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 บทท่ี ๑ 
บทนํา 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย     ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
พ.ศ.2548   หมวด 3   ข�อ 16   กําหนดให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 
“แผนยุทธศาสตร�การพัฒนา  หมายความว�า” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
ท่ีกําหนดยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน     ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน�   พันธกิจ    
และจุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตท่ีสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ    แผนการ
บริหารราชการแผ�นดิน   ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัด  อําเภอ    และแผนชุมชน 

การจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา      จึงมีความสําคัญอย�างยิ่งต�อการพัฒนาเทศบาลนคร 
นครศรีธรรมราช   เนื่องจากแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาเป<นแผนพัฒนาท่ีมุ�งไปสู�สถานการณ�ท่ีต�องการให�เกิดข้ึน  
ในอนาคตเพ่ือใช�เป<นกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   และเป<นแนวทางใน 
การจัดทําแผนพัฒนาสามป@ ให�มุ�งไปสู�เปAาประสงค�ได�อย�างเท�าทันกับการเปลี่ยนแปลง สอดรับกับสภาพปBญหา/ 
ความต�องการของประชาชนในท�องถ่ิน โดยจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างจํากัดให�เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
สูงสุด    และตอบสนองความต�องการของประชาชนได�อย�างแท�จริง 
 
ลักษณะของแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
  แผนยุทธศาสตร�การพัฒนา   เป�นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค�กรปกครองส!วน
ท#องถ่ิน    ท่ีกําหนดยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนาขององค�กรปกครองส!วนท#องถ่ิน  ซ่ึงแสดงถึง  วิสัยทัศน�  
พันธกิจ  และจุดมุ!งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตอย!างเป�นระบบ   โดยสอดคล#องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห!งชาติ     แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดและกลุ!มจังหวัด   แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กร
ปกครองส!วนท#องถ่ินในเขตจังหวัด   นโยบายของผู#บริหารท#องถ่ินท่ีแถลงต!อสภาท#องถ่ิน  และแผนชุมชน   
 
วัตถุประสงค�ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
  1. เพ่ือเป<นกรอบในการกําหนดทิศทาง แนวทางในการพัฒนาท่ีนําไปสู�การแก�ไขปBญหาและ
ตอบสนองความต�องการของประชาชนในเขตเทศบาลนครนครนครศรีธรรมราช 

2. เพ่ือให�การพัฒนามีเปAาหมายท่ีชัดเจนและมีความสอดคล�องกับศักยภาพของเทศบาลนคร 
นครศรีธรรมราช 

3. เพ่ือเปEดโอกาสให�ประชาชนได�แสดงความคิดเห็น   และมีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนา 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เพ่ือพัฒนาไปสู�เปAาหมายอันพึงประสงค�ในอนาคต 

4. เพ่ือใช�เป<นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามป@เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
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ข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 
  ข้ันตอนท่ี ๑  การเตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 
    กองวิชาการและแผนงาน  เป�นหน!วยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดทําแผนพัฒนาท#องถ่ิน จะต#อง
พบผู#บริหารเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค�  ความสําคัญ   แนวทางและข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา      
แล#วจัดทําโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   เสนอผ!านปลัดเทศบาล    
ให#ผู#บริหารอนุมัติโครงการ 
 

  ข้ันตอนท่ี ๒  การรวบรวมข*อมูลและป,ญหาสําคัญ 
  2.๑  การจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา    จะต�องรวบรวมและจัดทําฐานข�อมูลข�าวสารให�
ครบถ�วน  ทันสมัย   ซ่ึงได�แก�ข�อมูลเบ้ืองต�นในด�านการเมืองการปกครอง   เศรษฐกิจ  สังคม ฯลฯ    โดยข�อมูล
ควรแสดงแนวโน�มท่ีเปลี่ยนแปลงไป  แสดงค�าเฉลี่ยร�อยละ  และการวิเคราะห�ข�อมูล  ตลอดจนการให�ความเห็น   
ซ่ึงข�อมูลท่ีควรจัดทําได�แก�  ข�อมูลประชากร อาชีพ  และรายได�  สุขภาพ  การศึกษา  ทรัพยากร  การคมนาคม
ขนส�ง  การพาณิชย�  การลงทุน  อุตสาหกรรมและข�อมูลงบประมาณ  เป<นต�น 
  ๒.2  การรวบรวมปBญหาสําคัญของเทศบาล      โดยมีการประชุมประชาคมรับฟBงปBญหาและ
ความต�องการของประชาชน ข�อมูลปBญหาสําคัญของท�องถ่ินจะช�วยในการกําหนดยุทธศาสตร�  เพ่ือแก�ไขปBญหา
การวิเคราะห�ปBญหา     และเลือกปBญหาท่ีเหมาะสมเพ่ือนํามากําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนา     เพ่ือตอบสนอง
ปBญหาความต�องการของสาธารณชน   
  2.3 รวบรวมแผนยุทธศาสตร�ท่ีสําคัญของชาติ       ได�แก� การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ�นดิน ยุทธศาสตร�ประเทศ  ยุทธศาสตร�การ 
พัฒนาพ้ืนท่ี   ยุทธศาสตร�การพัฒนากลุ�มจังหวัด    ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัด/อําเภอ  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด    ตลอดจนนโยบายผู�บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
เพ่ือให�การพัฒนามีความสอดคล�องและเป<นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

  ข้ันตอนท่ี ๓  การวิเคราะห�ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของเทศบาลใน
ป,จจุบัน 
  เป�นการประเมินโดยวิเคราะห�ถึงโอกาส     และภาวะคุกคาม     หรือข#อจํากัดอันเป�นสภาวะ
แวดล#อมภายนอก  ท่ีมีผลต!อการพัฒนาด#านต!างๆ ของท#องถ่ิน  รวมท้ังวิเคราะห�จุดอ!อน   จุดแข็ง  ของท#องถ่ิน      
อันเป�นสภาวะแวดล#อมภายในท#องถ่ิน     ซ่ึงท้ังหมดเป�นการประเมินสถานภาพของท#องถ่ินในป7จจุบัน  โดยใช#
เทคนิค  SWOT  analysis การพิจารณาถึงป7จจัยภายใน  ได#แก! จุดแข็ง (Strength = S)  จุดอ!อน (Weak= w)  
และป7จจัยภายนอก  ได#แก!  โอกาส  (Opportunity= O)    และอุปสรรค (Threat=T)  เป�นเครื่องมือ 
 

  ข้ันตอนท่ี ๔  การกําหนดวิสัยทัศน� (vision)  และกําหนดพันธกิจ (mission) 
  วิสัยทัศน�  (Vision)  หมายถึง  ถ#อยแถลงระบุถึงสภาพการณ�ในอุดมคติ  ซ่ึงเป�น “จุดหมาย”  
ท่ีเทศบาลต#องการอะไร   เป�นอะไรในอนาคต   และจะเป�นไปได#เม่ือผลการวิเคราะห�ศักยภาพและการประเมิน
สถานภาพการพัฒนาเทศบาลในป7จจุบัน      ผนวกกับประวัติศาสตร�ของท#องถ่ิน    และความต#องการ   ความ 
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คาดหวังของทุกฝTายในท#องถ่ิน  ดังนั้น     การตอบคําถามว!าเทศบาลต#องทําอะไร  เพ่ือใคร  คําตอบท่ีเกิดข้ึน  
ก็คือ  ความหมายของคําว!า  “พัธกิจ”  
  พัธกิจ  (mission)  เป�นข#อความหรือถ#อยแถลงท่ีแสดงถึงลักษณะหรือขอบข!ายในการ
ดําเนินการของเทศบาลท่ีเก่ียวข#องกับองค�กร   หรือภาพลักษณ�ท่ีต#องการนําเสนอ   และปณิธานหรือปรัชญาใน
การดําเนินงานของเทศบาล    เป�นขอบเขตของบทบาทหน#าท่ีหลัก   หรือขอบเขตของกิจกรรมท่ีมุ!งเน#นเป�น
พิเศษของเทศบาล  จะต#องดําเนินการเพ่ือให#บรรลุวิสัยทัศน�ท่ีกําหนดไว# 

  การกําหนดภารกิจหลักมีแนวทางการดําเนินการแยกเป<นสองระดับ  คือ 
1. พันธกิจในลักษณะท่ีเป<นอาณัติท่ีได�รับมอบหมายจากสังคมหรือรัฐ  ซ่ึงได�แก� กฎ        
     ระเบียบข�อบังคับท่ีกําหนดอํานาจหน�าท่ีของเทศบาล 
2. พัธกิจท่ีเทศบาลมุ�งม่ันท่ีจะดําเนินการเพ่ือให�บรรลุวิสัยทัศน�ท่ีกําหนดไว� 
 

ข้ันตอนท่ี ๕  การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร�  (strategyissue) 
 ประเด็นยุทธศาสตร� หมายถึง  ประเด็นหลักท่ีต#องคํานึกถึง ต#องพัฒนา ต#องมุ!งเน#น   กระทํา

ได#โดยนําพัธกิจแต!ละข#อมาพิจารณาว!าในพันธกิจแต!ละข#อนั้นเทศบาลต#องดําเนินการอย!างไร  และต#องการให#
เกิดผลการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใด  

                              

         ข้ันตอนท่ี ๖  การกําหนดเปHาประสงค� (goal) ตามพัธกิจของแผนยุทธศาสตร� 
เป�นการกําหนดผลสําเร็จท่ีต#องการ   โดยนําพันธกิจมาพิจารณาว!าหากสามารถดําเนินการจน

ประสบความสําเร็จตามพันธกิจแล#วผู#มีส!วนได#เสียหรือเทศบาลจะได#ประโยชน�อย!างไร 
 

ข้ันตอนท่ี ๗  กําหนดตัวช้ีวัด (Key Performance Identification)  และคQาเปHาหมาย 
                (taGet) 
ตัวชี้วัดนี้จะเป�นตัวบ!งชี้ว!า  เทศบาลสามารถปฏิบัติงานบรรลุเปVาประสงค�ท่ีวางไว#ได#หรือไม! 

และตัวชี้วัดนี้จะเป�นตัวหลักในการกําหนดค!าเปVาหมาย  ดังนั้น ค!าเปVาหมาย  หมายถึง  ตัวเลขหรือค!าของ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ  ท่ีเทศบาลต#องการ  เป�นการกําหนดหรือระบุว!าในแผนงานนั้นๆ เทศบาลต#องการทําอะไร 
จํานวนเท!าใด  ภายในกรอบระยะเวลาเท!าใด 

 

ข้ันตอนท่ี ๘   การกําหนดกลยุทธ� (strategy) และการสร*างผลผลิต (out put/out 
come) 

กลยุทธ�  หมายถึง  สิ่งท่ีเทศบาลจะดําเนินการเพ่ือให#บรรลุเปVาประสงค�  และในการจะบรรลุ
เปVาประสงค�ข#อหนึ่งๆ นั้นมีป7จจัยใดบ#างท่ีมีผลต!อความสําเร็จ และจะต#องทําอย!างไรจึงจะไปสู!จุดนั้นได# 

การสร#างผลผลิต หมายถึง การทําโครงการพัฒนา กิจกรรม  เป�นกิจกรรมท่ีรองรับการ
ดําเนินการตามกลยุทธ�หรือแนวทางพัฒนาท่ีได#กําหนดไว# เพ่ือตอบโจทย�การพัฒนาให#เป�นรูปธรรม และจะต#อง
มีการติดตามและประเมินผลของโครงการพัฒนา งาน หรือกิจกรรมนั้นๆ ด#วย 



                                          - 4 -  
 
 
ข้ันตอนท่ี ๙  การอนุมัติและประกาศใช*แผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลจะนําผลท่ีได#จากข้ันตอนท่ี  ๑ – ๘  

จัดทําร!างแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาของเทศบาล     จากนั้นจะนําร!างแผนดังกล!าว     เสนอต!อคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล     เพ่ือพิจารณาและปรับปรุงก!อนนําเสนอต!อผู#บริหาร     ผู#บริหารท#องถ่ินพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช#แผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 
 
ประโยชน�ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 

1. เป<นเครื่องมือสําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไปสู� 
การปฏิบัติให�สอดคล�องกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและปBญหาความต�องการของประชาชน 

2. เป<นการกําหนดแนวทางเพ่ือให�บรรลุจุดมุ�งหมายของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   และ  
เปรียบเหมือนเข็มทิศในการพัฒนา  ทําให�การปฏิบัติงานเป<นไปในทิศทางเดียวกัน  ลดความซํ้าซ�อนและการสิ้น 
เปลืองทรัพยากรในการบริหาร 

3. เป<นการควบคุมการใช�จ�ายงบประมาณของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชให�เป<นไปตาม 
เปAาหมายและสอดคล�องกับนโยบายของรัฐบาลและเป<นการบริหารทรัพยากรท่ีมีอยู�ได�อย�างคุ�มค�ามี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล 

4. สามารถบริหารจัดการภารกิจติดตามและประเมินผล เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาเทศบาล 
นครนครศรีธรรมราชให�เกิดประโยชน�สูงสุดแก�ราชการ  และประชาชน 
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บทท่ี 2 
สภาพท่ัวไปและข�อมูลพื้นฐานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

สภาพทั่วไปของเมืองนครศรีธรรมราช 
 

                   เมืองนครศรีธรรมราช  
                    เมืองนครศรีธรรมราช  คือพ้ืนท่ีส�วนใหญ�ของเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช       เป นชุมชนท่ีมี
หลักฐานย&อนหลังไปมากกว�า  ๑,๕๐๐  ป, เมืองนี้ก�อตัวอยู�บนสันทรายท่ีเรียกว�า       หาดทรายแก&ว  ซ่ึงทอดตัว
ยาวตามแนวเหนือ-ใต& ทําให&การต้ังถ่ินฐานกระจายตัวอยู�บนสันทราย ตัวเมืองนครศรีธรรมราชจึงมีลักษณะยาวมา
จนถึงป9จจุบันผู&คนท่ีอาศัยอยู�ในเมืองนี้ส�วนหนึ่งคือ  คนไทย  ท่ีตั้งถ่ินฐานอยู�ดั้งเดิม  และอีกส�วนหนึ่งเกิดจากการ
อพยพย&ายถ่ิน  และการค&าจากอินเดียและจีน  และส�วนใหญ�คือ ชาวไทยมุสลิม  จากจังหวัดชายแดนภาคใต& 
 

 ชาวยุโรปท่ีเดินทางมาติดต�อค&าขายในอดีต  ให&ชื่อไว&ในแผนท่ีของตน เรียกเมืองนี้ว�า     ลิกอร= 
(Ligor)     จากประวัติความเป นมาของบ&านเมืองอันยาวนาน     จึงทําให&นครศรีธรรมราชมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม   มีขนบธรรมเนียม  ประเพณี   วิถีชีวิต  การนับถือศาสนาแตกต�างกันแต�อยู�รวมกันได&อย�างมีความสุข 
 

                    จากท่ีเคยเป นเมืองอิสระ และมีเมืองบริวารกว&างขวาง ค�อย ๆ คลี่คลายเป นส�วนหนึ่งของประเทศ
มีฐานะเป นมณฑล และจังหวัดในป9จจุบัน    ชุมชนบนสันทรายแห�งนี้ มีความเจริญและ มีความหนาแน�นข้ึนเป น
ลําดับ จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล&าเจ&าอยู�หัว  ได&จัดต้ังให&ชุมชนขนาดใหญ�เป นเขตปกครองท&องถ่ิน  
ชุมชนแห�งนี้เป นชุมชนหนึ่งท่ีได&รับการยกฐานะให&เป น    เทศบาลเมือง    และเทศบาลนครตามลําดับ    ป9จจุบัน
เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มิได&จํากัดอยู�แค�บนสันทราย  แต�จะขยายออกไปท้ังทางตะวันออกและตะวันตก
ของสันทรายจนมีเนื้อท่ีถึง ๒๒.๕๖ ตารางกิโลเมตร   มีประชากรเกินกว�า ๑๐๐,๐๐๐  คน 

ลักษณะทางภูมิศาสตร'ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ลักษณะท่ัวไป 
               จังหวัดนครศรีธรรมราชต้ังอยู�ระหว�างประมาณละติจูด ๘ องศา ถึง ๙ องศา ๑๐  ลิปดาเหนือ 
และ     ลองจิจูด ๙๙  องศา    ๑๕  ลิปดา     ถึง ๑๐๐ องศา ๑๐ ลิปดาตะวันออก    มีพ้ืนท่ี  ๙,๙๔๒.๕๐  
ตารางกิโลเมตร   มีอาณาเขตติดต�อกับจังหวัดต�าง ๆ ดังนี้ 
 

         ทิศเหนือ  ติดต�อกับจังหวัดสุราษฏร=ธานี และอ�าวบ&านดอน อําเภอขนอม เป นอําเภอ 

                                         เหนือสุด 
      ทิศใต&  ติดต�อกับจังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดตรัง  อําเภอทางตอนใต&   
                                         ได&แก� อําเภอหัวไทร  อําเภอชะอวด  อําเภอทุ�งสง  และอําเภอบางขัน 
               ทิศตะวันออก ติดต�อกับอ�าวไทยมีชายฝ9Qงทะเลยาว  ๒๒๕ กิโลเมตร  อําเภอท่ีติดต�อกับอ�าว  
                                         ไทย คืออําเภอขนอม    อําเภอสิชล   อําเภอท�าศาลา   อําเภอเมือง 
                                         นครศรีธรรมราช อําเภอปากพนัง  และอําเภอหัวไทร 
             ทิศตะวันตก ติดต�อกับจังหวัดสุราษฏร=ธานี  และจังหวัดกระบ่ี  อําเภอทางทิศตะวันตก  
    ได&แก� อําเภอบางขัน  อําเภอทุ�งใหญ�  อําเภอถํ้าพรรณรา   อําเภอฉวาง 
   อําเภอพิปูน  และอําเภอนบพิตํา 
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ลักษณะภูมิประเทศ 
 

                    จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเทือกเขานครศรีธรรมราชและเทือกเขาบรรทัด  ทอดยาวตามแนว 
เหนือ-ใต&  อยู�บริเวณตอนกลางของจังหวัด จึงอาจแบ�งภูมิประเทศออกเป น ๓ ส�วน ต�อไปนี้ 
 

                    ส+วนท่ี ๑ เขตท่ีราบชายฝ9Qงตะวันออก    เป นท่ีราบมีอาณาเขตต้ังแต�เทือกเขานครศรีธรรมราช 
และเทือกเขาบรรทัดไปทางตะวันออก     จนถึงชายฝ9Qงทะเลอ�าวไทย มีแม�น้ําลําคลองท่ีมีต&นน้ําบริเวณเทือกเขาลง
สู�ทะเลหลายสายอยู�ตลอดท้ังป,  และบางตอนเป นปUาพรุขนาดใหญ�  เขตท่ีราบนี้มีพ้ืนท่ีตั้งแต�ตอนเหนือสุดของ
จังหวัด  และค�อยมีอาณาเขตกว&างข้ึน  เม่ือลงไปทางทิศใต&เหมาะสําหรับการทํานา ทําสวน เลี้ยงสัตว=  และทําการ
ประมงชายฝ9Qงเป นเขตท่ีมีประชากรหนาแน�น  เป นท่ีตั้งของอําเภอขนอม   สิชล    ท�าศาลา   ปากพนัง  หัวไทร  
เชียรใหญ�  ชะอวด  เฉลิมพระเกียรติ  และพระพรหม 
 

          ส+วนท่ี ๒   เขตท่ีราบเชิงเขาตะวันตก  มีลักษณะเป นท่ีราบลูกฟูก  มีอาณาเขตจากเทือกเขา 
นครศรีธรรมราชไปทางตะวันตก  ต&นน้ําจากเชิงเขาด&านนี้ไหลลงสู�ทะเลอันดามัน  เป นแม�น้ําตรังและไหลลงสู�อ�าว
ไทย คือ แม�น้ําตาป, นอกจากจะเป นเขตท่ีอุดมสมบูรณ=  ด&วยแร�ธาตุแล&ว เป นเขตท่ีมีการทําสวนยางพารา
มากท่ีสุดของจังหวัด  การทําสวนผลไม&มีกระจายอยู�ท่ัวไป  อําเภอท่ีมีประชากรหนาแน�นได&แก�  อําเภอทุ�งสง  และ
อําเภอฉวาง  เขตท่ีราบเชิงเขาด&านนี้แผ�ขยายกว&างขวางออกไปถึงจังหวัดตรัง  จังหวัดกระบ่ี และจังหวัด
สุราษฏร=ธานี  อําเภอท่ีอยู�ในเขตนี้  ได&แก� อําเภอพิปูน  ฉวาง  ทุ�งใหญ�  ทุ�งสง  บางขัน  ถํ้าพรรณรา  นาบอน และ
อําเภอช&างกลาง 
 

                    ส+วนท่ี ๓  เขตเทือกเขาตอนกลาง  อยู�ระหว�างท่ีราบชายฝ9Qงทะเลตะวันออก และท่ีราบเชิงเขา 
ตะวันตกมีอาณาเขตต้ังแต�ตอนเหนือสุดของจังหวัดไปถึงใต&สุด   เทือกเขานครศรีธรรมราช มียอดสูงสุดคือเขาหลวง  
รัฐพยายามท่ีจะอนุรักษ=เขาดังกล�าวนี้ เป นเขตปUา  จึงจัดต้ังเป นเขตอุทยานแห�งชาติ  เช�น    เขตอุทยานแห�งชาติ
เขาหลวง  อุทยานแห�งชาติน้ําตกโยง   อุทยานแห�งชาติเขานัน       เป นต&น  มีการต้ังถ่ินฐานของประชาชนมา
ก�อนท่ีจะประกาศเป นเขตอุทยานแห�งชาติ  จึงมีชุมชนอยู�ระหว�างภูเขาและเชิงเขาตอนกลาง   
ส�วนใหญ�มีอาชีพด&านเกษตรกรรม  พ้ืนท่ีในเขตนี้ มีธรรมชาติท่ีสวยงาม ประกอบด&วย ปUาไม&  น้ําตก  และลําธารท่ี
ใสสะอาด  เป นแหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติมีสิ่งอํานวยความสะดวกด&านการท�องเท่ียวต�าง ๆ พร&อมท่ีจะรับ
นักท�องเท่ียวได& อําเภอท่ีอยู�ในเขตนี้ ได&แก� อําเภอพรหมคีรี ลานสกา  ร�อนพิบูลย=    จุฬาภรณ=  และอําเภอนบพิตํา 

 

ลักษณะภูมิอากาศ 
 

                    ภูมิอากาศของจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีลักษณะเช�นเดียวกับจังหวัดอ่ืน ๆ ของภาคใต&ท่ีติดต�อกับ
อ�าวไทย อิทธิพลสําคัญต�อภูมิอากาศของจังหวัด  คือลมมรสุม  และเทือกเขาตอนกลาง รวมท้ังอิทธิพลของลมพายุ
หมุนท่ีพัดเข&ามาในรอบป,    ลักษณะภูมิอากาศของภาคใต&เป นเขตภูมิอากาศแบบมรสุมร&อน   (Tropical 
Monsoon) อุณหภูมิจะสูงตลอดท้ังป,  ช�วงเดือน พฤษภาคม     ถึงเดือนสิงหาคมจะได&รับอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต&  ซ่ึงเป นลมร&อนชื้นพัดเข&าสู�ชายฝ9Qงทะเลตะวันตกของภาคใต&ทําให&พ้ืนท่ีด&านตะวันตกของเทือกเขา
นครศรีธรรมราช  มีฝนตกมาก       ส�วนบริเวณชายฝ9Qงตะวันออกมีฝนตกน&อยกว�า  ช�วงเดือน กันยายน – ตุลาคม  
จะมีลมพายุหมุน  เช�น    ดีเปรสชั่นทําให&เกิดฝนตกท่ัวไปท้ังจังหวัด  ช�วงเดือนพฤศจิกายน  ไปจนถึง เดือน
มกราคม  ลมมรสุมจะเปลี่ยนทิศทางพัดมาจาก     ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยท่ัวไปลมนี้จะเป นลมหนาวและ
แห&งแล&ง  แต�พ้ืนท่ีชายฝ9Qงทะเลด&านอ�าวไทย  โดยเฉพาะนครศรีธรรมราชด&านอ�าวไทยจะมีฝนตกชุก  เป นเหตุให&เกิด
น้ําท�วมได&ทุกป,  หลังจากนั้นจะเป นระยะท่ีฝนท้ิงช�วง คือ เดือนกุมภาพันธ=ถึง เดือนเมษายน  ช�วงนี ้
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อากาศจะร&อนและแห&งแล&ง 
 

การคมนาคม 
                    นครศรีธรรมราช เป นจังหวัดท่ีมีโครงสร&างพ้ืนฐานด&านการขนส�งท่ีค�อนข&างสมบูรณ= มีทางหลวง
คลุมท่ัวท้ังจังหวัด ท้ังระบบทางหลวงสายประธาน  ทางหลวงสายรอง ทางหลวงจังหวัด และทางหลวงชนบท จึง
ทําให&การขนส�งทางรถยนต= ท้ังการขนส�งผู&โดยสารและขนส�งสินค&าตามเส&นทางหลวงมีความสะดวกเป นอย�างดี  
เส&นทางรถไฟสายใต&ผ�านหลายอําเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีชุมทางขนาดใหญ� ท่ีอําเภอทุ�งสง ขบวนรถไฟ
สายใต&ทุกขบวนจะต&องผ�านชุมทางแห�งนี้ และมีขบวนรถท่ีมีสถานีนครศรีธรรมราช เป นต&นทางและปลายทางการ
ขนส�ง 
                    นครศรีธรรมราช     มีท�าอากาศยานพาณิชย=ท่ีมีสายการบินขนส�งผู&โดยสารบินตรงระหว�าง
นครศรีธรรมราช  และกรุงเทพมหานคร   เป นประจําทุกวัน   วันละหลายเท่ียวบิน 
                    บริเวณชายฝ9Qงทะเลมีการขนส�งทางน้ําเสริม  การขนส�งทางบก    มีท�าเรือท่ีปากพนัง     ขนอม 
ท�าศาลา และหัวไทร  เป นต&น 
                     ระบบการขนส�งทางท�อท่ีนํากcาซจากอ�าวไทยมาข้ึนท่ีอําเภอขนอม  เพ่ือปdอนโรงงานแยกกcาซและ
โรงไฟฟdาท่ีอําเภอ นั้น 
 
การขนส+งผู�โดยสารและสินค�ามีรายละเอียด โดยสังเขป ดังนี้ 
 

               ๑. การขนส+งทางอากาศ    มีสายการบินท่ีมีเท่ียวบินระหว�างนครศรีธรรมราช และกรุงเทพมหานคร  
มีตารางเวลาบิน  ดังนี้ 
 

๑ สายการบินนกแอร=   
 

วัน 
กรุงเทพฯ (เดือนเมือง)  -  นครศรีธรรมราช 

วัน 
นครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ  (ดอนเมือง) 

เที่ยวบิน ออกเวลา (น.) ถึงเวลา น.) เที่ยวบิน ออกเวลา  (น.) ถึงเวลา น.) 
ทุกวัน DD7804 06.00 07.10 ทุกวัน DD7805 07.40 08.50 
ทุกวัน DD7808 09.15 10.25 ทุกวัน DD7809 10.55 12.05 
ทุกวัน DD7810 14.15 15.25 ทุกวัน DD7811 15.55 17.05 
ทุกวัน DD7814 17.35 18.45 ทุกวัน DD7815 19.15 20.25 
ทุกวัน DD7818 19.20 20.30 ทุกวัน DD7819 21.00 22.10 

 

               ๒  สายการบินแอร=เอเชีย  
   

วัน 
กรุงเทพฯ (เดือนเมือง)  -  นครศรีธรรมราช 

วัน 
นครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ  (ดอนเมือง) 

เที่ยวบิน ออกเวลา (น.) ถึงเวลา (น.) เที่ยวบิน ออกเวลา (น.) ถึงเวลา น.) 
ทุกวัน FD3188 06.45 08.00 ทุกวัน FD3189 08.40 09.55 
ทุกวัน FD3184 10.25 11.40 ทุกวัน FD3185 12.10 13.25 
ทุกวัน FD3186 14.35 15.50 ทุกวัน FD3187 16.15 17.30 

 
 

หมายเหตุ   วัน  และเวลา  อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได&  สามารถสอบถามรายละเอียดได&ท่ีท�าอากาศยาน      
               นครศรีธรรมราช  0-7536-9543  หรือ  นครดีซี  0-7531-2500 
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     2. การขนส+งทางรถไฟ  การเดินทางโดยรถไฟจากนครศรีธรรมราช  ไปยังปลายทางมีความสะดวกมาก 
มีท้ังขบวนรถด�วน รถเร็ว และรถท&องถ่ิน วันหนึ่ง ๆ หลายขบวน ดังนี้ 

ขบวน 
นครศรีธรรมราช  -  กรุงเทพฯ (หัวลําโพง) กรุงเทพฯ(หัวลําโพง) - นครศรีธรรมราช 
ออกเวลา (น) ถึงเวลา (น.) ออกเวลา (น) ถึงเวลา (น.) 

รถเร็ว 13.00 04.45 17.35 09.05 
รถด�วน 15.00 05.35 19.30 09.55 

รถท&องถ่ิน 
นครศรีธรรมราช - สุไหงโกลก สุไหงโกลก - นครศรีธรรมราช 

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

 
รถท&องถ่ิน 

นครศรีธรรมราช - ยะลา ยะลา - นครศรีธรรมราช 
ออกเวลา (น) ถึงเวลา (น.) ออกเวลา (น) ถึงเวลา (น.) 

10.05 17.20 06.30 13.55 
 

รถท&องถ่ิน 
นครศรีธรรมราช - พัทลุง พัทลุง - นครศรีธรรมราช 

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

 
           นอกจากนี้ ขบวนรถไฟสายใต&ทุกขบวนจะต&องผ�านชุมทางทุ�งสง  อํานวยความสะดวกในการเดินทางไป
และกลับจากนครศรีธรรมราช ได&แก� 

  (1)  ขบวนรถด�วนพิเศษ  กรุงเทพฯ -  บัตเตอร=เวอร=ต 
            (๒)  ขบวนรถด�วนพิเศษ   กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก 

(๓)  ขบวนรถเร็ว   กรุงเทพฯ – ยะลา 
(๔)  ขบวนรถด�วน   กรุงเทพฯ – ตรัง 
(๕)  ขบวนรถเร็ว   กรุงเทพฯ – กันตัง 
(๖)  ขบวนรถด�วนพิเศษ ดีเซลราง   กรุงเทพฯ – ยะลา 

          ๓. การขนส+งทางรถยนต'  ระบบทางหลวงภายในจังหวัดและติดต�อกับจังหวัดอ่ืน ทําให&การขนส�ง
ผู&โดยสารและสินค&าทางรถยนต= มีความสะดวกท้ังภายในจังหวัดภาคใต& และภาคอ่ืนของประเทศทางหลวงสาย
สําคัญมี ดังต�อไปนี้ 

(๑)   ทางหลวงหมายเลข 41 เป นทางหลวงท่ีแยกจากทางหลวงหมายเลข 4   ท่ี  

       จังหวัดชุมพร  ผ�านจังหวัดสุราษฏร=ธานี นครศรีธรรมราช และบรรจบทาง 

                              หลวงหมายเลข 4   ท่ีจังหวัดพัทลุง  

(2)   ทางหลวงหมายเลขท่ี 401 เริ่มต&นท่ีอําเภอตะก่ัวปUา  จังหวัดพังงา  ตัดกับทาง   
       หลวง  หมายเลข 41 ท่ีสุราษฏร=ธานี      ผ�านจังหวัดสุราษฏร=ธานีเข&าสู�จังหวัด  
       นครศรีธรรมราชท่ีอําเภอขนอม ปลายทางท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 (3)   ทางหลวงหมายเลข 403 เริ่มท่ีอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช ไปบรรจบกับทาง 
       หลวงหมายเลข 41 ท่ีอําเภอร�อนพิบูลย=   ผ�านอําเภอทุ�งสง    เข&าสู�จังหวัดตรัง   
       ปลายทางท่ีอําเภอกันตัง 
(4)  ทางหลวงหมายเลข 408 เริ่มท่ีอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช ผ�านอําเภอหัวไทร  
      เลียบชายฝ9Qงทะเลด&านอ�าวไทยไปยังจังหวัดสงขลา 
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                    นอกจากนี้ยังมีทางหลวงจังหวัดและทางหลวงชนบทอีกมากท่ีทําให&การเดินทางระหว�างอําเภอ
เป นไปด&วยความสะดวก มีบริษัทเดินรถท้ังของภาครัฐและเอกชนท่ีบริการขนส�งผู&โดยสารระหว�างนครศรีธรรมราช
กับจังหวัดอ่ืนๆ โดยรถบัสปรับอากาศ    และรถบัสธรรมดา ดังนี้ 
 รถบัสปรับอากาศ 

� กรุงเทพมหานคร -  นครศรีธรรมราช 
� กรุงเทพมหานคร -  นครศรีธรรมราช - สงขลา 
� กรุงเทพมหานคร -  นครศรีธรรมราช - หาดใหญ� 
� นครศรีธรรมราช  –  ภูเก็ต 
� นครศรีธรรมราช  –  สุราษฏร=ธานี 
� นครศรีธรรมราช  –  สงขลา 
� นครศรีธรรมราช  –  กระบ่ี 
� นครศรีธรรมราช  –  หาดใหญ� 
� นครศรีธรรมราช  –  ระนอง 
� นครศรีธรรมราช  –  สุไหงโกลก 
� นครศรีธรรมราช  –  เกาะสมุย   
� นครศรีธรรมราช  -  พังงา 
� นครศรีธรรมราช  -  ป9ตตานี 
� นครศรีธรรมราช  -  นราธิวาส 

               รถบัสธรรมดา 
� นครศรีธรรมราช  –  หาดใหญ� 
� นครศรีธรรมราช  –  สุราษฏร=ธานี 
� นครศรีธรรมราช  –  สงขลา 
� นครศรีธรรมราช  –  บ&านส&อง 
� นครศรีธรรมราช  -  ปากพนัง 
� นครศรีธรรมราช  -  ทุ�งสง 

สถานท่ีท+องเท่ียวเมืองนครศรีธรรมราช 
                   1.  วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร   ต้ังอยู�ริมถนนราชดําเนิน  ตําบลในเมือง   วัดพระมหาธาตุ 
เป นพระอารามหลวงชั้นเอก    ชั้นบวรมหาวิหาร    ตํานานกล�าวว�า    นางเหมชลา   และเจ&าชายธนกุมารเป น
ผู&นําเสด็จพระบรมธาตุมาประดิษฐาน  ณ  หาดทรายแก&ว ต�อมาพระเจ&าศรีธรรมโศกราชทรงสร&างเมือง
นครศรีธรรมราชข้ึนพร&อมการก�อสร&างเจดีย=ข้ึนใหม� ภายในวัดพระมหาธาตุฯ มีวิหารท่ีมีความสําคัญหลายองค= 
ประดิษฐานพระวิหารหลวงซ่ึงมีความงามตามแบบศิลปสถาป9ตยกรรมสมัยอยุธยา วิหารสามจอม วิหารท่ีมี
พระพุทธรูปทรงเครื่องอย�างกษัตริย=นามว�า “พระศรีธรรมโศกราช” ประดิษฐานอยู�วิหารพระมหาภิเนษกรม  (พระ
ทรงม&า)   วิหารทับเกษตร  ส�วนวิหารเขียน      และวิหารโพธิ์ลังกานั้นเป นสถานท่ีจัดแสดงโบราณวัตถุท่ีพระ
พุทธศาสนิกชนถวายเป นพุทธบูชา 
                    2.  พิพิธภัณฑสถานแห+งชาติ นครศรีธรรมราช ต้ังอยู�ในเขตตําบลในเมือง    พิพิธภัณฑ=เปrดเม่ือ
ป, พ.ศ.  2517       จัดแสดงโบราณวัตถุท่ีค&นพบในแถบภาคใต& 4 จังหวัด  ได&แก� จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง 
สุราษฎร=ธานี     และชุมพร      มีห&องแสดงศิลปหัตถกรรมของใช&พ้ืนบ&าน  และมีหนังสือเก�าท่ีหายาก  และ
หนังสือสําคัญอ่ืน ๆ 
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          3. พิพิธภัณฑ'เมืองนครศรีธรรมราช  จัดสร&างโดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ต้ังอยู�ใน
บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร= 84  (ทุ�งท�าลาด)  เป นพิพิธภัณฑ=เล�าเรื่องของเมืองนคร  ภายใน
พิพิธภัณฑ=  มีการจัดแสดง  เช�น  ปูชนียบุคคลแห�งประวัติศาสตร=เมืองนคร   ประวัติศาสตร=เมืองนครในยุคต�างๆ      
ศาสนา     ประเพณีต�างๆ   เรื่องราวเก่ียวกับวัดพระธาตุวรมหาวิหาร   และสถานท่ีท�องเท่ียวท่ีสําคัญของเมือง
นครศรีธรรมราช 

              4.  วัดสวนหลวง   ต้ังอยู�ถนนราชดําเนิน    เป นเขตเมืองพระเวียงอันเป นเมืองโบราณ มีวิหาร
ผนังตกแต�งด&วยปูนป9tนแบบนูนตํ่า 
                   5.  บ�านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย'สิน ต้ังอยู�เลขท่ี 10/18 ถนนศรีธรรมโศก ซอย 3 เป นผู&ท่ีได&รับ
รางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท�องเท่ียว (ไทยแลนด= ทัวริสซ่ึม อวอร=ด) ประจําป,  2539 รางวัลดีเด�นประเภท
วัฒนธรรมและโบราณสถาน บริเวณบ&านหนังตะลุงได&จัดแสดงเป นพิพิธภัณฑ=หนังตะลุง มีการแกะรูปหนังตะลุงการ
แสดงหนังตะลุงอย�างครบวงจร นักท�องเท่ียวเข&าไปชมได&ทุกวัน 
                    6. วัดสวนปBาน อยู�ใกล&สามแยกหอนาฬิกา ภายในโบสถ=มีจิตรกรรมแบบตะวันตก งดงามมาก    
เป นผลงานของนายแนบ  ทิชินพงศ=    ผู&มีผลงานดีเด�นด&านศิลปะชาวนครศรีธรรมราช 
                    7. พระพุทธสิหิงค' ประดิษฐานในบริเวณศาลากลางจังหวัด กษัตริย=ลังกาโปรดให&สร&างข้ึนเม่ือ 
พ.ศ.700 และมาอยู�ในประเทศไทยสมัยพ�อขุนรามคําแหงมหาราช ป9จจุบันพระพุทธสิหิงค=ในประเทศไทย มี 3 
องค=     คือ   ท่ีพิพิธภัณฑสถานแห�งชาติพระนคร      วัดพระสิงห=     จังหวัดเชียงใหม�      และพระพุทธสิหิงค= 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
                    8. จวนออกญาเสนาภิมุข  (ยามาดา นางามาซา) เป นชาวญ่ีปุUนเดิมชื่อ  ยามาดา นางามาซา มา
อยู�ในกรุงศรีอยุธยา      ในสมัยพระเจ&าทรงธรรม      และได&รับการแต�งต้ังเป นข&าหลวงใหญ�ไปปกครองเมือง 
นครศรีธรรมราช เม่ือป, พ.ศ.2172 ป9จจุบันมีบริเวณท่ีแสดงร�องรอยว�าเคยเป นจวนท่ีพักของออกญาเสนาภิมุข   
อยู�ถนนนางงาม    (ข&างศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช) 
                     9.  หอพระอิศวร อยู�ริมถนนราชดําเนิน เป นโบราณสถานในศาสนาพราหมณ= เป นท่ี
ประดิษฐานศิวลึงค=เป นสัญลักษณ=ของพระอิศวรและฐานโยนิ   รวมท้ังเทวรูปสําริดอีกหลายองค=   อาทิ   เทวรูป  
ศิวนาฎราชพระอุมา   และพระพิฆเนศป9จจุบันเทวรูปสําริดในหอพระอิศวร เป นของจําลองของจริงได&นําไปเก็บ
รักษาท่ีพิพิธภัณฑสถานแห�งชาตินครศรีธรรมราช 

           10. หอพระนารายณ' ต้ังอยู�ริมถนนราชดําเนินเป นโบราณสถานในศาสนาพราหมณ= อีกแห�ง
หนึ่ง ตรงกันข&ามกับหอพระอิศวร มีเทวรูปพระนารายณ=สลักจากหินทรายสีเทาทรงหมวกรูปกระบอกปลายสอบ 
และพระหัตถ=ขวาทรงสังข= กําหนดอายุราว พ.ศ. ท่ี 10-11 ป9จจุบันเก็บรักษาไว&ท่ีพิพิธภัณฑสถานแห�งชาติ
นครศรีธรรมราช     ท่ีตั้งอยู�ในหอพระนารายณ=เป นเทวรูปจําลอง 

           11.  กําแพงเมือง   อยู�ริมถนนราชดําเนิน    เป นกําแพงท่ีซ�อมข้ึนใหม�ตามรูปเดิมในสมัยต&น
กรุงรัตนโกสินทร=      เดิมสร&างในสมัยพระเจ&าศรีธรรมโศกราชเป นกําแพงดินประตูชัยเหนือ (ประตูไชยศักด์ิ)    
และประตูชัยใต& (ประตูชัยสิทธิ์) 
                     12. สนามหน�าเมือง ต้ังอยู�นอกกําแพงเมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือ เป นสนามรบในอดีตต�อมา
กลายเป นสถานท่ีใช&ประกอบพิธีกรรมและกิจกรรมท้ังของรัฐและราษฎร= เช�น เคยใช&เป นท่ีสร&างพลับพลารับเสด็จ 
พระเจ&าแผ�นดินรัชกาลต�าง ๆ เป นท่ีประกอบพิธีสงกรานต=ฝwกทหารและยุวชนทหาร และใช&เป นสถานท่ีจัดงาน
ประเพณีท่ีสําคัญของชาวนครรวมท้ังงานรื่นเริงอ่ืน ๆ 

 13.  ศาลาประดู+หกหรือศาลาโดหก อยู�ริมถนนราชดําเนิน เป นท่ีพักของคนเดินทางซ่ึงเข&าเมือง
ไม�ทันเพราะประตูเมืองปrดเสียก�อน ศาลาแห�งนี้ตั้งอยู�ระหว�างต&นประดู�  (ต&นโด)  หกต&น 
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                     14.  พระวิหารสูงหรือหอพระสูง   เป นปูชนียสถานท่ีสําคัญแห�งหนึ่งของเมือง 
นครศรีธรรมราช สันนิษฐานได&ว�าเป นสถาป9ตยกรรมและจิตรกรรมฝาผนังว�าสร&างในสมัยรัตนโกสินทร=ตอนต&น 
ภายในพระวิหารมีพระพุทธรูปป9tนดินเหนียว สันนิษฐานว�าสร&างในสมัย พ.ศ.ท่ี 23 – 24 หรือในสมัยอยุธยาตอน
ปลาย 
                   ๑5.  สระล�างดาบศรีปราชญ' เป นสระน้ําเก�าแก� เชื่อว�าเป นสระท่ีใช&ล&างดาบ เล�มท่ีใช&ประหาร 
ศรีปราชญ=  สมัยสมเด็จพระนารายณ=มหาราช   ซ่ึงมีความผิดจึงถูกเนรเทศมายังเมืองนครฯ  เม่ือศรีปราชญ=ทํา 
ความผิดอีกครั้ง  พระยานครศรีธรรมราช   จึงได&รับสั่งประหารชีวิต  (ป9จจุบันสระล&างดาบศรีปราชญ=อยู�ใน
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช) 
                   16.  เจดีย'ยักษ' เจดีย=สูงใหญ�เป นอันดับ 2 รองจากเจดีย=พระบรมธาตุอยู�ข&างสํานักงานเทศบาล 
นครนครศรีธรรมราช    สันนษิฐานว�าสร&างโดยโคทคีรีเศรษฐีชาวมอญ     กับบริวารท่ีอพยพหลบภัยมาอาศัยเมือง
นครศรีธรรมราช เม่ือประมาณ พ.ศ.1546 
                   17.  พระเงิน     ต้ังอยู�ติดกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    เดิมทีเล�าว�า     สมัยต&นกรุง
รัตนโกสินทร=   สมัยสงครามเก&าทัพ  ได&ยกมาตีนครศรีธรรมราช ประชาชนจึงนําปูนโบกทับองศ=    พระพุทธรูปซ่ึง
เป นเงิน ทําให&พระพุทธรูปรอดจากการถูกทําลายจากสงครามเก&าทัพของพม�า 
                   18.  กุฏิทรงไทยวัดวังตะวันตก    ต้ังอยู�ริมถนนราชดําเนินเป นนิวาสสถานของเจ&าจอมปราง   ป,   
พ.ศ. 2535     สมาคมสถาปนิกสยามคัดเลือกกุฏิวัดวังตะวันตกให&เป นอาคารอนุรักษ=ดีเด�นประเภทปูชนียสถาน
และวัดวาอาราม 
                   19.  เกHงจีนวัดประดู+และวัดแจ�ง    ต้ังอยู�ริมถนนราชดําเนินใกล&กับสนามกีฬาจังหวัด ก�อสร&างใน
สมัยต&นรัตนโกสินทร=เป นท่ีประดิษฐานมีบัวบรรจุอัฐิของพระยานคร    และเชื่อว�าเป นท่ีบรรจุอัฐิของสมเด็จ 
พระเจ&าตากสินมหาราช 

20.  บ+อน้ําศักดิ์สิทธิ์วัดหน�าพระลาน   บ+อน้ําศักดิ์สิทธิ์วัดเสมาเมือง   บ+อน้ําศักดิ์สิทธิ์วัด 
เสมาไชย     และบ+อน้ําศักดิ์สิทธิ์วัดประตูขาว   ซ่ึงต้ังอยู�บนถนนราชดําเนิน     ในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช     น้ําในบ�อน้ําศักด์ิสิทธิ์ดังกล�าวใช&ทําน้ําพระพุทธมนต=ในพระราชพีธีต�างๆ   เช�น   น้ําอภิเษก  
น้ําพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   น้ําพระพิพัฒน=สัตยา      

21.  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร' 84 (ทุ+งท+าลาด)     เป นสวนสาธารณะขนาดใหญ�มีเนื้อท่ี
ประมาณ 1,257 ไร�    ต้ังอยู�หลังสนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช   ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร=ฯ  มี
สวนสัตว=เปrด สวนนกนานาชนิด    สวนสุขภาพ   หอประชุมเมือง   พิพิธภัณฑ=เมือง  พุทธภูมิ ฯลฯ 
                    22. สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช       ต้ังอยู�ริมถนนราชดําเนินในสวนมีประดิษฐาน
พระราชานุสาวรีย=พระเจ&าศรีธรรมาโศกราช     ผู&ทรงสร&างเมืองนครศรีธรรมราช     และพระบรมธาตุเจดีย=เป น
สถานท่ีพักผ�อนหย�อนใจ    มีลานแสดงกิจกรรมและอาคารอนุรักษ=    
                  23.  ตลาดริมน้ําเมืองลิกอร'  ต้ังอยู�สองฝ9Qงริมคลองหน&าเมือง  จะเปrดทุกวันศุกร=สุดท&ายของ
เดือน  มีเวทีการแสดง  การจัดกิจกรรมการแสดงท่ีหลากหลาย  การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดสถานท่ีใหม�ๆ ทุก
เดือน  มีร&านค&าจําหน�ายของท่ีระลึก   และร&านจําหน�ายอาหาร 
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ข�อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

ประวัติการจัดตั้ง 
                   การปกครองท&องถ่ินในประเทศไทย เริ่มต้ังแต�สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล&าเจ&าอยู�หัว ในรัช
สมัยของพระองค=มีการปฏิรูปด&านการเมืองการปกครองหลายประการ          ท้ังนี้ โดยถือเอาแบบอย�างท่ีพระองค=
ทรงเห็นมาจากอารยประเทศ โดยเฉพาะในด&านการบริหารราชการแผ�นดิน  การบริหารราชการส�วนกลาง  
กําหนดให&มีกระทรวง ทบวง กรม ข้ึนเป นครั้งแรก ในภูมิภาคได&แบ�งประเทศออกเป นมณฑล และเริ่มจัดให&มีหน�วย
ปกครองท&องถ่ิน ในรูปสุขาภิบาลท่ีกรุงเทพมหานคร  เม่ือ  พ.ศ. 2440   และได&จัดต้ังสุขาภิบาล ในหัวเมืองแห�ง
แรก คือ สุขาภิบาลท�าฉลอม เมืองสมุทรสาคร เม่ือ พ.ศ.2448  และต้ังแต� พ.ศ. 2451 ได&มีการจัดต้ังสุขาภิบาล
ตามหัวเมืองต�างๆ ตามพระราชบัญญัติสุขาภิบาล     ซ่ึงกําหนดให&มีสุขาภิบาลสองประเภท คือ สุขาภิบาลเมือง 
และสุขาภิบาลตําบล เมืองนครศรีธรรมราชเป นเมืองหนึ่งท่ีสภาพความเจริญในยุคสมัยนั้นเห็นว�าควรจัดต้ัง
เป นสุขาภิบาลได& จากจดหมายเหตุสมัยรัชกาลท่ี 5 ได&กล�าวถึงการจัดต้ังสุขาภิบาลเมืองนครศรีธรรมราช สรุปได&ว�า 
พระยาศิริธรรมบริรักษ= ผู&ว�าราชการเมืองนครศรีธรรมราชได&ประชุมกรรมการผู&ใหญ�ผู&น&อย กํานัน ผู&ใหญ�บ&าน และ
พ�อค&าราษฎรท้ังหลายซ่ึงต้ังบ&านเรือนอยู�ในตําบลท+าวัง ตําบลคลัง ตําบลประตูไชยเหนือ ตําบลพระเส้ือเมือง  
ท&องท่ีอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชชี้แจงถึงประโยชน=แห�งการท่ีจะคิดจัดต้ังสุขาภิบาลในตําบลท้ัง 4  นี้ ท่ีประชุม
เห็นชอบว�า เป นประโยชน=ดีควรจะจัดข้ึน จึงได&ประชุมกําหนดเขตท่ีจะจัดการสุขาภิบาลต�อไป    และได&เสนอ
เรื่องราวการจัดต้ังผ�านทางสมเด็จพระเจ&าลูกยาเธอเจ&าฟdากรมขุนลพบุรี  ราเมศวร=      ข&าหลวงเทศาภิบาล 
ผู&สําเร็จราชการมณฑลนครศรีธรรมราช และเม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม ร.ศ.129 (พ.ศ.2453)    ผู&สําเร็จราชการ
มณฑลนครศรีธรรมราช ได&ส�งหนังสือท่ีเรียกว�า “ใบบอก” การขอจัดต้ังสุขาภิบาลเมืองนครศรีธรรมราชไปยัง
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย  และต�อมาเม่ือวันท่ี 4    กรกฎาคม ร.ศ. 129  เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย  คือ 
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ได&ทําหนังสือกราบบังคมทูล ขอพระบรมราชานุญาต  ออกประกาศใช&
พระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลเมืองนครศรีธรรมราช ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจ&าอยู�หัว ทรงมีพระราชกระแสว�า 
 

“ควรจะจัด แต+เขตนั้นไม+เข�าใจ อนุญาตโดยความเช่ือ ขอให�ผ+อนผันให�ดี เพราะ เมืองนครยังไม+สู�แน+น
หนาเหมือนเมืองสงขลา” 

 

เขตสุขาภิบาลเมืองนครศรีธรรมราชเม่ือแรกตั้ง 
กระทรวงมหาดไทยได&ประกาศกําหนดเขตสุขาภิบาลเมืองนครศรีธรรมราชเป นครั้งแรก  เม่ือวันท่ี 13  

สิงหาคม  ร.ศ.129    ดังนี้ 
 “ ด&านทิศเหนือจรดถนนซอยริมกําแพงวัดประดู�  ด&านใต&ตกถึงคลองไปท�าแพ       แลทุ�งนาตะวันออก 

กว&าง 15  เส&น    ด&านใต&จรดกําแพงเมืองตกท่ีคลองบ&านหัวท�า  และมุมกําแพงเมืองด&านตะวันออก   กว&าง  13  
เส&น 14 วา  ด&านตะวันออกจรดกําแพงเมืองและทุ�งนาหยาม ยาว 110 เส&น 18 วา    ด&านตะวันตกจรดคลองท�า
ดี  ฝ9Qงตะวันตก ยาว 107 เส&น 15 วา   เป นเขตสุขาภิบาล” 
หน�าท่ีของสุขาภิบาลเมืองนครศรีธรรมราชเม่ือแรกตั้ง 

ตามหนังสือกราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระเจ&าอยู�หัวกล�าวไว&ว�า “ส�วนการท่ีจะต&องจัดการในชั้นต&นนี้
คือ 

1. การรักษาความสะอาด 
2. การจําหน�ายยาและพยาบาลการเจ็บไข& 
3. ซ�อมแซมถนนท่ีชํารุดให&ดีข้ึน และได&ประมาณเงินรายจ�าย    สําหรับการท่ีจะต&องใช&ท้ังการประจํา   
    และการจร คือ               
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             (1)   ค�าจ&างคนขับเกวียน 2 คน คนๆ  หนึ่งป,ละ 180 บาท  รวมหนึ่งป, 360 บาท      
             (2)   ค�าจ&างคนกวาดและรักษาถนน 5 คน   คนหนึ่งป,ละ 180 บาท  เป นเงิน 900 บาท 
             (3)   ค�าซ้ือยา 240 บาท 
             (4)   ค�าจ&างคนพยาบาล 2 คนๆ  หนึ่งป,ละ 180 บาท   เป นเงิน 360 บาท  
             (5)   ค�าอาหารคนไข&ป,ละ 500 บาท 
             (6)   ค�าเครื่องใช&ทําท�อน้ําและซ�อมแซมถนน 1,000 บาท  
             (7)   ค�าเครื่องมือป,ละ 34 บาท 
             (8)   ค�าจ&างช�าง 1 คน ป,ละ 360 บาท   รวมท้ังสิ้นเป นเงิน 3,754 บาท  
 

พระยาศิริธรรมบริรักษ=  ได&สํารวจบ&านเรือนราษฎรในเขตสุขาภิบาลแล&วมีจํานวนเรือน 2,533 หลัง    
ส�วนเงินภาษีโรงร&านท่ีเก็บอยู�ตามอัตราเก�า เฉพาะเรือนท่ีอยู�ในเขตสุขาภิบาลนี้  จํานวนศก 128   เงิน 942  
บาท 
 

แนวทางการจัดหารายได�ของสุขาภิบาล 
ผลจากการสํารวจของผู&ว�าราชการเมือง รายรับท่ีเก็บได&ในกองสุขาภิบาลในเขต 4 ตําบล จะไม� 

เพียงพอกับรายจ�ายท่ีประชุมมีความเห็นว�าภาษีเรือนโรงร&านในเขตสุขาภิบาล   ควรจะแก&ไขจัดเก็บใหม�เพ่ิมข้ึนตาม
ประเภทของท่ีตั้งคือ 

(1) ตึกเรือนโรงอยู�ในท่ีประชุมชนริมถนนท่ีเจ&าของต้ังการค&าขาย    หรือไว&สินค&าเก็บห&องละ 4 บาท   
            ต�อป, ท่ีเจ&าของอยู�เองไม�ได&ตั้งค&าขาย หรือไว&สินค&าเก็บห&องละ 2 บาท ต�อป, 

(2) ตึกเรือนโรงอยู�นอกท่ีประชุมชนเก็บห&องละ 3  บาท  ต�อป,     ท่ีเจ&าของอยู�เองไม�ได&ตั้งค&าขายหรือ    
       ไว&สินค&า  เก็บห&องละ 1  บาท  50 สตางค=  ต�อป, 
(3)   ตึกเรือนโรงอยู�พ&นริมถนนเข&าไป  เก็บห&องละ 1  บาทต�อป, 
(4)   ตึกเรือนโรงท่ีเจ&าของไม�ได&อยู�เอง    สําหรับให&เช�าเก็บ 12   ชัก 1 ต�อป,   ในราคาเช�านี้ตามอัตรา   
      ท่ีจะเก็บใหม�  ประมาณ 1 ป, 4,000 บาท   หักกับรายจ�ายแล&วคงเหลือ  246 บาท  พอกับความ  
      ต&องการในเวลานี้ 

 

คณะกรรมการสุขาภิบาลชุดแรก 
ในการบริหารสุขาภิบาลเมืองนครศรีธรรมราช      ตามพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลหัวเมือง   

ร.ศ. 127   ได&กําหนดให&มีคณะกรรมการสุขาภิบาล     ซ่ึงเป นกรรมการโดยตําแหน�ง คณะกรรมการสุขาภิบาล
เมืองนครศรีธรรมราช  เม่ือแรกต้ังมีผู&ว�าราชการเมืองนครศรีธรรมราชเป นประธานกรรมการสุขาภิบาล โดย
ตําแหน�งและมีกรรมการโดยตําแหน�งดังนี้ 

