้าคัญมาเพียงด้านละ 7-10 ประเด็น 

 

- น้าประเด็นมาเข้าตารางวิเคราะห์ เพื่อก้าหนดแนวทางการตัดสินใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

โอกาส 

จุดอ่อน จุดแขง็ 

อุปสรรค 

ใชพ้นัธมิตร 

 

ขยายงาน 

ลดถอย 
 

สุขมุรอบคอบ 
 
 

ด าเนินการเอง 

ตัง้รบั รอโอกาส 

ปรับปรุง 

SWOT 

ประเดน็ 
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ในการวิเคราะห์ SWOT เชิงยุทธศาสตร์นั้น หน่วย หรือขอบเขตในการวิเคราะห์ ให้พิจารณาจากเขตการ
ปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก ดังนั้น สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นประเด็นที่ปรากฎหรือมีอยู่ในเขตการ
ปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะถือว่าเป็นปัจจัยภายในที่ใช้ในการวิเคราะห์ ส่วนประเด็นที่ปรากฎ
หรือมีอยู่ที่อยู่นอกเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะถือว่าเป็นปัจจัยภายนอก  

ส่วนการวิเคราะห์ SWOT เชิงโครงการ/กิจกรรมหน่วย หรือขอบเขตในการวิเคราะห์ จะใช้หน่วยการ
บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก ดังนั้น สิ่งที่เป็นทรัพยากรในการบริหาร และองค์ประกอบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่นสภาท้องถิ่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือสิ่งที่ปรากฎหรือมีอยู่ซึ่งอยู่ใน
ขอบเขตท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถควบคุม ก้ากับดูแลได้จะถือว่าเป็นปัจจัยภายใน ส่วนสิ่งที่ปรา
รกฏหรือมีอยู่แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ไม่สามารถควบคุม ก้ากับดูแลได้ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่ภายในหรือ
ภายนอกเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ตาม ถือว่าเป็นปัจจัยภายนอก 
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ส่วนที่ 3  
การน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ด้านการเมืองและการ
บริหาร 

บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป - ส้านักปลัด 
- กองยุทธศาสตร์ ฯ 
- ส้านักคลัง 

เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 

แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

- ส้านักปลัด 
- กองยุทธศาสตร์ ฯ 
- ส้านักคลัง 

2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน - ส้านักช่าง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

- ส้านักช่าง 
- ส้านักการประปา 

การเศรษฐกิจ การพาณิชย ์ - ส้านักการประปา 
3 ด้านสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข - กองการแพทย์ 

- กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

เคหะและชุมชน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

4 ด้านสังคม  การศึกษา  
ศาสนา  และวัฒนธรรม 

บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป - กองยุทธศาสตร์ ฯ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

- กองยุทธศาสตร์ ฯ 
- ส้านักการศึกษา 
- กองสวัสดิการสังคม 
- ส้านักปลัด 

การด้าเนินงานอ่ืน งบกลาง - กองสวัสดิการสังคม 
บริการชุมชนและสังคม การศึกษา - ส้านักการศึกษา 

การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- ส้านักการศึกษา 

สังคมสงเคราะห ์ - กองสวัสดิการสังคม 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

5 ด้านสาธารณสุข  และการ
กีฬา 

บริการชุมชนและสังคม การศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ 

- ส้านักการศึกษา 

สาธารณสุข - กองการแพทย์ 
- กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 
- กองสวัสดิการสังคม 

เคหะและชุมชน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

6 ด้านเศรษฐกิจ บริการชุมชนและสังคม การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- ส้านักปลัด 

รวม 6 4 11 9 



ผ.01 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิน่ 
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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 8 1,210,000 8 1,210,000 9 6,210,000 8 1,210,000 8 1,210,000 41 11,050,000

   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 255,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 255,000

รวม 9 1,465,000 8 1,210,000 9 6,210,000 8 1,210,000 8 1,210,000 42 11,305,000

2.) ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

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

   2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 82 339,490,675 21 522,152,720 14 498,138,000 10 176,619,000 9 117,709,170 136 1,654,109,565

   2.3  แผนงานการพาณิชย์ 11 809,536,700 2 310,000,000 2 310,000,000 2 310,000,000 2 310,000,000 19 2,049,536,700

รวม 93 1,149,027,375 23 832,152,720 16 808,138,000 12 486,619,000 11 427,709,170 155 3,703,646,265

3.) ด้ำนส่ิงแวดล้อม  และทรัพยำกรธรรมชำติ

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

   3.2  แผนงานเคหะและชุมชน 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 5 1,000,000

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

รวม 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 5 1,000,000

เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

ยุทธศำสตร์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2570 รวม 5 ปีปี 2569
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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 1 2,300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,300,000

   4.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 1,448,400 4 1,379,500 4 1,379,500 4 1,379,500 4 1,379,500 21 6,966,400

   4.3  แผนงานการศึกษา 42 361,859,500 42 361,859,500 42 361,859,500 42 361,859,500 42 361,859,500 210 1,809,297,500

   4.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 13 5,040,000 13 5,040,000 13 5,040,000 13 5,040,000 13 5,040,000 65 25,200,000

   4.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 19 25,507,300 17 10,400,000 17 10,400,000 17 10,400,000 17 10,400,000 87 67,107,300

   4.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 17 9,162,000 17 9,162,000 17 9,162,000 17 9,162,000 17 9,162,000 85 45,810,000

   4.7  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9 7,632,500 0 0 0 0 0 0 0 0 9 7,632,500

   4.8  แผนงานงบกลาง 3 145,773,600 3 149,900,400 3 154,027,200 3 158,154,000 3 162,280,800 15 770,136,000

รวม 109 558,723,300 96 537,741,400 96 541,868,200 96 545,995,000 96 550,121,800 493 2,734,449,700

5.) ด้ำนสำธำรณสุข  และกำรกีฬำ

   5.1  แผนงานสาธารณสุข 29 27,557,500 28 31,860,500 28 23,810,500 28 28,610,500 28 23,810,500 141 135,649,500

   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 0 0 0 0

  5.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 1,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,800,000

รวม 30 29,357,500 28 31,860,500 28 23,810,500 28 28,610,500 28 23,810,500 142 137,449,500

6.) ด้ำนเศรษฐกิจ

   6.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 6 4,150,000 6 4,150,000 6 4,150,000 6 4,150,000 6 4,150,000 30 20,750,000

รวม 6 4,150,000 6 4,150,000 6 4,150,000 6 4,150,000 6 4,150,000 30 20,750,000

รวมท้ังส้ิน 248 1,742,923,175 162 1,407,314,620 156 1,384,376,700 151 1,066,784,500 150 1,007,201,470 867 6,608,600,465

ยุทธศำสตร์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี



ผ.01/1 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา   

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 
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แบบ ผ.01/1

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)

11 23,347,000 3 13,094,720  -  -  -  -  -  - 14 36,441,720

รวมท้ังสิน 11 23,347,000 3 13,094,720  -  -  -  -  -  - 14 36,441,720

โครงกำรพัฒนำ
ท่ีน ำมำจำก

แผนพัฒนำหมู่บ้ำน
แผนพัฒนำชุมชน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ปี 2566 รวม 5 ปีปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570



ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

สำหรับองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 



109

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
1.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการ "วันท้องถ่ินไทย" เพ่ือร าลึกถึงพระมหากรุณา 1. จัดพิธีถวายราช 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1.ผู้เข้าร่วมโครงการ ส านักปลัดเทศบาล

ธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จ สักการะและกล่าว โครงการมีความพึงพอใจ ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายราชสดุดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 แห่งพระบาทสมเด็จ

ท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

ให้ประกาศจัดต้ังสุขาภิบาล พระจุลจอมเกล้า 2.พนักงานตระหนักถึง

ท่าฉลอมข้ึนเป็นสุขาภิบาล เจ้าอยู่หัว บทบาทในการให้บริการ

หัวเมืองนอกมณฑลกรุงเทพ 2. จัดกิจกรรม ประชาชน

มหานครแห่งแรกของ สาธารณประโยชน์ 3.ประชาชนเข้าใจบทบาท

ประเทศไทย เม่ือวันท่ี 18 และความส าคัญของ

มี.ค.-48 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ในการพัฒนา

4.ทุกส่วนราชการร่วมกัน

ท ากิจกรรมสาธารณ-

ประโยชน์

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการเลือกต้ังสมาชิกสภา - เพ่ือจัดการเลือกต้ังสมาชิก จัดการเลือกต้ัง - - 5,000,000 - - เลือกต้ังสมาชิกสภา มีสมาชิกสภาเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

เทศบาลและนายกเทศมนตรี  สภาเทศบาลและนายก จ านวน 1 คร้ัง เทศบาลและนายก และนายก เพ่ือบริหาร

นครนครศรีธรรมราช  เทศมนตรีเทศบาลนคร จ านวน 1 คร้ัง งานเทศบาล

 นครศรีธรรมราช

3 โครงการ "การจัดพิธีถวาย 1.เพ่ือให้เป็นไปตามมติของ 1. จัดพิธีบวงสรวง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1.เทศบาลท าภารกิจท่ี ส านักปลัดเทศบาล

ราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 2. จัดพิธีทางสงฆ์ โครงการมีความพึงพอใจ จังหวัดมอบหมายได้ส าเร็จ

พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช" ท่ีมอบหมายให้ ทน.นศ. 3. จัดพิธีถวายราชสักการะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 บรรลุตามวัตถุประสงค์

เป็นเจ้าภาพหลัก ในการจัด 4. จัดพิธีสรงน้ า 2.หน่วยงานต่าง ๆ และ

ประกอบพิธีฯ พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ประชาชนได้ร่วมถวาย

2.เพ่ือให้หน่วยงานและ ราชสักการะฯ

ประชาชนได้ร่วมกันถวาย 3.สร้างความสัมพันธ์ท่ีดี

ราชสักการะ ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 

3.เพ่ือเชิดชูพระเกียรติของ และประชาชน

สมเด็จพระเจ้าศรีธรรมา-

โศกราช

4.เพ่ือแสดงออกถึงความ

จงรักภักดี และน้อมร าลึก

ในพระมหากรุณาธิคุณฯ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการ "วันเทศบาล" 1.เพ่ือเชิดชูความส าคัญของ 1.จัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิ 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ ส านักปลัดเทศบาล

การปกครองท้องถ่ินในรูปแบบ 2.จัดพิธีอ่านสารจาก โครงการมีความพึงพอใจ ตระหนักถึงความส าคัญ

ของเทศบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการปกครองท้องถ่ิน

2.เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี มหาดไทย เน่ืองในวันเทศบาล 2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้

ในหมู่คณะ 3.พิธีทางศาสนาพุทธและ แลกเปล่ียนความคิดเห็น

3.เพ่ือเป็นสิริมงคลและ อิสลาม ซ่ึงกันและกัน

สร้างขวัญก าลังใจให้แก่ 4.รับฟังนโยบายจากผู้บริหาร 3.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีขวัญ

ผู้มาร่วมกิจกรรม 5.กิจกรรมสาธารณประโยชน์ และก าลังใจในการปฏิบัติ

4.เพ่ือร่วมรับฟังนโยบาย หน้าท่ี

จากผู้บริหาร 4.น านโยบายของผู้บริหาร

ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น

รูปธรรม

5 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 1.เพ่ือเทิดพระเกียรติ และ 1.จัดพิธีถวายสักการะ และ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1.เทศบาลได้ร่วมกัน ส านักปลัดเทศบาล

สมเด็จพระศรีนครินทรา- น้อมร าลึกถึงสมเด็จ ถวายราชสดุดี โครงการมีความพึงพอใจ เทิดพระเกียรติ และ

บรมราชชนนี เน่ืองใน พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2.กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 น้อมร าลึกสมเด็จพระศรี-

วันคล้ายวันพระราชสมภพ 2.เพ่ือแสดงออกถึงความ นครินทราบรมราชชนนี

จงรักภักดี และส านึกใน 2.ร่วมกันแสดงออกถึง

พระมหากรุณาธิคุณฯ ความจงรักภักดี

3.เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล 3.ร่วมกันถวายเป็น

พระราชกุศลฯ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการจิตอาสา "เราท าความ 1.เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ 1.พัฒนาและปรับปรุงสถานท่ี 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกัน ส านักปลัดเทศบาล

ดี ด้วยหัวใจ" แสดงออกถึงความจงรักภักดี สาธารณะ ทางเดิน ถนน โครงการมีความพึงพอใจ ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

และน้อมร าลึกถึงในพระมหา คูคลอง ล าห้วยต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ 2.ท าความสะอาด ดูแลรักษา 2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้

พระเจ้าอยู่หัว ส่ิงแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ ร่วมกันสืบสานพระราช

2.เพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน และปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ี ปณิธานพระบาทสมเด็จ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สาธารณะต่าง ๆ ในเขต พระเจ้าอยู่หัว

3.เพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกัน เทศบาล 3.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้

ขับเคลือนท ากิจกรรม เพ่ือ ร่วมกันขับเคล่ือนท ากิจกรรม

พัฒนา ท าความสะอาด และ เพ่ือพัฒนา ท าความสะอาด

ปรับปรุงสภาพแวดล้อม และปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ให้ดีย่ิงข้ึน สภาพแวดล้อมให้ดีย่ิงข้ึน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 จัดท าแผนพัฒนา  - เพ่ือแสดงแนวทางการ  - จัดท าเอกสารแผน 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000       - การจัดท าแผนฯ  - เทศบาลมีแผนพัฒนา กองยุทธศาสตร์

งบประมาณ และ พัฒนาในช่วงห้าปีท่ีมีความ พัฒนาท้องถ่ิน แล้วเสร็จทันก า เพ่ือน าไปปฏิบัติให้สอด และงบประมาณ

การติดตาม สอดคล้องและสนองตอบ (พ.ศ.2566-2570) หนดตามระเบียบฯ คล้องกับแผนยุทธศาสตร์

ประเมินผล ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลนครนคร การพัฒนาท่ีได้จัดท าไว้

อย่างมีประสิทธิภาพ ศรีธรรมราช และใช้เป็นหนทางในการ

ด าเนินการพัฒนาช่วง

ห้าปีได้อย่างมี

 - เพ่ือแสดงรายละเอียด  - จัดท าเอกสาร  - จัดท างบประมาณ ประสิทธิภาพ

ประมาณการรับ-จ่ายอย่าง งบประมาณรายจ่าย แล้วเสร็จทันก า  - เทศบาลมีงบประมาณ

มีระบบ และเป็นเคร่ืองมือ ประจ าปี หนดตามระเบียบฯ ประจ าปีท่ีเป็นเคร่ืองมือ

ควบคุมการด าเนินงานใน พ.ศ.2566 - 2570 ควบคุมการใช้จ่าย

อนาคต งบประมาณ

 - เพ่ือแสดงรายละเอียด  - จัดท าเอกสารแผนการ  - จัดท าแผนการ  - ท าให้ทราบช่วงระยะ

โครงการพัฒนาและกิจกรรม ด าเนินงาน ประจ าปีงบ ด าเนินงานแล้ว เวลาด าเนินการของ

ท่ีจะด าเนินการในเขต ประมาณ พ.ศ.2566 - เสร็จทันก าหนด แต่ละโครงการ

เทศบาล และใช้เป็นเคร่ือง 2570 ตามระเบียบฯ  - เกิดความสะดวกใน

มือในการติดตามและ การติดตามและประเมิน

ประเมินผลโครงการให้เป็น ผลโครงการ

ไปอย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - เพ่ือให้การบริหารและการ  - ติดตามและประเมินผล มีรายงานการติด  - ท าให้ได้ทราบผลการ

ด าเนินโครงการเป็นไปอย่าง การด าเนินงานตามแผน ตามประเมินผล ด าเนินงานและปัญหา

มีประสิทธิภาพ พัฒนาเทศบาล ประจ าปี และแล้วเสร็จทัน อุปสรรคในการด าเนิน

 - เพ่ือประเมินผลสัมฤทธ์ พ.ศ.2566 - 2570 ก าหนดระยะเวลา งานตามแผนพัฒนาและ

และเป็นการตรวจสอบผลการ ตามระเบียบฯ ได้ด าเนินการแก้ไข

ด าเนินงาน กระบวนการ ปรับปรุง

ด าเนินงาน ผลผลิต ผลกระ

ทบท่ีเกิดจากการปฎิบัติตาม

โครงการท่ีเป็นผลมาจากการ

ใช้จ่ายงบประมาณ

 - เพ่ือให้ได้รับทราบความ

คิดเห็นของประชาชนและ

ระดับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนต่อผลการด าเนิน

งานตามโครงการและ

กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล

 - เพ่ือเป็นการสะท้อนผล ประเมินผลการปฏิบัติ ร้อยละความพึง สามารถน าข้อมูลท่ีได้

การปฏิบัติงานของเทศบาล ราชการ พอใจของผู้มาใช้ มาปรับปรุงประสิทธิภาพ

อย่างแท้จริง และได้รับ บริการในเทศบาล การปฏิบัติงานและวาง

ข้อมูลย้อนกลับด้านผลงาน ไม่น้อยกว่า 70% แผนการบริหารงาน

บุคคลให้ดีย่ิงข้ึน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 จัดท าแผนการบริหาร  - เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับ  - ส านัก กอง ฝ่ายต่างๆ 20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        การจัดการควบคุม  - ท าให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับ กองยุทธศาสตร์

จัดการความเส่ียง ทราบข้ันตอน และกระบวน ในสังกัดเทศบาลนคร ความเส่ียงอยู่ใน ทราบข้ันตอน และ และงบประมาณ

การในการบริหารจัดการ นครศรีธรรมราช ระดับท่ียอมรับได้ กระบวนการในการบริหาร

ความเส่ียงของเทศบาลนคร ระบุความเส่ียง ประเมิน ร้อยละ 90 จัดการความเส่ียงของ

นครศรีธรรมราช ความเส่ียง จัดการ เทศบาลนคร

 - เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการ ความเส่ียง ในส่วนท่ี นครศรีธรรมราช

บริหารจัดการความเส่ียงของ รับผิดชอบ  - มีเคร่ืองมือในการ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  - จัดท าเอกสารแผน บริหารจัดการความเส่ียง

 - เพ่ือให้ส านัก กอง ฝ่ายต่างๆ การบริหารจัดการความ ของเทศบาลนคร

ในสังกัดเทศบาลใช้ระบบการ เส่ียงเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

บริหารจัดการความเส่ียงเป็น นครศรีธรรมราช  - ส านัก กอง ฝ่ายต่างๆ

เคร่ืองมือในการลดหรือ ได้ใช้ระบบการบริหาร

ป้องกันความเสียหายจาก จัดการความเส่ียงเป็น

กระบวนการด าเนินงานท่ีจะ เคร่ืองมือในการลดหรือ

ส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิด ป้องกันความเสียหายจาก

ความเสียหายท้ังระดับบุคคล กระบวนการด าเนินงานท่ี

และองค์กร จะส่งผลกระทบหรือก่อ

ให้เกิดความเสียหาย

ท้ังระดับบุคคลและองค์กร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 จัดท าแผนปฏิบัติการ  - เพ่ือยกระดับเจตจ านงทาง  - ส านัก กอง ฝ่ายต่างๆ 20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        ผลการด าเนินงาน  - เทศบาลนครนครศรี กองยุทธศาสตร์

ป้องกันการทุจริต การเมืองในการต่อต้านการ ในสังกัดเทศบาลนคร ตามแผนปฏิบัติการ ธรรมราชมีแผนปฏิบัติ และงบประมาณ

ทุจริตของผู้บริหาร และ นครศรีธรรมราชจัดท า ป้องกันการทุจริต การป้องกันการทุจริต

บุคลากรเทศบาลนครนคร โครงการ/กิจกรรม/ ไม่น้อยกว่า เป็นแนวทางขับเคล่ือน

ศรีธรรมราช มาตรการแผนปฏิบัติการ ร้อยละ 70 ด้านการป้องกันการ

 - เพ่ือก าหนดแนวทางการ ป้องกันการทุจริต ทุจริตท่ีเป็นรูปธรรมใน

ขับเคล่ือนด้านการป้องกัน  - จัดท าเอกสารแผน การปฏิบัติ

การทุจริตของ ปฏิบัติการป้องกันการ  - บุคลากรของเทศบาล

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทุจริต เทศบาลนคร รวมถึงประชาชนในเขต

 - เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับ นครศรีธรรมราช เทศบาลมีจิตส านึก

ผิดชอบในผลประโยชน์ของ รับผิดชอบในผล

สาธารณะของบุคลากรของ ประโยชน์ของสาธารณะ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มากข้ึน

รวมถึงประชาชนในเขต  - การบริหารราชการ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ของเทศบาลนครนคร

 - เพ่ือให้การบริหารราชการ ศรีธรรมราชเป็นไปตาม

ของเทศบาลนครนคร หลักการบริหารกิจการ

ศรีธรรมราชเป็นไปตาม บ้านเมืองท่ีดี

หลักการบริหารกิจการบ้าน (Good Governance)

เมืองท่ีดี (Good Governance)

รวม 9 โครงการ 1,210,000 1,210,000 6,210,000 1,210,000 1,210,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



117

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างต่อเติม 1.ใช้เป็นสถานท่ีจอดรถของ ก่อสร้างต่อเติมหลังคา 255,000 - - - - ๑.มีพ้ืนท่ีส าหรับจอด ๑.เจ้าหน้าท่ีและ ส านักปลัดเทศบาล

หลังคาอาคารสถานี เจ้าหน้าท่ี และประชาชน อาคารสถานีดับเพลิง รถของเจ้าหน้าท่ีและ ประชาชนมีสถานท่ีจอดรถ

ดับเพลิงย่อย ท่ีมาติดต่อราชการ ย่อย สถานีดับเพลิง ประชาชนท่ีมาติดต่อ ๒.เป็นสถานท่ีท า
สถานีดับเพลิงศูนย์เบญจม 2.ใช้ส าหรับท า ศูนย์เบญจม ราชการอย่างเพียงพอ กิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมต่างๆ ขนาด 6 x 12 เมตร ๒.เป็นสถานท่ีส าหรับ
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ท ากิจกรรมต่างๆ
72 ตารางเมตร
ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

รวม 1 โครงการ 255,000 0 0 0 0

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีสัญจร  -โคมสัญญาณไฟจราจร  -  -  - 7,000,000  - ประชาชนมีความ ประชาชนท่ีใช้ถนน ส านักช่าง

ถนนราชด าเนิน จากส่ีแยก ไป-มา มีความปลอดภัย (สีเขียวและสีแดง ขนาด พึงพอใจร้อยละ 80 สัญจรไป-มา มีความ
ตลาดแขก ไปทางทิศเหนือ ในการใช้ถนน ไม่น้อยกว่า 300 มม. ปลอดภัย
ถึงสุดเขตเทศบาลฯ บริเวณ สีเหลืองขนาดไม่น้อย

สนามกีฬากลางฯ กว่า 400 มม. มีนาฬิกา

ในตัว

 -เสาเหล็ก 8 เหล่ียม

สูงไม่น้อยกว่า 6.50 

เมตร แขนยาวไม่น้อย

กว่า 5.00 เมตร 

 -เสาเหล็กขนาดไม่น้อย

กว่า 4.00 น้ิว 

สูงไม่น้อยกว่า 4.00เมตร

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 -ท่อเหล็กร้อยสาย
(ท่อประปา) ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 น้ิว 
 -ตู้ควบคุมสัญญาณไฟ
จราจรพร้อมอุปกรณ์
ป้องกัน 
ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

2 ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีสัญจร  -โคมสัญญาณไฟจราจร 4,800,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ประชาชนท่ีใช้ถนน ส านักช่าง
ถนนราชด าเนิน จากส่ีแยก ไป-มา มีความปลอดภัย (สีเขียวและสีแดง ขนาด พึงพอใจร้อยละ 80 สัญจรไป-มา มีความ
ศาลามีชัย ถึงส่ีแยกประตู ในการใช้ถนน ไม่น้อยกว่า 300 มม. ปลอดภัย
ไชยสิทธ์ิ สีเหลืองขนาดไม่น้อย

กว่า 400 มม. มีนาฬิกา

ในตัว

 -เสาเหล็ก 8 เหล่ียม

สูงไม่น้อยกว่า 6.50 

เมตร แขนยาวไม่น้อย 

กว่า 5.00 เมตร 

 -เสาเหล็กขนาดไม่น้อย

กว่า 4.00 น้ิว 
สูงไม่น้อยกว่า 4.00เมตร
 -ท่อเหล็กร้อยสาย
(ท่อประปา) ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 น้ิว 
 -ตู้ควบคุมสัญญาณไฟ
จราจรพร้อมอุปกรณ์

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ท่ี โครงการ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ป้องกัน 

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

3 ติดต้ังสัญญาณไฟคนเดินข้าม เพ่ือให้ประชาชนมีความ  - เสา Mast Arm สูง  -  - 5,560,000  -  - ประชาชนมีความ ประชาชนมีความปลอด ส านักช่าง

ถนนราชด าเนิน จากส่ีแยก ปลอดภัยในการข้ามถนน ไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ภัยในการข้ามถนน

ตลาดแขก ไปทางทิศเหนือ ราชด าเนิน  - ดวงโคมไฟสัญญาณ ราชด าเนิน

ถึงสุดเขตเทศบาลฯ บริเวณ จราจร ขนาดไม่น้อยกว่า

สนามกีฬากลางฯ 300 มม. ชนิด LED

 - ดวงโคมไฟสัญญาณ

คนข้ามถนน ขนาดไม่

น้อยกว่า 200 มม. ชนิด

LED

 - เคร่ืองนับเวลาถอย

หลัง (LED)  3 หลัก

 - ตู้ควบคุมสัญญาณไฟ

คนเดินข้าม

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ติดต้ังสัญญาณไฟคนเดินข้าม เพ่ือให้ประชาชนมีความ  - เสา Mast Arm สูง  - 5,560,000  -  -  - ประชาชนมีความ ประชาชนมีความปลอด ส านักช่าง

ถนนราชด าเนิน จากส่ีแยก ปลอดภัยในการข้ามถนน ไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ภัยในการข้ามถนน

ศาลามีชัย ถึงส่ีแยกประตู ราชด าเนิน  - ดวงโคมไฟสัญญาณ ราชด าเนิน

ไชยสิทธ์ิ จราจร ขนาดไม่น้อยกว่า

300 มม. ชนิด LED

 - ดวงโคมไฟสัญญาณ

คนข้ามถนน ขนาดไม่

น้อยกว่า 200 มม. ชนิด

LED

 - เคร่ืองนับเวลาถอย

หลัง (LED)  3 หลัก

 - ตู้ควบคุมสัญญาณไฟ

คนเดินข้าม

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร เพ่ือแก้ไขปัญหาการ ระบบสัญญาณไฟ 3,000,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้แก้ไขปัญหาการ ส านักช่าง

ระบบกล้องตรวจวัดปริมาณ จราจรติดขัดในเขตเมือง จราจร พึงพอใจร้อยละ 80 จราจรติดขัดในเมือง

รถ บริเวณแยกคูขวาง นครศรีธรรมราช  - โคมสัญญาณไฟ นครศรีธรรมราช

จราจร LED แบบ 4 ได้มีประสิทธิภาพ

ดวงโคม  8 ชุด มากข้ึน

 - เคร่ืองนับเวลาถอย

หลัง 4 ชุด

 - บ่อพัก

 - สายเคเบิล ชนิด CV

 - ตู้ควบคุม  1 ตู้

ระบบกล้องตรวจวัด

ปริมาณรถ

 - กล้อง IP Camera

4 ตัว

 - เสาส าหรับติดต้ัง

กล้อง สูงไม่น้อยกว่า

6.00 เมตร พร้อมฐาน

4 ต้น

 - ชุดประมวลผลกล้อง

1 ชุด

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร เพ่ือแก้ไขปัญหาการ ระบบสัญญาณไฟ 3,000,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้แก้ไขปัญหาการ ส านักช่าง

ระบบกล้องตรวจวัดปริมาณ จราจรติดขัดในเขตเมือง จราจร พึงพอใจร้อยละ 80 จราจรติดขัดในเมือง

รถ บริเวณส่ีแยกถนน นครศรีธรรมราช  - เสาไฟจราจร แบบ นครศรีธรรมราช

ศรีปราชญ์ ตัดกับถนนปาก เสาสูง 1 ต้น ได้มีประสิทธิภาพ

นคร  - เสาไฟจราจร แบบ มากข้ึน

เสามาตรฐาน 2 ต้น

 - โคมสัญญาณไฟ

จราจร LED แบบ 4

ดวงโคม  4 ชุด

 - โคมสัญญาณไฟ

จราจร LED แบบ 3

ดวงโคม  4 ชุด

 - เคร่ืองนับเวลาถอย

หลัง 4 ชุด

 - บ่อพัก

 - สายเคเบิล ชนิด CV

ระบบกล้องตรวจวัด

ปริมาณรถ

 - กล้อง IP Camera

4 ตัว

 - เสาส าหรับติดต้ัง

กล้อง สูงไม่น้อยกว่า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6.00 เมตร พร้อมฐาน

4 ต้น

 - ชุดประมวลผลกล้อง

1 ชุด

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

7 ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร เพ่ือแก้ไขปัญหาการ ระบบสัญญาณไฟ 3,000,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้แก้ไขปัญหาการ ส านักช่าง

ระบบกล้องตรวจวัดปริมาณ จราจรติดขัดในเขตเมือง จราจร พึงพอใจร้อยละ 80 จราจรติดขัดในเมือง

รถ แยกท่าวัง นครศรีธรรมราช  - โคมสัญญาณไฟ นครศรีธรรมราช

จราจร LED แบบ 4 ได้มีประสิทธิภาพ

ดวงโคม  4 ชุด มากข้ึน

 - โคมสัญญาณไฟ

จราจร LED แบบ 3

ดวงโคม  4 ชุด

 - เคร่ืองนับเวลาถอย

หลัง 4 ชุด

 - บ่อพัก

 - สายเคเบิล ชนิด CV

ระบบกล้องตรวจวัด

ปริมาณรถ

 - กล้อง IP Camera

4 ตัว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - เสาส าหรับติดต้ัง

กล้อง สูงไม่น้อยกว่า

6.00 เมตร พร้อมฐาน

4 ต้น

 - ชุดประมวลผลกล้อง

1 ชุด

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

8 ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร เพ่ือแก้ไขปัญหาการ ระบบสัญญาณไฟ 3,000,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้แก้ไขปัญหาการ ส านักช่าง

ระบบกล้องตรวจวัดปริมาณ จราจรติดขัดในเขตเมือง จราจร พึงพอใจร้อยละ 80 จราจรติดขัดในเมือง

รถ แยกตลาดแขก นครศรีธรรมราช  - โคมสัญญาณไฟ นครศรีธรรมราช

จราจร LED แบบ 4 ได้มีประสิทธิภาพ

ดวงโคม  4 ชุด มากข้ึน

 - โคมสัญญาณไฟ

จราจร LED แบบ 3

ดวงโคม  4 ชุด

 - เคร่ืองนับเวลาถอย

หลัง 4 ชุด

 - บ่อพัก

 - สายเคเบิล ชนิด CV

ระบบกล้องตรวจวัด

ปริมาณรถ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - กล้อง IP Camera

4 ตัว

 - เสาส าหรับติดต้ัง

กล้อง สูงไม่น้อยกว่า

6.00 เมตร พร้อมฐาน

4 ต้น

 - ชุดประมวลผลกล้อง

1 ชุด

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

9 ติดต้ังหมุดระบบโซล่าเซลล์ เพ่ือให้ประชาชนท่ีสัญจร  - หมุดสะท้อนแสงแบบ  -  -  -  - 1,715,000 ประชาชนมีความ ประชาชนท่ีใช้ถนน ส านักช่าง

แบบไฟกระพริบ ไป-มา มีความปลอดภัย กระพริบพลังงานแสง พึงพอใจร้อยละ 80 สัญจรไป-มา มีความ

ถนนราชด าเนิน จากส่ีแยก ในการใช้ถนน อาทิตย์ บนเส้นจราจร ปลอดภัย

ตลาดแขก ไปทางทิศเหนือ ขนาดไม่น้อยกว่า 113 x

ถึงสุดเขตเทศบาลฯ บริเวณ 113 x 63 มม. จ านวน

สนามกีฬากลางฯ 532 อัน ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 ติดต้ังหมุดระบบโซล่าเซลล์ เพ่ือให้ประชาชนท่ีสัญจร  - หมุดสะท้อนแสงแบบ  -  -  -  - 1,900,000 ประชาชนมีความ ประชาชนท่ีใช้ถนน ส านักช่าง

แบบไฟกระพริบ ไป-มา มีความปลอดภัย กระพริบพลังงานแสง พึงพอใจร้อยละ 80 สัญจรไป-มา มีความ

ถนนราชด าเนิน จากส่ีแยก ในการใช้ถนน อาทิตย์ บนเส้นจราจร ปลอดภัย

ศาลามีชัย ถึงส่ีแยกประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 113 x

ไชยสิทธ์ิ 113 x 63 มม. จ านวน

650 อัน ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

11 ตีเส้นจราจรบนผิวทาง และ เพ่ือให้ประชาชนท่ีสัญจร  - ตีเส้นจราจรบนผิวทาง  -  -  - 3,480,000  - ประชาชนมีความ ประชาชนท่ีใช้ถนน ส านักช่าง

ทาสีขอบทางเท้า ไป-มา มีความปลอดภัย ตามข้อก าหนดการจัดท า พึงพอใจร้อยละ 80 สัญจรไป-มา มีความ

ถนนราชด าเนิน จากส่ีแยก ในการใช้ถนน เคร่ืองหมายจราจรบน ปลอดภัย

ตลาดแขก ไปทางทิศเหนือ ผิวทาง กรมทางหลวง

ถึงสุดเขตเทศบาลฯ บริเวณ กระทรวงคมนาคม ฉบับ

สนามกีฬากลางฯ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 

2551  พ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 1,995.00 ตาราง

เมตร

 - ทาสีขอบทางเท้า 

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

5,320.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



128

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 ตีเส้นจราจรบนผิวทาง และ เพ่ือให้ประชาชนท่ีสัญจร  - ตีเส้นจราจรบนผิวทาง  -  -  - 1,989,000  - ประชาชนมีความ ประชาชนท่ีใช้ถนน ส านักช่าง

ทาสีขอบทางเท้า ไป-มา มีความปลอดภัย ตามข้อก าหนดการจัดท า พึงพอใจร้อยละ 80 สัญจรไป-มา มีความ

ถนนราชด าเนิน จากส่ีแยก ในการใช้ถนน เคร่ืองหมายจราจรบน ปลอดภัย

ศาลามีชัย ถึงส่ีแยกประตู ผิวทาง กรมทางหลวง

ไชยสิทธ์ิ กระทรวงคมนาคม ฉบับ

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 

2551  พ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 2,393.00 ตาราง

เมตร

 - ทาสีขอบทางเท้า 

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

2,840.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



129

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีสัญจร  -โคมสัญญาณไฟจราจร 1,200,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ประชาชนท่ีใช้ถนน ส านักช่าง

ถนนพัฒนาการคูขวาง ไป-มา มีความปลอดภัย (สีเขียวและสีแดง ขนาด พึงพอใจร้อยละ 80 สัญจรไป-มา มีความ

บริเวณตลาดเสาร์-อาทิตย์ ในการใช้ถนน ไม่น้อยกว่า 300 มม. ปลอดภัย 

สีเหลืองขนาดไม่น้อย

กว่า 400 มม. มีนาฬิกา

ในตัว)

 -เสาเหล็ก 8 เหล่ียม

สูงไม่น้อยกว่า 6.50 เมตร

แขนยาวไม่น้อยกว่า 

6.50 เมตร จ านวน 2 ต้น

 -เสาเหล็กขนาดไม่น้อย

กว่า 4 น้ิว ยาวไม่น้อย

กว่า 3.50 เมตร จ านวน

2 ต้น

 -บ่อพัก จ านวน 4 ชุด

 -ท่อเหล็กร้อยสาย

(ท่อประปา) ขนาดไม่

น้อยกว่า 2 น้ิว จ านวน

ไม่น้อยกว่า 10 ท่อน

 -ตู้ควบคุมสัญญาณไฟ

จราจรพร้อมอุปกรณ์

ป้องกัน จ านวน 1 ชุด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

14 การศึกษาการระบายน้ า เพ่ือศึกษาความลึก ส ารวจและจัดท าแบบ  - 4,550,000  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ทราบถึงลักษณะ ส านักช่าง

ในเขตเทศบาลนครนครศรี ความยาว ค่าระดับของ รายละเอียด รูปแปลน พึงพอใจร้อยละ 80 ความสูงต่ าของพ้ืนท่ี

ธรรมราช คลองระบายน้ าและคู รูปตัด ขนาด ความลึก และรายละเอียดภูมิ

ระบายน้ า ในเขตเทศบาล ความยาว ค่าระดับของ ประเทศในแนว

นครนครศรีธรรมราช  - คลองระบายน้ า ศูนย์กลาง ของคลอง

น าไปสู่การแก้ไขปัญหา ธรรมชาติ จ านวน 6 สาย ระบายน้ าอย่างละเอียด

น้ าท่วมขังท่ีตรงจุด ความยาวไม่น้อยกว่า เพ่ือน าไปสู่การแก้ไข

13.00 กิโลเมตร ปัญหาเร่ืองการระบาย

 - คูระบายน้ าข้างถนน น้ า อย่างแท้จริง

สายหลักในเขตเทศบาลฯ

จ านวน 5 สาย ความยาว

ไม่น้อยกว่า 32.00

กิโลเมตร

 - คูระบายน้ าข้างถนน

สายรองในเขตเทศบาลฯ

จ านวน 355 สาย

ความยาวไม่น้อยกว่า

109.00 กิโลเมตร

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง รางระบายน้ า ค.ส.ล. 400,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้บ้านเรือนของ ส านักช่าง

ซอยเพชรสงค์ บ้านเรือนของประชาชน ภายในกว้าง 0.40 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ประชาชนไม่ได้รับความ

ยาว 88.00 เมตร เดือดร้อนจากปัญหา

ตามรูปแบบและรายการ น้ าท่วมขัง

ของเทศบาล

16 ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติก เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนน  หนา 0.05 เมตร 1,500,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

คอนกรีต และรางระบายน้ า สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 3.50-4.50 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ค.ส.ล. ซอยก้าวหน้า เมตร ยาว 208.00 ใช้ถนน

แยก 1 - ซอยตีนเป็ด เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 832.00

ตารางเมตร พร้อมตี

เส้นจราจร และราง

ระบายน้ า ค.ส.ล. (ฝ่ัง

ทิศเหนือ) ภายในกว้าง

0.40 เมตร ยาว 

208.00 เมตร  ราง

ระบายน้ า ค.ส.ล. (ฝ่ัง

ทิศใต้) ภายในกว้าง

0.40 เมตร ยาว 

208.00 เมตร ตามรูป

แบบและรายการของ

เทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนน  หนา 0.15 เมตร 3,200,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

รางระบายน้ า ค.ส.ล. สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 4.10-5.70 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ซอยตีนเป็ด (จากถนน เมตร ยาว 233.00 ใช้ถนน

นครศรีฯ-หัวไทร ไปทาง เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

ทิศตะวันออก) น้อยกว่า 1,110.00

ตารางเมตร และราง

ระบายน้ า ค.ส.ล. (ด้าน

ทิศเหนือ) ภายในกว้าง

0.40 เมตร ยาว 

233.00 เมตร ราง

ระบายน้ า ค.ส.ล. (ด้าน

ทิศใต้) ภายในกว้าง

0.40 เมตร ยาว

233.00 เมตร พร้อม

พร้อมวางท่อเมน

ประปาท้ัง 2 ฝ่ัง ยาว

233.00 เมตร ตาม

รูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติก เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนน  หนา 0.05 เมตร 1,600,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

คอนกรีต และรางระบายน้ า สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 4.00-4.50 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ค.ส.ล. ซอยก้าวหน้า แยก 2 - เมตร ยาว 213.00 ใช้ถนน

ซอยตีนเป็ด เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 905.00

ตารางเมตร พร้อมตีเส้น

จราจร และรางระบาย

น้ า ค.ส.ล. (ฝ่ังทิศเหนือ)

ภายในกว้าง 0.40

เมตร ยาว 218.00 เมตร

รางระบายน้ า ค.ส.ล.

(ฝ่ังทิศใต้) ภายใน

กว้าง 0.40 เมตร ยาว

208.00 เมตร พร้อม

วางท่อเมนประปา 

ท้ัง 2 ฝ่ัง ตามรูปแบบ

และรายการของ

เทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติก เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนน  หนา 0.05 เมตร 2,300,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

คอนกรีต และรางระบายน้ า สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 3.50-4.00 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ค.ส.ล. ซอยก้าวหน้า แยก 3 - เมตร ยาว 215.00 ใช้ถนน

ซอยตีนเป็ด เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 806.00

ตารางเมตร และราง

ระบายน้ า ค.ส.ล. (ฝ่ัง

ทิศเหนือ) ภายในกว้าง

0.40 เมตร ยาว 

223.00 เมตร ราง

ระบายน้ า ค.ส.ล.

(ฝ่ังทิศใต้) ภายในกว้าง

0.40 เมตร ยาว 

220.00 เมตร พร้อม

วางท่อเมนประปา

ท้ัง 2 ฝ่ัง ตามรูปแบบ

และรายการของ

เทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติก เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนน  หนา 0.05 เมตร 1,300,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

คอนกรีต และรางระบายน้ า สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 5.00-6.00 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ค.ส.ล. ซอยก้าวหน้า 4 เมตร ยาว 160.00 ใช้ถนน

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 880.00

ตารางเมตร และราง

ระบายน้ า ค.ส.ล.

(ฝ่ังทิศใต้) ภายในกว้าง

0.40 เมตร ยาว 

160.00 เมตร

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

21 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนน  หนา 0.25 เมตร 9,000,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

บริเวณแยกนาหลวง สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 14.00-35.00 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร ยาวออกไป ใช้ถนน

ไม่น้อยกว่าข้างละ

100.00 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 5,710.00 เมตร

พร้อมตีเส้นจราจร

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



136

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติก เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนน  หนา 0.05 เมตร 2,500,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

คอนกรีต และรางระบายน้ า สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 7.00-12.00 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ค.ส.ล. ซอยก้าวหน้า 5 เมตร ยาว 273.00 ใช้ถนน

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 2,593.00

ตารางเมตร และราง

ระบายน้ า ค.ส.ล.

(ท้ังสองฝ่ัง) ภายในกว้าง

0.40 เมตร ยาว 

546.00 เมตร

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนน  หนา 0.15 เมตร 3,300,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

รางระบายน้ า ค.ส.ล. สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 3.00-4.50 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ซอยนิพัทธ์ เมตร ยาว 260.00 ใช้ถนน

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 940.00

ตารางเมตร และราง

ระบายน้ า ค.ส.ล. 

(ฝ่ังทิศเหนือ) ภายใน

กว้าง 0.40 เมตร 

ยาว 260.00 เมตร

รางระบายน้ า ค.ส.ล.

(ฝ่ังทิศใต้) ภายในกว้าง

0.40 เมตร ยาว

260.00 เมตร พร้อม

วางท่อเมนประปา

ท้ัง 2 ฝ่ัง ตามรูปแบบ

และรายการของ

เทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติก เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนน  หนา 0.05 เมตร 2,300,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

คอนกรีต และทางเท้า สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 7.00-12.00 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

คอนกรีตพิมพ์ลาย ถนนท่าชี เมตร ยาว 233.00 ใช้ถนน

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 1,235.00

ตารางเมตร พร้อมตีเส้น

จราจร และทางเท้า

คอนกรีตพิมพ์ลาย ท้ัง

2 ฝ่ัง กว้าง 0.80-1.20

เมตร ยาว 130.00

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 312.00

ตารางเมตร พร้อมหล่อ

ขอบบ่อพักเปล่ียนฝาท่อ

จ านวน 14 ฝา และท่อ

ระบายน้ า ค.ส.ล. (ฝ่ัง

ทิศเหนือ) ขนาดเส้นผ่า

ศูนย์กลาง 0.60 เมตร

ยาว 130.00 เมตร

พร้อมวางท่อเมนประปา

ท้ัง 2 ฝ่ัง ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



139

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติก เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนน (เสริมไหล่ทาง) 1,200,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

คอนกรีต และรางระบายน้ า สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.05 เมตร กว้าง พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ค.ส.ล. ซอยพัฒนา 3 2.10-4.30 ยาว ใช้ถนน

359.00 เมตร 

เสริมไหล่ทางตาม

สภาพพ้ืนท่ี หนา 0.05

เมตร กว้าง 0.50-1.00

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 322.00

ตารางเมตร ถนน (ท้าย

ซอย) หนา 0.05 เมตร

กว้าง 4.50-5.00 เมตร

ยาว 39.00 เมตร หรือ

มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

195.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้ า 

ค.ส.ล. (ฝ่ังทิศตะวันตก)

ภายในกว้าง 0.40 เมตร

ยาว 39.00 เมตร

รางระบายน้ า ค.ส.ล.

(ฝ่ังทิศเหนือ) ภายใน

กว้าง 0.40 เมตร ยาว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

359.00 เมตร ราง

ระบายน้ า ค.ส.ล. (ฝ่ัง

ทิศใต้) ภายในกว้าง

0.40 เมตร ยาว 

288.00 เมตร ตาม

รูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

26 ก่อสร้างเข่ือนก าแพงกันดิน เพ่ือป้องกันน้ าท่วมให้กับ เข่ือนก าแพงกันดิน สูง 2,609,000    -  -  -  - ประชาชนมีความ แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ส านักช่าง

บริเวณคลองป่าเหล้า ด้านข้าง ประชาชน 4.00 เมตร ความยาว พึงพอใจร้อยละ 80 บ้านเรือนประชาชน

วัดโคกธาตุ รวมไม่น้อยกว่า 154.00

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

27 ก่อสร้างบานประตูระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง บานประตูระบายน้ า 250,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้บ้านเรือนของ ส านักช่าง

เปิด-ปิด (Flap Gate) บ้านเรือนของประชาชน แบบบาน Flap Gate พึงพอใจร้อยละ 80 ประชาชนไม่ได้รับความ

คลองป่าเหล้า บริเวณหลัง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า เดือดร้อนจากปัญหา

วัดโคกธาตุ 1.00 เมตร ยาวไม่ น้ าท่วมขัง

น้อยกว่า 1.00 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

1.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและราย

การของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 ก่อสร้างท่อบล็อกล าเหมือง เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง ท่อบล็อก ค.ส.ล. 5,000,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้บ้านเรือนของ ส านักช่าง

พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า บ้านเรือนของประชาชน ขนาด 1.20 x 1.20 พึงพอใจร้อยละ 80 ประชาชนไม่ได้รับความ

และท่อส่งน้ า ซอยทวดจริก x 1.00 เมตร ยาว เดือดร้อนจากปัญหา

ออก (ท้ายซอย) 95.00 เมตร และ น้ าท่วมขัง

ติดต้ังฝาตะแกรงเหล็ก

พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.

โดยติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า

และท่อส่งน้ า ยาวไม่

น้อยกว่า 150.00

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

29 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง รางระบายน้ า ค.ส.ล. 250,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้บ้านเรือนของ ส านักช่าง

ซอยหัวหว่อง 2 บ้านเรือนของประชาชน ภายในกว้าง 0.40 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ประชาชนไม่ได้รับความ

ยาว 58.00 เมตร เดือดร้อนจากปัญหา

ตามรูปแบบและรายการ น้ าท่วมขัง

ของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนน  หนา 0.15 350,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

รางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กว้าง 2.40-2.90 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

หัวหว่อง 3 เมตร ยาว 38.00 เมตร ใช้ถนน

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

97.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้ า ค.ส.ล.

ภายในกว้าง 0.40 เมตร

ยาว 38.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

31 ก่อสร้างถนนปูยางแอสฟัลท์ เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.05 เมตร 380,000     -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

ติกคอนกรีต ซอยสุขแก้ว สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 2.70-4.20 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร ยาว 137.00 ใช้ถนน

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 470.00

ตารางเมตร และฝา

ตะแกรงเหล็กพร้อม

ยกระดับฝารางระบาย

น้ า ค.ส.ล. จ านวน

24 ฝา ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

32 ก่อสร้างถนนปูยางแอสฟัลท์ เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.05 เมตร 495,000     -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

ติกคอนกรีต ซอยสระเรียง สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 5.70-7.40 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร ยาว 181.00 ใช้ถนน

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 1,125.00

ตารางเมตร และยก

ระดับฝาบ่อพักท่อ

ระบายน้ า จ านวน 24

ฝา พร้อมตีเส้นจราจร

ตามรูปแบบและราย

การของเทศบาล

33 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.15 เมตร 2,123,975  -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

ซอยนาวัด จากถนน สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 4.00-4.50 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

พัฒนาการคูขวาง ไปทาง ยาว 530.00 เมตร ใช้ถนน

ทิศตะวันตก ถึงถนนกรแก้ว หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

2,252.50 ตารางเมตร

พร้อมยกฝาบ่อพัก

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร 2,970,000   -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

ประตูขาว 2 สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 5.00 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ยาว 578.00 เมตร ใช้ถนน

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

2,842.00 ตาราง

เมตร พร้อมยกระดับ

ถนนและฝาบ่อพัก

ตามรูปแบบและราย

การของเทศบาล

35 ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติก เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.05 เมตร  - 3,590,720   -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

คอนกรีต ถนนกรแก้ว จาก สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 4.50-6.25 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ถนนรามราชท้ายน้ า ไปทาง เมตร ยาว 747.00 ใช้ถนน

ทิศใต้ถึงถนนประตูลอด เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 4,148.00

ตารางเมตร พร้อมยก

ระดับฝาบ่อพัก ตาม

รูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



145

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

36 ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติก เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.05 เมตร 1,680,840   -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

คอนกรีต ถนนรามราชท้าย สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 6.35-11.50 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

น้ า จากถนนศรีธรรมโศก ไป เมตร ยาว 256.00 ใช้ถนน

ทางทิศตะวันออก ถึงถนน เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

กรแก้ว น้อยกว่า 1,831.00

ตารางเมตร ตามรูป

แบบและรายการของ

เทศบาล

37 ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติก เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.05 เมตร  -  -  -  - 460,320    ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

คอนกรีต ซอยอัศวรักษ์ 2 สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 4.00 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

จากถนนศรีธรรมโศก ไปทาง ยาว 137.00 เมตร ใช้ถนน

ทิศตะวันตกถึงหลังตลาด หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

ท่าม้า 548.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและราย

การของเทศบาล

38 ก่อสร้างถนนปูยาง เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.05 เมตร 3,300,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 11.20-11.60 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ถนนประตูลอด เมตร ยาว 781.00 ใช้ถนน

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 8,924.00 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

39 ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติก เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.05 เมตร 808,100     -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

คอนกรีต ซอยเทพราช จาก สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 5.50 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ถนนศรีธรรมโศก ไปทางทิศ ยาว 175.00 เมตร ใช้ถนน

ตะวันตก ถึงถนนราชด าเนิน หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

962.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและราย

การของเทศบาล

40 ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติก เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.05 เมตร 1,451,520   -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

คอนกรีต ซอยเหมืองน้ า สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 6.00-8.00 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

จากซอยศรีธรรมโศก 6 ไป เมตร ยาว 239.00 ใช้ถนน

ทางทิศเหนือ ถึงซอยบุญนา เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

รอบ น้อยกว่า 1,668.00

ตารางเมตร ตามรูป

แบบและรายการของ

เทศบาล

41 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร 2,265,200   -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

ร่วมใจ จากถนนพัฒนาการ สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 3.00-3.70 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

คูขวาง ไปทางทิศตะวันตก เมตร ยาว 532.00 ใช้ถนน

ถึงถนนกรแก้ว เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 1,555.00

ตารางเมตร พร้อมยก

ระดับฝาบ่อพัก 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

42 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร 2,776,200   -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

มิตรสัมพันธ์ จากถนนพัฒนา สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 3.50-5.80 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

การคูขวาง ไปทางทิศตะวันตก เมตร ยาว 534.00 ใช้ถนน

ถึงถนนกรแก้ว เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 1,935.00

ตารางเมตร พร้อมยก

ระดับฝาบ่อพัก ตาม

รูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

43 ก่อสร้างยกระดับถนนและ เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.15 เมตร  - 7,400,000    -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

ทางเท้า ค.ส.ล. ถนนพะเนียด สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 6.50-13.60 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร ยาว 776.00 ใช้ถนน

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 5,818.00 ตาราง

เมตร และทางเท้า ค.ส.ล.

ท้ังสองข้างรวมพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 2,192.00

ตารางเมตร ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

44 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร 3,600,000   -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

และยกระดับรางระบาย สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 5.20-8.30 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ค.ส.ล. บริเวณถนนหลัง เมตร ยาว 506.40 ใช้ถนน

วิทยาลัยเทคนิคนครศรี เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

ธรรมราช  จุดเร่ิมต้นซอย น้อยกว่า 3,716.265

นพเก้า จุดส้ินสุดสามแยก ตารางเมตร และยก

ดอนไพร ระดับรางระบายน้ า

ค.ส.ล. ยาว 594.40

เมตร พร้อมยกระดับ

ฝาบ่อพัก ค.ส.ล. 1.30x

1.30 เมตร จ านวน 39

บ่อ และย้ายเสาไฟฟ้า

3 ต้น ฝ่ังทิศตะวันออก

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

45 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง รางระบายน้ า ค.ส.ล. 65,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้บ้านเรือนของ ส านักช่าง

บริเวณสามแยกท่าด่าน บ้านเรือนของประชาชน ภายในกว้าง 0.40 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ประชาชนไม่ได้รับความ

ยาว 19.00 เมตร เดือดร้อนจากปัญหา

ตามรูปแบบและรายการ น้ าท่วมขัง

ของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

46 ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติก เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.05 เมตร 1,600,000   -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

คอนกรีต และรางระบายน้ า สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 4.86-7.50 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ค.ส.ล. บริเวณถนนรอบ เมตร ยาว 325.40 ใช้ถนน

ตลาดสดคูขวาง เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 2,129.60

ตารางเมตร และราง

ระบายน้ า ค.ส.ล.

ภายในกว้าง 0.40

เมตร ยาว 164.00

เมตร พร้อมยกระดับ

รางระบายน้ า ค.ส.ล.

(เดิม) ภายในกว้าง

0.40 เมตร ยาว

218.00 เมตร และ

ยกระดับบ่อพัก ค.ส.ล.

(เดิม) หนา 1.30x1.30

เมตร จ านวน 13 บ่อ

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

47 ปรับปรุงทางเท้า ถนน เพ่ือความเป็นระเบียบ ทางเท้ากว้าง 1.90-  - 2,104,000  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ถนนราชด าเนิน ส านักช่าง

ราชด าเนิน จากสะพาน เรียบร้อย ของถนน 3.20 เมตร ยาว พึงพอใจร้อยละ 80 มีความสวยงาม เป็น

ราเมศวร์ ไปทางทิศเหนือ ราชด าเนิน 479.00 เมตร หรือ ระเบียบมากข้ึน

ถึงตลาดเย็น (ท้ัง 2 ฝ่ัง) มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

1,039.97 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

48 ปรับปรุงทางเท้าพิมพ์ลาย เพ่ือความเป็นระเบียบ ทางเท้ากว้าง 1.25-  - 4,797,000  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ถนนท่าโพธ์ิ ส านักช่าง

ถนนท่าโพธ์ิ จากถนน เรียบร้อย ของถนน 4.53 เมตร ยาว พึงพอใจร้อยละ 80 มีความสวยงาม เป็น

พัฒนาการคูขวาง ไปทาง ท่าโพธ์ิ 1,126.00 เมตร หรือ ระเบียบมากข้ึน

ทิศตะวันตก ถึงบริเวณ มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

หน้าวัดท่าโพธ์ิ (ท้ัง 2 ฝ่ัง) 2,453 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

49 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.15 320,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

รางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กว้าง 1.36-1.86 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ข้างโรงแรมปุระนคร เมตร ยาว 82.00 เมตร ใช้ถนน

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

142.14 ตารางเมตร

และรางระบายน้ า ค.ส.ล.

ภายในกว้าง 0.40 เมตร

ยาว 84.80 เมตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

50 ยกระดับฝารางระบายน้ า เพ่ือความปลอดภัยในการ ยกระดับฝารางระบาย 370,000     -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

ค.ส.ล. ด้านทิศเหนือและ สัญจรไปมาของประชาชน น้ า ค.ส.ล. กว้าง 0.65 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ทิศใต้ ถนนท่าวัง เมตร ยาว 310.00 ใช้ถนน

 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 201.50

ตารางเมตร ตามรูป

แบบและรายการของ

เทศบาล

51 ก่อสร้างลานกีฬา ค.ส.ล. เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ี ลาน ค.ส.ล. หนา  -  -  -  - 700,000    ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนมี ส านักช่าง

ชุมป่าโล่ง บริเวณริมคลอง ส าหรับออกก าลังกาย 0.15 เมตร กว้าง พึงพอใจร้อยละ 80 สถานท่ีส าหรับออก

สะพานหมอไหว 24.00 เมตร ยาว ก าลังกาย

32.00 เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

577.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและราย

การของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

52 ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติก เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.05 เมตร 9,570,000    -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

คอนกรีต จุดเร่ิมต้นโครงการ สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 8.00-25.00 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ถนนเทวราช ถนนหน้าวัดศรีทวี ยาว 1,942.00 เมตร ใช้ถนน

ถนนยมราช ถนนวัดคิด ถนน หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

เนรมิต ถนนกาชาด ถนน 21,311.00 ตารางเมตร

สะเดียงทอง จุดส้ินสุดโครงการ และวางท่อเมนประปา

จรดถนนกะโรม  พร้อมวาง พร้อมประสานเข้ามาตร

ท่อเมนประปา วัดน้ าเดิม ยาวไม่น้อย

กว่า 1,600.00 เมตร

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

53 ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติก เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.05 เมตร 923,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

คอนกรีต ถนนราษฎร์บ ารุง สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 5.00-10.00 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร ยาว 340.00 ใช้ถนน

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 1,923.25 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

54 ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติก เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.05 เมตร  - 5,585,000  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

คอนกรีต และท่อระบายน้ า สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 7.00 -22.00 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ค.ส.ล. พร้อมวางท่อประปา เมตร ยาว 1,186.00 ใช้ถนน

ประสานเข้ามาตรวัดน้ าเดิม เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย

ถนนราชนิคม กว่า 12,242.00

ตารางเมตร และท่อ

ระบายน้ า ค.ส.ล.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

1.00 เมตร ยาว 

233.00 เมตร และ

บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อม

วางท่อประปาประสาน

เข้ามาตรวัดน้ าเดิม  ยาว

233.00 เมตร  ตามรูป

แบบและรายการของ

เทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

55 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนน  หนา 0.15  -  - 3,668,000  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

รางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กว้าง 3.40 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

หนองหมาว้อ ยาว 704.00 เมตร ใช้ถนน

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

2,393.60 ตารางเมตร

และรางระบายน้ า

ค.ส.ล. ภายในกว้าง

0.40 เมตร ยาว

704.00 เมตร พร้อม

วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60

เมตร ยาว 10.00 เมตร

และบ่อพัก จ านวน 1 

บ่อ ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

56 ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติก เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.05 เมตร 720,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

คอนกรีต ถนนล าเหมือง สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 3.50-5.40 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ซอยพะเนียดทิศเหนือ ยาว 322.00 เมตร ใช้ถนน

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

1,500 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

57 ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 1,340,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้บ้านเรือนของ ส านักช่าง

ซอยป่าไม้ 4 ถึงถนน บ้านเรือนของประชาชน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง พึงพอใจร้อยละ 80 ประชาชนไม่ได้รับความ

ราชนิคม ไม่น้อยกว่า 1.00 เดือดร้อนจากปัญหา

เมตร ยาว 110.00 น้ าท่วมขัง

เมตร พร้อมบ่อพัก

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

58 ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 12,580,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้บ้านเรือนของ ส านักช่าง

และทางเท้า ค.ส.ล. บ้านเรือนของประชาชน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง พึงพอใจร้อยละ 80 ประชาชนไม่ได้รับความ

ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ 1.20 เมตร ยาว เดือดร้อนจากปัญหา

บริเวณซอยเจริญสุข ถึง 463.00 เมตร พร้อม น้ าท่วมขัง

บริษัทอริยะมอเตอร์ บ่อพัก ค.ส.ล. และ

ทางเท้า ค.ส.ล. ยาว

301.50 เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

603.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

59 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร 1,060,000   -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

รางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 5.00 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ไม่มีช่ือ บริเวณหลังซอย ยาว 100.00 เมตร ใช้ถนน

อ านวยสุข 24 ทางทิศใต้ หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

เช่ือมถนนล าเหมือง ด้านทิศ 500.00 ตารางเมตร

ตะวันตก และรางระบายน้ า 

ค.ส.ล. ภายในกว้าง

0.40 เมตร ยาว

140.00 เมตร

ตามรูปแบบและราย

การของเทศบาล

60 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร 516,840     -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

รางระบายน้ า ค.ส.ล. ท้าย สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 4.50 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ซอยนิชารัตน์ ยาว 59.00 เมตร ใช้ถนน

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

265.50 ตารางเมตร

และรางระบายน้ า 

ค.ส.ล. ภายในกว้าง

0.40 เมตร ยาว

59.00 เมตร ตามรูป

แบบและรายการของ

เทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

61 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง รางระบายน้ า ค.ส.ล. 5,000,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้บ้านเรือนของ ส านักช่าง

ซอยไสเจริญ ฝ่ังทิศตะวัน บ้านเรือนของประชาชน ภายในกว้าง 0.40 พึงพอใจร้อยละ 80 ประชาชนไม่ได้รับความ

ออก จากถนนกะโรม ไปทาง เมตร ยาว 1,175.00 เดือดร้อนจากปัญหา

ทิศเหนือ ถึงถนน เมตร ตามรูปแบบและ น้ าท่วมขัง

ชลประทาน 4 ขวา รายการของเทศบาล

62 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.15 เมตร 3,300,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 2.50-3.00 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ซอยเครือญาติ ยาว 236.00 เมตร ใช้ถนน

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

625.00 ตารางเมตร

และท่อระบายน้ า

ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า

ศูนย์กลาง 0.80 เมตร

ยาว 236.00 เมตร

ฝาเหล็กรังผ้ึงทุกระยะ

10.00 เมตร ตามรูป

แบบและรายการ

ของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

63 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.15 เมตร 721,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

ซอยห้วยมะขาม สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 8.00 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ยาว 100.00 เมตร ใช้ถนน

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

800.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

64 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ซอย เพ่ือความปลอดภัยในการ สะพานคอนกรีตเสริม  - 800,000  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

ต้นหว้า 4 สัญจรไปมาของประชาชน เหล็ก กว้าง 2.50 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ยาว 18.00 เมตร หรือมี ใช้ถนน

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 45.00

ตารางเมตร ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

65 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร 364,000     -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

เหมพงศ์ดารา สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 3.00 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ยาว 125.00 เมตร ใช้ถนน

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

364.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและราย

การของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

66 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร 367,000     -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

ต้นหว้า 2 สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 2.50-3.40 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร ยาว 128.00 ใช้ถนน

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 367.00

ตารางเมตร ตามรูป

แบบและรายการของ

เทศบาล

67 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร 650,000     -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

รางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 5.00 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ข้างโรงเรียนทวดทอง ยาว 50.00 เมตร ใช้ถนน

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

250.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้ า 

ค.ส.ล. (ท้ัง 2 ฝ่ัง)

ภายในกว้าง 0.40

เมตร ยาว 100.00

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

68 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร 800,000     -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

โต๊ะครู สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 2.00-3.00 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร ยาว 290.00 ใช้ถนน

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 780.00

ตารางเมตร ตามรูป

แบบและรายการของ

เทศบาล

69 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร 470,000     -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

รางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 5.00 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ประชาอุทิศ แยก 1 ยาว 50.00 เมตร ใช้ถนน

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

250.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้ า

ค.ส.ล. (ฝ่ังทิศเหนือ)

ภายในกว้าง 0.40

เมตร ยาว 55.00

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

70 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร 755,000     -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

รางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 5.00 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ประชาอุทิศ แยก 3 ยาว 55.00 เมตร ใช้ถนน

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

275.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้ า

ค.ส.ล. (ท้ัง 2 ฝ่ัง)

ภายในกว้าง 0.40

เมตร ยาว 120.00

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

71 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร 337,000     -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 3.50 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

คลองห้วย แยก 1 ยาว 39.00 เมตร ใช้ถนน

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

132.00 ตารางเมตร

และท่อระบายน้ า

ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า

ศูนย์กลาง 0.40

เมตร พร้อมบ่อพัก

ค.ส.ล. และฝาเหล็ก

รังผ้ึงทุกระยะ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10.00 เมตร ยาว

41.00 เมตร ตาม

รูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

72 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร 1,165,000   -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 4.00 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

โภคนิเวศน์ 4 ยาว 128.00 เมตร ใช้ถนน

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

500.00 ตารางเมตร

และท่อระบายน้ า 

ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า

ศูนย์กลาง 0.40

เมตร พร้อมบ่อพัก

ค.ส.ล. และฝาเหล็ก

รังผ้ึงทุกระยะ

10.00 เมตร ยาว

133.00 เมตร ตาม

รูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

73 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร 2,292,000   -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 4.50 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ประชาพัฒนา แยก 1 ยาวไม่น้อยกว่า ใช้ถนน

216.00 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

972.00 ตารางเมตร

เมตร และท่อระบายน้ า

ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า

ศูนย์กลาง 1.00 เมตร

พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.

และฝาเหล็กรังผ้ึง

ทุกระยะ 10.00

เมตร ยาว 264.00

เมตร ตามรูปแบบ

และรายการของ

เทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

74 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพ่ือความปลอดภัยในการ สาย A 2,010,000   -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

รางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน ถนนหนา 0.15 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เบญจม กว้าง 4.00 เมตร ยาว ใช้ถนน

110.00 เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

440.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้ า

ค.ส.ล. ภายในกว้าง

0.40 เมตร (ท้ัง 2 ฝ่ัง)

ยาว 220.00 เมตร

สาย B

ถนนหนา 0.15 เมตร

กว้าง 4.00 เมตร ยาว

33.00 เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

132.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้ า

ค.ส.ล. ภายในกว้าง

0.40 เมตร (ท้ัง 2 ฝ่ัง)

ยาว 66.00 เมตร

ตามรูปแบบและราย

การของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

75 ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติก เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.05 เมตร 800,000     -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

คอนกรีต ซอยตลาดแม่พยอม สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 4.50-7.00 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร ยาว 340.00 ใช้ถนน

เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 1,943.00

ตารางเมตร ตามรูป

แบบและรายการของ

เทศบาล

76 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง ท่อลอดเหล่ียม ค.ส.ล. 450,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้บ้านเรือนของ ส านักช่าง

ข้ามถนนทางเข้าหมู่บ้าน บ้านเรือนของประชาชน ขนาด 1.20x1.20x พึงพอใจร้อยละ 80 ประชาชนไม่ได้รับความ

เคหะเอ้ืออาทรสะพานยาว 1.00 เมตร ยาวไม่ เดือดร้อนจากปัญหา

น้อยกว่า 20.00 น้ าท่วมขัง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

77 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร 755,000     -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

ชุมแสง จากถนนกะโรม ไป สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 3.00-5.00 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ทางทิศใต้ ถึงซอยชุมแสง เมตร ยาว 227.00 ใช้ถนน

แยก 3 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 755.00

ตารางเมตร ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

78 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร 2,830,000   -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 5.00-7.00 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

จิตรโอวาท (ต่อจากของเดิม) เมตร ยาว 200.00 ใช้ถนน

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 1,130.00

ตารางเมตร และท่อ

ระบายน้ า ค.ส.ล.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์

กลาง 0.80 เมตร

พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.

และฝาเหล็กรังผ้ึง

ทุกระยะ 10.00

เมตร ยาว 200.00

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

79 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง ท่อลอดเหล่ียม ค.ส.ล.  -  - 1,500,000  -  - ประชาชนมีความ ท าให้บ้านเรือนของ ส านักช่าง

ค.ส.ล. ถนนสายนาพรุ- บ้านเรือนของประชาชน ขนาด 1.50x1.50x พึงพอใจร้อยละ 80 ประชาชนไม่ได้รับความ

ปากพูน (ข้างตลาดนาชุม) 1.00 เมตร ยาว 40.00 เดือดร้อนจากปัญหา

เมตร ตามรูปแบบและ น้ าท่วมขัง

รายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

80 ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง ท่อระบายน้ า ค.ศ.ล.  - 3,200,000  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้บ้านเรือนของ ส านักช่าง

ถนนเทวบุรี (ฝ่ังทิศตะวัน บ้านเรือนของประชาชน ขนาดเส้นผ่าศูนย์ พึงพอใจร้อยละ 80 ประชาชนไม่ได้รับความ

ออก) จากสถาบันรัชภาคย์ กลาง 0.60 เมตร เดือดร้อนจากปัญหา

ไปทางทิศใต้ ถึงคลองห้วย ฝาบ่อพักเหล็กรังผ้ึง น้ าท่วมขัง

ทุกระยะ 10.00 เมตร

ยาว 500.00 เมตร

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

81 ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง ท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  - 2,200,000  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้บ้านเรือนของ ส านักช่าง

ถนนเทวบุรี จากสะพาน บ้านเรือนของประชาชน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง พึงพอใจร้อยละ 80 ประชาชนไม่ได้รับความ

ค.ส.ล. คลองวังมะพร้าว 0.60 เมตร ฝาบ่อพัก เดือดร้อนจากปัญหา

ไปทางทิศตะวันออก เหล็กรังผ้ึงทุกระยะ น้ าท่วมขัง

ถึงสะพาน ค.ส.ล. ถนน 10.00 เมตร ท้ัง 2 ฝ่ัง

เลียบรางรถไฟ ถนน ความยาวรวม

360.00 เมตร ตามรูป

แบบและรายการของ

เทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

82 ก่อสร้างท่อระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 10,000,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้บ้านเรือนของ ส านักช่าง

ค.ส.ล. ชนิดท่อเหล่ียม บ้านเรือนของประชาชน ชนิดท่อเหล่ียม ขนาด พึงพอใจร้อยละ 80 ประชาชนไม่ได้รับความ

และถนน ค.ส.ล. บริเวณ 1.50x1.50x1.00 เดือดร้อนจากปัญหา

ถนนกะโรม ต้ังแต่ถนน เมตร ยาว 244.00 น้ าท่วมขัง

กะโรมฝ่ังตรงข้ามซอย เมตร ฝาเหล็กรังผ้ึง

สามัคคี 1 เช่ือมต่อกับ ทุกระยะ 20.00 เมตร

ท่อ ค.ส.ล. ชนิดท่อ ถนน ค.ส.ล. หนา 0.25

เหล่ียม (เดิม) เมตร กว้าง 4.00 

เมตร ยาว 35.00 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

140.00 ตารางเมตร

และถนน ค.ส.ล. หนา

0.15 เมตร กว้าง 4.70-

7.00 เมตร ยาว 

207.00 เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

1,098.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

83 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพ่ือความปลอดภัยในการ สาย A 3,300,000   -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน ถนนหนา 0.15 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

กิจวิบูลย์ กว้าง 4.00 เมตร ใช้ถนน

ยาว 180.00 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

700.00 ตารางเมตร

และท่อระบายน้ า ค.ส.ล.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

0.40 เมตร พร้อม

บ่อพัก ค.ส.ล. และ

ฝาเหล็ก รังผ้ึงทุกระยะ

10.00 เมตร ยาว

180.00 เมตร

สาย B

ถนนหนา 0.15 เมตร

กว้าง 4.00 เมตร ยาว

185.00 เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

702.00 ตารางเมตร 

และท่อระบายน้ า

ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า

ศูนย์กลาง 0.40 เมตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และ

ฝาเหล็กรังผ้ึงทุกระยะ

10.00 เมตร ยาว 

185.00 เมตร ตาม

รูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

84 ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติก เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.05 เมตร 1,720,000   -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

คอนกรีต ซอยรวมแพทย์ สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 3.00-7.80 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

จากถนนกะโรม ไปทางทิศ เมตร ยาว 775.00 ใช้ถนน

เหนือ เล้ียวขวาไป ซอยรวม เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

แพทย์ 3 ถึงท่อลอดเหล่ียม น้อยกว่า 3,840.00

คลองอิฐ ตารางเมตร ตามรูป

แบบและรายการของ

เทศบาล

85 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง รางระบายน้ า ค.ส.ล. 1,800,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้บ้านเรือนของ ส านักช่าง

ซอยเสริมสุข บ้านเรือนของประชาชน ภายในกว้าง  0.40 พึงพอใจร้อยละ 80 ประชาชนไม่ได้รับความ

เมตร ท้ัง 2 ฝ่ังถนน เดือดร้อนจากปัญหา

ความยาวรวมไม่น้อย น้ าท่วมขัง

กว่า 472.00 เมตร

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

86 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพ่ือความปลอดภัยใน ถนนหนา 0.15 เมตร  - 5,000,000   -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนมีความ ส านักช่าง

ประตูระบายน้ า พร้อมวาง การสัญจรไปมา ของ กว้าง 6.00 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ปลอดภัยในการใช้

ท่อ ค.ส.ล. บริเวณสันเข่ือน ประชาชน และเพ่ือ ยาว 620.00 เมตร ถนนและท าให้มีความ

ทิศตะวันออกจากอ่างเก็บ ระบายน้ าไม่ให้ท่วม หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย สะดวกในการระบาย

น้ า ถึงสะพานทางเข้าสวน ขังในสวนสมเด็จพระศรี กว่า 3,720.00 น้ าไม่ให้ท่วมขังในสวน

สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ตารางเมตร และ สมเด็จพระศรีนครินทร์

84 (ทุ่งท่าลาด) ด้านหลัง ประตูน้ าแบบบาน 84 (ทุ่งท่าลาด)

สนามกีฬาฯ เล่ือน ชนิดรับน้ า 2

ทาง ขนาดไม่น้อย

กว่า 1.00x1.00

เมตร จ านวน 2 บาน

พร้อมวางท่อระบาย

น้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้น

ผ่าศูนย์กลางไม่น้อย

กว่า 1.00 เมตร

ยาว 15.00 เมตร

จ านวน 2 แถว ตาม

รูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

87 ก่อสร้างราวเหล็กลูกฟูก เพ่ือความปลอดภัยในการ ราวเหล็กลูกฟูก การ์ด 500,000     -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

การ์ดเรล (Guard-rall) สัญจรไปมาของประชาชน เรล (Guard-rall) พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

บริเวณถนน ริมสระน้ า ใน หนาไม่น้อยกว่า ใช้ถนน

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 2.50 มิลลิเมตร ยาว

84 (ทุ่งท่าลาด) 200.00 เมตร

ตามรูปแบบและราย

การของเทศบาล

88 ปรับปรุงขอบตล่ิงหมู่เกาะ เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วม ขุดแต่งขอบตล่ิง 500,000     -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ระบายน้ าไม่ให้ ส านักช่าง

ส าราญ ในสวนสมเด็จพระ ขังในสวนสมเด็จพระศรี จ านวน 4 เกาะ พึงพอใจร้อยละ 80 ท่วมขังในสวนสมเด็จ

ศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) นครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ความยาวขอบตล่ิง พระศรีนครินทร์ 84

ไม่น้อยกว่า (ทุ่งท่าลาด)

1,040.00 เมตร

ตามรูปแบบและราย

การของเทศบาล

89 ปรับปรุงทางเท้าถนนคลองทา เพ่ืออ านวยความสะดวก ทางเท้า กว้าง 2.00-  -  -  -  - 3,600,000 ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับความ ส านักช่าง

(ท้ัง 2 ฝ่ัง) ให้กับประชาชน 3.00 เมตร ยาว พึงพอใจร้อยละ 80 สะดวกและมีความ

440.00 เมตร หรือมี สวยงามของพ้ืนท่ี

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

2,200.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

90 ปรับปรุงทางเท้าถนนศรีธรรม เพ่ืออ านวยความสะดวก ทางเท้า กว้าง 2.00-  -  -  - 6,650,000  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับความ ส านักช่าง

โศก (ท้ัง 2 ฝ่ัง) จากบริเวณ ให้กับประชาชน 3.00 เมตร ยาว พึงพอใจร้อยละ 80 สะดวกและมีความ

ซอยศรีธรรมโศก 2-ส่ีแยก 790.00 เมตร หรือมี สวยงามของพ้ืนท่ี

ประตูชัย พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

3,950.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

91 ปรับปรุงทางเท้าถนนนครศรี- เพ่ืออ านวยความสะดวก ทางเท้า กว้าง 2.00-  -  -  - 2,360,000  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับความ ส านักช่าง

หัวไทร (ท้ัง 2 ฝ่ัง) จากบริเวณ ให้กับประชาชน 3.00 เมตร ยาว พึงพอใจร้อยละ 80 สะดวกและมีความ

ส่ีแยกศาลามีชัย-สุดเขตเทศบาล 280.00 เมตร หรือมี สวยงามของพ้ืนท่ี

ด้านทิศใต้ พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

1,400.00 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

92 ปรับปรุงทางเท้าถนนนครศรี- เพ่ืออ านวยความสะดวก ทางเท้า กว้าง 2.00-  -  - 1,690,000  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับความ ส านักช่าง

ทุ่งสง (ท้ัง 2 ฝ่ัง) จากบริเวณ ให้กับประชาชน 5.00 เมตร ยาว พึงพอใจร้อยละ 80 สะดวกและมีความ

ส่ีแยกศาลามีชัย-สุดเขตเทศบาล 200.00 เมตร หรือมี สวยงามของพ้ืนท่ี

ด้านทิศตะวันตก พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

1,200.00 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

93 ปรับปรุงทางเท้าคอนกรีตพิมพ์ เพ่ืออ านวยความสะดวก ทางเท้าคอนกรีต  -  - 12,000,000  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับความ ส านักช่าง

ลายถนนศรีปราชญ์ ท้ัง 2 ฝ่ัง ให้กับประชาชน พิมพ์ลาย รวมพ้ืนท่ีไม่ พึงพอใจร้อยละ 80 สะดวกและมีความ

จากส่ีแยกประตูขาวไปทางทิศ น้อยกว่า 670.00 สวยงามของพ้ืนท่ี

ใต้ถึงสะพานคลองหน้าเมือง ตารางเมตร ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

94 ปรับปรุงทางเท้าคอนกรีต เพ่ืออ านวยความสะดวก ทางเท้าคอนกรีต  -  - 4,850,000  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับความ ส านักช่าง

พิมพ์ลายและบ่อพักถนน ให้กับประชาชน พิมพ์ลายและบ่อพัก พึงพอใจร้อยละ 80 สะดวกและมีความ

ศรีธรรมราช จากถนนโรงช้าง ท้ัง 2 ฝ่ัง รวมพ้ืนท่ีไม่ สวยงามของพ้ืนท่ี

ไปทางทิศเหนือถึงถนนเสมาชัย น้อยกว่า 2,255.00

ตารางเมตร ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

95 ก่อสร้างอาคารเพาะเล้ียงเน้ือ เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีขยายพันธ์ุ อาคาร ค.ส.ล.  - 1,800,000  -  -  - ประชาชนมีความ สามารถขยายพันธ์ุไม้ ส านักช่าง

เย่ือบริเวณสวนสมเด็จพระศรี ไม้ประดับต่างๆ ช้ันเดียว กว้าง 12.00 พึงพอใจร้อยละ 80 ประดับเพ่ือใช้ตกแต่ง

นครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) เมตร ยาว 7.00 เมตร สถานท่ีต่างๆ ได้

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

84.00 ตารางเมตร 

พร้อมวัสดุและอุปกรณ์

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

96 ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เพ่ือปรับปรุงระบบแสงสว่าง ระบบไฟฟ้า  - 3,366,000  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ไฟส่องถนนมี ส านักช่าง

ถนนชลประทาน 4 ขวา ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด แสงสว่างไฟก่ิงขนาด พึงพอใจร้อยละ 80 ความสว่าง ผู้ใช้รถสัญจร

9.00 เมตร หลอด ไปมามีความปลอดภัย

แอลอีดี ขนาด 150 มากข้ึน

วัตต์ จ านวน 52 ต้น

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

97 ก่อสร้างขยายสะพานและจุด เพ่ือความปลอดภัยในการ สะพานและจุดกลับรถ  -  -  - 2,200,000  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

กลับรถถนนชลประทาน 4 ขวา สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 6.00  เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

บริเวณส่ีแยกชุมชนทุ่งจีน, ยาว 6.00 เมตร ใช้ถนน

ส่ีแยกทวดทอง 1 และส่ีแยก หรือพ้ืนท่ีม่น้อยกว่า 

ชอยประชาพัฒนา 108.00 ตารางเมตร

จ านวน 3 จุด 

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

98 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อ เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร 2,500,000   -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

ระบายน้ า ค.ส.ล. สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 2.60-4.90 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ซอยผดุงกิจ เมตร ยาว 238.00 ใช้ถนน

เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 834.00

ตารางเมตร และท่อ

ระบายน้ า ค.ส.ล.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

0.40 เมตร พร้อม

ฝาบ่อเหล็กรังผ้ึงทุก

ระยะ 10.00 เมตร

ยาว 238.00 เมตร

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

99 ปรับปรุงถนนผิวทางพารา เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.05 เมตร 2,850,000   -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 3.00-5.50 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ซอยบุญพา เมตร ยาว 904.00 ใช้ถนน

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 3,625.00

ตารางเมตร และวาง

ท่อเมนประปา พร้อม

ประสานเข้ามาตร

วัดน้ าเดิม ยาวไม่น้อย

กว่า 904.00 เมตร

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

100 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร 9,200,000   -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

ท่อบล็อก ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 3.50-5.50 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ตาเย่ียม เมตร ยาว 433.00 ใช้ถนน

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 1,895.00

ตารางเมตร และท่อ

บล็อก ค.ส.ล. ขนาด

1.50x1.50x1.00

เมตร ยาว 353.00

เมตร ตามรูปแบบ

และรายการของ

เทศบาล

รวม 100 โครงการ 161,410,675 49,952,720 29,268,000 23,679,000 8,375,320

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.3 แผนงานการพาณิชย์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงยกเลิกท่อเมน - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ปรับปรุงยกเลิกท่อเมน 194,200 - - - - ประปาชนผู้ใช้น้้าประปา - ระบบจ่ายน้้าประปา ส้านักการประปา

จ่ายน้้าประปาซอยกอไผ่ ระบบจ่ายน้้าประปา จ่ายน้้าเดิมและประสาน มีความพึงพอใจ มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

- เพ่ือลดปัญหาท่อประปา มาตรวัดน้้าเข้ากับท่อเมน ร้อยละ 80 - ท่อประปาแตก ร่ัว

แตกร่ัว น้้าประปาไม่ไหล จ่ายน้้าใหม่ ท่อ PVC ลดลง

- เพ่ือลดการสูญเสียของน้้า Ø 100 มม. ช้ัน 8.5 - ปริมาณน้้าสูญเสียลดลง

ระยะทาง 115 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 ปรับปรุงยกเลิกท่อเมน - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ปรับปรุงยกเลิกท่อเมน 431,900 - - - - ประปาชนผู้ใช้น้้าประปา - ระบบจ่ายน้้าประปา ส้านักการประปา

จ่ายน้้าประปาซอยกะโรม 28ระบบจ่ายน้้าประปา จ่ายน้้าเดิมและประสาน มีความพึงพอใจ มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

- เพ่ือลดปัญหาท่อประปา มาตรวัดน้้าเข้ากับท่อเมน ร้อยละ 80 - ท่อประปาแตก ร่ัว

แตกร่ัว น้้าประปาไม่ไหล จ่ายน้้าใหม่ ท่อ PVC ลดลง

- เพ่ือลดการสูญเสียของน้้า Ø 100 มม. ช้ัน 8.5 - ปริมาณน้้าสูญเสียลดลง

ระยะทาง 407 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

3 ปรับปรุงยกเลิกท่อเมน - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ปรับปรุงยกเลิกท่อเมน 559,800 - - - - ประปาชนผู้ใช้น้้าประปา - ระบบจ่ายน้้าประปา ส้านักการประปา

จ่ายน้้าประปาซอยกิจวิบูลย์ ระบบจ่ายน้้าประปา จ่ายน้้าเดิมและประสาน มีความพึงพอใจ มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

- เพ่ือลดปัญหาท่อประปา มาตรวัดน้้าเข้ากับท่อเมน ร้อยละ 80 - ท่อประปาแตก ร่ัว

แตกร่ัว น้้าประปาไม่ไหล จ่ายน้้าใหม่ ท่อ PVC ลดลง

- เพ่ือลดการสูญเสียของน้้า Ø 100 มม. ช้ัน 8.5 - ปริมาณน้้าสูญเสียลดลง

ระยะทาง 577 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ปรับปรุงยกเลิกท่อเมน - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ปรับปรุงยกเลิกท่อเมน 188,900 - - - - ประปาชนผู้ใช้น้้าประปา - ระบบจ่ายน้้าประปา ส้านักการประปา

จ่ายน้้าประปาซอยบ่อทรัพย์ ระบบจ่ายน้้าประปา จ่ายน้้าเดิมและประสาน มีความพึงพอใจ มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

- เพ่ือลดปัญหาท่อประปา มาตรวัดน้้าเข้ากับท่อเมน ร้อยละ 80 - ท่อประปาแตก ร่ัว

แตกร่ัว น้้าประปาไม่ไหล จ่ายน้้าใหม่ ท่อ PVC ลดลง

- เพ่ือลดการสูญเสียของน้้า Ø 100 มม. ช้ัน 8.5 - ปริมาณน้้าสูญเสียลดลง

ระยะทาง 220 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

5 ปรับปรุงยกเลิกท่อเมน - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ปรับปรุงยกเลิกท่อเมน 622,000 ประปาชนผู้ใช้น้้าประปา - ระบบจ่ายน้้าประปา ส้านักการประปา

จ่ายน้้าประปาซอยศรีนคร 26ระบบจ่ายน้้าประปา จ่ายน้้าเดิมและประสาน มีความพึงพอใจ มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

- เพ่ือลดปัญหาท่อประปา มาตรวัดน้้าเข้ากับท่อเมน ร้อยละ 80 - ท่อประปาแตก ร่ัว

แตกร่ัว น้้าประปาไม่ไหล จ่ายน้้าใหม่ ท่อ PVC ลดลง

- เพ่ือลดการสูญเสียของน้้า Ø 100 มม. ช้ัน 8.5 - ปริมาณน้้าสูญเสียลดลง

ระยะทาง 517 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 ปรับปรุงยกเลิกท่อเมน - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ปรับปรุงยกเลิกท่อเมน 788,900 ประปาชนผู้ใช้น้้าประปา - ระบบจ่ายน้้าประปา ส้านักการประปา

จ่ายน้้าประปาซอยเศรษฐี99ระบบจ่ายน้้าประปา จ่ายน้้าเดิมและประสาน มีความพึงพอใจ มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

- เพ่ือลดปัญหาท่อประปา มาตรวัดน้้าเข้ากับท่อเมน ร้อยละ 80 - ท่อประปาแตก ร่ัว

แตกร่ัว น้้าประปาไม่ไหล จ่ายน้้าใหม่ ท่อ PVC ลดลง

- เพ่ือลดการสูญเสียของน้้า Ø 100 มม. ช้ัน 8.5 - ปริมาณน้้าสูญเสียลดลง

ระยะทาง 795 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

รวม 6 โครงการ  -  - 2,785,700 0 0 0 0  -  -  -

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ
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แบบ ผ.02

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการรณรงค์การรักษา ดูแลรณรงค์การรักษาความ รณรงค์ท าความสะอาด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กลุ่มเป้าหมาย ถนน คู 1) ถนน  ตรอก ซอย คู กองสาธารณสุข

ความสะอาดในท่ีสาธารณะ สะอาดในท่ีสาธารณะใน  กวาดขยะ ถางหญ้า  คลองต่างๆ ได้รับ คลอง และท่ีสาธารณะ และส่ิงแวดล้อม

เขตเทศบาล ก าจัดวัชพืช ตาม การดูแล  เก็บขยะ ได้รับการดูแลและ

สถานท่ีสาธารณะใน ลอกผักตบชวา  และ สะอาดสวยงาม

โอกาสวันส าคัญต่างๆ วัชพืชท่ีขวางทาง 2) การระบายน้ าใน

ท่ีก าหนด ระบายน้ า คลองสาธารณะมีประ

- จัดกิจกรรมท าความ สิทธิภาพ

สะอาดในท่ีสาธารณะ 3) ไม่เกิดปัญหาน้ า

- ประชาสัมพันธ์ให้ เน่าเสียในล าคลอง

ประชาชนรักษาความ

สะอาดหน้าบ้านตนเอง

รวม 1 โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   2 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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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) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการบริหารจัดการ 1.เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือการด าเนินโครงการ 1,000,000  -  -  -  - ร้อยละ 80 ของ 1.ผลิตกิจกรรมโครงการ กองยุทธศาสตร์

อุทยานการเรียนรู้ และผลิตกิจกรรมโครงการ บริหารจัดการอุทยาน เยาวชน  นักเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้  และงบประมาณ
เมืองนครศรีธรรมราช ให้กับเยาวชน นักเรียน การเรียนรู้เมือง นักศึกษา  ให้กับ เยาวชน นักเรียน 

นักศึกษา และประชาชน นครศรีธรรมราช และประชาชนท่ัวไป นักศึกษาและประชาชน
ท่ัวไป ในการจัดกิจกรรม ดังน้ี ได้รับความรู้จาก ท่ัวไป ภายในอุทยาน
2.เพ่ือเป็นสถานท่ีเรียนรู้ 1.โครงการเรียนรู้ กิจกรรมโครงการท่ี การเรียนรู้ฯ
ให้กับเยาวชน นักเรียน โซนตะลอนเน็ต ได้เข้าร่วม 2.เป็นแหล่งเรียนรู้
นักศึกษา และประชาชน 2.โครงการเรียนรู้ห้อง ให้กับเยาวชน นักเรียน
ท่ัวไป สมาธิ IT นักศึกษาและประชาชน

3.โครงการเรียนรู้ห้อง ท่ัวไป

ปัญญามาโชว์ 
4. โครงการเรียนรู้ห้อง
วัยตุ๊กตา
5.โครงการเรียนรู้ห้อง
สีสันอักษร

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต    
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6.โครงการเรียนรู้ห้อง

วิกวิบวับ

7.โครงการเรียนรู้

ห้องพายุสมอง

8.โครงการวันเด็กแห่งชาติ 

9. โครงการเทศกาล

ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์

เพ่ือการเรียนรู้

10.โครงการฝึกอบรม

ให้ความรู้

2 โครงการบริหาร 1.เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือการด าเนินโครงการ 300,000  -  -  -  - ร้อยละ 80 ของ 1.ผลิตกิจกรรมโครงการ กองยุทธศาสตร์

จัดการหอศิลป์ร่วมสมัย และผลิตกิจกรรม บริหารจัดการหอศิลป์ฯ เยาวชน  นักเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ และงบประมาณ

เมืองคอน โครงการให้กับเยาวชน ในการจัดกิจกรรม ดังน้ี นักศึกษา  ให้กับเยาวชน นักเรียน 

นักเรียน นักศึกษา 1.โครงการนิทรรศการ และประชาชนท่ัวไป นักศึกษาและประชาชน

และประชาชนท่ัวไป หมุนเวียน ได้รับความรู้จาก ท่ัวไปภายในหอศิลป์

2.เพ่ือเป็นสถานท่ี 2.โครงการ ประกวด กิจกรรมโครงการท่ี ร่วมสมัยเมืองคอน

เรียนรู้ให้กับเยาวชน ภาพระบายสี ได้เข้าร่วม 2.เป็นแหล่งเรียนรู้

นักเรียน นักศึกษา 3. โครงการฝึกอบรม ให้กับเยาวชน 

และประชาชนท่ัวไป ให้ความรู้งานศิลปะ นักเรียน นักศึกษา 

 - อบรมให้ความรู้ 

ศิลปะสร้างชีวิต

 -อบรมให้ความรู้

"ก้าวแรกของงานศิลป์

 (First of Arts)"

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการบริหาร 1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ เพ่ือการด าเนินโครงการ 1,000,000  -  -  -  - ร้อยละ 80 ของ 1.มีนิทรรศการ กองยุทธศาสตร์

จัดการพิพิธภัณฑ์ ของเจ้าหน้าท่ีพิพิธภัณฑ์ บริหารจัดการ เยาวชน  นักเรียน ถาวรและ และงบประมาณ

เมืองฯ เมืองนครศรีธรรมราช พิพิธภัณฑ์เมืองฯ นักศึกษา นิทรรศการ

2.เพ่ือเผยแพร่และ นครศรีธรรมราช ประชาชนท่ัวไป หมุนเวียน

ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ ในการจัดกิจกรรม ดังน้ี และนักท่องเท่ียว อย่างละ 1 เร่ือง

เมืองนครศรีธรรมราช 1.โครงการวันเด็ก ต่างชาติ 2.ได้เผยแพร่และ

3.เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ แห่งชาติ ประจ าปี ประชาสัมพันธ์

กับเด็ก เยาวชน และ พ.ศ. 2565 พิพิธภัณฑ์เมืองฯ

ประชาชนชาวนครศรี 2.โครงการพิพิธ 3.เป็นแหล่งข้อมูล

ธรรมราชให้เกิดความ ภัณฑ์สัญจร อ้างอิงด้าน

ภาคภูมิใจท้องถ่ินบ้าน 3.โครงการยุวมัคคุ ประวัติศาสตร์

เกิดของตน เทศก์อาสา 4.สร้างจิตส านึกให้

4.เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ 4.โครงการน่ังรถสาม มีความภาคภูมิใจ

ท่ีดีให้กับเทศบาลนคร ล้อกินลม ชมสวนสม ท้องถ่ินบ้านเกิด

นครศรีธรรมราช เด็จและกิจกรรม ของตนเอง

5.เพ่ือส่งเสริมการท่อง เสริมสร้างความเข้ม 5.ส่งเสริมการ

เท่ียวของจังหวัดนคร แข็งและอนุรักษ์ ท่องเท่ียว

ศรีธรรมราช สามล้อถีบเมืองคอน ของจังหวัด

6.เพ่ือจัดท านิทรรศการ 5.โครงการจัดท า นครศรีธรรมราช

ถาวรและหมุนเวียน หนังสือของศูนย์ศึกษา

สืบค้นประวัติศาสตร์

และวัฒนธรรม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6.โครงการจัดท า

สารานุกรมเมือง

นครศรีธรรมราช

7.โครงการWalk

 Rallyศึกษา 

ประวัติเมืองนครฯ

8.โครงการจัด

นิทรรศการหมุนเวียน

รวม 3 โครงการ 2,300,000 0 0 0 0

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) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการบริหารจัดการ 1.เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือการด าเนินโครงการ 1,000,000  -  -  -  - ร้อยละ 80 ของ 1.ผลิตกิจกรรมโครงการ กองยุทธศาสตร์

อุทยานการเรียนรู้ และผลิตกิจกรรมโครงการ บริหารจัดการอุทยาน เยาวชน  นักเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้  และงบประมาณ
เมืองนครศรีธรรมราช ให้กับเยาวชน นักเรียน การเรียนรู้เมือง นักศึกษา  ให้กับ เยาวชน นักเรียน 

นักศึกษา และประชาชน นครศรีธรรมราช และประชาชนท่ัวไป นักศึกษาและประชาชน
ท่ัวไป ในการจัดกิจกรรม ดังน้ี ได้รับความรู้จาก ท่ัวไป ภายในอุทยาน
2.เพ่ือเป็นสถานท่ีเรียนรู้ 1.โครงการเรียนรู้ กิจกรรมโครงการท่ี การเรียนรู้ฯ
ให้กับเยาวชน นักเรียน โซนตะลอนเน็ต ได้เข้าร่วม 2.เป็นแหล่งเรียนรู้
นักศึกษา และประชาชน 2.โครงการเรียนรู้ห้อง ให้กับเยาวชน นักเรียน
ท่ัวไป สมาธิ IT นักศึกษาและประชาชน

3.โครงการเรียนรู้ห้อง ท่ัวไป

ปัญญามาโชว์ 
4. โครงการเรียนรู้ห้อง
วัยตุ๊กตา
5.โครงการเรียนรู้ห้อง
สีสันอักษร

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต    
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6.โครงการเรียนรู้ห้อง

วิกวิบวับ

7.โครงการเรียนรู้

ห้องพายุสมอง

8.โครงการวันเด็กแห่งชาติ

9. โครงการเทศกาล

ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์

เพ่ือการเรียนรู้

10.โครงการฝึกอบรม

ให้ความรู้

2 โครงการบริหาร 1.เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือการด าเนินโครงการ 300,000  -  -  -  - ร้อยละ 80 ของ 1.ผลิตกิจกรรมโครงการ กองยุทธศาสตร์

จัดการหอศิลป์ร่วมสมัย และผลิตกิจกรรม บริหารจัดการหอศิลป์ฯ เยาวชน  นักเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ และงบประมาณ

เมืองคอน โครงการให้กับเยาวชน ในการจัดกิจกรรม ดังน้ี นักศึกษา  ให้กับเยาวชน นักเรียน 

นักเรียน นักศึกษา 1.โครงการนิทรรศการ และประชาชนท่ัวไป นักศึกษาและประชาชน

และประชาชนท่ัวไป หมุนเวียน ได้รับความรู้จาก ท่ัวไปภายในหอศิลป์

2.เพ่ือเป็นสถานท่ี 2.โครงการ ประกวด กิจกรรมโครงการท่ี ร่วมสมัยเมืองคอน

เรียนรู้ให้กับเยาวชน ภาพระบายสี ได้เข้าร่วม 2.เป็นแหล่งเรียนรู้

นักเรียน นักศึกษา 3. โครงการฝึกอบรม ให้กับเยาวชน 

และประชาชนท่ัวไป ให้ความรู้งานศิลปะ นักเรียน นักศึกษา 

 - อบรมให้ความรู้ 

ศิลปะสร้างชีวิต

 -อบรมให้ความรู้

"ก้าวแรกของงานศิลป์

 (First of Arts)"

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการบริหาร 1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ เพ่ือการด าเนินโครงการ 1,000,000  -  -  -  - ร้อยละ 80 ของ 1.มีนิทรรศการ กองยุทธศาสตร์

จัดการพิพิธภัณฑ์ ของเจ้าหน้าท่ีพิพิธภัณฑ์ บริหารจัดการ เยาวชน  นักเรียน ถาวรและ และงบประมาณ

เมืองฯ เมืองนครศรีธรรมราช พิพิธภัณฑ์เมืองฯ นักศึกษา นิทรรศการ

2.เพ่ือเผยแพร่และ นครศรีธรรมราช ประชาชนท่ัวไป หมุนเวียน

ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ ในการจัดกิจกรรม ดังน้ี และนักท่องเท่ียว อย่างละ 1 เร่ือง

เมืองนครศรีธรรมราช 1.โครงการวันเด็ก ต่างชาติ 2.ได้เผยแพร่และ

3.เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ แห่งชาติ ประจ าปี ประชาสัมพันธ์

กับเด็ก เยาวชน และ พ.ศ. 2565 พิพิธภัณฑ์เมืองฯ

ประชาชนชาวนครศรี 2.โครงการพิพิธ 3.เป็นแหล่งข้อมูล

ธรรมราชให้เกิดความ ภัณฑ์สัญจร อ้างอิงด้าน

ภาคภูมิใจท้องถ่ินบ้าน 3.โครงการยุวมัคคุ ประวัติศาสตร์

เกิดของตน เทศก์อาสา 4.สร้างจิตส านึกให้

4.เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ 4.โครงการน่ังรถสาม มีความภาคภูมิใจ

ท่ีดีให้กับเทศบาลนคร ล้อกินลม ชมสวนสม ท้องถ่ินบ้านเกิด

นครศรีธรรมราช เด็จและกิจกรรม ของตนเอง

5.เพ่ือส่งเสริมการท่อง เสริมสร้างความเข้ม 5.ส่งเสริมการ

เท่ียวของจังหวัดนคร แข็งและอนุรักษ์ ท่องเท่ียว

ศรีธรรมราช สามล้อถีบเมืองคอน ของจังหวัด

6.เพ่ือจัดท านิทรรศการ 5.โครงการจัดท า นครศรีธรรมราช

ถาวรและหมุนเวียน หนังสือของศูนย์ศึกษา

สืบค้นประวัติศาสตร์

และวัฒนธรรม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6.โครงการจัดท า

สารานุกรมเมือง

นครศรีธรรมราช

7.โครงการWalk

 Rallyศึกษา 

ประวัติเมืองนครฯ

8.โครงการจัด

นิทรรศการหมุนเวียน

รวม 3 โครงการ 2,300,000 0 0 0 0

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดต้ังและฝึกอบรม ๑.เพ่ือให้สมาชิกมีความรู้ ฝึกอบรมอปพร. จ านวน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 อปพร.มีความรู้ ๑.อปพร.มีความพร้อม ส านักปลัดเทศบาล