1. ประธานกรรมการสุขาภิบาล พระยาศิริธรรมบริรักษ= 
2.  ปลัดฝUายสุขา   หม�อมเจ&าประสบประสงค= 
3.  นายอําเภอเมือง  หม�อมเจ&าประสบประสงค= 
4.  แพทย=สุขา   ขุนวิจิตรโอสถ 
5.  ช�าง    ขุนรองวิเศษ 
6.  กํานันตําบลท�าวัง  นายหมี 
7.  กํานันตําบลคลัง  พันหนู 
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8.  กํานันตําบลประตูไชยเหนือ หม่ืนวิจิตร 
9.  กํานันตําบลพระเสื้อเมือง พันช�วง     

 

รายงานการจัดสุขาภิบาล  ร.ศ. 130 
จากการจัดต้ังสุขาภิบาล  เม่ือเดือนสิงหาคม ร.ศ.129 ต�อมาเม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม  ร.ศ. 130  

คณะกรรมการสุขาภิบาลเมืองนครศรีธรรมราช  ได&จัดทํารายงานเก่ียวกับการจัดสุขาภิบาลเมือง 
นครศรีธรรมราช กราบทูลสมเด็จพระเจ&าน&องยาเธอ  เจ&าฟdากรมขุนลพบุรีราเมศวร= ข&าหลวงเทศาภิบาล  ผู&สําเร็จ
ราชการมณฑลนครศรีธรรมราช ท้ังนี้ได&แบ�งรายงานออกเป น  8 หมวด  คือ (1) ว�าด&วยการเก็บภาษี (2) ว�าด&วย
การใช&จ�าย (3) ว�าด&วยการบํารุง (4) ว�าด&วยการจัดสะอาด (5) ว�าด&วยจํานวนคนเกิดตายไปมาในเขตสุขาภิบาล (6) 
ว�าด&วยการเจ็บไข& (7) ว�าด&วยการพยาบาล และ (8) ว�าด&วยการศึกษา 

มีรายละเอียดท่ีน�าสนใจ   เช�น 
1. การจัดตั้งสํานักงานสุขาภิบาล  กล�าวไว&ว�า  ได&ซ�อมโรงพักพลตระเวนเก�าท่ีสามแยกในเมือง ข้ึนเป น

ท่ีว�าการกองสุขาภิบาล 1 หลัง  สําหรับจะได&รวบรวมการสุขาภิบาล     มาทําท่ีนี่ เป นท่ีบังคับการ   โรงนี้พ้ืนลาด 
ซิเมน ฝากระดาน หลังคาสังกะสี    กว&าง 3 วา 8  นิ้ว     ยาว 6 วา 10  นิ้ว   มีมุขด&านหน&า 

2. การสร�างสะพานราเมศวร'  กล�าวไว&ว�า “ อนึ่งใต&ฝUาพระบาท ได&พระราชทานเงินส�วนพระองค= ให&สร&าง
สะพานข&ามคลองท�าวังหนึ่งสะพาน เสาก�ออิฐพ้ืนสะพานเหล็กลาด       ซิเมนพนักเหล็กเป นลวดลาย  มีเสาเหล็ก 
และโคม 6 เสา โดยพระราชทานนามว�า  สะพาน ราเมศวร=    สิ้นเงิน 14,600 บาท   สะพานนับว�าเสร็จแล&ว  
เป นประโยชน=ทางการค&าขายและ มหาชนอย�างยิ่ง ด&วยท่ีนั่นเป นท่ีประชุมชน การไปมาค&าขายเจริญอยู�ท่ีนั่น เป น
อันมาก  

3. รายงานเก่ียวกับจํานวนราษฎร จากรายงานกล�าวว�าจํานวนราษฎรใน 4 ตําบลนี้  รวมชายหญิงท้ังสิ้น 
8,698 คน   คนเกิด 441 คน   ตาย 299 คน   มา 1,119 คน ไป 964 คน จํานวนคนท้ังสิ้นเพ่ิมข้ึน 293 
คน   คนท่ีเพ่ิมนี้ เป นพวกกุลีจีนรถไฟมากกว�าพวกอ่ืน 

4. รายงานว+าด�วยการพยาบาล  จากการรายงานกล�าวว�า ‘‘การพยาบาลตามท่ีกองสุขาภิบาลได&จัดใน
ศก 129 ได&จัดแต�เพียงจัดให&แพทย=สุขาภิบาลปลูกฝ,ให&ราษฎรในเขตสุขาภิบาล แต�ในเขตสุขาภิบาลมีโรงพยาบาล
ของมิชชันนารี 1 โรงชื่อว�าโรงพยาบาลศรีธรรมราช   ราษฎรมีการเจ็บไข&   ก็ได&ไปรักษาท่ีโรงพยาบาลนี้’’ 

5. รายงานว+าด�วยการศึกษา จากรายงานกล�าวว�า ในเขตสุขาภิบาลนี้ มีโรงเรียนประฐม (หมายถึง
โรงเรียนประถม) 2 โรง โรงเรียนมูล 4 โรง ส�วนโรงเรียนมิชชันนารี      (เทียบชั้นมูล 1 โรง)  มีนักเรียน 40 คน   
นักเรียนประโยคประถม 180 คน   ประโยคมูลรวม    นักเรียนมิชชันนารี ด&วย 19 คน รวมนักเรียนประถมและ
มูล  372 คน โรงเรียนมูลยังไม�ได&จัดต้ังข้ึน  แต�โรงเรียนประถม 2 โรงซ่ึงมีชั้นเตรียมคล&ายชั้นมูลรวมอยู�ด&วย  
โรงเรียนประถมท้ังสองมีนักเรียนท้ังหมด 362 คน ใน ศก 129 นักเรียนมากกว�า ศก 128   10 คน เทียบ
จํานวนเด็กท่ีมีอายุควรจะเข&าเรียนมี 2,322 คน เข&าเรียนแล&ว 372 คน หรือคิดถัวเป น 100 ละ 16 คน บัญชี
โรงเรียนและจํานวนนักเรียน ซ่ึงอยู�ในเขตสุขาภิบาล  จํานวน ศก 129 คือ 
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โรงเรียน ระดับมูล/ประถม จํานวนนักเรียน 

 

โรงเรียนศรีธรรมราช 
โรงเรียนราษฎร=ผดุงวิทยา 
โรงเรียนวัดท�ามอญ 
โรงเรียนเสมาเมือง 
โรงเรียนสวนปUาน 
โรงเรียนศรีธรรมราช 
โรงเรียนอเมริกัน 
 

 

ประถม 
ประถม 
   มูล 

 มูล   
   มูล 
   มูล 
   มูล 

 

๑๐๑ 
๗๙ 
๗๐ 
๔๒ 
๒๐ 
๒๐ 
๔๐ 

รวม  372  คน 
 

การเปล่ียนแปลงเขตสุขาภิบาลครั้งแรก 
   จากการบริหารสุขาภิบาลเมืองนครศรีธรรมราช ต้ังแต�ป,  พ.ศ.2453   ถึงป, พ.ศ. 2474    ในสมัยของ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล&าเจ&าอยู�หัวคณะกรรมการสุขาภิบาล   สมัยท่ี  พระยารัษฎานุประดิษฐ=  (สิน  เทพ
หัสดิน ณ อยุธยา)  ดํารงตําแหน�งประธานกรรมการสุขาภิบาลได&รังวัดตรวจสอบเขตของสุขาภิบาล ปรากฏว�าบาง
ด&านคลาดเคลื่อนไม�ตรงกับประกาศเดิม  คณะกรรมการสุขาภิบาลเมืองได&ประชุมปรึกษาหารือกันและลงมติว�า   
สมควรจะประกาศเปลี่ยนแปลงเขตให&ตรงกับความเป นจริง จึงได&ทําหนังสือผ�านสมุหเทศาภิบาลมณฑล
นครศรีธรรมราชไปยังกระทรวงมหาดไทย    และเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย    (สมเด็จพระเจ&าพ่ียาเธอเจ&าฟdา 
กรมพระนครสวรรค=วรพินิต) ได&นําความข้ึนกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาต    เม่ือวันท่ี 8  มีนาคม พ.ศ. 
2474  ซ่ึงกําหนดเขตสุขาภิบาลเมืองนครศรีธรรมราชใหม�ดังนี้ 

ก. ทิศเหนือ  จากหลักเขตหมายเลขท่ี 1   ซ่ึงอยู�ริมคลองเตยฝ9Qงตะวันตกเป นเส&นขนานจากริมถนนวัด
มะขามชุมฟากเหนือตรงไปติดกับริมคลองท่ีนั่น  และเลียบริมถนนวัดมะขามชุมฟากเหนือ  กับริมถนนซอยฟาก
เหนือ  ซ่ึงตรงข&ามถนนวัดมะขามชุมไปทิศตะวันออก  วัดจากปากถนนซอยนี้ออกไป 450 เมตร  จดหลักเขต
หมายเลขท่ี 2 
          ข. ทิศตะวันออก จากหลักเขตหมายเลขท่ี 2 เป นเส&นตรงไปทางทิศใต& จดหลักเขตหมายเลขท่ี 3 ท่ีรมิ
คลองหน&าเมืองฝ9Qงใต&ห�างจากมุมตะวันออกเฉียงเหนือของกําแพงเมือง    ไปทางทิศตะวันออก 250 เมตร     จด
ริมคลอง จากหลักเขตหมายเลขท่ี 3 เป นเส&นตรงไปทางทิศใต& จดหลักเขตหมายเลขท่ี  4 ท่ีมุมกําแพงเมืองมุม
ตะวันออกเฉียงใต& 

ค. ด�านใต�    จากหลักเขตหมายเลขท่ี 4   เลียบกําแพงเมืองด&านใต&ไปทางทิศตะวันตก     ต�อตรงจาก 
แนวกําแพงออกไปถึงคลองท�าดีฝ9Qงตะวันตกจดหลักเขตหมายเลขท่ี 5 

ง. ด�านตะวันตก  จากหลักเขตหมายเลขท่ี 5    เลียบคลองท�าดี   คลองท&ายวัง   คลองทุ�งปรัง    และ
คลองเตยฝ9Qงตะวันตกไปทางทิศเหนือจดหลักเขตหมายเลขท่ี 1 

 ก�อนการยกฐานะเป นเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชเม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม  พ.ศ. 2478  เมือง
นครศรีธรรมราชได&จัดการปกครองท&องถ่ิน ในรูปสุขาภิบาลมาต้ังแต�    13  สิงหาคม พ.ศ. 2453 เป นระยะเวลา 
25 ป,เศษ    ผู&ว�าราชการเมืองท่ีดํารงตําแหน�งประธานกรรมการสุขาภิบาลเมือง   ตามลําดับต�อไปนี้ 

1. พระยาศิริธรรมบริรักษ=    ( เย็น  สุวรรณป9ทม ) 
2. พระยาประชากิจกรจักร   ( ทับ มหาเปารยะ ) 
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3. พระยารัษฎานุประดิษฐ=    ( สิน เทพหัสดิน ณ อยุธยา ) 
4. พระยาสุรพลพิพิธ            ( เปdา สุมนดิษฐ= ) 
5. พระยาบุรีสราธิการ           ( โจ& กนิษฐรัต ) 
6. พระยาอรรถนิพนธ=ปรีชา     ( ประเสริฐ  อรรถนิพนธ=ปรีชา ) 
7. พระยาสุราษฎร=ธานี ศรีเกษตรนิคม   ( เต�า  ศตะกูรมะ )   

การเปล่ียนแปลงฐานะเปQนเทศบาล 

เม่ือวันท่ี  24  มิถุนายน  พ.ศ. 2475  ได&เกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย=เป นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย=ทรงเป นประมุข พระบาทสมเด็จพระปกเกล&า
เจ&าอยู�หัว ได&พระราชทานรัฐธรรมนูญเพ่ือใช&เป นหลักในการปกครองประเทศ เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475   
คณะผู&เปลี่ยนแปลงการปกครองมีนโยบายท่ีจะกระจายอํานาจสู�ท&องถ่ินให&ชัดเจนยิ่งข้ึน จึงได&ตราพระราชบัญญัติ 
จัดระเบียบเทศบาลข้ึนเป นครั้งแรก เม่ือ พ.ศ. 2476  กําหนดให&มีเทศบาล 3 ประเภท คือเทศบาลนคร   
เทศบาลเมือง    และเทศบาลตําบล     ท้ังนี้ให&ยกฐานะสุขาภิบาล ซ่ึงขณะนั้นมีอยู� 35 แห�ง ข้ึนเป นเทศบาล   
เม่ือป, พ.ศ. 2478    ตามแถลงการณ=ของกระทรวงมหาดไทย   เม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม 2478 
 

การบริหารเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชเม่ือแรกตั้ง 
 

                 ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล  พ.ศ.2476   ได&กําหนดให&เทศบาลเมืองมีสภาเมือง  เป น
ฝUายนิติบัญญัติ  และคณะมนตรีเมืองเป นฝUายบริหาร  สภาเมืองประกอบด&วยสมาชิกท่ีมาจากการเลือกต้ัง  แต�ใน
บทเฉพาะกาลในพระราชบัญญัติ  กําหนดว�าให&รัฐบาลแต�งต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและมีพ้ืนความรู&ตามท่ีจะได&
กําหนดไว&ในกฎกระทรวง  ให&เป นสมาชิกของสภาท&องถ่ินเหล�านั้น  เพ่ือให&เป นผู&เริ่มการ  สมาชิกสภาเมืองจากการ
แต�งต้ังครั้งแรกมี  จํานวน 54 คน     ส�วนคณะมนตรีเมือง  ได&กําหนดไว&ในพระราชบัญญัติว�า  ให&ข&าหลวงประจํา
จังหวัดเลือกต้ังคณะมนตรีเมืองข้ึนคณะหนึ่ง  ประกอบด&วยนายกมนตรีเมืองหนึ่งนาย และมนตรีเมืองอย�างน&อย   
2  นาย อย�างมาก  4 นาย การประชุมสภาเมืองครั้งแรกจัดข้ึน ณ ศาลาเทศบาลชั่วคราว  สนามหน&าเมือง   
เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2478 มีสมาชิกเข&าร�วมประชุม 51 คน  นายเสน  ศรีธรรม  สมาชิกอาวุโสรับเลือกเป น
ประธานท่ีประชุมชั่วคราว   

     หลังจากนั้นท่ีประชุมได&เลือก นายจิ้นฮวด ลีละพันธ'  เป นประธานสภาเมือง เลือกขุนพิทักษ'รัษฎากร   
(หมึก   เพชรศิริ)   เป นรองประธานสภาคนท่ี  1    และเลือกนายกล่ัน ช�างกลาง เป นรองประธานสภาคนท่ี 2
ส�วนฝUายบริหารเทศบาลเมือง    คือคณะมนตรีเมืองชุดแรก    เป นอํานาจของข&าหลวงประจําจังหวัด       พระยา
สุราษฎร'ธานี  เป นผู&แต�งต้ังคณะมนตรีเมือง  เม่ือแรกต้ังเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชประกอบด&วย 
  นายสวาท   มิตรกูล   นายกมนตรีเมือง 
  นายฮวดซุ�น   เหง�าพงศ=   มนตรีเมือง 
  นายต�วน   รัตนนาคินทร=   มนตรีเมือง 
นายสวาท    มิตรกูล นายกมนตรีเมืองได&ลาออกจากตําแหน�ง เม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ.2480 ข&าหลวงประจํา
จังหวัดนครศรีธรรมราช  จึงแต�งต้ังพระยาคณา ศัยสุนทร    เป นนายกมนตรีเมืองคนต�อมา   คณะมนตรีเมือง 
ประกอบด&วย 
  พระยาคณาศัยสุนทร          นายกมนตรีเมือง 
  นายพร&อม   รัตนโนภาส        มนตรีเมือง 
  นายตะวัน   รัตนนาคินทร=     มนตรีเมือง 
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การขยายเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช 

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช     ยังคงยึดเขตสุขาภิบาลเมือง
นครศรีธรรมราช เป นเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช ย&อนกลับไปในการประชุมสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ครั้งท่ี 10/2478   เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2478   ซ่ึงจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล  พ.ศ.
2476    เม่ือวันท่ี  5 ธันวาคม พ.ศ.2478    ท่ีประชุมได&พิจารณาญัตติของนายกิมฟอง ลักษณา สมาชิกสภา
จังหวัด เรื่องการขยายเขตเทศบาล ในญัตติให&เหตุผลว�า 

“ท่ีตลาดท+าแพนี้เปQนท่ีประชุม  ท้ังเปQนท+าเรือและท+ารถ  มักมีเหตุเกิดข้ึนบ+อยๆ ท่ีศาลามีไชยก็มีตลาด
เช+นเดียวกัน  ท้ังสองแห+งนี้ต�องการความอารักขาและบํารุงจากตํารวจเทศบาล  และเทศบาลจะได�รับ
ประโยชน'ในการตั้งตลาดและอ่ืนๆ หลายประการ  จึงเห็นว+าควรขยายเขตออกไปตามญัตติท่ีข�าพเจ�าเสนอ
มาแล�ว  ถ�าสภาเห็นพ�องด�วย  ขอให�เสนอเปQนลําดับไป” 

แต�การขยายเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช    เพ่ิงจะเกิดข้ึนเม่ือป,    พ.ศ. 2508     สมัยท่ีนายเหรียญ  
สร&อยสนธิ์ เป นนายกเทศมนตรี หรือประมาณ 30 ป, ภายหลังการยกฐานะสุขาภิบาลเมืองนครศรีธรรมราชเป น
เทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช  การขยายเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชครั้งท่ี 1 เป นการขยายไปทางทิศเหนือ 
ทิศใต&และทิศตะวันออก ดังปรากฏในพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช  เม่ือวันท่ี  
22  ตุลาคม 2508 ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล�ม  82  ตอนท่ี 96    เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2508  
ดังนี้     

ด�านเหนือ  ต้ังแต�หลักเขตท่ี 1 ซ่ึงต้ังอยู�ริมคลองเตยฝ9Qงตะวันตก  ตรงแนวเส&นต้ังฉากกับทางหลวงแผ�นดิน
สายนครศรีธรรมราช - ท�าแพ ตรง กม. 129. 183  ถึงหลักเขตท่ี 2 ซ่ึงต้ังอยู�ห�างจากศูนย=กลางทางหลวงแผ�นดิน
สายนครศรีธรรมราช - ท�าแพ 1,000 เมตร 

ด�านตะวันออก  จากหลักเขตท่ี 2   เป นเส&นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต&      ถึงหลักเขตท่ี 3           
ซ่ึงต้ังอยู�ริมคลองหน&าเมืองฝ9Qงเหนือ     ตรงริมคูขวาฝ9Qงตะวันออก 

จากหลักเขตท่ี 3   เป นเส&นตรงไปทางทิศใต&  ผ�านทางหลวงแผ�นดินสายนครศรีธรรมราช – ปากพนัง ตรง  
กม.1  ถึงหลักเขตท่ี 4  ซ่ึงต้ังอยู�ห�างจากศูนย=กลางทางหลวงแผ�นดินสายนครศรีธรรมราช – ปากพนัง 560 เมตร 

ด�านใต� จากหลักเขตท่ี 4  เป นเส&นตรงไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตท่ี 5  ซ่ึงต้ังอยู�ริมเหมืองวัดเพชรจริก
ฝ9Qงตะวันตกห�างจากศูนย=กลางทางหลวงแผ�นดินสายนครศรีธรรมราช – ร�อนพิบูลย=  250 เมตร 

ด�านตะวันตก  จากหลักเขตท่ี 5  เลียบตามริมเหมืองหลังวัดเพชรจริกฝ9Qงตะวันตกคลองหัวหว�องฝ9Qง
ตะวันตก  คลองท&ายวังฝ9Qงตะวันตก  คลองทุ�งปรังฝ9Qงตะวันตก  และคลองเตยฝ9Qงตะวันตก  ไปทางทิศเหนือ 

บรรจบหลักเขตท่ี 1  อย�างไรก็ตามความจําเป นท่ีต&องขยายเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชอีกครั้ง
หนึ่ง เกิดข้ึนเม่ือ พ.ศ.2536  สมัยท่ีนายสมนึก เกตุชาติ    เป นนายกเทศมนตรี ดังพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลง
เขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช    จังหวัดนครศรีธรรมราช  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2536  ดังต�อไปนี้ 

ด�านเหนือ  
จากหลักเขตท่ี 1  เป นเส&นเลียบแนวเส&นแบ�งเขตตําบลท�าวัง กับตําบลปากพูน ไปทางทิศตะวันออก ผ�านทางหลวง
แผ�นดินหมายเลข 4012 ต�อเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช ควบคุม – ท�าแพ และถนนอ&อมค�ายวชิราวุธ ถึงหลัก
เขตท่ี 2  ซ่ึงต้ังอยู�ตรงจุดท่ีแนวเส&นแบ�งเขตตําบลท�าวังกับตําบลท�าซัก  บรรจบกับแนวเส&นแบ�งเขตตําบลปากพูน 

ด�านตะวันออก 
จากหลักเขตท่ี 2   เป นเส&นเลียบแนวเส&นแบ�งเขตตําบลท�าวังกับตําบลท�าซักเลียบแนวเส&นแบ�งเขตตําบลคลังกับ
ตําบลปากนคร และเลียบแนวเส&นแบ�งเขตตําบลในเมืองกับตําบลปากนคร ไปทางทิศใต& ผ�านทางหลวงแผ�นดิน  
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หมายเลข 4013 ต�อเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชควบคุม - หัวไทร ถึงหลักเขตท่ี  3   ซ่ึงต้ังอยู�ตรงจุดท่ีแนวเส&น
แบ�งเขตตําบลในเมือง บรรจบกับแนวเส&นแบ�งเขตตําบลท�าเรือ  
          ด�านใต� 
                 จากหลักเขตท่ี 3  เป นเส&นเลียบแนวเส&นแบ�งเขตตําบลในเมือง กับตําบลท�าเรือ ไปทางทิศตะวันตก 
ผ�านทางหลวงแผ�นดิน หมายเลข 4017 ต�อเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช ควบคุม -  ระโนด  ถึงหลักเขตท่ี 4 ซ่ึง
ต้ังอยู�ริมคลองหัวหว�องฝ9Qงตะวันตก  
          ด�านตะวันตก 
                 จากหลักเขตท่ี 4   เป นเส&นเลียบริมคลองหัวหว�อง    ฝ9Qงตะวันตกเลียบริมคลองท�าวังฝ9Qงตะวันตก
และเลียบริมคลองท&ายวังฝ9Qงตะวันตก    ไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตท่ี 5  ซ่ึงต้ังอยู�ริมคลองท&ายวังฝ9Qงตะวันตก ตรง
จุดท่ีอยู�ห�างจากศูนย=กลางถนนเทวบุรีไปทางทิศใต&ตามแนวขนานระยะ 100 เมตร    จากหลักเขตท่ี 5  เป น
เส&นขนานระยะ 100 เมตร     กับศูนย=กลางถนนเทวบุรี  และต�อเป นเส&นตรงตามแนวเส&นต้ังฉากระยะ 100 
เมตร    กับศูนย=กลางถนน โพธิ์เสด็จ    ไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตท่ี 6  จากหลักเขตท่ี 6   เป นเส&นขนาน
ระยะ 100 เมตร    กับศูนย=กลางกับถนนโพธิ์เสด็จ ด&านตะวันตกไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตท่ี 7   ซ่ึงต้ังอยู�ริม
คลองห&วยฝ9Qงใต& จากหลักเขตท่ี 7  เป นเส&นเลียบริมคลองห&วยฝ9Qงใต& ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   และทิศ
ตะวันตกเฉียงใต& ถึงหลักเขตท่ี 8   ซ่ึงต้ังอยู�ริมคลองส�งน้ําชลประทาน   คลองซอย 3 ขวา-สายใหญ�   ฝ9Qงซ&าย ฝ9Qง
ใต& จากหลักเขตท่ี 8   เป นเส&นเลียบริมคลองส�งน้ําชลประทาน   คลองซอย 3 ขวา-สายใหญ�     ฝ9Qงซ&าย ฝ9Qงใต& ไป
ทางทิศตะวันตก   ผ�านทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 4103   นาพรุ-ปากพูน    ถึงหลักเขตท่ี 9  ซ่ึงต้ังอยู�ริมคลอง
ส�งน้ําชลประทานคลองซอย 3 ขวา- สายใหญ�ฝ9Qงซ&าย    ฝ9Qงใต& ตรงจุดท่ีอยู�ห�างจากศูนย=กลางทางหลวงแผ�นดิน
หมายเลข 4103 นาพรุ-ปากพูน   ตามแนวขนานระยะ 500 เมตร  จากหลักเขตท่ี 9   เป นเส&นขนานระยะ 
500 เมตร   กับศูนย=กลางทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 4103 นาพรุ-ปากพูน   ไปทางทิศเหนือ     ผ�านทางหลวง
แผ�นดินหมายเลข 4016    ต�อเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชควบคุม-นาเหรง   ถึงหลักเขตท่ี 10    ซ่ึงต้ังอยู�ริม
คลองส�งน้ําชลประทานคลองซอย 4 ขวา-สายใหญ�ฝ9Qงซ&าย ฝ9Qงเหนือ จากหลักเขตท่ี 10   เป นเส&นเลียบริมคลอง    
ส�งน้ําชลประทานคลองซอย 4 ขวา-สายใหญ�    ฝ9Qงซ&าย ฝ9Qงเหนือ ไปทางทิศตะวันออก   ผ�านทางหลวงแผ�นดิน
หมายเลข 4103   นาพรุ-ปากพูน  ถึงหลักเขตท่ี 11 ซ่ึงต้ังอยู�ริมคลองส�งน้ําชลประทาน คลองซอย 4  ขวา-สาย
ใหญ�ฝ9Qงซ&าย       ฝ9Qงเหนือ ตรงจุดท่ีอยู�ห�างจากศูนย=กลาง ซอยไตรภูมิ ตามแนวขนานระยะ 100 เมตร   จ า ก
หลักเขตท่ี 11 เป นเส&นขนานระยะ 100 เมตร    กับศูนย=กลางซอยไตรภูมิ ไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตท่ี 12   
ซ่ึงต้ังอยู�ห�างจากศูนย=กลาง    คลองส�งน้ําชลประทาน คลองซอย 4 ขวา-สายใหญ�ฝ9Qงซ&าย   ตามแนวขนานระยะ 
300 เมตรจากหลักเขตท่ี 12   เป นเส&นตรงไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตท่ี 13     ซ่ึงต้ังอยู�ริมคลองทุ�งปรัง ฝ9Qง
ตะวันตก ตรงจุดท่ีอยู�ห�างจากศูนย=กลาง ถนนสะพานยาว    ไปทางทิศเหนือตามแนวขนานระยะ 100 เมตร
จากหลักเขตท่ี 13   เป นเส&นเลียบริมคลองทุ�งปรัง ฝ9Qงตะวันตก และเลียบริมคลองท�าลาด   ฝ9Qงตะวันตก ไปทางทิศ
เหนือ บรรจบกับหลักเขตท่ี 1  
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เทศบาล  

เป นรูปแบบการปกครองส�วนท&องถ่ิน การปกครอง
รูปแบบเทศบาลเป นการกระจายอํานาจให&แก�ท&องถ่ินดําเนินการ
ปกครองตนเอง ตามระบอบประชาธิปไตย     ซ่ึงเกิดข้ึนในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล&าเจ&าอยู�หัว โดยเริ่มจากการ
ประกาศพระราชกําหนดจัดต้ังสุขาภิบาลกรุงเทพ ฯ    ร.ศ.116 
(พ.ศ. 2440) ในส�วนภูมิภาค   มีการตราพระราชบัญญัติ
จัดการสุขาภิบาล ท�าฉลอม ร.ศ. 124 (พ.ศ. 2448)  

  
ในป, พ.ศ. 2476 มีการตราพระราชบัญญัติ   จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476   มีการยกฐานะ

สุขาภิบาลข้ึนเป นเทศบาลหลายแห�ง   ต�อมาได&มีการแก&ไขเปลี่ยนแปลงยกเลิก กฎหมายเก่ียวกับเทศบาลหลายครั้ง  
จนในท่ีสุดได&มีการตราพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496   ยกเลิกพระราชบัญญัติเดิม   ท้ังหมดขณะนี้

ยังมีผลบังคับใช&ซ่ึงมีการแก&ไขครั้งสุดท&าย    โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 13)   พ.ศ. 2552 
ในป,   พ.ศ.2542   มีการออกพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป นเทศบาล      พ.ศ. 

2542  ทําให&การปกครองในระบบสุขาภิบาลหมดไป   
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2546  ได&กําหนดขนาดของเทศบาลไว&  3  ระดับคือ  
1.  เทศบาลตําบลคือท&องถ่ินท่ีมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป นเทศบาลตําบล  โดยประกาศนั้น

จะต&องระบุชื่อและเขตเทศบาลไว&ด&วย 
2. เทศบาลเมืองคือท&องถ่ินอันเป นท่ีตั้งของศาลากลางจังหวัด  หรือท&องถ่ินชุมชนท่ีมีราษฎรต้ังแต�หนึ่ง

หม่ืนคนข้ึนไป    ท้ังมีรายได&พอควรแก�การท่ีจะปฏิบัติหน&าท่ีอันต&องทําตามพระราชบัญญัตินี้    และมีประกาศ
กระทรวงมหาดไทยยกฐานะข้ึนเป นเทศบาลเมือง    โดยประกาศนั้นจะต&องระบุชื่อและเขตเทศบาลไว&ด&วย 

3. เทศบาลนครคือท&องถ่ินชุมชนท่ีมีราษฎรต้ังแต�ห&าหม่ืนคนข้ึนไป ท้ังมีรายได&พอควรแก�การท่ีจะปฏิบัติ
หน&าท่ีอันต&องทําตามพระราชบัญญัตินี้ และมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะข้ึนเป นเทศบาลนคร โดย
ประกาศนั้นจะต&องระบุชื่อและเขตเทศบาลไว&ด&วย 

หน&าท่ีของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในฐานะท่ีเป นเทศบาลนคร จึงมีหน&าท่ีตามบทบัญญัติมาตรา 
ท่ี 56 แห�งพระราชบัญญัติฯ    ดังนี้ 

1. กิจการท่ีระบุไว&ในมาตราท่ี 53 คือ 
     1.1 กิจการท่ีระบุไว&ในมาตร 50   คือ รักษาความสงบเรียบร&อยของประชาชน,ให&มีและบํารุงทางบก

และทางน้ํา,รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินท่ีสาธารณะ    รวมท้ังการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล,
ปdองกันและระงับโรคติดต�อ,  ให&มีเครื่องใช&ในการดับเพลิง,  ให&ราษฎรได&รับการศึกษาอบรม,  ส�งเสริมการพัฒนา
สตรี   เด็ก เยาวชน ผู&สูงอายุและผู&พิการ, บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิป9ญญาท&องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ
ท&องถ่ิน 

    1.2  ให&มีน้ําสะอาดหรือการประปา 
    1.3  ให&มีโรงฆ�าสัตว= 
    1.4  ให&มีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษ=และรักษาคนเจ็บไข& 
    1.5  ให&มีและบํารุงทางระบายน้ํา 
    1.6  ให&มีและบํารุงส&วมสาธารณะ 
    1.7  ให&มีและบํารุงการไฟฟdาหรือแสงสว�างโดยวิธีอ่ืน 
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    1.8  ให&มีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อท&องถ่ิน 
2. ให&มีและบํารุงการสงเคราะห=มารดาและเด็ก 
3. กิจการอย�างอ่ืนซ่ึงจําเป นเพ่ือการสาธารณกุศล 
4. การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร&านจําหน�ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอ่ืน 
5. จัดการเก่ียวกับท่ีอยู�อาศัยและการปรับปรุงแหล�งเสื่อมโทรม 
6. จัดให&มีและควบคุมตลาด ท�าเทียบเรือ ท�าข&าม และท่ีจอดรถ 
7. การวางผังเมืองและการควบคุมการก�อสร&าง 
8. การส�งเสริมกิจการท�องเท่ียว 
ท้ังนี้เทศบาลนครยังสามารถจัดทํากิจการอ่ืนๆ   ท่ีบัญญัติไว&ตามมาตรา 54 ได&เช�น   การจัดให&มีสุสาน

และ ฌาปนสถาน  การบํารุงและส�งเสริมการทํามาหากินของราษฎร    การจัดต้ังและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา  
การจัดให&มีและบํารุงสถานท่ีสําหรับการกีฬาและพลศึกษา การจัดให&มีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว=   และ
สถานท่ีพักผ�อนหย�อนใจ และการจัดการเทศพาณิชย=เป นต&น 

ตามบทบัญญัติมาตราท่ี 66 กําหนดว�าเทศบาลอาจมีรายได&ดังต�อไปนี้ 
1. ภาษีอากรตามแต�จะมีกฎหมายกําหนดไว& 
2. ค�าธรรมเนียม ค�าใบอนุญาต และค�าปรับ ตามแต�จะมีกฎหมายกําหนดไว& 
3. รายได&จากทรัพย=สินของเทศบาล 
4. รายได&จากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย= 
5. พันธบัตรหรือเงินกู&ตามแต�จะมีกฎหมายกําหนดไว& 
6. เงินกู&จากกระทรวงทบวงกรม องค=การ หรือนิติบุคคลต�างๆ 
7. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองค=การบริหารส�วนจังหวัด 
8. เงินและทรัพย=สินอย�างอ่ืนท่ีมีผู&อุทิศให& 
9. รายได&อ่ืนใดตามแต�จะมีกฎหมายกําหนดไว& 
การบริหารเทศบาลกระทําโดยมีนายกเทศมนตรีท่ีมาจากการเลือกต้ังของประชาชนเป นหัวหน&าฝUาย

บริหาร อยู�ในวาระครั้งละ 4 ป,   และให&นายกเทศมนตรีแต�งต้ังรองนายกเทศมนตรีเป นผู&ช�วยในการบริหารราชการ 
โดยเทศบาลระดับเทศบาลนครจะสามารถมีรองนายกเทศมนตรีได&ไม�เกิน 4 คน รวมท้ังสามารถแต�งต้ังท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี    และเลขานุการนายกเทศมนตรีได&และให&มีสภาเทศบาลเป นองค=กรในการตรวจสอบการทํางาน
ของฝUายบริหาร รวมถึงเป นท่ีปรึกษา และร�วมวินิจฉัยป9ญหาสําคัญตามท่ีฝUายบริหารเสนอมา   สภาเทศบาลระดับ
เทศบาลนคร   มีสมาชิกสภาจํานวนยี่สิบสี่คน มีท่ีมาจากการเลือกต้ังของประชาชน มีวาระ 4 ป, และผู&ว�าราชการ 

 
จังหวัดแต�งต้ังประธานสภา 1 คน และรองประธานสภา 1  คน  ตามมติของสภาเทศบาลให&แบ�งส�วน

ราชการของเทศบาลออกเป นสองส�วนคือ 
1. สํานักปลัดเทศบาล 
2. ส�วนราชการอ่ืนตามท่ีนายกเทศมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวง 

มหาดไทย        และให&อํานาจผู&ว�าราชการจังหวัดมีหน&าท่ีควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้นๆให&ปฏิบัติการตาม
อํานาจหน&าท่ีโดยถูกต&องตามกฎหมาย   ในการนี้ให&มีอํานาจหน&าท่ีชี้แจงแนะนําตักเตือนเทศบาลและตรวจสอบ
กิจการเรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใดๆจากเทศบาลมาตรวจ       ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือ
พนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได&    และให&นายอําเภอมีอํานาจหน&าท่ีช�วยผู&ว�าราชการจังหวัดควบคุม 
ดูแลเทศบาลตําบลในอําเภอนั้นๆ  ด&วย 
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เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเดิมได&รับการจัดต้ังเป นสุขาภิบาล    เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2453    ตาม
ประกาศใช&พระราชบัญญัติศุขาภิบาล ตําบลท�าวัง ตําบลคลัง ตําบลประตูไชยเหนือ ตําบลพระเสื้อเมือง ท&องท่ี
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา    เล�ม 27 หน&า 62 - 64    ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 
รัตนโกสินทร=ศก 129 โดยมีพระยาศิริธรรมบริรักษ=   (เย็น สุวรรณป9ทม)  ผู&ว�าราชการเมืองนครศรีธรรมราชเป น
ประธานกรรมการสุขาภิบาลคนแรก 

พ.ศ.2474   มีประกาศเปลี่ยนแปลงเขตต=สุขาภิบาล      เมืองนครศรีธรรมราช เนื่องจากมีใบบอกจาก
สมุหเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราชว�าเขตต=สุขาภิบาลคลาดเคลื่อนคณะกรรมการสุขาภิบาลเมือง
นครศรีธรรมราช จึงประชุม  และมีมติเห็นควรมีประกาศเปลี่ยนแปลงเขตต=ฯ   ให&ตรงกับความเป นจริง     และ 
สมเด็จพระเจ&าบรมวงศ=เธอ  เจ&าฟdาบริพัตรสุขุมพันธุ=  กรมพระนครสวรรค=วรพินิจ  เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 
ทรงเห็นชอบและลงพระนามในประกาศดังกล�าว  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา   เล�ม 48    หน&า   674  
ลงวันท่ี 27 มีนาคม 2474 

วันท่ี 7   ธันวาคม  2478 คณะผู&สําเร็จราชการแทนพระองค=ในพระปรมาภิไธยในสมเด็จพระเจ&าอยู�หัว
อานันทมหิดล   ตราพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช    จังหวัดนครศรีธรรมราช    
พุทธศักราช 2478    จัดต้ังเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช    โดยให&โอนทรัพย=สินตลอดจนสิทธิและหน&าท่ีของ
สุขาภิบาลเมืองนครศรีธรรมราชเป นของเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชท้ังสิ้น โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เล�มท่ี 52 หน&า 1687  ลงวันท่ี 10 ธันวาคม 2478   มีพระยานิติศาสตร=ไพศาลย=เป นผู&รับสนองพระบรมราช
โองการตามมติคณะรัฐมนตรี 

ป, พ.ศ. 2508 มีการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล   ครั้งท่ี 1   ตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขต
เทศบาลเมืองนครนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2508  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล�ม 82   
ตอนท่ี 96 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2508   มีจอมพลถนอม กิตติขจร   นายกรัฐมนตรีเป นผู&รับสนองพระบรมราช
โองการ 

ป, พ.ศ.2536    มีการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล   ครั้งท่ี 2    ตามราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล
เมืองนครศรีธรรมราช   จังหวัดนครศรีธรรมราช   พ.ศ. 2536   ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ  เล�ม 
110 ตอนท่ี 207   หน&า 37   ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2536   มีนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี     เป นผู&รับ
สนองพระบรมราชโองการ 

ป, พ.ศ.2537   ได&รับการยกฐานะเป นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช       ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  พ.ศ.2537   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   เล�ม 111  
ตอนท่ี 36 ก   ลงวันท่ี 24    สิงหาคม 2537    ซ่ึงกําหนดให&ยกฐานะพระราชกฤษฎีกานี้มีผลบังคับพ&นกําหนด 
45 วันนับแต�วันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา   ด&วยเหตุนี้เม่ือถึงวันท่ี 8   ตุลาคม 2537   จึงมีผลให&เทศบาล
เมืองนครศรีธรรมราชมีฐานะเป นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

ป9จจุบันเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    มีพ้ืนท่ีในความดูแลรวมท้ังสิ้น 22.56  ตารางกิโลเมตร 
ประกอบด&วย   ตําบลในเมือง   ตําบลท�าวัง   ตําบลคลัง  บางส�วนของหมู�ท่ี 3  และหมู�ท่ี 4   ของตําบลนาเคียน 
ตําบลโพธิ์เสด็จหมู�ท่ี 1    และบางส�วนของหมู�ท่ี 2,3,7 และ 9  

แต�เดิมนั้นสถานท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    ต้ังสํานักงานอยู�ท่ีห&องแถวตอนหน&าศาลากลางจังหวัด 
ต�อมาเม่ือป,   พ.ศ.2482    จึงได&ย&ายมาอยู�  ณ   อาคารเรือนไม&ทรงมานิลาชั้นเดียว     (สถานท่ีทํางานป9จจุบัน)  
พ.ศ. 2505    ได&เกิดวาตภัยข้ึนอย�างร&ายแรง   และจังหวัดนครศรีธรรมราชเป นจังหวัดท่ีได&รับความเสียหายมาก 
ประชาชนเสียชีวิตนับพันคน   อาคารบ&านเรือน   สวนผลไม& ไร�  นา  ได&รับความเสียหาย  สํานักงานเทศบาลซ่ึงมี
สภาพเก�าชํารุดอยู�แล&วก็ได&รับความเสียหายมาก     แม&ว�าจะได&ซ�อมแซมพอให&ทํางานได&     ก็ไม�มีสภาพเหมาะแก�
กาลสมัยและฐานะของเทศบาล  คณะเทศมนตรี   จึงดําเนินการขออนุมัติกู&เงิน กสท. จํานวน 1,200,000 บาท     
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สมทบกับงบประมาณของเทศบาล 525,000 บาท     มาดําเนินการสร&างใหม�    ณ สถานท่ีตั้งป9จจุบัน   ในครั้ง
นั้นได&สร&างเป นอาคารตึกสองชั้นทรงไทยตามแบบเทศบาลขนาดใหญ�     ของกรมโยธาธิการ    ซ่ึงเป นแบบ
มาตรฐานของเทศบาลท่ัวไปและได&ทําพิธีเปrดใช&สํานักงานนี้   เม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม 2507    รวมค�าก�อสร&าง 
เป นเงิน 1,725,000 บาท     ทําการก�อสร&างโดย   บริษัท กรุงเทพฯ  วิวัตน= จํากัด    ในสมัยของนายเหรียญ   
สร&อยสนธิ์     เป นนายกเทศมนตรี  

ตราเครื่องหมายเทศบาลในป9จจุบันเป นรูปราชสีห=เฝdา   
พระธาตุ  พระธาตุนั้นหมายถึง เจดีย=พระบรมธาตุ เป นปูชนียสถาน
อันสําคัญของเมืองนครศรีธรรมราช  เป นวัตถุโบราณในทางพุทธ
ศาสนา เป นสัญลักษณ=ประจําเมือง   เม่ือกล�าวถึงเมือง
นครศรีธรรมราชย�อมนึกถึงพระบรมธาตุ 
           ยอดเจดีย=มีรัศมี หมายถึง ความเจริญรุ�งเรืองแห�ง
พระพุทธศาสนา ซ่ึงประดุจแสงสว�าง   

ประดิษฐานอยู�บนพาน 2 ชั้น หมายถึง เป นท่ีเคารพบูชาและเทิดทูนของชาวนครศรีธรรมราชและ
พุทธศาสนิกชนท่ัวไป  

ราชสีห=คู�เฝdาพระธาตุ  หมายถึง   เทศบาลซ่ึงอยู�ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย   มีหน&าท่ีในการ
รักษา ทํานุบํารุงรักษาบ&านเมือง   เพ่ือความเจริญรุ�งเรืองของบ&านเมือง  

ป9จจุบันสามารถติดต�อกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได&ท่ีสํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ถนน
ราชดําเนิน ตําบลคลัง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 
โทรศัพท= 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-07534-7405 หรือ http://www.nakhoncity.org 
 
 
อ�างอิง 
http://th.wikipedia.org/ 
http://www.nakhoncity.org 
นครศรีธรรมราช,จังหวัด. ประวัติมหาดไทยส+วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช,  
นครศรีธรรมราช : จังหวัด,2527 
ราชกิจจานุเบกษาเล�ม 27 หน&า 62-64 ลงวันท่ี 13 สิงหาคม รตันโกสินทร=ศก 129  
ราชกิจจานุเบกษา เล�ม 48 หน&า 674 ลงวันท่ี 27 มีนาคม 2474 
ราชกิจจานุเบกษา เล�มท่ี 52 หน&า 1687 ลงวันท่ี 10 ธันวาคม 2478 
ราชกิจจานุเบกษา เล�ม 82 ตอนท่ี 96 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2508 
ราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล�ม 110 ตอนท่ี 207 หน&า 37 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2536 
ราชกิจจานุเบกษา เล�ม 111 ตอนท่ี 36 ก ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2537 
สารนครศรีธรรมราชฉบับพิเศษ ป,ท่ี 25 ฉบับท่ี 9 กันยายน 2538 ท่ีระลึกงานบุญสารทเดือนสิบ  
38 แนะนําอําเภอเมือง   
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ท่ีตั้ง พ้ืนท่ี อาณาเขต 
  ป9จจุบันเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ต้ังอยู�ในท&องท่ีอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช มี
พ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังหมด 22.56 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขต ดังนี้ 
  ทิศเหนือ  ติดต�อกับตําบลปากพูน 
  ทิศใต&   ติดต�อกับตําบลท�าเรือ 
  ทิศตะวันออก  ติดต�อกับตําบลปากพูน ตําบลปากนคร และตําบลท�าไร� 
                               ทิศตะวันตก  ติดต�อกับตําบลโพธิ์เสด็จ   ตําบลมะม�วงสองต&น และ         
    ตําบลนาเคียน 
  พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลประกอบด&วย ตําบลในเมือง ตําบลท�าวัง ตําบลคลัง ตําบลนาเคียน
บางส�วนของหมู�ท่ี 3 และหมู�ท่ี 4 ตําบลโพธิ์เสด็จ หมู�ท่ี 1 ท้ังหมด หมู�ท่ี 2, 3, 7 และ 9 บางส�วน 
 

โครงสร�าง อัตรากําลัง และบุคลากรของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ประกอบด&วยส�วนราชการ  สํานัก  กอง  
และหน�วยตรวจสอบภายใน  โดยมีอัตรากําลัง  จํานวนพนักงาน  ลูกจ&างประจํา  ดังนี้ (ข&อมูล ณ เดือนตุลาคม 
2557) 
 

สํานัก/กอง 
จํานวนพนักงานเทศบาลแยกตามระดับ 

รวม 
ลูกจ&าง 
ประจํา 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

สํานักปลัดเทศบาล 1 1 2 - 15 9 5 5 - 38 30 68 
สํานักการคลัง 1 1 1 2 1 4 4 2 1 17 3 20 
สํานักการช�าง 1 1 1 4 6 2 4 3 1 23 55 78 
สํานักการประปา - 2 - - 3 2 2 1 - 10 23 33 
สํานักการศึกษา - - - - 2 4 1 4 1 12 7 19 
กองวิชาการฯและแผนงาน - - 1 - 1 2 5 2 - 11 - 11 
กองสาธารณสุขฯ - - - - 2 2 1 1 - 6 58 64 
กองสวัสดิการสังคม - - - - 2 1 2 1 - 6 1 7 
กองการแพทย= - - - 7 13 29 18 2 - 69 8 77 
ตรวจสอบภายใน - - - - - - 1 - - 1 1 2 

รวม 3 5 5 13 45 55 43 21 3 193 186 379 
 

การทะเบียน     
              1.  บ&านเรือน  แยกเป นรายพ้ืนท่ี ดังนี้   (ข&อมูล ณ เดือนเมษายน 2558) 
 

พ้ืนท่ี 
จํานวน (ครัวเรือน) 

ป, 2557 ป, 2558 
ตําบลในเมือง 17,557 17,842 
ตําบลท�าวัง 7,116 7,192 
ตําบลคลัง 8,030 8,068 

ตําบลนาเคียน 385 389 
ตําบลโพธิ์เสด็จ 10,197 10,343 

รวม 43,285 43,834 
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          2.  ประชากร    จํานวนประชากรในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  แยกตามช�วงอายุ  เฉพาะผู&มี
สัญชาติไทย (ข&อมูล ณ เดือนเมษายน 2558)   
 

อายุ/ป, 
ป, พ.ศ. 2557 ป, พ.ศ. 2558 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
น&อยกว�า 1 ป, 779 764 1,543 777 717 1,494 

1 - 5 3,829 3,572 7,401 3,779 3,531 7,310 
6 - 10 4,302 4,054 8,356 4,163 3,949 8,112 

11 – 15 4,315 4,333 8,648 4,293 4,267 8,560 
16 – 20 4,773 4,756 9,529 4,643 4,664 9,307 
21 - 25 3,835 3,991 7,826 3,768 4,132 7,900 
26 - 30 3,572 3,780 7,352 3,549 3,758 7,307 
31 – 35 3,615 3,922 7,537 3,596 3,796 7,392 
36 – 40 3,331 4,048 7,379 3,347 4,017 7,364 
41 – 45 3,192 3,958 7,150 3,179 3,934 7,113 
46 – 50 3,167 3,972 7,139 3,120 3,879 6,999 
51 – 55 3,046 3,820 6,866 3,072 3,939 7,011 
56 – 60 2,405 3,003 5,408 2,465 3,056 5,521 
61 – 70 3,112 4,164 7,276 3,184 4,222 7,406 
71 - 80 1,913 2,482 4,395 1,967 2,605 4,572 
81 - 90 858 1,081 1,939 922 1,126 2,048 

91 ป,ข้ึนไป 175 206 381 257 352 609 
เกิดป,ไทย 78 5 83 78 5 83 

รวม 50,297 55,911 106,208 50,159 55,949 106,108 
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ฐานะการคลังย�อนหลัง 3 ปU 
สรุปรายรับจริง  ประจําป,งบประมาณ 2555 - 2557 

 

 

รายการ 
ป,งบประมาณ 

2555 
ป,งบประมาณ 

2556 
ป,งบประมาณ 

2557 
ก.หมวดภาษีอากร 
ภาษีอากรท่ีเทศบาลจัดเก็บเอง 
 1. ภาษีโรงเรือน 
 2. ภาษีบํารุงท&องท่ี 
 3. ภาษีปdาย 
 4. อากรฆ�าสัตว= 
รวมภาษีอากรท่ีเทศบาลจัดเก็บเอง 
ภาษีท่ีรัฐเก็บเพ่ิมแล�วจัดสรรให� 
 5  ภาษีมูลค�าเพ่ิม 
 6. ภาษีมูลค�าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ 
 7. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
 8. ภาษีสุรา 
 9. ภาษีสรรพสามิต 
 10. ภาษีและค�าธรรมเนียมรถยนต=ล&อเล่ือน 
 

รวมภาษีที่รัฐเก็บเพ่ิมแล�วจัดสรรให� 
ภาษีอากรท่ีรัฐจัดเก็บและมอบให� 
10. ค�าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ  
      และนิติกรรมท่ีดิน 
11 ค�าภาคหลวงแร� 
12. ค�าภาคหลวงปrโตรเลี่ยม  
 

รวมภาษีท่ีรัฐจัดเก็บและมอบให� 
 

ข. รายได�ท่ีมิใช+ภาษีอากร 
1. หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับ 
2. หมวดรายได&จากทรัพย=สิน 
3. หมวดรายได&จากสาธารณูปโภค     
4. หมวดรายได&เบ็ดเตล็ด 
 

ค. รายได�จากทุน 
1. ค�าขายทอดตลาดทรัพย=สิน 
ง. เงินช+วยเหลือ 
1. เงินอุดหนุนตามงบประมาณ 

361,336,874.77  
 

54,982,278.59 
   1,321,628.93 

    8,046,282.11 
       641,104.00 

396,447,548.43 
 

56,571,830.44 
1,231,665.92 
9,512,745.87 

598,922.00 

409,664,007.47 
 

60,448,401.80 
1,247,102.43 
9,703,308.72 

562,838.00 
64,991,293.63 67,915,164.23 71,961,650.95 

 
190,540,628.04     

- 
 1,591,481.48               

18,141,481.91   
 32,600,702.78 

- 

 
42,430,289.72 

166,884,983.23 
1,782,088.49 

18,569,489.24 
40,597,698.21 

- 

 
45,103,768.45 

180,821,015.08 
1,507,424.96 

20,183,094.35 
27,453,008.56 

1,952,089.01 
242,874,294.21 270,264,548.89 277,020,400.41 

 
50,637,860.00 

 

1,507,429.61 
      1,325,997.32 

 
55,284,021.00 

 

1,314,123.48 
1,669,690.83 

 
57,620,132.00 

 

1,471,641.52 
1,590,182.59 

53,471,286.93 58,267,835.31 60,681,9560.11 
60,532,752.32 
24,368,327.72 
22,490,764.69 
   6,036,015.57 
   7,637,644.34 

 

        96,300.00 
        96,300.00 

 140,496,106.00  
 140,496,106.00   

63,233,160.96 
26,532,344.95 
25,156,620.19 
  7,045,934.51 
4,498,261.31 

 

- 
- 

339,364,735.79 
339,364,735.79 

61,451,393.51 
27,849,083.02 
22,230,469.95 

8,313,079.21 
3,058,761.33 

 

1,419,360.00 
1,419,360.00 

350,003,567.00 
350,003,567.00 

 

รวมรายรับ 
 

562,462,033.09 799,045,445.18 822,538,327.98 
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สรุปรายจ�ายจริง  ประจําป,งบประมาณ 2555 - 2557 

 
 
 
 

 

รายการ 
 

ป,งบประมาณ 
2555 

ป,งบประมาณ 
2556 

ป,งบประมาณ 
2557 

1. รายจ+ายตามงบประมาณ 
1.1 จ+ายจากรายได� 
ก.รายจ+ายงบกลาง 
   - ค�าชําระหนี้เงินกู&และดอกเบ้ีย 
   -  เงินสมทบประกันสังคม 
   - จ�ายตามข&อผูกพัน 
   - จ�ายจากเงินสํารองจ�าย 
   -  เงินช�วยค�าทําศพ 
   -  ค�าเบ้ียยังชีพ 
   -  รายจ�ายอ่ืนๆ 
รวมรายจ+ายงบกลาง 
 
ข.รายจ+ายหน+วยงาน 
   รายจ+ายประจํา 
   -  หมวดเงินเดือนและค�าจ&างประจํา 
   -  หมวดค�าจ&างชั่วคราว 
   -  หมวดค�าตอบแทนใช&สอยและ 
      วัสดุ 
   -  หมวดค�าสาธารณูปโภค 
   -  หมวดเงินอุดหนุน 
รวมรายจ+ายประจํา 
 
รายจ+ายเพ่ือการลงทุน 

หมวดค+าครุภัณฑ'ท่ีดินและ
ส่ิงก+อสร�าง 
- ค�าครุภัณฑ= 
- ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร&าง 
 

รวมรายจ+ายเพ่ือการลงทุน 

 
 
 

9,512,597.64 
- 

17,845,968.69 
11,681,218.59 

42,090.00 
1,115,500.00 

- 

 
 
 

15,786,027.71 
- 

12,100,128.88 
13,351,812.56 

- 
203,000.00 

- 

 
 
 

14,887,181,09 
4,112,238.00 
7,410,404.33 

13,540,180.40 
- 

239,500.00 
12,812,251.29 

40,197,374.92 41,440,969.15 53,001,755.11 
 
 
 

88,726,294.40 
- 

174,958,447.23 
 

15,847,277.05 
120,000.00 

 
 
 

91,684,997.70 
- 

201,922,963.51 
 

19,701,373.49 
1,139,680.07 

 
 
 

114,967,692.74 
- 

219,922,803.25 
 

18,417,410.86 
- 

279,652,018.68 314,449,014.77 353,307,906.85 
 
 
 
 

26,511,927.00 
42,111,098.00 

 
 
 
 

15,494,939.00 
63,429,000.00 

 
 
 
 

51,635,423.77 
26,432,535.00 

68,623,025.00 78,923,939.00 78,067,958.77 

รวมรายจ+ายท่ีจ+ายจากรายได� 388,472,418.60 434,813,922.92 484,377,620.73 



- 27 - 
 
 

 
 
 
 
 

 

รายการ 
ป,งบประมาณ 

2555 
ป,งบประมาณ 

2556 
ป,งบประมาณ 

2557 
1.2 จ+ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
      (ตราเปQนเทศบัญญัติ) 
ก.รายจ+ายงบกลาง 
   - สํารองจ�าย 
   - จ�ายตามข&อผูกพัน 
   - ค�าเบ้ียยังชีพ 
รวมรายจ+ายงบกลาง 
 
ข.รายจ+ายหน+วยงาน 
   รายจ+ายประจํา 
   - หมวดเงินเดือนและค�าจ&างประจํา 
   - หมวดค�าจ&างชั่วคราว 
   - หมวดค�าตอบแทนใช&สอยและ   
     วสัดุ 
   - หมวดค�าสาธารณูปโภค 
   - หมวดเงินอุดหนุน 
 
รวมรายจ+ายประจํา 
 
รายจ+ายเพ่ือการลงทุน 

หมวดค+าครุภัณฑ'ท่ีดินและ
ส่ิงก+อสร�าง 
- ค�าครุภัณฑ= 
- ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร&าง 
 

รวมรายจ+ายเพ่ือการลงทุน 
 

รวมรายจ+ายท่ีจ+ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไปฯ 

 
 
 

35,000.00 
10,726.00 

1,564,500.00 

 
 
 

2,692,120.00 
104,776.00 

2,532,000.00 

 
 
 

- 
158,850.00 

2,459,000.00 
1,610,226.00 5,328,896.00 2,617,850.00 

 
 
 

- 
278,720.00 

54,039,096.81 
 

425,356.87 
17,431,735.00 

 

 
 
 

165,289,648.48 
2,973,967.71 

45,774,777.32 
 

616,197.38 
17,482,143.00 

 

 
 
 

173,929,815.34 
- 

45,584,974.42 
 

115,511.99 
26,422,000.00 

 
72,174,908.68 232,136,733.89 246,052,301.75 

 
 
 

 
 

11,001,467.00 
55,544,704.99 

 
 
 

 
55,301,440.00 
23,597,976.27 

 
 