อาสาสมัครป้องกันภัย มีความสามารถท่ีเหมาะสม ๑๐๐ คน และจัดต้ัง ความสามารถในการ ในการปฏิบัติงาน
ฝ่ายพลเรือน ในการน าไปใช้ปฏิบัติงาน ศูนย์พร้อมเคร่ืองมือ ปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน ๒.การปฏิบัติงานมี

๒.สร้างความเข้มแข็งให้ และอุปกรณ์ส าหรับ ร้อยละ ๙๐ ประสิทธิภาพ
กับศูนย์ อปพร.เทศบาล ฝึกอบรม

2 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน จัดฝึกอบรมอาสาสมัคร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้า ท าให้ประชาชนได้มี ส านักปลัดเทศบาล

ป้องกันสาธารณภัยในชุมชน ได้รู้จักป้องกันสาธารณภัย ป้องกันสาธารณภัย รับการอบรมมีความรู้ ความรู้เก่ียวกับการ
และช่วยเหลือตนเองด้าน ในชุมชน ประมาณ ความเข้าใจเก่ียวกับ ป้องกันสาธารณภัย
การป้องกันสาธารณภัย 3๐๐ คน การป้องกันบรรเทา ต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ในชุมชน สาธารณภัย ในชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต    
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการต้ังจุดบริการ เพ่ือสร้างความปลอดภัย ๑.ต้ังจุดบริการด้าน 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 ร้อยละ ๙๐ สามารถ ๑.ช่วยลดความเส่ียง ส านักปลัดเทศบาล

ด้านความปลอดภัยทางถนน ในชีวิตและทรัพย์สินของ ความปลอดภัยทางถนน อ านวยความสะดวก ต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาล ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ดังน้ี รักษาความปลอดภัย ทางถนนในช่วงเทศกาล

ช่วงเทศกาลต่างๆ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ในช่วง ๗ วันอันตราย ต่างๆ เป็นการลดความ
๑จุดๆ ละ ๕ วัน และท าให้อัตราการ สูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนแก่
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เสียชีวิตเท่ากับศูนย์ ร่างกายชีวิตและทรัพย์
๑จุดๆ ละ ๕ วัน หรือไม่มีการเสียชีวิต สินของประชาชน
ช่วงเทศกาลเดือนสิบ
๑ จุดๆ ละ ๕ วัน

4 โครงการจัดต้ังชุดปฏิบัติการ 1. เพ่ือจัดต้ังชุดปฏิบัติการ จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติ 399,500 399,500 399,500 399,500 399,500 ๑.เจ้าหน้าท่ีฝ่ายป้องกัน 1. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายป้องกัน ส านักปลัดเทศบาล

ดับเพลิงและกู้ภัยข้ันสูง ดับเพลิงและกู้ภัยข้ันสูงของ การดับเพลิงและกู้ภัย มีความรู้ ทักษะ ในการ มีขีดความสามารถในการ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และศึกษาดูงาน ปฏิบัติงานดับเพลิงและ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ ขีดความ กู้ภัยมากข้ึน 2. ประชาชนมีสวัสดิภาพ

สามารถของเจ้าหน้าท่ีฝ่าย ๒. สร้างความสัมพันธ์ ความปลอดภัยในชีวิต
ป้องกันและบรรเทา อันดีให้กับบุคลากร และทรัพย์สินมากข้ึน
สาธารณภัยในการปฏิบัติงาน ในองค์กร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์ 1. เพ่ือระวัง/ตรวจจับการ ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 68,900  -  -  -  - ร้อยละ 80 สามารถ ป้องกันและดูแลสถานท่ี ส านักปลัดเทศบาล

วงจรปิด (CCTV) กระท าความผิด เพ่ือความ (CCTV) จ านวน 2 จุด ป้องกันและดูแล ราชการให้มีความ

สถานีดับเพลิงศูนย์เบญจม  ปลอดภัยในชีวิตและ สถานีดับเพลิงศูนย์เบญจม  สถานท่ีราชการให้มี ปลอดภัยในชีวิต และ

ทรัพย์สิน พร้อมอุปกรณ์ประกอบด้วย ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน ให้มี

2. เพ่ือป้องกันและดูแล 1. กล้องวงจรปิด ชนิด และทรัพย์สิน ให้มี ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

รักษาความปลอดภัยให้กับ IP/Network Camera  ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

สถานท่ีราชการและ ความละเอียด 2 ล้าน

ประโยชน์อ่ืนๆ พิกเซล FULL HD

1080P จ านวน 2 ชุด

ชุดละ 5,700 บาท

เป็นเงิน 11,400 บาท

จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง

ระบบบกล้องวงจรปิดฯ

ฉบับกุมภาพันธ์ 64 หน้า 1

2. อุปกรณ์ส าหรับ

จัดเก็บข้อมูลภาพ

บันทึกกล้องโทรทัศน์

วงจรปิด (NVR) 

ขนาด 16 ช่อง

จ านวน 1 เคร่ือง

เคร่ืองละ 20,000 บาท 

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. อุปกรณ์กระจาย

สัญญาณ POE Switch

ขนาด 8 ช่อง

เคร่ืองละ 8,000 บาท

จ านวน 1 เคร่ือง 

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

4. Hard Disk ส าหรับ

จัดเก็บภาพบันทึกแบบ

SATA ขนาด 4 TB

จ านวน 2 ตัวๆ ละ 5,000 บาท

เป็นเงิน 10,000 บาท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

5. ตู้จัดเก็บอุปกรณ์

ขนาด 19 น้ิว (Wall Rack) 

ขนาด 12 U จ านวน 1 ตู้

ตู้ละ 6,000 บาท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

6. โทรทัศน์ แอล อี ดี

(LED TV) ระดับความ

ละเอียดจอภาพ

1920x1080พิกเซล

ขนาด 40 น้ิว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จ านวน 1 เคร่ือง

เคร่ืองละ 7,500 บาท

ราคาตามมาตฐานครุภัณฑ์

ฉบับธันวาคม 63 หน้า 11

7. สาย UTP ภายนอก

อาคารแบบมีสลิง 

จ านวน 4,000 บาท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

8. อุปกรณ์อ่ืน ๆ

จ านวน 2,000 บาท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

รวม 5 โครงการ 1,448,400 1,379,500 1,379,500 1,379,500 1,379,500

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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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) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝึกอบรมทักษะ เพ่ือกระตุ้นและฝึกทักษะ จัดฝึกอบรมทักษะ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 นักเรียนระดับช้ัน นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะ ส านักการศึกษา

กระบวนการ กระบวนการทาง กระบวนการทาง มัธยมศึกษาได้รับการ กระบวนการทางวิทยา

ทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์แก่นักเรียน วิทยาศาสตร์ระดับ ฝึกอบรมทักษะ ศาสตร์ สามารถน า

ระดับมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา กระบวนการทาง ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน

ณ มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์ครบ พร้อมเข้าศึกษาต่อ

วลัยลักษณ์ 100% ในระดับท่ีสูงข้ึน

จ านวน 30 สัปดาห์

2 โครงการประชุมสัมมนา เพ่ือประชุมสัมมนากรรม จัดประชุมสัมมนา 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 คณะกรรมการฯได้รับ ประชาชน องค์กร ส านักการศึกษา

คณะกรรมการการศึกษา การด าเนินการก าหนด คณะกรรมการศึกษา ความรู้ด้านแนวทาง เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม

ระดับท้องถ่ินและ แนวทางการพัฒนาการ ระดับท้องถ่ินและ การพัฒนาการศึกษา การจัดการศึกษา

สถานศึกษา ศึกษาของท้องถ่ินและ สถานศึกษา ปีละ 1 - ท้องถ่ินร้อยละ 80

สถานศึกษา 2 คร้ัง

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการอบรมส่งเสริม เพ่ือส่งเสริมความรู้แก่ จัดอบรมให้ความรู้แก่ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนเด็กและ เด็กและเยาวชน ส านักการศึกษา

คุณภาพชีวิตเยาวชน เด็กและเยาวชนให้มี เด็กเยาวชน  เยาวชนผู้เข้าร่วม มีความรู้ ความ

การพัฒนาตนเอง ขุมชน การศึกษานอก โครงการฯ ร้อยละ เข้าใจ ปฏิบัติ

ครอบครัว  สังคมและมี โรงเรียนจ านวน 2 100 ได้รับความรู้ เพ่ือการพัฒนา

คุณภาพชีวิตท่ีดี อยู่ร่วม รุ่นใช้เวลาในการ ด้านการพัฒนาตนเอง ตนเองครอบครัว

กันในสังคมอย่างมีความ อบรมรุ่นละ 2 ชุมชน สังคมท่ีดี

สุข  ปลอดภัยจากส่ิง คืน 3 วัน

เสพติดและอบายมุข

4 โครงการจัดการศึกษา  - เพ่ือส่งเสริมเด็กและ  - จัดการศึกษานอก 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 เด็กและเยาวชน  - เยาวชนได้รับ ส านักการศึกษา

นอกระบบโรงเรียน เยาวชนท่ีพลาดโอกาส ระบบ ระดับช้ัน ม.ต้น/ ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ การศึกษาจนจบ

ในการรักการศึกษา ให้ ม.ปลายให้เยาวชนได้ ร้อยละ 100 ได้รับ ระดับการศึกษา

ได้รับการศึกษาจนจบ รับการศึกษาโดย ความรู้ตรงตาม ข้ันพ้ืนฐาน และ

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืน เสมอภาคเท่าเทียมกัน มาตรฐานการจัด มีโอกาสได้รับ

ฐาน และมีโอกาศได้  - เชิญวิทยากรจาก การศึกษานอกระบบ การศึกษาต่อใน

ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน สถาบันศึกษาต่าง ๆ ระดับอุดมศึกษา

 - เพ่ือส่งเสริมความรู้ มาสอนในฐานะ  - เยาวชนน า

และทักษะการประกอบ อาจารย์พิเศษ ความรู้  และทักษะ

อาชีพแก่เยาวชน ประกอบอาชีพได้

5 โครงการพัฒนาบุคลากร พัฒนาความรู้ความสามารถ จัดส่งครูอาสาเข้ารับ 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ครูอาสาได้รับความรู้ ครูอาสาได้รับการอบรม ส านักการศึกษา

ครูสอนเด็กด้อยโอกาส ให้กับครูอาสา การอบรมสัมมนา ด้านการพัฒนาเด็กด้อย มีความรู้ความสามารถ

โอกาส ครบ 100% มากข้ึน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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6 โครงการแข่งขันทักษะ 1.เพ่ือจัดการแข่งขัน 1.นักเรียนศูนย์พัฒนา 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 นักเรียนท่ีเข้าร่วม นักเรียนได้รับการ ส านักการศึกษา

ทางวิชาการ ทักษะทางวิชาการ เด็กเล็กในสังกัด การแข่งขันได้รับ พัฒนาสู่ความเป็น

และกิจกรรมทุกกลุ่มสาระ 2.นักเรียน ครู รางวัลร้อยละ 60 เลิศทางวิชาการและ

การเรียนรู้ระดับเทศบาล สถานศึกษาโรงเรียน กิจกรรมตรงตาม

คัดเลือกนักเรียน ในสังกัด ศักยภาพ และ

ครูเป็นตัวแทนเทศบาล ความต้องการ

เข้าร่วมแข่งขันระดับภาค 

และระดับประเทศ

7 โครงการแข่งขันคนเก่ง เพ่ือจัดการแข่งขันคัดเลือก จัดส่งนักเรียนตัวแทน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 นักเรียนท่ีเข้าร่วม นักเรียนตัวแทน ส านักการศึกษา

เทศบาลระดับประเทศ นักเรียนโรงเรียนในสังกัด เทศบาลระดับช้ัน ป.5 การแข่งขันได้รับ เทศบาลประสบความ

ช้ัน ป.5 ช้ันม.2 และช้ัน ระดับช้ันม.2 รางวัลร้อยละ 60 ส าเร็จในการแข่งขัน

ม.5 ใน 5 กลุ่มสาระ และระดับช้ัน ม.5 โครงการแข่งขัน

ประกอบด้วยคณิตศาสตร์ พร้อมครูผู้ฝึกและ คนเก่งในโรงเรียน

ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ บุคลากรทางการศึกษา ท้องถ่ินระดับประเทศ

สังคมศึกษา และภาษา เข้าร่วมแข่งขันคนเก่ง

อังกฤษ เป็นตัวแทน ระดับประเทศ

เทศบาลเข้าแข่งขัน

ระดับประเทศ

8 การพัฒนาพนักงานครูโรงเรียน  - เพ่ือให้พนักงานครู ฝึกอบรมการพัฒนา 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ครูได้เข้ารับการอบรม พนักงานครูของโรงเรียน ส านักการศึกษา

สังกัดเทศบาล โรงเรียนสังกัดเทศบาล พนักงานครูโรงเรียน และได้ความรู้ด้านการ ในสังกัดเทศบาลมีความรู้

มีคุณภาพ สังกัดเทศบาล จัดการเรียนการสอน ความสามารถด้านการจัด

จ านวน 10 โรงเรียน เพ่ิมข้ึนร้อยละ80 การเรียนการสอน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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9 เช่ือมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  - เพ่ือให้บุคลากรใน ติดต้ังและเช่ือมต่อ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ครู นักเรียนมีความ บุคลากรในโรงเรียน ส านักการศึกษา

โรงเรียน โรงเรียนก้าวทันนวัตกรรม อินเตอร์เน็ตความ พึงพอใจ ในการใช้ สามารถค้นคว้าหา

ส่ิงใหม่ ๆ เร็วสูงส าหรับโรงเรียน อินเตอร์เน็ตในการ ความรู้ข้อมูลใหม่ ๆ 

 - เพ่ือพัฒนาโรงเรียนใน สังกัดเทศบาล จัดการเรียนการสอน ได้รวดเร็ว ก้าวทันข่าว

สังกัดเทศบาลให้มีความ ร้อยละ 80 และเหตุการณ์ปัจจุบัน

ทันสมัยและก้าวทัน ได้ทันที

เทคโนโลยี

10 การส่งเสริมกิจกรรมรัก เพ่ือให้สถานศึกษาจัด สถานศึกษาจัดกิจกรรม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 นักเรียนได้รับการ สถานศึกษาจัดกิจกรรม ส านักการศึกษา

การอ่านในสถานศึกษา อปท. กิจกรรมรักการอ่าน รักการอ่านให้กับ พัฒนาด้านการอ่าน รักการอ่านให้กับ

ของสถานศึกษา นักเรียนปีละ1โครงการ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 นักเรียน

11 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ เพ่ือพัฒนาสนับสนุนแหล่ง สถานศึกษาโรงเรียน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 นักเรียนครูร้อยละ โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ ส านักการศึกษา

โรงเรียน การเรียนรู้ให้กับโรงเรียน สังกัดเทศบาลมีแหล่ง 80 ได้เข้าศึกษาหา ส าหรับประชาชนใน

ประถมศึกษาและ เรียนรู้ท่ีหลากหลายให้ ความรู้จากแหล่ง ท้องถ่ินได้อย่างมี

มัธยมศึกษา กับนักเรียน เรียนรู้ ประสิทธิภาพ

12 การพัฒนาการจัดการศึกษา  - เพ่ือพัฒนาและเสริม  - สถานศึกษาโรงเรียน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ครู นักเรียน ผู้ปกครอง  - คณะกรรมการสถาน ส านักการศึกษา

โดยโรงเรียนเป็นฐานในการ สร้างความเข้มแข็งของ ในสังกัดเทศบาล มีความพึงพอใจในการ ศึกษาข้ันพ้ืนฐานมี

พัฒนาท้องถ่ิน (SBMLD) คณะกรรมการสถาน  - คณะกรรมการสถาน พัฒนาการเรียน ความเข้มแข็งสามารถ

ศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้เข้ามา ศึกษาโรงเรียนในสังกัด การสอนของโรงเรียน เข้าไปมีบทบาทในการ

มีบทบาทในการจัดการ ทุกคน ร้อยละ 80 จัดการศึกษาของโรงเรียน

ศึกษาของโรงเรียน  - จัดกิจกรรมเพ่ือ  - โรงเรียนในสังกัดมี

 - เพ่ือพัฒนาและเสริม พัฒนาการจัดการศึกษา ความคล่องตัวในการ

สร้างให้โรงเรียนในสังกัด เช่น ส่งเสริมภูมิปัญญา จัดการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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มีความคล่องตัวในการจัด ท้องถ่ิน  เศรษฐกิจ  - โรงเรียนในสังกัดจัด

การศึกษาเพ่ือพัฒนา พอเพียงตาม การศึกษาในระบบ

คุณภาพผู้เรียน แนวพระราชด าริ และนอกระบบ

 - เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างให้ ส่งเสริมอาชีพระหว่าง และตามอัธยาศัยให้

โรงเรียนในสังกัดเป็นฐาน เรียนหรือกิจกรรม ประชาชนได้เรียนรู้

ในการพัฒนาท้องถ่ินอย่าง อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดชีวิต

เป็นระบบเกิดการเรียนรู้  เป็นต้น

ตลอดชีวิต

13 อาหารกลางวันเด็กนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้รับ จัดอาหารกลางวัน 95,500,000 95,500,000 95,500,000 95,500,000 95,500,000 นักเรียนสังกัดเทศบาล นักเรียนทุกคนได้รับ ส านักการศึกษา

ประทานอาหารม้ือกลางวัน ให้กับนักเรียนในสถาน ได้รับอาหารถูกต้อง ประทานอาหาร ท่ีมี

ทุกคน ครบทุกวันตลอด ศึกษาสังกัดเทศบาล ตามหลักโภชนาการ คุณภาพและเพียงพอ

ปีการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครบ 100% ตลอดปีการศึกษา

14 จัดหาปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ เพ่ือจัดหาปัจจัยพ้ืนฐาน เด็กนักเรียนยากจน 6,100,000 6,100,000 6,100,000 6,100,000 6,100,000 นักเรียนยากจนได้รับ เด็กนักเรียนยากจนได้รับ ส านักการศึกษา

นักเรียนยากจน ส าหรับนักเรียนยากจน ได้รับปัจจัยพ้ืนฐาน ความช่วยเหลือด้าน ปัจจัยพ้ืนฐานทุน

ระดับประถมศึกษา ส าหรับนักเรียนระดับ ทุกคน ปัจจัยพ้ืนฐานครบ

ประถมศึกษา 100%

15 จัดหาปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ เพ่ือจัดหาปัจจัยพ้ืนฐาน เด็กนักเรียนยากจน 5,100,000 5,100,000 5,100,000 5,100,000 5,100,000 นักเรียนยากจนได้รับ เด็กนักเรียนยากจนได้รับ ส านักการศึกษา

นักเรียนยากจน ส าหรับนักเรียนยากจน ได้รับปัจจัยพ้ืนฐาน ความช่วยเหลือด้าน ปัจจัยพ้ืนฐานทุน

ระดับมัธยมศึกษา ส าหรับนักเรียนระดับ ทุกคน ปัจจัยพ้ืนฐานครบ

มัธยมศึกษา 100%

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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16 จัดการเรียนการสอน เพ่ือด าเนินการจัดการศึกษา สถานศึกษาจัดการ 33,500,000 33,500,000 33,500,000 33,500,000 33,500,000 โรงเรียนได้รับการ สถานศึกษาได้จัดการ ส านักการศึกษา

(รายหัวระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง ศึกษาตามหลักสูตร จัดสรรงบประมาณ ศึกษาได้ตามหลักสูตร

และปฐมวัย) การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถานศึกษาและ เงินรายหัวครบ100%

และหลักสูตรปฐมวัย หลักสูตรปฐมวัย

17 จัดการเรียนการสอน เพ่ือด าเนินการจัดการศึกษา สถานศึกษาจัดการ 33,500,000 33,500,000 33,500,000 33,500,000 33,500,000 โรงเรียนได้รับการ สถานศึกษาได้จัดการ ส านักการศึกษา

(รายหัวระดับมัธยมศึกษา) ตามหลักสูตรแกนกลาง ศึกษาตามหลักสูตร จัดสรรงบประมาณ ศึกษาได้ตามหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถานศึกษา เงินรายหัวครบ100%

18 หนังสือเรียน เพ่ือจัดหาหนังสือเรียน เด็กนักเรียนได้รับ 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 นักเรียนได้รับการ นักเรียนมีแบบเรียนครบ ส านักการศึกษา

ระดับประถมศึกษา และแบบทดสอบ แบบเรียนตามกลุ่ม จัดสรรค่าหนังสือเรียน

ประสบการณ์ ครบ 100%

19 หนังสือเรียน เพ่ือจัดหาหนังสือเรียน เด็กนักเรียนได้รับ 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 นักเรียนได้รับการ นักเรียนมีแบบเรียนครบ ส านักการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา และแบบทดสอบ แบบเรียนตามกลุ่ม จัดสรรค่าหนังสือเรียน

ประสบการณ์ ครบ 100%

20 อุปกรณ์การเรียนการสอน เพ่ือจัดหาอุปกรณ์การเรียน สถานศึกษาได้มี 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 สถานศึกษาได้มี ครูมีอุปกรณ์การ ส านักการศึกษา

ระดับประถมศึกษา การสอนตามกลุ่มสาระ อุปกรณ์ท่ีจัดกิจกรรม อุปกรณ์การเรียน สอนอย่างเพียงพอ

การเรียนรู้ การสอนตามเน้ือหา การสอนครบ 100%

รายวิชา

21 อุปกรณ์การเรียนการสอน เพ่ือจัดหาอุปกรณ์การเรียน สถานศึกษาได้มี 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 สถานศึกษาได้มี ครูมีอุปกรณ์การ ส านักการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา การสอนตามกลุ่มสาระ อุปกรณ์ท่ีจัดกิจกรรม อุปกรณ์การเรียน สอนอย่างเพียงพอ

การเรียนรู้ การสอนตามเน้ือหา การสอนครบ 100%

รายวิชา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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22 เคร่ืองแบบนักเรียน เพ่ือเป็นค่าเคร่ืองแบบ เด็กนักเรียนได้รับ 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 นักเรียนในสังกัดได้ นักเรียนมีเคร่ืองแบบ ส านักการศึกษา

ระดับประถมศึกษา นักเรียน เคร่ืองแบบนักเรียน รับจัดสรรค่าเคร่ืองแบบ เรียนทุกคน

ครบ 100%

23 เคร่ืองแบบนักเรียน เพ่ือเป็นค่าเคร่ืองแบบ เด็กนักเรียนได้รับ 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 นักเรียนในสังกัดได้ นักเรียนมีเคร่ืองแบบ ส านักการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา นักเรียน เคร่ืองแบบนักเรียน รับจัดสรรค่าเคร่ืองแบบ เรียนทุกคน

ครบ 100%

24 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมพัฒนา 9,760,000 9,760,000 9,760,000 9,760,000 9,760,000 นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม ส านักการศึกษา

ผู้เรียนระดับประถมศึกษา พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร ผู้เรียนตามหลักสูตร พัฒนาผู้เรียนตาม พัฒนาผู้เรียนตาม

หลักสูตร 80% หลักสูตรครบจ านวน

25 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมพัฒนา 7,760,000 7,760,000 7,760,000 7,760,000 7,760,000 นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม ส านักการศึกษา

ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร ผู้เรียนตามหลักสูตร พัฒนาผู้เรียนตาม พัฒนาผู้เรียนตาม

หลักสูตร 80% หลักสูตรครบจ านวน

26 การจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ใน เพ่ือสนับสนุนให้เด็กนักเรียน จัดหาหนังสือให้กับ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 เด็กนักเรียนและครู เด็กนักเรียนได้มีแหล่ง ส านักการศึกษา

สถานศึกษา มีหนังสือท่ีหลากหลาย แหล่งเรียนรู้ของ ร้อยละ 80 ได้รับ เรียนรู้ท่ีหลากหลายและ

โรงเรียน ความรู้จากแหล่ง เด็กมีนิสัยรักการอ่าน

เรียนรู้ของโรงเรียน มากข้ึน

27 อาหารเสริมนม  - เพ่ือให้เด็กได้รับอาหาร  - โรงเรียนสังกัดเทศบาล 50,500,000 50,500,000 50,500,000 50,500,000 50,500,000 นักเรียนในเขต เด็กได้รับอาหารเสริมนม ส านักการศึกษา

เสริม(นม)อย่างท่ัวถึง  - โรงเรียนสังกัด สพฐ. เทศบาลได้รับอาหาร อย่างเพียงพอท าให้มี

และเพียงพอ จ านวน 4 โรงเรียน เสริม(นม)ครบ 100% สุขภาพร่างกายแข็งแรง

 - เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ  - ศูนย์การศึกษาพิเศษ มากย่ิงข้ึน

ร่างกายของเด็กให้สมบูรณ์ ประจ าจังหวัด

แข็งแรง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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28 โครงการประกันคุณภาพ  - เพ่ือจัดระบบการ จัดด าเนินการประกัน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โรงเรียน 10 โรงเรียน สถานศึกษาในสังกัด ส านักการศึกษา

การศึกษา ประกันคุณภาพการศึกษา ประกันคุณภาพ ในสังกัดเทศบาล เทศบาลท้ัง 10 โรงเรียน

 - เพ่ือด าเนินการประเมิน การศึกษาตาม ได้รับการรับรอง ได้รับรองการประเมิน

คุณภาพตามมาตรฐาน มาตรฐานการศึกษาท่ี การประเมินคุณภาพ คุณภาพการศึกษา

การศึกษา อปท.ก าหนด การศึกษา ภายนอก

 - เพ่ือรองรับการประเมิน จ านวน 24 มาตรฐาน ครบ 100%

คุณภาพภายนอก

29 โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ - เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการ - ส่งเสริมการเรียนรู้ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 นักเรียนในสังกัด - เด็กได้รับการศึกษา ส านักการศึกษา

และพัฒนาเด็กในศูนย์พัฒนา เตรียมความ พร้อมท้ัง และพัฒนาการท้ัง 4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือพัฒนา ท้ัง 4 ด้าน

เด็กเล็ก 4 ด้าน ได้อย่างถูกต้อง ด้าน ให้เต็มศักยภาพ 100% ได้รับการ - ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน

- เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ตามวัยของเด็ก พัฒนาครบท้ัง 4 ด้าน การจัดการเรียนการสอน

ในการจัดการเรียนการสอน - จัดกิจกรรมการเรียน - ผู้เรียนมีความรู้และ

 - เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ การสอนท่ีหลากหลาย เข้ากับสังคมได้ดี

และเข้าใจสังคมได้ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

ในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ระหว่างบ้านกับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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30 โครงการรณรงค์ป้องกัน  - เพ่ือให้เด็กและเยาวชน  - นักเรียนในโรงเรียน 283,000 283,000 283,000 283,000 283,000 ผู้เข้าร่วมอบรม เด็กและเยาวชนท่ี ส านักการศึกษา

ยาเสพติดในสถานศึกษา ได้รับรู้ถึงปัญหาและพิษ สังกัดเทศบาลได้เข้า ร้อยละ 100 ได้ เข้าร่วมโครงการ

ภัยของยาเสพติด ร่วมกิจกรรมรณรงค์ รับความรู้จากการ มีความรู้  ความ

 - เพ่ือกระตุ้นให้เยาวชน ป้องกันยาเสพติดใน เข้าร่วมกิจกรรม เข้าใจถึงปัญหา

ป้องกันและแก้ไขปัญหา สถานศึกษา และพิษภัยของ

ยาเสพติด ยาเสพติด

31 โครงการจัดการเรียน 1. เพ่ือจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 นักเรียนร้อยละ 70 นักเรียนมีทักษะด้าน ส านักการศึกษา

ภาษาอังกฤษหลักสูตร  MEP ภาษาอังกฤษ MEP (Mini ภาษาอังกฤษให้กับ มีทักษะด้านภาษา ภาษาอังกฤษและ

(Mini English Program) English Program)ให้กับ นักเรียนระดับช้ัน อังกฤษดีข้ึน สามารถส่ือสารได้

ระดับอนุบาล นักเรียนระดับอนุบาล อนุบาล โรงเรียนใน

(อนุบาล) สังกัดเทศบาลนคร

2. เพ่ือส่งเสริมความเป็น นครศรีธรรมราช

เลิศทางด้านภาษาอังกฤษ  

ส าหรับนักเรียนระดับก่อน

ประถมศึกษา (อนุบาล) 

ท่ีมีความพร้อม

3. เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติ

ท่ีดีต่อการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษและรู้จัก

การท างานร่วมกับผู้อ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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32 ฝึกอบรมสัมมนาเชิง เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และ จัดประชุมสัมมนาครู 200,000    200,000    200,000    200,000    200,000    ครูร้อยละ 80 ได้รับ ครูผู้สอนระดับมัธยม ส านักการศึกษา

ปฏิบัติการครูผู้สอนระดับ ประสบการณ์จัดกิจกรรม ผู้สอนระดับมัธยมศึกษา ความรู้ด้านทักษะในการ มีความรู้จัดกิจกรรม

มัธยมศึกษา การพัฒนาหลักสูตร จ านวน 1 คร้ัง/ปี จัดกิจกรรมการสอน การสอนท่ีดี

33 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาความรู้และ จัดประชุมครูผู้สอน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ครูร้อยละ 80 ได้รับ ครูมีทักษะจัดการ ส านักการศึกษา

ครูผู้สอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประสบการณ์ท่ีดีของ ทุกคนเพ่ือพัฒนา ความรู้ด้านทักษะในการ กิจกรรมการสอนท่ีดี

ครูผู้สอน ความรู้จ านวน๑คร้ัง/ปี จัดกิจกรรมการสอน

34 ฝึกอบรมสัมมนา เพ่ือพัฒนาความรู้และ จัดประชุมครูผู้สอนระดับ 150,000    150,000    150,000    150,000    150,000    ครูร้อยละ 80 ได้รับ ครูมีทักษะจัดการ ส านักการศึกษา

เชิงปฏิบัติการครูผู้สอน ประสบการณ์ตาม ปฐมวัยทุกคนเพ่ือพัฒนา ความรู้ด้านทักษะในการ กิจกรรมการสอนท่ีดี

ระดับปฐมวัย หลักสูตรก าหนด ความรู้ตามหลักสูตร จัดกิจกรรมการสอน

จ านวน ๑ คร้ัง/ปี ตามหลักสูตร

35 โครงการเช่าท่ีดิน เพ่ือเช่าพ้ืนท่ีวัดเสมาไชย เช่าท่ีดินวัดเสมาไชย 2,950,500 2,950,500 2,950,500 2,950,500 2,950,500 นักเรียน ครู ผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาล ส านักการศึกษา

วัดเสมาไชย (ร้าง) ขยายพ้ืนท่ีโรงเรียนเทศบาล จ านวน 353.6 ตร.ว. ร้อยละ 90 มีความ วัดเสมาเมืองมีพ้ืนท่ี

วัดเสมาเมืองใช้ในการจัด ใช้จัดกิจกรรมการเรียน พึงพอใจในการจัด เพียงพอส าหรับ

กิจกรรมการเรียนการสอน การสอนโรงเรียน การเรียนการสอน การจัดกิจกรรม

เทศบาลวัดเสมาเมือง การเรียนการสอน

36 โครงการจัดการเรียน 1. เพ่ือจัดการเรียนการสอน เปิดการเรียนการสอน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้ปกครองร้อยละ 80 นักเรียนได้เรียนรู้ ส านักการศึกษา

ภาษาอังกฤษหลักสูตร  MEP ภาษาอังกฤษ MEP (Mini ภาษาอังกฤษ MEP (Mini มีความพึงพอใจในการ ภาษาต่างประเทศ

(Mini English Program) English Program) ให้กับ English Program) จัดการเรียนการสอน และสามารถส่ือสาร

ระดับช้ันประถมศึกษา นักเรียนระดับประถมศึกษา ให้กับนักเรียน ระดับ ภาษาอังกฤษ ระดับสากลได้

ส าหรับโรงเรียน'สังกัดเทศบาล ประถมศึกษาใน

2. เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศ โรงเรียนสังกัดเทศบาล

ทางด้านภาษาอังกฤษส าหรับ โรงเรียนละ1ห้องเรียน

นักเรียนระดับประถมศึกษา

ท่ีมีความพร้อม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

37 พัฒนาการจัดการเรียน 1.เพ่ือจัดการประชุมอบรม จัดอบรม/ศึกษาดูงาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้บริหารและครู 1.โรงเรียนในสังกัดมี ส านักการศึกษา

การสอนโรงเรียนพอเพียง เชิงปฏิบัติการและศึกษา เพ่ือพัฒนาหลักสูตร ร้อยละ 80 ได้รับ การน้อมน าหลักปรัชญา

ท้องถ่ิน ดูงานให้กับบุคลากร 1.โรงเรียนในสังกัด ความรู้ในการพัฒนา ของเศรษฐกิจพอเพียง

2.เพ่ือพัฒนาหลักสูตร 2.ผู้บริหารสถานศึกษา/ หลักสูตรการสอน มาใช้ในการบริหาร และ

สถานศึกษาสู่การเรียน ครูวิชาการ หัวหน้า โรงเรียนพอเพียง จัดการเรียน การสอน

การสอนโดยบูรณาการหลัก สายช้ัน รวม 150 คน ท้องถ่ิน 2.ผู้บริหารสถานศึกษา

ปรัชญาของเศรษฐกิจ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง

พอเพียง ชุมชน มีการน าหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ในการ

ด ารงชีวิตประจ าวัน

เกิดประโยชน์ต่อตนเอง

ครอบครัว และสังคม

38 โครงการฝึกอบรมทบทวน เพ่ือให้ส านักการศึกษาได้มี จัดฝึกอบรมทบทวน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 พนักงาน/เจ้าหน้าท่ี ส านักการศึกษามีแผน ส านักการศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษา การฝึกอบรมทบทวนแผน แผนพัฒนาการศึกษา ร้อยละ 80 ได้รับ พัฒนาการศึกษาท่ีเป็น

พัฒนาการศึกษา ให้เป็น ให้กับพนักงาน ความรู้ในการจัดท า ปัจจุบัน

ปัจจุบัน เจ้าหน้าท่ีส านักการ แผนพัฒนาการศึกษา

ศึกษา จ านวน 1 

คร้ัง/ปี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

39 โครงการฝึกอบรมเชิง เพ่ือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดอบรมการจัดท า 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ผู้บริหารการศึกษา โรงเรียนได้ใช้หลักสูตร ส านักการศึกษา

ปฏิบัติการการจัดการเรียน การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรแกนกลาง ผู้บริหารสถานศึกษา ฐานสมรรถนะในการ

การสอนตามหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศึกษานิเทศก์ ครูและ จัดการเรียนการสอน

แกนกลางการศึกษา การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรฐานสมรรถนะ บุคลากรทางการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน (หลักสูตรฐาน หลักสูตรฐานสมรรถนะ ให้กับผู้บริหารการศึกษา ได้รับความรู้เร่ืองการ

สมรรถนะ) ผู้บริหารสถานศึกษา จัดท าหลักสูตร

ศึกษานิเทศก์ ครูและ แกนกลางการศึกษา

บุคลากรทางการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน(หลักสูตร

ฐานสมรรถนะ) และ

สามารถน าไปจัดท า

หลักสูตรได้ 80%

40 โครงการห้องสมุดดิจิตอล 1.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ติดต้ังระบบห้องสมุด 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 นักเรียน  ครู  และ 1.นักเรียนมีแหล่ง ส านักการศึกษา

ออนไลน์ สามารถเรียนรู้และค้นคว้า ดิจิตอลออนไลน์ ผู้ปกครองในเขต เรียนรู้และค้นคว้าข้อมูล

ข้อมูลท่ีต้องการได้สะดวก ประกอบด้วย เทศบาล  มีความ ได้ทุกท่ีทุกเวลา

2.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน 1.Application เพ่ือใช้ พึงพอใจไม่น้อยกว่า 2.ครูจัดรูปแบบการเรียน

อ่านหนังสือมากข้ึน งานส าหรับระบบ IOS ร้อยละ 80 การสอนในรูปแบบ

3.ครูสามารถสร้าง E-Book 2.Application เพ่ือใช้ E-Book

เพ่ือใช้ในการจัดการเรียน งานส าหรับระบบ 

การสอน Android

3.Software เพ่ือใช้

งานส าหรับระบบ

ปฏิบัติการ Window

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

41 โครงการสงเคราะห์ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนผู้ด้อย จัดการศึกษานอกระบบ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวนเด็กและ เด็กและเยาวชน ส านักการศึกษา

เด็กยากไร้ในชุมชนและ โอกาสทางการศึกษาได้แก่ และตามอัธยาศัยให้แก่ เยาวชนท่ีอาศัยอยู่ใน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ

เด็กเร่ร่อน เด็กยากจนเด็กท่ีถูกทอดท้ิง เด็กด้อยโอกาสกลุ่มเด็ก เขตเทศบาลนคร ได้รับความรู้ตาม

เด็กก าพร้า เด็กเร่ร่อนและ ยากไร้ในชุมชนเด็ก นครศรีธรรมราช ศักยภาพมีคุณภาพชีวิต

เด็กพิการมีความบกพร่อง เร่ร่อนและกลุ่มผู้พิการ ท่ีดี

ทางการเรียนรู้ ทางสติปัญญาท่ีอาศัยอยู่ในเขต

ทางการพูด ภาษาและ เทศบาลนครนครศรี

อารมณ์ได้รับการศึกษา ธรรมราช

นอกระบบและตามอัธยาศัย

ตามศักยภาพ

รวม 41 โครงการ 326,359,500 326,359,500 326,359,500 326,359,500 326,359,500

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการโรงเรียนวัยใส  - เพ่ือช่วยเสริมสร้างศักย- ผู้สูงอายุในชุมชนเขต 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000  - ร้อยละของจ านวน  - ผู้สูงอายุได้รับการ กองสวัสดิการ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภาพของบุคคลในชุมชนได้ เทศบาลนครนครศรี นักเรียนวัยใสท่ีเข้าร่วม เรียนรู้ตลอดชีวิต สังคม
 - ท าให้สังคมผู้สูงอายุเป็น ธรรมราช จ านวนรุ่นละ กิจกรรม/เรียน ร้อยละ  - ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี
สังคมท่ีมีคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 30 คน 85 ของเป้าหมาย ท้ังกายและจิตใจ

 - ร้อยละของนักเรียน  - ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
วัยใสส าเร็จการศึกษา ชีวิตท่ีดี
ตามหลักสูตรไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ  - เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่ม ส่งเสริมการจัดกิจกรรม 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 มีการจัดกิจกรรมและ ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการ กองสวัสดิการ

และพัฒนาศักยภาพของผู้สูง ของผู้สูงอายุในการจัดกิจ ต่างๆ แก่ผู้สูงอายุ สวัสดิการครอบคลุม การดูแลและพัฒนา สังคม
อายุ กรรมต่างๆ เช่นพิธีกรรม ตามเป้าหมายโครงการ คุณภาพชีวิตแบบ

ทางศาสนา อบรมสัมมนา ร้อยละ 100 องค์รวม
แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ

3 โครงการจัดหากายอุปกรณ์ เพ่ือช่วยเหลือผู้สูงอายุ/ สงเคราะห์ผู้สูงอายุ/ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้สูงอายุ/ผู้พิการท่ีขอ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ สามารถ กองสวัสดิการ
ส าหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุท่ี ผู้พิการท่ียากไร้โดยจัดหา ผู้พิการท่ียากไร้ในชุมชน รับกายอุปกรณ์ ได้รับ ด าเนินชีวิตประจ าวันได้ สังคม
ยากไร้ กายอุปกรณ์ให้ กายอุปกรณ์ 100% สะดวกมากข้ึน

4 โครงการสงเคราะห์ครอบครัว สงเคราะห์ผู้ประสบภัยต่างๆ ช่วยเหลือสงเคราะห์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชาชน ผู้ประสบปัญหาได้รับ กองสวัสดิการ
ผู้ประสบสาธารณภัย และผู้ยากไร้ในชุมชน ผู้ประสบภัยและผู้ยาก ผู้ประสบภัยและผู้ยากไร้ การช่วยเหลืออย่างทัน สังคม
และผู้ยากไร้ในชุมชน ไร้ในชุมชน ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ท่วงที

ท่ีขอรับความช่วยเหลือ
และได้รับความช่วยเหลือ

5 โครงการเย่ียมบ้านผู้ยากไร้ เพ่ือลงเย่ียมครอบครัวผู้ยาก ครอบครัวได้รับการช่วย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของครอบ ครอบครัวได้รับการแก้ กองสวัสดิการ
ในชุมชน ไร้ในชุมชน และให้ค าแนะน า เหลือและแก้ไขปัญหา ครัวได้รับการช่วย ไขปัญหาและได้รับการ สังคม

ความรู้ด้านต่าง ๆ พร้อมท้ัง เร่งด่วน จ านวน 50 เหลือและแก้ไขปัญหา ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
ช่วยเหลือด้านเคร่ืองอุปโภค ครัวเรือน ได้
บริโภค

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการอบรมเพ่ือป้องกัน  - เพ่ือส่งเสริมคุณค่าศักด์ิศรี จัดอบรมให้ความรู้เพ่ือ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 95 ของผู้เข้า  - กลุ่มเป้าหมายตระหนัก กองสวัสดิการ

และแก้ไขปัญหาทางสังคม ความเป็นมนุษย์และรณรงค์ ป้องกันและแก้ไข รับการอบรมมีความรู้ ถึงคุณค่าศักด์ิศรีแห่ง สังคม

ให้เกิดการเปล่ียนค่านิยมไป ปัญหาทางสังคมให้แก่ ความเข้าใจเร่ืองการ ความเป็นมนุษย์และเกิด

ในทิศทางท่ีถูกต้องอันควร ประชาชนในเขต ป้องกันและแก้ไข การเปล่ียนแปลงค่านิยม

 - เพ่ือให้ความรู้ทางวิชาการ เทศบาลนครนครศรี ปัญหาทางสังคม ไปในทิศทางท่ีถูกต้อง

การช่วยเหลือ แนะน า ธรรมราช อันควร

แนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ  - กลุ่มเป้าหมายได้รับ

ทางสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาย ความรู้ทางวิชาการเพ่ือ

 - เพ่ือสนับสนุนการผลิตส่ือ เป็นแนวทางในการแก้

เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ ไขปัญหาต่างๆ

การแก้ไขปัญหาทางสังคม

7 โครงการกองทุนสวัสดิการ เพ่ือสนับสนุนให้ชุมชนมี เป็นสวัสดิการให้กับ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จัดสวัสดิการให้กับ  - สมาชิกกองทุนฯ กองสวัสดิการ

ชุมชน เทศบาลนครนครศรี กองทุนสวัสดิการชุมชนท่ี สมาชิกตามแนวทาง สมาชิกไม่น้อยกว่า ได้รับสวัสดิการ สังคม

ธรรมราช ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน ของมติคณะรัฐมนตรี 3 ด้าน  - สมาชิกกองทุนฯ มี

เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน หลักประกันความม่ันคง

2553

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา เพ่ือส่งเสริมศักยภาพคุณค่า ผู้สูงอายุภูมิปัญญา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการถ่ายทอดและ ผู้สูงอายุได้รับการ กองสวัสดิการ

ผู้สูงอายุ ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุให้ เด็ก เยาวชน และ เรียนรู้ภูมิปัญญา ส่งเสริมศักยภาพด้าน สังคม

ลูกหลานและคนในสังคม ประชาชน ในเขต อย่างน้อย 1 สาขา การถ่ายทอดภูมิปัญญา

ได้เรียนรู้ พร้อมท้ังอนุรักษ์ เทศบาลนครนครศรี ให้เด็ก เยาวชน และ

ภูมิปัญญาให้คงอยู่ ธรรมราช ประชาชนได้เรียนรู้

9 โครงการซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมท่ีอยู่ เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 90 ของผู้ท่ีย่ืน ผู้ท่ีประสบปัญหาได้รับ กองสวัสดิการ

ส าหรับผู้ด้อยโอกาสและผู้ อาศัยของผู้ด้อยโอกาสและ อายุท่ีด้อยโอกาส ขอรับความช่วยเหลือ การปรับปรุงซ่อมแซม สังคม

ยากไร้ในชุมชน ผู้ยากไร้ ให้มีความม่ันคง ประสบปัญหาเร่ืองท่ี ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยได้ ท่ีอยู่อาศัยให้มีความม่ัน

เหมาะสมและปลอดภัยใน อยู่อาศัยช ารุดทรุดโทรม รับการช่วยเหลือ คงแข็งแรงเหมาะสม

ชีวิต มีความเป็นอยู่ท่ียาก มีความปลอดภัยในชีวิต

ล าบาก จ านวน 5

หลัง/ปี

10 โครงการอบรมอาสาสมัคร  - เพ่ือจัดให้มีอาสาสมัคร อาสาสมัครบริบาลผู้สูง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึง ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง กองสวัสดิการ

บริบาลผู้สูงอายุ เทศบาลนคร บริบาลผู้สูงอายุ เป็นผู้สนับ อายุในเขตเทศบาล พิงระยะยาวได้รับการ ระยะยาวได้รับการดูแล สังคม

นครศรีธรรมราช สนุนการปฏิบัติหน้าท่ีใน นครนครศรีธรรมราช ดูแลจากอาสาสมัคร จากอาสาสมัครฯทุกราย

การดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ ไม่ต่ ากว่า 60 คน ท่ีมีการร้องขอร้อยละ

พ่ึงพิง 60

 - เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับ

สนุนคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในเขตเทศบาล

นครนครศรีธรรมราช

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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11 โครงการอบรมและฟ้ืนฟู  - เพ่ือให้คนพิการและ จัดอบรมให้ความรู้แก่ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 คนพิการและผู้ดูแล  - คนพิการและผู้ดูแล กองสวัสดิการ

ศักยภาพในการประกอบ ผู้ดูแลคนพิการได้เข้าถึง คนพิการและผู้ดูแล คนพิการได้มีทางเลือก คนพิการได้เข้าถึงสิทธิ สังคม

อาชีพของคนพิการและผู้ดู สิทธิตาม พรบ.ส่งเสริมและ คนพิการด้านการส่ง ในการประกอบอาชีพ ตาม พรบ.ส่งเสริมและ

แลคนพิการในชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เสริมการประกอบอาชีพ ตามท่ีถนัดและเหมาะ พัฒนาคุณภาพชีวิต

พ.ศ.2550 จ านวน 2 รุ่นๆละ 20 สม คนพิการ พ.ศ.2550

 - เพ่ือให้คนพิการและ คน  - คนพิการและผู้ดูแล

ผู้ดูแลคนพิการได้มีทางเลือก คนพิการได้มีทางเลือก

ในการประกอบอาชีพตาม ในการประกอบอาชีพ

ท่ีถนัดและเหมาะสม ตามท่ีถนัดและเหมาะสม

 - เพ่ือฟ้ืนฟูศักยภาพใน  - คนพิการและผู้ดูแล

การประกอบอาชีพ แบ่งเบา ได้รับการฟ้ืนฟูศักยภาพ

ภาระภายในครอบครัว ในการประกอบอาชีพ

 - เพ่ือส่งเสริมให้คนพิการ แบ่งเบาภาระภายใน

และผู้ดูแลคนพิการได้มี ครอบครัว

ส่วนร่วมในสังคม เกิดการ  - คนพิการและผู้ดูแล

รวมกลุ่ม การสร้างเครือข่าย คนพิการได้มีส่วนร่วม

คนพิการ ในสังคม เกิดการรวม

กลุ่ม การสร้างเครือข่าย

คนพิการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผล 1. เพ่ือให้ความช่วยเหลือ ให้การช่วยเหลือถุงยัง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผู้ท่ีกักตัวตามค าส่ัง กลุ่มเป้าหมายได้รับการ กองสวัสดิการ

กระทบจากปัญหาการแพร่ ในด้านการด ารงชีพแก่ประ ชีพ ผู้สัมผัสเส่ียงสูงท่ี เจ้าพนักงานควบคุม ช่วยเหลือ สามารถลด สังคม

ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อน ได้รับค าส่ังจากเจ้าพนัก โรคได้รับการช่วยเหลือ ความเดือดร้อนได้อย่าง

2019 (COVID - 19) จากการติดเช้ือไวรัสโคโรนา งานควบคุมโรคเทศบาล ในเบ้ืองต้น ทันท่วงที

2019  (COVID - 19) และ นครนครศรีธรรมราช

จากมาตรการกักตัวผู้สัมผัส กักตัวท่ีบ้าน 14 วัน

เส่ียงสูงท่ีถูกกักตัว 14 วัน ตามมาตรการ

2. เพ่ือเป็นการส่งเสริม

คุณภาพชีวิตและป้องกัน

ระงับโรคติดต่อแก่ประชาชน

ครัวเรือน กลุ่มเป้าหมายท่ี

ได้รับความเดือดร้อน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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13 โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอ 1. เพ่ือให้ความช่วยเหลือ ให้การช่วยเหลือถุงยังชีพ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับ 1. กลุ่มเป้าหมายได้รับ กองสวัสดิการ

กาส คนพิการ ผู้สูงอายุ และ บรรเทาความเดือดร้อนเบ้ือง ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ การช่วยเหลือสามารถ ความช่วยเหลือด้านการ สังคม

ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ประสบ ต้นให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง บรรเทาความเดือดร้อน ด ารงชีพสามารถบรรเทา

ปัญหาทางสังคมท่ีได้รับผล คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วย หรือผู้ประสบปัญหา เบ้ืองต้นได้ ความเดือดร้อนเบ้ืองต้น

กระทบจากสถานการณ์การ ติดเตียงหรือผู้ประสบปัญหา ทางสังคมท่ีได้รับผล ได้

แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ ทางสังคม กระทบจากสถานการณ์ 2. กลุ่มเป้าหมายท่ีประสบ

ไวรัสโคโรนา 2019 2. เพ่ือเป็นการส่งเสริม แพร่ระบาดของโรคติด ภาวะอยากล าบากในการ

(COVID - 19) คุณภาพชีวิตและป้องกัน เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ด ารงชีพอันเน่ืองมาจาก

ระงับโรคติดต่อแก่ประชาชน (COVID - 19) สถานการณ์การแพร่

ครัวเรือน กลุ่มเป้าหมายท่ี ระบาดของโรคติดต่อ

ได้รับความเดือดร้อนด้าน เช้ือไวรัสโคโรนา 2019

การด ารงชีพ (COVID - 19) ได้รับการ

เยียวยาและได้รับการ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

รวม 13 โครงการ 5,040,000 5,040,000 5,040,000 5,040,000 5,040,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม  - เพ่ือส่งเสริมพัฒนาทักษะ ฝึกอบรมส่งเสริม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  - ร้อยละ ๘๐ ของผู้  - กลุ่มอาชีพต่างๆ ใน กองสวัสดิการ

อาชีพส าหรับประชาชน ด้านอาชีพและสร้างความ พัฒนาอาชีพให้กับ เข้ารับการฝึกอบรม ชุมชนได้รับการส่งเสริม สังคม
เข้มแข็งให้กับครอบครัว ประชาชนในเขต มีอาชีพเสริม ลดค่าใช้ และมีการแลกเปล่ียน
และชุมชน โดยน้อมน าหลัก เทศบาลฯ จ่ายและมีรายได้เพ่ิม ความรู้เพ่ือการสร้างงาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ข้ึน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
มาเป็นแนวทาง  - ผู้ว่างงาน ผู้ตกงาน
 - เพ่ือส่งเสริมการประกอบ มีอาชีพรองรับสามารถ
อาชีพ เพ่ิมรายได้ ลดราย บรรเทาความเดือดร้อน
จ่าย ให้สามารถพ่ึงพาตน ทางด้านเศรษฐกิจและ
เองได้ เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
 - เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่ม ในชุมชน
และพัฒนากลุ่มอาชีพเดิม
ให้มีความเข้มแข็งรองรับ
การเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ  - จัดประชุมคณะ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 กลุ่มสตรีในชุมชนได้  - สตรีในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ

เครือข่ายสตรีในเขตเทศบาล สตรี น าไปสู่การสร้างภาคี กรรมการสตรีเทศบาล มีส่วนร่วมในกิจกรรม นครนครศรีธรรมราช สังคม
นครนครศรีธรรมราช เครือข่ายสตรีท่ีมีความเข้ม และคณะกรรมการ และขับเคล่ือนการ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

แข็ง ร่วมขับเคล่ือนกิจกรรม สตรีชุมชน ไตรมาสละ พัฒนาชุมชนและ  สร้างภาคีเครือข่ายสตรี
การพัฒนาด้านต่าง ๆ ของ 1 คร้ัง สังคม ท่ีมีความเข้มแข็ง สามารถ
ชุมชนและสังคม  - จัดอบรมพัฒนา ขับเคล่ือนกิจกรรมการ
 - เพ่ือกระตุ้นให้สตรีมีความ ศักยภาพแก่คณะกรรม พัฒนาด้านต่าง ๆ ของ
รู้ ความสามารถและสร้าง การสตรีเทศบาล/ชุมชน ชุมชนและสังคม
แนวคิดในการพัฒนาตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  - สตรีในเขตเทศบาล
พัฒนาครอบครัว พัฒนากลุ่ม นครนครศรีธรรมราช
และสามารถขยายผล มีความรู้ความสามารถ
ความรู้สู่ชุมชนของ และเกิดแนวคิดในการ
ตนเอง พัฒนาตนเอง พัฒนา
 - เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม ครอบครัว พัฒนากลุ่ม
ในการก าหนดแผนงาน/ และสามารถขยายผล
โครงการเพ่ือการพัฒนาและ ความรู้สู่ชุมชนของตนเอง
แก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต  - สตรีในเขตเทศบาล
ของสตรีให้ครอบคลุม นครนครศรีธรรมราช
ทุกด้าน/ทุกช่วงวัย มีส่วนร่วมในการก าหนด
ตามนโยบายของรัฐบาล แผนงาน/โครงการเพ่ือ
ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้า การพัฒนาและแก้ไข
หมาย ปัญหาคุณภาพชีวิตของ

สตรีได้ครอบคลุม

ทุกด้าน/ทุกช่วงวัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการเสริมสร้างความ  - เพ่ือสร้างความรักและสร้าง จัดกิจกรรมอบรมให้ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 ของกลุ่ม  - สมาชิกครอบครัวตระหนัก กองสวัสดิการ

เข้มแข็งของสถาบันครอบ สัมพันธ์ภาพท่ีดีระหว่างสมาชิก ความรู้และจัดเวทีเรียนรู้ เป้าหมาย เข้าใจหลัก ถึงความส าคัญของ สังคม

ครัวในชุมชน ในครอบครัว เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ การด าเนินชีวิตท่ี สถาบันครอบครัว เข้าใจ

 - เพ่ือให้สมาชิกในครอบครัว ของสมาชิกในครอบครัว เหมาะสม รู้เท่าทันและ หลักการด าเนินชีวิตท่ี

ได้ตระหนักถึงความส าคัญของ (พ่อ/แม่/ลูก/ปู่/ย่า/ตา/ เฝ้าระวังปัญหาทาง เหมาะสม รู้เท่าทันและ

สถาบันครอบครัวซ่ึงเป็น ยาย ฯลฯ) จ านวน สังคมท่ีจะส่งผลกระทบ เฝ้าระวังปัญหาของ

สถาบันฐานรากในการพัฒนา 67 ครัวเรือน ต่อสถาบันครอบครัว ครอบครัวท่ีอาจเกิดข้ึน

ชุมชนและสังคม  - สามารถสร้างความ

 - เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม สัมพันธ์ท่ีดีระหว่างสมาชิก

ในการรับผิดชอบต่อสังคม ในครอบครัว คือ เกิด

และแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ี ความรัก ความเข้าใจ

อาจจะส่งผลต่อสถาบัน และความผูกพันระหว่าง

ครอบครัว พ่อแม่ลูก มีการส่ือสาร

ท่ีดีระหว่างสมาชิกใน

ครอบครัว และมีการใช้

หลักธรรม(คุณธรรม/

จริยธรรม)ในการด าเนินชีวิต

 - สมาชิกครอบครัวได้

รับการปลูกฝังจิตส านึก

ท่ีดี รู้บทบาทหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบของ

ตนเองท่ีมีต่อครอบครัว

ชุมชนและสังคม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 - สมาชิกครอบครัวมีส่วนร่วม

ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

และเกิดภูมิคุ้มกันให้ครอบ

ครัวเกิดความเข้มแข็ง

4 โครงการสัมมนาและพัฒนา  - เพ่ืออบรมให้ความรู้ในการ จัดอบรมและศึกษาดูงาน 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ร้อยละ 60 ของผู้น า  - ท าให้คณะกรรมการ กองสวัสดิการ

ศักยภาพคณะกรรมการชุมชน เตรียมความพร้อมด้วยบทบาท ของผู้น าชุมชนและ และคณะกรรมการชุมชน ชุมชนและผู้ท่ีเข้ารับการ สังคม

หน้าท่ี และภารกิจของการ คณะกรรมการชุมชนใน ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ได้ อบรมได้รับความรู้และมี

พัฒนาแบบพ่ึงตนเองให้กับ เขตเทศบาลนครนครศรี น าความรู้ทักษะและ การเตรียมความพร้อมด้าน

กรรมการชุมชนเป็นผู้มีศักยภาพ ธรรมราช ประสบการณ์จากการ บทบาท หน้าท่ี และภารกิจ

ในตนเอง มีทัศนคติท่ีดี ด าเนิน ฝึกอบรมและเรียนรู้ ของการพัฒนาแบบพ่ึง

การพัฒนาชุมชนอย่างถูกต้อง น ามาพัฒนาและปรับ ตนเองให้กับคณะกรรม

ตามกระบวนการและทิศทาง ใช้ในชุมชนของตนเอง การพัฒนาชุมชนเป็นผู้มี

การพัฒนาชุมชนของเทศบาล ศักยภาพในตนเอง มีทัศน

นครนครศรีธรรมราช คติท่ีดี ด าเนินการพัฒนา

 - เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพ ชุมชนอย่างถูกต้องตาม

ของคณะกรรมการชุมชนให้ กระบวนการและทิศทาง

สามารถน าไปใช้ในการพัฒนา การพัฒนาชุมชนของ

ชุมชนของตนเองให้เป็นชุมชน เทศบาลนครนครศรี

น่าอยู่มากข้ึน สามารถแลกเปล่ียน ธรรมราช

การเรียนรู้จากชุมชนหน่ึงไป  - ท าให้คณะกรรมการ

อีกชุมชนหน่ึงได้ ชุมชนและผู้ท่ีเข้ารับการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - เพ่ืออบรมให้ความรู้เก่ียวกับ อบรม มีการพัฒนาศักย

การสร้างเครือข่าย การสร้าง ภาพให้สามารถน าไปใช้

ประชาคมในชุมชน ให้เข้า ในการพัฒนาชุมชนให้

มามีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์ เป็นชุมชนน่าอยู่มากข้ึน

มีการติดต่อส่ือสารระหว่างกัน  - ท าให้มีการพัฒนา

ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียน ศักยภาพของชุมชน

 ข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ เก่ียว และสามารถแลกเปล่ียน

กับการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน การเรียนรู้จากชุมชน

 - สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ หน่ึงไปอีกชุมชนหน่ึง

ด้วยความสมัครใจ เพ่ือเป็น ได้

การพัฒนาศักยภาพของ  - คณะกรรมการ

เครือข่ายชุมชนให้สามารถ ชุมชนได้รับการ

น าไปใช้ในการพัฒนาชุมชน เสริมสร้างและพัฒนา

ของตนเองให้ชุมชนน่าอยู่ ศักยภาพความรู้ใน

มากข้ึน การบริหารจัดการ

ชุมชนและสัมผัส

ประสบการณ์ แหล่ง

เรียนรู้ท่ีแปลกใหม่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการเทศบาลพบ - เพ่ือได้มีโอกาสพบปะ ออกหน่วยบริการ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนในเขต ประชาชนในเขต กองสวัสดิการ

ประชาชนเพ่ือบริการ กับประชาชนและรับ เคล่ือนท่ีแก่ประชาชน เทศบาลทุกชุมชนได้ เทศบาลนครนคร สังคม

และพัฒนา ฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ในเขตเทศบาลนครนคร รับบริการจากเทศบาล ศรีธรรมราช ได้รับ

และแนวทางแก้ไขปัญหา ศรีธรรมราช นครนครศรีธรรมราช บริการด้านต่างๆ

ในชุมชน อย่างท่ัวถึง จากเทศบาลอย่างท่ัว

- เพ่ือประชาชนท่ีเข้า ถึงและมีส่วนร่วมใน

ร่วมกิจกรรมได้รับ การดูแลพัฒนาชุมชน

บริการด้านต่างๆจาก ของตนเองก่อให้เกิด

เทศบาลอย่างท่ัวถึง ความร่วมมือระหว่าง

- เพ่ือเป็นการสร้าง เทศบาลและประชาชน

รายได้เสริมให้กับ ในการแก้ไขปัญหา

ประชาชนในชุมชน ภายในชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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6 โครงการพัฒนาและฝึกอบรม  - เพ่ือให้องค์กรชุมชน/ จัดอบรมอาสาสมัคร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ชุมชนเข้มแข็ง - ชุมชนมีส่วนร่วมใน กองสวัสดิการ
อาสาสมัครพลังแผ่นดิน ประชาชน ได้มีการเสริมสร้าง พลังแผ่นดินเอาชนะ มีภูมิคุ้มกันต่อ การด าเนินการแก้ไข สังคม
เอาชนะยาเสพติดในเขต และพัฒนาศักยภาพในการ ยาเสพติดในเขตเทศบาล ปัญหายาเสพติด ปัญหาและเอาชนะ
เทศบาล ด าเนินการป้องกันและแก้ไข จ านวน ๑ รุ่น ผู้ค้า ผู้เสพ ลดลง ยาเสพติด

ปัญหายาเสพติด  - ชุมชนปลอดจากยา
 - เพ่ือให้เกิดการด าเนินการ เสพติด หรือมีผู้เสพ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา ผู้ค้า เบาบางลง
เสพติดอย่างเป็นรูปธรรม
 - เพ่ือให้ทุกชุมชนปลอด
ผู้ค้า ผู้เสพ ยาเสพติดอย่าง
ย่ังยืน

7 โครงการสภาเด็กและ เพ่ือให้มีองค์กรกลางของ จัดอบรมคณะบริหาร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 คณะกรรมการบริหาร เด็กและเยาวชนมี กองสวัสดิการ
เยาวชนในระดับเทศบาล เด็กในการขับเคล่ือนก าหนด สภาเด็กและเยาวชน/ สภาเด็กและเยาวชน ความสามัคคีในการ สังคม

กิจกรรมและด าเนินกิจกรรม สมาชิกเด็กเยาวชน สามารถจัดกิจกรรม งานร่วมกันแก้ปัญหา
ตามความต้องการของเด็ก เทศบาลนครนครศรีฯ ในชุมชนได้ ของเด็กด้วยเด็กเอง

8 โครงการพัฒนาและ - เพ่ือให้ประสิทธิภาพการ จัดอบรมและประชุม 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ชุมชนในเขต - ชุมชนและเทศบาล กองสวัสดิการ
สนับสนุนการท างานของ ด าเนินงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุมชน เทศบาลทุกชุมชน มีแนวทางในการ สังคม
องค์กรชุมชน ชุมชนและคณะกรรมการ ต่างๆในเขตเทศบาล ด าเนินงานไปทิศทาง

ต่างๆ เป็นไปตามเป้าหมาย นครนครศรีธรรมราช เดียวกัน
- เพ่ือให้การด าเนินงาน - การด าเนินงานของ
ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุมชน
ชุมชนต่างๆเป็นไป มีประสิทธิภาพมากข้ึน
ทิศทางเดียวกัน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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9 โครงการส่งเสริมสุขภาพ - เพ่ือให้ประชาชนทุกเพศ จัดการแข่งขันกีฬาเด็ก 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ประชาชนในเขตเทศบาล - ประชาชนทุกเพศ กองสวัสดิการ

และการแข่งขันกีฬา ทุกวัยมีพ้ืนท่ีในการออก และเยาวชนตลอดจน ทุกชุมชนได้ออกก าลัง ทุกวัยได้ตระหนักและ สังคม

ชุมชน ก าลังกายและเล่นกีฬา ประชาชนทุกเพศทุกวัย กายและเล่นกีฬา เห็นความส าคัญของ

- เพ่ือสร้างความสามัคคีใน ในชุมชน การออกก าลังกาย

หมู่คณะ ด้วยการเล่นกีฬา

- เพ่ือให้กิจกรรมกีฬาเป็น - กีฬาสามารถพัฒนา

ส่ือกลางสร้างความเข้มแข็ง ศักยภาพด้านร่างกาย

จิตใจ สติปัญญาและ

สังคมให้แก่ทุกกลุ่ม

ทุกวัย

10 โครงการจัดกิจกรรมชุมชนเพ่ือ  - เพ่ือส่งเสริมปลูกฝังให้ ฝึกอบรมหรือส่งเสริม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนในเขต  - ชุมชนได้รับความรู้ กองสวัสดิการ

ส่งเสริมประเพณี ศาสนา เด็กและเยาวชนได้ร่วมสืบสาน การจัดกิจกรรม ประเพณี เทศบาลฯ ร้อยละ 80 ความเข้าใจในวิธีปฏิบัติ สังคม

วัฒนธรรมและการท่องเท่ียว ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน ศาสนา วัฒนธรรมและ รู้หลักปฏิบัติทาง และค าสอนของศาสนา

 - เพ่ือส่งเสริมวิธีปฏิบัติทาง การท่องเท่ียวให้แก่ ศาสนาและวัฒนธรรม  - ชุมชนมีส่วนร่วมใน

ศาสนาให้เด็กและเยาวชน องค์กรชุมชน การท านุบ ารุงรักษา

ยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ประเพณี ศาสนา และ

วัฒนธรรมอันดีงามท้องถ่ิน

ให้คงอยู่สืบไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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11 โครงการส่งเสริม อนุรักษ์  - เพ่ือปลูกจิตส านึกในการ  - จัดอบรมให้ความรู้ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  - ร้อยละ ๘๐ ของผู้  - เด็ก เยาวชน ผู้น าและ กองสวัสดิการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ อนุรักษ์ และเห็นถึงคุณค่า และปลูกจิตส านึกใน เข้าอบรม มีความตระ คณะกรรมการได้รับความรู้ สังคม

ส่ิงแวดล้อม ของทรัพยากรธรรมชาติและ การอนุรักษ์ทรัพยากร หนักในการอนุรักษ์ ถึงแนวทางการอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อมให้แก่ประชาชน ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ ทรัพยากรธรรมชาติและ

เด็กและเยาวชน  - จัดกิจกรรมส่งเสริม ส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อมในเขตเมือง

 - เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรม  - ประชาชนมีจิตส านึก

ให้เกิดการแลกเปล่ียนความ ชาติและส่ิงแวดล้อม และเกิดกระบวนการมี

คิดและประสบการณ์ในการ ส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีลด

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาส่ิงแวดล้อมและ

และส่ิงแวดล้อม และเกิดเป็น การอนุรักษ์แหล่งน้ า

เครือข่ายด้านส่ิงแวดล้อม

 -  เพ่ือให้ประชาชน เด็กและ

เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิด 

ประโยชน์ น าความรู้และ

ประสบการณ์ท่ีได้รับมาปรับ

ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ า

วันให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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12 โครงการส่งเสริมแม่บ้านและ  - เพ่ือเผยแพร่ผลงานข้อมูล จัดเวทีการแสดงของ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนในเขต  - ประชาชนได้รับทราบ กองสวัสดิการ

เยาวชนจัดกิจกรรมงาน ข่าวสารและการบริหารงาน องค์กรชุมชนในเขต เทศบาลฯ ร้อยละ 80 ข้อมูลข่าวสารและงาน สังคม

ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ  - เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ เทศบาลฯ โรงเรียน กล้าแสดงออก รู้รัก ของเทศบาลฯ

อันดีงามระหว่างชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ สามัคคี  - ชุมชนได้มีโอกาส

โรงเรียนและเทศบาลฯ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร แสดงออกและร่วมกัน

 - เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน ใหม่ๆ ผลงานของ อนุรักษ์งานประเพณี

และเยาวชนกล้าแสดงออก เทศบาลฯ ระยะเวลา ท้องถ่ินสืบไป

 - อนุรักษ์ประเพณีท้องถ่ิน 10 วัน 10 คืน  - เผยแพร่จ าหน่าย

สินค้าชุมชน มีรายได้

เพ่ิมข้ึน

13 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก  - เพ่ือสร้างผู้น าเด็กและ  - จัดกิจกรรม จ านวน 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 60 ของ  - มีผู้น าเด็กและเยาวชน กองสวัสดิการ

และเยาวชนพันธ์ุใหม่ในเขต เยาวชนในการต่อต้านและ 3 กิจกรรม เยาวชนห่างไกลยาเสพ ในการต่อต้านและป้อง สังคม

เทศบาล ป้องกันการแพร่ระบาดของ 1) กิจกรรมเด็ก เยาวชน ติด และสามารถใช้พ้ืน กันการแพร่ระบาดของ

ยาเสพติด พันธ์ุใหม่ต้านยาเสพติด ท่ีในการแสดงออกถึง ยาเสพติดในชุมชน

 - เพ่ือเปิดพ้ืนท่ีให้เด็กและ 2) กิจกรรมพ้ืนท่ีสัง ศักยภาพอย่างสร้าง  - เด็กและเยาวชนได้

เยาวชนได้แสดงศักยภาพ สรรค์เยาวชนพันธ์ุใหม่ สรรค์ รวมท้ังมีจิตอาสา แสดงถึงศักยภาพของ

ของตนเองอย่างสร้างสรรค์ 3) กิจกรรมจิตอาสา ในการท ากิจกรรมต่างๆ ตนเองอย่างสร้างสรรค์

ทางด้านวิชาการ ศิลปะ ช่วยเหลือสังคมและ ในการช่วยเหลือสังคม ในด้านต่างๆ

ดนตรี งานฝีมือและอ่ืนๆ กิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง  - เด็กและเยาวชน

 - เพ่ือให้เด็กและเยาวชน บ าเพ็ญตนเป็นปรธโยชน์

บ าพ็ญประโยชน์แก่ส่วน แก่ส่วนรวมและใช้เวลา

รวม และใช้เวลาว่างให้เกิด ว่างให้เกิดประโยชน์

ประโยชน์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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14 โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน - เพ่ือเป็นศูนย์กลางรวบ  - ศูนย์กลางข้อมูล 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีศูนย์การเรียนรู้ ประชาชนได้เข้าใช้ กองสวัสดิการ

รวมข้อมูลข่าวสารความรู้ ข่าวสารความรู้และ ชุมชนในเขตเทศบาลฯ ประโยชน์ในศูนย์การ สังคม

และสารสนเทศท่ีเป็นประ สารสนเทศ จ านวน 1 ศูนย์ เรียนรู้ชุมชน น าไปสู่

โยชน์ต่อประชาชน  - ศูนย์ฝึกอบรมและ ความร่วมมือในการ

 - เพ่ือเป็นศูนย์ฝึกอบรม พัฒนาอาชีพส าหรับ พัฒนาตนเองและชุมชน

ด้านอาชีพและแหล่งเสริม ประชาชนในเขต อย่างย่ังยืน

สร้างกิจกรรมการเรียนรู้อ่ืนๆ เทศบาลฯ

ท่ีสอดคล้องกับความต้องการ  - ศูนย์กลางส าหรับ

ของประชาชน ด าเนินกิจกรรมต่างๆ

 - เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการ ของชุมชน

ด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีก่อ

ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน

15 โครงการจัดต้ังชุมชนและ  - จัดต้ังชุมชนย่อย จัดต้ังชุมชนย่อยและ 460,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จัดต้ังชุมชนย่อยและ  - สร้างระบอบประชา กองสวัสดิการ

เลือกกรรมการชุมชนในเขต  - ประชุมเลือกกรรมการ ประชุมเลือกกรรมการ ประชุมเลือกกรรมการ ธิปไตยในชุมชน สังคม

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชุมชน ชุมชนในเขตเทศบาล ชุมชนได้ 100%  - ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาชุมชนและ

ท้องถ่ิน

 - ประชาชนมีส่วนร่วม

แก้ไขปัญหา โครงสร้าง

ต่างๆ ในชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการเสริมสร้างความเข้ม  - ประชาชนมีส่วนร่วมใน ชุมชนในเขตเทศบาล 2,680,000 2,680,000 2,680,000 2,680,000 2,680,000 ปัญหาในชุมชนร้อยละ  - ชุมชนรู้หลักบริหาร กองสวัสดิการ

แข็งในชุมชน การพัฒนาชุมชน ทุกชุมชน 60 สามารถแก้ไขและ จัดการโครงการ/กิจกรรม สังคม

 - ชุมชนคิดแผนงาน ตอบสนองความต้อง ด้วยชุมชนเอง

โครงการท่ีตอบสนองและ การได้  - ชุมชนเข้มแข็งอย่าง

แก้ไขปัญหาด้วยชุมชนเอง ย่ังยืน

 - สนับสนุนค่าใช้จ่าย วัสดุ  - ชุมชนแก้ไขปัญหา

อุปกรณ์ ต่างๆ ด้วยชุมชนเอง

17 โครงการส่งเสริมและสนับ  - เพ่ือให้เกิดความสอด จัดท าแผนชุมชนในเขต 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000  - ชุมชนรู้กระบวนการ  - แก้ไขปัญหาความ กองสวัสดิการ

สนุนการจัดท าแผนชุมชน คล้องเช่ือมโยงระหว่าง เทศบาลนครนครศรี จัดท าแผนชุมชนและ เดือดร้อนของชุมชนได้ สังคม

แผนพัฒนาในระดับพ้ืนท่ี ธรรมราช ทุกชุมชน แผนชุมชนสามารถใช้  - ประชาชนได้ร่วมคิด

กับแผนพัฒนาท้องถ่ิน เป็นแนวทางในการ ร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ

เกิดประสิทธิภาพ แก้ปัญหาตามความ ของชุมชน

 - เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม ต้องการของชุมชน

ของประชาชนในการก าหนด ได้ไม่น้อยกว่า 70%

ประเด็นปัญหา แนวทาง

การพัฒนาท้องถ่ิน

 - ให้เกิดการบูรณาการ

อย่างเป็นรูปธรรมจากทุก

ภาคส่วน

รวม 17 โครงการ 10,760,000 10,400,000 10,400,000 10,400,000 10,400,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดการแข่งขัน  - เพ่ือเป็นการส่งเสริม จัดการแข่งขันกีฬา 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนครูและ  - ครูและนักเรียน ส านักการศึกษา

กีฬานักเรียนกลุ่ม สุขภาพของนักเรียน ให้กับนักเรียนใน นักเรียน ร้อยละ 80 ในโรงเรียนสังกัด

โรงเรียนเทศบาล  - เพ่ือให้นักเรียนได้ โรงเรียนสังกัดเทศบาล ได้เข้าร่วมการแข่งขัน เทศบาลท่ีเข้าร่วม

แสดงออกถึงความสามารถ  - ฟุตบอล กีฬา กิจกรรมจะมี

 - เพ่ือเช่ือมความสัมพันธ์  - ฟุตซอล สุขภาพท่ีดีข้ึน

ซ่ึงกันและกัน  - วอลเลย์บอล  - ครูและนักเรียน

 - เทเบิลเทนนิส ในโรงเรียนสังกัด

 - เซปักตะกร้อ เทศบาลมีความรัก

 - เปตอง ความสามัคคี  มี

 - กรีฑา การประสาน

ฯลฯ สัมพันธ์กันย่ิงข้ึน

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือพัฒนาความรู้ความ จัดส่งบุคลากร 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 บุคลากรร้อยละ 90 บุคลากร(เจ้าหน้าท่ี) ส านักการศึกษา

(เจ้าหน้าท่ี) สามารถให้กับบุคลากร (เจ้าหน้าท่ี)เข้ารับ เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการอบรม

(เจ้าหน้าท่ี) การอบรมสัมมนา มีความรู้  ความ

สามารถมากข้ึน

3 โครงการจัดส่งนักกีฬา  - เพ่ือส่งเสริมให้ครูและ  - คัดเลือกนักกีฬาใน 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 จ านวนครูและ ครูและนักเรียนใน ส านักการศึกษา

เข้าร่วมแข่งขันกีฬา นักเรียนในสังกัดเทศบาล โรงเรียนสังกัดเทศบาล นักเรียน ร้อยละ 70 โรงเรียนสังกัด

กรมส่งเสริมการปกครอง ได้ต่ืนตัวและให้ความ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ได้เข้าร่วมการแข่งขัน เทศบาล  ต่ืนตัว

ท้องถ่ิน สนใจในด้านกีฬา องค์กรปกครองส่วน กีฬา และให้ความสนใจ

 - เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ท้องถ่ินแห่งประเทศ ด้านกีฬามากข้ึน

ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล ไทย   รอบคัดเลือก

ได้มีโอกาสเล่นและแข่งขัน ระดับภาคใต้ 

กีฬาอย่างท่ัวถึง และเห็น และรอบชิงชนะเลิศ

คุณค่าของการกีฬา ระดับประเทศ  

ประกอบด้วยฟุตซอล 

 เปตอง  เซปักตะกร้อ 

แบดมินตันเทเบิลเทนนิส 

กรีฑาหมากรุก

และหมากฮอส

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการจัดงานวันเด็ก  - เพ่ือสนับสนุนให้  - จัดกิจกรรมส่งเสริม 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนได้ ส านักการศึกษา

แห่งชาติ นักเรียนและเด็กเยาวชน ให้เด็กและเยาวชน ร้อยละ 80 ในเขต มีประสบการณ์

พัฒนาศักยภาพของตนเอง ได้มีประสบการณ์ท้ัง เทศบาลได้เข้าร่วม ทักษะ  ความรู้

 - เพ่ือส่งเสริมการแสดงออก ด้านทักษะความรู้  กิจกรรม การแสดงออกและ

ความรู้ ความคิดและทักษะ ความคิดความสามารถ การบันเทิงและ

ของเด็กและเยาวชน การแสดงออก ภาคภูมิใจท่ีผู้ใหญ่

 - เพ่ือให้เด็กและเยาวชน และการบันเทิง เห็นความส าคัญ

ได้มีประสบการณ์จริง ของตนเอง

ท้ังภาคทฤษฎีและภาค

ปฏิบัติจากกิจกรรม

นิทรรศการ

5 โครงการวงนครออร์เคสตร้า เพ่ือให้เด็กและเยาวชนใน จัดกิจกรรมวงนคร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เด็กและเยาวชนได้ เกิดศูนย์กลางการ ส านักการศึกษา

เขตเทศบาลได้ร่วมเล่น ออร์เคสตร้าและจัด เล่นดนตรีและเข้า เรียนรู้ทางด้านวง

ดนตรีประเภทวงออร์เคสตร้า กิจกรรมการแสดงใน ร่วมกิจกรรมร้อยละ ดนตรีประเภทวง

และใช้เวลาว่างให้เกิด โอกาสต่างๆ 60 ออร์เคสตร้าข้ึนใน

ประโยชน์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

6 จัดงานประเพณีบุญ เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ จัดกิจกรรมส่งเสริม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ชุมชน ประชาชน,ชุมชนในเขต ส านักการศึกษา

สารทเดือนสิบ ซ่ึงประเพณีบุญสารท ประเพณีบุญสารท ได้เข้าร่วมกิจกรรม เทศบาลฯ ได้มีส่วนร่วม

เดือนสิบ และวัฒนธรรม เดือนสิบ (แห่หมฺรับ) และมีความพึงพอใจ ส่งเสริมกิจกรรมทาง

อันดีงามของท้องถ่ิน เพ่ือให้ประชาชนในเขต ร้อยละ 80 ศาสนา ประเพณี และ

เทศบาลฯได้ร่วม วัฒนธรรมอันดีงาม

กิจกรรมอย่างท่ัวถึง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 จัดงานประเพณีลอยกระทง เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน จัดกิจกรรมส่งเสริม 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชน ชุมชน ประชาชน,ชุมชนในเขต ส านักการศึกษา

ตระหนักและมีส่วนร่วม ประเพณีลอยกระทง ได้เข้าร่วมกิจกรรม เทศบาลฯ ได้มีส่วนร่วม

ในการสืบสานประเพณี เพ่ือให้ประชาชน และมีความพึงพอใจ ส่งเสริมกิจกรรมทาง

ลอยกระทงอันเป็น ในเขตเทศบาลฯ ร้อยละ 80 ศาสนา ประเพณี และ

ประเพณีและวัฒนธรรม ได้ร่วมกิจกรรมอย่าง วัฒนธรรมอันดีงาม

อันดีงามของไทย ท่ัวถึง

8 จัดงานวันข้ึนปีใหม่ เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีวันข้ึน จัดกิจกรรมส่งเสริม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ชุมชน ประชาชน,ชุมชนในเขต ส านักการศึกษา

ปีใหม่และให้ทานไฟ  ประเพณีวันข้ึนปีใหม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรม เทศบาลฯ ได้มีส่วนร่วม

ซ่ึงเป็นประเพณีและ เพ่ือให้ประชาชนใน และมีความพึงพอใจ ส่งเสริมกิจกรรมทาง

วัฒนธรรมอันดีงามของไทย เขตเทศบาลฯ ได้ร่วม ร้อยละ 80 ศาสนา ประเพณี และ

กิจกรรมอย่างท่ัวถึง วัฒนธรรมอันดีงาม

9 จัดงานฉลองตรุษจีน เพ่ือส่งเสริมและสืบสาน จัดกิจกรรมส่งเสริม 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน ชุมชน ประชาชน,ชุมชนในเขต ส านักการศึกษา

ไชน่าทาวน์ ประเพณีตรุษจีนอันเป็น ประเพณีตรุษจีน เพ่ือ ได้เข้าร่วมกิจกรรม เทศบาลฯ ได้มีส่วนร่วม

ประเพณีส าคัญของชาวไทย ให้ประชาชนในเขต และมีความพึงพอใจ ส่งเสริมกิจกรรมทาง

เช้ือสายจีน เทศบาลฯ ได้ร่วม ร้อยละ 80 ศาสนา ประเพณี และ

กิจกรรมอย่างท่ัวถึง วัฒนธรรมอันดีงาม

10 จัดงานวันมาฆบูชา เพ่ือส่งเสริมให้ จัดกิจกรรมส่งเสริม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ชุมชน ประชาชน,ชุมชนในเขต ส านักการศึกษา

แห่ผ้าข้ึนธาตุ พุทธศาสนิกชนได้ พุทธศาสนาวันมาฆบูชา ได้เข้าร่วมกิจกรรม เทศบาลฯ ได้มีส่วนร่วม

สืบสานวัฒนธรรม เพ่ือให้ประชาชนใน และมีความพึงพอใจ ส่งเสริมกิจกรรมทาง

ประเพณีท้องถ่ิน และมี เขตเทศบาลฯ ได้ร่วม ร้อยละ 80 ศาสนา ประเพณี และ

ส่วนร่วมในการปฏิบัติ กิจกรรมอย่างท่ัวถึง วัฒนธรรมอันดีงาม

กิจกรรมท านุบ ารุง

พุทธศาสนา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 จัดงานประเพณีเทศกาล เพ่ือส่งเสริมให้ประชนได้ จัดกิจกรรมส่งเสริม 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชน ชุมชน ประชาชน,ชุมชนในเขต ส านักการศึกษา

มหาสงกรานต์ ตระหนักและเห็นความ ประเพณีสงกรานต์ ฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม เทศบาลฯ ได้มีส่วนร่วม

ส าคัญ รวมถึงมีส่วนร่วม เพ่ือให้ประชาชนใน และมีความพึงพอใจ ส่งเสริมกิจกรรมทาง

ในการสืบสานประเพณี เขตเทศบาลฯ ได้ร่วม ร้อยละ 80 ศาสนา ประเพณี และ

สงกรานต์แห่นางดาน กิจกรรมอย่างท่ัวถึง วัฒนธรรมอันดีงาม

เมืองนครศรีธรรมราช 

ซ่ึงเป็นประเพณีอันดี

งามของท้องถ่ิน

12 จัดงานวันวิสาขบูชา เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน จัดกิจกรรมส่งเสริม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ชุมชน ประชาชน,ชุมชนในเขต ส านักการศึกษา

ตระหนักและมีส่วนร่วม พุทธศาสนาวันวิสาบูชา ได้เข้าร่วมกิจกรรม เทศบาลฯ ได้มีส่วนร่วม

ในการสืบสานและ เพ่ือให้ประชาชนใน และมีความพึงพอใจ ส่งเสริมกิจกรรมทาง

ท านุบ ารุงรักษาประเพณี เขตเทศบาลฯ ได้ร่วม ร้อยละ 80 ศาสนา ประเพณี และ

วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา กิจกรรมอย่างท่ัวถึง วัฒนธรรมอันดีงาม

อันดีงาม

13 จัดงานฉลองสมโภชศาล เพ่ือเป็นม่ิงขวัญสิริสวัสด์ิ จัดกิจกรรมส่งเสริม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ชุมชน ประชาชน,ชุมชนในเขต ส านักการศึกษา

หลักเมืองนครศรีธรรมราช มงคลแก่ประชาชน วัฒธรรมทางพุทธ ได้เข้าร่วมกิจกรรม เทศบาลฯ ได้มีส่วนร่วม

จังหวัดนครศรีธรรมราช ศาสนาฉลองสมโภช และมีความพึงพอใจ ส่งเสริมกิจกรรมทาง

และบวงสรวงสมโภช ศาลหลักเมือง เพ่ือ ร้อยละ 80 ศาสนา ประเพณี และ

ศาลหลักเมือง ให้ประชาชนในเขต วัฒนธรรมอันดีงาม

นครศรีธรรมราช  เทศบาลฯ ได้ร่วม

อันเป็นส่ิงศักด์ิสิทธ์ิคู่บ้าน กิจกรรมอย่างท่ัวถึง

คู่เมืองนครศรีธรรมราช

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 จัดงานเฉลิมฉลองวันตรุษ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน จัดกิจกรรมส่งเสริม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ชุมชน ประชาชน,ชุมชนในเขต ส านักการศึกษา

อิด้ิลอัฎฮา ได้ตระหนัก เล็งเห็นความ วัฒธรรมทางศาสนา ได้เข้าร่วมกิจกรรม เทศบาลฯ ได้มีส่วนร่วม

ส าคัญ และร่วมสืบสาน อิสลาม เฉลิมฉลอง และมีความพึงพอใจ ส่งเสริมกิจกรรมทาง

วัฒนธรรมตามหลัก วันตรุษอ้ิด้ิลอัฎฮา ร้อยละ 80 ศาสนา ประเพณี และ

ศาสนาอิสลามอันดีงาม เพ่ือให้ประชาชนใน วัฒนธรรมอันดีงาม

เขตเทศบาลฯ ได้ร่วม

กิจกรรมอย่างท่ัวถึง

15 จัดงานวันอาสาฬหบูชา เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน จัดกิจกรรมส่งเสริม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80  ประชาชน,ชุมชนในเขต ส านักการศึกษา

และวันเข้าพรรษา ตระหนักและมีส่วนร่วมใน ศาสนาวันอาสาฬหบูชา ประชาชนในเขต เทศบาลฯ ได้มีส่วนร่วม

การสืบสานและท านุ และเข้าพรรษาเพ่ือให้ พ้ืนท่ีเทศบาลได้ ส่งเสริมกิจกรรมทาง

บ ารุงรักษาประเพณี ประชาชนในเขต เข้าร่วมกิจกรรมทาง ศาสนา ประเพณี และ

วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา เทศบาลฯ ได้ร่วม ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม

อันดีงาม กิจกรรมอย่างท่ัวถึง

16 โครงการส่งเสริมพัฒนาจิต เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริม จัดกิจกรรมส่งเสริม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จัดกิจกรรมพัฒนาจิต เด็ก เยาวชน และ ส านักการศึกษา

และคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาจิตและจริยธรรม พัฒนาจิตและจริยธรรม และจริยธรรม ประชาชนได้ร่วมท า

ให้กับเด็ก เยาวชน และ ให้กับเด็ก เยาวชน และ จ านวน 8 คร้ัง กิจกรรม ตระหนักถึง

ประชาชน ประชาชน จ านวน การอนุรักษ์วัฒนธรรม

เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม 8 คร้ัง ประเพณีและมีจิตใจ

ประเพณีอันดีงามทาง ท่ีสงบและมีสติในการ

ศาสนา ด าเนินชีวิต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการจัดส่งนักกีฬา เพ่ือส่งเสริมให้ครู นักเรียน จัดส่งนักกีฬาสังกัด 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 นักเรียน ครู เข้าร่วม เด็ก เยาวชน ได้เข้าร่วม ส านักการศึกษา

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับ สังกัดเทศบาลได้มีโอกาส เทศบาลเข้าร่วมการ การแข่งขันกีฬากับ การแข่งขันกีฬากับ

หน่วยงานอ่ืน เล่นกีฬาและแข่งขันอย่าง แข่งขันกีฬาท่ี หน่วยงานอ่ืน 60% หน่วยงานอ่ืนและ

ท่ัวถึงและได้พัฒนาทักษะ หน่วยงานอ่ืน ๆจัด พัฒนาทักษะด้านกีฬา

ด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ สู่ความเป็นเลิศ

รวม 17 โครงการ 9,162,000 9,162,000 9,162,000 9,162,000 9,162,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างต่อเติม 1.ใช้เป็นสถานท่ีจอดรถของ ก่อสร้างต่อเติมหลังคา 255,000 - - -  - ๑.มีพ้ืนท่ีส าหรับจอด ๑.เจ้าหน้าท่ีและ ส านักปลัดเทศบาล

หลังคาอาคารสถานี เจ้าหน้าท่ี และประชาชน อาคารสถานีดับเพลิง รถของเจ้าหน้าท่ีและ ประชาชนมีสถานท่ีจอดรถ

ดับเพลิงย่อย ท่ีมาติดต่อราชการ ย่อย สถานีดับเพลิง ประชาชนท่ีมาติดต่อ ๒.เป็นสถานท่ีท า

สถานีดับเพลิงศูนย์เบญจม 2.ใช้ส าหรับท า ศูนย์เบญจม ราชการอย่างเพียงพอ กิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมต่างๆ ขนาด 6 x 12 เมตร ๒.เป็นสถานท่ีส าหรับ

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ท ากิจกรรมต่างๆ

72 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

รวม 1 โครงการ 255,000 - - -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.8 แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสนับสนุนการเสริม  - เพ่ือให้คนพิการได้รับ ผู้มีสิทธิรับเบ้ียยังชีพใน 27,919,200 28,840,800 29,762,400 30,684,000 31,605,600 คนพิการจ านวน  - คนพิการได้รับ กองสวัสดิการ

สร้างสวัสดิการทางสังคม สวัสดิการจากภาครัฐ เขตเทศบาลนครนครศรี 15,240 คน สวัสดิการจากภาครัฐ สังคม
ให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ  - เพ่ือให้คนพิการมีรายได้ใน ธรรมราช  - คนพิการมีรายได้ใน

การยังชีพเบ้ืองต้นมีคุณภาพ การยังชีพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน

2 โครงการสร้างหลักประกัน  - เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับ ผู้มีสิทธิรับเบ้ียยังชีพใน 115,076,400 118,107,600 121,138,800 124,170,000 127,201,200 ผู้สูงอายุมีคุณภาพท่ีดี  - ผู้สูงอายุได้รับ กองสวัสดิการ
รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ สวัสดิการจากภาครัฐ เขตเทศบาลนครนคร โดยการเบิกจ่ายเบ้ีย สวัสดิการจากภาครัฐ สังคม

 - เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีรายได้ ศรีธรรมราช ยังชีพแบบข้ันบันได  - ผู้สูงอายุมีรายได้ใน
ในการยังชีพเบ้ืองต้น จ านวน 76,375 คน การยังชีพเบ้ืองต้น

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการสนับสนุนการจัด  - เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริม อุดหนุน สนับ 2,778,000 2,952,000 3,126,000 3,300,000 3,474,000 ผู้ป่วยเอดส์ในเขต ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว กองสวัสดิการ

สวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อย ของประชาชนในเขตเทศบาลฯ สนุนผู้ป่วยเอดส์และ เทศบาลมีสิทธิได้รับ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สังคม

โอกาสทางสังคม(เบ้ียยังชีพผู้  - เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายและ ครอบครัวและช่วย เบ้ียยังชีพ 100%

ป่วยเอดส์) สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสให้ เหลือเบ้ียยังชีพผู้ป่วย

มีชีวิตอย่างปกติสุข เอดส์ 2,605 คน

รวม 3 โครงการ 145,773,600 149,900,400 154,027,200 158,154,000 162,280,800

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
5.1 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการเมืองนครอาหาร 1. เพ่ือปรับปรุง ยกระดับ 1. เฝ้าระวังความปลอดภัย 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 1. มีรายงานสรุปผลการ 1. สถานท่ีจ าหน่าย งานสุขาภิบาล

ปลอดภัย มาตรฐานด้านสุขลักษณะ อาหารท่ีวางจ าหน่าย ตรวจเฝ้าระวังทางด้าน อาหารและอาหาร และอนามัย

การจ าหน่ายอาหารในสถาน ในสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร สุขาภิบาลอาหารแต่ละ ริมบาทวิถี ได้รับการ ส่ิงแวดล้อม

ประกอบการอาหาร และอาหารริมบาทวิถี กลุ่มเป้าหมายทุกเดือน พัฒนาและยกระดับ กองสาธารณสุข

2. เพ่ือตรวจสอบและ โดยการตรวจสอบด้าน 2. ผู้ประกอบกิจการ มาตรฐานอาหาร และส่ิงแวดล้อม

เฝ้าระวังคุณภาพอาหาร สุขลักษณะทางกายภาพ และผู้สัมผัสอาหารใน ปลอดภัย

ในสถานจ าหน่ายอาหาร ของกลุ่มเป้าหมาย สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร 2. ประชาชนได้บริโภค

 และอาหารริมบาทวิถี รวมถึงการให้ค าแนะน า ได้รับการอบรม        อาหารท่ีสะอาดปลอดภัย

3. เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการ ตามหลักการสุขาภิบาล  หลักสูตรการอบรม มีความรู้และข้อมูล

และผู้สัมผัสอาหารในสถานท่ี อาหารรวมถึงการสุ่มเก็บ ผู้ประกอบกิจการ ข่าวสารท่ีช่วยให้มีทาง

จ าหน่ายอาหารได้รับการ และตรวจตัวอย่างอาหาร และหลักสูตรการอบรม เลือกในการซ้ือและ

อบรมตามหลักเกณฑ์และ ด้วยชุดทดสอบอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร ตาม บริโภคอาหารท่ี

วิธีการท่ีรัฐมนตรี เบ้ืองต้นจากกลุ่มเป้าหมาย หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี สะอาดปลอดภัย

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โดยค าแนะน าของคณะ ได้แก่ ตลาด ร้านอาหาร รัฐมนตรี โดยค าแนะน า 3. ก่อให้เกิดการมี

กรรมการประกาศก าหนด แผงลอยจ าหน่ายอาหาร ของคณะกรรมการ ส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ

ในราชกิจจานุเบกษา ห้างสรรพสินค้า ประกาศก าหนดใน องค์กรเอกชนผู้ประกอบ

4. เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค และสถานศึกษาภายใน ราชกิจจานุเบกษา การและประชาชน 

และสร้างความม่ันใจในการ เขตเทศบาลนครนครศรี จ านวนไม่น้อยกว่า 1 รุ่น เพ่ือการพัฒนาด้าน

บริโภคอาหารท่ีสะอาด ธรรมราชเพ่ือตรวจ ต่อหลักสูตร อาหารปลอดภัย

ปลอดภัย วิเคราะห์ภาคสนาม 3. ผู้ประกอบกิจการ อย่างย่ังยืน

2. ผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหาร 4. เสริมสร้างภาพลักษณ์

และผู้สัมผัสอาหารใน ได้รับหลักฐานรับรอง ท่ีดีในด้านอาหาร

สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร เป็นผู้ผ่านการอบรม ปลอดภัยของเทศบาล

ได้รับการอบรมตาม หลักสูตร การอบรม นครนครศรีธรรมราช

หลักเกณฑ์และวิธีการ ผู้ประกอบกิจการ และเป็นการส่งเสริม

ท่ีรัฐมนตรีโดยค าแนะน า และหลักสูตรการอบรม การท่องเท่ียว

ของคณะกรรมการ ผู้สัมผัสอาหาร โดยต้อง

ประกาศก าหนดใน ผ่านการทดสอบความรู้

ราชกิจจานุเบกษา หลังเข้ารับ การอบรม 

จ านวนไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

 1 รุ่น ต่อหลักสูตร 4. สถานประกอบการ

3.สถานประกอบการ จ าหน่ายอาหารท่ีผ่าน

การจ าหน่ายอาหาร การประเมินตาม

ท่ีผ่านการประเมิน หลักเกณฑ์การรับรอง

ตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานฯ ของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

การรับรองมาตรฐานฯ นครนครศรีธรรมราช 

ของเทศบาลนครนคร จะได้รับมอบป้ายรับรอง

ศรีธรรมราช จะได้รับ มาตรฐาน “อาหารสะอาด

ป้ายรับรองมาตรฐาน ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค

"อาหารสะอาดปลอดภัย" ” (Clean Food Good 

(Clean Food Good Health) ร้อยละ 100 

Health) ร้อยละ 10 ของสถานประกอบการ

ของสถานประกอบการ จ าหน่ายอาหารท่ีผ่าน

จ าหน่ายอาหารท่ีผ่าน การประเมินฯ

การประเมินฯ

2 โครงการป้องกันควบคุมสัตว์ 1. เพ่ือป้องกันและควบคุม 1.ด าเนินการป้องกัน 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 1. มีรายงานสรุปผล 1. อัตราป่วย อัตราตาย งานสุขาภิบาล

และแมลงพาหะน าโรค โรคท่ีเกิดจากสัตว์และแมลง ควบคุม โรคติดต่อ การด าเนินงานป้องกัน ด้วยโรคท่ีเกิดจากสัตว์ และอนามัย

พาหะน าโรค และลดอัตรา ระหว่างสัตว์และคนและ ควบคุมสัตว์และพาหะ และแมลงพาหะน าโรค ส่ิงแวดล้อม

ป่วยและป้องกันการป่วยตาย โรคท่ีเกิดจากสัตว์และ น าโรคภายในเขต ลดลง กองสาธารณสุข

ด้วยโรคท่ีเกิดจากสัตว์ แมลงพาหะน าโรคภายใน เทศบาลทุกเดือน 2. แหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์ และส่ิงแวดล้อม

และแมลงพาหะน าโรคใน พ้ืนท่ีเขตเทศบาลนคร 2. ผู้ป่วยโรคติดต่อจาก และแมลงพาหะน าโรค

พ้ืนท่ีเขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ได้แก่ สัตว์และแมลงพาหะ ลดลง

นครศรีธรรมราช ชุมชน 67 ชุมชน สถาน น าโรคได้รับการ 3. ประชาชนมีความรู้

2. เพ่ือก าจัดและท าลาย ศึกษา วัด และ สถานท่ี สอบสวนทางระบาด ความเข้าใจ

แหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์และ ราชการหรือเอกชน วิทยา ร้อยละ 100 ความตระหนัก

แมลงพาหะน าโรคในพ้ืนท่ี 2.ด าเนินการจัดอบรม จากการรับแจ้งรายงาน และมีส่วนร่วมในการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เขตเทศบาลนคร ให้ความรู้แก่ประชาชน 3. ชุมชนในพ้ืนท่ีเขต ป้องกันและควบคุมโรค

นครศรีธรรมราช สถานศึกษาหรือผู้ท่ีเก่ียว เทศบาลนครนคร ท่ีเกิดจากสัตว์และ

3. เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมให้ ข้องในพ้ืนท่ีเขตเทศบาล ศรีธรรมราช แมลงพาหะน าโรค

ประชาชนมีความรู้ นครศรีธรรมราชจ านวน ได้รับการสุ่มส ารวจ รวมถึงประชาชน

ความเข้าใจ ความตระหนัก 150 คน แหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

และสร้างการมีส่วนร่วมใน ร้อยละ 100 

การป้องกันและควบคุม จากชุมชนท้ังหมด

โรคท่ีเกิดจากสัตว์และ

แมลงพาหะน าโรค

3 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน 1. เพ่ือให้ความรู้ ค าแนะน า 1. ด าเนินการเฝ้าระวัง 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 1. กลุ่มเป้าหมายมี 1. ประชาชนมีความรู้ งานสุขาภิบาล