 
 

- 
66,416,869.53 

66,546,171.99 78,899,416.27 66,416,869.53 
 

140,331,306.67 
 

 

316,365,046.16 
 

 

315,087,021.28 

รวมรายจ+ายตามงบประมาณ 
 

528,803,725.27 
 

751,178,969.08 799,464,642.01 
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อาคารสถานท่ีและส่ิงปลูกสร�างท่ัวไป 

1.  โรงแรม     จํานวน      41   แห�ง     แยกเป น 
  1.1    ไม�เกิน  31  ห&องพัก  จํานวน      14   แห�ง 
  1.2 31-111  ห&องพัก  จํานวน      23   แห�ง 
  1.3    ต้ังแต�  111  ห&องพัก  จํานวน       4   แห�ง 

2  โรงรับจํานํา     จํานวน       1   แห�ง 
 3.  สถานพยาบาลเอกชน    จํานวน      77   แห�ง   แยกเป น 
  3.1   โรงพยาบาลเอกชน   จํานวน       2   แห�ง 
  3.2    สถานพยาบาลเอกชน  จํานวน      75   แห�ง 

4. สถานการศึกษาเอกชน    จํานวน      60   แห�ง 
  4.1   โรงเรียน    จํานวน      60   แห�ง 
     5.  ศาสนสถาน     จํานวน      45   แห�ง    แยกเป น 
  5.1   วัด    จํานวน      31   แห�ง 
  5.2   สุเหร�า/มัสยิด   จํานวน       7   แห�ง 
           5.3   คริสตจักร    จํานวน       3   แห�ง   
  5.4   ศาลเจ&า    จํานวน       5   แห�ง 

6.  สุสานและฌาปนสถาน   จํานวน      11   แห�ง    แยกเป น 
  6.1   เทศบาลดําเนินการ   จํานวน        1   แห�ง   
  6.2   สาธารณะ    จํานวน      10    แห�ง   

7  ส&วมสาธารณะ    จํานวน       2   แห�ง    แยกเป น 
  7.1   เทศบาลดําเนินการเอง  จํานวน       1   แห�ง 
  7.2   เอกชนดําเนินการเอง  จํานวน       1   แห�ง 

 
อาคารสถานท่ี  ท่ีดินและส่ิงปลูกสร�างของทางราชการ 

1  สถานท่ีพักผ�อนหย�อนใจ   จํานวน      18   แห�ง   แยกเป น 
  1.1  สวนสาธารณะ (สวนสุขภาพ) จํานวน               3   แห�ง 
  1.3   สวนหย�อม    จํานวน      15    แห�ง 

2.  สถานท่ีพยาบาล    จํานวน       7   แห�ง   แยกเป น 
  2.1  โรงพยาบาลเทศบาล  จํานวน       1   แห�ง    
           2.2  ศูนย=บริการสาธารณสุขเทศบาล จํานวน       5     แห�ง 
  2.3  โรงพยาบาลสังกัดหน�วยราชการอ่ืน จํานวน       1   แห�ง 

3.  โรงเรียน        จํานวน     21   แห�ง   แยกได&  ดังนี้ 
  3.1   โรงเรียนสังกัดเทศบาล   จํานวน      10   แห�ง  

-   ครูท้ังหมด                    จํานวน    520    คน 
-   นักเรียนท้ังหมด          จํานวน  9,596   คน 

3.2  โรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มัธยมศึกษา  เขต 1 
     จํานวน       6   แห�ง 
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  3.3   โรงเรียนสังกัดกรมประชาสงเคราะห=   จํานวน       1   แห�ง 
  3.4   โรงเรียนสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน จํานวน       1 แห�ง 
  3.5   โรงเรียนสังกัดกรมการศาสนา  จํานวน       2 แห�ง 
 4.  วิทยาลัย      จํานวน       4 แห�ง 

4.1  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จํานวน      3   แห�ง    
4.2  สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก       จํานวน       1 แห�ง 

 5. กิจการประปาเทศบาล 
5.1   จํานวนผู&ใช&    จํานวน  37,700  ครัวเรือน 
5.2   สามารถผลิตน้ําประปาได&      จํานวน  53,000  ลูกบาศก=เมตร/วัน 
5.3   รายได&จากกิจการประปา    เม่ือสิ้นป,งบประมาณ 2557 

จํานวน  63,145,114.20  บาท 
5.4   รายจ�ายจากกิจการประปา  เม่ือสิ้นป,งบประมาณ  2557   

จํานวน  62,755,586.26  บาท 
6.  สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  6.1  รายได&จากกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลฯ เม่ือสิ้นป,งบประมาณ  2557 
จํานวน   37,686, 120.77  บาท 

  6.2  รายจ�ายจากกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลฯ เม่ือสิ้นป,งบประมาณ 2557 
จํานวน   13,902,474.14   บาท 

7.  สถานีขนส�งผู&โดยสาร 
7.1   รายได&จากกิจการสถานีขนส�งผู&โดยสาร เม่ือสิ้นป,งบประมาณ 2557 

จํานวน  2,090,442.03   บาท 
7.2   รายจ�ายจากกิจการสถานีขนส�งผู&โดยสาร เม่ือสิ้นป,งบประมาณ 2557 

จํานวน  1,984,896.36   บาท 
8. ตลาดสดเทศบาล                          จํานวน   1    แห�ง 

8.1  ผู&ค&าขาย                       จํานวน         671   ราย 
8.2  รายได&จากกิจการตลาดสดเทศบาล   เม่ือสิ้นป,งบประมาณ 2557 

                                                                                   จํานวน  2,886,668.00  บาท 
10.3  รายจ�ายการดําเนินงานกิจการตลาดสดเทศบาล  เม่ือสิ้นป,งบประมาณ 2557              

จํานวน  3,826,417.65  บาท 
จํานวนถนนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 
 

ประเภทถนน  จํานวน (สาย)  ความยาว (กม.)  คิดเปQนร�อยละ
 ถนนลาดยาง    386     78,026    68.20 

ถนน ค.ส.ล.    109     21,707    19.26 
ถนนหินคลุก      71     11,568    12.54 

     รวม     566            111,301    100.00 
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การปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1.  รถยนต=ดับเพลิง       จํานวน       7 คัน 
2.  รถยนต=บรรทุกเครื่องยนต=ดับเพลิงชนิดหาบหาม  จํานวน       2 คัน 
3.  รถยนต=บรรทุกน้ํา    จํานวน       4   คัน 
4.  เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม   จํานวน       2   เครื่อง 
5.  รถยนต=เครน     จํานวน       2 คัน 
6.  รถยนต=กู&ภัยพร&อมอุปกรณ=ช�วยชีวิต  จํานวน       1 คัน 
7.  เรือท&องแบน/ท&องลอน/กู&ภัย   จํานวน   104 ลํา  
8.  รถบันไดเลื่อนอัตโนมัติ   จํานวน       1   คัน 
9.  รถตรวจการณ=    จํานวน       2     คัน                                    

  10.  รถพยาบาล     จํานวน       1     คัน 
  11.  รถเคลื่อนย&ายผู&เสียชีวิต   จํานวน       1   คัน 

12.  เครื่องยนต=เรือเกาะท&าย   จํานวน       4     เครื่อง 
13.  เครื่องสูบน้ําไดโว�    จํานวน       7     เครื่อง 
14.  เครื่องเลื่อยยนต=    จํานวน      12    เครื่อง 
15.  วิทยุสื่อสาร     จํานวน      25    เครื่อง 
16.  อัตรากําลังเจ&าหน&าท่ีดับเพลิง   จํานวน     114   คน    แยกเป น                                  

        -  พนักงานเทศบาล    จํานวน      17   คน 
         -  ลูกจ&างประจํา    จํานวน      21   คน 
         -  ลูกจ&างโครงการ    จํานวน      76    คน 
  17. อาสาสมัครปdองกันภัยฝUายพลเรือน  จํานวน      55    คน                                          

18.  ในรอบป,ท่ีผ�านมามี 
 -  เหตุเพลิงไหม&    จํานวน      20    ครั้ง 
  - อุทกภัย    จํานวน        -    ครั้ง 

 
การกําจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและการบําบัดน้ําเสีย 

  1.   ปริมาณขยะมูลฝอย               จํานวน    240.33  ตันต�อวัน แยกเป น 
         - ในเขตเทศบาล    จํานวน  131.46    ตัน/วัน 
         - นอกเขตเทศบาล    จํานวน  108.87    ตัน/วัน  

2.   รถยนต=บรรทุกขยะมูลฝอย   จํานวน      27      คัน   แยกเป น 
   2.1 ขนาดใหญ�   (15-21 ลบ.หลา ) จํานวน      15       คัน 
   2.2 ขนาดกลาง  (11 ลบ.หลา )  จํานวน       7        คัน 
   2.3 ขนาดเล็ก    (1-4 ลบ.หลา )  จํานวน       5        คัน 
  3.   รถเข็นเพ่ือเก็บและขนขยะมูลฝอย  จํานวน     38      คัน                                                      

4.   ถังรองรับขยะมูลฝอย    จํานวน  3,000      ใบ 
  5.   มีท่ีดินสําหรับท้ิงขยะมูลฝอย   จํานวน    200       ไร� 
  6.   วธิีจัดเก็บและกําจัดสิ่งปฏิกูล   ดําเนินการเอง 
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7.   รถยนต=เพ่ือเก็บและขนสิ่งปฏิกูล ( ขนาด 4 ลบ.เมตร )  จํานวน     2         คัน 
  8.   สถานท่ีเก็บสิ่งปฏิกูล    จํานวน     1         แห�ง 
  9.   การบําบัดน้ําเสีย 
        - ปริมาณสําเสียในเขตเทศบาล    จํานวน  13,000   ลูกบาศก=เมตร / วัน 
        - ระบบบําบัดน้ําเสียป9จจุบันเป นระบบบ�อผึ่ง (Pond)   

        สามารถรองรับน้ําเสียได&เต็มท่ีถึง              33,000   ลูกบาศก=เมตร / วัน 
 
ด�านสาธารณสุข 
  1.  โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จํานวน    46 เตียง 
  2.  ศูนย=บริการสาธารณสุขเทศบาล   จํานวน      5 ศูนย= 
  3.  เตียงตรวจโรคผู&ปUวย     จํานวน    20 เตียง 
  4.  เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟdา    จํานวน     1 ชุด 
  5.  เครื่องป9Qนเหวี่ยง     จํานวน      1 ชุด 
  6.  เครื่องเอ็กซเรย=     จํานวน      1 ชุด 
  7.  เครื่องระงับความเจ็บปวดด&วยกระแสไฟฟdา  จํานวน     1 เครื่อง 
  8.  เครื่องดูดเสมหะแบบติดผนัง    จํานวน     1 เครื่อง 
  9.  เครื่องกระตุกหัวใจแบบมีจอภาพและเครื่องบันทึก จํานวน      1 เครื่อง 
  10. เครื่องควบคุมการให&สารละลายทางหลอดเลือดดํา จํานวน      7 เครื่อง 
  11. เครื่องฟ9งเสียงหัวใจเด็กในครรภ=   จํานวน      3 ชุด 
  12. เครื่องฟอกอากาศทางการแพทย=ชนิดเคลื่อนย&ายได& จํานวน      5 เครื่อง 
  13. เครื่องวัดสายตาความโค&งกระจกแบบอัตโนมัติ  จํานวน     1 ชุด 
  14. เครื่องวัดความหนาแน�นของกระดูก ชนิดคลื่นเสียง GE จํานวน      1 เครื่อง 
  15. กล&องจุลทัรรศน= ตรวจตาชนิดลําแสง พร&อมกล&องวีดีโอ จํานวน      1 เครื่อง 
  16. เครื่องวัดความดันลูกตา ชนิดสัมผัสผนังตา  จํานวน      1 เครื่อง 
  17. เครื่องกรอฟ9นแบบเคลื่อนท่ีได&    จํานวน     1 ชุด 
  18. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด&วยคลื่นความถ่ีสูง  จํานวน      1 เครื่อง 
 
จุดยืนทางยุทธศาสตร' (Positioning)  ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
  เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได&กําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร= (Positioning)  ดังนี้ 

1. เมืองแห�งการศึกษา  ท�องเท่ียว  และวัฒนธรรม 
2. การบริหารจัดการ  และการบริการสาธารณะท่ีเป นเลิศภายใต&หลักธรรมาภิบาล 
3. การบริการสาธารณสุขชั้นนํา  สิ่งแวดล&อมของเมืองน�าอยู� 
4. เมืองศูนย=กลางคมนาคมภาคใต&ตอนกลาง  ตลาดกลางสินค&าเกษตรของภาคใต& 
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แผนภูมิโครงสร�างการบริหารและแบ+งส+วนราชการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช  

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล 9) 

หน�วยงานตรวจสอบภายใน 

สํานักปลัดเทศบาล 
นักบริหารงานทั่วไป 8 

1. ฝUายอํานวยการ 
  - งานการเจ&าหน&าที ่
  - งานธุรการ 
2. ฝUายปกครอง 
  - งานทะเบียนราษฎรฯ 
3. ฝUายส�งเสริมการท�องเที่ยว 
  - งานพัฒนาและส�งเสริม 
    การท�องเที่ยว 
4. ฝUายปdองกันฯ 
   - งานปdองกันฯ 
5. ฝUายรักษาความสงบฯ 
   - งานรักษาความสงบฯ 

 

สํานักการคลัง 
นักบริหารงานคลัง 9 

1. ส�วนบรหิารงานคลัง 
    - งานธุรการ 
1.1 ฝUายการเงินและบญัชี 
     - งานการเงินและบญัชี 
1.2 ฝUายสถิติการคลัง 
    - งานสถิติการคลงั 
1.3 ฝUายพัสดุและทรัพย=สิน 
    - งานพัสดุและทรัพย=สิน 
2. ส�วนพัฒนารายได&  
2.1 ฝUายแผนที่ภาษีและ  
     ทะเบียนทรพัย=สิน 
     - งานแผนที่ภาษีและ 
       ทะเบียนทรัพย=สิน 
2.2 ฝUายพัฒนารายได& 
      - งานพัฒนารายได& 
2.3  ฝUายผลประโยชน=และ 
       กิจการพาณิชย= 
       - งานผลประโยชน= 
      และกิจการพาณิชย= 

สํานักการช�าง 
นักบริหารงานช�าง 9 

1. ฝUายบรหิารงานทั่วไป 
   - งานธุรการ 
2. ส�วนควบคุมการก�อสร&างอาคาร 
    และผังเมือง 
2.1 ฝUายควบคุมอาคารและ ผังเมือง 
     - งานควบคุมอาคารและผงัเมอืง 
2.2 ฝUายวิศวกรรมโยธา 
     - งานวิศวกรรมโยธา 1 
     - งานวิศวกรรมโยธา 2 
2.3 ฝUายสถาป9ตยกรรม 
     - งานสถาป9ตยกรรม 
3. ส�วนการโยธา 
3.1 ฝUายสาธารณูปโภค 
     - งานบํารงุรกัษาทางและสะพาน 
     - งานสถานที่และไฟฟdาสาธารณะ 
     - งานสวนสาธารณะ 
     - งานศูนย=เครื่องจกัรกล 
     - งานวางระบบจราจร 

กองสาธารณสุขฯ 
นักบริหารงานสาธารณสุข 8 

1. ฝUายบรหิารงานทั่วไป 
    - งานธุรการ 
2. ฝUายบรหิารงานสาธารณสุข 
    - งานสุขาภิบาลและอนามัย 
       สิ่งแวดล&อม 
    - งานรักษาความสะอาด 
3. ฝUายบรกิารสาธารณสุข 
    - งานสัตวแพทย= 

กองวิชาการและแผนงาน 
นักบริหารงานทั่วไป 8 

1. ฝUายบรหิารงานทั่วไป 
    - งานธุรการ 
    - งานบริการข&อมลูข�าวสาร 
      ทางท&องถิ่น 
2. ฝUายแผนงานและงบประมาณ 
  - งานวิเคราะห=นโยบายและแผน 
  - งานจัดทํางบประมาณ 
  - งานวิจัยและประเมินผล 
3. ฝUายนิติการ 
   - งานนิติการ 

สํานักการศึกษา 
นักบริหารการศึกษา 9 

1. ส�วนการบริหารการศึกษา 
1.1 ฝUายแผนงานและโครงการ 
     - งานธุรการ 
     - งานงบประมาณ 
1.2 ฝUายการเจ&าหน&าที ่
     - งานการเจ&าหน&าที ่
1.3 ฝUายกิจกรรมเด็กและ 
      เยาวชน 
    - งานกิจกรรมเด็กและ 
      เยาวชน 
    - งานกีฬาและนันทนาการ 
1.4 หน�วยศึกษานิเทศก= 
1.5 โรงเรียน 
     - ฝUายวิชาการ 
     - ฝUายบริหาร 
     - ฝUายปกครอง 
     - ฝUายบริการ 

สํานักการประปา 
นักบริหารงานประปา 9 

1. ฝUายบรหิารงานทั่วไป 
    - งานธุรการ 
2. ส�วนผลิต 
    2.1 ฝUายผลิต 
          - งานผลิต 
2.2 ฝUายบรกิารสาธารณะ 
     - งานติดตั้ง 
     - งานซ�อมบํารงุ 
3. ส�วนบริการ 
3.1 ฝUายการเงินละบญัชี 
     - งานการเงินและบญัชี 
3.2 ฝUายพัฒนารายได& 
     - งานพัฒนารายได& 

 

กองสวัสดิการสังคม 
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 8 

1. ฝUายพัฒนาชุมชน 
    - งานพัฒนาชุมชน 
2. ฝUายสังคมสงเคราะห= 
    - งานสังคมสงเคราะห= 

กองการแพทย= 
นักบริหารงานสาธารณสุข 8 

1. ฝUายการเงินและบญัชี 
    - งานธุรการ 
    - งานการเงินและบัญชี 
    - งานจัดเกบ็รายได& 
2. ฝUายบรกิารการแพทย= 
    - งานเภสัชกรรม 
    - งานทันตสาธารณสุข 
3. ฝUายการพยาบาล 
    - งานเวชการสังคม 
4. ศูนย=บริการสาธารณสุข 
  - งานศูนย=บริการฯ 1 (หอนาฬิกา) 
  - งานศูนย=บริการฯ 2  (โพธิ์เสด็จ) 
  - งานศูนย=บริการฯ 3  (ทุ�งจีน) 
  - งานศูนย=บริการฯ 4  (ศรีทวี) 
  - งานศูนย=บริการฯ 5  (คูขวาง) 
  - งานศูนย=บริการฯ 6  (ศาลามีชัย) 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล 8) 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล 8) 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล 8) 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล 8) 

 

นายกเทศมนตร ี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
3 คน รองนายกเทศมนตรี 

4 คน 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 
2 คน 
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บทท่ี ๓ 
แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

(พ.ศ.2559 – 2563) 
 
การวิเคราะห�การพัฒนาเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 

๓.๑  กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

   ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (พ.ศ.2559 – 2563) 

นอกจากการคํานึงถึงอํานาจหน�าท่ีในการบริหารราชการตามท่ีกฎหมายกําหนดแล�ว  ยังได�คํานึงถึงความสอดคล�องกับ
แนวทางการพัฒนาประเทศในระดับต2างๆ    ดังนี้ 
 

(1)  นโยบายรัฐบาล 
พลเอกประยุทธ6 จันทร6โอชา นายกรัฐมนตรี ได�แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต2อสภานิติบัญญัติ

แห2งชาติ เม่ือวันศุกร6ท่ี 12 กันยายน 2557  กําหนดแนวทางการแก�ป@ญหาประเทศไว� 3 ระยะ  คือ    
   ระยะแรก ได�มุ2งระงับยับยั้งความแตกแยก ยุติการใช�กําลัง อาวุธสงครามก2อความรุนแรง แก�ไข

ผลกระทบจากการท่ีรัฐบาลและรัฐสภาท่ีก2อนหน�านั้นอยู2ในสภาพท่ีไม2อาจปฏิบัติหน�าท่ีได�ตามปกติกว2า 6 เดือน 
ตลอดจนเร2งแก�ป@ญหาความเดือดร�อนของประชาชนเฉพาะหน�ามุ2งสร�างความสุข ความสงบคืนสู2ประเทศ  

   ระยะท่ี 2  การประกาศใช�รัฐธรรมนูญชั่วคราว  จัดต้ังสภานิติบัญญัติแห2งชาติ  เสนอร2าง พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ2ายประจําปE พ.ศ. 2558 ต2อสภานิติบัญญัติแห2งชาติ  

  ระยะท่ี 3  การใช�รัฐธรรมนูญ ฉบับถาวร และการจัดการเลือกต้ังท่ัวไป ในการบริหารราชการ
แผ2นดิน รัฐบาลได�กําหนดนโยบายต2าง ๆ 11 ด�าน  ดังนี้ 

 

1. การปกป(องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย�    โดยจะใช�มาตรการทางกฎหมาย 
มาตรการทางสังคมจิตวิทยาและมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการ 
 

2. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต2างประเทศ 
2.1 ในระยะเร2งด2วน รัฐบาลได�ให�ความสําคัญต2อการเตรียมพร�อมสู2ประชาคมการ  

เมืองและความม่ันคงอาเซียนในกิจการ 5 ด�าน  
- การบริหารจัดการชายแดน 
- การสร�างความม่ันคงทางทะเล 
- การแก�ไขป@ญหาอาชญากรรมข�ามชาติ 
- การสร�างความไว�วางใจกับประเทศเพ่ือนบ�าน 
- การเสริมสร�างในการปฏิบัติการทางการทหารร2วมกันของอาเซียน โดยเน�นความ    
  ร2วมมือเพ่ือปHองกัน แก�ไขข�อพิพาทต2าง ๆ รวมถึงการแก�ไขป@ญหาเส�นเขตแดนโดย    
  ใช�กลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
2.2 เร2งแก�ไขป@ญหาการใช�ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต�  
2.3 พัฒนาและเสริมสร�างของกองทัพและระบบปHองกันประเทศให�ทันสมัย มีความ 
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พร�อมในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน6ของชาติปลอดพ�นจากการคุกคามทุกรูปแบบ  

2.4 เสริมสร�างความสัมพันธ6อันดีกับนานาประเทศบนหลักการท่ีว2านโยบายการ 
ต2างประเทศเปKนส2วนประกอบสําคัญของนโยบายองค6รวมท้ังหมดในการบริหารราชการแผ2นดิน  
 

3. การลดความเหล่ือมลํ้าของสังคม และการสร6างโอกาสการเข6าถึงบริการของรัฐ 
3.1 ระยะเฉพาะหน�า จะเร2งสร�างโอกาส อาชีพ และการมีรายได�ท่ีม่ันคงแก2ผู�ท่ีเข�า 

สู2ตลาดแรงงาน        
3.2 ปHองกันและแก�ไขป@ญหาการค�ามนุษย6 รวมถึงป@ญหาผู�หลบหนีเข�าเมือง การ 

ทารุณกรรมต2อแรงงานข�ามชาติ  การท2องเท่ียวท่ีเน�นบริการทางเพศและเด็ก  และป@ญหาคนขอทาน    
3.3 ระยะต2อไป จะพัฒนาระบบการคุ�มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบ 

สวัสดิการชุมชนให�มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งข้ึน     
3.4 เตรียมความพร�อมเข�าสู2สังคมผู�สูงอายุ    เพ่ือส2งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงิน 

หรือกิจกรรมท่ีเหมาะสม เพ่ือสร�างสรรค6และไม2ก2อภาระต2อสังคมในอนาคต  
3.5 เตรียมความพร�อมเข�าสู2สังคมท่ีมีความหลากหลาย 
3.6 จัดระเบียบสังคม สร�างมาตรฐานด�านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให�แก2 

เจ�าหน�าท่ีของรัฐและประชาชนท่ัวไป  
3.7 แก�ป@ญหาการไร�ท่ีดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ําเขตปMาสงวน  
 

4. การศึกษาและเรียนรู6 การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 จัดให�มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู� โดยให�ความสําคัญท้ังการศึกษาใน 

ระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร�อม 
    4.2 ระยะเฉพาะหน�า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให�

สอดคล�องกับความจําเปKนของผู�เรียนและลักษณะพ้ืนท่ีของสถานศึกษา  
4.3 ให�องค6กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค6กรปกครองส2วนท�องถ่ิน และ 

ประชาชนท่ัวไปมีโอกาสร2วมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง และร2วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู� 
4.4 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปKน 

ครู  
4.5 ทะนุบํารุงและอุปถัมภ6พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ  
 

5. การยกระดับคุณภาพบริการด6านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
5.1 วางรากฐานให�ระบบหลักประกันสุขภาพให�มีความครอบคลุมประชากรในทุก 

ภาคส2วนอย2างมีคุณภาพ     
5.2 พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน�นการปHองกันโรคมากกว2ารอให�ปMวยแล�วจึงมา 

รักษา   
5.3 ประสานการทํางานระหว2างภาคส2วนต2าง ๆ ในสังคม เพ่ือปHองกันและแก�ป@ญหา 

การต้ังครรภ6ในวัยรุ2น และป@ญหาด�านการแพทย6และจริยธรรมของการอุ�มบุญ การปลูกถ2ายอวัยวะและสเต็มเซลล6  
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6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  รัฐบาลจะดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเปKน 3  
ระยะ คือ ดังนี้ 

6.1 ในระยะเร2งด2วน เร2งจ2ายงบลงทุนของปEงบประมาณ  พ.ศ.2557   ท่ียังค�างอยู2 
ก2อนท่ีจะพ�นกําหนดภายในสิ้นปEนี้ 

6.2 สานต2อนโยบายงบประมาณกระตุ�นเศรษฐกิจตามท่ีคณะรักษาความสงบ 
แห2งชาติท่ีได�จัดทําไว�      

6.3 กระตุ�นการลงทุนด�ายการเร2งพิจารณาโครงการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ    
6.4 ดูแลเกษตรให�มีรายได�ท่ีเหมาะสมด�วยวิธีการต2าง ๆ  
6.5 ลดอุปสรรคในการส2งออกเพ่ือให�เกิดความคล2องตัว    
6.6 ชักจูงให�นักท2องเท่ียวต2างชาติเข�ามาเท่ียวในประเทศไทย 
6.7 ระยะยาวต2อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให�สอดคล�องกันเพ่ือ 

 สนับสนุนการฟOPนตัวของเศรษฐกิจพร�อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย2างเหมาะสม      
6.8 แก�ป@ญหาน้ําท2วมในฤดูฝนและป@ญหาขาดแคลนน้ําในบางพ้ืนท่ีและบางฤดูกาล  
6.9 ปฏิรูปโครงสร�างราคาเชื้อเพลิงประเภทต2าง ๆ ให�สอดคล�องกับต�นทุนและให�มีภาระ

ภาษีท่ีเหมาะสม 
6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให�จัดเก็บอย2างครบถ�วน  
6.11 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐท่ีเกิดข้ึนในช2วงรัฐบาลท่ีผ2านมา  
6.12 ระยะยาว พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานด�านการขนส2งและคมนาคมทางบก  
6.13 ปรับโครงสร�างการบริหารจัดการในสาขาขนส2งท่ีมีการแยกบทบาทและภารกิจ 

ของหน2วยงาน 
6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให�มีประสิทธิภาพ  
6.15 ในด�านเกษตรกรรม ดําเนินการใน 2 เรื่องใหญ2 คือ การปรับโครงสร�างการ 

ผลิตสินค�าเกษตรให�สอดคล�องกับความต�องการด�วยวิธีการต2าง ๆ 
6.16 ในด�านอุตสาหกรรม  ส2งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีสอดคล�องกับศักยภาพ 

พ้ืนฐานของประเทศ  
6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู�ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย2อมให� 

เข�มแข็ง สามารถแข2งขันได�อย2างมีประสิทธิภาพ 
6.18 ส2งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให�เริ่ม 

ขับเคลื่อนได�อย2างจริงจัง   
 

7. การส2งเสริมบทบาทและการใช6โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 

8. การพัฒนาและส2งเสริมการใช6ประโยชน�จากวิทยาศาสตร� เทคโนโลยีการวิจัย และ 
พัฒนา และนวัตกรรม 

   8.1 สนับสนุนการเพ่ิมค2าใช�จ2ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ2งเปHาหมายให�ไม2ตํ่า
กว2า 1%   ของรายได�ประชาชาติ   และมีสัดส2วนรัฐต2อเอกชน30:70       ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห2งชาติ  เพ่ือให�ประเทศมีความสามารถในการแข2งขัน 
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8.2 ส2งเสริมให�โครงการลงทุนขนาดใหญ2ของประเทศ  
 

9. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร6างสมดุลระหว2างการอนุรักษ� กับ 
การใช6ประโยชน�อย2างย่ังยืน 

9.1 ระยะเฉพาะหน�า เร2งปกปHองและฟOPนฟูพ้ืนท่ีอนุรักษ6ทรัพยากรปMาไม�และสัตว6ปMา 
   9.2 ระยะต2อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดินและแก�ไขการบุกรุกท่ีดินของรัฐ  

9.3 บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศให�เปKนเอกภาพในทุกมิติท้ังเชิงปริมาณ 
                                     และคุณภาพ  

9.4 เร2งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ท่ีเกิดจากการผลิตและ 
                                     บริโภค  
 

10. การส2งเสริมการบริหารราชการแผ2นดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการป(องกันปราบปราม 
การทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

10.1 จัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค2าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให�เหมาะสมและ 
                                       เปKนธรรม    

10.2 ระยะแรก กระจายอํานาจเพ่ือให�ประชาชนสามารถเข�าถึงบริหารสาธารณะ 
                                       ได�รวดเร็ว  

10.3 เสริมสร�างระบบคุณธรรมในการแต2งต้ังและโยกย�ายบุคลากรภาครัฐ วาง 
                                       มาตรการปHองกันการแทรกแซงจากนักการเมือง       และส2งเสริมให�มีการนํา                    
                                       ระบบพิทักษ6คุณธรรมมาใช�ในการบริหารงานบุคคลของเจ�าหน�าท่ีฝMายต2าง ๆ 

10.4 ปรับปรุงและจัดให�มีกฎหมายท่ีครอบคลุมการปHองกันและปราบปรามการ 
                                       ทุจริต และการมีผลประโยชน6ทับซ�อนในภาครัฐทุกระดับ 
 

11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
11.1 ระยะเฉพาะหน�า จะเร2งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและ 

                                        กฎหมายอ่ืน ๆ   
      11.2 ระยะต2อไป จะจัดต้ังองค6กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท่ีปราศจากการ                     
                             แทรกแซงของรัฐ 

 

(2)  ยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศ 
 
วิสัยทัศน�  

“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข2งขัน  
คนไทยอยู2ดีกินดี   มีความเสมอภาคและเปKนธรรม”  

 

หลักการของยุทธศาสตร�   “ต2อยอดรายได�จากฐานเดิม สร�างรายได�จากโอกาสใหม2  เพ่ือความสมดุล   
                                  และการพัฒนาอย2างยั่งยืน” 
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วัตถุประสงค� :  
1. รักษาฐานรายได�เดิม และสร�างรายได�ใหม2 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต�องผลิตสินค�าได�เร็วกว2าป@จจุบัน) 
3. ลดต�นทุนให�กับธุรกิจ (ด�วยการลดต�นทุนค2าขนส2งและโลจิสติกส6) 

 

เป(าหมายเชิงยุทธศาสตร�  
1. การเพ่ิมรายได�จากฐานเดิม 
2. การสร�างรายได�จากโอกาสใหม2 
3. การลดรายจ2าย 
4. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข2งขัน 

 

ยุทธศาสตร� : ประกอบด�วย 4 ยุทธศาสตร6 คือ 
  ยุทธศาสตร6ท่ี 1  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข2งขันของประเทศเพ่ือหลุดพ�นจากประเทศรายได�
ปานกลาง (Growth & Competitiveness) 

ยุทธศาสตร6ท่ี 2  การลดความเหลี่อมล้ํา (Inclusive Growth) 
ยุทธศาสตร6ท่ี 3  การเติบโตท่ีเปKนมิตรต2อสิ่งแวดล�อม  (Green Growth) 
ยุทธศาสตร6ท่ี 4  การสร�างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal    
                     Process) 
 

(3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห2งชาติ ฉบับท่ี ๑๑  (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
 

                แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เปKนแผนยุทธศาสตร6ท่ีชี้นําทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพ่ือมุ2งสู2
วิสัยทัศน6ระยะยาว    ท่ีทุกภาคส2วนในสังคมไทยได�เห็นพ�องร2วมกันกําหนดเปKนวิสัยทัศน6ปE พ.ศ. 2570 ซ่ึงกําหนดไว�
ว2า “คนไทยภาคภูมิใจในความเปKนไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห2งความพอเพียง ยึดม่ันในวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
และหลักธรรมาภิบาลการบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐานท่ีท่ัวถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัย 
และม่ันคง อยู2ในสภาวะแวดล�อมท่ีดี เก้ือกูล และเอ้ืออาทรซ่ึงกันและกันระบบการผลิตเปKนมิตรกับสิ่งแวดล�อม มีความ
ม่ันคงด�านอาหารและพลังงาน อยู2บนฐานทางเศรษฐกิจท่ีพ่ึงตนเองและแข2งขันได�ในเวทีโลกสามารถอยู2ในประชาคม
ภูมิภาคและโลกได�อย2างมีศักด์ิศรี” 
 

วิสัยทัศน�      “สังคมอยู2ร2วมกันอย2างมีความสุข ด�วยความเสมอภาค เปKนธรรม และมีภูมิคุ�มกันต2อการ 
                   เปลี่ยนแปลง” 
 

โดยกําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศ 6  ด6าน  คือ และแนวทางการพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร�การสร6างความเปJนธรรมในสังคม ให�ความสําคัญกับ 
    1.1 การสร�างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมให�ทุกคนในสังคมไทยควบคู2กับการ 

เสริมสร�างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร�างโอกาสในชีวิตให�แก2ตนเอง 
    1.2 การจัดบริการทางสังคมให�ทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน เน�นการสร�างภูมิคุ�มกัน 

ระดับป@จเจก และสร�างการมีส2วนร2วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ  
    1.3 การเสริมสร�างพลังให�ทุกภาคส2วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช�ชีวิตในสังคมและมี 

ส2วนร2วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได�อย2างมีคุณค2าและศักด์ิศรี  
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              1.4 การสานสร�างความสัมพันธ6ของคนในสังคมให�มีคุณค2าร2วมและตระหนักถึงผลประโยชน6ของ
สังคม   และเสริมสร�างการบริหารราชการแผ2นดินท่ีมีประสิทธิภาพ  โปร2งใส  มีระบบตรวจสอบ    และการรับผิดชอบ
ท่ีรัดกุม 

 

2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาคนสู2สังคมแห2งการเรียนรู6ตลอดชีวิตอย2างย่ังยืน  
                         ให�ความสําคัญกับ 

    2.1 การปรับโครงสร�างและการกระจายตัวประชากรให�เหมาะสม  
    2.2 การพัฒนาคุณภาพคนไทยให�มีภูมิคุ�มกันต2อการเปลี่ยนแปลง  
    2.3 การส2งเสริมการลดป@จจัยเสี่ยงด�านสุขภาพอย2างเปKนองค6รวม  
    2.4 การส2งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต  
    2.5 การเสริมสร�างความเข�มแข็งของสถาบันทางสังคม  
 

3. ยุทธศาสตร�ความเข6มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน  
                         ให�ความสําคัญกับ 

    3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปKนฐานการผลิตภาคเกษตรให�เข�มแข็งและยั่งยืน 
    3.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  
    3.3 การสร�างมูลค2าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห2วงโซ2การผลิต  
    3.4 การสร�างความม่ันคงในอาชีพและรายได�ให�แก2เกษตรกร  
    3.5 การสร�างความม่ันคงด�านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและ  
          ชุมชน  
    3.6 การสร�างความม่ันคงด�านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ 

                               เข�มแข็งภาคเกษตร  
              3.7 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสร�างความม่ันคงด�านอาหารและ  
                    พลังงาน  
 

4. ยุทธศาสตร�การปรับโครงสร6างเศรษฐกิจสู2การเติบโตอย2างมีคุณภาพและย่ังยืน 
                         ให�ความสําคัญกับ 

    4.1 การปรับโครงสร�างเศรษฐกิจสู2การพัฒนาท่ีมีคุณภาพและยั่งยืน 
    4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร6 เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
    4.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข2งขันท่ีมีประสิทธิภาพเท2าเทียม และเปKนธรรม 
    4.4 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส2วนรวมอย2างมีเสถียรภาพ  
 

5. ยุทธศาสตร�การสร6างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
                        และสังคม ให�ความสําคัญกับ 

    5.1 การพัฒนาความเชื่อมโยงด�านการขนส2งและระบบโลจิสติกส6ภายใต�กรอบความ  
          ร2วมมือในอนุภูมิภาคต2างๆ  
    5.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข2งขันระดับอนุภูมิภาค 
    5.3 การสร�างความพร�อมในการเข�าสู2ประชาคมอาเซียน  
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    5.4 การเข�าร2วมเปKนภาคีความร2วมมือระหว2างประเทศและภูมิภาคภายใต�บทบาทท่ี  
          สร�างสรรค6 เปKนทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหว2างประเทศในเวทีโลก  
    5.5 การสร�างความเปKนหุ�นส2วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด�านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย6 

                               การเคลื่อนย�ายแรงงาน และการส2งเสริมแรงงานไทยในต2างประเทศ  
    5.6 การมีส2วนร2วมอย2างสําคัญในการสร�างสังคมนานาชาติท่ีมีคุณภาพชีวิต ปHองกันภัยจาก         
          การก2อการร�ายและอาชญากรรม ยาเสพติดภัยพิบัติ และการแพร2ระบาดของโรคภัย  
    5.7 การเสริมสร�างความร2วมมือท่ีดีระหว2างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง 

                              เศรษฐกิจอย2างมีจริยธรรมและไม2ส2งผลกระทบต2อสิ่งแวดล�อม พร�อมท้ังเปoดรับความ  
                              ร2วมมือกับองค6กรระหว2างประเทศท่ีไม2แสวงหากําไร  

    5.8 การเร2งรัดการใช�ประโยชน6จากข�อตกลงการค�าเสรีท่ีมีผลบังคับใช�แล�ว  
              5.9 การส2งเสริมให�ประเทศไทยเปKนฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมท้ัง  
                    เปKนฐานความร2วมมือในการพัฒนาภูมิภาค  

    5.10 การปรับปรุงและเสริมสร�างความเข�มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศต้ังแต2 
            ระดับชุมชนท�องถ่ิน  
 

6. ยุทธศาสตร�การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล6อมอย2างย่ังยืน  
                        ให�ความสําคัญกับ 

    6.1 การอนุรักษ6 ฟOPนฟู และสร�างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
    6.2 การปรับกระบวนทัศน6การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร�อมไปสู2การเปKน 

                               เศรษฐกิจและสังคมคาร6บอนตํ่าและเปKนมิตรกับสิ่งแวดล�อม  
    6.3 การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต2อการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

                               ภูมิอากาศ เพ่ือให�สังคมมีภูมิคุ�มกัน  
    6.4 การเตรียมความพร�อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

              6.5 การสร�างภูมิคุ�มกันด�านการค�าจากเง่ือนไขด�านสิ่งแวดล�อมและวิกฤตจากการ  
                    เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

    6.6 การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเก่ียวข�องกับกรอบความตกลงและ 
                               พันธกรณีด�านสิ่งแวดล�อมระหว2างประเทศ  

    6.7 การควบคุมและลดมลพิษ  
              6.8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�มี  
                    ประสิทธิภาพโปร2งใสและเปKนธรรมอย2างบูรณาการ  

 

(4) แผนพัฒนากลุ2มจังหวัดภาคใต6ฝMNงอ2าวไทย (จังหวัดชุมพร  สุราษฎร�ธานี  นครศรธีรรมราช                                                    
                                                         และพัทลุง) 

 

วิสัยทัศน� (Vision) 
“ศูนย�กลางการสร6างสรรค�เศรษฐกิจการเกษตร 

และการท2องเท่ียวระดับนานาชาติ” 
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เป(าประสงค�รวม 

1. พืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล6มน้ํามันมีศักยภาพในการแข2งขันและสร�างมูลค2าเพ่ิม แก2 
                         ระบบเศรษฐกิจ 

2. การท2องเท่ียวได�รับพัฒนาบนฐานทรัพยากรท่ีหลากหลายให�มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ 
3. ไม�ผลและสินค�าประมงปลอดภัยต2อการบริโภคและมีศักยภาพในการส2งออก 
4. การคมนาคมขนส2งและระบบโลจิสติกส6ของกลุ2มจังหวัดสามารถรองรับการค�าการลงทุน  

                        การท2องเท่ียวการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

โดยกําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนา  4  ด6าน ดังนี้ 
     1 การบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมมูลค2าพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล6มน้ํามัน 

2 การพัฒนาการท2องเท่ียวนานาชาติบนฐานทรัพยากรและเอกลักษณ6ของพ้ืนท่ี 
3.การพัฒนาไม�ผลและการประมงให�ปลอดภัย และมีศักยภาพในการส2งออก 
4 การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานทางคมนาคมขนส2งและระบบโลจิสติกส6ให�รองรับ 

                                  การค�า การลงทุน การท2องเท่ียวการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                                         

(5) แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

วิสัยทัศน� (Vision) จังหวัดนครศรีธรรมราช 
“นครแห2งการเรียนรู6 เกษตร ท2องเท่ียว น2าอยู2 ชุมชนเข6มแข็ง” 

 

จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด (Positioning) 
จากข�อมูลการวิเคราะห6ศักยภาพของจังหวัด และกําหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร6ใน 

ภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได�กําหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด 3 ประเด็น ดังนี้ 
1. เมืองเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรนวัตกรรม 
2. เมืองท2องเท่ียวเชิงอนุรักษ6 และวัฒนธรรม (นครแห2งธรรม : ธรรมชาติ ธรรมะ วัฒนธรรม) 
3. ตลาดกลางสินค�าเกษตร ศูนย6กลางการคมนาคมขนส2งและกระจายสินค�าของภาคใต� 

 

ประเด็นยุทธศาสตร� (Strategic Issue) 
ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เปKนเกษตรสุขภาพ  

เกษตรคุณภาพ และนํานวัตกรรมเกษตรมาใช�เพ่ือสร�างมูลค2าเพ่ิมผลผลิตและสร�างรายได� 
1. เปHาประสงค6ของประเด็นยุทธศาสตร6 
 1.1 รักษาฐานรายได�เดิม เพ่ิมรายได� 
 1.2 ระบบการผลิตท่ีได�รับรองมาตรฐาน และระบบ logistics มีประสิทธิภาพ   
                เพ่ิมข้ึน 
2. ตัวชี้วัดและค2าเปHาหมาย 
3. กลยุทธ6 

      3.1 บริหารจัดการ  เขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) 
     3.2 พัฒนาเปKนเมืองเกษตรต�นแบบท่ีเพียบพร�อมป@จจัยการผลิตด�านการเกษตร 
     3.3 พัฒนาการผลิตและนวัตกรรมการผลิต  การเก็บเก่ียวการเก็บรักษา การแปรรูป     
           พัฒนาผลิตภัณฑ6บรรจุภณัฑ6และการตลาดอย2างมืออาชีพ 
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     3.4 พัฒนาระบบการผลิตท่ีได�รับรองมาตรฐาน 
     3.5 พัฒนาระบบกลไก การบริหารจัดการท่ีดินเชิงบูรณาการ 
     3.6 พัฒนาระบบ Logistics เพ่ือเปKนศูนย6กลางการคมนาคมขนส2ง  กระจายสินค�า   
                                 ทางการเกษตร 
  

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 2 การพัฒนาการท2องเท่ียวเชิงอนุรักษ6และวัฒนธรรมระดับมาตรฐาน 
สากล ท่ีสามารถสร�างอาชีพและรายได�ในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 

1. เปHาประสงค6ของประเด็นยุทธศาสตร6 
 1.1 รายได�จากการท2องเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
2.  ตัวชีว้ัดและค2าเปHาหมาย 
3. กลยุทธ6 

     3.1 พัฒนาและฟOPนฟูแหล2งท2องเท่ียว โครงสร�างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก   
                                     เพ่ือการท2องเท่ียวท่ีได�มาตรฐาน  ให�เกิดความยั่งยืน 
     3.2 พัฒนาสินค�า บริการและป@จจัยสนับสนุนการท2องเท่ียวเมืองคอนให�มีคุณภาพ 

และปลอดภัย 
       3.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร�างสรรค6    

ด�านการท2องเท่ียวแบบครบวงจร 
   3.4 พัฒนา ยกระดับคุณภาพของบุคลากรการท2องเท่ียว 
 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   น้ํา   สิ่งแวดล�อม   และพลังงานมี 
ประสิทธิภาพ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและการใช�พลังงานสะอาด 

1. เปHาประสงค6ของประเด็นยุทธศาสตร6 
   1.1 ทรัพยากรธรรมชาติ  น้ํา สิ่งแวดล�อม ได�รับการจัดการอย2างมีประสิทธิภาพและ 

      ใช�อย2างยั่งยืน 
1.2 การจัดการพลังงานอย2างมีประสิทธิภาพและใช�อย2างประหยัด 

2.  ตัวชีว้ัดและค2าเปHาหมาย 
3.  กลยุทธ6 
 3.1 พัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  น้ํา  และสิ่งแวดล�อมโดยการมี 

      ส2วนร2วมทุกภาคส2วน 
3.2 อนุรักษ6 ปHองกัน ฟOPนฟู ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีจังหวัด 
3.3 พัฒนาศักยภาพเครือข2ายในการจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการน้ํา 
3.4 ส2งเสริมและสนับสนุนให�มีการใช�พลังงานทดแทน  พลังงานทางเลือก พลังงาน   
      สะอาด  และการประหยัดพลังงาน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 4 การสร�างความม่ันคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข�มแข็ง 
1. เปHาประสงค6ของประเด็นยุทธศาสตร6 
 1.1 ประชาชนได�รับความม่ันคง ปลอดภัย เปKนธรรม 
 1.2 ประชาชนได�รับสวัสดิการพ้ืนฐานอย2างท่ัวถึงและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 1.3 ชุมชนเข�มแข็ง ประชาชนอยู2ดีมีสุข  พ่ึงตนเองได�ด�วยวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจ 
                 พอเพียง 
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2.  ตัวชีว้ัดและค2าเปHาหมาย 
3.  กลยุทธ6 
 3.1 สร�างความม่ันคง  ปลอดภัย และสวัสดิภาพทางสังคมให�ครอบครัวและชุมชน    
                บนพ้ืนฐานชุมชนเข�มแข็ง 
 3.2 พัฒนาระบบอํานวยความเปKนธรรมให�มีมาตรฐานเปKนท่ีพ่ึงของประชาชน 
 3.3 เพ่ิมโอกาสการเข�าถึงสวัสดิการพ้ืนฐาน อย2างเปKนธรรมและเสมอภาค 

3.4 ส2งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยชุมชนแกนหลัก  และพัฒนาไปสู2สวัสดิการสังคม     
      ถ�วนหน�า 
3.5 ส2งเสริมสนับสนุนการเรียนรู�สู2การปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนของหมู2บ�าน/    
      ชุมชนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและปรัชญาของเศรษฐกิจ 
      พอเพียง 
3.6 สร�างพลังสังคมและกลไก  เครือข2ายการพัฒนาในระดับพ้ืนท่ีโดยการมีส2วนร2วม    
      ของประชาชน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 5 การพัฒนาสังคมแห2งการเรียนรู�และภูมิป@ญญาเพ่ือสร�างคุณภาพของ 
คนนครศรีธรรมราช 

1.   เปHาประสงค6ของประเด็นยุทธศาสตร6 
       1.1 การศึกษามีคุณภาพทัดเทียมกับค2ามาตรฐานการศึกษา 
      1.2 ปEการศึกษาเฉลี่ยของคนจังหวัดนครศรีธรรมราชสูงกว2าเกณฑ6มาตรฐานประเทศ 
      1.3 เปKนศูนย6กลางทางการศึกษาศาสนา อารยธรรม ประเพณีวัฒนธรรมและ 
                                 ภมิูป@ญญาท�องถ่ิน/สากล 
      1.4 เครือข2ายชุมชนเข�มแข็ง เน�นศูนย6การเรียนรู� 

2.  ตัวชีว้ัดและค2าเปHาหมาย 
3.  กลยุทธ6 

   3.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา O-NET 
   3.2 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับให�ได�มาตรฐานสู2สากล 
   3.3 ยกระดับคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
   3.4 ส2งเสริมเด็กเยาวชนและประชาชนให�มีความรู�ด�านศาสนาศิลปะและวัฒนธรม 
   3.5 สร�างเครือข2ายชุมชนด�านวิชาชีพ 
 

ปMญหาเร2งด2วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1) ป@ญหาน้ํากัดเซาะชายฝ@yง 
2) ป@ญหายาเสพติด 
3) ป@ญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกตํ่า 
4) ป@ญหาการตัดไม�ทําลายปMา 

  5) ป@ญหาภัยธรรมชาติ 
6) ป@ญหาทางสังคม 
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(6)  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส(วนท)องถ่ินในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

วิสัยทัศน�     “องค6กรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา 
  ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส2วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ.2559 - 

2561)   ได�กําหนดข้ึนเพ่ือให�สอดคล�องกับสภาวการณ6ในป@จจุบัน  ภายใต�แนวคิด  “หลักความพอเพียง” ตามแนว
พระราชดําริฯ    โดยอาศัยกรอบแนวทางจากยุทธศาสตร6การพัฒนาประเทศ   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห2งชาติ ฉบับท่ี 11 นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร6การพัฒนากลุ2มจังหวัดภาคใต�ฝ@yงอ2าวไทย ยุทธศาสตร6การพัฒนา
จังหวัดนครศรีธรรมราชและภารกิจ 6 ด�าน ขององค6กรปกครองส2วนท�องถ่ินตามแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการ
กระจายอํานาจฯ มาตรา 32(1) รวมท้ัง ได�ทบทวนจากยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส2วนท�องถ่ินฉบับปE 
พ.ศ.2558-2560 ประกอบด�วย ยุทธศาสตร� พันธกิจ และเป(าหมายการพัฒนา ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร�ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
พันธกิจ 

1. สร�างความเข�มแข็งให�กับเกษตรกรรายย2อย พัฒนาองค6ความรู�ตามแนวพระราชดําริ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาอาชีพท่ีสอดคล�องกับบริบทของชุมชน และความต�องการของตลาด  วิสาหกิจชมุชน  
สนับสนุนการใช�ภูมิป@ญญาท�องถ่ินและส2งเสริมการนําเทคโนโลยีมาใช�ในการเพ่ิมมูลค2าการผลิต  ด�านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ 

3. ส2งเสริมการผลิตและจําหน2ายสินค�าเกษตรท้ังท่ีเปKนอาหาร  มิใช2อาหาร และพลังงาน 
ทดแทน 

4. สนับสนุนการจัดรูปท่ีดินเพ่ือการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
5. จัดให�มีระบบโครงสร�างพ้ืนฐานและแหล2งน้ําเพ่ือการเกษตรอย2างท่ัวถึงและเพียงพอ 
6. ฟOPนฟู พัฒนาทรัพยากรเพ่ือการท2องเท่ียว ท้ังแหล2งท2องเท่ียว บุคลากร ภาคการตลาด  

ประชาสัมพันธ6การท2องเท่ียว เพ่ือเสริมสร�างภาพลักษณ6ท่ีดีของจังหวัด 
7. ส2งเสริมการลงทุน การพาณิชย6 และพัฒนาธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องกับการท2องเท่ียว 
8. ส2งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาท่ีผสมผสานภูมิป@ญญาท�องถ่ินกับองค6ความรู�ใหม2    สนับ 

สนุนการวิจัยและพัฒนาร2วมระหว2างนักวิชาการและชุมชน    โดยให�ความสําคัญกับความสอดคล�องกับความต�องการ 
ภาคเศรษฐกิจชุมชน 

9. พัฒนาความเชื่อมระบบการขนส2งและระบบโลจิสติกส6 
  เป(าหมายการพัฒนา 

1. รายได�ของชุมชนเพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ยร�อยละ 10 ต2อปE 
2. ประชาชนได�ใช�ประโยชน6จากท่ีดินอย2างเปKนธรรม ท่ีดินมีคุณค2าและได�รับประโยชน6มากข้ึน 
3. จังหวัดนครศรีธรรมราชเปKนเมืองน2าท2องเท่ียวติดอันดับของภาคใต� 
4. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด โดยให�ความสําคัญกับการเพ่ิม 

มูลค2าการค�าการลงทุนของจังหวัด 
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ยุทธศาสตร�ท่ี 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล6อมและพลังงาน 

 

พันธกิจ 
   1.  ฟOPนฟูพ้ืนท่ีปMาและระบบนิเวศให�เกิดความอุดมสมบูรณ6 

2. ส2งเสริมการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีต�นน้ําและลุ2มน้ําอย2างมีประสิทธิภาพ  โดยให�มีระบบ 
ช2วยตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ําระบบพยากรณ6และเตือนภัยน้ําแล�งและน้ําท2วม  รวมท้ังส2งเสริมให�มีระบบ 
การจัดการน้ําเสีย 

3.   ส2งเสริมให�มีมาตรการควบคุมการท2องเท่ียวในแหล2งท2องเท่ียวธรรมชาติในชุมชน ให�อยู2ใน 
ขีดความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ 

4. ส2งเสริมการดํารงชีวิตตามวิถีไทย เพ่ือปลูกฝ@งค2านิยมการบริโภค อย2างพอเพียงและยั่งยืน 
การสร�างเครือข2ายชุมชน เพ่ือการอนุรักษ6ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมชุมชน 

5. ส2งเสริมให�ชุมชน   หมู2บ�านมีส2วนร2วมในการบริหารจัดการ    เพ่ือลดมลพิษและควบคุม 
กิจกรรมท่ีจะส2งผลกระทบต2อคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสร�างประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะ 
ชุมชน ขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส6 ขยะติดเชื้อ ส2งเสริมให�มีมาตรการสร�างแรงจูงใจให�เกิดการลดและคัดแยกขยะ 
ในแหล2งกําเนิด สนับสนุนการสร�างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให�มีระบบเก็บขนและกําจัดขยะ แบบรวมศูนย6 

  6. เสริมสร�างประสิทธิภาพในการกําจัด   บําบัดมลพิษ  ท้ังด�านวิชาการ  บุคลากร  และสร�าง
จิตสํานึกของชุมชนในการมีส2วนร2วมติดตาม ตรวจสอบ เฝHาระวัง แก�ไขป@ญหาสิ่งแวดล�อม 

7. ส2งเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใช�พลังงานทดแทนพลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด 
8. สนับสนุนส2งเสริมการรังวัดและจัดทําแผนท่ี เพ่ือแสดงแนวเขตท่ีดินของรัฐ 

  9. ผลักดันให�มีระบบคุ�มครองสิทธิชุมชนและการแบ2งป@นผลประโยชน6ท่ีเปKนธรรม อนุรักษ6ฟOPนฟู 
ความหลากหลายของพันธุกรรมท�องถ่ิน   เพ่ือรักษา    ปกปHองระบบนิเวศน6ท่ีเชื่อมโยงวิถีชีวิตและ 
วัฒนธรรมชุมชน 
 

เป(าหมายการพัฒนา 
1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมมีความสมดุลเชิงนิเวศน6อย2างยั่งยืน   ประชาชนมีการ 

ดํารงชีวิตอยู2อย2างมีความสุขภายใต�คุณภาพสิ่งแวดล�อมท่ีดี 
2. ประชาชนมีจิตสํานึกและมีส2วนร2วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล�อม 
3. ครัวเรือน ชุมชน มีทางเลือกในการใช�พลังงาน และมีพลังงานใช�อย2างเพียงพอ 
4. คุณภาพสิ่งแวดล�อมอยู2ในเกณฑ6มาตรฐาน 
 

ยุทธศาสตร�ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย6และองค6กรภาคประชาสังคมให�มีศักยภาพเพ่ือรองรับการพัฒนาใน 

ทุกด�าน 
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2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรู�คู2คุณธรรมจริยธรรม  จัดการศึกษาท้ังในและนอก

ระบบ   สนับสนุนการจัดทําหลักสูตรท�องถ่ิน   ส2งเสริมให�เยาวชน  ประชาชน  ใช�ประโยชน6จากเทคโนโลยี 
สารสนเทศเชิงสร�างสรรค6อย2างฉลาดเพ่ือเสริมสร�างการเรียนรู� 

3. รณรงค6ให�เกิดการพัฒนา  และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย    พัฒนาสิ่งแวดล�อม 
ชุมชนให�ถูกสุขลักษณะ 

4. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย6และสาธารณสุข  ส2งเสริมการบริหารจัดการแพทย6แผนไทย  
(แพทย6ทางเลือก) ท้ังในระดับชุมชน และ สถานพยาบาล 

5. รณรงค6   ปHองกัน   ควบคุมการแพร2ระบาดของยาเสพติดเพ่ือลดจํานวนผู�เสพย6และ 
ผู�เก่ียวข�องให�น�อยลง 

6. รณรงค6  ควบคุมการแพร2ระบาดของโรคติดต2อร�ายแรงและปHองกันการเกิดโรคไม2ติดต2อ  
เฝHาระวังปHองกันป@ญหาการปMวยและตายด�วยโรคอุบัติใหม2 

7. ส2งเสริมการจัดระเบียบชุมชน   สังคม   การรักษาความสงบเรียบร�อยและการบรรเทา 
สาธารณภัย เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย6สินของประชาชน 

8. พัฒนาการกีฬา  เสริมสร�างโอกาสให�ประชาชนทุกกลุ2มออกกําลังกายและเล2นกีฬา จัดหา 
สถานท่ีจัดกิจกรรมออกกําลังกายและเล2นกีฬาอย2างท่ัวถึง 

9. ส2งเสริมการทํานุบํารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิป@ญญาท�องถ่ิน 
10. พัฒนา ฟOPนฟู ต2อยอดแหล2งเรียนรู�ทางวัฒนธรรม  เพ่ือส2งเสริมการเรียนรู�ของเยาวชนและ 

ประชาชนและเผยแพร2สู2สังคมโลก 
11. สงเคราะห6 และพัฒนาเด็ก  สตรี คนชรา   และผู�ด�อยโอกาสในสังคมให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

และพ่ึงพาตนเองได� 
12. สร�างกระบวนการมีส2วนร2วม  เพ่ือความเข�มแข็งของชุมชนสนับสนุนการจัดทําและใช�แผนชุมชน 

ส2งเสริมกิจกรรมชุมชน และสวัสดิการชุมชน 
 

เป(าหมายการพัฒนา 
1. ประชาชน/เยาวชน มีความรู� มีคุณธรรม จริยธรรม ดํารงชีวิตได�อย2างปกติสุข 
2. ประชาชนได�รับสวัสดิการพ้ืนฐานอย2างท่ัวถึงเปKนธรรม และมีความปลอดภัยในชีวิตและ 

ทรัพย6สิน 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตเพ่ิมข้ึนท้ังทางร2างกาย จิตใจ สติป@ญญา รวมท้ังมีอนามัยการเจริญ 

พันธุ6ท่ีเหมาะสมในทุกช2วงวัย 
4. ประชาชนมีโอกาสในการเข�าถึงระบบสุขภาพท่ีมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน    และป@จจัยเสี่ยงต2อ 

สุขภาพลดลง 
 

ยุทธศาสตร�ท่ี 4 การพัฒนาโครงสร6างพ้ืนฐาน 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาเส�นทางคมนาคมภายในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบให�ได�มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย2าง 

ท่ัวถึง 
2. พัฒนาระบบโครงสร�างพ้ืนฐานให�มีประสิทธิภาพและครบถ�วนเพียงพอ 
3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพ้ืนฐานให�มีประสิทธิภาพอย2างท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 

 



- 46 - 
 
เป(าหมายการพัฒนา 

1. มีระบบโครงสร�างพ้ืนฐาน ท่ีได�มาตรฐาน มีความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และเชื่อมโยง 
กับระบบการขนส2งอ่ืน รวมท้ังเพียงพอต2อความต�องการของประชาชน 

2. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพ้ืนฐาน ท่ีมีประสิทธิภาพท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 
 

ยุทธศาสตร�ท่ี 5 การเสริมสร6างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ6านเมืองท่ีดี 
พันธกิจ 

1. รณรงค6สร�างกระบวนการเรียนรู�   ปลูกฝ@งจิตสํานึก   ค2านิยมตามหลักการปกครองระบบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย6ทรงเปKนประมุข    เสรมิสร�างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและ 
จิตสํานึกธรรมาภิบาลให�แก2เยาวชน   ประชาชนทุกระดับ    ทุกภาคส2วน 

2. พัฒนาการบริหารจัดการองค6กรตามหลักธรรมาภิบาลให�มีประสิทธิภาพ   และโปร2งใส  
สนับสนุนให�ใช�ทรัพยากรในการบริหารอย2างคุ�มค2า     ปรับปรุงระบบข�อมูลและรูปแบบการให�บริการประชาชน 
ลดข้ันตอนการทํางานเพ่ืออํานวยความสะดวกแก2ประชาชน 

3. พัฒนาและส2งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินท่ีตอบสนองความต�องการในระดับชุมชน 
ภายใต�กระบวนการมีส2วนร2วมจากทุกภาคส2วน    สนับสนุนให�มีระบบฐานข�อมูลกลาง     และระบบการติดตาม 
ประเมินผล 

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค6กรอย2างสมํ่าเสมอและต2อเนื่อง เพ่ือเสริมสร�าง 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
เป(าหมายการพัฒนา 

1. ประชาชนมีจิตสํานึกท่ีดี มีส2วนร2วมในการพัฒนาท�องถ่ิน 
2. องค6กรปกครองส2วนท�องถ่ินมีความพร�อมในการแก�ป@ญหาและให�บริการประชาชน 
3. มีการบริหารจัดการท่ีโปร2งใสและมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมการมีส2วนร2วมของทุกภาคีในการ 

พัฒนา 
 

(7)  การพัฒนาตามนโยบายของนายกเทศมนตรี  ท่ีแถลงนโยบายต2อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช      
      เม่ือคราวประชุมสภาเทศบาล เม่ือวันท่ี ๒๖  กรกฏาคม  ๒๕๕๔ 
    ผศ.เชาวน�วัศ  เสนพงศ�   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชได"แถลงนโยบายต%อสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  ดังต%อไปนี้ 
  ๑.  นโยบายด)านการเมือง  การบริหาร      
   เพ่ือมุ%งพัฒนาเทศบาลสู%ความเป-นเลิศด"านการบริหารจัดการ   โดยมี  ๓  แนวทางการดําเนินงาน   
ได"แก% 

   ๑.๑  ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเทศบาล ด"วยหลักนิติธรรม คุณธรรม      ความคุ"มค%า 
โปร%งใส  ตรวจสอบได"  ความรับผิดชอบ  และการมีส%วนร%วมของประชาชน 
  ๑.๒  บริหารจัดการเทศบาลแบบระบบเป7ด  โดยการส%งเสริมและสนับสนุนให"ประชาชนเข"า   
มามีส%วนร%วมในการบริหารจัดการ  ต้ังแต%ร%วมคิด ร%วมทํา ร%วมตรวจสอบ รวมท้ังส%งเสริม   ให"มีระบบการตรวจสอบ
ความโปร%งใส และประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองความต"องการของประชาชน 
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   ๑.๓   เสริมสร"างศักยภาพบุคลากรของเทศบาลทุกระดับอย%างต%อเนื่อง  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเทศบาล 

 

  ๒.  นโยบายและยุทธศาสตร�ด)านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต  
   มุ%งเน"นให"ประชาชนเป-นหัวใจของการบริการ  โดยมี  ๙  แนวทางการดําเนินงาน  ได"แก% 
  ๒.๑ น"อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป-นแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิต                                         
                           และเสริมสร"างความเข"มแข็งให"กับชุมชน  
  ๒.๒  จัดต้ังศูนย�ชุมชน  แม%บ"าน  อสม.  และผู"สูงอายุ  แบบบูรณาการ 
  ๒.๓  สนับสนุนการให"การสงเคราะห�ผู"ด"อยโอกาสทางสังคมอย%างท่ัวถึง และเป-นธรรม   
                           ได"แก%  เด็ก  สตรี  ผู"สูงอายุ  คนพิการ 
  ๒.๔  ส%งเสริมและสนับสนุนการแก"ไขป?ญหาความยากจนอย%างยั่งยืน โดยการสร"างงาน  สร"าง  
                            อาชีพ  สร"างรายได"  และลดรายจ%ายของประชาชน 
  ๒.๕  สร"างศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน 
  ๒.๖  สนับสนุนให"ประชาชนออกกําลังกาย  และเล%นกีฬา  เพ่ือสร"างเสริมสุขภาพและ  
                            พลานามัยท่ีดี 
  ๒.๗  เพ่ิมลานกีฬา / ลานสุขภาพในชุมชน  และสนับสนุนอุปกรณ�กีฬา 
  ๒.๘  พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน  โดยใช"เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
  ๒.๙  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการปFองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

  ๓.  นโยบายด)านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  และประเพณี   
            โดยมี  ๖  แนวทางการดําเนินงาน  ได"แก% 
  ๓.๑  จัดให"มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประจําเทศบาล  และคืนโรงเรียนประถมศึกษา 
                            ให"แก%ชุมชน 
  ๓.๒  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และความเท%าเทียมกันทางการศึกษาของ  
                            นักเรียนทุกระดับ                                        
   ๓.๓  พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน  ด"วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๓.๔  ส%งเสริมและสนับสนุนให"เด็กเป-นคนดี  มีความรู"คู%คุณธรรม 
  ๓.๕  ส%งเสริมและสนับสนุนให"เด็ก และเยาวชน ใช"เวลาว%างให"เป-นประโยชน�ด"วยกีฬา ดนตรี                
                            และกิจกรรมนันทนาการ 

 ๓.๖  ส%งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิป?ญญา 
                           ท"องถ่ิน    
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๔. นโยบายด)านสาธารณูปโภค  และโครงสร)างพ้ืนฐาน   
             โดยมี  ๔  แนวทางการดําเนินงาน ได"แก% 
  ๔.๑  พัฒนาระบบคมนาคมขนส%ง ระบบการจราจร  และไฟฟFาสาธารณะ  ให"ท่ัวถึงเพียงพอ 
                           และได"มาตรฐาน 

 ๔.๒  พัฒนาระบบการผลิต     จําหน%ายน้ําประปา    ให"ท่ัวถึงเพียงพอ    และมีคุณภาพ 
                     ๔.๓  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการระบายน้ํา  และระบบการปFองกันน้ําท%วมอย%างยั่งยืน 

 ๔.๔  การจัดต้ังศูนย�ซ%อมและบริการประชาชน  ๒๔  ชั่วโมง  เรียกว%า “หน%วย BEST” 
  

 ๕.  นโยบายด)านเศรษฐกิจ   
   มุ%งเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพควบคู%การพัฒนาด"านการท%องเท่ียว  โดยมี ๕  แนวทาง  
                     การดําเนินงาน  ได"แก% 
  ๕.๑  จัดศูนย�กลางการพัฒนาอาชีพสําหรับชุมชน 
               ๕.๒  จัดลานค"าชมุชนและพัฒนาย%านการค"าเดิมของเมือง 
  ๕.๓  จัดตลาดน้ําเมืองลิกอร�  เพ่ือเสริมสร"างรายได"และส%งเสริมการท%องเท่ียว 
  ๕.๔  ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร"างพ้ืนฐานด"านการท%องเท่ียว 
  ๕.๕  สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีส%งเสริมการท%องเท่ียวในรูปแบบต%างๆ 
   

 ๖.  นโยบายและยุทธศาสตร�ด)านสาธารณสุขและส่ิงแวดล)อม    
   มุ%งพัฒนาสู%การเป-นเทศบาลนครชั้นนําท่ีน%าอยู%ท่ีสุด  โดยมี  ๔  แนวทางการดําเนินงาน  ได"แก% 
  ๖.๑  ปรับปรุงภูมิทัศน�  ภูมิสถาป?ตย�  และจัดระบบการกําจัดสิ่งปฏิกูลอย%างเป-นระเบียบเพ่ือ   
                            เป-น   “เทศบาลน%าอยู%” 
  ๖.๒  “เทศบาลสีเขียว” โดยจัดพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมข้ึนครอบคลุมในเขตเทศบาลเพ่ือลดมลพิษ                       
  ๖.๓   ยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลให"มีคุณภาพการบริการเทียบเท%าโรงพยาบาลเอกชน                                        
  ๖.๔   จัดให"มีโรงพยาบาลชุมชน  ๔  มุมเมือง 
 

(8)  การใช6ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในการกําหนดแนวทางการพัฒนา 
  เนื่องจากในป@จจุบันการประกาศกฎกระทรวงใช�บังคับผังเมืองรวมในพ้ืนท่ีเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชหมดอายุ  จึงได�มีการตราเทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เรื่อง  กําหนดบริเวณห�าม
ก2อสร�าง  ดัดแปลง  ใช�หรือเปลี่ยนการใช�อาคารบางชนิด  หรือบางประเภทในท�องท่ีเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  พ.ศ. 2551  และเทศบัญญัตินี้ให�สิ้นสุดระยะเวลาการใช�บังคับเม่ือมีการ
ประกาศกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช  ท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ.2518 
 



ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต

คูขวางคลัง ป
ญหาไม�มีห�องน้ําพร�อมถังน้ําขนาดใหญ�ในชุมชน ดําเนินการก�อสร�างห�องน้ํา พร�อมติดตั้งถังน้ําขนาดใหญ�ภายในสวนหย�อมชุมชน

เขต 1  

ป
ญหาเสาไฟฟ'า และแสงสว�างสาธารณะไม�เพียงพอ ดําเนินการติดตั้งเสาไฟฟ'าสาธารณะ และเพิ่มความสว�างให�เพียงพอในชุมชน

เช�น บริเวณซอยวาสนา 1 , 2

ป
ญหาไม�มีสะพานข�ามในชุมชน ดําเนินการก�อสร�างสะพานในชุมชน  

ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง  และปรับปรุงถนนแบบถมหินคลุกในชุมชน

เช�น บริเวณซอยวาสนา 2  

ป
ญหาถังขยะในชุมชนไม�เพียงพอ  และการจัดเก็บขยะ ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอในชุมชน  

ในชุมชนไม�ทั่วถึงทุกซอย ดําเนินการจัดช�วงเวลาการให�บริการรถจัดเก็บขยะมากขึ้น

คูขวางคลัง ป
ญหาไม�มีลานกีฬาและขาดอุปกรณ7ออกกําลังกายในชุมชน ดําเนินการก�อสร�างลานกีฬาพร�อมอุปกรณ7ออกกําลังกายในชุมชน

เขต 2

ป
ญหาไม�มีหอกระจายข�าวสารในชุมชน ดําเนินการติดตั้งหอกระจายข�าวสารในชุมชน  จํานวน  3  จุด
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ป�ญหาและความต�องการของชุมชน   จากการประชุมประชาคมชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  62 ชุมชน

ระหว�างวันที่ 16 - 31 มีนาคม 2558  และวันที่  28  พฤษภาคม 2558   ณ ห�องประชุมเทศบาล (ชั้น 5) 



ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต

ป
ญหาเสาไฟฟ'า และแสงสว�างสาธารณะไม�เพียงพอ ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าสาธารณะ และอุปกรณ7เพิ่มความสว�างให�เพียงพอในชุมชน

ป
ญหาถังขยะในชุมชนไม�เพียงพอ  และการจัดเก็บขยะ ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอในชุมชน  

ในชุมชนไม�ทั่วถึงทุกซอย ดําเนินการจัดช�วงเวลาการให�บริการรถจัดเก็บขยะมากขึ้น

ป
ญหาการเรียกเก็บค�าน้ําประปาข�อมูลไม�เป<นป
จจุบัน ดําเนินการบริหารจัดการเรียกเก็บค�าน้ําประปาให�มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คูขวางท�าวัง ป
ญหาไม�ได�ติดตั้งระบบเสียงตามสายในชุมชน ดําเนินการติดตั้งระบบเสียงตามสายในชุมชน  

เขต 3

ป
ญหาศาลาชุมชน  ชํารุด  ทรุดโทรม ดําเนินการปรับปรุง  ซ�อมแซมศาลาชุมชน

ป
ญหาถังขยะไม�เพียงพอต�อความต�องการในชุมชน ดําเนินการจัดหาถังขยะ  และฝาป?ดถังขยะให�เพียงพอในชุมชน

ดําเนินการรณรงค7สร�างจิตสํานึกในการรักษาความสะอาดในชุมชน

ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมพร�อมท�อระบายน้ําในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง  และปรับปรุงถนนพร�อมท�อระบายน้ําระดับเดียวกับ

ถนนในชุมชน
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต

ป
ญหาเสาไฟฟ'า และแสงสว�างสาธารณะไม�เพียงพอ ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าสาธารณะ และอุปกรณ7เพิ่มความสว�างให�เพียงพอในชุมชน

เช�น  บริเวณซอยคันทรีโฮม

ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการขุดลอก/ดูดล�างท�อระบายน้ําในชุมชน  (หน�าศาลาชุมชน)

ท�าโพธิ์ ป
ญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย7สินในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป?ด (CCTV)  ในชุมชน  

ป
ญหาไม�ได�ติดตั้งระบบเสียงตามสายในชุมชน ดําเนินการติดตั้งระบบเสียงตามสายในชุมชน  

ป
ญหาไม�มีลานกีฬา  และขาดอุปกรณ7การออกกําลังกาย/ ดําเนินการก�อสร�างลานกีฬา  จัดหาอุปกรณ7การออกกําลังกาย/เด็กเล�นในชุมชน

เด็กเล�นในชุมชน

ป
ญหาขาดการส�งเสริมกิจกรรมงานประเพณี  และกิจกรรม ดําเนินการส�งเสริมกิจกรรมงานประเพณี/ศาสนา  และกิจกรรมต�างๆ ในชุมชน  

ต�างๆ ในชุมชน เช�น  งานประเพณีเดือนสิบ  งานวันเด็ก  งานวันปMใหม�  ฯลฯ

ป
ญหายุงพาหะนําโรคติดต�อในชุมชน ดําเนินการฉีดพ�นเคมีกําจัดยุงด�วยเครื่อง  ULV  ให�มากขึ้น  

เช�น  เดือนละ  1 - 2  ครั้ง
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ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต

ป
ญหาถังขยะไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอในชุมชน  

ป
ญหาอุบัติเหตุบนท�องถนนในชุมชน ดําเนินการก�อสร�างทางลูกระนาดบนถนนในชุมชน

ป
ญหาฝุRนละอองบนถนนในชุมชน ดําเนินการฉีดน้ําฝุRนละอองบนท�องถนนในชุมชน  เดือนละ  2  ครั้ง  เช�น

บริเวณซอยต�นภาษี

ป
ญหาท�อระบายน้ําอุดตันในชุมชน ดําเนินการขุดลอก  และดูดล�างท�อระบายน้ําซอยในชุมชน 

ป
ญหาไม�มีป'ายชื่อซอยในชุมชน ดําเนินการจัดหา  และติดตั้งป'ายชื่อซอยในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยต�นภาษี

ป
ญหาขาดระบบอินเตอร7เน็ตไร�สาย (Wifi)  ในชุมชน ดําเนินการติดตั้งระบบอินเตอร7เน็ตไร�สาย (Wifi)  ในชุมชน

หน�าสถานีรถไฟ ป
ญหาแสงสว�างไฟฟ'าสาธารณะไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการติดตั้งอุปกรณ7ไฟฟ'าเพิ่มแสงสว�างไฟฟ'าสาธารณะในชุมชน  เช�น

เขตนอกโคก  บริเวณสนามตะกร�อ  ถนนซอย  9  ซอย 10  ซอย  13

ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง  และปรับปรุงถนนในชุมชน  เซ�น  บริเวณถนนซอย  8
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หน�าสถานีรถไฟ ป
ญหาไม�มีลานกีฬา  และขาดอุปกรณ7การออกกําลังกาย ดําเนินการก�อสร�างลานกีฬา  และจัดหาอุปกรณ7การออกกําลังกายในชุมชน

เขตสะพานยาว ในชุมชน

ป
ญหาเด็กนักเรียนขาดแคลนชุดนักเรียน  และอุปกรณ7 ดําเนินการจัดหา  และสนับสนุนชุดนักเรียน/อุปกรณ7การเรียนให�แก�เด็ก เยาวชน

การเรียนในชุมชน ที่ยากไร�ในชุมชน

ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ  และการว�างงานในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน  ส�งเสริมอาชีพ  จัดหาอาชีพ

ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย  เพิ่มรายได�  และจัดหาตลาด

วิทยากรฝWกสอนอาชีพสําหรับผู�ว�างงาน  พร�อมอุปกรณ7ฝWกอาชีพในชุมชน   

ป
ญหาขาดการส�งเสริมกิจกรรมงานประเพณี  ศาสนา ดําเนินการส�งเสริมกิจกรรมงานประเพณี/ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน  เช�น

และวัฒนธรรมในชุมชน งานวัด  งานรดน้ําผู�ใหญ�  งานวันเด็ก  

ป
ญหาน้ําประปาไหลไม�เพียงพอ  และน้ําประปาเป<นสีขุ�น ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน

ตกตะกอน ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพระบบน้ําประปาในชุมชน

ป
ญหาไฟฟ'าสาธารณะสว�างไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการซ�อมแซม/ติดตั้งไฟฟ'าสาธารณะเพิ่มแสงสว�างในชุมชน   เช�น  บริเวณ

ซอย 1 - 7  (เปลี่ยนสายไฟฟ'า  ขนาด 2.25)
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ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง  และปรับปรุงแบบถนนลาดยางในชุมชน  เซ�น  

บริเวณซอย 1 - 7

ป
ญหาถังขยะในชุมชนไม�เพียงพอ  และการจัดเก็บขยะ ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอในชุมชน  

ในชุมชนไม�ทั่วถึงทุกซอย ดําเนินการจัดช�วงเวลาการให�บริการรถจัดเก็บขยะให�มากขึ้น

ป
ญหาฝุRนละอองบนถนนในชุมชน ดําเนินการฉีดน้ําฝุRนละอองบนท�องถนนในชุมฃน  

ป
ญหายุงพาหะนําโรคติดต�อในชุมชน ดําเนินการฉีดพ�นเคมีกําจัดยุงด�วยเครื่อง  ULV  ทุกซอยในชุมชนให�มากขึ้น

(เดือนละ 2 ครั้ง)

ป
ญหาไม�มีสุขาเคลื่อนที่ใช�ในช�วงเกิดอุทกภัยในชุมชน ดําเนินการจัดหา และติดตั้งสุขาเคลื่อนที่ใช�ในช�วงเกิดอุทกภัยในชุมชน จํานวน  2 ชุด

ป
ญหาไม�มีการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน  เช�น  การตัดหญ�า  ตัดแต�งกิ่งไม�  ปลูกต�นไม�

บ�านตก  ป
ญหาขาดการส�งเสริมกิจกรรมงานประเพณี  ศาสนา ดําเนินการส�งเสริมกิจกรรมงานประเพณี/ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน  

และวัฒนธรรมในชุมชน
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ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการก�อสร�างประตูระบายน้ําในชุมชน  เช�น บริเวณตอนล�างวัดท�าโพธิ์บางงัน

ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ  และการว�างงานในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน  ส�งเสริมอาชีพ  จัดหาอาชีพ

ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย  เพิ่มรายได�  และจัดหาตลาด

เช�น  การจัดหาเรือนําเที่ยวตามลําน้ํา

ป
ญหาขาดการกระตุ�นการท�องเที่ยว และเศรษฐกิจใน ดําเนินการจัดหาตลาดน้ําในชุมชน  เช�น ตลาดน้ําระหว�างท�าโพธิ์ - วัดศรีทวี

ชุมชน จัดหาเรือนําเที่ยวตามลําน้ํา

ป
ญหาอุบัติเหตุบนท�องถนน  และความปลอดภัยในชีวิต ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป?ดในชุมชน  เช�น  ติดตั้งกล�องวงจรป?ด  ( CCTV )

และทรัพย7สินในชุมชน บริเวณถนนริมทางรถไฟ  จํานวน 4  จุด

ป
ญหาไฟฟ'าสาธารณะสว�างไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการซ�อมแซม/ติดตั้งไฟฟ'าสาธารณะเพิ่มแสงสว�างในชุมชน   เช�น  บริเวณ

ถนนริมทางรถไฟ

ป
ญหาปรับปรุงภูมิทัศน7 ลานเอนกประสงค7 และริมคลอง ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน  เช�น  การตัดหญ�า  ตัดแต�งกิ่งไม�  ปลูกต�นไม�

ป
ญหากล�องวงจรป?ด (CCTV) ไม�เพียงพอ ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป?ด (CCTV)  ภายในชุมชน  
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ป
ญหาท�อประปาริมคลองท�าเรียนแตก ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม หรือเปลี่ยนท�อเมนประปาบริเวณคลองท�าเรียน

วัดหัวอิฐ  ป
ญหาถนนชํารุด ทรุดโทรม ดําเนินการก�อสร�าง  ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน 

เช�น  บริเวณถนนหลังวัดหัวอิฐ

ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ  และการว�างงานในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน  ส�งเสริมอาชีพ  จัดหาอาชีพ

ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย  เพิ่มรายได�  และจัดหาตลาด

ป
ญหาขาดการส�งเสริมกิจกรรมงานประเพณี ศาสนา ดําเนินการส�งเสริมกิจกรรมงานประเพณี/ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน  

และวัฒนธรรมในชุมชน

ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�าง ปรับปรุงขยายท�อระบายน้ําในชุมชน

ป
ญหาหอกระจายข�าว และเสียงตามสายในชุมชนมีไม�ทั่วถึง ดําเนินการติดตั้งระบบเสียงตามสายและเครื่องขยายเสียงตามสายในชุมชน

ป
ญหากล�องวงจรป?ด (CCTV) ไม�เพียงพอ ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป?ด (CCTV)  ภายในชุมชน  
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บ�อทรัพย7 ป
ญหาไฟฟ'าสาธารณะสว�างไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการซ�อมแซม/ติดตั้งไฟฟ'าสาธารณะเพิ่มแสงสว�างในชุมชน 

เช�น  บริเวณสุดซอยบ�อทรัพย7

ป
ญหาน้ําประปาไหลไม�เพียงพอ  และน้ําประปาเป<นสีขุ�น ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน

ตกตะกอน ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพระบบน้ําประปาในชุมชน

ป
ญหาอุบัติเหตุบนท�องถนนในชุมชน ดําเนินการก�อสร�างทางลูกระนาดบนถนนในชุมชน

ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง/ปรับปรุงถนน  และผิวถนนในชุมชน

เช�น  บริเวณถนนซอยบ�อทรัพย7

ป
ญหาไม�มีท�อระบายน้ําในบางจุดของชุมชน ดําเนินการก�อสร�างท�อระบายน้ําพร�อมฝาท�อระบายน้ําในชุมชน  

เช�น  บริเวณตลอดซอยบ�อทรัพย7  และหน�าบ�านเลขที่  203/2

ซอยต�นหว�า ป
ญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการก�อสร�างและปรับปรุง/ซ�อมแซมถนนในชุมชน  เช�น ซอยประดับตลอดสาย  

ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�าง ปรับปรุงขยายท�อระบายน้ําในชุมชน

เช�น  บริเวณซอยต�นหว�า 5  ซอยตาทอง
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ป
ญหาไฟฟ'าสาธารณะสว�างไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการติดตั้งเสาไฟฟ'าสาธารณะเพิ่มแสงสว�างในชุมชน   เช�น  ซอยตาทอง

ป
ญหาถังขยะไม�เพียงพอในชุมชน  ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอในชุมชน  เช�น  ขอถังขยะแบบมีล�อเพิ่มเติม

ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ  และการว�างงานในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน  ส�งเสริมอาชีพ  จัดหาอาชีพ

ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย  เพิ่มรายได�  และจัดหาตลาด

เช�น  การทําน้ําดื่มในชุมชน

ไสเจริญ ป
ญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการก�อสร�างและปรับปรุง/ซ�อมแซมถนนในชุมชน  เช�น ท�ายซอยไทยบัณฑิต  

ดําเนินการก�อสร�างและปรับปรุงยกระดับถนนในชุมชน เช�น  ซอยหลังบริษัทโตโยต�า

ป
ญหาไม�มีท�อระบายน้ําในบางจุดของชุมชน ดําเนินการก�อสร�างท�อระบายน้ําพร�อมฝาท�อระบายน้ําในชุมชน  

เช�น  บริเวณท�ายซอยไทยบัณฑิต   ซอยไสเจริญฝ
`งตะวันออก  ซอยซีรอตุสสลาม

ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ  และการว�างงานในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน  ส�งเสริมอาชีพ  จัดหาอาชีพ

ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย  เพิ่มรายได�  และจัดหาตลาด

เช�น การทําของชําร�วยงานแต�ง   การจัดดอกไม�สด
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ป
ญหาไฟฟ'าสาธารณะสว�างไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการซ�อมแซม/ติดตั้งไฟฟ'าสาธารณะเพิ่มแสงสว�างในชุมชน 

ป
ญหาท�อระบายน้ําอุดตันในชุมชน ดําเนินการขุดลอก ล�างคู/ท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยนพวงศ7

ป
ญหาขาดการส�งเสริมสุขภาพในชุมชน ดําเนินการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ประจําปM  และรณรงค7ส�งเสริมการบริโภคสุขอนามัย

ส�งเสริมการออกกําลังกายในชุมชน

ป
ญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย7สินในชุมชน ดําเนินการจัดหน�วยอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยในชุมชน

ป
ญหาไม�ได�ติดตั้งระบบเสียงตามสายในชุมชน ดําเนินการติดตั้งระบบเสียงตามสายในชุมชน  

ป
ญหาขาดการส�งเสริมกิจกรรมงานประเพณี  ศาสนา ดําเนินการส�งเสริมกิจกรรมงานประเพณี/ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน  

และวัฒนธรรมในชุมชน
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การเคหะแห�งชาติ ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง ปรับปรุงถนนในชุมชน  เช�น  ซอยการเคหะ 1, 2, 3

นครศรีฯ 

ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�าง ปรับปรุงขยายท�อระบายน้ําในชุมชน

ดําเนินการขุดลอก  และดูดล�างท�อระบายน้ําในชุมชน

ป
ญหาน้ําประปาไหลไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน   

ป
ญหาถังขยะในชุมชนไม�เพียงพอ  และการจัดเก็บขยะ ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอในชุมชน  

ในชุมชนไม�ทั่วถึงทุกซอย ดําเนินการจัดช�วงเวลาการให�บริการรถจัดเก็บขยะให�มากขึ้น

ป
ญหาติดตั้งไฟฟ'าแสงสว�างสาธารณะในชุมชน ดําเนินการติดตั้งเสาไฟฟ'าสาธารณะในชุมชน  เช�น บริเวณซอย 6/1  และติดตั้ง

ไฟส�องสว�างแบบสปอตไลท7ลานอเนกประสงค7  ด�านหน�าหมู�บ�าน  ศูนย7พัฒนาเด็กเล็ก

ซอยการเคหะแยก 1

ป
ญหาขาดการจัดระเบียบจอดรถในชุนชน ดําเนินการจัดระเบียบ  และบริหารจัดการพื้นที่จอดรถในชุมชน

ป
ญหาไม�มีท�อระบายน้ํา ดําเนินการก�อสร�างท�อระบายน้ําถนนพัฒนาการคูขวาง บริเวณชุมชนการเคหะแห�งชาติฯ
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ดอนไพร ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ  และการว�างงานในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน  ส�งเสริมอาชีพ  จัดหาอาชีพ  วิทยากร

ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย  เพิ่มรายได�  และจัดหาตลาด

ป
ญหาทางเท�าชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการปรับปรุง/ซ�อมแซมทางเท�าในชุมชน  เช�น  บริเวณหลังวัดประดู�  วัดแจ�ง

(ปรับพื้นที่ลานชุมชน/ตกแต�งดอกไม�)

ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน  เช�น บริเวณ

ซอยหมู�บ�านปRาไม�   และดําเนินการถมหินบริเวณ  ซอย  5

ป
ญหาน้ําท�วมขังบริเวณบางซอยในชุมชน ดําเนินการก�อสร�างขยายท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  ซอยหมู�บ�านปRาไม�  ถนนหลัง 

วัดแจ�ง  และขุดลอกท�อระบายน้ําในชุมชน  

ป
ญหาไม�มีการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน  เช�น  การตัดหญ�า  ตัดแต�งกิ่งไม�  ปลูกต�นไม�

บริเวณหน�าป'ายชุมชนดอนไพร   

ป
ญหาอุบัติเหตุบนท�องถนน  และฉกชิงวิ่งราวทรัพย7สิน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป?ด (CCTV) ในชุมชน  

ในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกระจกโค�งบริเวณสี่แยกวัดประดู�กับวัดชะเมา
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ป
ญหาขาดการส�งเสริมกิจกรรมงานประเพณี  และ ดําเนินการส�งเสริมกิจกรรมงานประเพณี/ศาสนา และกิจกรรมต�างๆ ในชุมชน  เช�น

กิจกรรมต�างๆ ในชุมชน งานประเพณีเดือนสิบ  งานวันเด็ก  งานวันปMใหม�  ฯลฯ

ป
ญหาท�อระบายน้ําอุดตันในชุมชน ดําเนินการขุดลอก  และดูดล�างท�อระบายน้ําซอยในชุมชน 

ราชนิคม  ป
ญหาท�อระบายน้ําชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน  ดําเนินการก�อสร�าง  ปรับปรุงท�อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  (คสล.)  ในชุมชน

เช�น  บริเวณท�อระบายน้ํากลางถนน  (ปรับปรุงให�เสมอระดับเดียวกับถนน)

ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรม  และไม�มีท�อระบายน้ํา ดําเนินการก�อสร�าง  ปรับปรุงถนนพร�อมท�อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  (คสล.)

ในชุมชน ในชุมชน  เช�น  ถนนตรงข�ามซอยราชนิคม  5  ติดกับโรงแรมราชา  

ป
ญหาติดตั้งไฟฟ'าแสงสว�างสาธารณะในชุมชน ดําเนินการติดตั้งเสาไฟฟ'าสาธารณะในชุมชน  เช�น บริเวณซอยท�าขนอม

ป
ญหาถังดับเพลิงไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการติดตั้งถังดับเพลิงให�เพียงพอ  และติดตั้งตามจุดที่มีความเสี่ยงในชุมชน

ป
ญหายุงพาหะนําโรคติดต�อในชุมชน ดําเนินการฉีดพ�นเคมีกําจัดยุงด�วยเครื่อง  ULV  ทุกซอยในชุมชนให�มากขึ้น

(เดือนละ 2 ครั้ง)

ป
ญหาฝุRนละอองบนถนนในชุมชน ดําเนินการฉีดน้ําฝุRนละอองบนท�องถนนในชุมชน 
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ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�าง ปรับปรุงขยายท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  ซอยศรีสุข

ป
ญหาอุบัติเหตุบนท�องถนน  และฉกชิงวิ่งราวทรัพย7สิน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป?ด (CCTV) ในชุมชน  จํานวน  5  จุด  เช�น 

ในชุมชน สามแยกหลังวัดชะเมา  ท�ายซอยราชนิคมติดถนนอ�อมค�าย  ซ.สแตนดาร7ด

บริเวณหลัง ร.พ.นครินทร7  

ป
ญหาน้ําประปาไหลไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน   

ป
ญหาท�อระบายน้ําอุดตันในชุมชน ดําเนินการขุดลอก  และดูดล�างท�อระบายน้ําทุกซอยในชุมชน  

บางงัน ป
ญหาขาดการส�งเสริมกิจกรรมงานประเพณี  ศาสนา ดําเนินการส�งเสริมกิจกรรมงานประเพณี/ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน  

วัฒนธรรม  และกิจกรรมต�างๆ ในชุมชน เช�น  วันเด็ก  วันขึ้นปMใหม�  วันสงกรานต7

ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ  และการว�างงานในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน  ส�งเสริมอาชีพ  จัดหาอาชีพ  วิทยากร

ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย  เพิ่มรายได�  และจัดหาตลาด
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ป
ญหาถังขยะไม�เพียงพอในชุมชน   ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอในชุมชน  

ป
ญหายุงพาหะนําโรคติดต�อในชุมชน ดําเนินการฉีดพ�นเคมีกําจัดยุงด�วยเครื่อง  ULV  ทุกซอยในชุมชนให�มากขึ้น

(เดือนละ 2 ครั้ง)

ป
ญหาน้ําประปาไหลไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน   

ป
ญหาไม�มีการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน  เช�น  การตัดหญ�า  ตัดแต�งกิ่งไม�  ปลูกต�นไม�

ตลาดหัวอิฐ  ป
ญหาการกระจายข�าวสาร  และประชาสัมพันธ7ไม�ทั่วถึง ดําเนินการติดตั้งหอกระจายข�าว  และเสียงตามสายในชุมชน

ในชุมชน

ป
ญหาอุบัติเหตุบนท�องถนน  และฉกชิงวิ่งราวทรัพย7สิน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป?ดในชุมชน  จํานวน  4  จุด  เช�น  ซอยตลาดแม�พยอม

ในชุมชน ซอย บขส.  ซอยตลาดหัวอิฐ   และบริเวณทางออก  บขส.

ป
ญหาขาดการส�งเสริมกิจกรรมงานประเพณี  ศาสนา ดําเนินการส�งเสริมกิจกรรมงานประเพณี/ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน  

และวัฒนธรรมในชุมชน
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หน�าทักษิณ  ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง  ปรับปรุงยกระดับพื้นถนนในชุมชน   เช�น  บริเวณ

หลัง Big C (ด�านหลังทางออกของห�าง)  ถนนเอกนคร

ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�าง ปรับปรุงขยายท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  

บริเวณซอยทักษิณ 3 , 4 , 5  ทั้ง  2  ฝ
`ง

ป
ญหาไม�มีเครื่องกรองน้ําเพื่อใช�ในการอุปโภค/บริโภค ดําเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ําแบบหยอดเหรียญที่มีประสิทธิภาพในชุมชน

ในชุมชน

ป
ญหาฝาท�อระบายน้ําชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการจัดหา/เปลี่ยนฝาท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  บริเวณศาลเจ�ากวนอู

(ถนนราชดําเนิน)

ป
ญหาท�อระบายน้ําอุดตันในชุมชน ดําเนินการขุดลอก  และดูดล�างท�อระบายน้ําซอยในชุมชน  เช�น บริเวณหลังร�าน

แป'งกรอบ  ซอยทักษิณ 3 , 4 , 5  ซอยธรรมธารา  และซอยอื่นๆ

ป
ญหาถนนริมคูน้ําหน�าซอยทักษิณ 3 ชํารุด เป<นหลุมใหญ� ดําเนินการปรับปรุงซ�อมแซมถนนริมคูน้ําหน�าซอยทักษิณ 3 ที่ชํารุด เป<นหลุม เป<นบ�อ

ป
ญหาขาดระบบอินเตอร7เน็ตไร�สาย (Wifi) ในชุมชน ดําเนินการติดตั้งระบบอินเตอร7เน็ตไร�สาย (Wifi)  ในชุมชน
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ป
ญหายุงพาหะนําโรคติดต�อในชุมชน ดําเนินการฉีดพ�นเคมีกําจัดยุงด�วยเครื่อง  ULV  ทุกซอยในชุมชนให�มากขึ้น

(เดือนละ 2 ครั้ง)

สารีบุตร   ป
ญหาถังขยะในชุมชนไม�เพียงพอ  และการจัดเก็บขยะ ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอในชุมชน  

ในชุมชนไม�ทั่วถึงทุกซอย ดําเนินการจัดช�วงเวลาการให�บริการรถจัดเก็บขยะมากขึ้น

ป
ญหาขาดการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน  เช�น ตัดหญ�า  ตัดแต�งกิ่งไม�ให�สะอาดเรียบร�อย

ป
ญหาถังดับเพลิงไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการติดตั้งถังดับเพลิงให�เพียงพอ  และติดตั้งตามจุดที่มีความเสี่ยงในชุมชน

ป
ญหาน้ําประปาไหลไม�เพียงพอ  และสีน้ําประปาขุ�น ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน   

ในชุมชน

ป
ญหาไม�ได�ติดตั้งป'ายสัญลักษณ7ทางตันในชุมชน ดําเนินการจัดหา  และติตตั้งป'ายสัญลักษณ7ระบุทางตันในชุมชน

ป
ญหาถนนบางสายยังไม�ได�รับการปรับปรุงในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง  ปรับปรุงถนนในชุมชน  เช�น  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

จนถึงคลอง  (ป'องกันเป<นแหล�งทิ้งขยะชุมชน)
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ป
ญหาไม�มีสะพานข�ามคลองในชุมชน ดําเนินการก�อสร�างสะพานข�ามคลองคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพื่อเชื่อมไปถึงวัด 

ป
ญหาไม�มีที่ทําการของชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�างที่ทําการชุมชน  เพื่อประโยชน7ใช�สอยของชุมชน

ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�าง ปรับปรุงขยายท�อระบายน้ําในชุมชน

ดําเนินการขุดลอกคลอง/ท�อและดูดล�างท�อระบายน้ําในชุมชน
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ปRาโล�ง   ป
ญหาไฟฟ'าแสงสว�างสาธารณะสว�างไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าแสงสว�างสาธารณะในจุดอับแสงสว�างชุมชน เช�นบริเวณ

ด�านหน�าศาลาชุมชนปRาโล�ง

ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ  และการว�างงานในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน  ส�งเสริมอาชีพ  จัดหาอาชีพ  วิทยากร

ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย  เพิ่มรายได�  และจัดหาตลาด

เช�น  การทําขนมไทย

ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง ปรับปรุงถนนแบบลาดยางในชุมชน  เช�น  ถนนปRาโล�ง

ตลอดสาย

ป
ญหาขาดการส�งเสริมกิจกรรมงานประเพณี  ศาสนา ดําเนินการส�งเสริมกิจกรรมงานประเพณี/ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน  

และวัฒนธรรมในชุมชน

ป
ญหาขาดอุปกรณ7การออกกําลังกายในชุมชน ดําเนินการจัดหาอุปกรณ7การออกกําลังกายอย�างเพียงพอในชุมชน  เช�น

อุปกรณ7สนามเด็กเล�น  ชุดเครื่องเสียง  และเวทีนําเต�น  ชุดออกกําลังกายแอโรบิค

ป
ญหาอุบัติเหตุบนท�องถนน  และฉกชิงวิ่งราวทรัพย7สิน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป?ดในชุมชน  เช�น  ติดตั้งกล�องวงจรป?ดบริเวณถนนปRาโล�ง

ในชุมชน
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ป
ญหาน้ําท�วมในชุมชน น้ําระบายไม�ทัน ดําเนินการขุดลอกคู และดูดล�างท�อระบายน้ําในชุมชน

ป
ญหาขาดแคลนถังดับเพลิง ดําเนินการติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชน

บุญพา - สันติ ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรม และไม�มีท�อระบายน้ํา ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร�อมท�อระบายน้ําในชุมชน  

ในชุมชน เช�น  บริเวณซอยบุญพา 2 

ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน  เช�น  ซอยบุญพา

1 , 5   และซอยบุญพาตลอดสาย

ป
ญหาระบบไฟฟ'าสาธารณะลานกีฬาในชุมชน ดําเนินการปรับปรุง/ซ�อมแซมระบบไฟฟ'าลานกีฬาในชุมชน  เช�น  ติดตั้งระบบไฟฟ'า

พร�อมที่เก็บเครื่องเสียง

ป
ญหาถังขยะในชุมชนไม�เพียงพอ  และการจัดเก็บขยะ ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอในชุมชน 

ในชุมชนไม�ทั่วถึงทุกซอย ดําเนินการจัดช�วงเวลาการให�บริการรถจัดเก็บขยะมากขึ้น

ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน  ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�าง ปรับปรุงขยายท�อระบายน้ําในชุมชน   เช�น  ซอยบุญพา 

1, 2, 3
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ป
ญหาน้ําประปาไหลไม�เพียงพอ  และสีน้ําประปาขุ�น ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน   

ในชุมชน เช�น  ซอยกิจวิบูลย7  ซอยบุญพา 108 - 109

ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ  และการว�างงานในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน  ส�งเสริมอาชีพ  จัดหาอาชีพ  วิทยากร

ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย  เพิ่มรายได�  และจัดหาตลาด

ป
ญหาป'ายบอกชื่อชุมชนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการเปลี่ยน/ติดตั้งป'ายบอกชื่อชุมชนให�ชัดเจนมากขึ้น

พะเนียด  ป
ญหาท�อระบายน้ําในชุมชน ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�าง/ปรับปรุงท�อระบายน้ําในชุมชน เช�น บริเวณในซอยปาดังซ7

(หน�าบ�านเลขที่  1038/4)   บริเวณวิกคิงส7ด�านซ�ายติดกับร�านน้ําชาป'าเขียม

ป
ญหาอุบัติเหตุบนท�องถนน  และฉกชิงวิ่งราวทรัพย7สิน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป?ดในชุมชน  เช�น  ติดตั้งกล�องวงจรป?ดบริเวณสามแยก

ในชุมชน ตลาดเสาร7 - อาทิตย7ติดกับร�านอมรวัฒนา  และสี่แยกบ�านเสริมรัตน7  จํานวน 2 จุด

ป
ญหาถังดับเพลิงไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการติดตั้งถังดับเพลิงให�เพียงพอ  และติดตั้งตามจุดที่มีความเสี่ยงในชุมชน

เช�น  บริเวณถนนพะเนียด   บาลายซอยปาดังซ7
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ป
ญหาถังขยะในชุมชนไม�เพียงพอ  และการจัดเก็บขยะ ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอในชุมชน 

ในชุมชนไม�ทั่วถึงทุกซอย ดําเนินการจัดช�วงเวลาการให�บริการรถจัดเก็บขยะมากขึ้น

ป
ญหายุงพาหะนําโรคติดต�อในชุมชน ดําเนินการฉีดพ�นเคมีกําจัดยุงด�วยเครื่อง  ULV  ทุกซอยในชุมชนให�มากขึ้น

(เดือนละ  2  ครั้ง)

ป
ญหาระบบสายไฟฟ'าไม�เป<นระเบียบเรียบร�อยในชุมชน ดําเนินการจัดวาง และย�ายสายไฟฟ'าให�เป<นระเบียบเรียบร�อยในชุมชน

ป
ญหาท�อระบายน้ําอุดตันในชุมชน ดําเนินการขุดลอก  และดูดล�างท�อระบายน้ําซอยในชุมชน  เช�น บริเวณหน�าปRาไม�

ไปจนถึงหน�าวิกคิงส7

ป
ญหาน้ําประปาไหลไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน   เช�น

บริเวณวิกคิงส7

ป
ญหาไฟฟ'าแสงสว�างสาธารณะสว�างไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าแสงสว�างสาธารณะให�เพียงพอในชุมชน  เช�น บริเวณ

ซอยวิกคิงส7  หน�าร�านน้ําชาป'าเขียม

ป
ญหาฝาท�อระบายน้ําชํารุด ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซมหรือเปลี่ยนฝาท�อระบายน้ําที่ชํารุด
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ป
ญหาขาดงบประมาณการส�งเสริมกิจกรรม งานประเพณี ดําเนินการส�งเสริมกิจกรรมงานประเพณี/ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน  

ของชุมชน

ประตูขาว ป
ญหาอุบัติเหตุบนท�องถนน  และความปลอดภัยในชีวิต ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป?ด (CCTV)  ในชุมชน  

และทรัพย7สินในชุมชน

ป
ญหาไม�มีที่ทําการของชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�างที่ทําการชุมชน  เพื่อประโยชน7ใช�สอยของชุมชน

ป
ญหาถังดับเพลิงไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการจัดหา  และติดตั้งถังดับเพลิงให�เพียงพอในชุมชน 

ป
ญหาน้ําประปาไหลไม�เพียงพอ  และสีน้ําประปาขุ�น ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน   

ในชุมชน ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ําประปาในชุมชน   

ป
ญหาถังขยะในชุมชนไม�เพียงพอ  และการจัดเก็บขยะ ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอทุกซอยในชุมชน 

ในชุมชนไม�ทั่วถึงทุกซอย ดําเนินการจัดช�วงเวลาการให�บริการรถจัดเก็บขยะมากขึ้นทุกซอยในชุมชน

ป
ญหาฝาท�อระบายน้ําชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการจัดหา/เปลี่ยนฝาท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยประตูขาว 1
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ป
ญหาไฟฟ'าแสงสว�างสาธารณะสว�างไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าแสงสว�างสาธารณะให�เพียงพอในชุมชน  เช�น บริเวณซอย

ประตูขาว 1

ป
ญหายุงพาหะนําโรคติดต�อในชุมชน ดําเนินการฉีดพ�นเคมีกําจัดยุงด�วยเครื่อง  ULV  ทุกซอยในชุมชนให�มากขึ้น

(เดือนละ  2  ครั้ง)

ป
ญหาน้ําประปาไม�ไหล ท�อประปาเป<นสนิม ดําข�น ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน

และเป<นขุ�นขาวมาก

ป
ญหาน้ําขังในชุมชน ดําเนินการขุดลอกคู และดูดล�างท�อระบายน้ําในชุมชน

ป
ญหายุงในชุมชน ดําเนินการฉีดพ�นเคมีกําจัดยุงด�วยเครื่อง  ULV  ทุกซอยในชุมชนให�มากขึ้น

ป
ญหาเรื่องขาดแคลนสนามเด็กเล�น ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�างที่ทําการชุมชน  เพื่อประโยชน7ใช�สอยของชุมชน

ป
ญหาขาดกล�องวงจรป?ด (CCTV) ในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป?ด (CCTV)  ภายในชุมชน  

ป
ญหาขาดสัญญาณไฟจราจรตรงสามแยกธนชาต ดําเนินการติดตั้งสัญญาไฟจราจรเพื่อลดป
ญหาการเกิดอุบัติเหตุ
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ตากสิน - วัดชะเมา ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน  ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�าง ปรับปรุงขยายท�อระบายน้ําในชุมชน   

เช�น  บริเวณซอยตรอกฉาง

ดําเนินการขุดลอกล�างท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยตากสิน  1 , 2 , 3

และซอยตรอกฉาง

ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง ปรับปรุงถนนแบบลาดยางในชุมชน  เช�น  บริเวณถนน

ตรอกฉางตลอดสาย

ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ  และการว�างงานในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน  ส�งเสริมอาชีพ  จัดหาอาชีพ  วิทยากร

ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย  เพิ่มรายได�  และจัดหาตลาด
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ป
ญหาขาดการส�งเสริมกิจกรรมงานประเพณี  ศาสนา ดําเนินการส�งเสริมกิจกรรมงานประเพณี/ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน  เช�น

และวัฒนธรรมในชุมชน งานประเพณีวันสงกรานต7

ท�าช�าง ป
ญหาความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย7สินในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป?ดในชุมชน  เช�น  ติดตั้งกล�องวงจรป?ด  ( CCTV )

จํานวน  6  จุด  บริเวณหน�าโรงเรียนนครพาณิชยการ   ซอยสมบูรณ7สุข

หน�าซอยสามัคคี   ซอยสายลม  และบริเวณสามแยกถนนกะโรม

ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน  ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�าง ปรับปรุงขยายท�อระบายน้ําในชุมชน   เช�น

บริเวณซอยสามัคคี  ซอยสมบูรณ7สุขตัดทางรถไฟ

ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง ปรับปรุงถนนแบบลาดยางในชุมชน  เช�น  บริเวณ

ทางเข�าหมู�บ�านอาถรรพ7หลังตลาดบัวตอง

ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ  และการว�างงานในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน  ส�งเสริมอาชีพ  จัดหาอาชีพ  วิทยากร

ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย  เพิ่มรายได�  และจัดหาตลาด

ป
ญหาสะพานใช�สัญจรชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการก�อสร�างคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยนาบีน
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ป
ญหาลานจอดรถหลัง ททท. เป<นหลุมเป<นบ�อ ดําเนินการปรับพื้นผิวลานจอดรถหลังการท�องเที่ยวให�สม่ําเสมอไม�เป<นหลุมเป<นบ�อ

ป
ญหาเรื่องยุงเยอะในชุมชน ดําเนินการฉีดพ�นเคมีกําจัดยุงด�วยเครื่อง  ULV  ทุกซอยในชุมชนให�มากขึ้น

ป
ญหาคลองแถวโรงเรียนนครพณิชย7ตื้นเขิน ดําเนินการขุดลอก คู คลองบริเวณโรงเรียนนครพาณิชย7

ท�าวโคตร  ป
ญหาฝาท�อระบายน้ําชํารุด  และทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการเปลี่ยนฝาท�อระบายน้ํา (แบบแผ�นเหล็ก)  ในชุมชน

ป
ญหาน้ําประปาไหลไม�เพียงพอ  ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน   

เช�น  บริเวณซอยหมอเหวียง  

ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�าง ปรับปรุงขยายท�อระบายน้ําในชุมชน  

เช�น  บริเวณซอยหมอเหวียง

ดําเนินการขุดลอก  และดูดล�างท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยนาดอน

ป
ญหาการจราจรต�นซอยหัวหลางติดถนนราชดําเนินและ ดําเนินการติดตั้งกระจกโค�งบริเวณต�นซอยหัวหลางติดกับถนนราชดําเนิน และท�ายซอย

ท�ายซอยหัวหลางติดถนนพัฒนาการคูขวางเกิดอุบัติเหตุ หัวหลางติดถนนพัฒนาการคูขวาง

บ�อยครั้ง
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สันติธรรม  ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง/ปรับปรุงถนนลาดยางพร�อมขยายไหล�ทางในชุมชน 

เช�น  ซอยสันติธรรมตลอดสาย

ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ  และการว�างงานในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน  ส�งเสริมอาชีพ  จัดหาอาชีพ  วิทยากร

ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย  เพิ่มรายได�  และจัดหาตลาด

ป
ญหาฝาท�อระบายน้ําชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการเปลี่ยน/ซ�อมแซมฝาท�อระบายน้ําในชุมชน เช�น ถนนสันติธรรมตลอดสาย

ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�าง ปรับปรุงขยายท�อระบายน้ําในชุมชน

เช�น  ซอยสันติธรรมตลอดสาย

ป
ญหาถังขยะไม�เพียงพอในชุมชน  ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอในชุมชน 

ป
ญหาขาดเงินทุนสนับสนุน ส�งเสริมกิจกรรมประเพณี ดําเนินการสนับสนุน  ส�งเสริมกิจกรรมประเพณีในชุมชน  เช�น ประเพณีวันฮารีรายอ

ในชุมชน

ป
ญหายุงพาหะนําโรคติดต�อในชุมชน ดําเนินการฉีดพ�นเคมีกําจัดยุงด�วยเครื่อง  ULV  ทุกซอยในชุมชนให�มากขึ้น
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ป
ญหาฝุRนละอองบนถนนในชุมชน ดําเนินการฉีดน้ําฝุRนละอองบนท�องถนนในชุมชน  เดือนละ  2  ครั้ง

ป
ญหาถนนลาดยางพร�อมขยายไหล�ทางในชุมชน ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม ถนนที่ชํารุด ทรุดโทรม  และขยายไหล�ทางในชุมชน

ป
ญหาน้ําประปาไม�ค�อยไหลและน้ําเป<นสีแดง ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม  ขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน และพัฒนาคุณภาพน้ํา

เพชรจริก  ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง ปรับปรุง/ซ�อมแซมถนนแบบลาดยางในชุมชน  

เช�น  บริเวณซอยยายตุ�ม 

ป
ญหาความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย7สินในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป?ด (CCTV)  ภายในชุมชน  

ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ  และการว�างงานในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน  ส�งเสริมอาชีพ  จัดหาอาชีพ  วิทยากร

ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย  เพิ่มรายได�  และจัดหาตลาด

ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�าง ปรับปรุงขยายท�อระบายน้ําในชุมชน   เช�น บริเวณซอย

สวนหลวงฝ
`งออกแยก 1    และซอยอื่นๆ

ป
ญหาขาดลานกีฬา  และอุปกรณ7ออกกําลังกายในชุมชน ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงลานกีฬาในชุมชน และอุปกรณ7ออกกําลังกายในชุมชน
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ศาลามีชัย  ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง ปรับปรุง/ซ�อมแซมถนนลาดยางในชุมชน  เช�น   

บริเวณซอยพัฒนา 3  ท�ายซอยสาวสวย

ป
ญหาถังขยะในชุมชนไม�เพียงพอ  และการจัดเก็บขยะ ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอทุกซอยในชุมชน 

ในชุมชนไม�ทั่วถึงทุกซอย ดําเนินการจัดช�วงเวลาการให�บริการรถจัดเก็บขยะชุมชนให�สะอาดมากขึ้น   

ป
ญหาถังดับเพลิงไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการจัดหา  และติดตั้งถังดับเพลิงให�เพียงพอในชุมชน  เช�น  บริเวณซอย

ตาลาดระหว�างซอยสาวสวย  ซอยชายทุ�ง

ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�าง ปรับปรุงขยายท�อระบายน้ําในชุมชน   เช�น บริเวณซอย

พัฒนา 3  และซอยตาลาด

ดําเนินการขุดลอก  และดูดล�างท�อระบายน้ํา  เช�น  บริเวณซอยสาวสวย

ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ  และการว�างงานในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน  ส�งเสริมอาชีพ  จัดหาอาชีพ  วิทยากร
ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย  เพิ่มรายได�  และจัดหาตลาด
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หัวท�า  ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง ปรับปรุง/ซ�อมแซมถนนพร�อมท�อระบายน้ําในชุมชน   

เช�น  บริเวณซอยโคกธาตุ

ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�าง ปรับปรุงขยายท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  บริเวณซอย

โคกธาตุ  ซอยทุ�งปรัง

ป
ญหาขาดอุปกรณ7เครื่องเล�นเด็กในชุมชน ดําเนินการจัดหา  และมอบอุปกรณ7เครื่องเล�นเด็กในชุมชน

บุญนารอบ  ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�าง ปรับปรุงขยายท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  บริเวณซอย

ประชุมพร

ดําเนินการขุดลอก  และดูดล�างท�อระบายน้ําในชุมชน

ป
ญหาน้ําประปาไหลไม�เพียงพอ  ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน  เช�น  