และควบคุมโรคติดเช้ือ ในการเฝ้าระวังป้องกันและ  ป้องกันและควบคุม ความรู้ความเข้าใจ ความเข้าใจ และอนามัย

ไวรัสโคโรนา 2019 ควบคุมโรคติดเช้ือไวรัส โรคติดเช้ือไวรัส ในการป้องกันโรค ความตระหนัก ส่ิงแวดล้อม

และโรคระบาดหรือโรค โคโรนา 2019 (COVID-19) โคโรนา 2019 ด้วยตนเองไม่น้อยกว่า สามารถป้องกันตนเอง กองสาธารณสุข

ติดต่ออุบัติใหม่ในเขตเทศบาล และโรคระบาดหรือ (COVID-19) ร้อยละ 80 จากโรคและมีส่วนร่วม และส่ิงแวดล้อม

นครนครศรีธรรมราช โรคติดต่ออุบัติใหม่ให้กับ และโรคระบาดหรือ 2. งานสุขาภิบาล ในการป้องกันและ

ประชาชน หรือบุคลากร โรคติดต่ออุบัติใหม่ และอนามัย ควบคุมโรค 

สถานศึกษา รวมถึงผู้ท่ี ภายในพ้ืนท่ีเขต ส่ิงแวดล้อม 2. ลดผลกระทบต่อ

เก่ียวข้องในพ้ืนท่ีเขต เทศบาลนคร กองสาธารณสุข สุขภาพของประชาชน

เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช และส่ิงแวดล้อม ตลอดจนป้องกันไม่ให้

นครศรีธรรมราช  ได้แก่ ชุมชนภายในเขต ประเมินและรายงานผล เกิดการแพร่ระบาด

2. เพ่ือป้องกันการแพร่ เทศบาลนคร ให้ผู้บริหารรับทราบ ของโรคในวงกว้าง 

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส นครศรีธรรมราช เป็นระยะๆ 3. การด าเนินงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โคโรนา 2019 (COVID-19)  สถานศึกษา วัด ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

และโรคระบาดหรือโรคติดต่อ  สถานประกอบกิจการ ทางสาธารณสุขทันต่อ

อุบัติใหม่ไม่ให้ขยายตัวเป็น  และหน่วยงานต่างๆ เหตุการณ์และ

วงกว้างจนยากแก่การ 2. ด าเนินการ มีประสิทธิภาพ

ควบคุม ประชาสัมพันธ์

3. เพ่ือให้มีทรัพยากร การฝึกอบรมให้ความรู้

งบประมาณ พอเพียงต่อการ แก่ประชาชน หรือ

สนับสนุนการด าเนินงาน บุคลากรสถานศึกษา

เฝ้าระวัง สอบสวนและ รวมถึงผู้ท่ีเก่ียวข้องใน

ควบคุมป้องกันโรคติดเช้ือ พ้ืนท่ีเขตเทศบาล

ไวรัสโคโรนา 2019 นครศรีธรรมราช  

(COVID-19) และโรคระบาด

หรือโรคติดต่ออุบัติใหม่ใน

เขตเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนา 1. เฝ้าระวังสถานการณ์ 1. ตลาดประเภทท่ี1 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1. กลุ่มเป้าหมาย ได้รับ 1. ผู้ประกอบการตลาดสด กองสาธารณสุข

ตลาดสดน่าซ้ือ สุขาภิบาลอาหารใน ทุกตลาดในเขตเทศบาล การตรวจประเมิน พ่อค้า แม่ค้าในตลาด และส่ิงแวดล้อม

ตลาดสดในเขตเทศบาล นครนครศรีธรรมราช มาตรฐานตลาดสด มีความรู้ ความเข้าใจ

นครนครศรีธรรมราช ได้รับการตรวจประเมิน จ านวน 1 คร้ังต่อปี เก่ียวกับสุขาภิบาลอาหาร

2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบ มาตรฐานตลาดสด 2. กลุ่มเป้าหมาย 2. ตลาดสดมีการพัฒนา

กิจการ และผู้ขายของในตลาด จ านวน 1 คร้ังต่อปี ฝึกอบรม ให้ความรู้ และยกระดับตลาดสดน่าซ้ือ

มีความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร 2. จัดให้มีฝึกอบรม สุขาภิบาลอาหาร 3. เคร่ือข่ายผู้ประกอบการ

และแนวทางการพัฒนา ให้ความรู้สุขาภิบาล (เชิงปฏิบัติการ) การมีความเข้มแข็ง มี

ยกระดับตลาดสดน่าซ้ือ อาหาร (เชิงปฏิบัติการ) จ านวน 1 คร้ังต่อปี ส่วนร่วมในการพัฒนาและ

3. เพ่ือให้ประชาชนในเขต แก่ผู้ประกอบการตลาด 3. กลุ่มเป้าหมายได้รับ ยกระดับตลาดสดน่าซ้ือ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประเภทท่ี 1 และพ่อค้า การ ตรวจประเมิน 4. ภาครัฐ ภาคเอกชน

บริโภคอาหารอย่างปลอดภัย แม่ค้าในตลาดในเขต สุขลักษณะทางด้าน ผู้ประกอบการและ พ่อค้า

ปราศจากเช้ือโรค และเคมีท่ี เทศบาล จ านวน 1 คร้ัง กายภาพ และสุ่มตรวจ แม่ค้า มีส่วนร่วมในการ

เป็นอันตราย ต่อปี ตัวอย่าง เพ่ือวิเคราะห์ พัฒนาและยกระดับ

3. จัดให้มีกิจกรรม ด้านเคมี และชีวภาพ ตลาดสดน่าซ้ือ

ส่งเสริมการสร้าง ร้อยละ 80 5. ตลาดสดได้รับการ

ความเข้มแข็งให้แก่ พัฒนาและยกระดับ

เครือข่ายผู้ประกอบการ ตลาดสดน่าซ้ือ

ตลาดสด ประเภทท่ี 1 

จ านวน 1 คร้ังต่อปี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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5 โครงการส่งเสริมความปลอดภัย 1. เพ่ือส่งเสริมความรู้ สถานประกอบกิจการท่ี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1. กลุ่มเป้าหมายมี 1. ผู้ประกอบกิจการ กองสาธารณสุข

และสุขอนามัยในการท างาน ด้านความปลอดภัยและ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความรู้ เพ่ิมข้ึน โดยวัด ท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และส่ิงแวดล้อม

สุขอนามัยให้ผู้ประกอบ ประเภทกิจการ ผลจากคะแนนเฉล่ีย และผู้ปฏิบัติงานประเภท

กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ ซ่อมเคร่ืองยนต์ ก่อนและหลังการ กิจการซ่อมเคร่ืองยนต์ 

สุขภาพ และผู้ปฏิบัติงาน ตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ ด าเนินกิจกรรมฯ ตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ 

ประเภทกิจการซ่อม ร้านรับซ้ือของเก่า 2. กลุ่มเป้าหมายมี ร้านรับซ้ือของเก่า 

เคร่ืองยนต์ ตู้น้ าด่ืมหยอด และกิจการเคร่ืองซักผ้า พฤติกรรมการ และกิจการเคร่ืองซักผ้า

เหรียญ ร้านรับซ้ือของเก่า หยอดเหรียญ ในเขต ประกอบอาชีพท่ีเอ้ือต่อ หยอดเหรียญ 

และกิจการเคร่ืองซักผ้า พ้ืนท่ีเทศบาลนคร การท างาน เอ้ือต่อการ มีความรู้ด้านความ

หยอดเหรียญ นครศรีธรรมราช มีคุณภาพชีวิตท่ีดีของ ปลอดภัยและสุขอนามัย

2. เพ่ือส่งเสริมการจัดสภาพ ผู้ปฏิบัติงานและไม่ก่อ 2. ผู้ประกอบกิจการ

แวดล้อม ให้เอ้ือต่อการ ให้เกิดผลกระทบต่อ และผู้ปฏิบัติงานประเภท

ท างาน เอ้ือต่อการมี คุณภาพชีวิตของ กิจการซ่อมเคร่ืองยนต์ 

คุณภาพชีวิตท่ีดีของผู้ ประชาชนท่ีอยู่ในชุมชน ตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ 

ปฏิบัติงาน และไม่ก่อให้เกิด 3. กลุ่มเป้าหมายมี ร้านรับซ้ือของเก่า 

ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ ในการ และกิจการเคร่ืองซักผ้า

ของประชาชนท่ีอยู่ในชุมชน ด าเนินโครงการฯ หยอดเหรียญ มีการ

ให้สถานประกอบกิจการ (ด้านการป้องกัน เปล่ียนแปลงพฤติกรรม

ซ่อมเคร่ืองยนต์ ตู้น้ าด่ืม ควบคุมโรคท่ีเกิดจาก การปฏิบัติงาน การจัด

หยอดเหรียญ ร้านรับซ้ือ การท างาน) อยู่ใน สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อ

ของเก่า และกิจการเคร่ือง ระดับมากถึงมากท่ีสุด การท างาน เอ้ือต่อการมี

ซักผ้าหยอดเหรียญ ร้อยละ 80 คุณภาพชีวิตท่ีดีของ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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3. เพ่ือส่งเสริมการ ผู้ปฏิบัติงานและไม่ก่อให้

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการ เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ

ปฏิบัติงาน การจัดสภาพ ชีวิตของประชาชนท่ีอยู่

แวดล้อมให้เอ้ือต่อการท างาน ในชุมชน

เอ้ือต่อการมีคุณภาพชีวิต

ท่ีดีของผู้ปฏิบัติงานและไม่ก่อ

ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนท่ีอยู่ใน

ชุมชนให้สถานประกอบการ

ประเภทกิจการซ่อม

เคร่ืองยนต์ ตู้น้ าด่ืมหยอดร้าน

รับซ้ือของเก่า และกิจการ

เคร่ืองซักผ้าหยอดเหรียญ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

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

6 โครงการปรับปรุงโปรแกรมระบบ 1 เพ่ือน าเทคโนโลยีมาใช้ใน งานใบอนุญาตและ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1. โปรแกรมระบบ 1. สามารถน ามาใช้ใน กองสาธารณสุข

ปฏิบัติการบัญชีส าเร็จรูป การจัดเก็บฐานข้อมูลผู้ หนังสือรับรองการแจ้ง ปฏิบัติการบัญชี การบริหารติดตามผล และส่ิงแวดล้อม

การจัดเก็บฐานข้อมูลผู้ ประกอบการและออกใบ ตามพระราชบัญญัติ ส าเร็จรูปการจัดเก็บ การด าเนินงาน ได้ทันกาล

ประกอบการและออกใบ อนุญาตหนังสือรับรอง การสาธารณสุข ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ ได้ข้อมูล Real Time

อนุญาตตามพระราชบัญญัติ การแจ้งตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2535  และออกใบอนุญาตตาม ท่ีปรับปรุงอย่างทันสมัย

การสาธารณสุข พ.ศ.2535 การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ฝ่ายบริหารงาน พระราชบัญญัติ ตลอดเวลา

2. เพ่ือจัดเก็บฐานข้อมูล สาธารณสุข  การสาธารณสุข 2. เพ่ือให้การจัดเก็บ

ผู้ประกอบการ โดยการ กองสาธารณสุขและ พ.ศ.2535 ได้รับการ ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ

เช่ือมโยงระหว่างใบอนุญาต ส่ิงแวดล้อม ปรับปรุงตาม และออกใบอนุญาตและ

หนังสือรับรองการแจ้ง เทศบาลนคร รายละเอียด ท้ัง 18 ข้อ หนังสือรับรองการแจ้ง

การประกอบกิจการและ นครศรีธรรมราช 2. เจ้าหน้าท่ีท่ีใช้งาน ตามพระราชบัญญัติ

ฐานข้อมูลสถานประกอบการ ระบบมีความพึงพอใจ การสาธารณสุข 

3. เพ่ือระบบจัดเก็บฐาน ในการใช้งานระบบอยู่ พ.ศ.2535 เป็นไปอย่าง

ข้อมูลผู้ประกอบการและ ในระดับมากถึงมากท่ีสุด คล่องตัว ลดข้อผิดพลาด

ออกใบอนุญาตหนังสือ ร้อยละ 80 และเพ่ิมประสิทธิภาพ

รับรองการแจ้งตาม ในการปฏิบัติงาน  

พระราชบัญญัติ 3. สามารถเช่ือมโยง

การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ข้อมูลระหว่างใบอนุญาต

มีความปลอดภัยต่อการ การประกอบกิจการและ

เข้าถึงและการเก็บรักษา ฐานข้อมูลสถาน

ข้อมูล ประกอบการได้

อย่างถูกต้อง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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4. มีความปลอดภัยใน

การใช้งานและการ

เก็บรักษาข้อมูลและ

เหมาะสมในการ  

ปฏิบัติงานจริง 

7 โครงการป้องกัน ควบคุมโรค  -  เพ่ือสนองพระนโยบาย  - ฉีดวัคซีนป้องกันโรค 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000  - ไม่พบสุนัขและแมว  - ลดความเส่ียงต่อการ งานสัตวแพทย์

พิษสุนัขบ้าและลดจ านวน ในการด าเนินโครงการสัตว์ พิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข ท่ีติดเช้ือพิษสุนัขบ้า แพร่ระบาดของโรคพิษ กองสาธารณสุข

ประชากรสุนัขและแมวจรจัด ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก และแมวในเขตเทศบาล  - จ านวนสุนัขจรจัด สุนัขบ้าและหยุดการ และส่ิงแวดล้อม

โรคพิษสุนัขบ้า ครอบคลุมจ านวน ในเขตเทศบาลลดลง แพร่พันธ์ุของสุนัข

 - เพ่ือหยุดการแพร่พันธ์ุของ ประชากรอย่างน้อย  - ประชาชนมีความรู้ โดยค่อยๆลดจ านวน

สุนัขและแมวท่ีเป็นพาหะ ร้อยละ 80 ของ ความเข้าใจเร่ืองการ ของสุนัขจรจัดลง

น าโรคพิษสุนัขบ้าและค่อยๆ ประชากรสุนัขและแมว ป้องกันตัวจากโรค จนหมดไปได้

ลดจ านวนของสุนัขและแมว ในเขตเทศบาล พิษสุนัขบ้าเพ่ิมข้ึน  - ประชาชนมีความ

จรจัดลงจนหมดไป โดยการ  - การควบคุมประชากร เข้าใจและมีส่วนร่วม

ผ่าตัดท าหมัน ท าสัญลักษณ์ สุนัขและแมวโดยการ ในการแก้ไขปัญหา

ท่ีตัวสุนัขและฉีดวัคซีน ผ่าตัดท าหมัน ร่วมกัน เก่ียวกับสุนัข

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมถึง ท าสัญลักษณ์ท่ีตัว จรจัดและโรคพิษสุนัขบ้า

การจัดท าทะเบียนประวัติ สุนัขและฉีดวัคซีนป้อง  - ข้ึนทะเบียนประชากร

ของสุนัขและแมวภายในเขต กันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมวในเขต

เทศบาล  - ลดปัญหาเหตุ เทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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 - เพ่ือลดอัตราการป่วย และ เดือดร้อนร าคาญอันเกิด

อัตราการตายของประชาชน จากสุนัขและแมวโดย

จากโรคพิษสุนัขบ้าและลด การจัดท าทะเบียน

ปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ ประวัติของสุนัขและ

อันเกิดจากสุนัขและแมว แมวภายในเขตเทศบาล

 - เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมให้  - ประชาชนมีความรู้

ประชาชนมีความเข้าใจและ ปรับเปล่ียนทัศนคติ

มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และเล้ียงสุนัขและแมว

ร่วมกันเก่ียวกับสุนัขและแมว ด้วยความรับผิดชอบต่อ

จรจัด โรคพิษสุนัขบ้า และ สังคมก่อให้เกิด

ปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ "ชุมชนปลอดโรคพิษ

อันเกิดจากสุนัขและแมว สุนัขบ้าสุนัขและแมว

รวมถึงมีความรู้ ปรับเปล่ียน จรจัด

ทัศนคติและเล้ียงสุนัขและ  - ผู้เข้าร่วมอบรมความ

แมวด้วยความรับผิดชอบต่อ รู้เร่ืองการป้องกันโรค

สังคม นอกจากน้ียังมี พิษสุนัขบ้าท้ังในคน

สุขวิทยาส่วนบุคคลท่ีดีหลัง และสัตว์ รวมถึงการ

จากสัมผัสสัตว์ ดูแลเบ้ืองต้นกรณีสัมผัส

เช้ือโรคพิษสุนัขบ้าท่ี

ถูกต้องจาก ๖๕ ชุมชน

จ านวน ๑๕๐ คน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการฟันเทียมพระ- 1.เพ่ือแก้ปัญหาสุขภาพ จัดท าฟันเทียมผู้สูงอายุ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1.จ านวนผู้เข้าร่วม ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมโครง กองการแพทย์

ราชทาน ช่องปากของผู้สูงอายุ  ในเขตเทศบาล โครงการมากกว่า การได้รับการใส่ฟันเทียม

โดยการใส่ฟันเทียม ท่ีมีคุณสมบัติตรงตาม ร้อยละ 70 ของกลุ่ม และสามารถรับประทาน

2.เพ่ือสร้างสุขนิสัยในการ เกณฑ์ ได้รับการใส่ เป้าหมาย อาหารได้ดีย่ิงข้ึน

ดูแลสุขภาพช่องปากและ ฟันเทียม 2.ผู้เข้าร่วมโครงการ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ฟันเทียม  ได้เรียนรู้วิธีการใช้งาน

และดูแลฟันเทียม

 มากกว่าร้อยละ 80

9 โครงการส่งเสริมสุขภาพ- 1.เพ่ือส ารวจสภาวะทันต- อบรมให้ความรู้และ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 1.จ านวนผู้เข้าร่วม ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมโครง กองการแพทย์

ช่องปากในผู้สูงอายุ สุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ คัดกรอง ผู้สูงอายุใน โครงการมากกว่า ทราบถึงสภาวะสุขภาพ

และแนะน าการดูแลสุขภาพ เขตเทศบาล ห้ด้รับ ร้อยละ 80 ของกลุ่ม ช่องปากของตนเอง

ช่องปากอย่างเหมาะสม ไการตรวจคัดกรอง เป้าหมาย และทราบวิธีการดูแล

และแนะน าการดูแล 2.ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วม สุขภาพช่องปากอย่าง

สุขภาพช่องปาก โครงการ ทราบถึง ถูกต้อง

อย่างถูกวิธี สภาวะสุขภาพช่องปาก

ของตนเอง และทราบ

วิธีการดูแลสุขภาพ

ช่องปากอย่างถูกต้อง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ 1.เพ่ือให้นักเรียนได้รับการ จัดกิจกรรมในการ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 1.นักเรียนมากกว่า ผู้ปกครองทราบผลการ กองการแพทย์

และป้องกันโรคในช่องปาก ตรวจสุขภาพช่องปากโดย ส่งเสริมทันตสุขภาพ ร้อยละ 80 ของกลุ่ม ตรวจสุขภาพช่องปาก

ส าหรับเด็กระดับช้ันประถม- ทันตบุคลากร และป้องกันกันโรค เป้าหมาย ได้รับการ ของนักเรียนเพ่ือรับการ

ศึกษา 2.เพ่ือให้ผู้ปกครองได้ทราบ ในช่องปากให้แก่ ตรวจสุขภาพช่องปาก รักษาทางทันตกรรม

ถึงสภาวะสุขภาพช่องปาก นักเรียนช้ันประถม- 2.ผู้ปกครองทราบผล อย่างเหมาะสม

ของนักเรียน ศึกษาในเขตเทศบาล การตรวจสุขภาพช่อง

จ านวน 22 โรงเรียน ปากของนักเรียน

ทุกคน

11 โครงการส่งเสริมสุขภาพและ 1.เพ่ือป้องกันโรคในช่องปาก ให้ความรู้แก่หญิง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 1.ร้อยละ 80 ของ หญิงมีครรภ์ในเขต กองการแพทย์

ป้องกันโรคในช่องปาก หญิงมีครรภ์ ท่ีมาฝากครรภ์ หญิงท่ีมาฝากครรภ์ เทศบาลร้อยละ 80

หญิงมีครรภ์ 2.เพ่ือให้หญิงมีครรภ์ท่ีมา คร้ังแรกใน รพ. ได้รับการตรวจ ทราบถึงสภาวะสุขภาพ

ฝากครรภ์คร้ังแรกท่ี รพ. เทศบาล ฯ ได้รับ สุขภาพช่องปาก ในช่องปากของตนเอง

ได้รับการครวจสุขภาพ การตรวจคัดกรอง 2.ร้อยละ 80 ของ

ช่องปากอย่างถูกวิธี ดูแลสุขภาพในช่อง หญิงท่ีมาฝากครรภ์

ปาก เข้าร่วมโครงการ 

ได้รับค าแนะน าและ

วิธีการดูแล

สุขภาพช่องปาก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ 1.เพ่ือส่งเสริม กระตุ้นให้ผู้ ส่งเสริมทันตสุขภาพ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 1.ร้อยละ 80 ของผู้ ผู้ปกครองและเด็กได้รับ กองการแพทย์

และป้องกันโรคในคลินิก ปกครองเด็กมีความรู้และ และป้องกันโรคใน ปกครองเด็กอายุ ค าแนะน า ร้อยละ 50

เด็กดี สามารถดูแลสุขภาพในช่อง คลีนิกเด็กดี แก่เด็ก 9เดือน-1.6 ปีได้รับ ของเด็กท่ีมารับวัคซีนท่ี

ปากเด็กและตัวเองได้ อายุ 6 เดือน ถึง 1.9ปี ค าแนะน า คลินิกเด็กดีได้รับ

2.เพ่ือให้เด็กท่ีมารับวุคซีน ท่ีมารับวัคซีนในคลีนิก 2.ร้อยละ 80 ของเด็ก ฟลูออไรด์วานิช

ได้รับการตรวจสุขภาพ เด็กดี และตรวจ อายุ9 เดือน -1.6 ปี

ในช่องปาก สุขภาพในช่องปาก ได้รับการตรวจสุขภาพ

3.เพ่ือให้เด็กได้รับ ทุกคน ช่องปาก

ฟลูออไรด์วานิช 3.เด็กได้รับฟลูออไรด์

วานิช ร้อยละ 50

13 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ 1.เพ่ือให้เด็กในศูนย์ฯ ตรวจสุขภาพช่องปาก 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 1.ร้อยละ 90 ของเด็ก 1.ร้อยละ 90 ของเด็ก กองการแพทย์

ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ และเด็กอนุบาลในเขต ให่แก่เด็กในศูนย์พัฒนา ในศูนย์ฯและเด็ก ได้รับการตรวจสุขภาพ

และเด็กอนุบาล เทศบาลได้รับการตรวจ เด็กเล็กและเด็ก อนุบาลได้รับการตรวจ ในช่องปากและสาธิต

สุขภาพในช่องปาก อนุบาล ใน รร.เขต สุขภาพในช่องปากและ วิธีการแปลงฟัน

2.เพ่ือให้เด็กได้รับฟลูออไรด์ เทศบาลนครนคร สาธิตการแปลงฟัน 2.ร้อยละ 50 ของ

วานิชป้องกันฟันผุในราย ศรีธรรมราช 2.ร้อยละ 50 ของเด็ก เด็กได้รับการทา

ท่ีจ าเป็น ทุกคน ได้รับการทาฟลูออไรด์ ฟลูออไรด์

วานิชตามความจ าเป็น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการอบรมพัฒนา 1.เพ่ือพัฒนาความรู้และ อบรมพัฒนาความรู้ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 1.บุคลากรเข้าร่วม 1.บุคลากรท่ีผ่านการ กองการแพทย์

ความรู้ ทักษะของบุคลากรทางการ แก่บุคลากรทางการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ อบรมมีความรู้ ความ

และทักษะในการปฏิบัติงาน พยาบาลในการปฏิบัติงาน พยาบาลฯ โรงพยาบาล 80 เข้าใจและสามารถ

บุคลากรทางการพยาบาล จ านวน 2 กิจกรรม ดังน้ี และศูนย์บริการ 2.ร้อยละความ เข้าทีมช่วยฟ้ืนคืนชีพ

1.1.การอบรมเชิงปฏิบัติการ สาธารณสุข พึงพอใจของบุคลากร ได้อย่างถูกต้อง มี

การช่วยฟ้ืนคืนชีพ ส าหรับ ในการช่วยฟ้ืนคืนชีพ ท่ีเข้าร่วมโครงการ ประสิทธิภาพ

พยาบาลวิชาชีพและบุคลากร จ านวน 2 รุ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.บุคลากรมีทัศนคติท่ีดี

กลุ่มสนับสนุน รุ่นละ 80 คน 80 ในการท างานเป็นทีม

1.2.การอบรมเชิงปฏิบัติการ  3.ประชาชนท่ีมารับ

การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและ   บริการ ได้รับบริการท่ีมี

หลอดเลือด คุณภาพ รวดเร็ว 

2.เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติเชิง  ปลอดภัย เกิดความ

บวกและทักษะการเป็นผู้ให้   พึงพอใจ

บริการท่ีมีคุณภาพ

3.เพ่ือให้ผู้รับบริการ ได้รับ

บริการท่ีมีคุณภาพ รวดเร็ว

ปลอดภัยและเกิดความ

พึงพอใจ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการบริการ 1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ อบรมให้ความรู้ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 1.ร้อยละความ 1.ผู้เข้าร่วมโครงการ กองการแพทย์

กายภาพบ าบัด รู้ ความเข้าใจ ในการดูแล การท ากายภาพ พึงพอใจของ มีความรู้ความเข้าใจ

ในสถานพยาบาลสู่ชุมชน ตนเองทางด้าน ให้แก่ญาติหรือผู้ดูแล ผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการ ในการดูแลตนเอง

กายภาพบ าบัดเพ่ิมข้ึน ผู้ป่วยติดเตียง 2.ผู้เข้าร่วมโครงการ และสามารถถ่ายทอด

2.ผู้เข้าร่วมโครงการ ในเขตเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจ ความรู้สู่ชุมชน

สามารถน าความรู้ท่ีได้ นครนครศรีธรรมราช และสามารถ ได้อย่างถูกต้อง

ไปปฏิบัติและ จ านวน 1 รุ่น  ปฏิบัติตัวตามค า 2.ผู้เข้าร่วมโครงการ

ถ่ายทอดสู่ชุมชนได้ รุ่นละ  35 คน แนะน าได้อย่าง มีการปรับเปล่ียน

อย่างถูกต้องและเหมาะสม  ถูกต้อง พฤติกรรมต่อโรค

3.ผู้สูงอายุในชุมชนสามารถ

ใช้ชีวิตอยู่ในสังคม 

ในสภาพพ้ืนท่ี

หรือส่ิงแวดล้อมตามจริง

โดยพ่ึงพาตนเองได้

มากท่ีสุด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการสร้างเสริมและ เพ่ือให้ อสม. และภาคีเครือย อบรมให้ความรู้ 2,010,500 2,010,500 2,010,500 2,010,500 2,010,500 1. อสม.ในเขต เพ่ิมการมีส่วนร่วม กองการแพทย์

ส่งเสริมศักยภาพการ ข่ายภาคประชาชนมีความรู้ สร้างเสริมศักยภาพ เทศบาล มีความรู้ ของภาคีเครือข่าย

ด าเนินงานอาสาสมัคร และสามารถน าความรู้ ให้แก่ อสม. ในเขต และทักษะสามารถ ภาคประชาชนในการ

สาธารณสุข จากกิจกรรมการอบรม เทศบาลนครนคร น าความรู้และทักษะ จัดการระบบ

กองการแพทย์ เทศบาลนคร น าไปสร้างความเข้าใจ ศรีธรรมราช ไปพัฒนาการท างาน สุขภาพในชุมชน

นครศรีธรรมราข และแนะน าแนวทางการ ทุกคน ในชุมชน ไม่น้อยกว่า ด ารงค์อยู่ในองค์กร

ปีงบประมาณ2565 ปฏิบัติเบ้ืองต้นในพฤติกรรม ร้อยละ 80 นานมากกว่า 5ปี >

ด้านสุขภาพ การควบคุม 2.อสม.มีองค์

การป้องกันโรคติดต่อ โรค ความรู้สามารถ

โรคระบาด การดูแลผู้ป่วย น าไปปฏิบัติงาน

เร้ือรัง  ผู้ป่วยติดเตียง ฯลฯ ได้ ร้อยละ 80

17 โครงการพัฒนาระบบเพ่ือ  เพ่ือให้ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ ดูแลผู้สูงอายุ 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ผู้สูงอายุท่ีได้รับการ ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ กองการแพทย์

จัดบริการดูแลระยะยาว 60 ปี ข้ึนไปท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ท่ีเป็นผู้ป่วยติดเตียง ดูแลตามแผนการ พ่ึงพิง ได้รับบริการ

ด้านสาธารณสุข ส าหรับ และบุคคลอ่ืนท่ีมีภาวะพ่ึงพิง และบุคคลอ่ืนท่ีมี ดูแลรายบุคคล การเย่ียมท่ีบ้าน

ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ทุกสิทธิการรักษาได้รับ ภาวะพ่ึงพิงในเขตพ้ืนท่ี มีคะแนน ADL ท่ีมีคุณภาพและได้รับ

 และบุคคลอ่ืนท่ีมีภาวะ การประเมิน ทุกสิทธิการ เทศบาลนครนครศรีฯ ดีข้ึน  ไม่ต่ ากว่า การดูแลท่ีเหมาะสม

พ่ึงพิง ตามประกาศ รักษาได้รับการประเมิน จ านวน 200 ราย ร้อยละ 3 พร้อมชุดสิทธิประโยชน์

คณะกรรมการหลักประกัน คัดกรองและวางแผนการ ในโครงการฯ  และ

สุขภาพแห่งชาติ กองทุน ดูแลรายบุคคลตาม มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

หลักประกันสุขภาพ ชุดสิทธิประโยชน์

 เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 บริการการแพทย์แผนไทย 1.เพ่ือน าองค์ความรู้เร่ือง อบรมให้ความรู้ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000  1.ผู้เข้าร่วมโครงการ 1.ผู้เข้าอบรมสามารถ กองการแพทย์

ในสถานพยาบาลส่ชุมชน ในการดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วย การแพทย์แผนไทย์ มีความรู้ ความเข้าใจ  น าองค์ความรู้เร่ืองใน

เร้ือรัง และส่งเสริมสุขภาพ แก่ญาติหรือผู้ดูแล และสามารถน าองค์ การดูแลสุขภาพแก่

ประชาชนท่ัวไป ผู้ป่วยในเขตเทศบาล ความรู้ด้านแพทย์ ผู้ป่วยและส่งเสริม

2.เพ่ือส่งเสริมภูมิปัญญา นครนครศรีธรรมราช แผนไทยมาใช้ สุขภาพประชาชนท่ัวไป

ท้องถ่ินในการบ าบัดรักษา จ านวน 1 รุ่น  ในชีวิตประจ าวัน 2.ผู้เข้าอบรมสามารถ

โรคและเป็นแพทย์ทางเลือก รุ่นละ 30 คน ได้เพ่ิมข้ึน ส่งเสริมภูมิปัญญา

ส าหรับประชาชน ท้องถ่ินในการบ าบัด

3.เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ  2.ร้อยละความพึง รักษาโรคและเป็น

สามารถน าความรู้ไปใช้ใน  พอใจของผู้ท่ีเข้าร่วม แพทย์ทางเลือกส าหรับ

การดูแลตนเองและครอบครัว โครงการ ประชาชน

ได้ 3.ประชาชนหันมา

สนใจและเข้ารับการ

บริการทางการ

แพทย์แผนไทยเพ่ิมข้ึน

19 โครงการอบรมฟ้ืนฟู 1. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ อบรมให้ความรู้ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 1.ร้อยละจ านวนผู้เข้า บุคลากรในโรงพยาบาล กองการแพทย์

ความรู้เชิงปฏิบัติการ เก่ียวกับการท าลายเช้ือ บุคลากรโรงพยาบาล ร่วมอบรม ได้รับการความรู้

ด้านการป้องกันและควบคุม และการท าให้ปราศจากเช้ือ ได้รับความรู้เก่ียวกับ มากกว่าร้อยละ 80 ด้านการท าลายเช้ือ

การติดเช้ือในโรงพยาบาล ได้อย่างถูกต้องและ การท าลายเช้ือ 2.ร้อยละความพึงพอใจ และท าให้ปราศจากเช้ือ

เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และท าให้ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ท่ีทันสมัย 

ปราศจากเช้ือ มากกว่าร้อยละ 80 สามารถน าความรู้

จ านวน 1 รุ่น มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

รุ่นละ 40 คน เพ่ือให้ผู้รับบริการ

ปลอดภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



253

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
20 โครงการทบทวน 12 กิจกรรม 1. เพ่ือให้บุคลากร อบรมให้ความรู้แก่ 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 1. จ านวน บุคลากรปฏิบัติ กองการแพทย์

เสริมสร้างความปลอดภัย กองการแพทย์มีความเข้าใจ บุคลากรในการทบทวน ผู้เข้าร่วมประชุม ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ฉลาดใช้เคร่ืองมือคุณภาพ แนวคิดการพัฒนาคุณภาพ กิจกรรม ส าหรับการ มากกว่าร้อยละ 80 ท าให้ผู้ป่วยได้รับ

และการใช้เคร่ืองมือพัฒนา ปฏิบัติงานบริการ 2. ระดับ ความปลอดภัยในการ
คุณภาพ โรงพยาบาลเทศบาล ความพึงพอใจ ใช้บริการจาก
2. เพ่ือให้บุคลากร นครนครศรีธรรมราช ของผู้เข้าร่วมประชุม โรงพยาบาลเทศบาล
สามารถใช้เคร่ืองมือ ให้ได้รับความรู้ มากกว่าร้อยละ 80 นครนครศรีธรรมราช
ในการปฏิบัติงาน และเพ่ิมพูน ทักษะ 3. สามารถน าความรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการใช้เคร่ืองมือ ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้
และส่งผลให้ประชาชนท่ีมา คุณภาพ ในการปฏิบัติงาน
รับบริการมีความปลอดภัย ได้มากกว่าร้อยละ

80
21 โครงการโรงพยาบาลพ่ีเล้ียง 1. ระดับองค์กร อบรมบุคลากร/ทีมน า 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 1. สามารถน าความรู้ ฝ่าย/หน่วยงาน/ กองการแพทย์

External Survey ระดับทีมน าพัฒนาคุณภาพ ของระบบ ให้มีความรู้ ท่ีได้รับไปประยุกต์ คณะกรรมการทีม
และระดับหน่วยงาน ได้รับ ความเข้าใจประยุกต์ ใช้ในการปฏิบัติงาน พัฒนาคุณภาพต่างๆ 
ข้อเสนอแนะรวบรวมข้อมูล ใช้ความรู้/ข้อเสนอ ได้มากกว่าร้อยละ มีโอกาสได้แลกเปล่ียน
สรุปผลและวิเคราะห์ แนะจากทีมวิทยากร 80 เรียนรู้จากวิทยากรท่ีมี 
แนวโน้มของตนเอง รพ.พ่ีเล้ียงในการ ประสบการณ์
สามารถจัดท ารายงาน ปฏิบัติงานได้ 2. สามารถน าความรู้ สามารถน าความรู้ 
การประเมินตนเองและ น าความรู้สู่การปฏิบัติ ไปเผยแพร่/ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
มีการน าเสนอข้อมูล ให้ผู้รับบริการมีความ ถ่ายทอดได้ มาพัฒนา และมี
ท่ีตรงประเด็นอย่าง ปลอดภัยด้านคลีนค มากกว่าร้อยละ 80 ความพร้อมในการ
สมบูรณ์ครบถ้วนตาม จ านวน 1 รุ่น เตรียมรับการ
บริบทของโรงพยาบาล รุ่น ละ 30 คน ประเมินคุณภาพ

สถานพยาบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 โครงการยกระดับ 1.พัฒนาองค์กรให้ผ่าน จัดกิจกรรมการอบรม 215,000 215,000 215,000 215,000 215,000 1.บุคลากรปรับ 1.โรงพยาบาล กองการแพทย์

โรงพยาบาลเทศบาล การรับรองคุณภาพ ให้ความรู้  แก่บุคลากร เปล่ียนพฤติกรรม เทศบาลนครนคร

ให้เป็นโรงพยาบาลท่ี มีมาตรฐานและความ จ านวน 5 กิจกรรม การบริการ ผู้รับ ศรีธรรมราช เป็น

มีคุณภาพ ปลอดภัย บริการ พึงพอใจ โรงพยาบาลท่ี ให้

2.ให้ความรู้บุคลากร จากแบบสอบถาม บริการตามมาตรฐาน

เพ่ือสร้างความไว้วางใจ ร้อยละ 80 

ให้กับผู้มารับบริการ    

23 โครงการขอรับรอง 1. เพ่ือวางแผนการตรวจ เพ่ือให้โรงพยาบาล 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 1. ผล คะแนน ผู้รับบริการมี กองการแพทย์

คุณภาพและตรวจเย่ียมจาก นิเทศประเมินการพัฒนา เทศบาลนครนครศรี Overall Scoring ความปลอดภัยเช่ือม่ัน 

หน่วยงานภายนอก คุณภาพตามแนวทาง HA ธรรมราช ขอรับการ จากการประเมิน และไว้วางใจใน

2. เพ่ือให้โรงพยาบาล ตรวจนิเทศประเมิน จากหน่วยงาน มาตรฐานบริการ

เทศบาลฯ คงสถานะ จากหน่วยงานภายนอก ภายนอก ในระดับ สุขภาพของ

ผ่านการรับรองคุณภาพ 3.2 โรงพยาบาล

ของสถานพยาบาล 2. จ านวนกิจกรรม/ เทศบาลนคร

(HA ข้ัน 3) โครงการท่ีกระตุ้น นครศรีธรรมราช

3. เพ่ือให้บุคลากร เข้าใจ ให้เกิดความต่ืนตัว

ในบทบาท ภาระ หน้าท่ี ในการพัฒนา

และร่วมพัฒนาศักยภาพ คุณภาพ

เพ่ือน าไปสู่การประเมิน ของหน่วยงาน

การรับรองสถานพยาบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

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

24 โครงการอบรมสัมมนา 1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มี บุลคลากร / หน.ฝ่าย 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 บุคลากร มีความรู้ บุคลากรมีความรู้ กองการแพทย์

บุคลากรเพ่ือยกระดับ ความรู้ สามารถในการให้ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน สามารถให้บริการ ผู้รับบริการรู้สึก

การบริการ บริการท่ีทันสมัย ได้มาตรฐานศึกษาดูงาน ให้ผู้ป่วยได้ตาม มีความปลอดภัย

2. เพ่ือให้โรงพยาบาล หน่วยงานในและ มาตรฐาน และไว้วางใจใน

น าแนวทางในการอบรมมาใช้ นอกสังกัด และมีภาคีเครือข่าย มาตรฐานบริการ

ในการให้บริการเชิงรุก จ านวน 60 คน สามารถด าเนินงาน ของโรงพยาบาล

การส่งเสริม การป้องกัน เชิงรุกได้ เทศบาลนคร

การดูแลรักษา ผู้ป่วยท่ีทันต่อ ร้อยละ 80 นครศรีธรรมราช

โรคท่ีอุบัติใหม่

25 โครงการโรงพยาบาลติดล้อ  - เพ่ือให้ประชาชนในเขต  - ประชาชนผู้สูงอายุ 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000  - ประชาชนกลุ่มเป้า  - กลุ่มเป้าหมายได้รับ กองการแพทย์

หมอถึงบ้าน เทศบาลนคร เทศบาลนครนครศรี หรือผู้ป่วยเร้ือรัง หมายได้รับการตรวจ การตรวจรักษาโดยแพทย์

นครศรีธรรมราช ธรรมราช ได้เข้าถึงการ ท่ีไม่สามารถมารับ รักษา อย่างทันท่วงที และสหวิชาชีพ ถึงชุมชน

บริการด้านสาธารณสุข บริการได้ ตามการะบาดของโรค ใกล้บ้าน โดยไม่ต้อง

และลดความแออัด  - ประชาชนท่ีอยู่ใน  - ผู้ป่วยเร้ือรังสามารถ เดินทางมาโรงพยาบาล

ในโรงพยาบาลเทศบาล ชุมชนแออัด เข้าถึงบริการได้อย่าง

นครนครศรีธรรมราช  - ประชาชนกลุ่มเส่ียง สะดวกรวดเร็ว

ของโรคระบาด

ตามฤดูกาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 โครงการควบคุมและป้องกัน  - เพ่ือให้ประชาชนในเขต  - ประชาชนกลุ่มเป้า 440,000 440,000 440,000 440,000 440,000  - ประชาชนกลุ่มเป้า  - กลุ่มเป้าหมายได้รับ กองการแพทย์

ความรุนแรงของโรคเบาหวาน เทศบาลนครนครศรี หมายได้รับการ หมายได้คัดกรองภาวะ การคัดกรองภาวะเส่ียง

และความดันโลหิตสูง ธรรมราชได้รับการ คัดกรองภาวะเส่ียง เส่ียงโรคเบาหวานและ โรคเบาหวานและความ

1. กิจกรรมตรวจคัดกรอง คัดกรองภาวะเส่ียงโรค โรคเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง ดันโลหิตสูง

ภาวะแทรกซ้อนทางตา เบาหวานและความดัน ความดันโลหิตสูง มากกว่าร้อยละ 60  - ผู้ท่ีมีภาวะเส่ียงโรคเบา

เท้าและสุขภาพช่องปาก โลหิตสูง  -ผู้ป่วยโรคเบาหวาน  - ผู้ป่วยโรคเบาหวาน หวานและความดันโลหิต

ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน  - เพ่ือให้ผู้ป่วยโรค ได้รับการตรวจคัดกรอง ได้ตรวจคัดกรองภาวะ สูงมีความรู้ในการปรับ

2. กิจกรรมคัดกรองภาวะเส่ียง เบาหวานได้รับการตรวจ ภาวะแทรกซ้อนประจ า แทรกซ้อนทางตา เท้า เปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ

โรคเบาหวานและความดัน ร่างกาย สุขภาพตา ปีตามเกณฑ์มาตรฐาน และสุขภาพช่องปาก  - ผู้ป่วยโรคเบาหวาน

โลหิตสูงในเขตเทศบาลนคร เท้าและสุขภาพช่องปาก มากกว่าร้อยละ 60 ได้รับการตรวจคัดกรอง

นครศรีธรรมราช ประจ าปี ภาวะแทรกซ้อนทางตา

เท้าและสุขภาพช่องปาก

รวม 26 โครงการ 14,760,500 14,760,500 14,760,500 14,760,500 14,760,500

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) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างร้ัว ค.ส.ล. 1. เพ่ือป้องกันบุคคล ก่อสร้างร้ัว ค.ส.ล. 1,800,000 - - - - มีร้ัวล้อมรอบบริเวณ ๑. บุคคลภายนอก งานสัตวแพทย์

บริเวณโรงฆ่าสัตว์เทศบาล ภายนอกผ่านเข้าออก บริเวณโรงฆ่าสัตว์ โรงฆ่าสัตว์เทศบาล ไม่สามารถเข้าออก กองสาธารณสุข
นครนครศรีธรรมราช ภายในโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครนครศรีฯ นครนครศรีธรรมราช โดยไม่ได้รับอนุญาตได้ และส่ิงแวดล้อม

2. เพ่ือป้องกันไม่ให้สัตว์ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 2. สามารถป้องกันสัตว์

ต่าง ๆ เข้าไปภายใน 1.90 ม. ความยาวรวม ต่าง ๆ ไม่ให้เข้าไป

โรงฆ่าสัตว์ ไม่น้อยกว่า 355.50 ก่อกวนบริเวณโรงฆ่า

3. เพ่ือป้องกันการปนเป้ือน เมตร พร้อมติดต้ังประตู สัตว์ได้

เช้ือโรคจากภายนอก สแตนเลสชนิดรางเล่ือน 3. เน้ือสัตว์ท่ีจ าหน่าย

ขนาดไม่น้อยกว่า ออกไปสะอาด 

1.90 x 8.00 ม. ถูกสุขอนามัย 
จ านวน 1 ชุด และ ไร้สารปนเป้ือน
ประตูสแตนเลสชนิดราง

เล่ือน ขนาดไม่น้อยกว่า

1.90 x 6.00 ม.

จ านวน 1 ชุด

รวม 1 โครงการ 1,800,000 0 0 0 0

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  การบริหารจัดการเกษตร  และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

6. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการเทศกาล ส่งเสริมการท่องเท่ียวให้ จัดจ้างการแสดง แสง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความพึงพอใจของ ประเพณีและวัฒนธรรม ส านักปลัดเทศบาล

มหาสงกรานต์แห่นางดาน ด ารงสืบไป เพ่ือให้ความรู้ สี เสียง ส่ือผสม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ท้องถ่ินได้รับการเผยแพร่
เมืองนครฯ แก่นักท่องเท่ียว  จัดกิจกรรมแห่นางดาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 นักท่องเท่ียวมาท่องเท่ียว

เพ่ือประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการ มากข้ึน
แหล่งท่องเท่ียว แห่นางดาน

2 โครงการผลิตส่ือเผยแพร่ เพ่ือให้ความรู้แก่นักท่องเท่ียว จัดท าแผนท่ีแหล่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของผู้มาใช้ นักท่องเท่ียวมีความ ส านักปลัดเทศบาล

ข้อมูล ให้บริการ เพ่ือประชาสัมพันธ์ ท่องเท่ียวจัดท าข้อมูล บริการ มีความรู้และ สะดวกและเข้าใจ
ด้านการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียว เส้นทางรถชมเมือง ความเข้าใจ เส้นทาง เส้นทางการท่องเท่ียว   

จัดท าหนังสือเมือง การท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน นักท่องเท่ียวได้รับความรู้

ท่องเท่ียวจัดท าป้ายไฟ จากการท่องเท่ียวมากข้ึน

ต่างๆจัดท าเอกสารส่ือ

ท่ีเก่ียวข้อง

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการประชาสัมพันธ์ เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรม จัดกิจกรรมเผยแพร่ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ประเพณีและวัฒนธรรม ส านักปลัดเทศบาล

และการตลาดเชิงรุก การท่องเท่ียว   ประชาสัมพันธ์แหล่ง โครงการฯ ไม่น้อยกว่า เป็นท่ีรู้จักแก่คนท่ัวไป 

ด้านการท่องเท่ียว เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว ท่องเท่ียวกิจกรรมเก่ียว ร้อยละ 80 มีนักท่องเท่ียวมา

กับการท่องเท่ียวประเพณี ท่องเท่ียวมากข้ึน

วัฒนธรรมร่วมกิจกรรม

แถลงข่าวกับ ททท.

4 โครงการอบรมให้ความรู้เพ่ือ เพ่ือให้ความรู้แก่เยาวชน  -โครงการอบรมอาสา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจของ เยาวชน  บุคลากร        ส านักปลัดเทศบาล

ส่งเสริมการท่องเท่ียว เพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากร  สมัครการให้บริการ ผู้เข้ารับการอบรม ประชาชนท่ัวไป  ได้รับการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชน  ด้านการท่องเท่ียว อยู่ในระดับ 80 % พัฒนาเร่ืองข้อมูล

 - โครงการอบรมภาษาอังกฤษ การท่องเท่ียวในจังหวัด

พ้ืนฐานเพ่ือการท่องเท่ียว

5 โครงการตลาดริมน้ า เพ่ือสร้างอาชีพและเพ่ิมราย จัดกิจกรรมส่งเสริม 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จ านวนนักท่องเท่ียว มีนักท่องเท่ียวมา ส านักปลัดเทศบาล

เมืองลิกอร์ ได้ให้กับคนในท้องถ่ิน อาชีพชุมชนโดยการน า และผู้จ าหน่ายสินค้า ท่องเท่ียวมากข้ึนคน

เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว ผลิตภัณฑ์ในชุมชน ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ในท้องถ่ินมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

เพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว จ าหน่ายท่ีตลาดริมน้ า  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีแหล่งท่องเท่ียวของ

ของจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการเรียนรู้ จังหวัดเพ่ิมมากข้ึน

จัดกิจกรรม 12 คร้ัง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



260

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 กิจกรรมรถชมเมือง เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวใน จัดกิจกรรมรถชมเมือง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้มาใช้บริการ มีนักท่องเท่ียวมาท่อง ส านักปลัดเทศบาล

เขตเมืองให้ความรู้แก่ จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เท่ียวมากข้ึน ท าให้คนใน

นักท่องเท่ียวเพ่ือให้เป็น 3 อัตรา  ปรับปรุงดูแล ท้องถ่ินมีรายได้เพ่ิมข้ึน       

กิจกรรมส่งเสริม และซ่อมสภาพรถ เช่น มีแหล่งท่องเท่ียวของจังหวัด

การท่องเท่ียวของจังหวัด ท าสี สต๊ิกเกอร์ อ่ืนๆ เพ่ิมมากข้ึน

ท่ีเก่ียวข้อง ให้รถอยู่

ในสภาพปลอดภัย 

สะอาด และพร้อมใช้งาน

รวม 6 โครงการ 4,150,000 4,150,000 4,150,000 4,150,000 4,150,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



 
 
 

ผ.02/1 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
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แบบ ผ.02/1

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติก เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนน (เสริมไหล่ทาง) 1,200,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

คอนกรีต และรางระบายน้ า สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.05 เมตร กว้าง พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ
ค.ส.ล. ซอยพัฒนา 3 2.10-4.30 ยาว ใช้ถนน

359.00 เมตร 

เสริมไหล่ทางตาม

สภาพพ้ืนท่ี หนา 0.05

เมตร กว้าง 0.50-1.00

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 322.00

ตารางเมตร ถนน (ท้าย

ซอย) หนา 0.05 เมตร

กว้าง 4.50-5.00 เมตร

ยาว 39.00 เมตร หรือ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

 (พ.ศ.2566 - 2570)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

195.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้ า 

ค.ส.ล. (ฝ่ังทิศตะวันตก)

ภายในกว้าง 0.40 เมตร

ยาว 39.00 เมตร

รางระบายน้ า ค.ส.ล.