บริเวณซอยประชุมพร  ซอยประสานมิตร
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ป
ญหาขาดการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน  เช�น  ตัดแต�งกิ่งไม�  ตัดหญ�า  ฯลฯ

ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง ปรับปรุง/ซ�อมแซมถนนแบบแอสฟ
ลท7ติคคอนกรีต   

ในชุมชน เช�น  บริเวณถนนกรแก�วทิศใต�ของถนนประตูลอด (ยกระดับพื้นถนน)  

ซอยศรีธรรมโศก 6  ซอยเหมืองน้ํา

ป
ญหาน้ําเสียเกิดจากครัวเรือนในชุมชน ดําเนินการจัดหาและติดตั้งถังดักไขมันครัวเรือนในชุมชน

ป
ญหาการจัดการศึกษาไม�เกิดประสิทธิภาพเท�าที่ควร ดําเนินการจัดการศึกษาภายในชุมชนแบบแบ�งเขตในการเข�าเรียนให�ชัดเจนมากขึ้น

ในชุมชน

ป
ญหาความไม�ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย7สินในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป?ด (CCTV)  ภายในชุมชน  

ป
ญหาถังขยะไม�เพียงพอ ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอทุกซอยในชุมชน 

ป
ญหายุงเยอะในชุมชน ดําเนินการฉีดพ�นเคมีกําจัดยุงด�วยเครื่อง  ULV  ทุกซอยในชุมชนให�มากขึ้น

ป
ญหาแสงสว�างไม�เพียงพอ ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าแสงสว�างสาธารณะในจุดอับแสงสว�างชุมชน   
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นิยมสุข  ป
ญหาความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย7สินในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป?ด (CCTV)  ภายในชุมชน  เช�น  ปากทางซอยดังอา

ป
ญหาถังขยะในชุมชนไม�เพียงพอ  และการจัดเก็บขยะ ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอทุกซอยในชุมชน 

ในชุมชนไม�ทั่วถึงทุกซอย ดําเนินการจัดช�วงเวลาการให�บริการรถจัดเก็บขยะชุมชนให�สะอาดมากขึ้น    

ป
ญหาขาดเงินทุนสนับสนุน ส�งเสริมกิจกรรมประเพณี ดําเนินการสนับสนุน  ส�งเสริมกิจกรรมประเพณี  ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน  

ศาสนา  และวัฒนธรรมในชุมชน งานประเพณีวันสงกรานต7

ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ  และการว�างงานในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน  ส�งเสริมอาชีพ  จัดหาอาชีพ  วิทยากร

ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย  เพิ่มรายได�  และจัดหาตลาด

ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�าง ปรับปรุงขยาย และซ�อมแซมท�อระบายน้ําในชุมชน

เช�น  ซอยนพเก�า  ก�อสร�าง/ขยายท�อระบายน้ําลงสู�คลองในชุมชน  (ท�อตกท�องช�าง)

และซอยเจริญสุข  2  
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ป
ญหาไฟฟ'าสาธารณะแสงสว�างไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าแสงสว�างสาธารณะในจุดอับแสงสว�างชุมชน  

บริเวณซอยดังอา

ป
ญหาการฉกชิง วิ่งราว กระชากสร�อย ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป?ด (CCTV)  ภายในชุมชน  

ประตูชัย - ไชยสิทธิ์ ป
ญหาเครื่องขยายเสียงชํารุดในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ซ�อมแซมเครื่องขยายเสียงในชุมชน     

ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยท�านขุน

ซอยข�างวัดพระธาตุ

ดําเนินการขุดลอก  และดูดล�างท�อระบายน้ําในชุมชน  

ป
ญหาทางเท�าไม�เอียงตามระดับที่เหมาะสมในชุมชน ดําเนินการปรับระดับพื้นทางเท�าแบบคอนกรีตให�ลาดเอียงอย�างเหมาะสมในชุมชน

นครอาชีวศึกษา  ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง ปรับปรุง/ซ�อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร�อม  

ท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  ซอยโภคนิเวศน7  3  

ป
ญหาไม�มีท�อระบายน้ํา/ชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  ซอยโภคนิเวศน7  2

ป
ญหาขาดลานกีฬา  และอุปกรณ7ออกกําลังกายในชุมชน ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงลานกีฬาชุมชน และอุปกรณ7ออกกําลังกายในชุมชน
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ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ  และการว�างงานในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน  ส�งเสริมอาชีพ  จัดหาอาชีพ  วิทยากร

ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย  เพิ่มรายได�  และจัดหาตลาด

เช�น  การทําเครื่องแกง  

ป
ญหาถังขยะในชุมชนไม�เพียงพอ  และการจัดเก็บขยะ ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอทุกซอยในชุมชน 

ในชุมชนไม�ทั่วถึงทุกซอย ดําเนินการจัดช�วงเวลาการให�บริการรถจัดเก็บขยะชุมชนให�สะอาดมากขึ้น    

เช�น  บริเวณซอยเครือญาติ

ป
ญหาน้ําประปา ไม�ไหลในซอยสนิทใจ และซอย ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน และพัฒนา

ประชาพัฒนาป
ญหาน้ําไม�สะอาด คุณภาพน้ําประปา

ป
ญหาฝุRนละอองถนนกะโรม ดําเนินการกวาดล�างถนน  ฉีดน้ํา ถนนกะโรม

ป
ญหาถนนประชาพัฒนาเป<นหลุม ถนนไม�เรียบ ดําเนินการปรับปรุงซ�อมแซมถนนที่เป<นหลุม ไม�เรียบ  และก�อสร�างท�อระบายน้ํา

ท�อระบายน้ํามีไม�เพียงพอ

ป
ญหาขาดสถานที่ตั้งชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�างที่ทําการชุมชน  เพื่อประโยชน7ใช�สอยของชุมชน

ป
ญหายุงเยอะในชุมชน ดําเนินการฉีดพ�นเคมีกําจัดยุงด�วยเครื่อง  ULV  ทุกซอยในชุมชนให�มากขึ้น

 - 84 -



ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต

ป
ญหาท�อระบายน้ําอุดตันในชุมชน ดําเนินการขุดลอกท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยเครือญาติ  ถนนกะโรม

ตลอดสาย

กอไผ�  ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ  และการว�างงานในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน  ส�งเสริมอาชีพ  จัดหาอาชีพ  วิทยากร

ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย  เพิ่มรายได�  และจัดหาตลาด

ป
ญหาไม�มีท�อระบายน้ําในชุมชน ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยกอไผ�ทั้ง 2 ฝ
`ง

ป
ญหาขาดเงินทุนสนับสนุน ส�งเสริมกิจกรรมประเพณี ดําเนินการสนับสนุน  ส�งเสริมกิจกรรมประเพณี  ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน  

ศาสนา  และวัฒนธรรมในชุมชน งานประเพณีวันสงกรานต7

ป
ญหาน้ําประปาไหลไม�เพียงพอในชุมชน  ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน   

ป
ญหาความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย7สินในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป?ด (CCTV)  ภายในชุมชน
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ป
ญหาไฟฟ'าสาธารณะแสงสว�างไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าแสงสว�างสาธารณะในจุดอับแสงสว�างชุมชน  เช�น  บริเวณ

ตั้งแต�ซอย 87/1  และ  87/2  ไปจนถึงซอยสามัคคีที่เชื่อมถึงกัน

ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง ปรับปรุง/ซ�อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร�อม  

ท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  บริเวณตั้งแต�ซอย 87/1  และ  87/2  ไปจนถึงซอย

สามัคคีที่เชื่อมถึงกัน  และซอยข�างธนาคารกสิกรไทย

ไทยสมุทร  ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ  และการว�างงานในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน  ส�งเสริมอาชีพ  จัดหาอาชีพ  วิทยากร

ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย  เพิ่มรายได�  และจัดหาตลาด

เช�น  การเลี้ยงเป<ดเนื้อ

ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง ปรับปรุง/ซ�อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน

เช�น  บริเวณซอยพันธ7จินาแยก 1  บริเวณแยกจากซอยประชาอุทิศระหว�างอู�สมโชค

และบ�านนายทํานอง  ซอยประชาอุทิศ  และบริเวณซอยหลังเบญจมฯ ตลอดสาย

ป
ญหาน้ําท�วมขังและท�อระบายน้ําอุดตันในชุมชน ดําเนินการขุดลอก  และดูดล�างท�อระบายน้ําในชุมชน  

ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงท�อระบายน้ําในชุมชน
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ป
ญหาอุปกรณ7ออกกําลังกายไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการจัดหา และสนับสนุนอุปกรณ7ออกกําลังกายในชุมชน

ป
ญหาขาดหอกระจายข�าวในชุมชน ดําเนินการติดตั้งหอกระจายข�าว  และเครื่องเสียงตามสายในชุมชน

บ�ออ�าง  ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ  และการว�างงานในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน  ส�งเสริมอาชีพ  จัดหาอาชีพ  วิทยากร

ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย  เพิ่มรายได�  และจัดหาตลาด

ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการขุดลอก  และล�างท�อระบายน้ําในชุมชน   เช�น  บริเวณซอยบ�ออ�าง 1

ซอยเพิ่มสุข  ซอยหลังวัดวังตะวันออก 1

ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง ปรับปรุง/ซ�อมแซม และขยายไหล�ทางถนนในชุมชน 

เช�น  บริเวณซอยจันทพันธ7จนถึงหน�าตลาดสดคูขวาง  และลาดยางถนนบ�ออ�าง 1  

ป
ญหาขาดเงินทุนสนับสนุน ส�งเสริมกิจกรรมประเพณี ดําเนินการสนับสนุน  ส�งเสริมกิจกรรมประเพณี  ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน  

ศาสนา  และวัฒนธรรมในชุมชน

กรแก�ว  ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�าง ปรับปรุง/ขยายท�อระบายน้ําในชุมชน   เช�น  

บริเวณซอยหลังแมคโดนัลด7 (ปรับปรุงระดับท�อระบายน้ํา)   และซอยอินนิน
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ป
ญหาถังขยะในชุมชนไม�เพียงพอ  และการจัดเก็บขยะ ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอทุกซอยในชุมชน 

ในชุมชนไม�ทั่วถึงทุกซอย ดําเนินการจัดช�วงเวลาการให�บริการรถจัดเก็บขยะชุมชนให�สะอาดมากขึ้น    

ป
ญหาขาดลานกีฬา  และอุปกรณ7การออกกําลังกาย ดําเนินการก�อสร�างลานกีฬา จัดหาและสนับสนุนอุปกรณ7การออกกําลังกายในชุมชน  

ในชุมชน

ป
ญหาขาดการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยมิตรสัมพันธ7

ป
ญหาน้ําประปาไหลไม�เพียงพอในชุมชน  ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน   

เช�น  บริเวณซอยโชคดี

หัวถนนก�าวหน�า ป
ญหาน้ําประปาไหลไม�เพียงพอในชุมชน  ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน   

เช�น  บริเวณซอยตีนเป<ด  ซอยแม�ชู  ซอยเพชรสงค7

ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�าง ปรับปรุง/ขยายท�อระบายน้ําในชุมชน เช�น ซอยก�าวหน�า

2  และปรับระดับท�อระบายน้ําในชุมชนตลอดสาย

ดําเนินการขุดลอก  และดูดล�างท�อระบายน้ําในชุมชน  
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ป
ญหาที่ทําการชุมชนคับแคบ  แออัด ดําเนินการปรับปรุง  ต�อเติม  ขยายพื้นที่ทําการชุมชน

ป
ญหาขาดการจัดระเบียบทางอย�างสม่ําเสมอในชุมชน ดําเนินการจัดระเบียบทางเท�า  และกวดขันมิให�แม�ค�ารุกล้ําทางเท�าในชุมชน

ตลาดท�าม�า  ป
ญหาไฟฟ'าสาธารณะสว�างไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าแสงสว�างสาธารณะในจุดอับแสงสว�างชุมชน เช�น เปลี่ยนหลอด

ไฟฟ'าทุกซอยในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยเทพราช

ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง ปรับปรุง/ซ�อมแซมถนนในชุมชน  เช�น  

บริเวณถนนรอบตลาดท�าม�า

ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�าง ปรับปรุง/ขยายท�อระบายน้ําในชุมชน เช�น 

บริเวณซอยประตูโพธิ์

ป
ญหาคูน้ําหน�าโรงเรียนจรัสพิชากรมีน้ําขัง ยุงลายเยอะ ดําเนินการขุดลอกคู และดูดล�างท�อระบายน้ําในชุมชน

ป
ญหาร�านค�าเสื้อผ�าหน�าโรงเรียนจรัสพิชากรวางราว ดําเนินการจัดระเบียบทางเท�า  

ตั้งผ�าบนทางเท�าทําให�กีดขวางทางเดิน
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ทวดทอง  ป
ญหาไฟฟ'าสาธารณะสว�างไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าแสงสว�างสาธารณะในจุดอับแสงสว�างในชุมชน เช�น 

ติดร�านเสริมสวยน�องโสภา

ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมและไม�มีท�อระบายน้ํา ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง ปรับปรุง/ซ�อมแซมถนนพร�อมท�อระบายน้ําในชุมชน

ในชุมชน เช�น  ซอยทุ�งข�า 10

ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�าง ปรับปรุง/ซ�อมแซมถนนลาดยางในชุมชน  เช�น

บริเวณซอยทุ�งข�า 3 , 4 , 8

ป
ญหาความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย7สินในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป?ด (CCTV)  ภายในชุมชน   จํานวน  3  จุด  เช�น

บริเวณปากทางเข�าทวดทอง  3  ถนนชลประทาน (ด�านขวา)

ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ  และการว�างงานใน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน  ส�งเสริมอาชีพ  จัดหาอาชีพ  วิทยากร

ชุมชน ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย  เพิ่มรายได�  และจัดหาตลาด

ป
ญหาขาดลานกีฬา  และอุปกรณ7ออกกําลังกายใน ดําเนินการก�อสร�างลานกีฬาพร�อมอุปกรณ7ออกกําลังกายในชุมชน   เช�น  เครื่อง

ชุมชน ขยายเสียงสําหรับแอโรบิค  และอุปกรณ7กีฬาสําหรับเด็ก

ป
ญหาขาดการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน  เช�น  ปรับปรุงสวนสาธารณะชุมชน

 - 90 -



ชุมชน/กลุ�มเป�าหมาย ป�ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต

ป
ญหาถังขยะไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอในชุมชน  เช�น  บริเวณหน�าโรงเรียนบ�านทวดทอง

หน�าแขวงการทาง ป
ญหาไฟฟ'าสาธารณะสว�างไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าแสงสว�างสาธารณะในจุดอับแสงสว�างในชุมชน 

เช�น  บริเวณซอยตาเจริญ  (สุดซอย)  จํานวน  2  เสา

ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง ปรับปรุง/ซ�อมแซมถนนพร�อมท�อระบายน้ําในชุมชน  

เช�น  บริเวณซอยหน�าแขวงไปถึงทางโค�งซอยตาเจริญ  ซอยเจริญพร  4

ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง ปรับปรุง/ซ�อมแซมถนนแบบลาดยางในชุมชน  

เช�น  บริเวณซอยสันติ 1 , 7 (สุดซอย)  และซอยหน�าแขวง  แยก  1

ป
ญหาความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย7สินในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป?ด (CCTV)  ภายในชุมชน  จํานวน  5  จุด

ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยสันติ 1

ดําเนินการดูดล�าง และลอกท�อระบายน้ําในชุมชน

ป
ญหาไหล�ทางถนนไม�ได�ขยายออกในชุมชน ดําเนินการขยายไหล�ทางถนนในชุมชน  เช�น  บริเวณถนนคอนกรีตทุกซอยในชุมชน

ป
ญหาถังขยะไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอในชุมชน 
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ป
ญหาไม�มีการส�งเสริม  สนับสนุนงบประมาณในการจัด ดําเนินการส�งเสริม  และสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมทางประเพณี

กิจกรรมงานประเพณีในชุมชน ในชุมชน  เช�น  งานประเพณีสงกรานต7   และประเพณีงานวันขึ้นปMใหม�

ป
ญหาไม�มีการจัดระเบียบทางเท�าริมถนนในชุมชน ดําเนินการให�เทศกิจเทศบาลจัดระเบียบ  และกวดขันทางเท�าริมถนนในชุมชน

ป
ญหามีถนนชํารุด ถนนยังทําไหล�ทางไม�เรียบร�อย ดําเนินการปรับปรุงซ�อมแซมถนนที่ชํารุด  และจัดทําไหล�ทางให�เรียบร�อย

ป
ญหาไม�มีที่ทําการของชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�างที่ทําการชุมชน  เพื่อประโยชน7ใช�สอยของชุมชน

ป
ญหาขาดอุปกรณ7เครื่องเล�นเด็กในชุมชน ดําเนินการจัดหาอุปกรณ7กีฬาสําหรับเด็กในชุมชน

ป
ญหาต�นไม�ล้ําออกมานอกทางเท�า ดําเนินการตัดต�นไม�ที่รุกล้ําทางเท�า

ป
ญหาขาดกล�องวงจรป?ด (CCTV) ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป?ด (CCTV)  ภายในชุมชน  

ป
ญหาความต�องการถนนในซอยเจริญพร 4 ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�างถนนในซอยเจริญพร 5
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ป
ญหาต�องการให�ปรับปรุงถนนในซอยสันติ 1 สันติ 5 ดําเนินการปรับปรุงซ�อมแซมถนนในซอยสันติ 1 สันติ 5 สันติ 6 และสันติ 7

สันติ 6 และสันติ 7

เทวบุรี - คลองห�วย ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ  และการว�างงานในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน  ส�งเสริมอาชีพ  จัดหาอาชีพ  วิทยากร

ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย  เพิ่มรายได�  และจัดหาตลาด

ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง/ปรับปรุงถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน

เช�น  ซอยชฎารัตน7   ซอยยายสวน

ป
ญหาไม�มีการส�งเสริม  สนับสนุนงบประมาณในการจัด ดําเนินการส�งเสริม  และสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมงานประเพณี

กิจกรรมงานประเพณีในชุมชน ในชุมชน  เช�น  งานประเพณีแห�เทียนพรรษา   งานวันลอยกระทง

ป
ญหาขาดลานกีฬา  และอุปกรณ7ออกกําลังกายในชุมชน ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงพื้นที่ลานกีฬาในชุมชน   เช�น  บริเวณหน�าวิทยาลัย

รัชภาคย7พร�อมอุปกรณ7ออกกําลังกาย

ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�าง ปรับปรุงขยายท�อระบายน้ําในชุมชน  

เช�น  ซอยเสริมสุข  ซอยคลองห�วย 2
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ป
ญหาน้ําประปาไหลไม�เพียงพอในชุมชน  ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน   

มุมป'อม  ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง/ปรับปรุงยกระดับถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน

เช�น  บริเวณถนนรามราชท�ายน้ํา

ป
ญหาความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย7สินในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป?ด (CCTV)  ภายในชุมชน  จํานวน  5  จุด

ป
ญหาน้ําประปาไหลไม�เพียงพอในชุมชน  ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน   เช�น

บริเวณซอยนุสุข  และซอยร�วมใจ

ป
ญหาหน�วยบริการน้ําเพื่ออุปโภค/บริโภคแจกจ�าย ดําเนินการจัดหน�วยบริการน้ําเพื่ออุปโภค/บริโภคเพิ่มขึ้น  และเพียงพอต�อการ

ไม�ทั่วถึง (ช�วงฤดูแล�ง)  ในชุมชน ให�บริการประชาชนในชุมชน

ป
ญหาถังขยะในชุมชนไม�เพียงพอ  และการจัดเก็บขยะ ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอทุกซอยในชุมชน 

ในชุมชนไม�ทั่วถึงทุกซอย ดําเนินการจัดช�วงเวลาการให�บริการรถจัดเก็บขยะชุมชนให�สะอาดมากขึ้น    

ป
ญหารถประชาสัมพันธ7ส�งเสียงดังมากในชุมชน ดําเนินการจัดระเบียบ  และควบคุมการใช�เสียงของรถประชาสัมพันธ7ในชุมชน
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ป
ญหาขาดอุปกรณ7เครื่องเล�นเด็กในชุมชน ดําเนินการจัดหา  และติดตั้งอุปกรณ7เครื่องเล�นเด็กในชุมชน

ทุ�งจีน  ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ  และการว�างงานในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน  ส�งเสริมอาชีพ  จัดหาอาชีพ  วิทยากร

ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย  เพิ่มรายได�  และจัดหาตลาด

ป
ญหาไฟฟ'าสาธารณะสว�างไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าแสงสว�างสาธารณะในจุดอับแสงสว�างในชุมชน 

เช�น  ซอยเสรี

ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�าง ปรับปรุง/ขยายท�อระบายน้ําในชุมชน  

เช�น  ซอยโภคนิเวศน7  4

ป
ญหาขาดลานกีฬา  และอุปกรณ7ออกกําลังกายในชุมชน ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงลานกีฬาในชุมชน และอุปกรณ7ออกกําลังกายในชุมชน

เช�น  บริเวณภายในมัสยิดทุ�งจีน

ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง ปรับปรุง/ซ�อมแซมถนนลาดยางในชุมชน  เช�น  

บริเวณจากซอยนิรมิตรจนถึงทะลุซอยเสรี  บริเวณซอยโตeะเชื่อมต�อถนนออกหมู�บ�าน

มะลิวัลย7
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ป
ญหาความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย7สินในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป?ด (CCTV)  ภายในชุมชน  จํานวน  4  จุด  เช�น

บริเวณปากซอยโภคานิเวศน7   ซอยโภคานิเวศน7 3   ปากซอยร�านน้ําชา

หน�ามัสยิด

ป
ญหาน้ําประปาไหลไม�เพียงพอในชุมชน  ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน   เช�น  

บริเวณถนนโภคานิเวศน7 - ถนนทุ�งจีน

ป
ญหาถังขยะไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอในชุมชน 

นอกไร� - สะพาน ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ  และการว�างงานในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน  ส�งเสริมอาชีพ  จัดหาอาชีพ  วิทยากร

ยาว  ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย  เพิ่มรายได�  และจัดหาตลาด

ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง ปรับปรุง/ซ�อมแซมถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

ในชุมชน  เช�น  ซอยมิ่งมงคลแยก 1

ป
ญหาไฟฟ'าสาธารณะสว�างไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการติดตั้งเสาไฟฟ'าแสงสว�างสาธารณะในจุดอับแสงสว�างในชุมชน 

เช�น  ซอยมิ่งมงคล  แยก 1
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ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�าง ปรับปรุง/ขยายท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น

ซอยมิ่งมงคลแยก 1    

ดําเนินการขุดลอก  ดูดล�างท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  ซอยมิ่งมงคล  

ซอยมิ่งมงคลแยก 1    ซอยถิ่นอุทิศ

ดําเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ํา (เฉพาะน้ําท�วมฤดูฝน) ในชุมชน  เช�น ซอยถิ่นอุทิศ

ป
ญหาน้ําประปาไหลไม�เพียงพอในชุมชน  ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายเขต/ขนาดท�อเมนประปาในชุมชน    

เช�น  บริเวณซอยมิ่งมงคล  แยก 1

ป
ญหาขาดเงินทุนสนับสนุน ส�งเสริมกิจกรรมประเพณี ดําเนินการสนับสนุน  ส�งเสริมกิจกรรมประเพณี  ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน  

ศาสนา  และวัฒนธรรมในชุมชน

ป
ญหาการก�อสร�างถนน ค.ส.ล.ชุมชนนอกไร�-สะพานยาว ดําเนินการตัดหญ�าที่ขึ้นบนถนนให�โล�ง

ไปเททับซ.มิ่งมงคล 1  ซึ่งถนนมีอยู�แล�ว ชาวบ�านเดินทาง

ลําบาก เพราะหญ�าขึ้นบนถนนเป<นดินลูกรัง
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ตลาดยาว  ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง/ปรับปรุงระดับถนนแบบลาดยางในชุมชน  เช�น  

บริเวณซอยคลองทา

ป
ญหานักเรียนตีกันตอนเลิกเรียน ดําเนินการให�เทศกิจเทศบาลออกตรวจตระเวนบริเวณดังกล�าวบ�อยขึ้น 

ป
ญหาความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย7สินในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป?ด (CCTV)  ภายในชุมชน  จํานวน  1  จุด

บริเวณสามแยกถนนพระเงิน

ป
ญหาไฟฟ'าสาธารณะสว�างไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าแสงสว�างสาธารณะในจุดอับแสงสว�างชุมชน   เช�น   

บริเวณซอยคลองทา
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มะขามชุม  ป
ญหาศาลาชุมชนบริเวณพื้นชํารุด  ทรุดโทรม ดําเนินการปรับปรุง  ซ�อมแซมบริเวณพื้นศาลาในชุมชน  เช�น  ลาดพื้นคอนกรีต

บริเวณศาลาชุมชน  เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา  ทาสีอาคาร

ป
ญหาถังขยะในชุมชนไม�เพียงพอ  และการจัดเก็บขยะ ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอในชุมชน  

ในชุมชนไม�ทั่วถึงทุกซอย ดําเนินการจัดช�วงเวลาการให�บริการรถจัดเก็บขยะชุมชนให�สะอาดมากขึ้น    

ป
ญหาไฟฟ'าสาธารณะสว�างไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าแสงสว�างสาธารณะในจุดอับแสงสว�างชุมชน เช�น บริเวณถนน

หลังโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

ป
ญหาลานกีฬา  และอุปกรณ7ออกกําลังกายในชุมชน ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงลานกีฬาพร�อมอุปกรณ7ออกกําลังกายในชุมชน 

เช�น  ติดตั้งตาข�ายป'องกันลูกฟุตบอลบริเวณสนามชุมชน  

ป
ญหาท�อระบายน้ําอุดตัน และน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการขุดลอก  และดูดล�างท�อระบายน้ําซอยในชุมชน เช�น บริเวณห�องน้ํา

ศาลาชุมชน  ซอยหลังศาลาชุมชน  ทางเข�าหลัง ร.ร. ศรีธรรมราช  ทะลุจนถึง

หลังสนามกีฬา

ป
ญหากล�องวงจรป?ด (CCTV)  ชํารุดในชุมชน ดําเนินการปรับปรุง  ซ�อมแซมกล�องวงจรป?ด (CCTV)  ชํารุดในชุมชน  
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ป
ญหาอุบัติเหตุบนท�องถนนในชุมชน ดําเนินการติดตั้งป'ายสัญลักษณ7จราจร (เครื่องหมายลดความเร็ว) ในชุมชน

ป
ญหาแมลงสาบ  หนู มีจํานวนมาก และยุงพาหะนําโรค ดําเนินการฉีดพ�นเคมีกําจัดยุงด�วยเครื่อง  ULV  ทุกซอยในชุมชนให�มากขึ้น

ติดต�อในชุมชน

ป
ญหาการจอดรถบนทางสาธารณะในชุมชน ดําเนินการติดตั้งป'ายสัญลักษณ7จราจรในชุมชน  เช�น  ติดตั้งเครื่องหมายจราจร

ห�ามจอดวันคู� - วันคี่  และกําหนดช�วงเวลา

ป
ญหาน้ําระบายไม�ทันเวลาฝนตกหนัก คูระบายน้ําอุดตัน ดําเนินการขุดลอกคู และดูดล�างท�อระบายน้ําในชุมชน

น้ําระบายไม�ทัน

หลังวัดพระมหาธาตุ ป
ญหาขาดเงินทุนสนับสนุน ส�งเสริมกิจกรรมประเพณี ดําเนินการสนับสนุน  ส�งเสริมกิจกรรมประเพณี  ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน  

ศาสนา  และวัฒนธรรมในชุมชน
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เศรษฐีศรีนคร  ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการขุดลอก  และดูดล�างท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยศรีนคร 26

ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�าง ปรับปรุงระดับท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  ตั้งแต�ซอย

ศรีนครไปจนถึงซอยพะเนียด

ป
ญหาขาดเงินทุนสนับสนุน ส�งเสริมกิจกรรมประเพณี ดําเนินการสนับสนุน  ส�งเสริมกิจกรรมประเพณี  ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน  

ศาสนา  และวัฒนธรรมในชุมชน

ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ  และการว�างงานในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน  ส�งเสริมอาชีพ  จัดหาอาชีพ  วิทยากร

ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย  เพิ่มรายได�  และจัดหาตลาด

ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง ปรับปรุงระดับพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน

เช�น  บริเวณระหว�างท�ายซอยศรีนครไปจนถึงซอยพะเนียด

ป?ยะสุข  ป
ญหาการกระจายข�าวสาร  และประชาสัมพันธ7ไม�ทั่วถึง ดําเนินการติดตั้งหอกระจายข�าว  และเครื่องเสียงตามสายในชุมชน

ในชุมชน

ป
ญหาความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย7สินในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป?ด (CCTV)  ภายในชุมชน  จํานวน  4  ซอย   

จํานวน  8  จุด  (เริ่มจุดแรก  ซอยป?ยะชาติ)
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ป
ญหาน้ําประปาไหลไม�เพียงพอในชุมชน  ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน    

ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ําประปา

ป
ญหายุงพาหะนําโรคติดต�อในชุมชน ดําเนินการฉีดพ�นเคมีกําจัดยุงด�วยเครื่อง  ULV  ทุกซอยในชุมชนให�มากขึ้น

(เดือนละ  2  ครั้ง)

ป
ญหาฝาท�อระบายน้ําชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการปรับปรุงฝาท�อระบายน้ําระดับเดียวกับถนนในชุมชน  เช�น  

บริเวณถนนกรแก�ว

ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง ปรับปรุงถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน

เช�น  บริเวณถนนกรแก�ว  และถนนในซอยต�างๆ ที่ชํารุดเป<นหลุม

ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง ปรับปรุงยกระดับถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

ในชุมชน  เช�น  ซอยสมบูรณ7  ซอยป?ยะชาติ  ซอยป?ยะมิตร

ป
ญหาอุบัติเหตุจากยานพาหนะที่สัญจรในชุมชน ดําเนินการก�อสร�างลูกระนาดบนถนนสัญจรในชุมชน

ป
ญหาเสียงดังรบกวนผู�อยู�อาศัยในชุมชน ดําเนินการบังคับใช�กฎหมาย  กวดขัน  และตรวจจับจากเจ�าหน�าที่ที่รับผิดชอบ
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ป
ญหาไม�มีเครื่องกรองน้ําเพื่อใช�ในการอุปโภค/บริโภค ดําเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ําแบบหยอดเหรียญที่มีประสิทธิภาพในชุมชน

ในชุมชน

ป
ญหาฝุRนละอองบนพื้นถนนสัญจรในชุมชน ดําเนินการฉีดน้ําเพื่อล�างฝุRนละอองบนถนนในชุมชน

เคหะเอื้ออาทร ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ  และการว�างงานในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน  ส�งเสริมอาชีพ  จัดหาอาชีพ  วิทยากร

สะพานยาว ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย  เพิ่มรายได�  และจัดหาตลาด

ป
ญหาขาดเงินทุนสนับสนุน ส�งเสริมกิจกรรมประเพณี ดําเนินการสนับสนุน  ส�งเสริมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน  

ศาสนา  และวัฒนธรรมในชุมชน

ป
ญหาสนามฟุตซอลชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงสนามฟุตซอลในชุมชน  

ป
ญหาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย7สิน  และอุบัติเหตุบน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป?ด (CCTV)  ภายในชุมชน  

ท�องถนนในชุมชน
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ป
ญหาไฟฟ'าสาธารณะแสงสว�างไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าแสงสว�างสาธารณะในจุดอับแสงสว�างในชุมชน เช�น 

ติดตั้งไฟฟ'าสาธารณะ  (สปอตไลท7)  ภายในบริเวณสนามเด็กเล�น  และสนาม

ฟุตบอล  และทุกซอยในชุมชน

ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�าง ปรับปรุง/ขยายท�อระบายน้ําในชุมชน   เช�น 

บริเวณริมกําแพงทิศตะวันออกของหมู�บ�านการเคหะเอื้ออาทร

บ�านโพธิ์ ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�าง ปรับปรุง/ขยายท�อระบายน้ําในชุมชน  

เช�น  บริเวณถนนเทวบุรี คลองวังมะพร�าวถึงคลองใหญ�  บริเวณถนนเทวบุรีตั้งแต�

สามแยกโพธิ์เสด็จ

ดําเนินการขุดลอก ล�างท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  ถนนเทวบุรีทั้ง 2 ฝ
`งตลอดสาย

ป
ญหาน้ําประปาไหลไม�เพียงพอในชุมชน  ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน    

เช�น  ซอยป?ยะชาติ

ป
ญหาถังขยะไม�เพียงพอในชุมชน  ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอในชุมชน 
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ป
ญหาไม�มีป'ายสัญลักษณ7จราจรลดความเร็วในชุมชน ดําเนินการติดตั้งป'ายสัญลักษณ7จราจรลดความเร็วในชุมชน  เช�น  บริเวณ

สามแยกโพธิ์เสด็จ

ลูกแม�อ�างทอง ป
ญหาน้ําประปาไหลไม�เพียงพอในชุมชน  ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน    

เช�น  บริเวณถนนเสมาชัย

ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน

เช�น  บริเวณถนนเสมาชัย  และซอยโรงพิมพ7รัตนโสภณ

ป
ญหาฟุตบาทถนนนครศรีธรรมราชต�อกับป'อมของชุมชน ดําเนินการปรับปรุงซ�อมแซมจุดที่ชํารุดทรุดโทรม

ชํารุดเป<นเวลานาน พื้นชํารุด 

ป
ญหาไฟฟ'าสาธารณะในซอยราชทัณฑ7ดับบ�อย ดําเนินการซ�อมแซมไฟฟ'าสาธารณะในซอยราชทัณฑ7จุดที่มีป
ญหา

ป
ญหาถนนราชดําเนินมีการเจาะใส�ท�อสายไฟใต�ดิน ผิวถนน ดําเนินการปรับผิวถนนที่ไม�เรียบ เป<นหลุมให�มีสภาพดีขึ้น 

ไม�เรียบ เป<นหลุม
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ป
ญหาฟุตบาทชํารุด ติดกับเครื่องกรองน้ําชุมชน ดําเนินการปรับปรุงซ�อมแซมฟุตบาทที่ชํารุด

ป
ญหาถังขยะมีไม�เพียงพอ ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอในชุมชน  

ท�ามอญศรีทวี ป
ญหาท�อระบายน้ําตื้นเขินในชุมชน ดําเนินการสํารวจ ก�อสร�าง ปรับปรุง/ขยายท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  

บริเวณ 2 ฝ
`งถนนท�าวัง

ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการขุดลอก/ดูดล�างท�อระบายน้ําในชุมชน   เช�น  บริเวณถนนท�าวัง

ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง/ปรับปรุงถนนแบบลาดยางในชุมชน  เช�น  บริเวณ

ถนนตั้งแต�สามแยกหน�าศาลเจ�าตลอดจนไปถึงสะพานถนนท�าวัง

ป
ญหาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย7สิน  และอุบัติเหตุบน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป?ด (CCTV)  ภายในชุมชน  เช�น  จํานวน  4  จุด  

ท�องถนนในชุมชน ดังนี้ บริเวณวาสนาแมนชั่น  ถนนชายคลอง  สี่แยกถนนชายคลองระหว�าง

บูรณาวาสกับถนนท�าวัง

ดําเนินการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแบบดิจิตอลในชุมชน  เช�น  จํานวน  3  จุด

ดังนี้  บริเวณหลังโรงเรียนศรีทวี  ถนนท�าวัง   ถนนชายคลอง
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ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ  และการว�างงานในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน  ส�งเสริมอาชีพ  จัดหาอาชีพ  วิทยากร

ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย  เพิ่มรายได�  และจัดหาตลาด

ป
ญหาขาดเงินทุนสนับสนุน ส�งเสริมกิจกรรมประเพณี ดําเนินการสนับสนุน  ส�งเสริมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน  

ศาสนา  และวัฒนธรรมในชุมชน

ป
ญหาเมรุเผาศพไม�เพียงพอ และปรับปรุงภูมิทัศน7บริเวณ ดําเนินการก�อสร�างเมรุเผาศพเพิ่มขึ้น  และตัดแต�งต�นไม� กิ่งไม� บริเวณอาคาร ซ�อมแซม

อาคารซ�อมแซมรั้วคอนกรีตด�านหน�า รั้วคอนกรีต

ชุมแสง ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ  และการว�างงานในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน  ส�งเสริมอาชีพ  จัดหาอาชีพ  วิทยากร

ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย  เพิ่มรายได�  และจัดหาตลาด

เช�น  การทําผ�ามัดย�อม  การทําเครื่องแกง

ป
ญหาการกระจายข�าวสารและประชาสัมพันธ7ไม�ทั่วถึง ดําเนินการติดตั้งระบบเสียงตามสายและเครื่องขยายเสียงตามสายในชุมชน

ในชุมชน

ป
ญหาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย7สิน  และอุบัติเหตุบน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป?ด (CCTV)  ภายในชุมชน เช�น จํานวน  4  จุด  เช�น

ท�องถนนในชุมชน ซอยชุมแสงแยก 2  ปากซอยสวนพฤกษ7  ซอยสวนแก�ว  ระหว�างทางซอยต�นหว�า
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ป
ญหาไม�มีระบบสปริงเกอร7สนามฟุตบอลในชุมชน ดําเนินการติดตั้งระบบสปริงเกอร7สนามฟุตบอลในชุมชน

ป
ญหาขาดการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน  เช�น  การตัดแต�งต�นไม�ทุกซอยในชุมชน

ป
ญหาน้ําท�วม  และภัยแล�งในชุมชน ดําเนินการก�อสร�างฝายน้ําล�นในชุมชน  เช�น  บริเวณคลองห�วย

ป
ญหาถังขยะชํารุด  และไม�เพียงพอในชุมชน  ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอในชุมชน  เช�น  ซอยชุมแสง 1  แยก 1

ป
ญหาท�อระบายน้ําอุดตันในชุมชน ดําเนินการขุดลอก  และดูดล�างท�อระบายน้ําซอยในชุมชน 

ป
ญหาขาดระบบอินเตอร7เน็ตไร�สาย (Wifi)  ในชุมชน ดําเนินการติดตั้งระบบอินเตอร7เน็ตไร�สาย (Wifi)   ในชุมชน
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บ.ข.ส  ป
ญหาขาดลานกีฬาออกกําลังกายในชุมชน ดําเนินการก�อสร�างลานกีฬาพร�อมอุปกรณ7กีฬาในชุมชน 

ป
ญหาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย7สิน  และอุบัติเหตุ ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป?ด (CCTV) ภายในชุมชน เช�น บริเวณภายในชุมชน

บนท�องถนนในชุมชน ตั้งแต�ปากซอย บ.ข.ส  จํานวน  10  จุด

ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง/ปรับปรุงถนนแบบลาดยางในชุมชน  เช�น บริเวณ

ซอยเหมพงศ7ตลอดสาย

ป
ญหาน้ําประปาไหลไม�เพียงพอในชุมชน  ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน   

ป
ญหาไฟฟ'าสาธารณะแสงสว�างไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าแสงสว�างสาธารณะในจุดอับแสงสว�างชุมชน เช�น  บริเวณกลาง

ซอย  (บ�านเลขที่  200/3)  จํานวน  1  ชุด

ป
ญหาป'ายบอกชื่อชุมชนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการเปลี่ยน/ติดตั้งป'ายบอกชื่อชุมชนให�ชัดเจนมากขึ้น
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ศรีธรรมโศก  ป
ญหาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย7สิน  และอุบัติเหตุบน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป?ด (CCTV)  ภายในชุมชน  เช�น  บริเวณถนน

ท�องถนนในชุมชน ศรีธรรมโศก  (หน�าซอยพานยม)

ป
ญหาถังเคมีดับเพลิงไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการติดตั้งถังเคมีดับเพลิงอย�างเพียงพอในชุมชน   

ป
ญหาน้ําประปาไหลไม�เพียงพอในชุมชน  ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน   

ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ําประปาในชุมชน

ป
ญหาถังขยะในชุมชนไม�เพียงพอ  และการจัดเก็บขยะ ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอในชุมชน  

ในชุมชนไม�ทั่วถึงทุกซอย ดําเนินการจัดช�วงเวลาการให�บริการรถจัดเก็บขยะชุมชนให�สะอาดมากขึ้น    

ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการขุดลอก/ดูดล�างท�อระบายน้ําในชุมชน   เช�น  บริเวณซอยดิ่งดง  และ

ซอยพานยม

ป
ญหายุงพาหะนําโรคติดต�อในชุมชน ดําเนินการฉีดพ�นเคมีกําจัดยุงด�วยเครื่อง  ULV  ทุกซอยในชุมชนให�มากขึ้น

(เดือนละ  2  ครั้ง)

ป
ญหาถังขยะไม�เพียงพอ ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอในชุมชน  
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ป
ญหาขาดเงินสนับสนุนเวลามีกิจกรรมต�างๆในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมกิจกรรมต�างๆ ในชุมชน  

ป
ญหาขาดลานกีฬาและเครื่องออกกําลังกายสําหรับ ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงลานกีฬาพร�อมอุปกรณ7ออกกําลังกายในชุมชน 

แอโรบิก

ป
ญหาขาดสนามเด็กเล�น เครื่องเล�นเด็กในชุมชน ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงลานกีฬาพร�อมอุปกรณ7เครื่องเล�นเด็กในชุมชน

ป
ญหาขาดไฟฟ'าสาธารณะในชุมชน ความสว�างไม�เพียงพอ ดําเนินการติดตั้งเสาไฟฟ'าแสงสว�างสาธารณะในจุดอับแสงสว�างชุมชน 

ป
ญหาฝาท�อระบายน้ําชํารุด (ข�างบ�านพักผู�พิพากษา) ดําเนินการปรับปรุงซ�อมแซมฝาท�อระบายน้ําที่ชํารุด

ป
ญหาผิวถนนในซอยศรีธรรมโศก 2 ขรุขระ ดําเนินการปรับผิวถนนในซอยศรีธรรมโศก 2 ที่ขรุขระให�สม่ําเสมอ

ตลาดแขก  ป
ญหาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย7สิน  และอุบัติเหตุบน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป?ด (CCTV)  ภายในชุมชน  เช�น  บริเวณสี่แยก

ท�องถนนในชุมชน พะเนียด  (หน�าบ�านเสริมรัตน7)

ป
ญหาถังเคมีดับเพลิงไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการติดตั้งถังเคมีดับเพลิงอย�างเพียงพอในชุมชน   
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ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง/ปรับปรุงถนนแบบลาดยางในชุมชน  เช�น  

บริเวณซอยหลังอนุบาล  (ตรงข�ามบ�านประธานชุมชน)

ป
ญหาไฟฟ'าสาธารณะแสงสว�างไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการติดตั้งเสาไฟฟ'าแสงสว�างสาธารณะในจุดอับแสงสว�างชุมชน  เช�น  

บริเวณซอยหลังอนุบาล  (ตรงข�ามบ�านประธานชุมชน)

ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ  และการว�างงานในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน  ส�งเสริมอาชีพ  จัดหาอาชีพ  วิทยากร

ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย  เพิ่มรายได�  และจัดหาตลาด

เช�น  สานตะกร�าพลาสติก

ป
ญหาถังขยะไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอในชุมชน  

ป
ญหาน้ําประปาไหลไม�เพียงพอในชุมชน  ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน   

ป
ญหาไม�มีป'ายชื่อซอย  และป'ายที่ทําการชุมชน ดําเนินการจัดทํา  และติดตั้งป'ายชื่อซอยต�างๆ  ป'ายที่ทําการชุมชน
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หอไตร  ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการขุดลอกคลองในชุมชน  เช�น  บริเวณคลองปRาเหล�า

ดําเนินการขุดลอก/ดูดล�างท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยหอไตร  1 , 2

ป
ญหาถังขยะในชุมชนไม�เพียงพอ  และการจัดเก็บขยะ ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอในชุมชน 

ในชุมชนไม�ทั่วถึงทุกซอย ดําเนินการจัดช�วงเวลาการให�บริการรถจัดเก็บขยะชุมชนให�สะอาดมากขึ้น    

ป
ญหาป'ายจราจรชํารุด  และเสียหายในชุมชน ดําเนินการจัดทํา  และติดตั้งป'ายจราจรให�ชัดเจนมากขึ้นในชุมชน

ป
ญหาฝาท�อระบายน้ําชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการเปลี่ยน  และติดตั้งฝาท�อระบายน้ําในชุมชน

หน�าพระธาตุ ป
ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจ  ก�อสร�าง/ปรับปรุงยกระดับพื้นถนนในชุมชน  เช�น  บริเวณ

ซอยประตูรักษ7  ซอยสระเรียง  ซอยศรีธามา

ป
ญหาไฟฟ'าสาธารณะแสงสว�างไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการติดตั้งไฟฟ'าแสงสว�างสาธารณะในจุดอับแสงสว�างของชุมชน  เช�น  

ขยายเขตไฟฟ'าบริเวณซอยสนธิพร

ป
ญหาน้ําประปาไหลไม�เพียงพอในชุมชน  ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน   เช�น

บริเวณซอยศรีธรรมโศก  2  แยก 1
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ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการก�อสร�างท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยสนธิพร

สวนปRาน  ป
ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการก�อสร�างท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยวัดสวนปRาน

ป
ญหายุงลาย พาหะนําโรคติดต�อในชุมชน ดําเนินการฉีดพ�นเคมีกําจัดยุงด�วยเครื่อง ULV ทุกซอยในชุมชน  เช�น เดือนละ 2 ครั้ง

ป
ญหาถังขยะไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอในชุมชน   

ป
ญหาสิ่งปฏิกูลในท�อระบายน้ําในชุมชน ดําเนินการขุดลอก/ดูดล�างท�อระบายน้ําในชุมชน  

ป
ญหาน้ําประปาไหลไม�เพียงพอในชุมชน  ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน   

ปRาขอม ป
ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพ และการว�างงานในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน ส�งเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ

ฝWกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เพื่อลดรายจ�าย เพิ่มรายได� และจัดหาตลาด

ป
ญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงถนนในชุมชน
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ป
ญหาท�อระบายน้ําอุดตัน และบางจุดไม�มีท�อระบายน้ํา ดําเนินการก�อสร�างท�อระบายน้ํา พร�อมฝาท�อระบายน้ําในชุมชน เช�น บริเวณ

ในชุมชน ซอมป'อมเพชร และดูดล�างท�อระบายน้ําจุดที่อุดตันในชุมชน

ป
ญหาน้ําประปาไหลไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการปรับปรุง ซ�อมแซม และขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน

ป
ญหายาเสพติดในชุมชน ดําเนินการสอดส�อง ตรวจตรา และจับกุมดําเนินคดีจากเจ�าหน�าที่ที่เกี่ยวข�อง

ดําเนินการรณรงค7ป'องกัน ต�อต�านยาเสพติด

ป
ญหาไม�มีลานกีฬา และขาดอุปกรณ7การออกกําลังกาย ดําเนินการก�อสร�างลานกีฬา และจัดหาอุปกรณ7การออกกําลังกายในชุมชน

ในชุมชน

ป
ญหาขาดงบประมาณการส�งเสริมกิจกรรมประเพณี ดําเนินการสนับสนุน  ส�งเสริมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน  

ในชุมชน
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ป
ญหาเรื่องหอกระจายข�าวในชุมชนเสียหมดทุกตัว ดําเนินการซ�อมแซมหอกระจายข�าวให�สามารถใช�งานได�

ป
ญหาขาดการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชน เช�น ตัดหญ�า ตัดแต�งกิ่งไม� จัดทําสวนหย�อม

คณะกรรมการพัฒนา ป
ญหามลภาวะจากการเผาศพที่วัดสวนหลวง ดําเนินการติดตั้งเตาเผาแบบไร�ควัน
เทศบาล

สรุป  ป�ญหาจากการประชุมประชาคมชุมชนในเขตเทศบาล 62 ชุมชน เรียงลําดับจากมาก   5  อันดับแรก คือ

1. ป
ญหาถนนชํารุดทรุดโทรม จํานวน 43 ชุมชน

2. ป
ญหาน้ําท�วมขัง  จํานวน 41 ชุมชน

3. ป
ญหาอุบัติเหตุและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย7สิน  จํานวน 31  ชุมชน

4. - ป
ญหาน้ําประปาไหลไม�เพียงพอ  น้ําประปาไม�สะอาด  จํานวน 30 ชุมชน
    - ป
ญหาถังขยะไม�เพียงพอ  การจัดเก็บขยะไม�ทั่วถึง  จํานวน 30 ชุมชน
    - ป
ญหาไฟฟ'าสาธารณะแสงสว�างไม�เพียงพอ  จํานวน 30  ชุมชน
 5. ป
ญหาการว�างงาน ขาดการส�งเสริมอาชีพ จํานวน 29 ชุมชน
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ป�จจัยและสถานการณ�การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต�อการพัฒนา 
 

ศักยภาพเทศบาล 
การพัฒนารายสาขา ศักยภาพของเทศบาล 

 
� ด#านโครงสร#างพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� ด#านสังคม 
 

 
� มีโครงข�ายการคมนาคมถนนท่ีดี  สามารถติดต�อ

ได�ตลอดพ้ืนท่ีจังหวัดและมีเครือข�ายเป'น
ศูนย*กลางการคมนาคมในภาคใต�ตอนกลาง 

� การประปาเทศบาลซ่ึงสามารถให�บริการท่ัวเขต
เทศบาลและนอกเขตเทศบาล   โดยประชาชน
จ�ายค�าน้ําประปาราคาถูก  และใช�เทคโนโลยี
สมัยใหม�ควบคุม  (Scada)  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจ�ายน้ําประปา 

� มีสวนสาธารณะเป'นสถานท่ีพักผ�อนสําหรับ
ประชาชนในเขตเทศบาลและประชาชนท่ัวไป 
เป'นแหล�งท�องเท่ียว  และเป'นสวนสาธารณะ
ระดับประเทศ 

� มีไฟฟ=าแสงสว�างครอบคลุมท่ัวเขตเทศบาล 
 
� มีการรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมแบบด้ังเดิม

โดยประชาชนเข�ามามีส�วนร�วม 
� เทศบาลสามารถจัดการศึกษาตอบสนอง

ประชาชนได�ทุกระดับ     โดยมีการจัดการศึกษา
ต้ังแต�เด็กก�อนวัยเรียน    การศึกษาในระบบและ
การศึกษานอกระบบตลอดจนสามารถรองรับการ
ขยายโอกาสทางการศึกษา       

� มีแหล�งเรียนรู�ของเมือง   คือ  พิพิธภัณฑ*เมือง 
   นครศรีธรรมราช    และอุทยานการเรียนรู�เมือง     
   นครศรีธรรมราช 

� เทศบาลได�ทําการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการ  
สอนให�ทันสมัยอยู�ตลอดเวลา 
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การพัฒนารายสาขา ศักยภาพของเทศบาล 
  

� มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม�เข�ามาช�วย  เช�น 
Internet  มาช�วยเสริมสร�างการเรียนรู� 

� มีโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนถึง 
     ๒  ม้ือ  คือ  เช�า  และกลางวัน 
� มีการส�งเสริมด�านสวัสดิการและนันทนาการ   
     โดยให�เยาวชนหันมาสนใจกีฬา 
� มีการจัดการทางด�านสาธารณสุข   ได�อย�าง

เพียงพอ   โดยมีโรงพยาบาล  3๐,๐๐๐ เตียง  
ให�บริการถึงบ�านถึงพ้ืนท่ีตลอด  ๒๔  ชัว่โมง  มี
ศูนย*บริการสาธารณสุข  ๔  มุมเมือง  ๕ แห�ง  
เป'นการป=องกันโรค และรักษาด�วยความเสมอ
ภาค  ทุกกลุ�มรักษาพยาบาลโดยไม�เรียกเก็บ
ค�าใช�จ�าย 

� มีการพัฒนาปรับปรุงแหล�งชุมชนแออัดให�น�าอยู�  
เพ่ือให�ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

� มีการจัดการดูแลเด็กเล็กเพ่ือลดภาระค�าใช�จ�าย
ของผู�ปกครอง 

� มีการจัดการส�งเสริมคุณภาพของผู�สูงอายุ  เพ่ือ
ส�งเสริมด�านร�างกายและจิตใจเพ่ือให�ผู�ดูแลได�ไป
ประกอบอาชีพ  (ลดค�าใช�จ�ายในการจ�างคนดูแล) 

 
� ด#านการเมืองและการบริหาร 

 
� ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

เทศบาล 
� มีการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย*สิน 
     เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดหารายได� 
� ประชาชนมีส�วนร�วมในการพัฒนาเทศบาล 
� มีวินัยทางด�านการคลังท่ีดี 
� มีการอบรมสัมมนาเพ่ือเสริมสร�างศักยภาพ

บุคลากรเทศบาลอยู�เสมอ 
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การพัฒนารายสาขา ศักยภาพของเทศบาล 
 
� ด#านส่ิงแวดล#อมและการบริหาร

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 
� มีสถานท่ีและอุปกรณ*เครื่องมือเครื่องใช�ในการ

กําจัดขยะอย�างเพียงพอ 
� มีการกําจัดขยะแบบฝPงกลบ  ให�บริการกําจัดขยะ

ได�ท่ัวเขตเทศบาลและพ้ืนท่ีใกล�เคียง 
� มีการจัดการให�ประชาชนในชุมชนร�วมกันเก็บขน

ขยะ  และดูแลรักษาสภาพแวดล�อม 
 

 
� ด#านเศรษฐกิจ 

 
� มีการพัฒนาทางด�านสาธารณสุขและ

สาธารณูปโภค  ตลอดจนการสื่อสารคมนาคม  
ขนส�ง  เพ่ือท่ีจะสามารถรองรับการพัฒนาด�าน
อุตสาหกรรมได�ในอนาคต 

� ให�การสนับสนุนพ�อค�าแม�ค�าท่ีมีอาชีพทางด�าน
เกษตรสามารถนําสินค�าเข�ามาขายในเขตเทศบาล  
โดยดูแลท้ังทางด�านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ  เพ่ือให�เอ้ืออํานวยต�อการค�าขาย 

� มีการส�งเสริมพัฒนาการท�องเท่ียวในเขตเทศบาล 
ซ่ึงมีท้ังโบราณสถานท่ีสําคัญทางศาสนา   
ประวัติศาสตร*  และศูนย*รวมวัฒนธรรมของ
ภาคใต� 

� มีสถานีขนส�งผู�โดยสารเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  และสถานธนานุบาลเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช 
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วิเคราะห�จุดอ�อน  จุดแข็ง  โอกาส  และอุปสรรคในการพัฒนาเทศบาล 
 

สาขาการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ�อน/อุปสรรค 
 
� ด#านสังคม 

• การศึกษา  ศาสนา 
     และวัฒนธรรม 

 
จุดแข็ง 

� ประชาชนส�วนใหญ�มีความรู� 
และการศึกษาดี 

� มีการขยายโอกาสทางการศึกษา 
� ใช�เทคโนโลยีสมัยใหม�ในการเรียน

การสอน 
� มีการบริการทางการศึกษาทุก

ระดับกระจายท่ัวเขตเทศบาล  ท้ัง
การศึกษาในระบบและนอกระบบ  
มีความพร�อมด�านทรัพยากร
การศึกษา  และความสามารถใน
การพัฒนาคุณภาพคน  การ
จัดการศึกษาอยู�ในเกณฑ*ดีและมี
ความพร�อมในการฝTกอบรม 

� มีความต่ืนตัวในการพัฒนา
วิชาการทางการศึกษา  ให�
สอดคล�องกับความต�องการของ
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 

� ประชาชนมีส�วนร�วมในการจัด
การศึกษา  เช�น  มีคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

� มีวัฒนธรรมประเพณีท�องถ่ินเป'น
เอกลักษณ*สืบทอดมานาน 

    -  เป'นแหล�งประวัติศาสตร* 
       ของชาติ 
    -  ชุมชนต่ืนตัว  และมีส�วน  
       ร�วมในการสืบสาน  
       วัฒนธรรมประเพณีท�องถ่ิน 
 
 
 
 

 
จุดอ�อน 

� คนบางกลุ�มขาดจริยธรรม 
คุณธรรม  มีวิถีชีวิตแบบ
ต�างคนต�างอยู�  ไม�
เสียสละเพ่ือส�วนรวม  
และขาดระเบียบวินัย 

� กระแสบริโภคนิยมและ
วัตถุนิยมรุนแรง  ทําลาย
วิถีชีวิตของประชาชน 

 
ข#อจํากัด 

� ค�านิยมยึดติดกับวัตถุ
สิ่งของและบริโภค
ฟุUมเฟVอยแพร�กระจายเพ่ิม
มากข้ึน 
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สาขาการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ�อน/อุปสรรค 
      

� มีแหล�งเรียนรู�ของเมือง คือ  
พิพิธภัณฑ*เมือง
นครศรีธรรมราช  และอุทยาน
การเรียนรู�เมือง
นครศรีธรรมราช 

� มีประวัติศาสตร*ด�านศิลปะและ
วัฒนธรรมหลากหลาย  สื่อถึง
ความเป'นชุมชนและสังคมท่ีมี
พหุวัฒนธรรมโดยประชาชน
ต�างศาสนาและวัฒนธรรม  
สามารถอยู�ร�วมกันได�อย�างสันติ 

� ประชาชนในพ้ืนท่ีมีพ้ืนฐาน
ด�านจิตใจท่ีดีงาม  รักพวกพ�อง  
รักถ่ินฐาน  รักความยุติธรรม  
มีการรวมกลุ�มทางสังคม
ค�อนข�างเหนียวแน�น 

 
โอกาส 

� พ.ร.บ.การศึกษาแห�งชาติ  จะ
ทําให�มีการจัดการศึกษาท่ี
สอดคล�องกับความต�องการ
ของท�องถ่ิน 

� มีโครงสร�างทางสังคมท่ีเข�มแข็ง  
มีการรวมกลุ�มจัดต้ังองค*กร
ชุมชน 

� ประชาชนมีค�านิยม  ชอบ
การศึกษา แสวงหาความรู� 
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สาขาการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ�อน/อุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 

• สุขภาพอนามัย 

 
� พ.ร.บ.กระจายอํานาจแก�

องค*กรปกครองท�องถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๒  ให�เทศบาลมีอํานาจ
หน�าท่ีจัดการศึกษา 

� มีการถ�ายโอนอํานาจให�แก�
องค*กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

 
จุดแข็ง 

� คุณภาพชีวิตโดยรวมของ
ประชาชนดีข้ึนระดับหนึ่ง  
บริการสาธารณสุขมูลฐานอยู�
ในระดับค�อนข�างดี 

� บุคลากรทางด�านสาธารณสุข
ค�อนข�างท่ัวถึงครอบคลุมทุก
กลุ�ม ท้ังเด็กวัยเรียน  ผู�ใหญ� 
ผู�ใหญ�วัยทํางาน  ผู�สูงอายุ  
ผู�ด�อยโอกาส  และคนพิการ 

� มีโรงพยาบาลเทศบาลบริการ
รักษาพยาบาลโดยไม�คิดมูลค�า 

� ประชาชนมีส�วนร�วมในการ 
พัฒนาระบบสาธารณสุข 
ชุมชน  มีการรณรงค*ป=องกัน
โรคติดต�อ 

     และมีการรวมตัวเป'นองค*กร   
� ชุมชนท่ีเข�มแข็งเพ่ือพัฒนา

บริการสาธารณสุขมูลฐานของ
ชุมชนมีอาสาสมัครท่ีมีความรู� 

     ความสามารถ  อาสาพัฒนา   
     สาธารณสุขในชุมชน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จุดอ�อน 
� การแพร�ระบาดของโรคเอดส*

และยาเสพติดเพ่ิมมากข้ึน  
และทวีความรุนแรง 

� ประชาชนบางกลุ�มมี
พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ
ไม�ดีพอ  ขาดการป=องกัน
ตนเองจากโรคต�างๆ 

 
อุปสรรค 

� การเคลื่อนย�ายแรงงานอพยพ
เข�ามาทํางานในเขตเทศบาล  
ส�งผลให�เกิดปPญหาชุมชน
แออัด   ขาดแคลนสาธารณสุข
มูลฐาน 
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สาขาการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ�อน/อุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• การพัฒนาชุมชน  สวัสดิการ 
      สังคม และนันทนาการ 
 

 

โอกาส 
� ได�รับความร�วมมือ  การ

รักษาพยาบาลท่ีเกินขีด
ความสามารถของเทศบาลจาก
โรงพยาบาล  จังหวัด  และ
สาธารณสุขจังหวัด 

� พ.ร.บ.การกระจายอํานาจแก�
องค*กรปกครองท�องถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๒  ได�ให�อํานาจหน�าท่ี
จัดการบริการสาธารณะ
ทางด�านสาธารณสุขได�มากข้ึน 

 

จุดแข็ง 
� มีองค*กรชุมชนท่ีเข�มแข็ง เช�น 

-  กรรมการชุมชน 
    -  อสม. 
    -  กลุ�มแม�บ�าน 

� บทบาทขององค*กรชุมชนมี
ส�วนร�วมการพัฒนาท�องถ่ินสูง
มาก 

� ทุกกลุ�มได�รับสวัสดิการสังคม
จากเทศบาลอย�างเท�าเทียมกัน 

 
โอกาส 

� พ.ร.บ.กระจายอํานาจองค*กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๒ ได�ให�อํานาจหน�าท่ี
เทศบาลในการจัดการบริการ
สาธารณะทางด�านสวัสดิการ
สังคมและพัฒนาชุมชน
กว�างขวางข้ึน 

� มีการถ�ายโอนด�านส�งเสริม
คุณภาพชีวิตให�แก�เทศบาล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดอ�อน 
� ปPญหาของชุมชนท่ีมีความ

รุนแรง 
-  ปPญหายาเสพติด 
-  ปPญหาความไม�ปลอดภัยใน 
   ชีวิตและทรัพย*สิน 

  -  ปPญหาการพนัน 
-  ขาดการประสานกับ   
   เจ�าหน�าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวข�อง 
   โดยตรง 

 
อุปสรรค 

- ระเบียบกฎหมายการปฏิบัติ
ราชการยังล�าหลัง 

- ขาดการแนะนําประชาชนใน
การติดต�อกับเทศบาล 
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สาขาการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ�อน/อุปสรรค 
 

• สวัสดิการนันทนาการ 
 
 
 
 
• ด#านการเมืองการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จุดแข็ง 
� ส�งเสริมเยาวชนโดยให�เยาวชน

หันมาสนใจกีฬา  จัดการ
แข�งขันกีฬาในชุมชน 

 
จุดแข็ง 

� มีประชาธิปไตยและกระจาย
อํานาจสู�เทศบาลมากข้ึน 

� ประชาชนมีความรู�ความเข�าใจ
เก่ียวกับสิทธิพึงมีและหน�าท่ีพึง
ปฏิบัติ 

� ประชาชนและชุมชนต่ืนตัว
และมีส�วนร�วมในกระบวนการ 

     พัฒนาท�องถ่ิน มีการรวมกลุ�ม   
     และเครือข�ายเป'นชุมชนท่ี  
     เข�มแข็ง 
� ประชาชนมีความต่ืนตัวทาง

การเมืองท้ังในระดับชาติ/
ท�องถ่ิน 

� มีการปฏิรูประบบราชการ
ภายในเทศบาล  เช�น 
-  โครงการ Privatization ท่ี  
   ให�เอกชนดําเนินการ 

    - ปรับลดตําแหน�งช�วยเหลือ   
      เช�น  ตําแหน�งธุรการ  เป'น  
      ตําแหน�งท่ีบริการประชาชน  
      โดยตรง  เช�น ตําแหน�ง  
      พยาบาล 
    - จัดสํานักงานให�มีลักษณะ  
      โปร�งใสมองทะลุทุกฝUายและ   
      ใช�หลัก One Stop   
      Service 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

จุดอ�อน 
- ระเบียบกฎหมายการปฏิบัติ

ราชการยังล�าหลัง 
- ขาดการแนะนําประชาชนใน

การติดต�อกับเทศบาล 
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สาขาการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ�อน/อุปสรรค 
      

-  ปลูกฝPงค�านิยมพนักงาน  
   เทศบาลให�ดูแลประชาชน  
   ดังเช�น  ลูกค�า 
-  ใช�เทคโนโลยีสมัยใหม�มา  
   ให�บริการอย�างรวดเร็ว     
   ถูกต�องและเป'นธรรม 

� มีระบบการปฏิบัติงานท่ี 
     ชัดเจน 
� การเมืองมีเอกภาพ 
 

โอกาส 
� รัฐธรรมนูญใหม�มุ�งการให�สิทธิ 
       เสรีภาพแก�ประชาชน    
       ส�งเสริมการกระจายอํานาจสู� 
       ท�องถ่ินและเปgดโอกาสการมี 
       ส�วนร�วมของประชาชนมาก 
       ยิ่งข้ึน 
�  มีการปฏิรูประบบราชการ  มี 
      การถ�ายโอนอํานาจสู�ท�องถ่ิน 

   พ.ร.บ.ข�อมูลข�าวสาร  จะทํา   
   ให�มีการกระจายข�อมูล  
   ข�าวสารท่ีดี  เป'นระบบและ  
   ท่ัวถึง 
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สาขาการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ�อน/อุปสรรค 
 

• ความปลอดภัยในชีวิตและ 
      ทรัพย*สิน 

 
จุดแข็ง 

� การจัดการด�านความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย*สินอยู�ใน
เกณฑ*ดี  มีการประสานงาน
ร�วมมือกับฝUายปกครองอย�าง
ใกล�ชิด 

� มีระบบป=องกันภัยในชุมชน
อย�างท่ัวถึง 

� มีรถดับเพลิงเตรียมความ
พร�อมตลอดเวลา  นอกจากนั้น
พนักงานขับรถดับเพลิง  ซ่ึงมี
หน�าท่ีรับส�งผู�ปUวยท้ังในและ
นอกจังหวัดตลอด  ๒๔  ชม. 

� มีโครงการเทศกิจเทศบาล  
เน�นการป=องกันมิให�เยาวชน
กระทําผิด  และดูแลป=องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมต�างๆ
โดยมีเจ�าหน�าท่ีปฏิบัติการ
ตลอด  ๒๔ ชั่วโมง 

� ติดต้ังกล�องวงจรปgด (CCTV) 
ครอบคลุมท่ัวเขตเทศบาล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จุดอ�อน 

� ปPญหายาเสพติดท่ีเกิดข้ึนใน
ชุมชน 

� ปPญหาการพนัน 
� ปPญหาการว�างงาน 
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สาขาการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ�อน/อุปสรรค 
 
� ด#านเศรษฐกิจ 

 
จุดแข็ง 

� โครงสร�างเศรษฐกิจมีความ
หลากหลายมีท้ังการเกษตร  
อุตสาหกรรม การค�า และการ
ท�องเท่ียว 

- การเกษตรเป'นฐานหลักท่ี
สามารถรองรับวิกฤติ
เศรษฐกิจได�  เป'นแหล�งผลิต
อาหารท่ีสําคัญของภาคใต� 

- มีพืชเศรษฐกิจการเกษตร
หลายชนิด เช�น ยางพารา  
กาแฟ น้ํามันปาล*ม  ไม�ผล
ชนิดต�างๆ ฯลฯ 

- สามารถทําการประมงได�ท้ัง
ในและนอกน�านน้ํา 

- อุตสาหกรรมขนาดเล็ก และ
ขนาดกลาง  เป'น
อุตสาหกรรมแปรรูป 

- เป'นแหล�งหัตถกรรมและ
สินค�าพ้ืนเมืองท่ีมีชื่อเสียง 

- มีภูมิประเทศและภูมิอากาศ
รวมท้ังสภาวะแวดล�อมท่ี
เอ้ืออํานวยต�อการท�องเท่ียว 

� มีแหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติ
ท่ีหลากหลาย 

� มีแหล�งท�องเท่ียวทาง
ศิลปวัฒนธรรมและโบราณ
สถานท่ีเป'นเอกลักษณ* 

 
 
 
 
 
 

 
จุดอ�อน 

� ภาคอุตสาหกรรมขาดแคลน
แรงงานท่ีมีฝmมือทักษะ 

� ขาดการจัดการเพ่ือพัฒนาการ
ท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ*อย�างเป'น
ระบบและนักท�องเท่ียวเกรงว�า
จะไม�ปลอดภัย 

� ประสบปPญหาการว�างงานใน
วัยทํางาน 

� มีปPญหาค�าครองชีพ  และ
ความยากจน 

 
อุปสรรค 

� สภาพเศรษฐกิจของประเทศ 
ทําให�มีผลกระทบต�อการ
กระจายรายได�ของประชาชน 
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สาขาการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ�อน/อุปสรรค 
  

� มีโครงข�ายคมนาคมขนส�ง
โดยเฉพาะถนนหนทางท่ี
สมบูรณ*  มีรถไฟ  สายการบิน  
และทางรถยนต*  สามารถ
ติดต�อได�ตลอดพ้ืนท่ีจังหวัด  
และมีเครือข�ายเป'นศูนย*กลาง
คมนาคมในภาคใต�ตอนกลาง  
ระบบการจราจรขนส�งสะดวก
ปลอดภัย 

 
โอกาส 

� เป'นแหล�งผลิตการเกษตรท่ี
สําคัญของภาคใต� 

� มีโอกาสพัฒนาการท�องเท่ียว
เชิงอนุรักษ*  โดยอาศัยแหล�ง
ประวัติศาสตร*  อารยธรรม  
และวัฒนธรรมท�องถ่ินเป'นจุด
ขายมีความเป'นไปได�ท่ีจะ
พัฒนาภาคธุรกิจบริการหรือ
ภาคอุตสาหกรรม  ให�มีความ
เชื่อมโยงกับการท�องเท่ียว  
เช�นอุตสาหกรรมของท่ีระลึก  
และอาหารพ้ืนเมือง 
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สาขาการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ�อน/อุปสรรค 
 
� ด#านโครงสร#างพ้ืนฐาน 

 
จุดแข็ง 

� มีโครงข�ายการคมนาคมท่ีดี  
สามารถติดต�อได�ตลอดพ้ืนท่ี
จังหวัดและมีเครือข�ายเป'น
ศูนย*กลางคมนาคมในภาคใต�
ตอนกลาง 

� การประปาเทศบาลสามารถ
ให�บริการท่ัวเขตและนอกพ้ืนท่ี
ใกล�เคียง  โดยประชาชนเสีย
ค�าน้ําประปาในราคาถูก 

� มีผังเมืองรวมเป'นระบบมีการ
จัดระบบการใช�ท่ีดินไว�อย�าง
ชัดเจน  เพ่ือใช�พ้ืนท่ีให�เกิด
ประโยชน*มากท่ีสุด 

� มีสวนสาธารณะเป'นสถานท่ี
พักผ�อนสําหรับประชาชนใน
เขตเทศบาล  และประชาชน
ท่ัวไป  เป'นแหล�งท�องเท่ียว 
และเป'นสวนสาธารณะ
ระดับประเทศ 

� มีตลาดสดท่ีถูกสุขลักษณะ
อนามัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จุดอ�อน 

� โครงสร�างพ้ืนฐาน  เช�น  ถนน
หนทาง  ระบบระบายน้ํา  
ไฟฟ=าสาธารณะ  การประปา  
โดยเฉพาะเขตเลือกต้ังท่ี ๔  มี
ความขาดแคลนโครงสร�าง
พ้ืนฐาน 

 
อุปสรรค 

� สภาพภูมิประเทศง�ายต�อการ
เกิดอุทกภัย  และภัยธรรมชาติ
อ่ืนๆ  ส�งผลกระทบต�อ
โครงสร�างพ้ืนฐาน  ชํารุดเสื่อม
โทรมเร็วกว�าปกติ 
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สาขาการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ�อน/อุปสรรค 
 
� ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล#อม 
 

 
จุดแข็ง 

� เทศบาลมีการจัดการกําจัด
ขยะแบบฝPงกลบในเนื้อท่ี 
๒๐๐ ไร�  และรองรับการ
กําจัดขยะได�ท่ัวเขตเทศบาล  
และพ้ืนท่ีใกล�เคียง 

� ให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วม
ในการกําจัดขยะ 

� สภาพภูมิประเทศโดยรวม  มี
ทรวดทรงทางธรณีสัณฐานเป'น
ท่ีราบชายฝPpงทะเลความลาดเท
ของพ้ืนท่ีอยู�ใน ๑ – ๔ 
เปอร*เซ็นต*  เป'นข�อดีต�อระบบ
ระบายน้ําโดยแรงโน�มถ�วง 

� คุณลักษณะดินเป'นสันหาดเก�า
และหาดทรายเก�า  มีเนื้อดิน
บนและล�างเป'นดินทราย  ไหล
ซึมผ�านของน้ําลงสู�ดินได�
ค�อนข�างสูง  เป'นข�อดีต�อการ
บําบัดน้ําเสียโดยวิธีธรรมชาติ 

 
โอกาส 

� มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ํา   
      เสีย 
� พ้ืนท่ีราบลุ�มชายฝPpงทะเลด�าน

ทิศตะวันออกเป'นท่ีราบลุ�ม
ชายฝPpงทะเล  มีข�อดีคือ  เป'น
พ้ืนท่ีรับน้ําหลากและน้ําเอ�อ 
จากชุมชนเมือง
นครศรีธรรมราช 

 
 
 
 

 
จุดอ�อน 

� ลักษณะเป'นดินร�วนปนทราย  
การบําบัดน้ําเสียโดยธรรมชาติ
มีจุดอ�อนทําให�โครงสร�างของ
ดินพังทลายได�ง�าย 

� คลองธรรมชาติอยู�ในสภาพท่ี
เสื่อมโทรม  และถดถอยซ่ึง
ก�อให�เกิดการต้ืนเขิน การรุก
ล้ําลําน้ํา  ซ่ึงปกคลุมด�วย
วัชพืชวัสดุตกค�าง 

� แหล�งการกําเนิดน้ําเสีย  ได�แก�
ชุมชนแออัด  และตลาดหัวอิฐ 
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สาขาการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ�อน/อุปสรรค 
  

� เทศบาลมีคลองสายหลัก  สาย
ย�อยท้ังคลองธรรมชาติ  ทํา
หน�าท่ีผันน้ําหลากจากตัว
ชุมชนเมืองระบายลงสู�อ�าว
นครศรีธรรมราช 

� เทศบาลอยู�ในเขตอิทธิพลช�อง
มรสุมและพายุโซนร�อน  จึงมี
ฝนตกชุก  เป'นข�อดีต�อระบบ
บําบัดน้ําเสีย  ในด�านกลิ่นและ
การเจือจางน้ําสกปรก 
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วิสัยทัศน�  (vision) และพันธกิจ (mission) แนวทางการพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
      

วิสัยทัศน�  (vision)  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 

“เทศบาลน�าอยู�สู�ความเป'นเลิศ     เปgดเทศบาลให�ทุกคนยอมรับ 
             ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน             เพ่ิมประสิทธิภาพผลการศึกษา 
             พัฒนาสาธารณูปโภคและขนส�ง         สร�างอาชีพท่ีม่ันคงแก�ชุมชน    

และดูแลทุกคนให�อยู�ดีมีสุขตลอดปm 2563” 
 
พันธกิจ  (mission)  การพัฒนาเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 

1. ยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนา  
     โดยมีจุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนา ดังนี้ 

      1.1 ประชาชนได�รับข�อมูลข�าวสารท่ีรวดเร็ว ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
      1.2 เปgดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการบริหารจัดการ ต้ังแต�ร�วมคิด ร�วม   
             ทําร�วมตรวจสอบ และประเมินผล 
     1.3 บุคลากรทุกระดับมีศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติงานอย�างมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และสังคมสู�ชุมชนเข�มแข็ง   
     โดยมีจุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนา ดังนี้ 

2.1 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ชุมชนเข�มแข็ง บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. การจัดการศึกษาของเทศบาลท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยมีประสิทธิภาพ 
     ได�มาตรฐาน   
     โดยมีจุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนา ดังนี้ 

     3.1 การศึกษาระดับประถมศึกษา มีประสิทธิภาพได�มาตรฐานและเป'นท่ีพึงพอใจ   
                                 ของผู�ปกครองนักเรียน 
      3.2 การศึกษาระดับมัธยมศึกษามีประสิทธิภาพได�มาตรฐาน และเป'นท่ีพึงพอใจ 

ของผู�ปกครองนักเรียน 
     3.3 การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย มีประสิทธิภาพ เป'นท่ีพึงพอใจของ   

      ผู�ปกครอง ชุมชน และสังคม 
3.4 สนับสนุนส�งเสริม และอนุรักษ*วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปPญญาท�องถ่ิน 

4. พัฒนาระบบโครงสร�างพ้ืนฐานให�ท่ัวถึงเพียงพอ และได�มาตรฐาน  
     โดยมีจุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนา ดังนี้ 

4.1 มีระบบโครงสร�างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภคท่ีได�มาตรฐาน  ท่ัวถึง เพียงพอ  
     รองรับการพัฒนาทุกๆ  ด�าน 

5.   สนับสนุนส�งเสริมให�ประชาชนมีความรู�ในการประกอบอาชีพ และส�งเสริมการท�องเท่ียว 
โดยมีจุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนา ดังนี้ 
 5.1 ประชาชน  ชุมชน  มีงานมีอาชีพ มีรายได�เพ่ิมข้ึน 
 5.2 ประชาชนรู�จักแหล�งท�องเท่ียว และมีแหล�งท�องเท่ียวท่ีหลากหลายมากข้ึน 
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6.   สภาพแวดล�อมของเมืองสวยงามน�าอยู�  และการดูแลส�งเสริมสุขภาพ การพัฒนาบริการ      
      สาธารณสุขได�ครอบคลุม ท่ัวถึงประชาชนทุกกลุ�ม ทุกวัย    
     โดยมีจุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนา ดังนี้ 
 6.1 สภาพแวดล�อมและภูมิทัศน*สวยงาม  เป'นเมืองน�าอยู� 
 6.2 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอย�างเป'นระบบและมี  
                ประสิทธิภาพ 
 6.3 ประชาชนได�รับบริการด�านสาธารณสุขอย�างท่ัวถึง และมีความรู�ด�านการป=องกัน 
                 ควบคุมโรค สุขอนามัยในการบริโภค 
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                                 ยุทธศาสตร�ที่ 1 ด�านการเมืองการบริหาร 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร� 
จ.นครศรีธรรมราช 

 

ยุทธศาสตร�ที่ 4 การสร�างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข�มแข็ง 

โครงสร�างความเชื่อมโยงยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดกบัยทุธศาสตร�การพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พ.ศ.2559 - 2563 

กลยุทธ� กลยุทธ�ที่ 3.2 พัฒนาระบบอํานวยความเป,นธรรม 
ให�มีมาตรฐานเป,นท่ีพึ่งของประชาชน 

กลยุทธ�ที่ 3.6 สร�างพลังสังคมและกลไก เครือข1ายการ
พัฒนาในระดับพื้นท่ีโดยการมีส1วนร1วมของประชาชน 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ 
อปท.ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร�ที่ 5 การเสริมสร�างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบ�านเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา 
ทบ.นครนครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตร�ที่ 1 ด�านการเมืองการบริหาร 

พันธกิจและ 
เป6าประสงค� 

ยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส1วนร1วมของประชาชนในการพัฒนา 

แนวทาง 
การพัฒนา 

1.ยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการเทศบาล ด�วยหลักนติิ
ธรรม คุณธรรม ความคุ�มค1า โปร1งใส 

 ตรวจสอบได� ความรับผิดชอบ 
และการมีส1วนร1วมของประชาชน 

2.บริหารจัดการเทศบาลแบบระบบเป:ด 
 โดยการส1งเสรมิและสนับสนนุให�ประชาชนเข�ามามสี1วน

ร1วมในการบริหารจัดการ ต้ังแต1ร1วมคิดร1วมทํา ร1วม
ตรวจสอบ รวมทั้งให�มีระบบการตรวจสอบความโปร1งใส 

และประเมนิผลการปฏิบัติงาน เพ่ือตอบสนองความ
ต�องการของประชาชน 

3.เสริมสร�างศักยภาพบุคลากร 
ของเทศบาลทกุระดับอย1าง 

ต1อเนื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลการ 

ปฏิบัติงานของเทศบาล 

โครงการ 1.ศูนย�เทคโนโลยีและสาร 
สนเทศของเทศบาล 

 (ศูนย� ICT) 

2.ดําเนินงาน
วิทยุกระจายเสียงเทศบาล

นครนครศรีธรรมราช 

3.ประชาสัมพันธ� 
กิจกรรมเทศบาล 

5.ก1อสร�างหรือปรับปรุงอาคาร
ปฏิบัติงาน บริเวณสํานักงาน 
 หรืออาคารประกอบอ่ืนๆ 

1.จัดทําแผนพัฒนางบประมาณและ
การติดตามประเมินผล 

2.จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 

3.ประชาสัมพันธ�การจัดเก็บภาษี 

4.เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง 

5.ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ 
ทะเบียนทรัพย�สิน 

6.เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ
ประชาชน 

7.รับฟIงความคิดเห็นและ 
ประชาพิจารณ� 

 

1.อบรมสัมมนาผู�บริหาร  
พนักงาน และลูกจ�างเทศบาล 

 

4.จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ�ต1างๆ 

3.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� 
และอุปกรณ�ประกอบอ่ืนๆ 

 

2.ทุนการศึกษา 

แบบ ยท.01/1 

เป:ดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส1วนร1วมทุก 
ขั้นตอนในการบริหารจัดการ ต้ังแต1ร1วมคิด  

ร1วมทํา ร1วมตรวจสอบ และประเมินผล 
 

8.เลือกต้ังนายกเทศมนตรีและ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 

ประชาชนได�รับข�อมูล
ข1าวสารที่รวดเร็ว ทันสมัย   

และมีประสิทธิภาพ 

บุคลากรทุกระดับมีศักยภาพใน
การบริหารและปฏิบัติงานอย1างมี

ประสิทธิภาพ 

4. ติดต้ัง ปรับปรุงป6าย 
หรือจอประชาสัมพันธ� 
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ยุทธศาสตร�ที่ 4 การสร�างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข็มแข็ง 

กลยุทธ�ที่ 3.1 สร�างความม่ันคง ปลอดภัย และ 
สวัสดิภาพทางสังคมให�ครอบครัวและชุมชน  

บนพื้นฐานชุมชนเข�มเข็ง 

กลยุทธ์ที	 3.3 เพิ�มโอกาสเขา้ถึงสวสัดิการพื�นฐาน 

อยา่งเป็นธรรมและเสมอภาค  

ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร�ที่ 2 ด�านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 

 

พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และสังคมสู1ชุมชนเข�มแข็ง 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ชุมชนเข�มแข็ง บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

1.น�อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป,น แนวทางในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต และ

เสริมสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชน 

 
2.จัดต้ังศูนย�ชุมชน แม1บ�าน อสม. 

และผู�สูงอายุแบบบูรณาการ 

3.สนับสนุนการให�การสงเคราะห� ผู�ด�อย  
โอกาสทางสังคมอย1างทั่วถึง และเป,น 

ธรรม ได�แก1 เด็ก สตรี ผู�สูงอายุ คนพิการ 

1.สํารวจและจัดเก็บข�อมูลพ้ืนฐาน
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนในเขตเทศบาล 

2.พัฒนาและสนับสนุนการทํางาน 
ขององค�กรชุมชน 

 

3.สัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชน 

4.พัฒนาและฝPกอบรมอาสาสมัคร 
พลังแผ1นดินเอาชนะยาเสพติด 

1.ศูนย�ส1งเสริมสุขภาพ 
และพัฒนา 

ศักยภาพผู�สูงอายุ 

2.พัฒนาศักยภาพองค�กร 
สตรีในเขตเทศบาล 

5.ฝPกอบรมสมัชชาชุมชน 
ในเขตเทศบาล 

1.ช1วยเหลือสงเคราะห�ผู�สูงอายุ/ผู�พิการ/ 
ผู�ปRวยเอดส� 

2.ช1วยเหลือประชาชนยากจนด�านการ 
รักษาพยาบาล และการนําผู�ปRวยส1งต1อ 

 

3.สงเคราะห�ผู�ประสบสาธารณภัย 
และครอบครัวผู�ยากไร�ในชุมชน 

 

4.จัดหากายอุปกรณ�สําหรับผู�สูงอายุ/ 
ผู�พิการที่ยากไร� 

5.อบรมอาสาสมัครดูแลผู�สูงอายุที่บ�าน 
(อผส.) 

6.ติดตามเย่ียมบ�าน ส1งเสริมอาชีพและ 
การมีรายได�ของผู�ด�อยโอกาสประเภท 

ผู�ต�องขังที่ได�รับการปล1อยตัว 
 

7.เสริมสร�างพัฒนาสภาพแวดล�อมเอ้ือ 
ต1อการดํารงชีพผู�สูงอายุผู�พิการในสังคม 

ในภาคเอกชน 

8.จัดลานกีฬาที่เอ้ือต1อผู�พิการในชุมชน 
 

ยุทธศาสตร� 
จ.นครศรีธรรมราช 

กลยุทธ� 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ 
อปท.ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา 
ทบ.นครนครศรีธรรมราช 

พันธกิจและ 
เป6าประสงค� 

โครงการ 

แนวทาง 
การพัฒนา 

แบบ ยท.01/2 

9.อบรมและฟUVนฟูศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพของคนพิการในเขต

เทศบาล 

10.อบรมให�ความรู�ด�าน 
ฌาปนกิจสงเคราะห�ฯ 

3.ส1งเสริมและพัฒนา 
ศักยภาพ อสม. 

 
4.ประชุมวิชาการ 
เนื่องในวัน อสม. 

6.ฝPกอบรมและพัฒนาศักยภาพ
องค�กรมุสลิมในเขตเทศบาล 

7.ฝPกอบรมพัฒนาคณะกรรมการ
ชุมชนในเขตเทศบาล 



 
2.ป6องกันอัคคีภัย

ในชุมชน 
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ยุทธศาสตร�ที่ 2 ด�านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.ส1งเสริมและสนับ 
สนุนการแก�ไข 
ปIญหาความ 

ยากจนอย1างย่ังยืน 
 โดยการสร�างงาน  

สร�างอาชีพ 
 สร�างรายได� และ 
ลดรายจ1ายของ 

ประชาชน 

1.เทศบาลพบ
ประชาชน 

เพ่ือบริการและ 
พัฒนา 

 
5.สร�างศูนย�

พัฒนาเด็กเล็ก 
ในชุมชน 

 

2.สถาบันการเงิน
ชุมชนเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 

3.สนับสนุนการ
ดําเนินงาน 

สวัสดิการชุมชน 

1.เสริมสร�างการ
เรียนรู�และพัฒนา 

เด็กเล็ก 

2.พัฒนาครูผู�ดูแล
เด็กศูนย�พัฒนา

เด็กเล็ก 

6.สนับสนุนให� 
ประชาชน 

ออกกําลังกาย  
และเล1น 

กีฬา เพ่ือเสริม 
สร�าง 

สุขภาพและ
พลานามัยที่ดี 

7.เพ่ิมลาน
กีฬา/ลาน 
สุขภาพใน 
ชุมชน และ
สนับสนุน 

อุปกรณ�กีฬา 

8.พัฒนาระบบ 
การรักษาความ 
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย�สิน 

 โดยใช�เทคโนโลยี 
ที่ทันสมัย 

 

 

9.เพ่ิมประสิทธิ- 
ภาพระบบการ

ป6องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

 

1.พัฒนาบุคลากร 
(เจ�าหน�าที่) 

1.ดูแล
บํารุงรักษา
สนามกีฬา
จังหวัดและ

สนามฟุตซอล 

 

2.ก1อสร�างหรือ 
ปรับปรุงสนาม 
กีฬา สนามฟุต
ซอล หรือลาน
กีฬาในเขต
เทศบาล 

1.รักษาความสงบ
เรียบร�อยและ

ความม่ันคงภายใน
เขตเทศบาล 

2.ต้ังจุดบริการ
ความปลอดภัย
ทางถนนช1วง

เทศกาล 
 

3.ติดต้ังกล�อง
วงจรป:ด (CCTV) 

ภายในเขต
เทศบาล 

 

1.เพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
การป6องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

3.ฝPกอบรม
อาสาสมัคร
ป6องกันและ

บรรเทาสาธารณ
ภัยในชุมชน 

5.ส1งเสริม
สนับสนุนกิจกรรม 
อปพร.เทศบาล

นคร
นครศรีธรรมราช 

แนวทาง 
การพัฒนา 

โครงการ 

3.พัฒนาศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือ
เป,นแหล1งเรียนรู�

และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

แบบ ยท.01/3 

4.ป6องกันและ 
บรรเทาภัยแล�ง 
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                                       ยุทธศาสตร�ที่ 3 ด�านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ยุทธศาสตร�ที่ 5 การพัฒนาสังคมแห1งการเรียนรู�และภูมิปIญญาเพื่อสร�างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช 

กลยุทธ�ที่ 3.2 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับให�ได�มาตรฐานสู1สากล  

กลยุทธ�ที่ 3.3 ส1งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนให�มี
ความรู�ด�านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

การจัดการศึกษาของเทศบาลท้ังในระบบ นอกระบบ  
และตามอธัยาศัยมีประสิทธภิาพได�มาตรฐาน  

 

1.พัฒนาการจัดการเรียนการสอน แหล1งเรยีนรู� และสนับสนนุการมสี1วนร1วมในการจัดการศึกษาของทกุภาคส1วน 

1.แข1งขันคนเก1งเทศบาล 
ระดับประเทศ 

2.แข1งขันทักษะวิชาการ 
ระดับเทศบาล ระดับภาค 

ระดับประเทศ 

3.การพัฒนาการจัดการ 
ศึกษาโดยใช�โรงเรียนเป,น 
ฐานในการพัฒนาท�องถ่ิน 

 (SBMLD) 

4.สนับสนุนพัฒนา
อัจฉริยภาพ 

นักเรียนคนเก1งเทศบาล 

5.วัดผลและประเมินผล
การศึกษา 

6.ประชุมอบรมสัมมนา
พนักงานครูเทศบาลและ
บุคลากรทางการศึกษา 

7.พัฒนาวิชาการและ 
บุคลากรทางการศึกษาใน

โรงเรียน 

8.การประชุมเชิง 
ปฏิบัติการจัดทําแผน 

พัฒนาการศึกษา 

9.ประกวดแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด1นระดับ
สถานศึกษา และระดับ

องค�กรปกครองส1วนท�องถ่ิน 

10.อาหารกลางวัน 

11.อาหารเสริมนม 

13.ส1งเสริมพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนรองรับ
การเข�าสู1ประชาคมอาเซียน 

14.จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ� 
สําหรับโรงเรียนและ 
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 

15.ก1อสร�างหรือปรับปรุง 
อาคารเรียน หรืออาคาร 

ประกอบอ่ืนๆ 

16.ปรับปรุงภูมิทัศน� 
ภายในโรงเรียนหรือศูนย� 

พัฒนาเด็กเล็ก 

17.การพัฒนาพนักงานครู 
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 

18.จัดงานชุมนุมลูกเสือ
ท�องถ่ินไทย 

19.พัฒนาห�องสมุดโรงเรียน 

20.ส1งเสริมกิจกรรมรักการ 
อ1านในสถานศึกษา อปท. 

 

21.พัฒนาศูนย�การเรียนรู� 
อาเซียนศึกษา 

22.พัฒนาสื่อการเรียนการ 
สอนโดยการมีส1วนร1วมของ

ครู ชุมชน และนักเรียน 

แบบ ยท.01/4 

ยุทธศาสตร� 
จ.นครศรีธรรมราช 

กลยุทธ� 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ 
อปท.ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา 
ทบ.นครนครศรีธรรมราช 

พันธกิจและ 
เป6าประสงค� 

 

ยุทธศาสตร�ที่ 3 ด�านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 

1.การศึกษาระดับประถมศึกษา
มีประสิทธิภาพได�มาตรฐาน 

และเป,นที่พึงพอใจของ
ผู�ปกครองนกัเรียน 

4.สนับสนุนส1งเสรมิ และ 
อนรุักษ�วัฒนธรรม 

ประเพณี  และภูมิปIญญา
ท�องถิ่น 

แนวทาง 
การพัฒนา 

โครงการ 

12.ปรับปรุงหลักสูตรประถม 
ศึกษา/มัธยมศึกษา 

 

23.พัฒนาการเรียนรู� 
สู1ประชาคมอาเซียน 

3.การศึกษานอกระบบและตาม
อัธยาศัย มีประสิทธิภาพ เป,นที่
พึงพอใจของผู�ปกครอง ชุมชน 

และสังคม 

2.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
มีประสิทธิภาพได�มาตรฐาน 

และเป,นที่พึงพอใจของ 
ผู�ปกครองนกัเรียน 
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ยุทธศาสตร�ที่ 3 ด�านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

สู1มาตรฐานสากล 

1.ฝPกทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร� 

2.ส1งเสริมความเป,นเลิศ 
ทางวิชาการ 

3.แข1งขันทักษะทางวิชาการ 
ระดับมัธยมศึกษา 

4.ประกันคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนในสังกัด 

7.ปฐมนิเทศพนักงานครู
เทศบาล 

6.รักษาความสะอาดและ 
ทรัพย�สินในโรงเรียน 

8.บริการจัดการเรียนการสอน 
Engiish Program ณ โรงเรียน

นานาชาติเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 

5.กิจกรรมวันครู 

2.พัฒนาประสิทธิภาพ 
การเรียนการสอนด�วย

เทคโนโลยี 

1.เชื่อมต1อเครือข1าย 
อินเตอร�เน็ต 

4.ส1งเสริมและสนับสนนุให�เด็ก 
และเยาวชนใช�เวลาว1างให�เป,น 
ประโยชน�ด�วยกีฬา ดนตรี และ 

กิจกรรมนนัทนาการ 

1.พัฒนาแหล1งเรียนรู� 
ของโรงเรียน 

2.วันเด็กแห1งชาติ 2.แข1งขันกีฬานักเรียนกลุ1มโรงเรียน
เทศบาล 

3.บริหารจัดการอุทยานการเรียนรู� 

4.บริหารจัดการพิพิธภัณฑ�เมือง 

5.จัดส1งนักกีฬาเข�าร1วมแข1งขันกีฬา 
กรมส1งเสริมการปกครองท�องถ่ิน

ระดับภาคใต� ระดับประเทศ 

6.ดําเนินการของสภาเด็ก 
และเยาวชนในระดับเทศบาล 

7.จัดทําและพิมพ�สารานุกรม 
เมืองนครศรีธรรมราช 

แบบ ยท.01/5 

แนวทาง 
การพัฒนา 

โครงการ 

9. เตรียมความพร�อมเข�าสู1
ประชาคมอาเชียน กลุ1ม
การศึกษาท�องถ่ินที่ 3 

10.ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุป
วิเคราะห�ผลการประเมิน

คุณภาพภายในสถานศึกษา
สังกัด อปท. 

3.ส1งเสริและสนับสนุน 
เด็กเป,นคนดีมีความรู� 

คู1คุณธรรม 

11.สัมมนาพัฒนาศักยภาพ
พนักงานครูและศึกษาดูงาน 

1.ส1งเสริมสุขภาพและการ 
แข1งขันกีฬาในชุมชน 
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ยุทธศาสตร�ที่ 3 ด�านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.การจัดการศึกษา 
นอกระบบ 

2.การสงเคราะห�เด็กยากไร� 
ในชุมชนและเด็กเร1ร1อน 

3.รณรงค�เพ่ือป6องกัน 
ยาเสพติด 

 

7.ส1งเสริมและสนับสนนุ 
กิจกรรมทางศาสนา ศิลปวฒันธรรม 

ประเพณีและภูมิปIญญาท�องถิน่ 

5.อบรมส1งเสริมคุณภาพชีวิต 

1.ส1งเสริมงานประเพณี ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

2.ส1งเสริมแม1บ�านและเยาวชน 
จัดกิจกรรมงานประเพณีเดือนสิบ 

3.บริหารจัดการพุทธภูมิ 

4.ก1อสร�างหรือปรับปรุง อาคาร 
และบริเวณรอบๆ พุทธภูมิ 

5.ส1งเสริมกิจกรรมทางศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

โครงการ 

แนวทาง 
การพัฒนา 

แบบ ยท.01/6 

4.พัฒนาครูอาสา 

6.พัฒนาการจัดการศึกษา 
นอกระบบและตามอัธยาศัย 

 ให�มีประสิทธิภาพ  



1.พัฒนาระบบคมนาคม
ขนส1ง ระบบการจราจรและ

ไฟฟ6าสาธารณะให�ทั่วถึง
เพียงพอและได�มาตรฐาน 
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                              ยทุธศาสตร�ที่ 4 ด�านสาธารณูปโภคและโครงสร�างพ้ืนฐาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาการท1องเท่ียวเชิงอนุรักษ�และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล  
ท่ีสามารถสร�างอาชีพและรายได�ในพื้นท่ีเพิ่มขึ้น 

กลยุทธ�ที่ 3.1 พัฒนาและฟUVนฟูแหล1งท1องเท่ียว โครงสร�างพื้นฐานและส่ิง
อํานวยความสะดวก เพื่อการท1องเท่ียวท่ีได�มาตรฐาน ให�เกิดความยั่งยืน 

  

 

ยุทธศาสตร�ที่ 4 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน  

 

ยุทธศาสตร�ที่ 4 ด�านสาธารณูปโภคและโครงสร�างพ้ืนฐาน  

พัฒนาระบบโครงสร�างพื้นฐานให�ทั่วถึง เพียงพอ และได�มาตรฐาน  

1. มีระบบโครงสร�างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคท่ีได�มาตรฐานท่ัวถึง เพียงพอ รองรับการ พัฒนาทุกๆ ด�าน  

2.พัฒนาระบบการผลิต 
จําหน1ายน้ําประปาให�ทั่วถึง

เพียงพอ และมีคุณภาพ 

3.เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
การระบายน้ํา และระบบการ
ป6องกันน้ําท1วมอย1างย่ังยืน 

4.การจัดต้ังศูนย�ซ1อมและ
บริการประชาชน 24 ชั่วโมง 

เรียกว1า “หน1วย BEST” 

1.ก1อสร�างหรือปรับปรุงถนน 

2.ก1อสร�างหรือปรับปรุงถนน 
และท1อ รางระบายน้ํา 

3.ก1อสร�างหรือปรับปรุง 
ทางเท�า 

5.ก1อสร�างหรือปรับปรุง
สะพาน 

7.การจัดการระบบ 
ไฟฟ6าสาธารณะ 

8.การจัดการระบบ
การจราจร 

9.ติดต้ัง ปรับปรุงป6ายชื่อ
ถนน ตรอก ซอยและป6าย

แสดงเส�นทางคมนาคมต1างๆ 

1.ก1อสร�าง หรือปรับปรุง
ระบบระบายน้ํา 

2.ขุดลอกหรือปรับปรุง 
 คู คลอง ขุดสระ 

4.ก1อสร�างอ1างเก็บน้ําแก�มลิง 

1.เพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บค1าน้ําประปา 

2.เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
น้ําประปา 

3.เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ซ1อมบํารุง 

4.เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จดมาตรวัดน้ํา 

5.เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริการของสํานักการช1าง 

6.เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริการสถานีขนส1งผู�โดยสาร 

11.ก1อสร�างหรือปรับปรุง 
ที่พักผู�โดยสารหรือวิน 

มอเตอร�ไซค� 

4.ก1อสร�างหรือปรับปรุง 
ถนนคนเดิน 

ยุทธศาสตร� 
จ.นครศรีธรรมราช 

กลยุทธ� 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ 
อปท.ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา 
ทบ.นครนครศรีธรรมราช 

พันธกิจและ 
เป6าประสงค� 

แนวทาง 
การพัฒนา 

โครงการ 
1.ก1อสร�างระบบท1อส1ง

น้ําประปาจากโรงกรองน้ํา
ทวดทอง-โรงกรองน้ํา

ประตูชัย 

2.ก1อสร�างหอถังสูง 4 มุม
เมืองและบริเวณโรงกรองน้ํา
ทวดทอง และโรงกรองน้ํา

ประตูชัย พร�อมถังเก็บน้ําใส
และระบบสบูจ1าย 

3.เปลี่ยนเส�นท1อเมน 4 
มุมเมือง 

4.ก1อสร�างโรงกรองท1าเรือ 

5.จ�างเอกชนดําเนินการ
พัฒนาระบบประปา 

3.ก1อสร�างปรับปรุงคลองปRา
เหล�า (คลองท1าดี) 

แบบ ยท.01/7 

12.ก1อสร�างหรือปรับปรุง 
ถนนเป,นทางจักรยาน 

6.ก1อสร�างขุดอุโมงค� 
ลอดถนน 

6 .ปรับปรุงซ1อมแซม 
ท1อเมนประปา 

10.ก1อสร�างปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค 
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                                ยุทธศาสตร�ที่ 5 ด�านเศรษฐกิจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาการท1องเท่ียวเชิงอนุรักษ�และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล  
ท่ีสามารถสร�างอาชีพและรายได�ในพื้นท่ีเพิ่มขึ้น 

กลยุทธ�ที่ 3.1 พัฒนาและฟUVนฟูแหล1ง
ท1องเท่ียว โครงสร�างพื้นฐานและส่ิงอํานวย

ความสะดวก เพื่อการท1องเท่ียวท่ีได�
มาตรฐาน ให�เกิดความยั่งยืน 

  

 

กลยุทธ�ที่ 3.2 พัฒนาสินค�า บริการและ
ปIจจัยสนับสนุนการท1องเท่ียวเมืองคอน 

ให�มีคุณภาพและปลอดภัย 
  

 

ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ  

 

ยุทธศาสตร�ที่ 5 ด�านเศรษฐกิจ  

สนับสนุนส1งเสริมให�ประชาชนมีความรู�ในการ 
ประกอบอาชีพ และส1งเสริมการท1องเท่ียว 

1.ประชาชน ชุมชน มีงาน มีอาชีพ  
มีรายได�เพิ่มขึ้น  

1.จัดศูนย�กลางการพัฒนาอาชีพสําหรับชุมชน จัดลานค�า 
ชุมชน พัฒนาย1านการค�าเดิมของเมือง และจัดตลาดน้ํา 

เมืองลิกอร� เพ่ือส1งเสริมการท1องเที่ยว 

2.ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานด�านการ
ท1องเที่ยวและสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมที่

ส1งเสริมการท1องเที่ยว 

โครงการ 1.ฝPกอบรมส1งเสริมและพัฒนาอาชีพให�กับ 
ประชาชนในเขตเทศบาล 

2.พัฒนาและส1งเสริมการท1องเที่ยว 
“ตลาดริมน้ําเมืองลิกอร� 

1.พัฒนาและส1งเสริมการท1องเที่ยว 

2.พัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและด�าน
อ่ืนๆ เพ่ือส1งเสริมการท1องเที่ยว 

ยุทธศาสตร� 
จ.นครศรีธรรมราช 

กลยุทธ� 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา 
ทบ.นครนครศรีธรรมราช 

พันธกิจและ 
เป6าประสงค� 

แนวทาง 
การพัฒนา 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ 
อปท.ในเขตจังหวัด 

2.ประชาชนรู�จักแหล1งท1องเท่ียว และมีแหล1ง 
ท1องเท่ียวท่ีหลากหลายมากขึ้น 

แบบ ยท.01/8 



1.ปรับปรุงภูมิทัศน�ในเขตเมือง 
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                                     ยุทธศาสตร�ที่ 6 ด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร�ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
นํ้า ส่ิงแวดล�อมและพลังงานมีประสิทธภิาพ  เพิ่มพื้นท่ี 

สีเขียวและการใช�พลังงานสะอาด 

กลยุทธ� กลยุทธ�ที่ 3.1 พัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ นํ้า และส่ิงแวดล�อมโดยการมีส1วนร1วมทุกภาคส1วน 

  

 

ยุทธศาสตร�ที่ 4 การสร�างความม่ันคงบน 
พื้นฐานชุมชนเข�มแข็ง 

กลยุทธ�ที่ 3.3 เพิ่มโอกาสการเข�าถึงสวสัดิการ 
พื้นฐาน อย1างเป,นธรรมและเสมอภาค 

  

ยุทธศาสตร�ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล�อมและพลังงาน  

ยุทธศาสตร�การพัฒนา 
ทบ.นครนครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตร�ที่ 6 ด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม  

สภาแวดล�อมของเมืองสวยงามน1าอยู1 และการดูแลส1งเสริมสุขภาพ  การพัฒนา 
บริการสาธารณสุขได�ครอบคลุม ท่ัวถึงประชาชนทุกกลุ1ม ทุกวยั  

แนวทาง 
การพัฒนา 

1.ปรับปรุงภูมิทัศน� ภูมิถาปIตย�และจัดระบบการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
อย1างเป,นระบบเพ่ือเป,นเทศบาลน1าอยู1 

2.เทศบาลสีเขียว โดยจัดพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึน
ครอบคลุมในเขตเทศบาลเพ่ือลดมลพิษ 

โครงการ 

2.รักษาความสะอาดภายใน 
เขตเทศบาล 

3.เก็บขนขยะมูลฝอย 

4.จ�างตัดหญ�าในเขตเทศบาล 

5.พัฒนาและแก�ไขปIญหา 
สิ่งแวดล�อม 

6.ดูแลความสะอาดและรักษา 
ความปลอดภัยตลาดสดเทศบาล 

7.ปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 

8.พัฒนาและพิทักษ�สิ่งแวดล�อม 
ในชุมชน 

9.รักษาสิ่งแวดล�อมและ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

10.กําจัดขยะพ้ืนที่เก่ียวเนื่อง 
เขตเทศบาล 

11.บําบัดน้ําเสียและลดภาวะด�าน 
กลิ่นโดยใช�จุลินทรีย�ธรรมชาติ 

12.บริหารจัดการขยะชุมชน 
โดยใช�เทคโนโลยี RDF 

13.ศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียดระบบศูนย�

กําจัดขยะแบบครบวงจร ระยะที่ 2 

1.ก1อสร�าง หรือปรับปรุงสวนหย1อม  
ในเขตเทศบาล 

2.ปลูกต�นไม�เกาะกลางถนน 
และบริเวณอ่ืนๆ 

แบบ ยท.01/9 

ยุทธศาสตร� 
จ.นครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ 
อปท.ในเขตจังหวัด 

พันธกิจและ 
เป6าประสงค� 

2.การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
อย1างเป,นระบบและมีประสิทธิภาพ 

1.สภาพแวดล�อมและภูมทิัศน�สวยงาม เป,น
เมืองน1าอยู1 

14.จัดหาครุภัณฑ�สําหรับการ 
จัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 

16.ก1อสร�างระบบบําบัดสิ่งปฏิกูล 

15.ดูแลและบํารุงรักษาระบบ 
รวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย 
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                    ยทุธศาสตร�ที่ 6 ด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ประชาชนได�รับการบริการด�านสาธารณสุขอย1างทั่วถึง และม ี
ความรู�ด�านการป6องกัน ควบคุมโรค สุขอนามัยในการบริโภค  

 

3.ยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลให�มีคุณภาพ 
การบริการเทียบเท1าโรงพยาบาลเอกชน 

 

4.จัดให�มีโรงพยาบาล 4 มุมเมือง 

1.ให�บริการผู�ปRวย 30,000 เตียง 

2.ก1อสร�าง หรือปรับปรุง อาคาร
โรงพยาบาล ศูนย�บริการสาธารณสุข 

และอาคารประกอบอ่ืนๆ 

3.ศูนย�บริการสาธารณสุขต�นแบบ 

1.ควบคุมป6องกันโรคเอดส�การควบคุมผู�ติดเชื้อ
และผู�ได�รับผลกระทบจากเอดส� 

2.ควบคุมป6องกันโรควัณโรคและดูแล 
ผู�ปRวยแบบมีพ่ีเลี้ยง 

3.รณรงค�ควบคุมป6องกันโรคติดต1อ 

4.ส1งเสริมทันตสุขภาพ 

5.เพ่ิมประสิทธิภาพการให�บริการของ
โรงพยาบาลและศูนย�บริการสาธารณสุข 

6.จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ�สําหรับโรงพยาบาลและ
ศูนย�บริการสาธารณสุข 

7.พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล 

8.ดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท�องถ่ินเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

9.ยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลให�เป,น
โรงพยาบาลที่ผ1านรับรองคุณภาพ 

10.จัดทําแผนยุทธศาสตร�ด�านสาธารณสุข 

11.การบริการแพทย�แผนไทยใน
สถานพยาบาล 

12.การบริการกายภาพ 
บําบัดในสถานพยาบาล 

1.เมืองนครอาหาร 
ปลอดภัย 

 

2.เขียงจําหน1ายเนื้อสัตว�อนามัยและ
ตลาดสดถูกสุขลักษณะ 

3.ป6องกันควบคุมสัตว� 
และแมลงพาหะนําโรค 

4.ร�านอาหารปลอดภัย 
ใส1ใจสุขภาพ 

5.ป6องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ�า
และลดจํานวนประชากรสุนัขจรจัด 

6.สํารวจสถานประกอบการในเขต
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

7.ส1งเสริมและพัฒนา 
ตลาดสดน1าซื้อ 

8.อบรมกลุ1มเสี่ยงจากสถาน
ประกอบการและการส1งเสริม

สุขภาพ 

แบบ ยท.01/10 

แนวทาง 
การพัฒนา 

พันธกิจและ 
เป6าประสงค� 

8.พัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาล
อาหารในสถานศึกษา 

10.พัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาล
อาหารริมบาทวิถี 

5.ส1งเสริมและสนับสนุนให�ภาคส1วน
ต1างๆ ตระหนักถึงความสําคัญใน
การดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล�อม 

โครงการ 
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บทท่ี 4 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 

 

ยุทธศาสตร�ท่ี 1.  ด�านการเมืองการบริหาร 
 

พันธกิจ  1.   ยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนา 
 

เป&าประสงค�ท่ี  1   ประชาชนได%รับข%อมูลข�าวสารท่ีรวดเร็ว ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวช้ีวัดระดับเป&าประสงค� 
1. จํานวนเจ%าหน%าท่ีดูแลระบบ ICT. 
2. จํานวนเจ%าหน%าท่ีปฏิบัติงานวิทยุฯ 
3. จํานวนวารสารประชาสัมพันธ6 
4. จํานวนครั้งจัดแถลงข�าวเทศบาลพบสื่อมวลชน 
5. จํานวนกิจกรรมท่ีประชาสัมพันธ6โดยรถเคลื่อนท่ี 
6. จํานวนป>ายท่ีติดต้ังหรือปรับปรุง 

 
แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ� 

1. ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
เทศบาลด�วยหลักนิติธรรม คุณธรรม ความคุ�มค/า 
โปร/งใสตรวจสอบได� ความรับผิดชอบ และการมี
ส/วนร/วมของประชาชน  
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
1.1 ศูนย6เทคโนโลยีและสารสนเทศของเทศบาล 
(ศูนย6 ICT) 

 
 
 
 
 
 - จํานวนเจ%าหน%าท่ีดูแลระบบ ICT. 