(ฝ่ังทิศเหนือ) ภายใน

กว้าง 0.40 เมตร ยาว

359.00 เมตร ราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. (ฝ่ัง
ทิศใต้) ภายในกว้าง
0.40 เมตร ยาว 
288.00 เมตร ตาม
รูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

2 ก่อสร้างบานประตูระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง บานประตูระบายน้ า 500,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้บ้านเรือนของ ส านักช่าง
เปิด-ปิด (Flap Gate) บ้านเรือนของประชาชน แบบบาน Flap Gate พึงพอใจร้อยละ 80 ประชาชนไม่ได้รับความ
คลองป่าเหล้า บริเวณหลัง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า เดือดร้อนจากปัญหา
วัดโคกธาตุ 1.00 เมตร ยาวไม่ น้ าท่วมขัง

น้อยกว่า 1.00 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
1.00 ตารางเมตร
ตามรูปแบบและราย
การของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.15 เมตร 2,123,975  -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

ซอยนาวัด จากถนน สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 4.00-4.50 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ
พัฒนาการคูขวาง ไปทาง ยาว 530.00 เมตร ใช้ถนน
ทิศตะวันตก ถึงถนนกรแก้ว หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

2,252.50 ตารางเมตร

พร้อมยกฝาบ่อพัก

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

4 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร 2,970,000    -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

ประตูขาว 2 สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 5.00 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ยาว 578.00 เมตร ใช้ถนน

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

2,842.00 ตาราง

เมตร พร้อมยกระดับ

ถนนและฝาบ่อพัก

ตามรูปแบบและราย

การของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติก เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.05 เมตร  - 3,590,720    -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

คอนกรีต ถนนกรแก้ว จาก สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 4.50-6.25 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ถนนรามราชท้ายน้ า ไปทาง เมตร ยาว 747.00 ใช้ถนน

ทิศใต้ถึงถนนประตูลอด เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 4,148.00

ตารางเมตร พร้อมยก

ระดับฝาบ่อพัก ตาม

รูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

6 ก่อสร้างยกระดับถนนและ เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.15 เมตร  - 7,400,000    -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

ทางเท้า ค.ส.ล. ถนนพะเนียด สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 6.50-13.60 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร ยาว 776.00 ใช้ถนน

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 5,818.00 ตาราง

เมตร และทางเท้า ค.ส.ล.

ท้ังสองข้างรวมพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 2,192.00

ตารางเมตร ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 ปรับปรุงทางเท้า ถนน เพ่ือความเป็นระเบียบ ทางเท้ากว้าง 1.90-  - 2,104,000  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ถนนราชด าเนิน ส านักช่าง

ราชด าเนิน จากสะพาน เรียบร้อย ของถนน 3.20 เมตร ยาว พึงพอใจร้อยละ 80 มีความสวยงาม เป็น

ราเมศวร์ ไปทางทิศเหนือ ราชด าเนิน 479.00 เมตร หรือ ระเบียบมากข้ึน

ถึงตลาดเย็น (ท้ัง 2 ฝ่ัง) มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

1,039.97 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

8 ก่อสร้างลานกีฬา ค.ส.ล. เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ี ลาน ค.ส.ล. หนา  - 700,000     -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนมี ส านักช่าง

ชุมป่าโล่ง บริเวณริมคลอง ส าหรับออกก าลังกาย 0.15 เมตร กว้าง พึงพอใจร้อยละ 80 สถานท่ีส าหรับออก

สะพานหมอไหว 24.00 เมตร ยาว ก าลังกาย

32.00 เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

577.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและราย

การของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



266

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร 1,060,000    -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

รางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 5.00 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ไม่มีช่ือ บริเวณหลังซอย ยาว 100.00 เมตร ใช้ถนน

อ านวยสุข 24 ทางทิศใต้ หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

เช่ือมถนนล าเหมือง ด้านทิศ 500.00 ตารางเมตร

ตะวันตก และรางระบายน้ า 

ค.ส.ล. ภายในกว้าง

0.40 เมตร ยาว

140.00 เมตร

ตามรูปแบบและราย

การของเทศบาล

10 ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติก เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.05 เมตร 800,000     -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

คอนกรีต ซอยตลาดแม่พยอม สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 4.50-7.00 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร ยาว 340.00 ใช้ถนน

เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 1,943.00

ตารางเมตร ตามรูป

แบบและรายการของ

เทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติก เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.05 เมตร 1,720,000    -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

คอนกรีต ซอยรวมแพทย์ สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 3.00-7.80 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

จากถนนกะโรม ไปทางทิศ เมตร ยาว 775.00 ใช้ถนน

เหนือ เล้ียวขวาไป ซอยรวม เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

แพทย์ 3 ถึงท่อลอดเหล่ียม น้อยกว่า 3,840.00

คลองอิฐ ตารางเมตร ตามรูป

แบบและรายการของ

เทศบาล

12 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร 367,000     -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

ต้นหว้า 2 สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 2.50-3.40 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร ยาว 128.00 ใช้ถนน

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 367.00

ตารางเมตร ตามรูป

แบบและรายการของ

เทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร 337,000     -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 3.50 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

คลองห้วย แยก 1 ยาว 39.00 เมตร ใช้ถนน

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

132.00 ตารางเมตร

และท่อระบายน้ า

ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า

ศูนย์กลาง 0.40

เมตร พร้อมบ่อพัก

ค.ส.ล. และฝาเหล็ก

รังผ้ึงทุกระยะ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.15 เมตร 3,300,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 2.50-3.00 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ซอยเครือญาติ ยาว 236.00 เมตร ใช้ถนน

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

625.00 ตารางเมตร

และท่อระบายน้ า

ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า

ศูนย์กลาง 0.80 เมตร

ยาว 236.00 เมตร

ฝาเหล็กรังผ้ึงทุกระยะ

10.00 เมตร ตามรูป

แบบและรายการ

ของเทศบาล

รวม 14,377,975

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



 
 
 

ผ.02/2 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

สำหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใชส้ำหรับการประสานแผนพฒันาท้องถิ่น 
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แบบ ผ.02/2

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงระบบ เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  -  - 200,000,000  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ภูมิทัศน์ถนน ส านักช่าง

จ าหน่ายไฟฟ้า จากเหนือดิน ราชด าเนิน ให้เป็นระเบียบ ด าเนินการ ดังน้ี พึงพอใจร้อยละ 80 ราชด าเนิน มีความ
เป็นระบบใต้ดิน บริเวณถนน และสวยงาม  - แผนกร้ือถอนแรงสูง สวยงาม เป็นระเบียบ
ราชด าเนิน จากส่ีแยกประตูชัย ภายนอก มากข้ึน
ถึงส่ีแยกศาลามีชัย  - แผนกปรับปรุงแรงสูง

ภายนอก
 - แผนกร้ือถอนแรงสูง
ภายใน
 - แผนกปรับปรุงแรงสูง
ภายใน
 -แผนกร้ือถอนหม้อแปลง

ภายใน
 - แผนกปรับปรุงหม้อ
แปลงภายใน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 - แผนกร้ือถอนแรงต่ า
ภายนอก
 - แผนกปรับปรุงแรงต่ า
ภายนอก
 - แผนกแรงต่ าเคเบิล
ใต้ดิน
 - แผนกร้ือถอนไฟ
สาธารณะ
 - แผนกไฟสาธารณะ
 - แผนกร้ือถอนมิเตอร์
ภายใน
 - แผนกมิเตอร์ภายใน
 - แผนกร้ือถอนมิเตอร์
ภายนอก
 - แผนกมิแตอร์ภายนอก

ตามรูปแบบและรายการ
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

2 ติดต้ังเสาไฟฟ้าแสงสว่าง เพ่ือให้มีแสงสว่างบนถนน เสาไฟฟ้าแสงสว่าง  - 50,000,000  -  -  - ประชาชนมีความ มีแสงสว่างบนถนน ส านักช่าง
ประติมากรรม ตราสัญลักษณ์ ราชด าเนินอย่างเพียงพอ ประติมากรรม ตรา พึงพอใจร้อยละ 80 ราชด าเนินเพียงพอ 
เมืองนครศรีธรรมราช ลดการเกิดอุบัติเหตุบน สัญลักษณ์ เมืองนครศรี ท าให้ลดการเกิดอุบัติ
ถนนราชด าเนิน จากส่ีแยก ถนนราชด าเนิน ธรรมราช ความสูงไม่ เหตุบนถนน
ตลาดแขก ไปทางทิศเหนือ น้อยกว่า 7.00 เมตร
ถึงสุดเขตเทศบาลฯ บริเวณ ก่ิงเด่ียว พร้อมติดต้ัง
สนามกีฬากลางฯ โคมไฟถนนแบบโคม

LED 120 วัตต์ จ านวน
250 ต้น ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 ติดต้ังเสาไฟฟ้าแสงสว่าง เพ่ือให้มีแสงสว่างบนถนน เสาไฟฟ้าแสงสว่าง 30,000,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ มีแสงสว่างบนถนน ส านักช่าง

ประติมากรรม ตราสัญลักษณ์ ราชด าเนินอย่างเพียงพอ ประติมากรรม ตรา พึงพอใจร้อยละ 80 ราชด าเนินเพียงพอ 

เมืองนครศรีธรรมราช ลดการเกิดอุบัติเหตุบน สัญลักษณ์ เมืองนครศรี ท าให้ลดการเกิดอุบัติ

ถนนราชด าเนิน จากส่ีแยก ถนนราชด าเนิน ธรรมราช ความสูงไม่ เหตุบนถนน

ศาลามีชัย ถึงส่ีแยกประตู น้อยกว่า 7.00 เมตร

ไชยสิทธ์ิ ก่ิงเด่ียว พร้อมติดต้ัง

โคมไฟถนนแบบโคม

LED 120 วัตต์ จ านวน

128 ต้น ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

4 ติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องแสง เพ่ือพัฒนาสวนสมเด็จ  - เสาไฟ High Mast 13,500,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ สวนสมเด็จพระศรี ส านักช่าง

สว่างในสวนสมเด็จพระศรี พระศรีนครินทร์ 84 สูงไม่น้อยกว่า 20.00 พึงพอใจร้อยละ 80 นครินทร์ 84 

นครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) (ทุ่งท่าลาด) ให้เป็นสวน เมตร พร้อมอุปกรณ์ จ า (ทุ่งท่าลาด)

สาธารณะท่ีได้มาตรฐาน นวนไม่น้อยกว่า 12 ต้น มีความเป็นมาตรฐาน

ส าหรับบริการประชาชน  - โคมไฟ LED Floodlight ในการบริการประชาชน

ไม่น้อยกว่า 200 วัตต์

จ านวนไม่น้อยกว่า

96.00 ชุด

 - ท่อ HDPE ขนาดไม่น้อยกว่า

50.00 มม. ยาวไม่น้อย

กว่า 3,013.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 ปรับปรุงเสาไฟ  High Mast เพ่ือพัฒนาสวนสมเด็จ  - อุปกรณ์เสาไฟ 14,500,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ สวนสมเด็จพระศรี ส านักช่าง

ในสวนสมเด็จพระศรี พระศรีนครินทร์ 84 High Mast สูง 15 - 25 พึงพอใจร้อยละ 80 นครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)

นครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) (ทุ่งท่าลาด) ให้เป็นสวน เมตร (เฉพาะส่วนท่ีเสีย มีความเป็นมาตรฐาน

สาธารณะท่ีได้มาตรฐาน หาย) และทาสีการ์วาไนท์ ในการบริการประชาชน

ส าหรับบริการประชาชน ป้องกันสนิมท้ังต้น จ า

นวนไม่น้อยกว่า 17 ชุด

 - โคมไฟ LED 

Floodlight ไม่น้อยกว่า

200 วัตต์ จ านวนไม่

น้อยกว่า 136.00 ชุด

 - ท่อ HDPE ขนาดไม่น้อยกว่า

50.00 มม. ยาวไม่น้อย

กว่า 4,189.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 ติดต้ังเสาไฟฟ้าประติมา เพ่ือพัฒนาสวนสมเด็จ  - เสาไฟสูงไม่น้อยกว่า  - 27,500,000  -  -  - ประชาชนมีความ สวนสมเด็จพระศรี ส านักช่าง

กรรม สัญลักษณ์เมืองนคร พระศรีนครินทร์ 84 7.00 เมตร ก่ิงเด่ียวยาว พึงพอใจร้อยละ 80 นครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)

ศรีธรรมราช ในสวนสมเด็จ (ทุ่งท่าลาด) ให้เป็นสวน ไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร มีความเป็นมาตรฐาน

พระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่า สาธารณะท่ีได้มาตรฐาน ประติมากรรม สัญลักษณ์ ในการบริการประชาชน

ลาด) ส าหรับบริการประชาชน เมืองนครศรีธรรมราช

จ านวนไม่น้อยกว่า 186

ต้น

 - โคมไฟ LED Street

Light ขนาดไม่น้อยกว่า

120 W จ านวนไม่น้อย

กว่า 186 ชุด

 - ท่อ HDPE ขนาดไม่น้อยกว่า

50.00 มม. ยาวไม่น้อย

กว่า 7,420.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 ติดต้ังเสาไฟ พร้อมก่ิงเด่ียว เพ่ือพัฒนาสวนสมเด็จ ติดต้ังใหม่ ดังน้ี 3,200,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ สวนสมเด็จพระศรี ส านักช่าง

และปรับปรุงพร้อมย้าย พระศรีนครินทร์ 84  - เสาไฟ สูงไม่น้อยกว่า พึงพอใจร้อยละ 80 นครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)

เสาไฟ (ของเดิม) ในสวน (ทุ่งท่าลาด) ให้เป็นสวน 9.00 เมตร พร้อมก่ิง มีความเป็นมาตรฐาน

สมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 สาธารณะท่ีได้มาตรฐาน เด่ียว ยาวไม่น้อยกว่า ในการบริการประชาชน

(ทุ่งท่าลาด) ส าหรับบริการประชาชน 2.50 เมตร จ านวนไม่

น้อยกว่า 41 ต้น

 - โคมไฟ LED Street

Light ขนาดไม่น้อยกว่า

120 W จ านวนไม่น้อย

กว่า 41 ชุด

 - ท่อ HDPE ขนาดไม่น้อยกว่า

50.00 มม. ยาวไม่น้อย

กว่า 1,230.00 เมตร

ปรับปรุงและย้ายของเดิม

ดังน้ี

 - เสาไฟ สูงไม่น้อยกว่า

9.00 เมตร จ านวนไม่

น้อยกว่า 20 ต้น

 - โคมไฟ LED Street

Light ขนาดไม่น้อยกว่า

120 W จ านวนไม่น้อย

กว่า 20 ชุด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ท่อ HDPE ขนาดไม่น้อยกว่า

50.00 มม. ยาวไม่น้อย

กว่า 600.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

8 ปรับปรุงและย้ายเสาไฟ เพ่ือพัฒนาสวนสมเด็จ  - แบตเตอร์ร่ีชนิดแห้ง  - 5,100,000  -  -  - ประชาชนมีความ สวนสมเด็จพระศรี ส านักช่าง

Solar Cell ในสวนสมเด็จ พระศรีนครินทร์ 84 Deep Cycle 120 พึงพอใจร้อยละ 80 นครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)

พระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่า (ทุ่งท่าลาด) ให้เป็นสวน แอมป์ 12 โวลท์ ไม่น้อย มีความเป็นมาตรฐาน

ลาด) สาธารณะท่ีได้มาตรฐาน กว่า 111 ตัว ในการบริการประชาชน

ส าหรับบริการประชาชน  - ร้ือย้ายและติดต้ังเสาไฟ

Solar Cell จ านวนไม่

น้อยกว่า 110 ต้น

 - ติดต้ังฐานรากเสาไฟ

Solar Cell จ านวนไม่

น้อยกว่า 110 ต้น

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 ติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด เพ่ือป้องกันและดูแล ติดต้ังกล้องโทรทัศน์  -  - 70,000,000  -  - ร้อยละ 80 สามารถ ท าให้สถานท่ีและ ส านักช่าง

(CCTV) โดยรอบบริเวณ รักษาความปลอดภัยให้ วงจรปิด (CCTV) ป้องกันและดูแลสถานท่ี ประชาชนท่ีมาใช้

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ กับสถานท่ีและประชาชน พร้อมอุปกรณ์ ราชการให้ปลอดภัย บริการมี

84 (ทุ่งท่าลาด) ท่ีมาใช้บริการ ประกอบด้วย ในชีวิตและทรัพย์สิน ความปลอดภัย

1. กล้องวงจรปิด ชนิด

Day/Night Mode

จ านวน 204 ตัว

2. อุปกรณ์บันทึกภาพ

(NVR Recorder) แบบ

8 ช่องสัญญาณ มีความ

ละเอียดของการบันทึก

ภาพ ไม่น้อยกว่า

1080P จ านวน  83

ชุด

3. เคร่ืองเรียกดูภาพ

ส าหรับกล้อง CCTV

โดยมี 3 จอแสดงผล

ขนาดไม่น้อยกว่า 22

น้ิว จ านวน 2 ชุด

4. คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ส าหรับบริหารจัดการ

กล้องวงจรปิด (CCTV)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จ านวน 7 ชุด

5. อุปกรณ์จัดเก็บ

ข้อมูลภายนอกพร้อม

หน่วยประมวลผล

ขนาดไม่น้อยกว่า 40

TB จ านวน 7 ชุด

6. อุปกรณ์จัดเก็บ

ข้อมูลเพ่ิมเติมภายนอก

(External Storage)

ขนาดไม่น้อยกว่า 40

TB จ านวน 7 ชุด

7. เคร่ืองส ารองไฟ

(UPS) ขนาดไม่น้อย

กว่า 20 KVA จ านวน

1 ชุด

8. เคร่ืองส ารองไฟ

(UPS) ขนาดไม่น้อย

กว่า 1 KVA จ านวน

83 ชุด

9. อุปกรณ์กระจาย

สัญญาณ (Mini Switch)

10/100/1000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จ านวน 83  ชุด

10. ตู้จัดเก็บอุปกรณ์

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

จ านวน 4 ชุด

11. ซอฟต์แวร์บริหาร

จัดการกล้องวงจรปิด

(CCTV) พร้อม License

ของกล้อง จ านวน

204 ชุด

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

10 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพ่ือความปลอดภัยในการ เปล่ียนหลอดไฟ LED 1,250,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

แสงสว่าง ถนนพุทธภูมิ สัญจรไปมาของประชาชน 150 วัตต์ จ านวน พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัย

ผู้ใช้ถนน ไม่น้อยกว่า 30 ชุด จากการใช้ถนนสัญจร

สายไฟยาวไม่น้อยกว่า ไปมา

4,000.00 เมตร

ตู้ควบคุม จ านวน 3 ตู้

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 พัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือการท่องเท่ียว เพ่ือพัฒนาโครงสร้าง 1. ก่อสร้างสะพาน  -  - 120,000,000  -  - ประชาชนมีความ การท่องเท่ียวของจังหวัด ส านักช่าง

นครสามธรรม ระยะ 2 พ้ืนฐานรองรับการท่องเท่ียว ค.ส.ล. ทางเข้าสวนสม พึงพอใจร้อยละ 80 นครศรีธรรมราชมีการ

นครศรีธรรมราข ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เด็จพระศรีนครินทร์ 84 พัฒนาด้านโครงสร้าง

(ทุ่งท่าลาด) กว้าง 14.00 พ้ืนฐานท่ีสามารถเช่ือม

เมตร และทางเท้าท้ัง 2 โยงกันได้

ข้าง กว้าง 1.00 เมตร

ยาว 36.00 เมตร และ

Gabion ท้ัง 2 ฝ่ัง ยาวไม่

น้อยกว่า 400.00 เมตร

2. ก่อสร้างศูนย์อาหาร

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

1,625.00 ตารางเมตร

3. ก่อสร้างเวทีการแสดง

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

313.25 ตารางเมตร

4. ปรับปรุงลานกิจกรรม

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

2,021.05 ตารางเมตร

5. ก่อสร้างลานกิจกรรม

ริมน้ า พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

219.23 ตารางเมตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6. ก่อสร้างศาลาและ

ระเบียงริมน้ า พ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 710.70

ตารางเมตร

7. งานก่อสร้างถนน

ค.ส.ล. และลานจอดรถ

ค.ส.ล. พร้อมทางเท้า

8. งานก่อสร้างเข่ือน

ป้องกันตล่ิงริมคลอง

หน้าเมือง ความยาว

รวมท้ังสองฝ่ังไม่น้อยกว่า

1,500.00 เมตร

ตามรูปแบบและ

รายการของหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 ปรับปรุงระบบจ าหน่าย เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  - 8,200,000  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ภูมิทัศน์ถนน ส านักช่าง

ไฟฟ้า จากเหนือดินเป็น บริเวณหลังวัดพระมหาธาตุ ด าเนินการ ดังน้ี พึงพอใจร้อยละ 80 บริเวณหลังวัดพระมหา

ระบบใต้ดิน บริเวณถนน วรมหาวิหาร  - แผนกร้ือถอนแรงสูง ธาตุวรมหาวิหารมี

หลังวัดพระมหาธาตุวรมหา ภายนอก ความสวยงาม เป็น

วิหาร  - แผนกปรับปรุงแรงสูง ระเบียบเรียบร้อย

ภายนอก

 - แผนกร้ือถอนแรงสูง

ภายใน

 - แผนกปรับปรุงแรงสูง

ภายใน

 -แผนกร้ือถอนหม้อ

แปลงภายใน

 - แผนกปรับปรุงหม้อ

แปลงภายใน

 - แผนกร้ือถอนแรงต่ า

ภายนอก

 - แผนกปรับปรุงแรงต่ า

ภายนอก

 - แผนกแรงต่ าเคเบิล

ใต้ดิน

 - แผนกร้ือถอนไฟ

สาธารณะ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - แผนกไฟสาธารณะ

 - แผนกร้ือถอนมิเตอร์

ภายใน

 - แผนกมิเตอร์ภายใน

 - แผนกร้ือถอนมิเตอร์

ภายนอก

 - แผนกมิเตอร์ภาย

นอก

ตามรูปแบบและราย

การของหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง

13 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.05 เมตร 14,200,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

ติกคอนกรีต ถนนเทวบุรี สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 6.30-12.00 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร ยาว 3,630 ใช้ถนน

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 32,180.00

ตารางเมตร พร้อมตี

เส้นจราจร ตามรูปแบบ

และรายการของ

เทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.05 เมตร 11,000,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

คอนกรีต ถนนกะโรม จาก สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 5.00-5.50 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

สะพานท่าเรียน ไปทางทิศ เมตร ยาว 2,500.00 ใช้ถนน

ตะวันตก ถึงบริเวณร้านค้า เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

วัสดุเม้งฮวด (ท้ังฝ่ังทิศเหนือ น้อยกว่า 25,300.00

และทิศใต้) ตารางเมตร พร้อมตี

เส้นจราจร ตามรูปแบบ

และรายการของ

เทศบาล

15 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.05 เมตร  - 13,700,000  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

คอนกรีตบริเวณส่ีแยกเบญจม สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 10.00-17.00 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ราชูทิศ (ฝ่ังทิศเหนือ,ฝ่ังทิศใต้, เมตร ยาว 1,250.00 ใช้ถนน

ฝ่ังทิศตะวันออก และฝ่ังทิศ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

ตะวันตก) น้อยกว่า 30,500.00

ตารางเมตร พร้อมตี

เส้นจราจร ตามรูปแบบ

รายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาสวนสมเด็จ โซนท่ี 1 โซนพิพิธภัณฑ์ 59,100,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ สวนสมเด็จพระศรี ส านักช่าง

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พระศรีนครินทร์ 84 และหอประชุม พึงพอใจร้อยละ 80 นครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)

84 (ทุ่งท่าลาด) (ทุ่งท่าลาด) ให้เป็น  - งานก่อสร้างทางเดิน,ลู่ว่ิง มีความเป็นมาตรฐาน

สวนสาธารณะท่ีได้มาตรฐาน  - งานก่อสร้างลานจอดรถ ในการบริการประชาชน

ส าหรับบริการประชาชน  - งานระบบรดน้ าต้นไม้และ

สนามหญ้า

 - งานก่อสร้างระบบระบายน้ าฝน

 - งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

 - งานปลูกต้นไม้ยืนต้น, ไม้

ประดับและสนามหญ้าพร้อม

วัสดุปลูก

โซนท่ี 2 โซนองค์พระยืน 5,300,000  -  -  -  -

 - งานระบบรดน้ าต้นไม้และ

สนามหญ้า

 - งานปลูกไม้ยืนต้น,ไม้ประดับ

และสนามหญ้าพร้อมวัสดุปลูก

โซนท่ี 3 โซนพิพิธภัณฑ์  -  - 25,200,000  -  -

เคร่ืองจักร

 - งานทรายถมปรับแต่งพ้ืนท่ี

 - งานก่อสร้างทางเดิน,ลู่ว่ิง

 - งานระบบรดน้ าต้นไม้และ

สนามหญ้า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - งานก่อสร้างห้องป๊ัมน้ า

 - งานก่อสร้างระบบระบายน้ าฝน

 - งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

 - งานปลูกไม้ยืนต้น,ไม้ประดับ

และสนามหญ้าพร้อมวัสดุปลูก

โซนท่ี 4 โซนสันทนาการ  -  -  - 96,000,000  -

งานปรับปรุงภูมิทัศน์

 - งานทรายถมปรับแต่งพ้ืนท่ี

 - งานก่อสร้างลานจอดรถ

 - งานก่อสร้างทางเท้า

 - งานก่อสร้างลู่ว่ิง,ทางจักรยาน

 - งานก่อสร้างลานออกก าลังกาย

 - งานก่อสร้างสนามเด็กเล่น

 - งานก่อสร้างลานกีฬา X-

Game

 - งานก่อสร้างเวที

 - งานก่อสร้างสนามตะกร้อ

 - งานก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล

 - งานก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง

 - งานก่อสร้างศาลาพักผ่อน

 - งานก่อสร้างท่ีจอดรถจักรยาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - งานระบบรดน้ าต้นไม้และ

สนามหญ้า

 - งานก่อสร้างระบบระบายน้ าฝน

 - งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

 - งานปลูกไม้ยืนต้น,ไม้ประดับ

และสนามหญ้าพร้อมวัสดุปลูก

งานครุภัณฑ์

 - อุปกรณ์ออกก าลังกาย

กลางแจ้ง

 - เคร่ืองเล่นเด็ก

 - เคร่ืองเล่น X-Game

โซนท่ี 5 โซนสวนรอบ  -  - 9,500,000  -  -

ส านักงาน

 - งานระบบรดน้ าต้นไม้และ

สนามหญ้า

 - งานก่อสร้างห้องป๊ัมน้ า

 - งานปลูกไม้ยืนต้น,ไม้ประดับ

และสนามหญ้าพร้อมวัสดุปลูก

โซนท่ี 6 โซนสวนหน้า  -  - 5,200,000  -  -

อนุสาวรีย์

 - งานระบบรดน้ าต้นไม้

 - งานปลูกไม้ยืนต้น,ไม้ประดับ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการปรับปรุงถนน เพ่ือความปลอดภัยและ ช่วงท่ี 1 จากถนนกาชาด  -  -  -  - 20,000,000 ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

ทางเท้า และท่อระบายน้ า เป็นระเบียบเรียบร้อยในการ ถึงถนนเนรมิตร  ถนน พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยและเป็น

ค.ส.ล. ถนนจ าเริญวิถี สัญจรไปมาของประชาชน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ระเบียบในการใช้ถนน

หนา 0.05 เมตร กว้าง และทางเท้า

10.70 - 18.90 เมตร

ยาว 271.00 เมตร

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

4,049.15 ตารางเมตร

ทางเท้าท้ังสองฝ่ัง กว้าง

1.50 - 2.20 เมตร

ความยาวรวม 527.00

เมตร รวมพ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 1,000.35 ตาราง

เมตร และท่อระบายน้ า

ค.ส.ล. (เดิม) ท้ังสองฝ่ัง

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

0.60 เมตร ความยาว

รวม  548.00 เมตร

ช่วงท่ี 2 จากถนน

เนรมิต ถึงถนนเทวราช

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน

กรีต หนา 0.05 เมตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

กว้าง 13.40 - 17.50

เมตร ยาว 312.00 เมตร

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

4,622.45 ตารางเมตร

ทางเท้าท้ังสองฝ่ัง

กว้าง 1.10 - 3.25 เมตร

ความยาวรวม 546.00

เมตร รวมพ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 1,059.94 

ตารางเมตร และท่อ

ระบายน้ า ค.ส.ล. (เดิม)

ท้ังสองฝ่ัง ขนาดเส้นผ่า

ศูนย์กลาง 0.80 เมตร

ความยาวรวม 627.00

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือปรับสภาพภูมิทัศน์ทาง น าสายไฟฟ้าและสาย  - 351,200,000    -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ภูมิทัศน์ถนน ส านักช่าง

ทางวัฒนธรรม 10 เมืองเก่า วัฒนธรรมบริเวณภายใน ส่ือสารลงใต้ดินถนน พึงพอใจร้อยละ 80 ราชด าเนิน มีความ

(สาธารณูปโภคใต้ดินเพ่ือการ เขตเมืองเก่า ท้ัง 10 เมือง ราชด าเนินต้ังแต่ส่ีแยก สวยงาม เป็นระเบียบ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์) ให้มีความเป็นระเบียบเรียบ ตลาดแขกไปทางทิศ มากข้ึน

ร้อยสวยงามมากย่ิงข้ึน เหนือจนสุดเขตเทศบาล

นครนครศรีธรรมราช

ระยะทาง 2,700

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของแต่ละ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

19 ปรับปรุงคอสะพานข้าม เพ่ือความปลอดภัยในการ คอสะพาน ค.ส.ล. 2,300,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

คลองห้วย ถนนเทวบุรี สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 9.00 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ยาว 5.00 เมตร ใช้สะพานสัญจรไปมา

ท้ัง 2 ด้าน หรือมีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 90.00 

ตารางเมตร ตาม

รูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 ปรับปรุงคอสะพานข้าม เพ่ือความปลอดภัยในการ คอสะพาน ค.ส.ล.  - 2,500,000  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

คลองท้ายวัง ถนนเทวบุรี สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 10.00 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ยาว 5.00 เมตร ใช้สะพานสัญจรไปมา

ท้ัง 2 ด้าน หรือมีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 100.00 

ตารางเมตร ตาม

รูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

21 ปรับปรุงคอสะพานข้าม เพ่ือความปลอดภัยในการ คอสะพาน ค.ส.ล. 3,500,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

คลองคูพาย ถนนราชด าเนิน สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 14.50 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ยาว 5.00 เมตร ใช้สะพานสัญจรไปมา

ท้ัง 2 ด้าน หรือมีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 145.00 

ตารางเมตร ตาม

รูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 ปรับปรุงปูยางแอสฟัลท์ติก เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.05  -  -  -  - 29,380,000 ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

คอนกรีต ถนนนครศรีฯ- สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กว้าง 30.00- พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ปากพนัง 35.00 เมตร ยาว ใช้สะพานสัญจรไปมา

1,130.00 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 36,725.00

ตารางเมตร ตาม

รูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

23 ก่อสร้างผนังกันดิน เพ่ือสร้างความแข็งแรง ผนังกันดิน ท้ัง 2 ฝ่ัง 20,230,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ตล่ิงคลอง ส านักช่าง

คลองวังมะพร้าว ให้กับตล่ิงคลองวัง คลอง ความยาวรวม พึงพอใจร้อยละ 80 วังมะพร้าวมีความ

มะพร้าว ไม่น้อยกว่า 936.00 แข็งแรง ไม่พังทลาย

เมตร ตามรูปแบบ

และรายการของ

เทศบาล

24 ปรับปรุงคอสะพานข้ามคลอง เพ่ือความปลอดภัยในการ ปรับปรุงคอสะพาน  -  - 2,300,000  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

ท่าดี สัญจรไปมาของประชาชน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร ยาว 5.00 เมตร ใช้สะพานสัญจรไปมา

ท้ัง 2 ด้าน หรือมีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 50.00 

ตารางเมตร ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 ก่อสร้างบ่อสูบน้ า พร้อมติดต้ัง เพ่ือป้องกันน้ าท่วมให้กับ  -ก่อสร้างบ่อสูบน้ า ขนาด  -  -  - 7,400,000    - ประชาชนมีความ  - แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ส านักช่าง

เคร่ืองสูบน้ า และอุปกรณ์ ประชาชน 3.00x5.00 เมตร ลึก พึงพอใจร้อยละ 80  - เร่งระบายน้ าให้ไหลลง

บริเวณส่ีแยกคูขวาง 2.50 เมตร จ านวน 1 บ่อ สู่คลองสาธารณะได้

 -ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า รวดเร็วข้ึน

อัตราการสูบน้ าไม่น้อย

กว่า 0.30 ลบ.ม./วินาที

จ านวน 2 เคร่ือง

 -ตู้ควบคุมขนาดไม่น้อย

กว่า 37 kW จ านวน 1

เคร่ือง

 -ท่อส่งน้ า HDPE ขนาด

630 PN 10 ยาวไม่

น้อยกว่า 65.00 เมตร

 -ขยายเขตและติดต้ัง

หม้อแปลง ขนาดไม่น้อย

กว่า 160 kVA จ านวน

1 เคร่ือง

 -อุปปกรณ์ ท่อ ส่งจาก

เคร่ืองสูบน้ า จ านวน 2 ชุด

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติก เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.05 เมตร  -  -  -  - 27,500,000   ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

คอนกรีต ถนนอ้อมค่าย สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 31.00 - พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

วชิราวุธ จากส่ีแยกคูขวาง 36.00 เมตร ยาว ใช้สะพานสัญจรไปมา

ถึงซอยศิริสุข (สุดเขตเทศบาล 1,900.00 เมตร

นครนครศรีธรรมราช) หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

63,650.00 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

27 ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพ่ือป้องกันน้ าท่วมให้กับ ท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  -  -  - 25,540,000  - ประชาชนมีความ  - แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ส านักช่าง

ชนิดท่อเหล่ียม บริเวณถนน ประชาชน ชนิดท่อเหล่ียม ภายใน พึงพอใจร้อยละ 80  - เร่งระบายน้ าให้ไหลลง

พัฒนาการคูขวาง (ฝ่ังทิศ กว้าง 1.50 เมตร ยาว สู่คลองสาธารณะได้

ตะวันออก) ช่วงท่ี 3 จาก 1,050.00 เมตร รวดเร็วข้ึน

คลองสวนหลวง-คลองคูพาย พร้อมคันหินทางเท้า

ค.ส.ล. กว้างรวมท่อ

ระบายน้ าไม่น้อยกว่า

2.50 เมตร ยาว 

144.00 เมตร ตาม

รูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพ่ือป้องกันน้ าท่วมให้กับ ท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  -  -  -  - 32,453,850 ประชาชนมีความ  - แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ส านักช่าง

ชนิดท่อเหล่ียม และถนน ค.ส.ล. ประชาชน ชนิดท่อเหล่ียม ภายใน พึงพอใจร้อยละ 80  - เร่งระบายน้ าให้ไหลลง

บริเวณซอยชุมแสง กว้าง 1.50 เมตร ยาว สู่คลองสาธารณะได้

642.00 เมตร พร้อม รวดเร็วข้ึน

ฝาเหล็กรังผ้ึง ทุกระยะ

10.00 เมตร และ

ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15

เมตร กว้าง 3.00-6.80

เมตร ยาว 642.00

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 3,142.00 เมตร

แลวางท่อเมนประปา

ยาว 642.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

29 ปรับปรุงทางเท้าถนนพัฒนาการ เพ่ืออ านวยความสะดวก ทางเท้ากว้าง  -  -  - 24,000,000  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับความ ส านักช่าง

คูขวาง (ท้ัง 2 ฝ่ัง) จากบริเวณ ให้กับประชาชน 2.00-3.00 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 สะดวกและมีความ

ปากซอยศรีธรรมโศก 2 แยก ยาว 3,200.00 สวยงามของพ้ืนท่ี

1 - สามแยกนาหลวง เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 16,000.00

ตารางเมตร ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

30 ปรับปรุงทางเท้าถนนกะโรม เพ่ืออ านวยความสะดวก ทางเท้ากว้างตาม  -  - 36,670,000  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับความ ส านักช่าง

(ท้ัง 2 ฝ่ัง) ให้กับประชาชน สภาพของพ้ืนท่ี พึงพอใจร้อยละ 80 สะดวกและมีความ

ยาวไม่น้อยกว่า สวยงามของพ้ืนท่ี

9,335.00 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

31,657.00 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

31 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.15 เมตร  - 14,000,000  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

บริเวณส่ีแยกศาลามีชัย สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 15.00 - พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

35.00 เมตร ใช้สะพานสัญจรไปมา

ยาวออกไปไม่น้อย

กว่าข้างละ 100.00

เมตร (ท้ังส่ีด้าน) หรือ

มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

9,030.00 ตาราง

เมตร พร้อมตีเส้น

จราจร ตามรูปแบบ

และรายการของ

เทศบาล

รวม 31 โครงการ 178,080,000 472,200,000 468,870,000 152,940,000 109,333,850

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02/2

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.3 แผนงานการพาณิชย์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ก่อสร้างวางท่อเมนส่ง เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้้าดิบ โดยการ ก่อสร้างวางท่อเมน 10,000,000 - - - - ปริมาณน้้าดิบเพ่ิมข้ึน โรงกรองน้้าประตูชัย ส้านักการประปา

น้้าดิบชนิด HDPE Ø 315 มม. ก่อสร้างวางท่อเมนส่งน้้าดิบ ส่งน้้าดิบชนิด HDPE ช่วงฤดูแล้ง ร้อยละ 60 มีน้้าดิบท่ีเพียงพอใช้ใน
จากส่ีแยกเบญจมฯ ถึง พร้อมประสานท่อบริเวณ Ø 315 มม. จากส่ีแยก การผลิตน้้าประปา

บ้านวังรัก ส่ีแยกเบญจมฯ โดยสูบน้้าจาก เบญจมฯ ถึง บ้านวังรัก ในช่วงฤดูแล้ง 

บ่อน้้าส้ารอง และโรงสูบน้้า (ตามรูปแบบและรายการ

ท่าใหญ่ส่งมาผลิตน้้าประปา ของเทศบาล)

ณ โรงกรองน้้าประตูชัย

ในช่วงฤดูแล้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 ก่อสร้างวางท่อเมนประปา เพ่ือสูบส่งน้้าประปาจาก วางท่อเมนส่งน้้าประปา 16,751,000 - - - - จ้านวนน้้าประปาท่ี ประชาชนพ้ืนท่ีเขต 1 ส้านักการประปา

จากปากซอยทุ่งข่าถึงโรงกรอง โรงกรองน้้าทวดทองไปลง ท่อ PVC ขนาด Ø300 ผลิตได้ ณ โรงกรองน้้า และ 2 มีน้้าประปาใช้

น้้าประตูชัย ถังน้้าใสโรงกรองน้้าประตูชัย มม. ช้ัน 8.5 พร้อมติดต้ัง ประตูชัยเพ่ิมข้ึนวันละ อย่างเพียงพอในช่วงฤดู

สูบจ่ายให้บริกาปรระชาชน เคร่ืองสูบน้้าจากปากซอย 6,000 ลบ.ม. ในช่วง แล้ง และผู้ใช้น้้าประปา

ในพ้ืนท่ีเขต 1 และ เขต 2 ทุ่งข่าถึงโรงกรองน้้า ฤดูแล้ง มีความพึงพอใจ

ในช่วงวิกฤติภัยแล้ง ท้าให้ ประตูชัย (ตามรูปแบบ

มีปริมาณน้้าเพียงพอต่อความ และรายการของเทศบาล )

ต้องการของประชาชน

3 วางท่อเมนรอง (Sub Main) เพ่ือยกเลิกท่อเมนเก่าพร้อม เปล่ียนท่อเมนรอง 210,000,000 210,000,000 210,000,000 210,000,000 210,000,000 จ้านวนท่อเมนรอง มีท่อเมนรองใหม่เพ่ิมข้ึน ส้านักการประปา

เพ่ือยกเลิกท่อเมนเก่า ประสานมาตรวัดน้้าเข้ากับ ภายในเขตเทศบาลนคร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 60 ประชาชนมีน้้าประปาใส

ภายในเขตเทศบาลนคร ท่อเมนรองใหม่ ให้ผู้ใช้น้้า นครศรีธรรมราช และ สะอาดใช้อย่างเพียงพอ

นครศรีธรรมราช ได้มีน้้าประปาท่ีใสสะอาด นอกเขตเทศบาลท่ีใช้น้้า

ใช้อย่างเพียงพอ ประปาของเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช 

(ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 ปรับปรุงและขยายเขตท่อเมน 1. เพ่ือเปล่ียนเส้นท่อเมน ปรับปรุงและวางท่อเมน 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 จ้านวนท่อเมนประปาใหม่ 1.ลดปัญหาท่อประปา ส้านักการประปา

ประปาของเทศบาลนคร ประปาท่ีมีอายุการใช้งาน ประปา ท่อเมนส่งน้้าดิบ และท่อส่งน้้าดิบในพ้ืนท่ี แตกร่ัว น้้าประปาขุ่นแดง

นครศรีธรรมราช มากกว่า 40 ปี วัสดุหมดอายุ ท่ีมีอายุการใช้งานมานาน รับผิดชอบน้้าประปา 2. ลดปัญหาท่อเมนส่ง

การใช้งาน และขยายเขตน้้าประปา ท้ังในเขตเทศบาลและ น้้าดิบแตก ร่ัว และการ

2. เปล่ียนท่อส่งน้้าดิบท่ีมี ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบจ้าหน่าย นอกเขตเทศบาลเพ่ิมข้ึน ย้ายเส้นท่อเม่ือมีการปรับปรุง

อายุการใช้งานมานาน น้้าประปาของเทศบาล ร้อยละ 60 และมี ถนนของทางหลวง

3. ขยายเขตระบบประปา นครนครศรีธรรมราช ประสิทธิภาพ 3.พ้ืนท่ีท่ียังไม่มีน้้าประปา

ไปยังพ้ืนท่ีท่ียังไม่มีน้้าสะอาดใช้ ท้ังในเขตเทศบาลและ สามารถมีน้้าประปาท่ี
นอกเขตเทศบาล สะอาดและมีคุณภาพใช้

บางส่วน

(ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล)

5 ปรับปรุงท่อเมนส่งน้้าดิบ 1. เพ่ือยกเลิกท่อเก่าเน่ืองจาก วางท่อเมนส่งน้้าดิบ 470,000,000 - - - -  - ผู้ใช้น้้าประปาพึงพอใจ 1. ท่อเมนส่งน้้าดิบ ส้านักการประปา

จากโรงสูบน้้าท่าใหญ่ ก่อสร้างถนนทางหลวง จากโรงสูบน้้าท่าใหญ่ กับคุณภาพน้้าดิบ ใหม่ขนาด 700 มม.

มาถึงโรงกรองน้้าทวดทอง ไม่สามารถย้ายท่อเดิมได้ มาถึงโรงกรองน้้าทวดทอง  - ผลิตน้้าได้คุณภาพ 2. ปัญหาท่อส่งน้้าดิบ

2. ลดปัญหาการแตกร่ัว ของ ระยะทางไม่น้อยกว่า ตามมาตรฐานน้้า แตกร่ัว ลดลงร้อยละ 50

ท่อเมนส่งน้้าดิบ 13,000 เมตร อุปโภบริโภค

ส่งน้้าได้ไม่น้อยกว่า  - มีน้้าใช้เพียงพอ

48,000 ลบ.ม. ต่อวัน ตลอดปี

(ตามรูปแบบและรายการ  - สามารถส่งน้้าดิบ

ของเทศบาล) เส้นใหม่ได้ร้อยละ 80

รวม 5 โครงการ 806,756,132 310,005,134 310,005,136 310,005,138 310,005,140

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.3 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อาหารกลางวันเด็กนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้ จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ 35,500,000 35,500,000 35,500,000 35,500,000 35,500,000 นักเรียน สังกัด นักเรียนทุกคนได้รับ ส านักการศึกษา

รับประทานอาหารม้ือ เคร่ีองบริโภคส าหรับ สพฐ.และ ตชด. ประทานอาหาร ท่ีมี

กลางวันทุกคน ประกอบอาหารกลางวัน ได้รับอาหาร คุณภาพและเพียงพอ

ครบทุกวันตลอด ในสถานศึกษาสังกัด กลางวัน 100% ตลอดปีการศึกษา

ปีการศึกษา สพฐ และ ตชด.

รวม 1 โครงการ 35,500,000 35,500,000 35,500,000 35,500,000 35,500,000

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต    



302

แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการห้องสมุดเคล่ือนท่ี เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน จัดซ้ือรถพร้อมตกแต่งเป็น 7,000,000  -  -  -  - กระจายความรู้ ส่ือ ด้าน เด็ก เยาวชน และ กองสวัสดิการ

และประชาชน มีโอกาสเปิด ห้องสมุดเคล่ือนท่ี จ านวน การศึกษาและอ่ืนๆ ไปสู่ ประชาชนมีความคิดริ สังคม

โลกทัศน์เข้าถึงแหล่งสารสนเทศ 1 คัน เด็ก เยาวชนและประชา เร่ิมสร้างสรรค์และเป็น

และส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ ชนท่ีด้อยโอกาสได้อย่าง การเปิดโลกทัศน์แก่

มีประสิทธิภาพและตอบ เยาวชน สามารถน า

สนองได้ตามความต้อง ความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์

การของชุมชน ใช้ในชีวิตประจ าวัน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต    

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์ เพ่ือให้ประชาชน นักท่อง ติดต้ังกล้องโทรทัศน์ 7,747,300  -  -  -  - ประชาชนในเขตเทศ ประชาชนและนักท่อง กองสวัสดิการ

วงจรปิด CCTV ในชุมชน เท่ียว เกิดความปลอดภัยใน วงจรปิด CCTV ในพ้ืน บาลไม่น้อยกว่าร้อยละ เท่ียวมีความเช่ือม่ันใน สังคม และ

ชีวิตและทรัพย์สิน ท่ีสุ่มเส่ียงในชุมชนเขต 70 มีความปลอดภัยใน เร่ืองความปลอดภัย กองยุทธศาสตร์

เทศบาลฯ ชีวิตและทรัพย์สิน ในชีวิตและทรัพย์สิน และงบประมาณ

และมีอุปกรณ์ ดังน้ี

1.กล้องโทรทัศน์วงจร

ปิดชนิดเครือข่ายแบบมุม

มองคงท่ีส าหรับติดต้ัง

ภายนอกส านักงาน 

จ านวน 102 กล้องๆละ

5,700 บาท

2.เคร่ืองคอมพิวเตอร์

แม่ข่าย แบบท่ี 2 จ านวน

2 เคร่ืองๆ ละ 

350,000 บาท

3.เคร่ืองคอมพิวเตอร์

ส าหรับประมวลผล

แบบท่ี 2 จ านวน 6 ชุด

ชุดละ 30,000 บาท

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4.ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ือง

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

แบบท่ี 2 (ขนาด 42U)

จ านวน 1 ชุดๆ ละ

22,000 บาท

5.อุปกรณ์กระจายสัญ

ญาณ (L2 Switch) 

ขนาดไม่น้อยกว่า 24 ช่อง

แบบท่ี 2 จ านวน 4 

เคร่ืองๆละ 21,000 บาท

6.อุปกรณ์ส าหรับจัด

เก็บข้อมูลภาพบันทึก

NAS (Network Attached

Storage) จ านวน 4 เคร่ือง

เคร่ืองละ 140,000 บาท

7.Hard Disk แบบ 

SATA หรือ SAS ขนาด

3.5 น้ิว ความจุไม่น้อย

กว่า 8 TB ส าหรับระบบ

NAS โดยเฉพาะ จ านวน

64 หน่วยๆละ 8,500 บาท

และอุปกรณ์อ่ืนๆ ฯลฯ

รวม 2 โครงการ 14,747,300 0 0 0 0

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงอาคาร 1.เพ่ือเป็นสถานท่ีสนับสนุน ปรับปรุงอาคารโรงยิม 7,430,000     นักเรียน บุคลากร 1.เป็นสถานท่ีสนับสนุนรร.นานาชาติ

โรงยิมเป็นหอประชุม การเรียนการสอนนักเรียน เป็นหอประชุม และหน่วยงานต่าง ๆ การเรียนและบุคลากร เทศบาลนคร

โรงเรียนนานาชาติ และบุคลากรท่ัวไป ขนาด 20x45 เมตร ร้อยละ 100 ได้ใช้ ท่ัวไป นครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 2.เพ่ือเป็นศูนย์ฝึกอบรมและ พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า หอประชุมในการจัด 2.เป็นศูนย์ฝึกอบรม

บริการวิชาการของหน่วย 900 ตร.ม. กิจกรรมการเรียน และบริการวิชาการ

ราชการ ตามรูปแบบรายการ การสอน ประชุมและ ของหน่วยราชการ

3.เพ่ือเป็นสถานท่ีสนุบสนุน ของเทศบาล สัมมนา 3.เป็นสถานท่ีสนับสนุน

การจัดประชุม สัมมนาของ การประชุม สัมมนาของ

หน่วยงานต่าง ๆ หน่วยงานต่าง ๆ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

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

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการปรับปรุงอาคาร 1.เพ่ือเป็นสถานท่ีสนับสนุน ปรับปรุงอาคารโรงยิม 7,430,000     นักเรียน บุคลากร 1.เป็นสถานท่ีสนับสนุนรร.นานาชาติ

โรงยิมเป็นหอประชุม การเรียนการสอนนักเรียน เป็นหอประชุม และหน่วยงานต่าง ๆ การเรียนและบุคลากร เทศบาลนคร

โรงเรียนนานาชาติ และบุคลากรท่ัวไป ขนาด 20x45 เมตร ร้อยละ 100 ได้ใช้ ท่ัวไป นครศรี

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 2.เพ่ือเป็นศูนย์ฝึกอบรมและ พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า หอประชุมในการจัด 2.เป็นศูนย์ฝึกอบรมและ ธรรมราช

บริการวิชาการของหน่วย 900 ตร.ม. กิจกรรมการเรียน บริการวิชาการของ

ราชการ ตามรูปแบบรายการ การสอน ประชุมและ หน่วยราชการ

3.เพ่ือเป็นสถานท่ีสนุบสนุน ของเทศบาล สัมมนา 3.เป็นสถานท่ีสนับสนุน

การจัดประชุม สัมมนาของ การประชุม สัมมนาของ

หน่วยงานต่าง ๆ หน่วยงานต่าง ๆ

3 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน เพ่ือให้โรงเรียนมีอาคาร ก่อสร้างอาคารเรียน 14,271,000     โรงเรียนรับนักเรียน โรงเรียนมีอาคาร โรงเรียนเทศบาล

4 ช้ัน  12 ห้องเรียน เรียนเพียงพอกับจ านวน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน ได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 สถานท่ีในการจัด วัดเสมาเมือง

โรงเรียนวัดเสมาเมือง นักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน  มีขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2.นักเรียน ผู้ปกครอง การเรียนการสอน

1,608 ตร.ม. มีความพึงพอใจร้อยละ เพ่ิมข้ึน

ตามรูปแบบรายการ 80

ของเทศบาล

4 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน เพ่ือให้โรงเรียนมีอาคาร ก่อสร้างอาคารเรียน 14,271,000     โรงเรียนรับนักเรียน โรงเรียนมีอาคาร โรงเรียนเทศบาล

4 ช้ัน  12 ห้องเรียน เรียนเพียงพอกับจ านวน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน ได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 สถานท่ีในการจัด วัดศาลามีชัย

โรงเรียนวัดศาลามีชัย นักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน  มีขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2.นักเรียน ผู้ปกครอง การเรียนการสอน

1,608 ตร.ม. มีความพึงพอใจร้อยละ เพ่ิมข้ึน

จ านวน 1 หลัง 80

ตามรูปแบบรายการ

ของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการก่อสร้างอาคาร เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีจัด ก่อสร้างอาคาร 2,030,000     ครู นักเรียนและ โรงเรียนมีอาคาร โรงเรียนเทศบาล

อเนกประสงค์ (หลังคาโค้ง) กิจกรรมการเรียนการสอน อเนกประสงค์ ผู้ปกครองมีความ สถานท่ีในการจัด วัดศรีทวี

และกิจกรรมต่าง ๆของ (หลังคาโค้ง) พึงพอใจร้อยละ 90 การเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน

นักเรียน ขนาดไม่น้อยกว่า 

16.00x20.00 เมตร

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 320

ตร.ม. จ านวน 1 หลัง

ตามรูปแบบรายการ

ของเทศบาล

6 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน เพ่ือให้โรงเรียนมีอาคาร ก่อสร้างอาคารเรียน 14,271,000     โรงเรียนรับนักเรียน โรงเรียนมีอาคาร โรงเรียนสาธิต

4 ช้ัน  12 ห้องเรียน  เรียนเพียงพอกับจ านวน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน ได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 สถานท่ีในการจัด เทศบาลวัด

โรงเรียนสาธิตเทศบาล นักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน  มีขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2.นักเรียน ผู้ปกครอง การเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน เพชรจริก

วัดเพชรจริก 1,608 ตร.ม. มีความพึงพอใจร้อยละ

ตามรูปแบบรายการ 80

ของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการทาสีภายในและ เพ่ือทาสีภายในและภายนอก ทาสีภายในและ 2,096,000     ครู นักเรียน ผู้ปกครอง อาคารเรียนโรงเรียน โรงเรียนสาธิต

ภายนอกอาคารเรียน อาคารเรียนโรงเรียนสาธิต ภายนอกอาคารเรียน มีความพึงพอใจร้อยละ สาธิตเทศบาลวัดเพชร เทศบาลวัด

เทศบาลวัดเพชรจริก จ านวน 5 หลัง ดังน้ี 90 จริกได้รับการทาสีใหม่ เพชรจริก

1.ทาสีภายในและ ให้มีความสวยงาม

ภายนอกอาคารเรียน 

เพชรพิสุทธ์ิ ขนาดพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 1,580

ตร.ม. จ านวน 1 หลัง

เป็นเงิน 188,000 บ.