1.2 ดําเนินงานวิทยุกระจายเสียงเทศบาลนคร 
นครศรีธรรมราช 

- จํานวนเจ%าหน%าท่ีปฏิบัติงานวิทยุฯ 

1.3 ประชาสัมพันธ6กิจกรรมเทศบาล - จํานวนวารสารประชาสัมพันธ6 
- จํานวนครั้งจัดแถลงข�าวเทศบาลพบสื่อมวลชน 
- จํานวนกิจกรรมท่ีประชาสัมพันธ6โดยรถเคลื่อนท่ี 

1.4 ติดต้ังหรือปรับปรุงป>ายประชาสัมพันธ6 - จํานวนป>ายท่ีติดต้ังหรือปรับปรุง 
 
หน/วยงานรับผิดชอบหลัก   กองวิชาการและแผนงาน 
 

ความเช่ือมโยง 
 ยุทธศาสตร�จังหวัด  
    - ยุทธศาสตร�ท่ี 4 การสร%างความม่ันคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข%มแข็ง 
  
  
 

แบบ ยท.03 
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เป&าประสงค�ท่ี  2   เปDดโอกาสให%ประชาชนเข%ามามีส�วนร�วมในการบริหารจัดการ ต้ังแต�ร�วมคิด ร�วมทํา  
                          ร�วมตรวจสอบ   และประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดระดับเป&าประสงค� 
1. จํานวนครั้งประชาชนมีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 
2. จํานวนครั้งจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปG 
3. จํานวนครั้งติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
4. จํานวนจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี 
5.  จํานวนป>ายประชาสัมพันธ6การจัดเก็บภาษี 
6. จํานวนเอกสารประชาสัมพันธ6การจัดเก็บภาษี 
7. จํานวนเจ%าหน%าท่ีจัดจ%างเพ่ิมข้ึน 

 8.   จํานวนเจ%าหน%าท่ีปฏิบัติงานปรับปรุงแผนท่ีภาษี 
      และทะเบียนทรัพย6สิน 

 9.   จํานวนเจ%าหน%าท่ีจัดจ%างเพ่ิมข้ึนเพ่ือบริการประชาชน 
 10. จํานวนครั้งจัดทําประชาพิจารณ6 
 11. จํานวนครั้งเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ� 
2. บริหารจัดการเทศบาลแบบระบบเป7ด 

 โดยการส/งเสริมและสนับสนุนให�ประชาชนเข�ามามี
ส/วนร/วมในการบริหารจัดการ ตั้งแต/ร/วมคิดร/วมทํา 
ร/วมตรวจสอบ รวมท้ังให�มีระบบการตรวจสอบ
ความโปร/งใส และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือ
ตอบสนองความต�องการของประชาชน 
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
2.1 จัดทําแผนพัฒนางบประมาณและการติดตาม
ประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
- จํานวนครั้งประชาชนมีส�วนร�วมในการจัดทําแผน 
- จํานวนครั้งจัดทํางบประมาณ 
- จํานวนครั้งท่ีติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

2.2 จัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี - จํานวนจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี 
2.3 ประชาสัมพันธ6การจัดเก็บภาษี - จํานวนป>ายประชาสัมพันธ6การจัดเก็บภาษี 

- จํานวนเอกสารประชาสัมพันธ6การจัดเก็บภาษี 
2.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง - จํานวนเจ%าหน%าท่ีท่ีจัดจ%างเพ่ิมข้ึน 
2.5 ปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย6สิน 
 

- จํานวนเจ%าหน%าท่ีปฏิบัติงานปรับปรุงแผนท่ีภาษี 
  และทะเบียนทรัพย6สิน 

2.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการประชาชน - จํานวนเจ%าหน%าท่ีจัดจ%างเพ่ิมข้ึนเพ่ือบริการประชาชน 
2.7 รับฟMงความคิดเห็นและประชาพิจารณ6 - จํานวนครั้งจัดทําประชาพิจารณ6 
2.8 เลือกต้ังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา 
เทศบาลฯ 

- จํานวนครั้งเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
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หน/วยงานรับผิดชอบหลัก   สํานักการคลัง  สํานักปลัดเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน 
 

ความเช่ือมโยง 
 ยุทธศาสตร�จังหวัด  
    - ยุทธศาสตร�ท่ี 4 การสร%างความม่ันคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข%มแข็ง 
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เป&าประสงค�ท่ี  3   บุคลากรทุกระดับมีศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติงานอย�างมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวช้ีวัดระดับเป&าประสงค� 
1. จํานวนครั้งจัดอบรมผู%บริหาร พนักงาน  และลูกจ%างเทศบาล 
2.  จํานวนผู%รับทุนการศึกษา 
3.  จํานวนคอมพิวเตอร6และอุปกรณ6อ่ืนๆ ท่ีจัดซ้ือ 
4.  จํานวนวัสดุและครุภัณฑ6 ท่ีจัดซ้ือ 
5.  จํานวนครั้งท่ีก�อสร%างหรือปรับปรุงอาคารสํานักงาน อาคารประกอบอ่ืนๆ  

 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ� 
3. เสริมสร�างศักยภาพบุคลากรของเทศบาลทุก
ระดับอย/างต/อเนื่อง  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเทศบาล 
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
3.1 อบรมสัมมนาผู%บริหาร พนักงาน และลูกจ%าง
เทศบาล 

 
 
 
 
- จํานวนครั้งอบรมผู%บริหาร พนักงาน  และ 
ลูกจ%างเทศบาล 

3.2 ทุนการศึกษา - จํานวนผู%ประสงค6ขอรับทุนการศึกษาได%รับ   
  ทุนการศึกษา 100% 

3.3 จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร6และอุปกรณ6อ่ืนๆ - จํานวนคอมพิวเตอร6และอุปกรณ6อ่ืนๆ ท่ีจัดซ้ือ 
3.4 จัดซ้ือวัสดุและครุภัณฑ6ต�างๆ - จํานวนวัสดุและครุภัณฑ6 ท่ีจัดซ้ือ 
3.5 ก�อสร%างหรือปรับปรุงอาคารปฏิบัติงาน บริเวณ
สํานักงาน และอาคารประกอบอ่ืนๆ 

- จํานวนครั้งท่ีก�อสร%างหรือปรับปรุง 

 

หน/วยงานรับผิดชอบหลัก   สํานักการคลัง  สํานักปลัดเทศบาลฯ  กองวิชาการและแผนงาน หน�วยงานต�างๆ 
 

ความเช่ือมโยง 
 ยุทธศาสตร�จังหวัด  
    - ยุทธศาสตร�ท่ี 4 การสร%างความม่ันคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข%มแข็ง 
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ยุทธศาสตร�ท่ี 2 ด�านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

พันธกิจ    พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และสังคมสู�ชุมชนเข%มแข็ง 
 

เป&าประสงค�ท่ี 1   ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ชุมชนเข%มแข็ง บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตัวช้ีวัดระดับเป&าประสงค� 
 1. จํานวนครัวเรือนท่ีสํารวจและจัดเก็บข%อมูลพ้ืนฐาน (จปฐ.) 
 2. จํานวนเจ%าหน%าท่ีประสานงานระหว�างชุมชนกับเทศบาล 
 3. จํานวนคณะกรรมการชุมชนเข%าร�วมประชุม 
 4. จํานวนครั้งฝSกอบรมอาสาสมัครพลังแผ�นดินเอาชนะยาเสพติด 
 5. จํานวนผู%เข%าอบรมอาสาสมัคร 
 6. จํานวนครั้งฝSกอบรมคณะกรรมการองค6กรมุสลิม 
 7. จํานวนครั้งจัดอบรมคณะกรรมการสมัชชา 
 8. จํานวนผู%สูงอายุเข%าร�วมกิจกรรมในศูนย6ส�งเสริมสุขภาพฯ 
 9. จํานวนสตรีเข%าร�วมกิจกรรม 
 10. จํานวน อสม.เข%ารับการอบรม 
 11. จํานวน อสม.เข%าร�วมกิจกรรมเนื่องในวัน อสม. 
 12. จํานวนผู%สูงอายุท่ีได%รับเบ้ียยังชีพ 
 13. จํานวนผู%พิการท่ีได%รับเบ้ียยังชีพ 
 14. จํานวนผู%ปTวยเอดส6ท่ีได%รับเบ้ียยังชีพ 
 15. จํานวนประชาชนท่ีได%รับความช�วยเหลือด%านการรักษาพยาบาลและนําผู%ปTวยส�งต�อ 
 16. จํานวนผู%ยากไร% และผู%ประสบภัยท่ีได%รับการช�วยเหลือ 
 17. จํานวนผู%สูงอายุ และผู%พิการท่ีได%รับกายอุปกรณ6 
 18. จํานวนอาสาสมัครดูแลผู%สูงอายุท่ีบ%าน 
 19. จํานวนผู%สูงอายุท่ีต%องเข%าไปดูแลใกล%ชิด 
 20. จํานวนผู%ต%องขังท่ีได%รับการปล�อยตัวและได%รับการเยี่ยมบ%าน 
 21. จํานวนผู%ประกอบการภาคเอกชน / ภาคประชาชนเข%ารับอบรมพัฒนาสภาพแวดล%อมฯ 
 22. จํานวนชุมชนท่ีมีลานกีฬาท่ีเอ้ือต�อผู%พิการ 
 23. จํานวนคนพิการและผู%ดูแลคนพิการได%รับการอบรมในการประกอบอาชีพ 
 24. จํานวนเจ%าหน%าท่ีของสมาคมเข%าอบรมฌาปนกิจสงเคราะห6ฯ   
 25. จํานวนครั้งท่ีจัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชน 
 26. จํานวนหุ%นสถาบันการเงินชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 27. จํานวนสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน 
 28. จํานวนเด็กเล็กในศูนย6พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล 
 29. จํานวนศูนย6พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล 
 30. จํานวนครูศูนย6พัฒนาเด็กเล็กท่ีเข%าอบรม 
 31. จํานวนแหล�งเรียนรู% 
  
  

แบบ ยท.03 
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 32. จํานวนเจ%าหน%าท่ีกีฬาเข%ารับอบรม 
 33. จํานวนเจ%าหน%าท่ีปฏิบัติงานดูแลสนามกีฬาจังหวัดและสนามฟุตซอล 
 34. จํานวนครั้งท่ีก�อสร%างหรือปรับปรุงสนามกีฬา 
 35. จํานวนเจ%าหน%าท่ีปฏิบัติงานดูแลรักษาความสงบภายในเขตเทศบาล 
 36. จํานวนครั้งต้ังจุดบริการความปลอดภัยทางถนน 
 37. จํานวนจุดติดต้ังกล%อง CCTV 
 38. จํานวนเจ%าหน%าท่ีท่ีจ%างเพ่ิมข้ึนเพ่ือปฏิบัติงานด%านการป>องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 39. จํานวนชุมชนท่ีได%รับการป>องกันอัคคีภัย 
 40. จํานวนอาสาสมัครเข%ารับการอบรมการป>องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 41.  จํานวนจุดบริการน้ําเพ่ือบรรเทาความเดือดร%อนให%แก�ประชาชน  
 42. จํานวนครั้งท่ี อปพร. ร�วมกิจกรรมต�างๆ 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ� 
1. น�อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป=น 
แนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิต และ
เสริมสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชน 
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
1.1 สํารวจและจัดเก็บข%อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาล 

 
 
 
 
- จัดเก็บข%อมูลได%อย�างน%อย 70% ของครัวเรือน 
  ในชุมชนเขตเทศบาล 

1.2 พัฒนาและสนับสนุนการทํางานขององค6กร
ชุมชน 

- การประสานงานสามารถตอบสนองความต%อง 
  การชุมชน 100% 

1.3 สัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชน - คณะกรรมการมีความรู%ในบทบาทหน%าท่ี 100% 
1.4 พัฒนาและฝSกอบรมอาสาสมัครพลังแผ�นดิน
เอาชนะยาเสพติด 
 

- ผู%เข%าอบรมอาสาสมัครตระหนักถึงโทษของ   
  ยาเสพติด 100% 
- จํานวนผู%เข%าอบรมอาสาสมัคร 

1.5 ฝSกอบรมและพัฒนาศักยภาพองค6กรมุสลิม 
ในเขตเทศบาล 

- จํานวนครั้งฝSกอบรมองค6กรมุสลิม 
 

1.5 ฝSกอบรมสมัชชาชุมชนในเขตเทศบาล - คณะกรรมการสมัชชารู%บทบาทหน%าท่ี 100% 

2.จัดตั้งศูนย�ชุมชน แม/บ�าน อสม.และผู�สูงอายุ
แบบบูรณาการ 
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
2.1 ศูนย6ส�งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพ
ผู%สูงอายุ 

 
 
 
- จํานวนผู%สูงอายุในศูนย6ส�งเสริมฯ ร�วมกิจกรรม 
ไม�น%อยกว�า 80% 

2.2 พัฒนาศักยภาพองค6กรสตรีในเขตเทศบาล - องค6กรสตรีมีการรวมกลุ�มอย�างต�อเนื่อง 100% 
2.3 ส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพ อสม. - จํานวน อสม.เข%ารับการอบรมไม�น%อยกว�า 90% 
2.4 ประชุมวิชาการเนื่องในวัน อสม. - จํานวน อสม.เข%าร�วมประชุมไม�น%อยกว�า 90% 
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แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ� 
3. สนับสนุนการให�การสงเคราะห� ผู�ด�อยโอกาสทาง
สังคมอย/างท่ัวถึง และเป=นธรรม ได�แก/ เด็ก สตรี 
ผู�สูงอายุ คนพิการ 
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
3.1 ช�วยเหลือสงเคราะห6ผู%สูงอายุ/ผู%พิการ/ 
ผู%ปTวยเอดส6 

 
 
 
 
- ผู%สูงอายุ ผู%พิการ ผู%ปTวยเอดส6ท่ีมีสิทธิ์ได%รับเบ้ียยัง  
  ชีพได%รับเบ้ียยังชีพ 100% 

3.2 ช�วยเหลือประชาชนยากจนด%านการ 
รักษาพยาบาล และการนําผู%ปTวยส�งต�อ 

- ผู%ยากไร%ท่ีขอรับความช�วยเหลือได%รับการ   
  ช�วยเหลือ 100% 

3.3 สงเคราะห6ผู%ประสบสาธารณภัยและครอบครัว 
ผู%ยากไร%ในชุมชน 

- จํานวนผู%ยากไร% และผู%ประสบภัยท่ีขอรับความ  
  ช�วยเหลือได%รับการช�วยเหลือ 100% 

3.4 จัดหากายอุปกรณ6สําหรับผู%สูงอายุ/ผู%พิการท่ี 
ยากไร% 

- จํานวนผู%สูงอายุและผู%พิการท่ีขอรับกายอุปกรณ6 
   ได%รับการช�วยเหลือ 100% 

3.5 อบรมอาสาสมัครดูแลผู%สูงอายุท่ีบ%าน (อผส.) 
 

- ผู%สูงอายุท่ีต%องเข%าไปดูแลใกล%ชิดได%รับการดูแล  
  จาก อผส. 100% 

3.6 ติดตามเยี่ยมบ%าน ส�งเสริมอาชีพและการมีรายได% 
ของผู%ด%อยโอกาสประเภทผู%ต%องขังท่ีได%รับการ 
ปล�อยตัว 

- จํานวนผู%ต%องขังท่ีได%รับการปล�อยตัวและได%รับการ  
  ติดตามเยี่ยมบ%าน 100% 
 

3.7 เสริมสร%างพัฒนาสภาพแวดล%อมเอ้ือต�อการ 
ดํารงชีพผู%สูงอายุผู%พิการในสังคมในภาคเอกชน 

- จํานวนผู%เข%าอบรมมีความรู%ด%านพัฒนาสภาพแวด   
  ล%อมเอ้ือต�อการดํารงชีพไม�น%อยกว�า 80% 

3.8 จัดลานกีฬาท่ีเอ้ือต�อผู%พิการในชุมชน - จํานวนชุมชนท่ีมีลานกีฬาท่ีเอ้ือต�อผู%พิการ 
3.9 อบรมและฟZ[นฟูศักยภาพในการประกอบอาชีพ
ของคนพิการในเขตเทศบาล 

- จํานวนคนพิการผู%ดูแลคนพิการเข%าอบรมไม�น%อย 
  กว�า 80% 

3.10 อบรมให%ความรู%ด%านฌาปนกิจสงเคราะห6ฯ - ผู%เข%าอบรมเข%าใจการปฏิบัติงานด%านฌาปนกิจ 
  100%   

4. ส/งเสริมและสนับสนุนการแก�ไขปAญหาความ 
ยากจนอย/างย่ังยืน โดยการสร�างงาน สร�างอาชีพ 
สร�างรายได� และลดรายจ/ายของประชาชน 
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
4.1 เทศบาลพบประชาชนเพ่ือบริการและพัฒนา 

 
 
 
 
- จํานวนครั้งท่ีจัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชน 

4.2 สถาบันการเงินชุมชนเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 

- จํานวนหุ%น  
 

4.3 สนับสนุนการดําเนินงานสวัสดิการชุมชน - จํานวนสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน 
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แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ� 
5.สร�างศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน 
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
5.1 เสริมสร%างการเรียนรู%และพัฒนาเด็กเล็ก 
 

 
 
- จํานวนเด็กเล็กในศูนย6พัฒนาเด็กเล็ก 
- จํานวนศูนย6พัฒนาเด็กเล็ก 

5.2 พัฒนาครูผู%ดูแลเด็กศูนย6พัฒนาเด็กเล็ก - จํานวนครูศูนย6พัฒนาเด็กเล็กท่ีเข%าอบรม 
5.3 พัฒนาศูนย6พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือเป\นแหล�งเรียนรู%
และการศึกษาตามอัธยาศัย   

- จํานวนแหล�งเรียนรู%และการศึกษาตามอัธยาศัย 

6. สนับสนุนให�ประชาชนออกกําลังกาย และเล/น 
กีฬา เพ่ือเสริมสร�างสุขภาพและพลานามัยท่ีดี 
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
6.1 พัฒนาบุคลากร (เจ%าหน%าท่ี) 

 
 
 
- จํานวนเจ%าหน%าท่ีกีฬาเข%ารับอบรม 

7. เพ่ิมลานกีฬา/ลานสุขภาพในชุมชน และ
สนับสนุนอุปกรณ�กีฬา 
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
7.1 ดูแลบํารุงรักษาสนามกีฬาจังหวัดและสนามฟุต
ซอลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 
 
 
- จํานวนเจ%าหน%าท่ีปฏิบัติงานดูแลสนามกีฬา   
  จังหวัดและสนามฟุตซอล 

7.2 ก�อสร%างหรือปรับปรุงสนามกีฬาหรือลานกีฬาใน
เขตเทศบาล 

- จํานวนครั้งท่ีก�อสร%างหรือปรับปรุงสนามกีฬา 

8. พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย�สิน โดยใช�เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
8.1 รักษาความสงบเรียบร%อยและความม่ันคงภายใน
เขตเทศบาล 

 
 
 
- จํานวนเจ%าหน%าท่ีปฏิบัติงานดูแลรักษาความสงบ 
  ภายในเขตเทศบาล 

8.2 ต้ังจุดบริการความปลอดภัยทางถนนช�วง
เทศกาล 

- จํานวนครั้งต้ังจุดบริการความปลอดภัยทางถนน 

8.3 ติดต้ังกล%องวงจรปDด (CCTV.) ภายในเขต
เทศบาล 

- จํานวนจุดติดต้ังกล%อง CCTV. 
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แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ� 
9. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการป&องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
9.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการป>องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

 
 
 
- จํานวนเจ%าหน%าท่ีท่ีจ%างเพ่ิมข้ึนเพ่ือปฏิบัติงานด%าน   
  ป>องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

9.2 ป>องกันอัคคีภัยในชุมชน - จํานวนชุมชนท่ีได%รับการป>องกันอัคคีภัย 
9.3 ฝSกอบรมอาสาสมัครป>องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

- จํานวนอาสาสมัครท่ีอบรมป>องกันและบรรเทา 
  สาธารณภัย 

9.4 ป>องกันและบรรเทาสาธารณภัย - ประชาชนท่ีได%รับความเดือดร%อนได%รับการแก%ไข   
  100% 

9.5 ส�งเสริมสนับสนุนกิจกรรม อปพร.เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 

- จํานวนครั้งท่ี อปพร. ร�วมกิจกรรมต�างๆ 

 
หน/วยงานรับผิดชอบหลัก   กองสวัสดิการสังคม  สํานักการศึกษา กองการแพทย6  สํานักปลัดเทศบาล 
 

ความเช่ือมโยง 
 ยุทธศาสตร�จังหวัด  
     ยุทธศาสตร�ท่ี 4 การสร%างความม่ันคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข%มแข็ง 
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ยุทธศาสตร�ท่ี 3 ด�านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี 
 

พันธกิจ      การจัดการศึกษาของเทศบาลท้ังในระบบ นอกระบบ  และตามอัธยาศัยมีประสิทธิภาพได%   
               มาตรฐาน 
                  

เป&าประสงค�ท่ี 1  การศึกษาระดับประถมศึกษามีประสิทธิภาพได%มาตรฐานและเป\นท่ีพึงพอใจของผู%ปกครอง    
                      นักเรียน 
 

ตัวช้ีวัดระดับเป&าประสงค� 
1. จํานวนนักเรียนแข�งขันคนเก�งเทศบาลระดับประเทศ 
2. จํานวนนักเรียนเข%าแข�งขันทักษะวิชาการระดับเทศบาล 
3. จํานวนนักเรียนเข%าแข�งขันทักษะวิชาการระดับภาค 
4. จํานวนนักเรียนเข%าแข�งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ 
5. จํานวนโรงเรียนพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช%โรงเรียนเป\นฐานในการพัฒนาท%องถ่ิน 
6. จํานวนนักเรียนเข%าแข�งขันความเป\นอัจฉริยภาพ 
7. จํานวนนักเรียนเข%าสอบวัดผลและประเมินผล 
8. จํานวนครั้งประชุมพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
9. จํานวนครูปฏิบัติการสอนวิชาท่ีขาดแคลน 
10. จํานวนสถานศึกษาท่ีจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 
11. จํานวนศูนย6พัฒนาเด็กเล็กท่ีจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 
12. จํานวนโรงเรียนจัดส�งแผนพัฒนาการศึกษาเข%าประกวด 
13. จํานวนนักเรียนและเด็กศูนย6พัฒนาเด็กเล็กรับอาหารกลางวัน 
14. จํานวนนักเรียนและเด็กศูนย6พัฒนาเด็กเล็กได%รับอาหารเสริมนม 
15. จํานวนครั้งท่ีปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน 
16. จํานวนครั้งจัดประชุม 
17. จํานวนวัสดุและครุภัณฑ6ท่ีจัดซ้ือสําหรับโรงเรียนและศูนย6พัฒนาเด็กเล็ก 
18. จํานวนโรงเรียนหรือศูนย6พัฒนาเด็กเล็กท่ีก�อสร%างหรือปรับปรุงอาคารเรียน  
19. จํานวนศูนย6พัฒนาเด็กเล็กท่ีก�อสร%างหรือปรับปรุง 
20. จํานวนโรงเรียนหรือศูนย6พัฒนาเด็กเล็กท่ีปรับปรุงภูมิทัศน6 
21. จํานวนศูนย6พัฒนาเด็กเล็กท่ีปรับปรุงภูมิทัศน6 
22. จํานวนครูเข%าอบรม 
23. จํานวนครั้งจัดงานชุมนุมลูกเสือท%องถ่ินไทย 
24. จํานวนโรงเรียนพัฒนาห%องสมุด 
25. จํานวนโรงเรียนจัดกิจกรรมรักการอ�าน 
26. จํานวนโรงเรียนพัฒนาศูนย6การเรียนรู%อาเซียนศึกษา 
27. จํานวนโรงเรียนพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
28. จํานวนโรงเรียนพัฒนาการเรียนรู%สู�ประชาคมอาเซียน 
29. จํานวนโรงเรียนเชื่อมต�อเครือข�ายอินเตอร6เน็ต 
30. จํานวนโรงเรียนพัฒนาแหล�งเรียนรู%ของโรงเรียน 
31. จํานวนเด็กและเยาวชนเข%าร�วมกิจกรรมวันเด็ก 

แบบ ยท.03 
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32. จํานวนนักกีฬาเข%าแข�งขันกีฬาเยาวชน 
  33. จํานวนโรงเรียนเข%าร�วมแข�งขันกีฬากลุ�มโรงเรียนเทศบาล 
  34. จํานวนนักเรียนเข%าร�วมกิจกรรมแข�งขันกีฬากลุ�มโรงเรียนเทศบาล 
  35. จํานวนผู%มาใช%บริการอุทยานการเรียนรู% 
  36. จํานวนครั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู% 
  37. จํานวนครั้งจัดนิทรรศการ 

   38. จํานวนผู%มาใช%บริการพิพิธภัณฑ6เมือง 
   39. จํานวนนักกีฬาเข%าร�วมแข�งขันกีฬากรมส�งเสริมการปกครองท%องถ่ิน 
   40. จํานวนครั้งจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน 
   41. จํานวนท่ีจัดพิมพ6สารานุกรมเมืองนครศรีธรรมราช 
   42. จํานวน VDO ท่ีจัดทําสารานุกรมเมืองนครศรีธรรมราช 
  

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ� 
1.พัฒนาการจัดการเรียนการสอน แหล�งเรียนรู% และ
สนับสนุนการมีส�วนร�วมในการจัดการศึกษาของทุกภาค
ส�วน 
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
1.1 แข�งขันคนเก�งเทศบาลระดับประเทศ 

 
 
 
 
- นักเรียนท่ีเข%าแข�งขันประสบผลสําเร็จ 100% 

1.2 แข�งขันทักษะวิชาการระดับเทศบาล ระดับภาค 
และระดับประเทศ 

- นักเรียนท่ีเข%าแข�งขันประสบผลสําเร็จ 80 % 

1.3 การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช%โรงเรียนเป\น 
ฐานในการพัฒนาท%องถ่ิน (SBMLD) 

- จํานวนโรงเรียน 
 

1.4 สนับสนุนพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนคนเก�งเทศบาล - นักเรียนท่ีเข%าแข�งขันประสบผลสําเร็จ 80 %   

1.5 วัดผลและประเมินผลการศึกษา - จํานวนนักเรียนเข%าสอบวัดผล 

1.6 ประชุมอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาลและ
บุคลากรทางการศึกษา 

- จํานวนครั้งจัดประชุม 
 

1.7 พัฒนาวิชาการและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียน 

- จํานวนครูปฏิบัติการสอนวิชาท่ีขาดแคลน 
 

1.8 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา 

- จํานวนโรงเรียนท่ีจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 
- จํานวนศูนย6พัฒนาเด็กเล็กท่ีจัดทําแผน    
  พัฒนาการศึกษา 

1.9 ประกวดแผนพัฒนาการศึกษาดีเด�นระดับ
สถานศึกษาและระดับองค6กรปกครองส�วนท%องถ่ิน 

- จํานวนโรงเรียนจัดส�งแผนพัฒนาการศึกษาเข%า  
  ประกวดได%รับรางวัล 60% 

1.10 อาหารกลางวัน 
 

- จํานวนนักเรียนและเด็กศูนย6พัฒนาเด็กเล็ก  
  ได%รับอาหารกลางวัน 

1.11 อาหารเสริมนม 
 

- จํานวนนักเรียนและเด็กศูนย6พัฒนาเด็กเล็ก   
  ได%รับอาหารเสริมนม 

1.12 ปรับปรุงหลักสูตรประถมศึกษา/มัธยมศึกษา - จํานวนครั้งท่ีปรับปรุง 
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แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ� 
1.13 ส�งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
รองรับการเข%าสู�ประชาคมอาเซียน 

- จํานวนครั้งจัดประชุม 
 

1.14 จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ6สําหรับโรงเรียนและ 
ศูนย6พัฒนาเด็กเล็ก 

- จํานวนวัสดุและครุภัณฑ6ท่ีจัดซ้ือ 

1.15 ก�อสร%างหรือปรับปรุงอาคารเรียน หรืออาคาร 
ประกอบอ่ืนๆ 

- โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศูนย6พัฒนาเด็กเล็ก  
  มีอาคารเรียนเพียงพอ 100% 

1.16 ปรับปรุงภูมิทัศน6ภายในโรงเรียนและศูนย6
พัฒนาเด็กเล็ก 

- จํานวนโรงเรียนท่ีปรับปรุงภมิูทัศน6 
- จํานวนศูนย6พัฒนาเด็กเล็กท่ีปรับปรุงภูมิทัศน6 

1.17 การพัฒนาพนักงานครูของโรงเรียนสังกัด
เทศบาล 

- จํานวนครูเข%ารับอบรม 
 

1.18 จัดงานชุมชุมลูกเสือท%องถ่ินไทย - จํานวนครั้งจัดงานชุมนุมลูกเสือท%องถ่ินไทย 
1.09 พัฒนาห%องสมุดโรงเรียน - จํานวนโรงเรียนพัฒนาห%องสมุด 
1.20 ส�งเสริมกิจกรรมรักการอ�านในสถานศึกษา 
อปท. 

- จํานวนโรงเรียนจัดกิจกรรมรักการอ�าน 

1.21 พัฒนาศูนย6การเรียนรู%อาเซียนศึกษา - จํานวนโรงเรียนพัฒนาศูนย6การเรียนรู% 
1.22 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมีส�วนร�วม
ของครู ชุมชน และนักเรียน 

- จํานวนโรงเรียนพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
 

1.23 พัฒนาการเรียนรู%สู�ประชาคมอาเซียน - จํานวนโรงเรียนพัฒนาการเรียนรู% 
2. พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนด�วย
เทคโนโลยี 
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
2.1 เชื่อมต�อเครือข�ายอินเตอร6เน็ต 

 
 
 
- จํานวนโรงเรียนเชื่อมต�อเครือข�ายอินเตอร6เน็ต 

3.ส/งเสริมและสนับสนุนเด็กเป=นคนดีมีความรู�คู/
คุณธรรม 
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
3.1 พัฒนาแหล�งเรียนรู%ของโรงเรียน 

 
 
 
- จํานวนโรงเรียนพัฒนาแหล�งเรียนรู%ของโรงเรียน 

3.2 วันเด็กแห�งชาติ - จํานวนเด็กและเยาวชนเข%าร�วมกิจกรรมวันเด็ก 
4. ส/งเสริมและสนับสนุนให�เด็ก และเยาวชนใช�
เวลาว/างให�เป=นประโยชน�ด�วยกีฬา ดนตรี และ 
กิจกรรมนันทนาการ 
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
4.1 ส�งเสริมสุขภาพและการแข�งขันกีฬาในชุมชน 

 
 
 
 
- จํานวนนักกีฬาเข%าร�วมแข�งขัน 

4.2 แข�งขันกีฬานักเรียนกลุ�มโรงเรียนเทศบาล - จํานวนโรงเรียนเข%าแข�งขัน 
- จํานวนนักเรียนเข%าร�วมกิจกรรม 
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แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ� 
4.3 บริหารจัดการอุทยานการเรียนรู% - จํานวนผู%มาใช%บริการอุทยานการเรียนรู% 

- จํานวนครั้งจัดกิจกรรม 
4.4 บริหารจัดการพิพิธภัณฑ6เมือง 
 

- จํานวนผู%มาใช%บริการพิพิธภัณฑ6เมือง 
- จํานวนครั้งจัดนิทรรศการ 

4.5 จัดส�งนักกีฬาเข%าร�วมแข�งขันกีฬากรมส�งเสริม
การปกครองท%องถ่ินระดับภาคใต%และระดับประเทศ 

- จํานวนนักกีฬาเข%าร�วมแข�งขัน 

4.6 ดําเนินการของสภาเด็กและเยาวชนในระดับ
เทศบาล 

- สภาเด็กและเยาวชนมีการรวมกลุ�มต�อเนื่อง   
  100% 

4.7 จัดทําและพิมพ6สารานุกรมเมือง
นครศรีธรรมราช 

- จํานวนท่ีจัดพิมพ6สารานุกรมเมือง 
- จํานวน VDO ท่ีจัดทําสารานุกรมเมือง 

 

หน/วยงานรับผิดชอบหลัก   สํานักการศึกษา  กองวิชาการและแผนงาน  กองสวัสดิการสังคม 
 

ความเช่ือมโยง 
 ยุทธศาสตร�จังหวัด  

ยุทธศาสตร�ท่ี 5 การพัฒนาสังคมแห�งการเรียนรู%และภูมิปMญญาเพ่ือสร%างคุณภาพ    
                    ของคนนครศรีธรรมราช 
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เป&าประสงค�ท่ี 2  การศึกษาระดับมัธยมศึกษามีประสิทธิภาพได%มาตรฐานและเป\นท่ีพึงพอใจของผู%ปกครอง 

 นักเรียน 
 

ตัวช้ีวัดระดับเป&าประสงค� 
1. จํานวนนักเรียนฝSกทักษะวิชาวิทยาศาสตร6 
2. จํานวนครั้งจัดกิจกรรมต�างๆ เพ่ือส�งเสริมความเป\นเลิศทางวิชาการ 
3. จํานวนนักเรียนท่ีสอบแข�งขันทักษะวิชาการ 
4. จํานวนโรงเรียนประกันคุณภาพการศึกษา 
5. จํานวนครั้งจัดกิจกรรมวันครู 
6. จํานวนโรงเรียนจ%างเจ%าหน%าท่ีรักษาความสะอาดและทรัพย6สินของโรงเรียน 
7. จํานวนเจ%าหน%าท่ีปฏิบัติงานรักษาความสะอาดและทรัพย6สินของโรงเรียน 
8. จํานวนครั้งประชุมปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล 
9. จํานวนพนักงานครูเข%าร�วมประชุม 
10. จํานวนโรงเรียนจัดการเรียนการสอน English program 
11. จํานวนครั้งจัดอบรมบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร%อมเข%าสู�ประชาคมอาเซียน 

12. จํานวนครั้งประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปวิเคราะห6ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
13. จํานวนครั้งสัมมนาพนักงานครูและศึกษาดูงาน 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ� 
5. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาสู/มาตรฐานสากล 
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
5.1 ฝSกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร6 

 
 
 
- จํานวนนักเรียนฝSกทักษะวิชาวิทยาศาสตร6 

5.2 ส�งเสริมความเป\นเลิศทางวิชาการ - จํานวนครั้งจัดกิจกรรมต�างๆ 
5.3 แข�งขันทักษะทางวิชาการระดับมัธยมศึกษา - จํานวนนักเรียนท่ีสอบแข�งขันทักษะ 
5.4 ประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด - จํานวนโรงเรียนประกันคุณภาพ 
5.5 กิจกรรมวันครู - จํานวนครั้งจัดกิจกรรมวันครู 
5.6 รักษาความสะอาดและทรัพย6สินในโรงเรียน - จํานวนโรงเรียนจ%างเจ%าหน%าท่ีรักษาความสะอาดฯ 

- จํานวนเจ%าหน%าท่ีปฏิบัติงาน 
5.7 ปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล 
 

- จํานวนครั้งประชุมปฐมนิเทศพนักงานครู 
- จํานวนพนักงานครูเข%าร�วมประชุม 

5.8 บริการจัดการเรียนการสอน English program
ณ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

- จํานวนโรงเรียนจัดการเรียนการสอน English 
program 

5.9 เตรียมความพร%อมเข%าสู�ประชาคมอาเซียน กลุ�ม
การศึกษาท%องถ่ินท่ี 3 

- จํานวนครั้งจัดอบรมประชุมบุคลากรเตรียมความ
พร%อมเข%าสู�ประชาคมอาเซียน 

5.10 การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปวิเคราะห6ผลการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด อปท. 

- จํานวนครั้งประชุมสรุปวิเคราะห6ผลการประเมิน 
คุณภาพภายใน 

5.11 สัมมนาพัฒนาศักยภาพพนักงานครูและศึกษา
ดูงาน 

- จํานวนครั้งสัมมนาพนักงานครูและศึกษาดูงาน 
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หน/วยงานรับผิดชอบหลัก  สํานักการศึกษา  
 

ความเช่ือมโยง 
 ยุทธศาสตร�จังหวัด  

ยุทธศาสตร�ท่ี 5 การพัฒนาสังคมแห�งการเรียนรู%และภูมิปMญญาเพ่ือสร%างคุณภาพ    
                    ของคนนครศรีธรรมราช 
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เป&าประสงค�ท่ี 3.  การศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัยมีประสิทธิภาพ เป\นท่ีพึงพอใจของผู%ปกครอง ชุมชน 
                       และสังคม 
 

ตัวช้ีวัดระดับเป&าประสงค� 
1. จํานวนนักเรียนนอกระบบ 
2. จํานวนนักเรียน 
3. จํานวนนักเรียนเข%าอบรมรณรงค6เพ่ือป>องกันยาเสพติด 
4. จํานวนครูอาสาเข%าอบรม 
5. จํานวนเด็กและเยาวชนเข%าอบรมส�งเสริมคุณภาพชีวิต  

 
แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ� 

6. พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและตาม
อัธยาศัยให�มีประสิทธิภาพ 
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
6.1 การจัดการศึกษานอกระบบ 

 
 
 
- จํานวนนักเรียนนอกระบบ 

6.2 การสงเคราะห6เด็กยากไร%ในชุมชนและเด็กเร�ร�อน - จํานวนนักเรียน 
6.3 รณรงค6เพ่ือป>องกันยาเสพติด - จํานวนนักเรียนเข%าอบรมรณรงค6เพ่ือป>องกัน   

  ยาเสพติด 
6.4 พัฒนาครูอาสา - จํานวนครูอาสาเข%าอบรม 
6.5 อบรมส�งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน - จํานวนเด็กและเยาวชนเข%าอบรมส�งเสริมคุณภาพ   

  ชีวิต 
 
หน/วยงานรับผิดชอบหลัก   สํานักการศึกษา 
 

ความเช่ือมโยง 
 ยุทธศาสตร�จังหวัด  
            - ยุทธศาสตร�ท่ี 5   การพัฒนาสังคมแห�งการเรียนรู%และภูมิปMญญาเพ่ือสร%าง 
                                                         คุณภาพของคนนครศรีธรรมราช 
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เป&าประสงค�ท่ี 4.  สนับสนุนส�งเสริม และอนุรักษ6วัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปMญญาท%องถ่ิน 
 

ตัวช้ีวัดระดับเป&าประสงค� 
1. จํานวนครั้งท่ีจัดกิจกรรมส�งเสริมงานประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม 
2. จํานวนชุมชนท่ีร�วมจัดกิจกรรมงานประเพณีเดือนสิบ 
3. จํานวนเจ%าหน%าท่ีปฏิบัติงานพุทธภูมิ 
4. จํานวนครั้งจัดกิจกรรมหิ้วปDpนโต 
5. จํานวนครั้งจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา 
6. จํานวนครั้งท่ีก�อสร%างหรือปรับปรุงอาคารพุทธภูมิ และบริเวณรอบๆ พุทธภูมิ 
7. จํานวนชุมชนจัดกิจกรรมทางศาสนา 
 
แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ� 

7. ส/งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปAญญาท�องถ่ิน 
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
6.1 ส�งเสริมงานประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 
- จํานวนครั้งท่ีจัดกิจกรรมส�งเสริมงานประเพณี    
  ศาสนา วัฒนธรรม 

6.2 ส�งเสริมแม�บ%านและเยาวชนจัดกิจกรรมงาน
ประเพณีเดือนสิบ 

- จํานวนชุมชนท่ีร�วมจัดกิจกรรมงานประเพณี 
  เดือนสิบไม�น%อยกว�า 80% 

6.3 บริหารจัดการพุทธภูมิ - จํานวนครั้งจัดกิจกรรมหิ้วปDpนโต 
- จํานวนครั้งจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา 

6.4 ก�อสร%างหรือปรับปรุง อาคารและบริเวณรอบๆ  
พุทธภูมิ 

- จํานวนครั้งท่ีก�อสร%างหรือปรับปรุง 
 

6.5 ส�งเสริมกิจกรรมทางศาสนาประเพณีวัฒนธรรม - จํานวนชุมชนจัดกิจกรรม 100% ของชุมชน 
  ในเขตเทศบาล 

 
หน/วยงานรับผิดชอบหลัก   กองสวัสดิการสังคม  สํานักการศึกษา  
 

ความเช่ือมโยง 
 ยุทธศาสตร�จังหวัด  
            - ยุทธศาสตร�ท่ี 5   การพัฒนาสังคมแห�งการเรียนรู%และภูมิปMญญาเพ่ือสร%าง 
                                                         คุณภาพของคนนครศรีธรรมราช 
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ยุทธศาสตร�ท่ี 4 ด�านสาธารณูปโภคและโครงสร�างพ้ืนฐาน 
 

พันธกิจ    พัฒนาระบบโครงสร%างพ้ืนฐานให%ท่ัวถึง เพียงพอ และได%มาตรฐาน  
 

เป&าประสงค�ท่ี    1. มีระบบโครงสร%างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภคท่ีได%มาตรฐานท่ัวถึง เพียงพอ รองรับการ  
                         พัฒนาทุกๆ ด%าน  
 

ตัวช้ีวัดระดับเป&าประสงค� 
1. จํานวนถนนท่ีก�อสร%างหรือปรับปรุง 
2. จํานวนถนนและท�อ รางระบายน้ําท่ีก�อสร%างหรือปรับปรุง 
3. จํานวนทางเท%าท่ีก�อสร%างหรือปรับปรุง 
4. จํานวนถนนคนเดินท่ีก�อสร%างหรือปรับปรุง 
5. จํานวนสะพานท่ีก�อสร%างหรือปรับปรุง 
6. จํานวนอุโมงค6ท่ีก�อสร%าง 
7. จํานวนแห�งจัดการระบบไฟฟ>าสาธารณะ 
8. จํานวนแห�งจัดการระบบการจราจร 
9. จํานวนถนนท่ีติดต้ังป>ายหรือปรับปรุง 
10. จํานวนแห�งก�อสร%างหรือปรับปรุงสาธารณูปโภค 
11. จํานวนท่ีพักท่ีก�อสร%างหรือปรับปรุง 
12. จํานวนถนนท่ีก�อสร%างหรือปรับปรุงเป\นทางจักรยาน 
13. จํานวนแห�งก�อสร%างระบบท�อส�งน้ําประปา 
14. จํานวนหอถังสูงท่ีก�อสร%างหรือปรับปรุง 
15. จํานวนเขตท่ีเปลี่ยนท�อเมนประปา 
16. จํานวนโรงกรองท่ีก�อสร%าง 
17. จํานวนระบบท่ีจ%างเอกชนดําเนินการประปา 
18. จํานวนแห�งท่ีปรับปรุงซ�อมแซมท�อเมนประปา 
19. จํานวนสายท่ีก�อสร%างหรือปรับปรุงระบบระบายน้ํา 
20. จํานวนสายขุดลอกหรือปรับปรุง คู คลอง  
21. จํานวนแห�งก�อสร%างอ�างเก็บน้ําแก%มลิง 
22. จํานวนเจ%าหน%าท่ีปฏิบัติงานการจัดเก็บค�าน้ําประปา 
23. จํานวนเจ%าหน%าท่ีปฏิบัติงานการผลิตน้ําประปา 
24. จํานวนเจ%าหน%าท่ีปฏิบัติงานซ�อมบํารุงประปา 
25. จํานวนเจ%าหน%าท่ีปฏิบัติงานจดมาตรวัดน้ํา 
26. จํานวนเจ%าหน%าท่ีปฏิบัติงานของสํานักการช�าง 
27. จํานวนเจ%าหน%าท่ีปฏิบัติงานสถานีขนส�งผู%โดยสาร 

 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.03 
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แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ� 
1.พัฒนาระบบคมนาคมขนส/ง ระบบการจราจร
และไฟฟ&าสาธารณะให�ท่ัวถึงเพียงพอและได�
มาตรฐาน 
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
1.1 ก�อสร%างหรือปรับปรุงถนน 

 
 
 
 
- จํานวนถนนท่ีก�อสร%างหรือปรับปรุง 

1.2 ก�อสร%างหรือปรับปรุงถนนและท�อ รางระบายน้ํา 
 

- จํานวนถนนและท�อ รางระบายน้ําท่ีก�อสร%างหรือ   
  ปรับปรุง 

1.3 ก�อสร%างหรือปรับปรุงทางเท%า - จํานวนทางเท%าท่ีก�อสร%างหรือปรับปรุง 
1.4 ก�อสร%างหรือปรับปรุงถนนคนเดิน - จํานวนถนนคนเดินท่ีก�อสร%างหรือปรับปรุง 
1.5 ก�อสร%างหรือปรับปรุงสะพาน - จํานวนสะพานท่ีก�อสร%างหรือปรับปรุง 

1.6 ก�อสร%างอุโมงค6ลอดถนน - จํานวนอุโมงค6ท่ีก�อสร%าง 
1.7 การจัดการระบบไฟฟ>าสาธารณะ - จํานวนแห�งจัดการระบบไฟฟ>าสาธารณะ 
1.8 การจัดการระบบการจราจร - จํานวนแห�งจัดการระบบการจราจร 
1.9 ติดต้ัง ปรับปรุงป>ายชื่อถนน ตรอก ซอยและป>าย
แสดงเส%นทางคมนาคมต�างๆ 

- จํานวนถนนท่ีติดต้ังป>ายหรือปรับปรุง 
 

1.10 ก�อสร%างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค - จํานวนแห�งก�อสร%างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 

1.11 ก�อสร%างหรือปรับปรุงท่ีพักผู%โดยสารหรือ 
วินมอเตอร6ไซค6 

- จํานวนท่ีพักท่ีก�อสร%างหรือปรับปรุง 
 

1.12 ก�อสร%างหรือปรับปรุงถนนเป\นทางจักรยาน - จํานวนถนนท่ีก�อสร%างหรือปรับปรุงเป\นทาง  
  จักรยาน 

2.พัฒนาระบบการผลิต จําหน/ายน้ําประปาให�
ท่ัวถึงเพียงพอ และมีคุณภาพ 
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
2.1 ก�อสร%างระบบท�อส�งน้ําประปาจากโรงกรองน้ํา
ทวดทอง-โรงกรองน้ําประตูชัย 

 
 
 
- จํานวนแห�งก�อสร%างระบบท�อส�งน้ําประปา 
 

2.2 ก�อสร%างหอถังสูง 4 มุมเมืองและบริเวณ 
โรงกรองน้ําทวดทอง และโรงกรองน้ําประตูชัย พร%อม
ถังเก็บน้ําใส และระบบสูบจ�าย 

- จํานวนหอถังสูงท่ีก�อสร%างหรือปรับปรุง 
 

2.3 เปลี่ยนเส%นท�อเมน 4 มุมเมือง - จํานวนเขตท่ีเปลี่ยนท�อเมนประปา 
2.4 ก�อสร%างโรงกรองน้ํา - จํานวนโรงกรองท่ีก�อสร%าง 
2.5 จ%างเอกชนดําเนินการพัฒนาระบบประปา - จํานวนระบบ 
2.6 ปรับปรุงซ�อมแซมท�อเมนประปา - จํานวนแห�งท่ีปรับปรุงซ�อมแซมท�อเมนประปา 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการระบายน้ํา และระบบ
การป&องกันน้ําท/วมอย/างย่ังยืน 
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
3.1 ก�อสร%าง หรือปรับปรุงระบบระบายน้ํา 

 
 
 
- จํานวนสายก�อสร%าง หรือปรับปรุงระบบ 
ระบายน้ํา 
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แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ� 
3.2 ขุดลอกหรือปรับปรุง คู คลอง หรือขุดสระ - จํานวนสายขุดลอกหรือปรับปรุง คู คลอง 
3.3 ก�อสร%างอ�างเก็บน้ําแก%มลิง - จํานวนแห�ง 
4. การจัดตั้งศูนย�ซ/อมและบริการประชาชน 24 
ช่ัวโมงเรียกว/า “หน/วย BEST” 
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บค�าน้ําประปา 

 
 
 
- จํานวนเจ%าหน%าท่ีปฏิบัติงานจัดเก็บค�าน้ําประปา 

4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตน้ําประปา - จํานวนเจ%าหน%าท่ีปฏิบัติงานผลิตน้ําประปา 
4.3 เพ่ิมประสิทธิภาพในการซ�อมบํารุง - จํานวนเจ%าหน%าท่ีปฏิบัติงานซ�อมบํารุง 
4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจดมาตรวัดน้ํา - จํานวนเจ%าหน%าท่ีปฏิบัติงานจดมาตรวัดน้ํา 
4.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการของสํานักการช�าง - จํานวนเจ%าหน%าท่ีปฏิบัติงานของสํานักการช�าง 
4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการสถานีขนส�ง
ผู%โดยสาร 

- จํานวนเจ%าหน%าท่ีปฏิบัติงานสถานีขนส�ง
ผู%โดยสาร 

 
หน/วยงานรับผิดชอบหลัก   สํานักการช�าง  สํานักการประปา  สถานีขนส�งผู%โดยสารเทศบาลนคร 
                                   นครศรีธรรมราช 
 

ความเช่ือมโยง 
 ยุทธศาสตร�จังหวัด  
            - ยุทธศาสตร6ท่ี 2 การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ6และวัฒนธรรมระดับมาตรฐาน  
                                                     สากล   ท่ีสามารถสร%างอาชีพและรายได%ในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 
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ยุทธศาสตร�ท่ี 5  ด�านเศรษฐกิจ 
 

พันธกิจ    สนับสนุนส�งเสริมให%ประชาชนมีความรู%ในการประกอบอาชีพ และส�งเสริมการท�องเท่ียว 
 

เป&าประสงค�ท่ี  1.  ประชาชน ชุมชน มีงาน มีอาชีพ มีรายได%เพ่ิมข้ึน  
 

ตัวช้ีวัดระดับเป&าประสงค� 
 1. จํานวนชุมชนท่ีได%รับบริการฝSกอบรมอาชีพ 
 2. จํานวนครั้งจัดกิจกรรมตลาดริมน้ําเมืองลิกอร6 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ� 
1.จัดศูนย�กลางการพัฒนาอาชีพสําหรับชุมชน จัด
ลานค�าชุมชน พัฒนาย/านการค�าเดิมของเมือง และ
จัดตลาดน้ําเมืองลิกอร� เพ่ือส/งเสริมการท/องเท่ียว 
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
1.1 ฝSกอบรมส�งเสริมและพัฒนาอาชีพให%กับ 
ประชาชนในเขตเทศบาล 

 
 
 
 
- จํานวนชุมชนท่ีรับบริการฝSกอบรมอาชีพ 

1.2 พัฒนาและส�งเสริมการท�องเท่ียว 
“ตลาดริมน้ําเมืองลิกอร6” 

- จํานวนครั้งจัดกิจกรรมตลาดน้ํา 

 

หน/วยงานรับผิดชอบหลัก   สํานักปลัดเทศบาล  กองสวัสดิการสังคม 
 

ความเช่ือมโยง 
 ยุทธศาสตร�จังหวัด  
           - ยุทธศาสตร6ท่ี 2  การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ6และวัฒนธรรมระดับมาตรฐาน  
                                                สากล   ท่ีสามารถสร%างอาชีพและรายได%ในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.03 
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เป&าประสงค�ท่ี  2.    ประชาชนรู%จักแหล�งท�องเท่ียว และมีแหล�งท�องเท่ียวท่ีหลากหลายมากข้ึน 
 

ตัวช้ีวัดระดับเป&าประสงค� 
 1. จํานวนสื่อประชาสัมพันธ6ส�งเสริมการท�องเท่ียว 
 2. จํานวนกิจกรรมท่ีส�งเสริมการท�องเท่ียว 
 3. จํานวนโครงสร%างพ้ืนฐานท่ีพัฒนาเพ่ือส�งเสริมการท�องเท่ียว 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ� 
2. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานด�านการ
ท/องเท่ียวและสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมท่ี
ส/งเสริมการท/องเท่ียว 
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
2.1 พัฒนาและส�งเสริมการท�องเท่ียว 
 

 
 
 
 
- จํานวนสื่อประชาสัมพันธ6ส�งเสริมการท�องเท่ียว 
- จํานวนกิจกรรมท่ีส�งเสริมการท�องเท่ียว 

2.2 พัฒนาด%านโครงสร%างพ้ืนฐานและด%านอ่ืนๆ เพ่ือ
ส�งเสริมการท�องเท่ียว 

- จํานวนครั้งโครงสร%างพ้ืนฐานท่ีพัฒนา 

 

หน/วยงานรับผิดชอบหลัก   สํานักปลัดเทศบาล  สํานักการช�าง 
 

ความเช่ือมโยง 
 ยุทธศาสตร�จังหวัด  
           - ยุทธศาสตร6ท่ี 2  การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ6และวัฒนธรรมระดับมาตรฐาน  
                                                สากล   ท่ีสามารถสร%างอาชีพและรายได%ในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 
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ยุทธศาสตร�ท่ี 6 ด�านสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม 
 

พันธกิจ    สภาพแวดล%อมและภูมิทัศน6สวยงามน�าอยู� และการดูแลส�งเสริมสุขภาพ การพัฒนาบริการ    
             สาธารณสุขได%ครอบคลุมท่ัวถึงประชาชนทุกกลุ�ม ทุกวัย   
 

เป&าประสงค�ท่ี   1. สภาพแวดล%อมและภูมิทัศน6สวยงาม   เป\นเมืองน�าอยู� 
  2. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย�างมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวช้ีวัดระดับเป&าประสงค� 
1. จํานวนครั้งท่ีก�อสร%างหรือปรับปรุงภูมิทัศน6 
2. จํานวนเจ%าหน%าท่ีปฏิบัติงานรักษาความสะอาด 
3. จํานวนเขตเก็บขนขยะมูลฝอย 
4. จํานวนเขตท่ีตัดหญ%า 
5. จํานวนเจ%าหน%าท่ีปฏิบัติงานพัฒนาและแก%ไขปMญหาสิ่งแวดล%อม 
6. จํานวนเจ%าหน%าท่ีปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดและความปลอดภัยตลาดสดเทศบาล 
7. จํานวนครั้งท่ีปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 
8. จํานวนชุมชนท่ีรถเก็บขยะเข%าไม�ถึง 
9. จํานวนคู คลองท่ีได%รับการพัฒนา 
10. จํานวนหน�วยงานอ่ืนท่ีมาใช%บริการกําจัดขยะของเทศบาล 
11. จํานวนแห�งบําบัดน้ําเสียและลดภาวะด%านกลิ่น 
12. จํานวนแห�งจัดการขยะชุมชนโดยใช%เทคโนโลยี RDF 
13. จํานวนศูนย6กําจัดขยะแบบครบวงจร 

 14 จํานวนครุภัณฑ6สําหรับการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลท่ีจัดซ้ือ 
15. จํานวนระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 
16. จํานวนแห�งก�อสร%างระบบบําบัดสิ่งปฏิกูล 
17. จํานวนสวนหย�อมท่ีก�อสร%างหรือปรับปรุง 
18. จํานวนถนนท่ีปลูกต%นไม% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.03 



- 169 - 
 
 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ� 
1.ปรับปรุงภูมิทัศน� ภูมิสถาปAตย�และจัดระบบการ
กําจัดส่ิงปฏิกูลอย/างเป=นระบบเพ่ือเป=นเทศบาล 
น/าอยู/ 
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
1.1 ปรับปรุงภูมิทัศน6ในเขตเมือง 

 
 
 
 
- จํานวนครั้งท่ีปรับปรุงภูมิทัศน6ในเขตเมือง 

1.2 รักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาล - จํานวนเจ%าหน%าท่ีปฏิบัติงานรักษาความสะอาด 
1.3 เก็บขนขยะมูลฝอย - จํานวนเขตเก็บขนขยะ 
1.4 จ%างตัดหญ%าในเขตเทศบาล - จํานวนเขตท่ีตัดหญ%า 
1.5 พัฒนาและแก%ไขปMญหาสิ่งแวดล%อม - จํานวนเจ%าหน%าท่ีปฏิบัติงาน 
1.6 ดูแลความสะอาดและรักษาความปลอดภัยตลาด
สดเทศบาล 

- จํานวนเจ%าหน%าท่ีปฏิบัติงาน 

1.7 ปรับปรุงตลาดสดเทศบาล - จํานวนครั้งท่ีปรับปรุง 
1.8 พัฒนาและพิทักษ6สิ่งแวดล%อมในชุมชน - จํานวนชุมชนท่ีรถเก็บขยะเข%าไม�ถึง 
1.9 รักษาสิ่งแวดล%อมและทรัพยากรธรรมชาติ - จํานวนคู คลองท่ีได%รับการพัฒนา 
1.10 กําจัดขยะพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องเขตเทศบาล - จํานวนหน�วยงานอ่ืนท่ีมาใช%บริการ 
1.11 บําบัดน้ําเสียและลดภาวะด%านกลิ่นโดยใช% 
จุลินทรีย6ธรรมชาติ 

- กลุ�มเป>าหมายได%รับการบําบัดไม�น%อยกว�า 50   
  แห�งต�อปG 

1.12 บริหารจัดการขยะชุมชนโดยใช%เทคโนโลยี 
RDF 

- จํานวนแห�งจัดการขยะชุมชนโดยใช%เทคโนโลยี   
  RDF 

1.13 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ 
รายละเอียดระบบศูนย6กําจัดขยะแบบครบวงจร  
ระยะท่ี 2 

- จํานวนแห�ง 
 

1.14 จัดหาครุภัณฑ6สําหรับการจัดการขยะและ 
สิ่งปฏิกูล 
1.15 ดูแลและบํารุงรักษาระบบรวบรวมและระบบ 
ระบบบําบัดน้ําเสีย 

- จํานวนครุภัณฑ6สําหรับการจัดการขยะและสิ่ง 
  ปฏิกูลท่ีจัดซ้ือ 
- จํานวนระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

1.16 ก�อสร%างระบบบําบัดสิ่งปฏิกูล - จํานวนแห�งก�อสร%างระบบบําบัดสิ่งปฏิกูล 
2. เทศบาลสีเขียว โดยจัดพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมข้ึน
ครอบคลุมในเขตเทศบาลเพ่ือลดมลพิษ 
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
2.1 ก�อสร%าง หรือปรับปรุงสวนหย�อม ในเขตเทศบาล 

 
 
 
- จํานวนสวนหย�อมท่ีก�อสร%างหรือปรับปรุง 

 
2.2 ปลูกต%นไม%เกาะกลางถนนและบริเวณอ่ืนๆ - จํานวนถนนท่ีปลูกต%นไม% 
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หน/วยงานรับผิดชอบหลัก   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล%อม  สํานักการช�าง กองสวัสดิการสังคม 
 

ความเช่ือมโยง 
 ยุทธศาสตร�จังหวัด 
  ยุทธศาสตร�ท่ี 3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา สิ่งแวดล%อมและพลังงานมี   
                                                     ประสิทธิภาพ  เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและการใช%พลังงานสะอาด 

ยุทธศาสตร�ท่ี 4   การสร%างความม่ันคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข%มแข็ง 
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เป&าประสงค�ท่ี   3.   ประชาชนได%รับการบริการด%านสาธารณสุขอย�างท่ัวถึง   และมีความรู%ด%านการป>องกัน  
                           ควบคุมโรค   สุขอนามัยในการบริโภค  
 

ตัวช้ีวัดระดับเป&าประสงค� 
1. จํานวนผู%ปTวยเอดส6 
2. จํานวนผู%ปTวยวัณโรค 
3. จํานวนครั้งจัดกิจกรรมรณรงค6ป>องกันโรคติดต�อ 
4. จํานวนผู%มารับบริการทันตสุขภาพ 
5. จํานวนเจ%าหน%าท่ีปฏิบัติงานโรงพยาบาลและศูนย6บริการสาธารณสุข 
6. จํานวนวัสดุและครุภัณฑ6ท่ีจัดซ้ือ 
7. จํานวนครั้งอบรมชุมชน 
8. จํานวนครั้งจัดกิจกรรม 
9. จํานวนครั้งจัดประชุมเพ่ือยกระดับโรงพยาบาล 
10. จํานวนครั้งท่ีอบรมจัดทําแผนยุทธศาสตร6ด%านสาธารณสุข 
11. จํานวนผู%มารับบริการแพทย6แผนไทย 
12. จํานวนผู%มารับบริการกายภาพบําบัด 
13. จํานวนผู%ปTวยในโครงการ 30,000 เตียง 
14. จํานวนครั้งท่ีก�อสร%างหรือปรับปรุงโรงพยาบาลหรือศูนย6บริการสาธารณสุขเทศบาล 
15. จํานวนผู%มารับบริการศูนย6บริการสาธารณสุข 
16. จํานวนเจ%าหน%าท่ีปฏิบัติงาน 
17. จํานวนเขียงท่ีจําหน�ายเนื้อสัตว6ในตลาดภายในเขตเทศบาล 
18. จํานวนชุมชนท่ีได%รับสุ�มสํารวจป>องกันและควบคุมสัตว6และแมลงพาหะนําโรค 
19. จํานวนครั้งอบรมผู%ประกอบกิจการร%านอาหาร 
20. จํานวนผู%ประกอบกิจการร%านอาหารเข%าอบรม 
21. จํานวนสุนัข และแมวท่ีฉีดวัคซีน 
22. จํานวนสุนัขและแมวท่ีผ�าตัดทําหมัน 
23. จํานวนสถานประกอบการ 
24. จํานวนครั้งอบรมเจ%าของหรือตัวแทนผู%ประกอบกิจการตลาด และตัวแทนผู%ขายของใน

ตลาด 
25. จํานวนผู%เข%าอบรมกลุ�มเสี่ยงจากสถานประกอบการ 
26. จํานวนโรงเรียนได%รับการตรวจประเมินสุขลักษณะทางด%านกายภาพ 
27. จํานวนครั้งอบรมเก่ียวกับการสุขาภิบาลอาหาร 
28. จํานวนผู%จําหน�ายอาหารริมบาทวิถีเข%าอบรมเก่ียวกับการสุขาภิบาลอาหาร 
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แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ� 
3. ยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลให�มีคุณภาพการ
บริการเทียบเท/าโรงพยาบาลเอกชน 
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
3.1 ควบคุมป>องกันโรคเอดส6การควบคุมผู%ติดเชื้อ
และผู%ได%รับผลกระทบจากเอดส6 

 
 
 
- จํานวนผู%ปTวยเอดส6ได%รับการดูแล 100% 

 
3.2 ควบคุมป>องกันโรควัณโรคและดูแลผู%ปTวยแบบมี
พ่ีเลี้ยง 

- จํานวนผู%ปTวยวัณโรค 
 

3.3 รณรงค6ควบคุมป>องกันโรคติดต�อ - จํานวนครั้งจัดกิจกรรมรณรงค6ควบคุมป>องกัน   
  โรคติดต�อ 

3.4 ส�งเสริมทันตสุขภาพ - จํานวนผู%มารับบริการทันตสุขภาพ 
3.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการให%บริการของ
โรงพยาบาลและศูนย6บริการสาธารณสุข 

- จํานวนเจ%าหน%าท่ีปฏิบัติงานโรงพยาบาลและ
ศูนย6บริการสาธารณสุข 

3.6 จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ6สําหรับโรงพยาบาลและ
ศูนย6บริการสาธารณสุข 

- จํานวนวัสดุและครุภัณฑ6ท่ีจัดซ้ือ 
 

3.7 พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล - จํานวนครั้งอบรมชุมชน 
3.8 ดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท%องถ่ินเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

- จํานวนครั้งจัดกิจกรรม 

3.9 ยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลให%เป\น
โรงพยาบาลท่ีผ�านรับรองคุณภาพ 

- จํานวนครั้งท่ีจัดประชุมเพ่ือยกระดับโรงพยาบาล 
 

3.10 จัดทําแผนยุทธศาสตร6ด%านสาธารณสุข - จํานวนครั้งอบรมจัดทําแผนยุทธศาสตร6ด%าน 
  สาธารณสุข 

3.11 การบริการแพทย6แผนไทยในสถานพยาบาล - จํานวนผู%มารับบริการแพทย6แผนไทย 
3.12 การบริการกายภาพบําบัดในสถานพยาบาล - จํานวนผู%มารับบริการกายภาพบําบัด 
4.จัดให�มีโรงพยาบาล 4 มุมเมือง 
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
4.1 ให%บริการผู%ปTวย 30,000 เตียง 

 
 
- จํานวนผู%ปTวยในโครงการ 

4.2 ก�อสร%าง หรือปรับปรุง อาคารโรงพยาบาล 
ศูนย6บริการสาธารณสุข และอาคารประกอบอ่ืนๆ 

- จํานวนครั้งท่ีก�อสร%างหรือปรับปรุง 
 

4.3 ศูนย6บริการสาธารณสุขต%นแบบ - จํานวนผู%มารับบริการศูนย6บริการสาธารณสุข 
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แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ� 
5. ส/งเสริมและสนับสนุนให�ภาคส/วนต/างๆ 
ตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลรักษาอนามัย
ส่ิงแวดล�อม 
โดยมีโครงการภายใต%แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
5.1 เมืองนครอาหารปลอดภัย 

 
 
 
- กลุ�มเป>าหมายได%รับการตรวจอย�างน%อย 1 ครั้งต�อปG 

5.2 เขียงจําหน�ายเนื้อสัตว6อนามัยและตลาดสด 
ถูกสุขลักษณะ 

- ตัวอย�างเนื้อสัตว6ท่ีตรวจผ�านเกณฑ6มาตรฐาน     
  100% 

5.3 ป>องกันและควบคุมสัตว6และแมลง 
พาหะนําโรค 

 - จํานวนชุมชนท่ีได%สุ�มตรวจป>องกันและควบคุม   
  สัตว6 และแมลงพาหะนําโรค 

5.4 ร%านอาหารปลอดภัยใส�ใจสุขภาพ 
 

- จํานวนผู%ประกอบกิจการร%านอาหารเข%าอบรม 
- จํานวนครั้งอบรมผู%ประกอบกิจการร%านอาหาร 

5.5 ป>องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ%าและลดจํานวน
ประชากรสุนัขจรจัด 

- จํานวนสุนัข และแมวท่ีฉีดวัคซีน 
- จํานวนสุนัขและแมวท่ีผ�าตัดทําหมัน 

5.6 สํารวจสถานประกอบการในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 

- จํานวนสถานประกอบการ 
 

5.7 ส�งเสริมและพัฒนาตลาดสดน�าซ้ือ - จํานวนครั้งอบรม 
5.8 อบรมกลุ�มเสี่ยงจากสถานประกอบการ 
และการส�งเสริมสุขภาพ 

- จํานวนผู%เข%าอบรมกลุ�มเสี่ยงจากสถานประกอบการ 
  และการส�งเสริมสุขภาพ 
 

5.9 พัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร 
ในสถานศึกษา 

- จํานวนโรงเรียนได%รับการตรวจประเมินสุขลักษณะ   
  ทางด%านกายภาพ 

5.10 พัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลริมบาทวิถี - จํานวนครั้งอบรมเก่ียวกับสุขาภิบาลอาหาร 
- จํานวนผู%จําหน�ายอาหารริมบาทวิถีเข%าอบรม  
  เก่ียวกับสุขาภิบาลอาหาร 

 
หน/วยงานรับผิดชอบหลัก   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล%อม  กองการแพทย6 

 

ความเช่ือมโยง 
 ยุทธศาสตร�จังหวัด 
  ยุทธศาสตร�ท่ี 3   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา สิ่งแวดล%อมและพลังงานมี   
                                                      ประสิทธิภาพ  เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและการใช%พลังงานสะอาด 

ยุทธศาสตร�ท่ี 4   การสร%างความม่ันคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข%มแข็ง 
 
 



ยุทธศาสตร
ที่ 1 ด�านการเมืองการบริหาร

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน
ยุทธศาสตร
ที่ 4 ยุทธศาสตร
ที่ 5 ยุทธศาสตร
ที่1 เป$าประสงค
ที่ 1 - จํานวน 10 10 10 10 10 แนวทางที่ 1 - จํานวน ป�ละ 10 - ศูนย�เทคโน กองวิชาการฯ ทุกส�วน

การสร างความ การเสริมสร าง ด านการเมือง ประชาชน เจ าหน าที่ คน คน คน คน คน ยึดหลัก เจ าหน าที่ คน โลยีและสาร ราชการ

มั่นคงบนพื้น ธรรมาภิบาล การบริหาร ได รับข�าวสาร ดูแลระบบ ธรรมาภิบาล ดูแลระบบ สนเทศของ

ฐานชุมชน และการบริ ที่รวดเร็ว ICT. ในการบริหาร ICT. เทศบาล

แบบ ยท.04 - 174 -

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เป$าประสงค

จากพันธกิจ

โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

เข มแข็ง หารกิจการ ทันสมัย และ จัดการเทศ (ศูนย� ICT.)