2.ทาสีภายในและ

ภายนอกอาคารเรียน 

เพชรพิมาน ขนาดพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 4,245

ตร.ม. จ านวน 1 หลัง

เป็นเงิน 490,000 บ.

3.ทาสีภายในและ

ภายนอกอาคารเรียน 

เพชรนครา ขนาดพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 3,490

ตร.ม. จ านวน 1 หลัง

เป็นเงิน 404,000 บ.

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.ทาสีภายในและ

ภายนอกอาคารเรียน 

เพชรจริก ขนาดพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 4,057

ตร.ม. จ านวน 1 หลัง

เป็นเงิน 464,000 บ.

4.ทาสีภายในและ

ภายนอกอาคารเรียน 

เฉลิมพระเกียรติ ขนาด

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,818

ตร.ม. จ านวน 1 หลัง

เป็นเงิน 550,000 บ.

ตามรูปแบบรายการ

ของเทศบาล

8 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน เพ่ือให้โรงเรียนมีอาคาร ก่อสร้างอาคารเรียน 14,271,000     โรงเรียนรับนักเรียน โรงเรียนมีอาคาร โรงเรียนเทศบาล

4 ช้ัน  12 ห้องเรียน เรียนเพียงพอกับจ านวน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน ได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 สถานท่ีในการจัด วัดท่าโพธ์ิ

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธ์ิ นักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน  มีขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2.นักเรียน ผู้ปกครอง การเรียนการสอน

1,608 ตร.ม. มีความพึงพอใจร้อยละ เพ่ิมข้ึน

จ านวน 1 หลัง 80

ตามรูปแบบรายการ

ของเทศบาล

รวม 8 โครงการ 76,070,000 0 0 0 0

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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แบบ ผ.02/2

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) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ จัดหารถบรรทุกขยะ จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ 4,800,000 9,600,000 4,800,000 9,600,000 4,800,000 รถบรรทุกขยะ ขนาด บ้านเมืองมีความสะอาด กองสาธารณสุข

เพ่ือใช้ในงานเพ่ิมประสิทธิภาพ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ขยะมูลฝอยได้รับการเก็บ และส่ิงแวดล้อม
ในการเก็บขนขยะมูลฝอย ปริมาตรกระบอกสูบ ตู้บรรจุมูลฝอยมีขนาด ขน จ านวนครัวเรือนท่ี

และขนส่งขยะมูลฝอย ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี ความจุไม่น้อยกว่า ได้รับประโยชน์ จ านวน

หรือก าลังเคร่ืองยนต์ 10 ลูกบาศก์เมตร 46,119 ครัวเรือน
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 จ านวนประชากร

กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย 102,281 คน

จ านวน 14 คันๆ ละ

2,400,000 บาท

จัดซ้ือปี 2566  2 คัน 

จัดซ้ือปี 2567  4 คัน

จัดซ้ือปี 2568  2 คัน

จัดซ้ือปี 2569  4 คัน

จัดซ้ือปี 2570  2 คัน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการจัดซ้ือรถขุดตีนตะขาบ จัดหารถขุดตีนตะขาบ จัดซ้ือรถขุดตีนตะขาบ 7,500,000    7,500,000    -  -  - รถขุดตีนตะขาบ ประสิทธิภาพในการ กองสาธารณสุข

ชนิดแขนยาวพิเศษ ชนิดแขนยาวพิเศษ ชนิดแขนยาวพิเศษ ก าจัดขยะของหน่วยงานและส่ิงแวดล้อม

เพ่ือใช้ในการก าจัดขยะ และ เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 มีประสิทธิภาพข้ึน

ทดแทนของเก่าท่ีมีอายุ จังหวะมีก าลังแรงม้าไม่ จังหวะมีก าลังแรงม้าไม่

การใช้งานเกิน 10 ปี  น้อยกว่า  170 แรงม้า  น้อยกว่า  170 แรงม้า

ท่ีความเร็วรอบไม่เกิน

2,200 รอบต่อนาที

ระยะขุดไกลสุด

ไม่น้อยกว่า 15 เมตร

จัดซ้ือปี 2566  1 คัน 

จัดซ้ือปี 2567  1 คัน

3 โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ จัดหารถบรรทุกขยะ รถบรรทุกขยะแบบ  -  - 4,250,000    4,250,000   4,250,000     รถบรรทุกขยะแบบ บ้านเมืองมีความสะอาด กองสาธารณสุข

เพ่ือใช้ในงานเพ่ิมประสิทธิภาพ อัดท้ายขนาดความจุ อัดท้ายขนาดความจุ ขยะมูลฝอยได้รับการเก็บและส่ิงแวดล้อม

ในการเก็บขนขยะมูลฝอย 12 ลบ.ม. พร้อมติดต้ัง 12 ลบ.ม. ขน จ านวนครัวเรือนท่ี

และขนส่งขยะมูลฝอย เคร่ืองยกถังขยะ ได้รับประโยชน์ จ านวน

สาธารณะ เป็นรถยนต์ 46,743 ครัวเรือน

ชนิด 6 ล้อ เคร่ืองยนต์ จ านวนประชากร

ดีเซล 4 จังหวะ 99,990 คน

จัดซ้ือปี 2568  1 คัน 

จัดซ้ือปี 2569  1 คัน

จัดซ้ือปี 2570  1 คัน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 งานก่อสร้างอาคารโดม เพ่ือก่อสร้างอาคารโดม เพ่ือก่อสร้างอาคารโดม 497,000  -  -  -  - ประชาชนผู้รับบริการ มีพ้ืนท่ีเพียงพอส าหรับ กองการแพทย์

โรงพยาบาลเทศบาลนคร คสล. ช้ันเดียว ด้านหน้า คสล. ช้ันเดียว ผู้ป่วยทุกรายได้รับการ ท าให้มีสถานท่ีคัดกรอง

ของโรงพยาบาลเทศบาล ขนาดความกว้าง คัดกรองและแยก ท่ีปลอดภัย และเพียงพอ

นครนครศรีธรรมราช ของพ้ืนท่ี ประเภทการเจ็บป่วย กับจ านวนผู้ท่ีมารอรับ

เพ่ือให้บริการคัดกรอง 4 x 10.7 เมตร ได้ถูกต้องตามเกณฑ์ การบริการ

ผู้ป่วยแยกกลุ่มผู้ป่วย โรงพยาบาลเทศบาล และแนวทางการให้

เบ้ืองต้นก่อนเข้ารับการ นครนครศรีธรรมราช บริการ

บริการตามแผนก/คลินิก ตามรูปแบบ

ภายในโรงพยาบาล และรายการ

ของเทศบาล

รวม 4 โครงการ 12,797,000 17,100,000 9,050,000 13,850,000 9,050,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ 200,000     ส านักการศึกษา

และเผยแพร่ จ านวน 10 เคร่ืองๆละ โรงเรียนสังกัด

20,000 บาท เทศบาล 

สามารถใช้งานร่วมกับ

โทรทัศน์ วีดีโอ โปรเจคเตอร์

- จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของส านักงบประมาณ

2 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 130,000     ส านักการศึกษา

และเผยแพร่ ขนาดเส้นทแยงมุม 120 น้ิว โรงเรียนสังกัด

จ านวน 10 จอๆละ 13,000 บาท เทศบาล 

- จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของส านักงบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา เคร่ืองมัลติมีเดีย 'โปรเจคเตอร์ 270,000     ส านักการศึกษา

และเผยแพร่ ระดับ XGA 3000 ANSI Lumens โรงเรียนสังกัด

จ านวน 10 เคร่ืองๆละ เทศบาล 

27,000บาท

- จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของส านักงบประมาณ

4 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบ 208,800            ส านักการศึกษา

ต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน(ระบบInverter) (ศพด.)

ขนาด 18,000 บีทียู

จ านวน 6 เคร่ือง ๆ ละ 

34,800 บาท ส าหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  ดังน้ี

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชน

ไสเจริญจ านวน 4 เคร่ือง

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนศาลา

มีชัยจ านวน 2 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของส านักงบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบ 510,000            ส านักการศึกษา

ต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน(ระบบInverter) (ศพด.)

ขนาด 24,000 บีทียู 

จ านวน 12 เคร่ืองๆละ 

42,500 บาท ส าหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  ดังน้ี

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนทุ่งจีน

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประตูลอด

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนการ

เคหะนครศรีฯ ศูนย์ละ 4 เคร่ือง 

- จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของส านักงบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบ 94,400              ส านักการศึกษา

ต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน(ระบบInverter) (ศพด.)

ขนาด 30,000 บีทียู 

จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 

47,200 บาท ส าหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  ดังน้ี

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชน

เพชรจริกจ านวน 1 เคร่ือง

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชน

คูขวางจ านวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของส านักงบประมาณ

7 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบ 379,400            ส านักการศึกษา

ต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน(ระบบInverter) (ศพด.)

ขนาด 36,000 บีทียู

จ านวน 7 เคร่ือง ๆ ละ 

54,200 บาท ส าหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  ดังน้ี

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชน

ท่าโพธ์ิจ านวน 1 เคร่ือง

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชน

วัดหัวอิฐจ านวน 3 เคร่ือง

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชน

เพชรจริกจ านวน 1 เคร่ือง

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชน

คูขวางจ านวน 2 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของส านักงบประมาณ

8 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ All In One 6,900,000         ส านักการศึกษา

ส าหรับงานประมวลผล โรงเรียนสังกัด

จ านวน 300 เคร่ือง เทศบาล 

เคร่ืองละ 23,000 บาท

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One 5,100,000         ส านักการศึกษา

ส ำหรับงำนส ำนักงำน โรงเรียนสังกัด

จ ำนวน 300 เคร่ืองๆละ เทศบาล 

17,000 บำท

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

10 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส ำหรับ 2,200,000         ส านักการศึกษา

งำนประมวลผล โรงเรียนสังกัด

จ ำนวน 100 เคร่ืองๆละ เทศบาล 

22,000 บำท

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

11 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะ เก้าอ้ีนักเรียนขาเหล็ก แบบ A๔ 7,900,000         ส านักการศึกษา

ประถมศึกษา จ านวน 5,000 ชุด โรงเรียนสังกัด

ชุดละ 1,580 บาท เทศบาล 

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและท่ีผ่านมา



 319

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 กำรศึกษำ ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน พัดลมโคจรติดเพดำน 700,000     ส านักการศึกษา

ขนำด 16 น้ิว จ ำนวน โรงเรียนสังกัด

500 ตัวๆละ  1,400 บำท เทศบาล 

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

13 สำธำรณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ เคร่ืองจ้ีตัดไฟฟ้ำทันตกรรม 40,000    กองกำรแพทย์

(ตัดเหงือก)

เคร่ืองตัดแต่งเน้ือเย่ืออ่อน

น้ ำหนักเบำ เคล่ือนย้ำยได้สะดวก

อิเลคโทรด อบฆ่ำเช้ือได้

รำคำเคร่ืองละ 40,000 บำท

จ ำนวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

14 สำธำรณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ เคร่ืองมอเตอร์ส ำหรับกรอฟันปลอม 30,000    กองกำรแพทย์

มีสวิตซ์ส ำหรับควบคุมกำรท ำงำน

ด้วยเท้ำ สำมำรถปรับรอบ

หัวกรอได้ ในช่วง0-25,000รอบ

น้ ำหนักเบำ เคล่ือนย้ำยได้สะดวก

รำคำเคร่ืองละ 15,000 บำท

จ ำนวน 2 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2,566          2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ เคร่ืองมอเตอร์ส าหรับงานรักษา 50,000              กองการแพทย์

คลองรากฟัน พร้อมอุปกรณ์  

ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V

50 Hz ส าหรับงานขยายคลอง

รากฟัน ชนิดหมุนด้วยเคร่ือง

ราคาเคร่ืองละ 50,000 บาท

จ านวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

16 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมโคจร 5,200                กองการแพทย์

1.มีใบพัดขนาดไม่น้อยกว่า 18 น้ิว

2.ปรับแรงลมได้อย่างน้อย 3 ระดับ

3.ปรับรัศมีการจ่ายได้ต้ังแต่ 15

30 และ 50 องศา

4.กระจายลมแบบ 360 องศา

ราคา 2,600 บาท

จ านวน 2 ตัว

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2,566          2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีท างานแบบมีพนักพิง หมุนได้ 5,200             กองการแพทย์

ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 40 ซม.

ราคา 3,000 บาท

จ านวน 3 ตัว

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

18 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ เคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบ 6,500    กองการแพทย์ 

บีบด้วยมือ แสดงค่า

Systolic Diastolic

ด้วยการใช้หูฟัง

จ านวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

19 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 22,000 -  กองการแพทย์

ส าหรับงานประมวลผล

แบบท่ี 1 จอขนาดไม่น้อย

กว่า 19 น้ิว

จ านวน 1 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2,566          2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 8,900                กองการแพทย์

หรือ LED ขาวด า (28 หน้า/นาที)

ราคาเคร่ืองละ 8,900 บาท

จ านวน 1 เคร่ือง

  - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

ของกระทรวงดิจิตัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

21 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA 5,000                กองการแพทย์

มีก าลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า

800 VA (480 Watts)

สามารถส ารองไฟฟ้า ได้ไม่น้อยกว่า 

15 นาที 

ราคาเคร่ืองละ 2,500 บาท

จ านวน 2 เคร่ือง

  - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

ของกระทรวงดิจิตัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2,566          2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศขนาด 94,000   กองการแพทย์

36,000 บีทียู

(มีระบบฟอกอากาศ)

1.ขนาดไม่ต่ ากว่า36,000บีทียู

2.เป็นราคาท่ีรวมค่าติดต้ัง

3.ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาฆกรรมและ

สลากประหยัดไฟเบอร์ 5

4.มีระบบฟองอากาศภายในตัว

ราคาเคร่ืองละ 47,000 บาท

จ านวน 2 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของส านักงบประมาณ

23 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 23,000    กองการแพทย์

แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด

ไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทียู

ราคาเคร่ืองละ 23,000 บาท

จ านวน 1 เคร่ือง

จ านวน 1 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของส านักงบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2,566          2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ เคร่ืองวัดควำมอ่ิมตัวของออกซิเจน 60,000              กองกำรแพทย์

ชนิดพกพำ (Pulse Oximeter)
ส ำหรับบริกำรปฐมภูมิ รำคำเคร่ือง
ละ
20,000 บำท (จ ำนวน 3 เคร่ือง)

 - จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของส านักงบประมาณ

25 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน เก้าอ้ีส านักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 9,000                กองกำรแพทย์

 57 * 59 *78-88 ซม. บุนวม

มีล้อ 4 แฉก สามารถปรับระดับ

สูง ต ่าได้ด้วยระบบไฮโดรลิก ราคา

ตัวละ  3,000 บาท (จ่านวน 3 ตัว)

 - จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด

26 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ เคร่ืองส่องกล่องเสียงแบบไฟเบอร์ 50,000              กองกำรแพทย์

ออปติก (Laryngo scope)

ราคาชุดละ 25,000 บาท

จ านวน 2 ชุด

 - จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2,566          2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

27 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ เคร่ืองช่ังน้ าหนักแบบดิจิตอล 40,000    กองกำรแพทย์

พร้อมท่ีวัดส่วนสูง 

ราคาเคร่ืองละ 20,000 บาท

จ านวน 2 เคร่ือง

เคร่ืองวัดความดันโลหิต

 - จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด

28 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบ 30,000             กองกำรแพทย์

(Ambu bag) 

ราคาชุดละ 5,000 บาท 

จ านวน  6 ชุด

 - จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด

29 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ หุ่นจ าลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิต 100,000            กองกำรแพทย์

ข้ันพ้ืนฐานขนาดคร่ึงตัว

ราคา ชุดละ 50,000 บาท

จ านวน 2 ชุด

 - จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2,566          2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ เคร่ืองวัดควำมดันอัตโนมัติ 100,000            กองกำรแพทย์

ชนิดต้ังโต๊ะ (BP-06)

รำคำเคร่ืองละ 25,000

บำท จ ำนวน 4 เคร่ือง

   - จัดซ้ือตำมบัญชีส ำนัก

ปลัดกระทรวง

31 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ เคร่ืองวัดเปอร์เซนควำมอ่ิมตัวของ 50,000              กองกำรแพทย์

ออกซิเจน ชนิดพกพำเคล่ือนท่ี

แสดงค่ำออกซิเจนในเลือด

และชีพจร ระบบดิจิตอล

รำคำเคร่ืองละ 50,000 บำท

จ ำนวน 1 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด

32 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ เคร่ือง EKG เคร่ืองตรวจคล่ืนหัวใจ 150,000            กองกำรแพทย์

ไฟฟ้ำ ชนิดแปลผล ชนิด 12 หลีด

รำคำเคร่ืองละ 150,000 บำท

จ ำนวน  1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2,566          2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

33 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ เคร่ืองช่ังน้ ำหนักมีท่ีวัดส่วนสูง 90,000              กองกำรแพทย์

มีรำวจับ ชนิดไฟฟ้ำ

แบบแสดงตัวเลขหน้ำจอ

ก ำลังเคร่ือง 200 KG

รำคำเคร่ืองละ 30,000 บำท

จ ำนวน   3  เคร่ือง

 - จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด

34 สำธำรณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ เคร่ืองป่ันตกตะกอนมีหน้ำปัดแบบ 70,000     กองกำรแพทย์

Digital แสดงควำมเร็วรอบและเวลำ

ในกำรป่ันมีควำมเร็วรอบสูงสุด

6,000 รอบต่อนำทีต้ังควำมเร็วใน

กำรป่ันได้1--99 นำทีมีหัวป่ัน

บรรจุหลอดทดลองขนำด

13*75มล. -16*100มล.

 ได้คร้ังละ8 หลอด

จ ำนวน 1 ชุด

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2,566          2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

35 สำธำรณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ ปิเปตอัตโนมัติ 9,500     กองกำรแพทย์

(Automatic pipette)ส ำหรับดูด

สำรละลำยขนำด 20-200

ไมโครลิตร มีปุ่มควบคุมกำรดูด

ปล่อยสำรแยกออกจำกปุ่มปลด

tip  รำคำชุดละ  9,500 บำท

จ ำนวน 1 ชุด

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

36 สำธำรณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ ปิเปตอัตโนมัติ 7,500                กองกำรแพทย์

(Automatic pipette)ส ำหรับดูด

สำรละลำยขนำด 50

ไมโครลิตร มีปุ่มควบคุมกำรดูด

ปล่อยสำรแยกออกจำกปุ่มปลด

tip  รำคำชุดละ  7,500 บำท

จ ำนวน 1 ชุด

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2,566          2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

37 สำธำรณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ ปิเปตอัตโนมัติ 9,500                กองกำรแพทย์

(Automatic pipette)ส ำหรับดูด

สำรละลำยขนำด 2-20

ไมโครลิตร มีปุ่มควบคุมกำรดูด

ปล่อยสำรแยกออกจำกปุ่มปลด

tip  รำคำชุดละ  9,500 บำท

จ ำนวน 1 ชุด

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

38 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตำ 100,000            กองกำรแพทย์

ส ำหรับใช้งำนในห้องปฏิบัติกำร

ได้รับรองตำมมำตรฐำนISO9001

หรือISO 14001 หรือเทียบเทียบ

มีเลนส์วัตถุระบบUniversal 

Infinity Corrected ชนิด CFIหรือ

ชนิดของเลนส์เป็น

Plan Achromatic หรือดีกว่ำเพ่ือ

ป้องกันเช้ือรำ 

รำคำเคร่ืองละ  50,000 บำท

จ ำนวน 2  เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2,566          2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
39 สำธำรณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์  - เคร่ืองช่ังน้ ำหนักเด็ก 3,500                กองกำรแพทย์

พิกัด 50 กิโลกรัม

แบบดิจิตอล

รำคำชุดละ 3,500 บำท

บำท จ ำนวน 1 ชุด

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

40 สำธำรณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ เคร่ืองส่องตำ-หู 60,000              กองกำรแพทย์

รำคำชุดละ

20,000 บำท จ ำนวน 3 ชุด

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

41 สำธำรณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ รถฉีดยำและดมยำ 28,000              กองกำรแพทย์

ขนำด 40 x 50 x 80

เซนติเมตร มีล้ินชัก

และมีล้อสำมำรถเล่ือนได้ รำคำ

ชุดละ 7,000 บำท จ ำนวน 4 ชุด

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

42 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ เคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบ 45,500     กองการแพทย์ 

บีบด้วยมือ แสดงค่า

Systolic Diastolic

ด้วยการใช้หูฟัง

ราคาเคร่ืองละ 6,500 บาท

จ านวน 7 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2,566          2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

43 สำธำรณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ เคร่ืองกดนับแยกชนิดเม็ดเลือดขำว 50,000     กองกำรแพทย์

จอแสดงผลเป็นแบบ

Alpha-Numeric LCDขนำด20

ตัวอักษร ปุ่มส ำหรับกดนับจ ำนวน

12 ปุ่ม โดยใช้นับแบบนับรวม

จ ำนวน 10 ปุ่ม รำคำเคร่ืองละ

25,000 บำท

จ ำนวน 2 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

44 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 220,000            กองกำรแพทย์

ส ำหรับงำนประมวลผล

แบบท่ี 1 จอขนำดไม่น้อยกว่ำ

 19 น้ิว 

รำคำเคร่ืองละ 22,000 บำท

จ ำนวน 10 เคร่ือง

จัดซ้ือตำมเกณฑ์รำคำกลำง

เดือนพฤษภำคม 2563

ของกระทรวงดิจิตัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2,566          2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

45 สำธำรณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 89,000 89,000   89,000          กองกำรแพทย์

หรือLED ขำวด ำชนิดNetwork

แบบท่ี 1 (28 หน้ำ/นำที)

รำคำเคร่ืองละ 8,900 บำท

จ ำนวน 10 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

46 สำธำรณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน เคร่ืองสแกนลำยน้ิวมือ 84,000    กองกำรแพทย์

 - รองรับลำยน้ิมมือได้ไม่น้อยกว่ำ

10,000 ลำยน้ิวมือ

 - บันทึกรำยกำรได้ไม่น้อยกว่ำ

200,00 รำยกำร

 - มีกล้อง CCD เพ่ือบันทึกภำพ

พนักงำนท่ีมำบันทึกเวลำได้

รำคำเคร่ืองละ 12,000 บำท

จ ำนวน 7 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2,566          2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

47 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศขนาด 235,000           กองการแพทย์

36,000 บีทียู

(มีระบบฟอกอากาศ)

1.ขนาดไม่ต่ ากว่า36,000บีทียู

2.เป็นราคาท่ีรวมค่าติดต้ัง

3.ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาฆกรรมและ

สลากประหยัดไฟเบอร์ 5

4.มีระบบฟองอากาศภายในตัว

ราคาเคร่ืองละ 47,000 บาท

จ านวน 5 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของส านักงบประมาณ

48 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 230,000           กองการแพทย์

แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด

ไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทียู

ราคาเคร่ืองละ 23,000 บาท

จ านวน 10 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของส านักงบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2,566          2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

49 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีท างานแบบมีพนักพิง หมุนได้ 30,000              กองการแพทย์

ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 40 ซม.

ราคา 3,000 บาท

จ านวน 10 ตัว

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

50 สำธำรณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ตู้เอกสำร 4 ล้ินชักขนำดไม่น้อย 12,000              กองกำรแพทย์

กว้ำงไม่น้อยกว่ำ45ซม.ลึกไม่น้อย   

กว่ำ62ซม.สูงไม่น้อยกว่ำ133 ซม.

ใช้กุญแจ Cyber Lock คุณภำพ

ระดับสำกล  รำคำตู้ละ6,000บำท

จ ำนวน 2 ตู้

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

51 งำนสำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ตู้ส ำหรับเก็บยำและอุปกรณ์ 18,000               กองกำรแพทย์

ทำงกำรแพทย์

ชนิดบำนเล่ือน 3 ช้ัน  

โครงตู้ท ำจำกเหล็กแผ่นหนำ

บำนเล่ือนกระจกล๊อคด้วยกุญแจ

ขนำดตู้ไม่น้อยกว่ำ

87.7x40.8x87.7 ซม.

ตู้ละ 4,500 บำท จ ำนวน 4 ตู้

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2,566          2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

52 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก 15,800     กองกำรแพทย์

ตู้เหล็กล้ินชัก

ขนำด46.6x61.4x132.5

ซม. ล้ินชักเป็นรำงลูกล้อคู่

สำมำรถเล่ือนเปิดได้

ไม่น้อยกว่ำ 43.5 ซม.

ตู้ละ 7,900 บำท จ ำนวน 2 ตู้

(ใช้งำนผู้ป่วยนอก/คัดกรอง )

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

53 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ตู้ล้อคเกอร์แถวเด่ียว 4 ประตู 4,500     กองกำรแพทย์

ขนำด ไม่ต่ ำกว่ำ

38W*45D*182H cm.

มีกุญแจล้อคใช้ในงำนผู้ป่วยนอก

รำคำตู้ละ 4,500 บำทจ ำนวน 1 ตู้

(ใช้ในงำนคัดกรอง)

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2,566          2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

54 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  เก้ำอ้ีส ำหรับแพทย์ตรวจผู้ป่วย 100,000            กองกำรแพทย์

 -ขนำด w 64*D 61*

H 113-123 cm.

 -บุหนังทรงสูงมีท้ำวแขน

 -ขำ อลูมิเนียมอัลลอยด์ 5 แฉก

มีล้อ-ปรับไฮโดรลิคสูง - ต่ ำได้

รำคำตัวละ 10,000 บำท

จ ำนวน 10 ตัว

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

55 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน เก้ำอ้ีพักคอยแบบพลำสติก 120,000            กองกำรแพทย์

ขำเหล็กมีพนักพิง เป็นแบบ

ท่ีน่ัง 4 แถว  รำคำชุดละ  12,000

บำท  จ ำนวน 10 ชุด

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

56 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ตู้เหล็กแบบ 2 บำน 15,800     กองกำรแพทย์

1.มีมือจับชนิดบิด

2.มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ัน

3.คุณสมบัติตำมมำตรฐำน

ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม(มอก)

รำคำตู้ละ 7,900 บำท จ ำนวน 2 ตู้

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2,566          2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

57 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ตู้ล้อคเกอร์เหล็ก 6 ช่อง 17,000              กองกำรแพทย์

ขนำดไม่น้อยกว่ำ 

 91.5 *45.7*183ซ.ม.

ใช้งำนท่ี คลินิก ARI รำคำตู้ละ

8,500 บำท จ ำนวน 2 ตู้

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

58 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน โต๊ะคอมพิวเตอร์ ท่ีวำงคีย์บอร์ด 5,990                กองกำรแพทย์

ขนำดไม่น้อยกว่ำ 120x60x75 

เซนติเมตร รำคำตัวละ  6000 บำท

จ ำนวน 1 ตัว

ใช้งำนท่ีท่ีจุดคัดกรอง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

59 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก 6,900                กองกำรแพทย์

1) มีมือจับชนิดบิด

2) มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน

3) คุณสมบัติมำตรฐำน

ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.)

รำคำตู้ละ  7,900 บำท 

จ ำนวน 1 ตู้

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2,566          2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

60 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน Partition ขนำด W.80 x 99,540     กองกำรแพทย์

H.180 ซ.ม. แผงทึบ มี

กล่องกันกระแทกจ ำนวน 4

แผงๆละ    3,950 บำท

 เป็นเงิน 15,800 

 Partition ขนำด

 W.80 x H.180 เซนติเมตร

แผงกระจกฝ้ำ+ทึบ มีกล่องกัน

กระแทก จ ำนวน 2 แผงๆละ7,500 บำท

เป็นเงิน 11,400 บำท

  เสำจบขนำด 180 ซ.ม.

จ ำนวน 2 ด้ำน

ด้ำนละ 1,550 บำท  

เป็นเงิน 3,100 บำท

  ขำตัวที จ ำนวน 8 อัน

อันละ 360 บำท

เป็นเงิน 2880บำท จ ำนวน 3 ชุด

รำคมรวมชุดละ 33,180 บำท 

ให้จุดคัดกรอง 

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2,566          2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

61 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน เคำน์เตอร์ประชำสัมพันธ์ 120 20,670     กองกำรแพทย์

สีโอ๊คขำวรุ่นเคำน์เตอร์ตัวเจ

ขนำด 120x55x105  

ขนำด 7.80 เมตร 

 รำคำ 20,670 บำท

จ ำนวน 1 ตัว

ใช้งำนท่ีจุดคัดกรอง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

62 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ตู้เต้ีย 5 ล้ินชัก สีขำว 21,200     กองกำรแพทย์

ขนำดไม่น้อยกว่ำ

 ขนำด 76.3x40x89.5 ซ.ม.

 ขนำด 76.3x40x89.5 ซ.ม.

รำคำตัวละ 10,600 บำท

จ ำนวน 2 ตัว

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

63 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน เก้ำอ้ีส ำนักงำน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 150,000           กองกำรแพทย์

 57 * 59 *78-88 ซม. บุนวม

มีล้อ 4 แฉก สำมำรถปรับระดับ

สูง ต่ ำได้ด้วยระบบไฮโดรลิก รำคำ

ตัวละ  5,000 บำท )

จ ำนวน 30 ตัว

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2,566          2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

64 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน พัดลมต้ังพ้ืน 48,000    กองกำรแพทย์

1.มีใบพัดขนำดไม่น้อย

กว่ำ 18 น้ิว

2.ปรับแรงลมได้อย่ำง

น้อย 3 ระดับ

3.ปรับรัศมีกำรจ่ำยได้

ต้ังแต่ 15, 30  และ 50

องศำ

4. ปรับระดับสูงต่ ำได้

รำคำตัวละ 2,400 บำท 

จ ำรวน 20 ตัว

ใช้ท่ี OPD และจุดคัดกรอง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

65 สาธารณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 195,300         กองการแพทย์

แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด

ไม่ต่ ากว่า 18,000 บีทียู

ราคาเคร่ืองละ 27,800 บาท

จ านวน 7 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของส านักงบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2,566          2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

66 งำนสำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน สแกนเนอร์ ส ำหรับงำนเก็บเอกสำร 85,000     กองกำรแพทย์

คุณลักษณะพ้ืนฐำน

  - สแกนชนิดป้อนกระดำษขนำด

A4อัตโนมัติได้ไม่น้อยกว่ำ 30 แผ่น

สำมำรถสแกนเอกสำรได้ 2 หน้ำ

แบบอัตโนม้ติ มีควำมละเอียดใน

กำรสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่ำ

600x600 dpi มีควำมเร็วในกำร

สแกนกระดำษขนำดA4 ได้ไม่น้อย

 กว่ำ 20 ppm สำมำรถสแกน

เอกสำรได้ไม่น้อยกว่ำกระดำษA4มี

ช่องเช่ือมต่อแบบUSB2.0หรือดีกว่ำ

รำคำเคร่ืองละ  17,000 บำท

จ ำนวน 5 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของส านักงบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2,566          2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

67 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน โต๊ะท ำงำนแบบมีท่ีวำงคีบอร์ด 41,720              กองกำรแพทย์

ขนำดกว้ำง ไม่น้อยกว่ำ 60 ซม.

ยำวไม่น้อยกว่ำ 120 ซม.

สูงไม่น้อยกว่ำ 75 ซม. รำคำตัวละ

 5,960บำท จ ำนวน 7 ตัว

 - จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของส านักงบประมาณ

68 งำนสำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ตู้ส ำหรับเก็บเอกสำร 9,000                 กองกำรแพทย์

บำนเล่ือน 3 ช้ัน  

โครงตู้ท ำจำกเหล็กแผ่นหนำ

บำนเล่ือนกระจกล๊อคด้วยกุญแจ

ขนำดตู้ไม่น้อยกว่ำ

87.7x40.8x87.7 ซม.

จ ำนวน 2 ตัว (งำนให้ค ำปรึกษำ)

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2,566          2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

69 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก 15,800              กองกำรแพทย์

ตู้เหล็กล้ินชัก

ขนำด46.6x61.4x132.5

ซม. ล้ินชักเป็นรำงลูกล้อคู่

สำมำรถเล่ือนเปิดได้

ไม่น้อยกว่ำ 43.5 ซม.

รำคำตัวละ 7,900 บำท

จ ำนวน 2 ตัว

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

70 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 8,600                กองกำรแพทย์

ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม

แบบ 15 ล้ินชัก ขนำดไม่น้อยกว่ำ

37x45x131 ซม. รำคำตัวละ

4,300 บำท จ ำนวน 2 ตัว

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

71 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน เคร่ืองท ำลำยเอกสำร 32,000     กองกำรแพทย์

แบบท ำลำยคร้ังละ 20 แผ่น

จ ำนวน 1 เคร่ือง (งำนค ำปรึกษำ)

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2,566          2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
72 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน เคร่ืองปรับอำกำศชนิด 217,200            กองกำรแพทย์

ติดผนังขนำด 26,000 บีทียู

พร้อมติดต้ัง รำคำเคร่ืองละ

36,200 บำท จ ำนวน 6 ตัว

(งำนให้ค ำปรึกษำ) งำน 30,000

งำนเวชระเบียน ศูนย์ฯ ผู้ป่วยใน)

 - จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของส านักงบประมาณ

73 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน เคร่ืองดูดฝุ่น 14,000     กองกำรแพทย์

ขนำด 25 ลิตร

จ ำนวน 1 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของส านักงบประมาณ

74 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน เคร่ืองปรับอำกำศชนิด 1,263     กองกำรแพทย์

แบบแยกส่วนแบบต้ังพ้ืน หรือ

แบบแขวน ขนำด 36,000

บีทียู พร้อมติดต้ัง

จ ำนวน 3 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของส านักงบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2,566          2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

75 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน เก้ำอ้ีท ำงำนแบบมีพนักพิง 15,000              กองกำรแพทย์

แบบหมุนได้ มีพนักพิง

ขนำดสูงไม่น้อยกว่ำ 40 ซม.

จ ำนวน 5 ตัว  (งำนเภสัชกรรม)

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

76 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ตู้ล๊อคเกอร์ 9 ช่อง 8,000                กองกำรแพทย์

ขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ91ซม.

 ลึกไม่น้อยกว่ำ45ซม.  

สูงไม่น้อยกว่ำ 183 ซม.

รำคำตูละ 8,000 บำท  จ ำนวน1ตู้

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

77 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน โต๊ะท ำงำนขนำดกว้ำง120ซ.ม.ยำว 80,000              กองกำรแพทย์

60ซ.ม.สูง75ซ.ม รำคำตัวละ

8,000 บำท จ ำนวน 10 ตัว

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

78 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ตู้คีออส (smart hospital kios) 250,000            กองกำรแพทย์

จอ 32 น้ิว Printer thermal  

รำคำตู้ละ 250,000 บำท  จ ำนวน 

จ ำนวน 1 ชุด (งำนเทคโนโลยีฯ)

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2,566          2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

79 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ระบบคิวหน้ำห้องตรวจ 200,000            กองกำรแพทย์

(smart single queue)

รำคำชุดละ 200,000 บำท

จ ำนวน 1 ชุด (งำนเทคโนโลยี)

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

80 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศชนิด 36,200              กองการแพทย์

ติดผนังขนาด 26,000

บีทียู พร้อมติดต้ัง
จ่านวน 1 เครื อง (งาน 20,000 

เตียง)
 - จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของส านักงบประมาณ

81 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีท่างานแบบมีพนักพิง 12,000              กองการแพทย์

แบบหมุนได้ มีพนักพิง ขนาดสูงไม่

ไม่น้อยกว่า 40 ซม. จ านวน 4 ตัว

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

82 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองดูดฝุ่น 14,000              กองการแพทย์

ขนาด 25 ลิตร

จ านวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



 347

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2,566          2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

83 งำนสำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ตู้ส ำหรับเก็บเอกสำร 18,000              กองการแพทย์

บำนเล่ือน 3 ช้ัน

โครงตู้ท ำจำกเหล็กแผ่นหนำ

บำนเล่ือนกระจกล๊อคด้วยกุญแจ

ขนำดตู้ไม่น้อยกว่ำ

87.7x40.8x87.7 ซม.

จ ำนวน 4 ตัว

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

84 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก 15,800              กองกำรแพทย์

ตู้เหล็กล้ินชัก

ขนำด46.6x61.4x132.5

ซม. ล้ินชักเป็นรำงลูกล้อคู่

สำมำรถเล่ือนเปิดได้

ไม่น้อยกว่ำ 43.5 ซม.

จ ำนวน 2 ตัว

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

85 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน เบำะยืดหยุ่น 15,000              กองกำรแพทย์

ส ำหรับจัดมุมพัฒนำกำรคลินิก

ฉีดวัคซีนเด็ก ขนำด 1×2 ม.

 หนำ 1.5น้ิว รำคำอันละ 2,500

บำท จ ำนวน 6 อัน

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2,566          2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
86 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน โยกเยกยีรำฟลำยจุด 2,500     กองกำรแพทย์

ส ำหรับจัดมุมพัฒนำกำรคลินิก

ฉีดวัคซีนเด็ก

ขนำดกว้ำง 25ซม. ยำว 70ซม.

สูง 47 ซม. รำคำตัวละ

 2,500 บำท จ ำนวน  1 ตัว

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

87 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน โยกเยกช้ำง 2,500     กองกำรแพทย์

ส ำหรับจัดมุมพัฒนำกำรคลินิก

ฉีดวัคซีนเด็ก

ขนำดกว้ำง 25 ซม.

ยำว 70 ซม. สูง 42 ซม.

รำคำตัวละ 2,500 บำท

จ ำนวน 1 ตัว

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

88 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน โยกเยกปลำน้อยน่ำรัก 2,500     กองกำรแพทย์

ส ำหรับจัดมุมพัฒนำกำรคลินิก

ฉีดวัคซีนเด็ก

ขนำดกว้ำง 25 ซม.

ยำว 70 ซม. สูง 44 ซม.

รำคำตัวละ 2,500 บำท จ ำนวน

จ ำนวน 1 ตัว

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2,566          2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

89 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ชุดน่ัง-ก้ำวเดินทรงตัว 19,500              กองกำรแพทย์

ส ำหรับจัดมุมพัฒนำกำรคลินิก

ฉีดวัคซีนเด็ก
ขนำด 32×110×35 ซม.    ต่อ 1 
ช้ิน
ต่อ 1 ช้ิน (1ชุดมี4ช้ิน)

รำคำชุดละ 19,500 บำท

จ ำนวน 1 ตัว

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

90 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ถ้ ำลอดอะไรเอ่ย 16,500              กองกำรแพทย์

ส ำหรับจัดมุมพัฒนำกำรคลินิก

ฉีดวัคซีนเด็ก

ขนำด 94×170×110 ซม.

รำคำชุดละ 16,500 บำท

จ ำนวน  1 ชุด

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ส ำหรับจัดมุมพัฒนำกำรคลินิก

ฉีดวัคซีนเด็ก

ขนำดกว้ำง 28 ซม.

ยำว 40 ซม. สูง 80 ซม.

(สีแดง1ตู้ , สีฟ้ำ1ตู้ , สีเขียว1ตู้)

รำคำตู้ละ 1,100 บำท

จ ำนวน  3 ตู้

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2,566          2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

91 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ช้ันวำงหนังสือไม้ 3,500     กองกำรแพทย์

ส ำหรับจัดมุมพัฒนำกำรคลินิก

ฉีดวัคซีนเด็ก

ขนำด 28×88×88 ซม.

รำคำชุดละ 3,500 บำท

จ ำนวน 1 ชุด

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

92 งำนสำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน 52,000     กองกำรแพทย์

ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน

(มีระบบฟอกอำกำศ) -ขนำด

15,000บีทียูรำคำเคร่ืองละ

26,000 บำท จ ำนวน 2 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

93 งำนสำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน โทรศัพท์มือถือมีระบบปฏิบัติกำร 42,500     กองกำรแพทย์

Android ควำมเร็ว2.0GHZ ควำม

ละเอียดกล้องหลัก 64MP

หน่วยควำมจ ำหลักไม่น้อยกว่ำ

(RAM) 8 GB   ROM 128 GB

รำคำเคร่ืองละ  8,500 บำท

จ ำนวน 5 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2,566          2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

94 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน เคร่ืองตรวจคล่ืนหัวใจไฟฟ้ำ 250,000            กองกำรแพทย์

พร้อมระบบประมวลผลสำมำรถ

จัดเก็บภำพในระบบเครือข่ำย

รำคำเคร่ืองละ 250,000 บำท

จ ำนวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

95 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน เคร่ืองนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ 1,000,000         กองกำรแพทย์

รำคำเคร่ืองละ 1,000,000 บำท

จ ำนวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

96 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน เคร่ืองเฝ้ำระวังสัญญำณไฟฟ้ำ 299,000            กองกำรแพทย์

หัวใจและสัญญำณควำมดันโลหิต

แบบภำยนอกและเปอร์เซ็นควำม

อ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด

รำคำเคร่ืองละ 299,000 บำท

จ ำนวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2,566          2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

97 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน โต๊ะวำงเคร่ืองมือผ่ำตัด 25,800     กองกำรแพทย์

ส ำหรับวำงเคร่ืองมือผ่ำตัด

แบบเมโย ขนำด 33x48 ซม.

ปรับสูงต่ ำได้ 80-120ซม.

ท ำด้วยสแตนเลส มีล้อ ขนำด

เส้นผ่ำศูนย์กลำง 2 น้ิว

รำคำชุดละ 4,300 บำท

จ ำนวน 6 ชุด

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

98 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน เคร่ืองตควบคุมกำรให้ 120,000            กองกำรแพทย์

สำรละลำยทำงหลอดเลือดด ำ

(Fufesion Pemp) รำคำชุดละ

120,000 บำท จ ำนวน 2 ชุด

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

99 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ตู้เก็บเอกสำร ชนิดไม้ 1 ตู้ 9,800     กองกำรแพทย์

ขนำด120x42x185 เซนติเมตร

ท ำด้วยไม้เน้ือแข็งเคลือบเงำ 

ขนำด 4 ช้ัน รำคำตู้ละ 9,800 

บำท จ ำนวน 1 ตู้

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2,566          2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
100 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน เก้ำน่ังส ำหรับเจำะเลือด 7,000                กองกำรแพทย์

ควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ45 ซม.  

แบบมีพนักพิง รำคำตัวละ

3,500 บำท  จ ำนวน 2 ตัว

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

101 งำนสำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน พัดลมดูดอำกำศ แบบติดผนัง 26,000              กองกำรแพทย์

ขนำด 24 น้ิว พร้อมติดต้ัง

รำคำเคร่ืองละ 6,500 บำท

จ ำนวน 4  เคร่ือง 

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

102 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 90,000              กองกำรแพทย์

ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 2

จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ

19 น้ิว

มีหน่วยประมวลผลกลำงไม่น้อยกว่ำ

6 แกนหลัก

หน่วยควำมจ ำหลัก ไม่น้อยกว่ำ

8 GB

รำคำเคร่ืองละ 30,000 บำท

ตจ ำนวน 3 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2,566          2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

103 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 396,000            กองกำรแพทย์

ส ำหรับงำนประมวลผล

แบบท่ี 1 จอขนำดไม่น้อย

กว่ำ 19 น้ิว  รำคำเคร่ืองละ

22,000 บำท จ ำนวน 18 เคร่ือง

(งำนโรงพยำบำล 10 เคร่ือง

ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขฯ 5 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

104 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 46,800              กองกำรแพทย์

หรือ LED ขำวด ำ

(18 หน้ำ / นำที) รำคำเคร่ืองละ

2,600 บำท จ ำนวน 18 เคร่ือง

(ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขฯ 5 เคร่ือง)

งำนโรงพยำบำล 10 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2,566          2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

105 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค 100,000            กองกำรแพทย์

ส ำหรับงำนผระมวลผล

รำคำเคร่ืองละ 20,000 บำท 

จ ำนวน 5 เคร่ือง 

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

106 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ำรองไฟ ขนำด 800 VA 50,000              กองกำรแพทย์

รำคำเคร่ืองละ 2,500 บำท 

จ ำนวน 20 เคร่ือง (งำนโรงพยำบำล

10 เคร่ือง ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข

 5 เคร่ือง งำนเทคโนโลยี 5 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2,566          2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
107 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 30,000              กองกำรแพทย์

แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง

หมึกพิมพ์ รำคำเคร่ืองละ 7,500

บำท   จ ำนวน 4 เคร่ือง

(งำนเทคโนโลยีฯ-งำนโรงพยำบำล 3 

เคร่ือง)

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

108 งำนสำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 kVA 5,800                กองกำรแพทย์

มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 

1,000VA (480 Watts)

รำคำเคร่ืองละ 5,800 บำท

จ ำนวน 1 เคร่ือง (งำนทันตกรรม)

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

109 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ พัดลมต้ังพ้ืนแบบยืน 52,000     กองกำรแพทย์

ขนำด 16 น้ิว รำคำตัวละ 

2,600 บำท  จ ำนวน 20 ตัว

(งำนโรงพยำบำล)

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2,566          2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
110 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ ตู้ล ำโพงแนกประสงค์ ขนำด 15 น้ิว 53,500              กองกำรแพทย์

จ ำนวน 1 ใบ พร้อมไมค์ลอยคู่

1 ชุด  ขำต้ังล ำโพง 2 อัน 

สำยสัญญำณ 2 ชุด  รำคำรวม

26,750 บำท จ ำนวน 2 ชุด

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

111 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ พัดลมโคจร ขนำด 18 น้ิว 30,000              กองกำรแพทย์

รำคำตัวละ 3,000 จ ำนวน 10 ตัว

(งำนโรงพยำบำล - 5 ศูนย์บริกำร)

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

112 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว เคร่ืองท ำน้ ำร้อนน้ ำเย็นแบบ 10,000              กองกำรแพทย์

ต่อท่อ ขนำด 2 ก๊อก พร้อม

ติดต้ังเป็นตู้กดแบบมี 2

ก๊อกน้ ำ น้ ำเย็น น้ ำร้อน

ตู้เก็บน้ ำขนำดไม่น้อยกว่ำ

20 ลิตร

จ ำนวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

113 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำน ตู้เย็นแช่ยำและวัคซีน 150,000            กองกำรแพทย์

ครัว รำคำตู้ละ 26,000 บำท จ ำนวน

จ ำนวน 1 ตู้ (งำนเภสัชกรรม)

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2,566          2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
114 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำน ตู้เย็น 2 ประตูขนำดไม่น้อยกว่ำ 17,000     กองกำรแพทย์

ครัว 7  คิวปิคฟุต  จ ำนวน 2 ตู้

ส ำหรับคลีนิค (ARI) รำคำ

ตู้ละ 8,500 บำท

 - จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของส านักงบประมาณ

115 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ เคร่ืองวัดควำมดันอัตโนมัติชนิด 100,000            กองกำรแพทย์

ต้ังโต๊ะ (BP-06) รำคำเคร่ืองละ

25,000 บำท จ ำนวน 4 เคร่ือง

(งำนผู้ป่วยนอก)
ตามบัญชีส านักปลัดกระทรวง

สำธำรณสุข (BP-06)

116 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ เคร่ืองวัดเปอร์เซ็นต์ 150,000            กองกำรแพทย์ 

ควำมอ่ิมตัวของออกซิเจน

ในกระแสเลือด ชนิดพกพำ

เคล่ือนท่ี แสดงค่ำออกซิเจน

ในเลือด และชีพจร ระบบ

ดิจิตอล รำคำเคร่ืองละ 50,000

บำท  จ ำนวน 3 เคร่ือง

(งำนผู้ป่วยนอก/คัดกรอง/ARI)

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2,566          2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
117 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ เคร่ืองช่ังน้ ำหนักมีท่ีวัดส่วนสูง 90,000              กองกำรแพทย์

มีรำวจับ

ชนิดไฟฟ้ำ แบบแสดงตัวเลข

หน้ำจอ LCD 25.4 mm.

ก ำลังเคร่ือง 200 Kg. รำคำเคร่ือง

ละ 30,000 บำท จ ำนวน 3 เคร่ือง

 (งำนผู้ป่วยนอก/คัดกรอง/ARI)

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

118 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ เคร่ืองวัดควำมดันโลหิตอัตโนมัติ 70,000              กองกำรแพทย์

แบบสอดแขน

มีช่องส ำหรับสอดแขนเพ่ือท ำกำร

วัดโดยไม่ต้องพันผ้ำรัดแขน

รำคำเคร่ืองละ 70,000 บำท

จ ำนวน 1 เคร่ือง

ใช้ส ำหรับคลีนิก ARI
ตามบัญชีส านักปลัดกระทรวง

สำธำรณสุข (BP-02)

119 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ ท่ีวัดควำมยำวเด็กพร้อม 18,000              กองกำรแพทย์

เบำะรองนอน

รำคำชุดละ  3,000 บำท 

จ ำนวน 6 ชุด

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2,566          2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

120 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ เคร่ืองวัดควำมอ่ิมตัวของออกซิเจน 60,000              กองกำรแพทย์

ชนิดพกพำ (Pulse Oximeter)
ส ำหรับบริกำรปฐมภูมิ รำคำเคร่ือง
ละ
20,000 บำท (จ ำนวน 3 เคร่ือง)

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

121 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ เคร่ืองส่องกล่องเสียงแบบไฟเบอร์ 50,000              กองกำรแพทย์

ออปติก (Laryngo scope)

รำคำชุดละ 25,000 บำท

จ ำนวน 2 ชุด

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

122 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ เคร่ืองช่ังน้ ำหนักแบบดิจิตอลพร้อม 40,000     กองกำรแพทย์

ท่ีวัดส่วนสูง 

รำคำเคร่ืองละ 20,000 บำท

จ ำนวน 2 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

123 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ ชุดช่วยหำยใจชนิดใช้มือบีบ 36,000     กองกำรแพทย์

(Ambu bag) 

รำคำชุดละ 6,000 บำท 

จ ำนวน 6 ชุด

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2,566          2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

124 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ หุ่นจ ำลองฝึกปฏิบัติกำรช่วยชีวิต 100,000            กองกำรแพทย์

ทำงวิทยำศำสตร์ ข้ันพ้ืนฐำนขนำดคร่ึงตัว

รำคำ ชุดละ 50,000 บำท 

จ ำนวน 2 ชุด

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

125 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ เคร่ืองป่ันหำปริมำตรเม็ดเลือดแดง 36,000              กองกำรแพทย์

เคร่ืองป่ันหำปริมำตรเม็ดเลือดแดง

รำคำชุดละ 85,000บำท 

จ ำนวน 1 ชุด

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

126 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ เคร่ืองควบคุมกำรให้สำรละลำยทำง 240,000            กองกำรแพทย์

หลอดเลือดด ำ(infusion pump)

รำคำเคร่ืองละ 60,000  บำท 

จ ำนวน 4 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

127 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ เคร่ืองช่ังน้ ำหนัก 1,500                กองกำรแพทย์

แบบดิจิตอล วัสดุท ำจำก

กระจกนิรภัย

ขนำด 30x32x4 ซม.

จ ำนวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2,566          2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

128 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ เคร่ืองวัดควำมดันโลหิตแบบ 25,000     กองกำรแพทย์

ต้ังโต๊ะ

จ ำนวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

129 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ เคร่ืองวัดควำมดันโลหิตแบบ 9,000     กองกำรแพทย์ 

ดิจิตอล

จ ำนวน 2 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

130 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ เคร่ืองวัดควำมดันโลหิตแบบ 6,500     กองกำรแพทย์ 

บีบด้วยมือ แสดงค่ำ

Systolic Diastolic

ด้วยกำรใช้หูฟัง

จ ำนวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

131 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ รถเข็นแบบ 2 ช้ัน 10,000     กองกำรแพทย์ 

ขนำด 45x85x80 ซม.

ไม่มีขอบ คันโครงท ำด้วย

สแตนเลสกลม ขำรถเข็นใส่

ลูกล้อ

จ ำนวน 1 คัน

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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132 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ เคร่ืองวัดเปอร์เซ็นต์ 50,000              กองกำรแพทย์ 

ควำมอ่ิมตัวของออกซิเจน

ในกระแสเลือด ชนิดพกพำ

เคล่ือนท่ี แสดงค่ำออกซิเจน

ในเลือด และชีพจร ระบบ

ดิจิตอล

จ ำนวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

133 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ เคร่ืองช่ังน้ ำหนักมีท่ีวัดส่วนสูง 29,000              กองกำรแพทย์

ชนิดไฟฟ้ำ แบบแสดงตัวเลข

หน้ำจอ LCD 25.4 mm.

ก ำลังเคร่ือง 200 Kg.

จ ำนวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

134 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ เคร่ืองวัดควำมดันโลหิตอัตโนมัติ 70,000              กองกำรแพทย์

แบบสอดแขน

มีช่องส ำหรับสอดแขนเพ่ือท ำกำร

วัดโดยไม่ต้องพันผ้ำรัดแขน

จ ำนวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

งบประมาณ
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
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135 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ เคร่ืองวัดอุณหภูมิและควำมช้ืน 48,000              กองกำรแพทย์

รำคำเคร่ืองละ 4,800 บำท

จ ำนวน 10 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

136 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ เคร่ืองอ่ำนอุณหภูมิชนิดตัว 15,000              กองกำรแพทย์

เลข สำมำรถวัดอุณหภูมิได้

ต้ังแต่-10-70องศำเซลเซียส

มีฟังก์ชันรองรับกำรเช่ือมต่อ

ระบบคอมพิวเตอร์จ ำนวน

รำคำตัวละ 5,000 บำท 3 ตัว

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

137 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ ปิเปตอัตโนมัติ(Auto pipette) 8,200                กองกำรแพทย์

ส ำหรับดูดสำรละลำยขนำด50

ไมโครลิตร มีปุ่มปลดtip รำคำชุดละ

8,200 บำท จ ำนวน 1 ชุด

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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138 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ เคร่ืองป่ันหำปริมำณเม็ดเลือด 85,000     กองกำรแพทย์

แดงอัดแน่น

(Hematocrit Centrifuge)

ฝำเคร่ืองและห้องป่ันผลิตจำก

โลหะมีจำนป่ันบรรจุหลอด

Hematocrit ได้ 24 หลอด

มีควำมเร็วรอบสูงสุด13,000 รอบ

ต่อนำที  รำคำเคร่ืองละ 85,000

บำท จ ำนวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

139 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ ปิเปตอัตโนมัติ 10,900     กองกำรแพทย์

(Automatic pipette) ส ำหรับ

ดูดสำรละลำยขนำด2-20

ไมโครลิตร มีปุ่มควบคุมกำรดูด

ปล่อยสำรแยกออกจำกปุ่มปลด

tip  รำคำเคร่ืองละ 10,9020 บำท

จ ำนวน 1 ชุด

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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140 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ หูฟังแพทย์ STETHOSCOPE 4,500     กองกำรแพทย์

ส ำหรับผู้ใหญ่ จ ำนวน 1 ชุด

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

141 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ เคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ 60,000              กองการแพทย์

จ านวน 10 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

142 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ เคร่ืองวัดเปอร์เซ็นต์ 50,000              กองการแพทย์

ความอ่ิมตัวของออกซิเจน

ในกระแสเลือด ชนิดพกพาเคล่ือนท่ี

แสดงค่าออกซิเจนในเลือด

และชีพจร ระบบดิจิตอล

จ านวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

143 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ เคร่ืองบันทึกกำรบีบตัวของ 250,000            กองกำรแพทย์

มดลูกและติดตำมกำรเต้นของ

หัวใจทำรกแฝดในครรภ์

จ ำนวน 1 เคร่ือง

(งำนส่งเสริมสุขภำพ)

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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144 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ หูฟังส ำหรับตรวจหัวใจ 75,000              กองกำรแพทย์

(Cardiology Stethoscope)

หูฟังใช้ฟังเสียงหัวใจเพ่ือวินิจฉัย

สุขภำพเบ้ืองต้น มีควำมไวต่อ

กำรรับฟังเสียง สัมผัสได้

แนบเนียน หัวฟังท ำจำกโลหะ

ไร้สนิม ปรับได้ 2 ด้ำน

ก้ำนหูฟังท ำจำกวัสดุแข็งแรง

ทนทำน และน้ ำหนักเบำ

ควำมยำวไม่ต่ ำกว่ำ 25 น้ิว

รำคำชุดละ 12,500 บำท จ ำนวน

จ ำนวน 6 ชุด (งำนส่งเสริมสุขภำพ

และงำนศูนย์บริกำร

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

145 สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ เก้ำอ้ีนวดเท้ำ 20,000              กองกำรแพทย์

ขนำดท่ีน่ังไม่น้อยกว่ำ

กว้ำง 50 cm ลึก 48 cm

สูง 110 cm รำคำตัวละ 10,000

บำท จ ำนวน 2 ตัว

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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146 งำนสำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ เคร่ืองช่ังน้ ำหนักแบบดิจิตอล 20,000              กองกำรแพทย์

พร้อมท่ีวัดส่วนสูง

รำคำ 20,000 บำท

จ ำนวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

147 งำนสำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ เคร่ืองขูดหินปูนไฟฟ้ำ 60,000              กองกำรแพทย์

ระบบ Electromagnetic

ควำมถ่ีในกำรส่ันไม่น้อยกว่ำ

25,000 รอบ/วินำที

รำคำเคร่ืองละ 30,000 บำท

จ ำนวน 2 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

148 งำนสำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ เคร่ืองดูดละอองฝอย 60,000              กองกำรแพทย์

พลังดูดอย่ำงน้อย 6,000 Pa

ประสิทธิภำพในกำรกรอง

อนุภำค 0.3 um ได้มำกกว่ำ 

99.5% รำคำเตร่ืองละ

 30,000 บำท จ ำนวน 2 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

149 งำนสำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ เคร่ืองช่ังน้ ำหนักแบบดิจิตอล 20,000              กองกำรแพทย์

พร้อมท่ีวัดส่วนสูง

รำคำ 20,000 บำท

จ ำนวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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150 งำนสำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ เคร่ืองกระตุกไฟฟ้ำหัวใจชนิด 570,000            กองกำรแพทย์

อัตโนมัติ (AED)  พร้อมตู้ต้ังพ้ืน

จอแสดงผลและระบบสัญญำณ

เตือน รำคำเคร่ืองละ 95,000 บำท

จ ำนวน 6 เคร่ือง

บัญชีรำยกำรครุภัณฑ์ ส ำนักงำน

ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

151 เคหะและชุมชน ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด ชนิด Day/Night Mode   10,104,120   ส ำนักช่ำง

จ ำนวน 204 ตัว ตัวละ 49,530 บำท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

152 เคหะและชุมชน ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกภำพ (NVR Recorder)   1,706,480   ส ำนักช่ำง

แบบ 8 ช่องสัญญำณ มีควำมละเอียด

ของกำรบันทึกภำพ ไม่น้อยกว่ำ

1080P จ ำนวน 83 ชุด ชุดละ

20,560 บำท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

153 เคหะและชุมชน ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองเรียกดูภำพส ำหรับกล้อง CCTV   250,560   ส ำนักช่ำง

โดยมี 3 จอแสดงผล ขนำดไม่น้อยกว่ำ

22 น้ิว จ ำนวน 2 ชุด ชุดละ

125,280 บำท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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154 เคหะและชุมชน ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยส ำหรับ   2,472,890   ส ำนักช่ำง

บริหำรจัดกำรกล้องโทรทัศน์วงจร

ปิด (CCTV) จ ำนวน 7 ชุด ชุดละ

353,270 บำท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

155 เคหะและชุมชน ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์บริหำรจัดกำรกล้องวงจรปิด   1,734,000   ส ำนักช่ำง

(CCTV) พร้อม License ของกล้อง

จ ำนวน 204 ชุด ชุดละ 8,500 บำท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

156 เคหะและชุมชน ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภำยนอก พร้อม   20,650,000   ส ำนักช่ำง

หน่วยประมวลผล ขนำดไม่น้อยกว่ำ

40 TB จ ำนวน 7 ชุด ชุดละ

2,950,000 บำท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

157 เคหะและชุมชน ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมภำยนอก   9,520,000   ส ำนักช่ำง

(External Storage) ขนำดไม่น้อยกว่ำ

40 TB จ ำนวน 7 ชุด ชุดละ

1,360,000 บำท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

158 เคหะและชุมชน ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ำรองไฟ (UPS) ขนำดไม่น้อย   522,000   ส ำนักช่ำง

กว่ำ 20 KVA จ ำนวน 1 ชุด

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2,566          2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
159 เคหะและชุมชน ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ำรองไฟ (UPS) ขนำดไม่น้อย   2,214,440   ส ำนักช่ำง

กว่ำ 1 KVA จ ำนวน 83 ชุด ชุดละ

26,680 บำท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

160 เคหะและชุมชน ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ (Mini   4,501,090   ส ำนักช่ำง

Switch) 10/1000/1000 จ ำนวน

83 ชุด ชุดละ 54,230 บำท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

161 เคหะและชุมชน ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ พร้อมอุปกรณ์   87,080   ส ำนักช่ำง

ประกอบ จ ำนวน 4 ชุด ชุดละ

21,770 บำท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

162 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดก่ิงไม้ ส าหรับวางท้ายกระบะ 4,500,000     ส ำนักช่ำง

รถบรรทุก 6 ล้อ ระบบไฮดรอลิคขับ

เคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า

18 กิโลวัตต์  หัวตัดสามารถหมุนได้

รอบตัว 360 องศา จ านวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

163 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองย่อยก่ิงไม้ขนาดใหญ่ แบบลากจูง 2,500,000     ส ำนักช่ำง

สามารถย่อยก่ิงไม้ได้ไม่น้อยกว่า 3.5

ตันเศษไม้/ช่ัวโมง ใบมีดย่อยก่ิงไม้

ชนิดหมุนจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ใบ

จ านวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
164 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รถเข็นดูดและย่อยใบไม้แบบเดินตาม 75,000     ส ำนักช่ำง

ใช้กับเคร่ืองยนต์เบนซินขนาดไม่น้อย

กว่า 3.5 กิโลวัตต์ ท างานได้ไม่น้อยกว่า

0.8 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ถุงเก็บเศษใบไม้

ท่ีย่อยแล้วมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า

200 ลิตร จ านวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

165 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ชุดหัวเผา LPG ก าจัดวัชพืช 10,000     ส ำนักช่ำง

(ไม่รวมถังแก๊สและรถลาก)

ความยาวชุดหัวเผาไม่น้อยกว่า 1.3

เมตร หัวพ่นไฟมีเส้นผ่ำศูนย์กลำง

ไม่น้อยกว่ำ 64 มิลลิเมตร มีชุด

แม็กนีโตส ำหรับจุดไฟภำยในตัว

จ ำนวน 1 ชุด

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

166 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ า แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 17,800 17,800    ส ำนักช่ำง

สูบน้ าได้ 1,130 ลิตรต่อนาที

จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 17,800 บาท

 - ปี 2566 จ านวน 1 เคร่ือง

 - ปี 2567 จ านวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของส านักงบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
167 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงำน เคร่ืองเจำะไฟฟ้ำ ก ำลังไฟฟ้ำไม่น้อย 4,000     ส ำนักช่ำง

กว่ำ 800 วัตต์ จ ำนวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด

168 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงำน เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้ำ แรงดันไฟฟ้ำ 220 20,600     ส ำนักช่ำง

โวลต์ จ ำนวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด

169 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงำน เคร่ืองตัดพลำสม่ำ แรงดันไฟฟ้ำ 62,000     ส ำนักช่ำง

220 โวลต์ กระแสตัด 10-80 

แอมป์ จ ำนวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด

170 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงำน เคร่ืองตัดไฟเบอร์ ก ำลังไฟฟ้ำไม่น้อย 5,500     ส ำนักช่ำง

กว่ำ 2,100 วัตต์ เส้นผ่ำศูนย์กลำง

ไม่น้อยกว่ำ 355 มม. 

จ านวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด

171 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ     3,700,000 ส ำนักช่ำง

และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า

6,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์

สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์

แบบบรรทุกน้ าความจุไม่น้อยกว่า

8,000 ลิตร จ านวน 1 คัน

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

งบประมาณ
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
172 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 2,125,000 2,125,000   2,125,000 ส ำนักช่ำง

ขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000

ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า

170 กิโลวัตต์  แบบกระบะเทท้าย

จ านวน 3 คันๆ ละ 2,125,000 บาท

 - ปี 2566 จ านวน 1 คัน

 - ปี 2567 จ านวน 1 คัน

 - ปี 2570 จ านวน 1 คัน

- จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของส านักงบประมาณ

173 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก ชนิด 6 ล้อ เคร่ืองยนต์ 1,600,000 3,200,000   3,200,000 ส ำนักช่ำง

และขนส่ง ดีเซล 4 จังหวะ เกียร์ธรรมดา

ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า

5,100 ซีซี ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ กระบะ

บรรทุกเปิดได้ 3 ด้าน จ านวน 3 คัน

คันละ 1,600,000 บาท

 - ปี 2566 จ านวน 1 คัน

 - ปี 2567 จ านวน 2 คัน

 - ปี 2570 จ านวน 2 คัน

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

174 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก ชนิดขับเคล่ือน 2 ล้อ  400,000 400,000   ส ำนักช่ำง

และขนส่ง เคร่ืองยนต์ 4 สูบ 4 จังหวะ

ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า

1,400 ซีซี บรรทุกน้ าหนัก

ไม่น้อยกว่า 900 กิโลกรัม กระบะ

บรรทุกเปิดได้ 3 ด้าน จ านวน 2 คัน

คันละ 400,000 บาท

 - ปี 2567 จ านวน 1 คัน

 - ปี 2568 จ านวน 1 คัน

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

175 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 88,800     ส ำนักช่ำง

และขนส่ง แบบเกียร์ธรรมดา จ านวน 2 คัน

คันละ 44,400 บาท

- จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของส านักงบประมาณ

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

176 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน เคร่ืองตัดแต่งก่ิงไม้และพุ่มไม้แบบ 22,000 44,000    ส ำนักช่ำง

งานครัว เคร่ืองยนต์  เคร่ืองยนต์เบนซิน 2

จังหวะ ก าลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า

0.68 กิโลวัตต์ ความจุน้ ามันไม่น้อย

กว่า 0.4 ลิตร ความยาวใบมีดไม่น้อย

กว่า 500 มิลลิเมตร  จ านวน 3 เคร่ือง

เคร่ืองละ 22,000 บาท

 - ปี 2566 จ านวน 1 เคร่ือง

 - ปี 2567 จ านวน 2 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

177 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน  22,000 22,000   ส ำนักช่ำง

ประมวลผล แบบท่ี 1 จอแสดงภาพ

ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 2 

เคร่ืองๆ ละ 22,000 บาท

 - ปี 2567 จ านวน 1 เคร่ือง

 - ปี 2568 จ านวน 1 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

ประเภท
งบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
178 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1 kVA  5,800 5,800   ส ำนักช่ำง

จ านวน 2 เคร่ือง เคร่ืองละ

5,800 บาท

 - ปี 2567 จ านวน 1 เคร่ือง

 - ปี 2568 จ านวน 1 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

179 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า  8,900    ส ำนักช่ำง

ชนิด Network แบบท่ี 1 

(28 หน้า/นาที) จ านวน 1 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

180 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน   27,800   ส ำนักช่ำง

(ราคารวมค่าติดต้ัง)

แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน

ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู

จ านวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของส านักงบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
181 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน     32,400 ส ำนักช่ำง

(ราคารวมค่าติดต้ัง)

แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน

ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู

จ านวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของส านักงบประมาณ

182 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วางยาสลบสัตว์ ระยะไกล 100,000     - ส านักช่าง

และการแพทย์ แบบเติมแก็ส ล ากล้องมีขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 12.00 มม.

สามารถยิงได้ระยะไกลไม่น้อยกว่า

15.00 เมตร จ านวน 1 ชุด

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

183 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วางยาสลบสัตว์ ระยะไกล 130,000     - ส านักช่าง

และการแพทย์ ระบบขับดันลูกดอกด้วยแก๊สหลอด

สามารถยิงได้ระยะไกลไม่น้อยกว่า

20.00 เมตร ท่อล ากล้องเป็น

อลูมิเนียม

จ านวน 1 ชุด

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



 379

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
184 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เคร่ืองท าความสะอาดผิวแรงดันสูง 700,000     ส ำนักช่ำง

แบบเคล่ือนท่ี มีแรงดันน้ าไม่น้อยกว่า

200 บาร์ ชุดฉีดน้ าแรงดันสูงหมุนได้

360 องศา ถังบรรจุน้ า มีความจุไม่

น้อยกว่า 1,000 ลิตร รถพ่วงลากจูง

แบบล้อยาง 2 ล้อ จ านวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

185 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เคร่ืองท าความสะอาดผิวแรงดันสูง   200,000   ส ำนักช่ำง

แบบรถเข็น มีแรงดันน้ าไม่น้อยกว่า

200 บาร์ ชุดฉีดน้ าแรงดันสูงหมุนได้

360 องศา ถังบรรจุน้ า มีความจุไม่น้อย

กว่า 1,000 ลิตร  จ านวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

186 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เคร่ืองซ่อมผิวแอสฟัลท์ติก แบบ  4,300,000    ส านักช่าง

Mobile Hot Recycling 

 - ถังควำมร้อนจุไม่น้อยกว่ำ 1,500

ลิตร

 - ท าความร้อนด้วยแก๊สและไฟฟ้า

 - หางลากแบบล้อยาง 2 ล้อ

 - ชุดแผ่นท ำควำมร้อยขนำดไม่น้อยกว่ำ

1.9 ตารางเมตร

จ านวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
187 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 2,125,000  2,125,000   ส ำนักช่ำง

ขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000

ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า

170 กิโลวัตต์  แบบกระบะเทท้าย

จ านวน 2 คันๆ ละ 2,125,000 บาท

 - ปี 2566 จ านวน 1 คัน

 - ปี 2568 จ านวน 1 คัน

- จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของส านักงบประมาณ

188 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ รถบรรทุก ชนิด 6 ล้อ เคร่ืองยนต์ 1,600,000 1,600,000 1,600,000   ส ำนักช่ำง

ขนส่ง ดีเซล 4 จังหวะ เกียร์ธรรมดา

ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า

5,100 ซีซี ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ กระบะ

บรรทุกเปิดได้ 3 ด้าน

จ านวน 3 คัน คันละ 1,600,000 บาท

 - ปี 2566 จ านวน 1 คัน

 - ปี 2567 จ านวน 1 คัน

 - ปี 2568 จ านวน 1 คัน

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

งบประมาณ
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

189 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก ชนิดขับเคล่ือน 2 ล้อ 400,000  400,000   ส ำนักช่ำง

และขนส่ง เคร่ืองยนต์ 4 สูบ 4 จังหวะ

ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า

1,400 ซีซี บรรทุกน้ าหนัก

ไม่น้อยกว่า 900 กิโลกรัม กระบะ

บรรทุกเปิดได้ 3 ด้าน จ านวน 2 คัน

คันละ 400,000 บาท

 - ปี 2566 จ านวน 1 คัน

 - ปี 2568 จ านวน 1 คัน

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

190 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 88,800     ส ำนักช่ำง

และขนส่ง แบบเกียร์ธรรมดา จ านวน 2 คัน

คันละ 44,400 บาท

- จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของส านักงบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
191 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยำนพำหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ติดต้ังกระเช้ำซ่อม 2,700,000     ส ำนักช่ำง

และขนส่ง ไฟฟ้ำ

 - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน

เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ

 - ปริมำตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่ำ

2,400 ซีซี หรือก ำลังเคร่ืองยนต์

สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 110 กิโลวัตต์

 - สำมำรถยกกระเช้ำซ่อมไฟฟ้ำได้

สูงไม่น้อยกว่ำ 8 เมตร

จ ำนวน 1 คัน

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

192 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ   1,500,000   ส ำนักช่ำง

และขนส่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 27.5 แรงม้า

มีระยะขุดลึกไม่น้อย 3.11 เมตร

มีความเร็วในการหมุนได้ไม่น้อย

8.6 รอบต่อนาที  จ านวน 1 คัน

คันละ 1,500,000 บาท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

193 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว ถังต้มน้ าด้วยไฟฟ้า ขนาดความจุ 15,000     ส ำนักช่ำง

ไม่น้อยกว่า 20 ลิตร

จ ำนวน 1 ถัง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
194 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมอุตสาหกรรม  ใบพัดเหล็กหนา  7,000  10,500  ส ำนักช่ำง

ชุบโครเนียม ขนาดไม่น้อยกว่า 24 น้ิว

ปรับระดับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ

จ านวน 5 ตัว ตัวละ 3,500 บาท

 - ปี 2567 จ านวน 2 ตัว

 - ปี 2569 จ านวน 3 ตัว

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

195 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ า แบบมอเตอร์ไฟฟ้า  500,000  500,000  ส ำนักช่ำง

ชนิดจุ่มน้ า สูบได้ไม่น้อยกว่า

250 ลบ.ม./ชม. ท่อดูดส่งไม่น้อย

กว่า 8 น้ิว พร้อมตู้ควบคุมและ

อุปกรณ์ จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ

500,000 บาท

 - ปี 2567 จ านวน 1 เคร่ือง

 - ปี 2569 จ านวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

196 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรเกษตร เคร่ืองเติมอำกำศในน้ ำ แบบ 4 ใบพัด 135,000     ส ำนักช่ำง

ขนำดมอเตอร์ไม่น้อยกว่ำ 2 แรงม้ำ

แรงดันไฟฟ้ำ 220 โวลท์ ควำมเร็วรอบ

ไม่น้อยกว่ำ 100 รอบต่อนำที จ ำนวน

2 เคร่ืองๆ ละ 67,500 บำท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

งบประมาณ
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
197 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ า ชนิดหอยโข่ง แบบ 3,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ส ำนักช่ำง

เทเลอร์ลากจูง เคร่ืองยนต์ดีเซล

6 สูบ 4 จังหวะ ขนาดท่อดูด-

ส่ง ไม่น้อยกว่า 12 น้ิว

จ านวน 6 เคร่ืองๆ ละ 

1,500,000 บาท

 - ปี 2566 จ านวน 2 เคร่ือง

 - ปี 2567 จ านวน 1 เคร่ือง

 - ปี 2568 จ านวน 1 เคร่ือง

 - ปี 2569 จ านวน 1 เคร่ือง

 - ปี 2570 จ านวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

198 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ ำและผลักดันน้ ำ     24,000,000 ส ำนักช่ำง

แบบเคล่ือนท่ีระบบไฮดรอลิค

เคร่ืองยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่ำ

4 สูบ 4 จังหวะ สำมำรถสูบน้ ำ

ได้ไม่น้อยกว่ำ 0.65 ลบ.ม/

วินำที ท่ีระยะทำงส่งน้ ำไม่น้อย

กว่ำ 6.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์

จ ำนวน 2 เคร่ืองๆ ละ

12,000,000 บำท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

199 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน   55,600   ส ำนักช่ำง

(ราคารวมค่าติดต้ัง)

แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน

ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู

จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 27,800 บาท

- จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของส านักงบประมาณ

200 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน    32,400  ส ำนักช่ำง

(ราคารวมค่าติดต้ัง)

แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน

ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู

จ านวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของส านักงบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

201 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน 22,000 44,000 22,000 44,000 22,000 ส ำนักช่ำง

ประมวลผล แบบท่ี 1 จอแสดงภาพ

ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 7

เคร่ืองๆ ละ 22,000 บาท

 - ปี 2566 จ านวน 1 เคร่ือง

 - ปี 2567 จ านวน 2 เคร่ือง

 - ปี 2568 จ านวน 1 เคร่ือง

 - ปี 2569 จ านวน 2 เคร่ือง

 - ปี 2570 จ านวน 1 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

202 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบ   15,000   ส ำนักช่ำง

ฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์

(Ink Tank Printer) จ านวน 2

เคร่ืองๆ ละ 7,500 บาท

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

ท่ี
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
203 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส ำนักช่ำง

ประมวลผล แบบท่ี 2 จอแสดงภาพ

ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 5 เคร่ือง

เคร่ืองละ 30,000 บาท

 - ปี 2566 จ านวน 1 เคร่ือง

 - ปี 2567 จ านวน 1 เคร่ือง

 - ปี 2568 จ านวน 1 เคร่ือง

 - ปี 2569 จ านวน 1 เคร่ือง

 - ปี 2570 จ านวน 1 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

204 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1 kVA 11,600 17,400 11,600 17,400 11,600 ส ำนักช่ำง
จ านวน 12 เคร่ืองๆ ละ 5,800 บาท

 - ปี 2566 จ านวน 2 เคร่ือง

 - ปี 2567 จ านวน 3 เคร่ือง

 - ปี 2568 จ านวน 2 เคร่ือง

 - ปี 2569 จ านวน 3 เคร่ือง

 - ปี 2570 จ านวน 2 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

205 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 ส ำนักช่ำง

ชนิด Network แบบท่ี 1 

(28 หน้า/นาที) จ านวน 5 เคร่ืองๆ

ละ 8,900 บาท

 - ปี 2566 จ านวน 1 เคร่ือง

 - ปี 2567 จ านวน 1 เคร่ือง

 - ปี 2568 จ านวน 1 เคร่ือง

 - ปี 2569 จ านวน 1 เคร่ือง

 - ปี 2570 จ านวน 1 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

206 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน เคร่ืองถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล   130,000   ส ำนักช่ำง

(ขำว-ด ำ และสี) ควำมเร็ว 20 แผ่น

ต่อนำที ขนำดท่ีก ำหนดเป็นขนำด

ควำมเร็วข้ันต่ ำ เป็นระบบมัลติฟังก์

ชัน เป็นระบบกระดำษธรรมดำ ชนิด

หมึกผง ย่อ-ขยำยได้ จ ำนวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
207 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคล่ือน 4,500,000   4,500,000  ส ำนักช่ำง

4 ล้อ ขนาดล้อเท่ากันท้ัง 4 ล้อ

เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ

จ านวน 2 คันๆ ละ 4,500,000

บาท

 - ปี 2566 จ านวน 1 คัน

 - ปี 2569 จ านวน 1 คัน

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

208 กิจกำรพำณิชย์ ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ตู้เหล็กแบบ 2 บำน 5,900 - - - - ส ำนักกำรประปำ

งำนกิจกำรประปำ - มีมือจับชนิดบิด

- มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน

- จัดซ้ือตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวำคม 2563

ของส ำนักงบประมำณ

209 กิจกำรพำณิชย์ ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน เก้ำอ้ีพักคอย  4 ท่ีน่ัง - 15,800 - - 15,800 ส ำนักกำรประปำ

งำนกิจกำรประปำ - ขนำดกว้ำง 225xลึก 54xสูง78 ซม.

- ขำชุบเหล็กโครเม่ียม คำนพ่นสี

ขำต้ัง 2 แฉก ท้ังสองฝ่ัง ท่ีน่ังและ

พนักพิงท ำจำกพลำสติก PP 

จ ำนวน 2 ชุด รำคำชุดละ  

7,900 บำท 
- ปี 2567 จ ำนวน 1 ชุด
- ปี 2570 จ ำนวน 1 ชุด
จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

210 กิจกำรพำณิชย์ ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง รถตักหน้ำขุดหลัง 3,520,000 - - - - ส ำนักกำรประปำ

งำนกิจกำรประปำ ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ

รำคำคันละ 3,520,000 บำท

จ ำนวน 1 คัน

- จัดซ้ือตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวำคม 2563

ของส ำนักงบประมำณ

211 กิจกำรพำณิชย์ ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์ ป๊ัมสูบจ่ำยสำรเคมี 1,850,000 - - - - ส ำนักกำรประปำ

งำนกิจกำรประปำ หรือกำรแพทย์ - แบบสูบอัด motor driven

Diaphragm metering pump

ชนิด manual control 

แบบ single head

- มอเตอร์ขับเคล่ือนเป็นชนิดสำม

เฟส มีก ำลังไม่น้อยกว่ำ 0.75 kw

- สำมำรถสูบจ่ำยได้ไม่น้อยกว่ำ

500 ลิตร/ชม. แรงดันไม่น้อยกว่ำ
5 บำร์ พร้อมตู้ควบคุม รำคำเคร่ืองละ

185,000 บำท จ ำนวน 10 เคร่ือง 

จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

212 กิจการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองจดหน่วยน้ าแบบมือถือ 200,000 - 200,000 - - ส านักการประปา

งานกิจการประปา หรืออิเล็กทรอนิกส์
- ระบบปฏิบัติการ : ระบบอย่างน้อย

Android 10.0 หรือดีกว่า

- หน่วยประมวลผล : ความเร็ว

อย่างน้อย 2 GHz

-หน่วยความจ า : RAM อย่างน้อย

4 GB,ROM อย่างน้อย 128 GB

 หรือดีกว่า

- WIFI :  802.11b/g/n หรือดีกว่า

- Bluetooth : Version อย่างน้อย 5.0

- USB : Type-C USB อย่างน้อย 2.0 

- จอแสดงผล อย่างน้อย 16 ล้านสี

จ านวน 20 เคร่ือง

 ราคาเคร่ืองละ 10,000 บาท

- ปี 2566 จ านวน 10 เคร่ือง

- ปี 2568 จ านวน 10 เคร่ือง

จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
213 กิจการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบพกพา แบบไร้สาย 300,000 300,000 - - - ส านักการประปา

งานกิจการประปา หรืออิเล็กทรอนิกส์ -หน่วยความภายใน 128 MB

(Flash), 128 MB (RAM)

- หน้ากว้างในการพิมพ์ 2.9 น้ิว

พิมพ์ต่อเน่ือง จ านวน 10 เคร่ือง

ราคาเคร่ืองละ 30,000 บาท 

 - ปี 2566 จ านวน 5 เคร่ือง

 - ปี 2567 จ านวน 5 เคร่ือง

จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

214 กิจการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน 150,000 - 150,000 - - ส านักการประปา

งานกิจการประปา หรืออิเล็กทรอนิกส์ ประมวลผลแบบท่ี 2 *

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

จ านวน 10 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ  

30,000 บาท 

- ปี 2566 จ านวน 5 เคร่ือง

- ปี 2568 จ านวน 5 เคร่ือง
จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 

2563 ของกระทรวงดิจิตอลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

215 กิจการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer 17,000 - 17,000 - 17,000 ส านักการประปา

งานกิจการประปา หรืออิเล็กทรอนิกส์ แบบแคร่ส้ัน 

-มีจ านวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม

-มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง

 ขนาด 10 ตัวอักษรต่อน้ิว ได้ไม่น้อยกว่า

300 ตัวอักษร ต่อวินาที

-มีหน่วยความจ าไม่น้อยกว่า 128 KB

- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ

Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

จ านวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 

8,500 บาท 

- ปี 2566 จ านวน 1 เคร่ือง

- ปี 2568 จ านวน 1 เคร่ือง

จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
216 กิจการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA 7,500 - 7,500 - - ส านักการประปา

งานกิจการประปา หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 6 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 

2,500 บาท 
- ปี 2566 จ านวนน 3 เคร่ือง
- ปี 2568 จ านวนน 3 เคร่ือง
จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 

2563 ของกระทรวงดิจิตอล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

217 กิจการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า 5,200 - - 5,200 - ส านักการประปา

งานกิจการประปา หรืออิเล็กทรอนิกส์ (18 หน้า/นาที)

จ านวน 4 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 

2,600 บาท 

- ปี 2566 จ านวน 2 เคร่ือง

- ปี 2569 จ านวน 2 เคร่ือง
จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 

2563 ของกระทรวงดิจิตอล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
218 กิจการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ - 55,500 - - 55,500 ส านักการประปา

งานกิจการประปา จ านวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 

55,000 บาท 

- ปี 2567 จ านวน 1 เคร่ือง
- ปี 2570 จ านวน 1 เคร่ือง
จัดซ้ือตามราคาบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของส านักงบประมาณ

219 กิจการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองวัดอัตราการไหล อัลตร้าโซนิก 350,000 - 350,000 - - ส านักการประปา

งานกิจการประปา หรือการแพทย์ โพลมิเตอร์ (Ultrasonic Flow Meter

Clamp on) แบบติดต้ังผนังตายตัว

(Fixed Type) 

- แหล่งพลังงานไฟฟ้า 220 VAC

- ค่าความแม่นย า +-1 ถึง 2% ของ

ค่าท่ีอ่านได้

-หัววัดแบบกันน้ า IP 67 

และใช้กับ DN 50 - 1200 mm.
- ตัวเคร่ืองสามารถส่งและรับสัญญาณ

ได้เกิน 150 ม. พร้อมติดต้ัง

จ านวน 2 ชุด ราคาชุดละ 
350,000 บาท 
- ปี 2566 จ านวน 1 ชุด
- ปี 2568 จ านวน 1 ชุด
จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
220 กิจการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ าแบบจุ่ม 28,000 - - - 28,000 ส านักการประปา

งานกิจการประปา ใช้มอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 1 hp 

(750w) ระบบไฟ 220-230 โวลล์

ท่อส่งน้ าขนาด 3 น้ิว สามารถสูบน้ า

ได้ไม่น้อยกว่า 300 ลิตรต่อนาที

ราคาเคร่ืองละ 14,000 บาท

จ านวน 2 เคร่ือง

- ปี 2566 จ านวน 2 เคร่ือง

- ปี 2570 จ านวน 2 เคร่ือง
จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

221 กิจการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ าแบบจุ่ม 19,800 - - - 19,800 ส านักการประปา

งานกิจการประปา ใช้มอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 1/2 hp 

ระบบไฟ 220โวลล์

ท่อส่งน้ าขนาด 2 น้ิว สามารถสูบน้ า

ได้ไม่น้อยกว่า 200 ลิตรต่อนาที

จ านวน 4 เคร่ือง
ราคาเคร่ืองละ 9,900 บาท

- ปี 2566 จ านวน 2 เคร่ือง 

- ปี 2570 จ านวน 2 เคร่ือง 

จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
222 กิจการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เคร่ืองสกัดท าลาย 160,000 - 160,000 - - ส านักการประปา

งานกิจการประปา ขนาดไม่น้อยกว่า 29 กิโลกรัม 

ใช้ก าลังไฟฟ้า 2,000 w  

อัตรากระแทกไม่น้อยกว่า 800

คร้ัง/นาที จ านวน 2 เคร่ือง 

ราคาเคร่ืองละ 80,000 บาท 

- ปี 2566 จ านวน 1 เคร่ือง

- ปี 2568 จ านวน 1 เคร่ือง

จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

223 กิจการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 1,150,000 - 1,150,000 - - ส านักการประปา

งานกิจการประปา และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า

 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์

สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบธรรมดา

จ านวน 2 คัน 

ราคาคันละ 575,000 บาท 

- ปี 2566 จ านวน 1 คัน

- ปี 2568 จ านวน 1 คัน
จัดซ้ือตามราคาบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของส านักงบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
224 กิจการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองวัดคลอรีนอิสระและคลอรีนรวม 50,000 - - - - ส านักการประปา

งานกิจการประปา หรือการแพทย์ ช่วงการวัด 0.00-10.00 mg/L
(ppm) หลักการท างาน:Adaptation

of the EPA 330.5 DPD method

บันทึกข้อมูลอัตโนมัติ: 50 readings

จอแสดงผล: 128x64 pixel B/W

LED with backlight
ราคาเคร่ืองละ 25,000 บาท
จ านวน 2 เคร่ือง
จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

69,780,383 14,291,100 63,850,860 6,648,400 34,855,000  -

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

รวม
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การติดตามและประเมินผล 

             สว่นที่ 4 

 

 

 การติดตามและประเมินผลโครงการ  เป็นหน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่ง  ในการด าเนินงานพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงจ าเป็นต้องมีองค์กร  มีท าหน้าที่ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา 
 ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติม  
ฉบับที่ 2  พ.ศ.2559  ข้อ 29 (3)  และแก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่ 3  (2561)  ได้ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น  
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ  และกรรมการอีกหนึ่งคนท า
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  กรรมการตามข้อ 28  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับ
คัดเลือกอีกได้ 
 ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบจากหลายฝ่ายด้วยกัน  ทั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้  จะท าให้การ
ติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัด
ความส าเร็จของโครงการ  เพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง 

(1) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2  พ.ศ.2559  ข้อ 29 (3)  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่ 3  (2561)  ได้ก าหนด
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 
 ข้อ 29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร 
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ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน
และตุลาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

ข้อ 30  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วม
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 
(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่ายและ 

รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลรายงานผล 

การด าเนินการ  ซึ่งได้จากการติดตาและประเมินผล  ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  เพ่ือ
ประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ
ครั้ง ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 

๒.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศกัยภาพ ๑๕ 

๓.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 35 

    ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 

    ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 

    ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 

    ๓.๔ วิสัยทัศน์ (๕) 

    ๓.๕ กลยุทธ์ (๕) 

    ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
    ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (๕) 

    ๓.๘ แผนงาน (๕) 

    ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบลลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะที่ดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(3) 
 
 

 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒) 
 
 

 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(๒) 
 

 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพืน้ฐาน เช่น คมนาคมขนส่ง  
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) 
 

 

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม            การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงานฯลฯ 

(๒) 
 

 

 

(๖ )ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนาประเพณีงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้า
พื้นเมืองและของที่ระลึกฯลฯ และอื่นๆ 

(๒) 
 
 

 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) 
 

 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) 
 

 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(๓) 
 

 

๒.การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 

 
 
 
 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูล 
(๑)การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand ๔.๐ 

20 
(๒) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๒.การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม  เช่น  ด้านแรงงาน  การศึกษา             
สาธารณสุข  ความยากจน  อาชญากรรม  ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 
(3) 

 

 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ  ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน  การ
ส่งเสริมอาชีพ  กลุ่มอาชีพ  กลุ่มทางสังคม  การพัฒนาอาชีพ
และกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป  เป็น
ต้น 

(3) 
 
 
 

 
 
 
 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม  พื้นที่สีเขียว  ธรรมชาติต่างๆ  ทาง
ภูมิศาสตร์  กระวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น  การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 
 
 

 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น            
ด้วยเทคนิค SWOT Analysis  ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน
ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จดุอ่อน)                  
O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3) 
 
 
 
 

 

3.ยุทธศาสตร ์
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลอ้งกบั
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

60 
(10) 

 
 
 
 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่นและยุทธศาสตร์จังหวัด  และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

(10) 
 
 
 

 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์
พัฒนาภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์  คสช.และ
นโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 
และ Thailand ๔.๐ 

(10) 
 
 
 
 

 

3.4 วิสัยทัศน ์
 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 

วิสัยทัศน์  ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน  
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(5) 
 
 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ  ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์  หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 
 
 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น  มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3.7 จดุยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวาวงแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อบรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเกิดจากศักยภาพ
ของพื้นที่จริง  ท่าจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร ์
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอืแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์  ตัวช้ีวัด  ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธ์
ศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน  น าไปสู่
การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุ
แผนงานและความเช่ือมโยงดังกลา่ว 

(๕) 
 
 

(๕) 
 
 
 
 
 

 

3.9  ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร ์
 
 

ความเชื่อมโยงขององค์กรรวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ  ฉบับท่ี 12  Thailand 
๔.๐  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(๕) 
 

 

รวมคะแนน ๑๐๐  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



404 
 

(2) การติดตามและประเมินผลโครงการ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ 

๒.การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 

๓.การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 

๔.แผนงานและยุทธศาสตร์การพฒันา ๑๐ 

๕.โครงการพัฒนา ประกอบด้วย (๕) 

   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 

   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 

   ๕.๓ เป้าหมาย(ผลผลติของโครงการ)มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 

   ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 

   ๕.๕ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคล้องกับแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๕) 

   ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับThailand ๔.๐ (๕) 

   ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 

   ๕.๘ โครงการแก้ไขปญัหาความยากจนหรือเสรมิสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
         ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

  ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) (๕) 

  ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 

  ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวา่จะได้รับ (๕) 

  ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (ใช้การวิเคราะห์ Swot 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,ด้าน
สงัคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๐  

๒.การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑)การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ  เพื่อน ามาใช้วัดผล
ในเชิงปริมาณ  เช่น  การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม 
งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้
เท่าไหร่ จ านวนที่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ(Efficiency) 
ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีก าหนดไว้ 
๒)วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

๑๐  

๓.การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑)การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
คือการน าเอาเทคนิคต่างๆมาใช้ เพื่ อวัดว่าภารกิจ  
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ  
ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไป
ตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
( Effectiveness)  ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ที่ บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคยีง
กับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒)วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินในเชิงคุณภาพ (Quantitative 

๑๐  

๔.แผนงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

๑)วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆมคีวาม
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในมิติต่างๆจนน าไปสู่การจดัท าโครงการพัฒนาท้องถิ่น
โดยใช้ Swot Analysis/Demand (Demand Analysis) 
Global Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ 
(Integration)กับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ี
ติดต่อกัน 
๒)วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆทีส่อดคล้อง
กับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

๑๐  
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๕.โครงการพัฒนา 
๕.๑ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการ
เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clearobjective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้ าหมายต้ อ ง ชัด เ จน  สามารถระบุ จ านวน เท่ า ไ ร 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจน
ว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลง
เมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ               หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 
 

(๕)  

๕.๔ โครงการมีความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (๑)ความมัน่คง (๒)การสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขัน 
(๓)การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืน  

(๕) 
 
 
 
 
 

 

 

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลติของ
โครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดหลักคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
(๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   (๔) ยึด
เป้าหมายอนาคตของประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕)  ยึดหลักการ
น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน ๕ ปี ที่ต่อ
ยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข็งขัน
และการหลุดกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม(๔) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็น
เมือง  (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการ
แผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ  

(๕) 
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๕.๖ โครงการมีความสอดคล้อง
กับ Thailand ๔.๐ 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น 
(๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการ
ที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อ
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

๕.๗ โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่
เป็นปัจจุบัน 

(๕)  

๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 
 

 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้
เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง ม่ง
คั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

    (๕)  

๕ . ๙  ง บ ป ร ะ ม า ณ มี ค ว า ม
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ 
ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด 
(Economy)  (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 
(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) มคีวามเหลื่อม
ล้ าในการพัฒนาท้องถิ่น  น าไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (5) 
ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕)  

๕.๑๐ มีการประมาณราคา
ถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 
 

การประมาณการราคาเพื่อพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา
กลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคา
และตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(๕)  

๕.๑๑ มีการก าหนดตัวช้ีวัด 
( KPI)  แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง
วัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะ
ได้รับ 

 
 

มี ก า ร ก า หน ดดั ชนี ช้ี วั ด ผ ล ง าน  ( Key Performance 
Indicator:KPI) ที่สามารถวัดได้  (Measurable) ใช้บอก
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล  ( Effectiveness) ใ ช้ บ อก ประสิ ท ธิ ภ าพ 
(efficiency) ได้เช่น การก าหนดความพึงพอใจก าหนดร้อย
ละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่
ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕)  



408 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕.๑๒ ผลคาดวา่ที่จะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่ งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้ ง ไว้          
การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของ
ความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็น
เหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได ้

(๕)  

 รวมคะแนน ๑๐๐  
 
(3) สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
      3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
     ตามที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้นมา เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตาม
ละประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลละเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามละประเมินผลแผนพัฒนา ให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายรานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 
  แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่ 3 /1 แบบติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
  แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 
  (แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
2558 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 7 
การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0810.2/ว 4830 
ลง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น) 
  การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ  e –plan (www.dla.go.th) 
 (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 



409 
 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวมโดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของ อปท.ในภาพรวม 
  โดยเครื่องมือที่ที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 
  แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อปท. 
  แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
(๔) ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  ๔.๑  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  ๑) การเสนอโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องส ารวจรายละเอียดความเป็นไปได้ 
ให้มีความแน่นอนสามารถปฏิบัติได้จริง 

๒) การโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรจัดล าดับความส าคัญของโครงการ และให้มี 
ความสัมพันธ์ใกล้เคียงกับงบประมาณของ อบต. 

๓) บุคลากรส่วนราชการของหน่วยงาน ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเคร่งครัด 
  ๔) อบต.ควรให้ความส าคัญ ในการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  ๕) ควรเพิ่มงบประมาณ ด้านการการขจัดและแก้ไขปัญหาความยากจน และด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้มากข้ึน 
 ๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

1) ความชัดเจนในการระบุปัญหาและความจ าเป็นในการพัฒนา 
2) ความชัดเจนในการระบุความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
3) การน าองค์ความรู้ที่จ าเป็นมาใช้ในการพัฒนา 
4) ความชัดเจนในการระบุความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
5) การน าข้อมูลพื้นฐานมาใช้ในการวางแผน 
6) การวิเคราะห์สถานการณ์ 
7) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและขีดสมรรถนะภายในต าบล (SWOT Analysis) 
๘) การเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๙) การน าเครื่องมือทางการบริหารมาใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑๐) มาตรฐานในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑๑)  การรับฟังความคิดเห็น 
๑๒)  ความสัมพันธ์เชื่อมโยง 
๑๓)  ความครอบคลุมภาระงานที่ต้องด าเนินการเพ่ือก้าวไปสู่ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ 

ก าหนด 
๑๔)  ระดับของพลังขับเคลื่อนไปสู่ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด 
๑๕)  ความถูกต้องตามหลักวิชาการด้านการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 



ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
เรื่อง   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

--------------------------------------- 

ด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   ได้พิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  
ข้อ 17 (3)   เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  เมื่อวันที่  28  ตุลาคม  2564  และ
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชได้อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570)  เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  เรียบร้อยแล้ว    

อาศัยอำนาจตามข้อ  17   แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.๒๕61  จึงประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   ต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  28  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕64 

(นายภาวินทร์   ณ พัทลุง) 
  รองนายกเทศมนตรี  ปฏิบัติราชการแทน 
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 