บ านเมืองที่ดี มีประสิทธิ บาลด วยหลัก

ภาพ - จํานวน 7 7 7 7 7 นิติธรรม คุณ - จํานวน ป�ละ 7 คน - ดําเนินงาน กองวิชาการฯ ทุกส�วน

เจ าหน าที่ คน คน คน คน คน ธรรม ความ เจ าหน าที่ วิทยุกระจาย ราชการ

ปฏิบัติงาน คุ มค�า โปร�ง ปฏิบัติงาน เสียงเทศบาล

วิทยุฯ ใส ตรวจสอบ วิทยุฯ นครนครศรี

ได  ความรับ ธรรมราช

ผิดชอบ และ

การมีส�วน

ร�วมของ

ประชาชน



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน

- จํานวน 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 - จํานวน 120,000 - ประชา กองวิชาการฯ ทุกส�วน

วารสาร เล�ม เล�ม เล�ม เล�ม เล�ม วารสาร เล�ม สัมพันธ� ราชการ
ประชาสัม ประชาสัม กิจกรรม

พันธ� พันธ� เทศบาล

- จํานวน 3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง - จํานวน 15
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เป$าประสงค

จากพันธกิจ

โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

ครั้งจัดแถลง ครั้งจัดแถลง ครั้ง

ข�าวเทศบาล ข�าวเทศบาล

พบสื่อมวล พบสื่อมวล

ชน ชน

- จํานวน 20 20 20 20 20 - จํานวน ป�ละ 20

กิจกรรมที่ กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรมที่ กิจกรรม

ประชาสัม ประชาสัม

พันธ�โดยรถ พันธ�โดยรถ

เคลื่อนที่ เคลื่อนที่

- จํานวนปEาย 1 ปEาย 1 ปEาย 1 ปEาย 1 ปEาย 1 ปEาย - จํานวนปEาย ป�ละ 1 ปEาย - ติดตั้ง ปรับ กองวิชาการฯ ทุกส�วน

หรือจอที่ติด 1 จอ 1 จอ 1 จอ 1 จอ 1 จอ หรือจอที่ติด ป�ละ 1 จอ ปรุงปEายหรือ ราชการ

ตั้งหรือปรับ ตั้งหรือปรับ จอประชา

ปรุง ปรุง สัมพันธ�



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน
ยุทธศาสตร
ที่ 4 ยุทธศาสตร
ที่ 5 ยุทธศาสตร
ที่ 1 เป$าประสงค
ที่ 2 - จํานวนครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง แนวทางที่ 2 - จํานวนครั้ง  20 ครั้ง - จัดทําแผน กองวิชาการฯ ทุกส�วน

การสร างความ การเสริมสร าง ด านการเมือง เปFดโอกาส ประชาชนมี บริหารจัด ประชาชนมี งบประมาณ ราชการ

มั่นคงบนพื้น ธรรมาภิบาล การบริหาร ให ประชาชน ส�วนร�วมใน การเทศบาล ส�วนร�วมใน และการติด

ฐานชุมชน และการบริ เข ามามีส�วน การจัดทํา แบบระบบ การจัดทํา ตามประเมิน

เข มแข็ง หารกิจการ ร�วมในการ แผนฯ เปFดโดยการส�งแผนฯ ผล
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เป$าประสงค

จากพันธกิจ

โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

บ านเมืองที่ดี บริหารจัดการ - จํานวน 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง เสริมและ - จํานวน  10 ครั้ง

ตั้งแต�ร�วมคิด ครั้งจัดทํางบ สนับสนุนให ครั้งจัดทํางบ

ร�วมทํา ร�วม ประมาณ ประชาชนเข า ประมาณ

ตรวจสอบ - จํานวนครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง มามีส�วนร�วม - จํานวนครั้ง 20 ครั้ง

และประเมิน ที่ติดตาม ในการบริหาร ที่ติดตาม

ผล ประเมินผล จัดการฯ ประเมินผล

- จํานวน 200 200 200 200 200 - จํานวน ป�ละ 200 - จัดเก็บภาษี สํานักการ ทุกส�วน

จัดเก็บภาษี ราย ราย ราย ราย ราย จัดเก็บภาษี ราย นอกสถานที่ คลัง ราชการ

นอกสถานที่ นอกสถานที่



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน

- จํานวนปEาย 2 ปEาย 2 ปEาย 2 ปEาย 2 ปEาย 2 ปEาย - จํานวนปEาย 10 ปEาย - ประชาสัม สํานักการ ทุกส�วน

ประชาสัมพันธ� ประชาสัมพันธ� พันธ�การจัด คลัง ราชการ

- จํานวน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 - จํานวน 25,000 เก็บภาษี

เอกสารประ ฉบับ ฉบับ ฉบับ ฉบับ ฉบับ เอกสารประ ฉบับ

ชาสัมพันธ� ชาสัมพันธ�
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เป$าประสงค

จากพันธกิจ

โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

- จํานวนเจ า 20 20 20 20 20 - จํานวนเจ า ป�ละ 20 - เพิ่มประสิทธิ สํานักการ ทุกส�วน

หน าที่ที่จัด คน คน คน คน คน หน าที่ที่จัด คน ภาพการบริหาร คลัง ราชการ

จ างเพิ่มขึ้น จ างเพิ่มขึ้น งานคลัง

- จํานวนเจ า 20 20 20 20 20 - จํานวนเจ า ป�ละ 20 - ปรับปรุง สํานักการ ทุกส�วน

หน าที่ปฏิบัติ คน คน คน คน คน หน าที่ปฏิบัติ คน แผนที่ภาษีและ คลัง ราชการ

งาน งาน ทะเบียนทรัพย�

สิน

- จํานวนเจ า 33 33 33 33 33 - จํานวนเจ า ป�ละ 33 - เพิ่มประสิทธิ สํานักปลัด ทุกส�วน

หน าที่ที่จัด คน คน คน คน คน หน าที่ที่จัด คน ภาพการบริการ เทศบาล ราชการ

จ างเพิ่มขึ้น จ างเพิ่มขึ้น ประชาชน



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน

- จํานวนครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง - จํานวนครั้ง 20 ครั้ง - รับฟKงความ กองวิชาการฯ ทุกส�วน

จัดทําประชา จัดทําประชา คิดเห็นและ ราชการ

พิจารณ� พิจารณ� ประชาพิจารณ�

- จํานวนครั้ง 1 ครั้ง  -  -  -  - - จํานวนครั้ง 1 ครั้ง - เลือกตั้ง สํานักปลัด ทุกส�วน

เลือกตั้งนายก เลือกตั้งนายก นายกเทศมนตรี เทศบาล ราชการ
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เป$าประสงค

จากพันธกิจ

โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

เทศมนตรี เทศมนตรี และสมาชิก

และสมาชิก และสมาชิก สภาเทศบาล

สภาเทศบาล สภาเทศบาล



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน
ยุทธศาสตร
ที่ 4 ยุทธศาสตร
ที่ 5ยุทธศาสตร
ที่1 เป$าประสงค
ที่ 3 - จํานวนครั้ง 8 ครั้ง 8 ครั้ง 8 ครั้ง 8 ครั้ง 8 ครั้ง แนวทางที่ 3 - จํานวนครั้ง 40 ครั้ง - อบรมสัมมนา หน�วยงาน ทุกส�วน

การสร างความ การเสริมสร าง ด านการเมือง บุคลากรทุก จัดอบรม เสริมสร าง จัดอบรม ผู บริหาร พนัก ต�างๆ ราชการ

มั่นคงบนพื้น ธรรมาภิบาล การบริหาร ระดับมี ศักยภาพ งาน และลูก

ฐานชุมชน และการบริ ศักยภาพใน บุคลากรของ จ างเทศบาล

เข มแข็ง หารกิจการ การบริหาร - จํานวนผู  1 คน  1 คน  1 คน  1 คน  1 คน เทศบาลทุก - ผู สนับสนุน ป�ละ 1 คน - ทุนการศึกษา สํานักปลัด ทุกส�วน
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เป$าประสงค

จากพันธกิจ

โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

บ านเมืองที่ดี และปฏิบัติ รับทุนการ ระดับอย�าง ขอรับทุนการ เทศบาล ราชการ

งานอย�างมี ศึกษา ต�อเนื่องเพื่อ ศึกษาได รับ

ประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิ ทุนการศึกษา

ภาพและประ 100%

- จํานวน 15 15 15 15 15 สิทธิผล - จํานวน 75 - จัดซื้อคอม หน�วยงาน ทุกส�วน

คอมพิวเตอร� เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง คอมพิวเตอร� เครื่อง พิวเตอร�และ ต�างๆ ราชการ

และอุปกรณ� และอุปกรณ� อุปกรณ�อื่นๆ

อื่นๆ ที่จัดซื้อ อื่นๆ ที่จัดซื้อ

- จํานวน 30 30 30 30 30 - จํานวน 150 - จัดซื้อวัสดุ หน�วยงาน ทุกส�วน

วัสดุและครุ รายการ รายการ รายการ รายการ รายการ วัสดุและครุ รายการ และครุภัณฑ� ต�างๆ ราชการ

ภัณฑ�ที่จัดซื้อ ภัณฑ�ที่จัดซื้อ ต�างๆ



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน

- จํานวนครั้ง 6 ครั้ง 6 ครั้ง 6 ครั้ง 6 ครั้ง 6 ครั้ง - จํานวนครั้ง 30 - ก�อสร างหรือ หน�วยงาน ทุกส�วน

ที่ก�อสร าง ที่ก�อสร าง ครั้ง ปรับปรุงอาคาร ต�างๆ ราชการ

หรือปรับปรุง หรือปรับปรุง ปฏิบัติงาน

บริเวณสํานัก

งานหรืออา
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เป$าประสงค

จากพันธกิจ

โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

คารประกอบ

อื่นๆ



ยุทธศาสตร
ที่ 2 ด�านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน
ยุทธศาสตร
ที่ 4 ยุทธศาสตร
ที่3 ยุทธศาสตร
ที่2 เป$าประสงค
ที่ 1 - จํานวน 10,054 11,000 12,000 13,000 14,000  แนวทางที่ 1 - จัดเก็บข อ - สํารวจและ กองสวัสดิการ ทุกส�วน

การสร างความ การพัฒนา ด านสวัสดิการ ประชาชน ครัวเรือนที่ ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน น อมนําหลัก มูลได อย�าง จัดเก็บข อมูล สังคม ราชการ

มั่นคงบนพื้น สังคมและ สังคมและ มีคุณภาพ สํารวจและ ปรัชญาเศรษฐ น อย 70% พื้นฐานเพื่อการ

ฐานชุมชน คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต ชีวิตที่ดี ชุม จัดเก็บข อมูล กิจพอเพียง ของครัวเรือน พัฒนาคุณภาพ
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61 62 63

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เป$าประสงค

จากพันธกิจ

โครงการ/
กิจกรรม59 60

เข มแข็ง ชนเข มแข็ง เปTนแนวทาง ในชุมชนเขต ชีวิตประชาชน

บนฐาน ในการยกระ เทศบาล ในเขตเทศบาล

เศรษฐกิจ - จํานวน 18 18 18 18 18 ดับคุณภาพ -การประสาน ป�ละ 12 - พัฒนาและ กองสวัสดิการ ทุกส�วน

พอเพียง เจ าหน าที่ คน คน คน คน คน ชีวิต และเสริมงานสามารถ ครั้ง สนับสนุนการ สังคม ราชการ

ประสานงาน สร างความ ตอบสนอง ทํางานของ

ชุมชน เข มแข็งให ความต องการ องค�กรชุมชน

กับชุมชน ชุมชน 100%

- จํานวน 915 915 915 915 915 - คณะกรรม ป�ละ 915 - สัมมนาและ กองสวัสดิการ ทุกส�วน

คณะกรรม คน คน คน คน คน การมีความรู คน พัฒนาศักยภาพ สังคม ราชการ

การชุมชน ในบทบาท ชุมชน

เข าร�วม หน าที่ 

ประชุม 100%



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน

- จํานวน 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - ประชาชน 5 ครั้ง - พัฒนาและ กองสวัสดิการ ทุกส�วน

ครั้งฝVกอบรม ในชุมชนเขต ฝVกอบรมอาสา สังคม ราชการ

อาสาสมัคร เทศบาลฯ สมัครพลังแผ�น

- จํานวน 200 200 200 200 200 ตระหนักถึง ป�ละ 200 ดินเอาชนะ

ผู เข าอบรม คน คน คน คน คน โทษของ คน ยาเสพติด
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โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

เป$าประสงค

จากพันธกิจ

ยาเสพติด

100%

- จํานวนครั้ง 12 12 12 12 12 - การแพร� ป�ละ 12 - ฝVกอบรม กองสวัสดิการ ทุกส�วน

อบรมคณะ ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ระบาดของ ครั้ง สมัชชาชุมชน สังคม ราชการ

กรรมการ ยาเสพติด ในเขตเทศบาล

สมัชชา ในพื้นที่ชุม

ชนเขต

เทศบาลฯ 

ลดความ

รุนแรงลง 

60%



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน

- จํานวนครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - จํานวนครั้ง 5 ครั้ง - ฝVกอบรมและ กองสวัสดิการ ทุกส�วน

อบรม อบรม พัฒนาศักยภาพ สังคม ราชการ

องค�กรมุสลิม

ในเขต
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เป$าประสงค

จากพันธกิจ

โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

เทศบาลฯ

- จํานวน 915 915 915 915 915 - คณะกรรม ป�ละ 915 - ฝVกอบรม กองสวัสดิการ ทุกส�วน

คณะกรรม คน คน คน คน คน การมีความรู คน พัฒนาคณะ สังคม ราชการ

การชุมชน ในบทบาท กรรมการชุม

เข าร�วม หน าที่ ชนในเขต

ประชุม 100% เทศบาลฯ

- จํานวน 300 300 300 300 300 แนวทางที่ 2 - ผู สูงอายุใน ป�ละ 300 - ศูนย�ส�งเสริม กองสวัสดิการ ทุกส�วน

ผู สูงอายุเข า คน คน คน คน คน จัดตั้งศูนย� ศูนย�ส�งเสริมฯ คน สุขภาพและ สังคม ราชการ

ร�วมกิจกรรม ชุมชน แม�บ านร�วมกิจกรรม พัฒนาศักยภาพ

อสม.และ ไม�น อยกว�า ผู สูงอายุ

ผู สูงอายุแบบ 80%

บูรณาการ



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน

- จํานวน 500 500 500 500 500 - องค�กรสตรี ป�ละ 500 - พัฒนาศักย กองสวัสดิการ ทุกส�วน

สตรีเข าร�วม คน คน คน คน คน มีการรวม คน ภาพองค�กร สังคม ราชการ

กิจกรรม กลุ�มอย�าง สตรีในเขต

ต�อเนื่อง เทศบาล

100%

59 60 61 62 63
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เป$าประสงค

จากพันธกิจ

โครงการ/
กิจกรรม

- จํานวน 300 300 300 300 300 - จํานวน ป�ละ 300 - ส�งเสริมและ กองการแพทย� ทุกส�วน

อสม.เข ารับ คน คน คน คน คน อสม.เข ารับ คน พัฒนาศักยภาพ ราชการ

การอบรม การอบรม อสม.

ไม�น อยกว�า

90%

- จํานวน 300 300 300 300 300 - จํานวน ป�ละ 300 - ประชุมวิชา กองการแพทย� ทุกส�วน

อสม.เข าร�วม คน คน คน คน คน อสม.เข าร�วม คน การเนื่องใน ราชการ

กิจกรรม ไม�น อยกว�า วัน อสม.

90%



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน

- จํานวนผู 10,671 10,671 10,671 10,671 10,671 แนวทางที่ 3 - ผู สูงอายุ 10,671 - ช�วยเหลือสง กองสวัสดิการ ทุกส�วน

สูงอายุที่ได คน คน คน คน คน สนับสนุน ผู พิการ ผู ปWวย คน เคราะห�ผู สูง สังคม ราชการ

รับเบี้ยยังชีพ การให การ เอดส� ที่มี อายุ/ผู พิการ/

- จํานวนผู 1,426 1,426 1,426 1,426 1,426 สงเคราะห� สิทธิ์ได รับ 1,426 ผู ปWวยเอดส�

พิการที่ได คน คน คน คน คน ผู ด อยโอกาส เบี้ยยังชีพ คน
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เป$าประสงค

จากพันธกิจ

โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

รับเบี้ยยังชีพ ทางสังคม ได รับเบี้ย

- จํานวนผู 550 550 550 550 550 อย�างทั่วถึง ยังชีพ 550

ปWวยเอดส�ที่ได คน คน คน คน คน และเปTนธรรม 100% คน

รับเบี้ยยังชีพ ได แก� เด็ก

สตรี ผู สูงอายุ

คนพิการ



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน

- จํานวน 10 10 10 10 10 - ผู ยากไร ที่ ป�ละ 10 - ช�วยเหลือ กองสวัสดิการ ทุกส�วน

ประชาชนที่ คน คน คน คน คน ขอรับความ คน ประชาชนยาก สังคม ราชการ

ได รับความ ช�วยเหลือได จนด านการ

ช�วยเหลือ รับการช�วย รักษาพยาบาล

เหลือ และการนําผู 
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เป$าประสงค

จากพันธกิจ

โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

100% ปWวยส�งต�อ

- จํานวนผู 70 70 70 70 70 - ผู ยากไร และ ป�ละ 70 - สงเคราะห� กองสวัสดิการ ทุกส�วน

ยากไร  และ คน คน คน คน คน ผู ประสบภัย คน ผู ประสบสาธา สังคม ราชการ

ผู ประสบภัย ที่ขอรับการ รณภัยและ

ที่ได รับการ ช�วยเหลือ ครอบครัวผู 

ช�วยเหลือ ได รับการ ยากไร ใน

ช�วยเหลือ ชุมชน

100%

- จํานวนนผู 30 30 30 30 30 - ผู สูงอายุ ป�ละ 30 - จัดหากาย กองสวัสดิการ ทุกส�วน

สูงอายุ และ คน คน คน คน คน และผู พิการที่ คน อุปกรณ�สําหรับ สังคม ราชการ

ผู พิการที่ได ที่ขอรับกาย ผู สูงอายุ/ผู 

รับกายอุป อุปกรณ�ได พิการที่ยากไร 

กรณ� รับการช�วย



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน

เหลือ 

100%

- จํานวน 62 62 62 62 62 - ผู สูงอายุที่ ป�ละ 62 - อบรมอาสา กองสวัสดิการ ทุกส�วน

อาสาสมัคร คน คน คน คน คน ต องเข าไปดู คน สมัครดูแลผู สังคม ราชการ

- จํานวนผู 305 305 305 305 305 แลใกล ชิดได ป�ละ 305 สูงอายุที่บ าน
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เป$าประสงค

จากพันธกิจ

โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

สูงอายุที่ต อง คน คน คน คน คน รับการดูแล คน (อผส.)

เข าไปดูแล จาก อผส.

ใกล ชิด 100%

- จํานวนนผู 20 20 20 20 20 - จํานวนนผู ป�ละ 20 - ติดตามเยี่ยม กองสวัสดิการ ทุกส�วน

ต องขังที่ได คน คน คน คน คน ต องขังที่ได คน บ านส�งเสริมอา สังคม ราชการ

รับการปล�อย รับการปล�อย ชีพและการมี

ตัวและได รับ ตัวและได รับ รายได ของผู 

การติดตาม การติดตาม ด อยโอกาส

เยี่ยมบ าน เยี่ยมบ าน ประเภทผู ต อง

100% ขังที่ได รับการ

ปล�อยตัว



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน

- จํานวนผู 150 150 150 150 150 - จํานวน ป�ละ 150 - เสริมสร าง กองสวัสดิการ ทุกส�วน

ประกอบการ คน คน คน คน คน ผู เข าอบรม คน พัฒนาสภาพ สังคม ราชการ

ภาคเอกชน/ มีความรู ด าน แวดล อมเอื้อ

ภาคประชา พัฒนาสภาพ ต�อการดํารง

ชนเข าอบรม แวดล อมเอื้อ ชีพผู สูงอายุผู 
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เป$าประสงค

จากพันธกิจ

โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

ต�อการดํารง พิการในสังคม

ชีพไม�น อย ในภาคเอกชน

กว�า 80 %

- จํานวน 36 38 40 42 44 - จํานวน เพิ่มขึ้นป�ละ - จัดลานกีฬา กองสวัสดิการ ทุกส�วน

ชุมชนที่มีลาน ชุมชน ชุมชน ชุมชน ชุมชน ชุมชน ชุมชนที่มีลาน 2 ชุมชน ที่เอื้อต�อผู พิ สังคม ราชการ

กีฬาที่เอื้อต�อ กีฬาที่เอื้อต�อ การในชุมชน

ผู พิการ ผู พิการ

- จํานวนคน 100 100 100 100 100 - จํานวนคน ป�ละ 100 - อบรมและ กองสวัสดิการ ทุกส�วน

พิการและผู คน คน คน คน คน พิการและผู คน ฟ[\นฟูศักยภาพ สังคม ราชการ

ดูแลคนพิการ ดูแลคนพิการ ในการประกอบ

เข าอบรม เข าอบรม อาชีพของคน

ไม�น อยกว�า พิการในเขต

80% เทศบาล



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน

- จํานวน 20 20 20 20 20 - ผู เข าอบรม ป�ละ 20 คน - อบรมให กองสวัสดิการ ทุกส�วน

เจ าหน าที่ คน คน คน คน คน เข าใจการ ความรู ด าน สังคม ราชการ

ของสมาคม ปฏิบัติงาน ฌาปนกิจ

เข าอบรม ด านฌาปน สงเคราะห�

กิจ 100%
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เป$าประสงค

จากพันธกิจ

โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

- จํานวนครั้ง 4 4 4 4 4 แนวทางที่ 4 - จํานวนครั้ง 20 ครั้ง - เทศบาลพบ กองสวัสดิการ ทุกส�วน

ที่จัดกิจกรรม ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ส�งเสริมและ ที่จัดกิจกรรม ประชาชนเพื่อ สังคม ราชการ

เทศบาลพบ สนับสนุนการ เทศบาลพบ บริการและ

ประชาชน แก ไขปKญหา ประชาชน พัฒนา

- จํานวนหุ น 97,000 97,000 97,000 97,000 97,000 ความยากจน - จํานวนหุ น 97,000 - สถาบันการ กองสวัสดิการ ทุกส�วน

หุ น หุ น หุ น หุ น หุ น อย�างยั่งยืน หุ น เงินชุมชน สังคม ราชการ

โดยการสร าง เทศบาลนคร

งาน สร าง นครศรีธรรมราช

- จํานวน 14,100 14,100 14,100 14,100 14,100 อาชีพ สร าง - จํานวน 14,100 - สนับสนุนการ กองสวัสดิการ ทุกส�วน

สมาชิกกอง ราย ราย ราย ราย ราย รายได  และ สมาชิกกอง ราย ดําเนินงาน สังคม ราชการ

ทุนสวัสดิการ ลดรายจ�าย ทุนสวัสดิการ สวัสดิการ

ชุมชน ของประชาชน ชุมชน ชุมชน



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน

- จํานวนเด็ก 871 871 871 871 871 แนวทางที่ 5 - จํานวนเด็ก 871 - เสริมสร าง สํานักการ ทุกส�วน

เล็กในศูนย� คน คน คน คน คน สร างศูนย� เล็กในศูนย� คน การเรียนรู และ ศึกษา ราชการ

พัฒนาเด็ก พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาเด็ก พัฒนาเด็กเล็ก

เล็ก ในชุมชน เล็ก

- จํานวน 20 20 20 20 20 - จํานวน 20
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เป$าประสงค

จากพันธกิจ

โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

ศูนย�พัฒนา ศูนย� ศูนย� ศูนย� ศูนย� ศูนย� ศูนย�พัฒนา ศูนย�

เด็กเล็ก เด็กเล็ก

- จํานวนครู 42 42 42 42 42 - จํานวนครู ป�ละ 42 - พัฒนาครูผู สํานักการ ทุกส�วน

ศูนย�พัฒนา คน คน คน คน คน ศูนย�พัฒนา คน ดูแลเด็กศูนย� ศึกษา ราชการ

เด็กเล็กที่เข า เด็กเล็กที่เข า พัฒนาเด็กเล็ก

อบรม อบรม

- จํานวน 20 20 20 20 20 - จํานวน 20 - พัฒนาศูนย� สํานักการ ทุกส�วน

แหล�งเรียนรู แหล�ง แหล�ง แหล�ง แหล�ง แหล�ง แหล�งเรียนรู แหล�ง พัฒนาเด็กเล็ก ศึกษา ราชการ

เรียนรู เรียนรู เรียนรู เรียนรู เรียนรู เรียนรู เพื่อเปTนแหล�ง

เรียนรู และการ

ศึกษาตาม

อัธยาศัย



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน

- จํานวน 1 คน 1 คน 1 คน 1 คน 1 คน แนวทางที่ 6 - จํานวน ป�ละ 1 คน - พัฒนา สํานักการ ทุกส�วน

เจ าหน าที่ สนับสนุน เจ าหน าที่ บุคลากร ศึกษา ราชการ

กีฬาเข ารับ ให ประชาชน กีฬาเข ารับ (เจ าหน าที่)

อบรม ออกกําลังกาย อบรม

และเล�นกีฬา
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เป$าประสงค

จากพันธกิจ

โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

เพื่อเสริมสร าง

สุขภาพและ

พลานามัย

ที่ดี

- จํานวน 15 15 15 15 15 แนวทางที่ 7 - จํานวน ป�ละ 15 - ดูแลบํารุง สํานักการ ทุกส�วน

เจ าหน าที่ คน คน คน คน คน เพิ่มลานกีฬา/ เจ าหน าที่ คน รักษาสนาม ศึกษา ราชการ

ปฏิบัติงาน ลานสุขภาพ ปฏิบัติงาน กีฬาจังหวัด

ดูแลสนาม ในชุมชน ดูแลสนาม และสนาม

กีฬา และสนับ กีฬา ฟุตซอล

สนุนอุปกรณ� เทศบาล

กีฬา นครนครศรีฯ



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน

- จํานวนครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง - จํานวนครั้ง ป�ละ 2 ครั้ง - ก�อสร างหรือ สํานักการ ทุกส�วน

ที่ก�อสร าง ที่ก�อสร างหรือ ปรับปรุงสนาม ศึกษา ราชการ

หรือปรับปรุง ปรับปรุง กีฬาหรือลาน

สนามกีฬา สนามกีฬา กีฬาในเขต

เทศบาล
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เป$าประสงค

จากพันธกิจ

โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

- จํานวน 23 คน 23 คน 23 คน 23 คน 23 คน แนวทางที่ 8 - จํานวน ป�ละ 23 - รักษาความ สํานักปลัด ทุกส�วน

เจ าหน าที่ พัฒนาระบบ เจ าหน าที่ คน สงบเรียบร อย เทศบาล ราชการ

ปฏิบัติงาน การรักษา ปฏิบัติงาน และความมั่น

ดูแลรักษา ความปลอด ดูแลรักษา คงภายใน

ความสงบ ภัยในชีวิต ความสงบ เขตเทศบาล

และทรัพย�

สิน โดยใช 

เทคโนโลยีที่

ทันสมัย



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน

- จํานวนครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง - จํานวนครั้ง 10 ครั้ง - ตั้งจุดบริการ สํานักปลัด ทุกส�วน

ตั้งจุดบริการ ตั้งจุดบริการ ความปลอดภัย เทศบาล ราชการ

ทางถนนช�วง

เทศกาล

- จํานวนจุด 50 จุด 50 จุด 50 จุด 50 จุด 50 จุด - จํานวนจุด 250 - ติดตั้งกล อง กองวิชาการ ทุกส�วน
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เป$าประสงค

จากพันธกิจ

โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

ติดตั้งกล อง ติดตั้งกล อง จุด วงจรปFด CCTV. และแผนงาน ราชการ

CCTV. CCTV. ภายในเขต

เทศกาล

 - จํานวน 76 คน 76 คน 76 คน 76 คน 76 คน แนวทางที่ 9  - จํานวน ป�ละ 76 - เพิ่มประสิทธิ สํานักปลัด ทุกส�วน

เจ าหน าที่ที่ เพิ่มประ เจ าหน าที่ที่ คน ภาพการปEอง เทศบาล ราชการ

จ างเพิ่มขึ้น สิทธิภาพระ จ างเพิ่มขึ้น กันและบรรเทา

เพื่อปฏิบัติ บบการปEอง เพื่อปฏิบัติ สาธารณภัย

งาน กันและ งาน

- จํานวน 62 62 62 62 62 บรรเทา - จํานวน 62 ชุมชน - ปEองกันอัคคี สํานักปลัด ทุกส�วน

ชุมชนที่ได รับ ชุมชน ชุมชน ชุมชน ชุมชน ชุมชน สาธารณภัย ชุมชนที่ได รับ ภัยในชุมชน เทศบาล ราชการ

การปEองกัน การปEองกัน

อัคคีภัย อัคคีภัย



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน

- จํานวน 500 500 500 500 500 - จํานวน ป�ละ 500 - ฝVกอบรม สํานักปลัด ทุกส�วน

อาสาสมัคร คน คน คน คน คน อาสาสมัคร คน อาสาสมัครปEอง เทศบาล ราชการ

ที่อบรม ที่อบรม กันและบรรเทา

สาธารณภัย

- จํานวนจุด 50 50 50 50 50 - ประชาชน ป�ละ 50 จุด - ปEองกันและ สํานักปลัด ทุกส�วน
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เป$าประสงค

จากพันธกิจ

โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

บริการน้ํา จุด จุด จุด จุด จุด ที่ได รับความ บรรเทา เทศบาล ราชการ

เพื่อบรรเทา เดือดร อนได สาธารณภัย

ความเดือด รับการแก ไข 

ร อน 100%

- จํานวนครั้ง 5 5 5 5 5 - จํานวนครั้ง  25 ครั้ง - ส�งเสริมสนับ สํานักปลัด ทุกส�วน

ที่ อปพร.ร�วม ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ที่ อปพร.ร�วม สนุนกิจกรรม เทศบาล ราชการ

กิจกรรมต�างๆ กิจกรรมต�างๆ อปพร.เทศบาล

นครนครศรี

ธรรมราช



ยุทธศาสตร
ที่ 3 ด�านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน
ยุทธศาสตร
ที่ 5 ยุทธศาสตร
ที่3 ยุทธศาสตร
ที่3 เป$าประสงค
ที่1 - จํานวน 10 10 10 10 10 แนวทางที่ 1 - นักเรียนที่ ป�ละ 10 - แข�งขันคน สํานักการ ทุกส�วน

การพัฒนาสัง การพัฒนา ด านการศึกษา การศึกษา นักเรียนเข า คน คน คน คน คน พัฒนาการ เข าแข�งขัน คน เก�งเทศบาล ศึกษา ราชการ

คมแห�งการ สังคมและ ศาสนา ศิลปะ ระดับประถม แข�งขัน จัดการเรียน ประสบผล ระดับประเทศ

เรียนรู และ คุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ศึกษาได การสอน สําเร็จ 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เป$าประสงค

จากพันธกิจ

โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

ภูมิปKญญาเพื่อ ประเพณี มาตรฐาน แหล�งเรียนรู 100%

สร างคุณภาพ และเปTนที่ - จํานวน 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 และสนับสนุน - นักเรียนที่ ป�ละ 1000 - แข�งขันทักษะ สํานักการ ทุกส�วน

ของคนนคร พึงพอใจของ นักเรียนเข า คน คน คน คน คน การมีส�วน เข าแข�งขัน คน วิชาการระดับ ศึกษา ราชการ

ศรีธรรมราช ผู ปกครอง แข�งขันระดับ ร�วมในการ ประสบผล เทศบาล ระดับ

นักเรียน เทศบาล จัดการศึกษา สําเร็จ ภาค และ

- จํานวน 200 200 200 200 200 ทุกภาคส�วน 80% ป�ละ 200 ระดับประเทศ

นักเรียนเข า คน คน คน คน คน คน

แข�งขันระดับ

ภาค

- จํานวน 100 100 100 100 100 ป�ละ 100

นักเรียนเข า คน คน คน คน คน คน

แข�งขันระดับ

ประเทศ



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน

- จํานวน 10 10 10 10 10 - จํานวน 10 - การพัฒนา สํานักการ ทุกส�วน

โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน การจัดการ ศึกษา ราชการ

ศึกษาโดยใช 

โรงเรียนเปTน

ฐานในการ
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เป$าประสงค

จากพันธกิจ

โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

พัฒนาท องถิ่น

(SBMLD)

- จํานวน 30 30 30 30 30 - นักเรียนที่ ป�ละ 30 - สนับสนุน สํานักการ ทุกส�วน

นักเรียนเข า คน คน คน คน คน เข าแข�งขัน คน พัฒนาอัจฉริย ศึกษา ราชการ

แข�งขันความ ประสบผล ภาพนักเรียน

เปTนอัจฉริย สําเร็จ คนเก�งเทศบาล

ภาพ 80%

- จํานวน 9,596 9,596 9,596 9,596 9,596 - จํานวน ครั้งละ - วัดผลและ สํานักการ ทุกส�วน

นักเรียนเข า คน คน คน คน คน นักเรียนเข า 9596 คน ประเมินผล ศึกษา ราชการ

สอบวัดผล สอบวัดผล การศึกษา



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน

- จํานวนครั้ง 5 5 5 5 5 - จํานวนครั้ง 25 - ประชุมอบ สํานักการ ทุกส�วน

จัดประชุม ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง จัดประชุม ครั้ง รมสัมมนา ศึกษา ราชการ

พนักงานครู

เทศบาลและ

บุคลากรทาง
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เป$าประสงค

จากพันธกิจ

โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

การศึกษา

- จํานวนครู 101 101 101 101 101 - จํานวนครู ป�ละ 101 - พัฒนาวิชา สํานักการ ทุกส�วน

ปฏิบัติการ คน คน คน คน คน ปฏิบัติการ คน การและ ศึกษา ราชการ

สอนวิชาที่ สอนวิชาที่ บุคลากรทาง

ขาดแคลน ขาดแคลน การศึกษาใน

โรงเรียน

- จํานวน 10 10 10 10 10 - จํานวน ป�ละ 10 - การประชุม สํานักการ ทุกส�วน

สถานศึกษา โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียนที่ โรงเรียน เชิงปฏิบัติการ ศึกษา ราชการ

ที่จัดทําแผน จัดทําแผน จัดทําแผน

พัฒนาการ พัฒนาการ พัฒนาการ

ศึกษา ศึกษา ศึกษา

 - จํานวน 20 20 20 20 20  - จํานวน 20

ศูนย�พัฒนาฯ ศูนย� ศูนย� ศูนย� ศูนย� ศูนย� ศูนย�พัฒนาฯ ศูนย�



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน

- จํานวน 5 5 6 6 7 - โรงเรียนใน ป�ละ 10 - ประกวดแผน สํานักการ ทุกส�วน

โรงเรียนจัด โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน สังกัดที่ส�ง โรงเรียน พัฒนาการศึก ศึกษา ราชการ

ส�งแผนพัฒนา แผนเข าประ ษาดีเด�นระดับ

การศึกษาเข า กวดได รับ สถานศึกษา

ประกวด รางวัล 60% และระดับ
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เป$าประสงค

จากพันธกิจ

โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

องค�กรปกครอง

ส�วนท องถิ่น

- จํานวน 9,596 9,596 9,596 9,596 9,596 - จํานวน ป�ละ - อาหารกลาง สํานักการ ทุกส�วน

นักเรียนและ คน คน คน คน คน นักเรียนและ 9,596 วัน ศึกษา ราชการ

เด็กศูนย� เด็กศูนย� คน

พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาเด็ก

รับอาหาร เล็กรับอาหาร

กลางวัน กลางวัน



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน

- จํานวน 9,596 9,596 9,596 9,596 9,596 - จํานวน ป�ละ - อาหารเสริม สํานักการ ทุกส�วน

นักเรียนและ คน คน คน คน คน นักเรียนและ 9,596 นม ศึกษา ราชการ

เด็กศูนย� เด็กศูนย� คน

พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็ก

รับอาหาร รับอาหาร
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เป$าประสงค

จากพันธกิจ

โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

เสริมนม เสริมนม

- จํานวนครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - จํานวนครั้ง 5 ครั้ง - ปรับปรุง สํานักการ ทุกส�วน

ที่ปรับปรุง ที่ปรับปรุง หลักสูตร ศึกษา ราชการ

ประถมศึก

ษา/มัธยม

ศึกษา

- จํานวนครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - จํานวนครั้ง 5 ครั้ง - ส�งเสริม สํานักการ ทุกส�วน

จัดประชุม จัดประชุม พัฒนาการจัด ศึกษา ราชการ

การเรียนการ

สอนรองรับ

การเข าสู�ประ

ชาคมอาเซียน



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน

- จํานวนวัสดุ 50 50 50 50 50 - จํานวนวัสดุ 250 - จัดซื้อวัสดุ สํานักการ ทุกส�วน

และครุภัณฑ� รายการ รายการ รายการ รายการ รายการ และครุภัณฑ� รายการ ครุภัณฑ�สําหรับ ศึกษา ราชการ

ที่จัดซื้อ ที่จัดซื้อ โรงเรียน และ

ศูนย�พัฒนา

เด็กเล็ก
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เป$าประสงค

จากพันธกิจ

โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

- จํานวน 10 10 10 10 10 - โรงเรียนใน ป�ละ 10 - ก�อสร างหรือ สํานักการ ทุกส�วน

โรงเรียนที่ โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน สังกัดเทศบาล โรงเรียน ปรับปรุงอาคาร ศึกษา ราชการ

ก�อสร างหรือ และศูนย� เรียนหรืออา

ปรับปรุง พัฒนาเด็ก คารประกอบ

- จํานวน 10 ศูนย� 10 ศูนย� 10 ศูนย� 10 ศูนย� 10 ศูนย� เล็กมีอาคาร ป�ละ 10 อื่นๆ

ศูนย�พัฒนา เรียนเพียง ศูนย�

เด็กเล็กที่ พอ 100%

ก�อสร างหรือ

ปรับปรุง



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน

- จํานวน 10 10 10 10 10 - จํานวน 5 - ปรับปรุงภูมิ สํานักการ ทุกส�วน

โรงเรียนที่ โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียนที่ โรงเรียน ทัศน�ภายใน ศึกษา ราชการ

ปรับปรุง ปรับปรุง โรงเรียนและ

ภูมิทัศน�

- จํานวน 20 ศูนย� 20 ศูนย� 20 ศูนย� 20 ศูนย� 20 ศูนย� - จํานวน 5 ศูนย� ศูนย�พัฒนา
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เป$าประสงค

จากพันธกิจ

โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

ศูนย�พัฒนา ศูนย�พัฒนา เด็กเล็ก

เด็กเล็กที่ เด็กเล็กที่

ปรับปรุง ปรับปรุง

ภูมิทัศน�

- จํานวนครู 450 450 450 450 450 - จํานวนครู 450 - การพัฒนา สํานักการ ทุกส�วน

เข ารับอบรม คน คน คน คน คน เข ารับอบรม คน พนักงานครู ศึกษา ราชการ

100% ของโรงเรียน

สังกัดเทศบาล



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน

- จํานวนครั้ง  - 1 ครั้ง  - 1 ครั้ง  - - จํานวนครั้ง  2 ครั้ง - จัดงานชุมนุม สํานักการ ทุกส�วน

จัดงานชุมนุม จัดงานชุมนุม ลูกเสือท องถิ่น ศึกษา ราชการ

ลูกเสือท อง ลูกเสือท อง ไทย

ถิ่นไทย ถิ่นไทย

- จํานวน 10 10 10 10 10 - จํานวน 10 - พัฒนาห อง สํานักการ ทุกส�วน
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เป$าประสงค

จากพันธกิจ

โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน สมุดโรงเรียน ศึกษา ราชการ

- จํานวน 10 10 10 10 10 - จํานวน 10 - ส�งเสริม สํานักการ ทุกส�วน

โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน กิจกรรมรักการ ศึกษา ราชการ

อ�านในสถาน

ศึกษา อปท.

- จํานวน 10 10 10 10 10 - จํานวน 10 - พัฒนาศูนย� สํานักการ ทุกส�วน

โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน การเรียนรู ศึกษา ราชการ

อาเซียนศึกษา



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน

- จํานวน 10 10 10 10 10 - จํานวน 10 - พัฒนาสื่อ สํานักการ ทุกส�วน

โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน การเรียนการ ศึกษา ราชการ

สอนโดยการมี

ส�วนร�วมของ

ครู ชุมชน และ
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เป$าประสงค

จากพันธกิจ

โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

นักเรียน

- จํานวน 10 10 10 10 10 - จํานวน 10 - พัฒนาการ สํานักการ ทุกส�วน

โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน เรียนรู สู�ประชา ศึกษา ราชการ

คมอาเซียน

- จํานวน 10 10 10 10 10 แนวทางที่ 2 - จํานวน 10 - เชื่อมต�อ สํานักการ ทุกส�วน

โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน พัฒนาประ โรงเรียน โรงเรียน เครือข�ายอิน ศึกษา ราชการ

สิทธิภาพการ เตอร�เน็ต

เรียนการสอน

ด วยเทคโน

โลยี



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน

- จํานวน 10 10 10 10 10 แนวทางที่ 3 - จํานวน 10 - พัฒนาแหล�ง สํานักการ ทุกส�วน

โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน ส�งเสริมและ โรงเรียน โรงเรียน เรียนรู ของ ศึกษา ราชการ

สนับสนุน โรงเรียน

เด็กเปTนคนดี

มีความรู คู�
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เป$าประสงค

จากพันธกิจ

โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

คุณธรรม

- จํานวน 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 - จํานวน ป�ละ - วันเด็กแห�ง สํานักการ ทุกส�วน

เด็กและ คน คน คน คน คน เด็กและ 3000 ชาติ ศึกษา ราชการ

เยาวชนเข า เยาวชนเข า คน

ร�วมกิจกรรม ร�วมกิจกรรม

วันเด็ก วันเด็ก



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน

- จํานวน 62 62 62 62 62 แนวทางที่ 4 - จํานวน 62 - ส�งเสริมสุข กองสวัสดิการ ทุกส�วน

ชุมชนเข า ชุมชน ชุมชน ชุมชน ชุมชน ชุมชน ส�งเสริมและ ชุมชนเข า ชุมชน ภาพและการ สังคม ราชการ

ร�วมแข�งขัน สนับสนุน ร�วมแข�งขัน แข�งขันกีฬาในชุมชน

- จํานวน 9 9 9 9 9 ให เด็กและ - จํานวน 9 - แข�งขันกีฬา สํานักการ ทุกส�วน

โรงเรียนเข า โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน เยาวชนใช โรงเรียนเข า โรงเรียน นักเรียนกลุ�ม ศึกษา ราชการ
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เป$าประสงค

จากพันธกิจ

โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

แข�งขัน เวลาว�างให ร�วมแข�งขัน โรงเรียน

- นักเรียน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เปTนประโยชน� - นักเรียน 5,000 เทศบาล

เข าร�วม คน คน คน คน คน ด วยกีฬา เข าร�วม คน

กิจกรรม ดนตรี และ กิจกรรม

- จํานวน 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 กิจกรรมนัน - จํานวน 180,000 - บริหารจัด กองวิชาการฯ ทุกส�วน

ผู มาใช คน คน คน คน คน ทนาการ ผู มาใช คน การอุทยาน ราชการ

บริการ บริการ การเรียนรู 

- จํานวนครั้ง 40 40 40 40 40 - จํานวนครั้ง ป�ละ 40

จัดกิจกรรม ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง จัดกิจกรรม ครั้ง

- จํานวนครั้ง 4 4 4 4 4 - จํานวนครั้ง ป�ละ 4 - บริหารจัด กองวิชาการฯ ทุกส�วน

จัดนิทรรศการ ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง จัดนิทรรศการ ครั้ง การพิพิธภัณฑ� ราชการ

- จํานวนผู 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 - จํานวนผู 58,000 เมือง

มาใช บริการ คน คน คน คน คน มาใช บริการ คน



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน

- จํานวนนัก 200 200 200 200 200 - จํานวนนัก ป�ละ 200 - จัดส�งนักกีฬา สํานักการ ทุกส�วน

กีฬาเข าร�วม คน คน คน คน คน กีฬาเข าร�วม คน เข าร�วมแข�งขัน ศึกษา ราชการ

แข�งขัน แข�งขัน กีฬากรมส�ง

เสริมการปก

ครองท องถิ่น
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เป$าประสงค

จากพันธกิจ

โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

ระดับภาคใต 

และระดับ

ประเทศ

- จํานวนครั้ง 12 12 12 12 12 - จํานวนครั้ง 60 - ดําเนินการ กองสวัสดิการ ทุกส�วน

จัดกิจกรรม ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง จัดกิจกรรม ครั้ง ของสภาเด็ก สังคม ราชการ

สภาเด็กและ สภาเด็กและ และเยาวชนใน

เยาวชน เยาวชน ระดับเทศบาล

- จํานวนที่ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 - จํานวนที่ 5,000 ชุด - จัดทําและ กองวิชาการฯ ทุกส�วน

จัดพิมพ� ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด จัดพิมพ� จัดพิมพ�สารา ราชการ

- จํานวน 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 - จํานวน 5,000 นุกรมเมือง

VDO ที่จัดทํา ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด VDO ที่จัดทํา ชุด นครศรี

ธรรมราช



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน
ยุทธศาสตร
ที่ 5 ยุทธศาสตร
ที่ 3 ยุทธศาสตร
ที่ 3 เป$าประสงค
ที่ 2 - จํานวน 146 146 146 146 146 แนวทางที่ 5 - จํานวน ป�ละ 146 - ฝVกทักษะกระ สํานักการ ทุกส�วน

การพัฒนาสัง การพัฒนา ด านการศึกษา การศึกษา นักเรียนฝVก คน คน คน คน คน พัฒนาคุณ นักเรียนฝVก คน บวนการทาง ศึกษา ราชการ

คมแห�งการ สังคมและ ศาสนา ศิลปะ ระดับมัธยม ทักษะ ภาพการจัด ทักษะ วิทยาศาสตร�

เรียนรู และ คุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ศึกษามีประ การศึกษา

ภูมิปKญญาเพื่อ ประเพณี สิทธิภาพได - จํานวนครั้ง 6 ครั้ง 6 ครั้ง 6 ครั้ง 6 ครั้ง 6 ครั้ง ระดับมัธยม - จํานวนครั้ง 30 ครั้ง - ส�งเสริมความ สํานักการ ทุกส�วน
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โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

เป$าประสงค

จากพันธกิจ

สร างคุณภาพ มาตรฐาน จัดกิจกรรม ศึกษาสู�มาตร จัดกิจกรรม เปTนเลิศทาง ศึกษา ราชการ

ของคนนคร และเปTนที่พึง ต�างๆ ฐานสากล ต�างๆ วิชาการ

ศรีธรรมราช พอใจของ - จํานวน 644 644 644 644 644 - จํานวน ป�ละ 644 - แข�งขันทัก สํานักการ ทุกส�วน

ผู ปกครอง นักเรียนที่ คน คน คน คน คน นักเรียนที่ คน ษะทางวิชาการ ศึกษา ราชการ

นักเรียน สอบแข�งขัน สอบแข�งขัน ระดับมัธยม

ทักษะ ทักษะ ศึกษา

- จํานวน 10 10 10 10 10 - จํานวน 10 - ประกันคุณ สํานักการ ทุกส�วน

โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน ภาพการศึกษา ศึกษา ราชการ

โรงเรียนใน

สังกัด

- จํานวนครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - จํานวนครั้ง 5 ครั้ง - กิจกรรม สํานักการ ทุกส�วน

จัดกิจกรรม จัดกิจกรรม วันครู ศึกษา ราชการ

วันครู วันครู



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน

- จํานวน 9 9 9 9 9 - จํานวน 9 - รักษาความ สํานักการ ทุกส�วน

โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน สะอาดและ ศึกษา ราชการ

- จํานวน 32 32 32 32 32 - จํานวน 32 ทรัพย�สิน

เจ าหน าที่ คน คน คน คน คน เจ าหน าที่ คน ในโรงเรียน

ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
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เป$าประสงค

จากพันธกิจ

โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

- จํานวนครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - จํานวนครั้ง 5 ครั้ง - ปฐมนิเทศ สํานักการ ทุกส�วน

ประชุม ประชุม พนักงานครู ศึกษา ราชการ

- จํานวนผู 550 550 550 550 550 - จํานวนผู ป�ละ 550 เทศบาล

เข าร�วม คน คน คน คน คน เข าร�วม คน

ประชุม ประชุม

- จํานวน 1 1 1 1 1 - จํานวน 1 โรง - บริการจัด สํานักการ ทุกส�วน

โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน การเรียนการ ศึกษา ราชการ

สอน English

program

ณ โรงเรียนนา

นาชาติเทศบาล

นครนครศรี

ธรรมราช



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน

- จํานวนครั้ง 1 1 1 1 1 - จํานวนครั้ง  5 ครั้ง - เตรียมความ สํานักการ ทุกส�วน

จัดอบรม ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง จัดอบรม พร อมเข าสู� ศึกษา ราชการ

บุคลากร บุคลากร ประชาคมอา

เซียนกลุ�มการ

ศึกษาท องถิ่น
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เป$าประสงค

จากพันธกิจ

โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

ที่ 3

- จํานวนครั้ง 1 1 1 1 1 - จํานวนครั้ง  5 ครั้ง - ประชุมเชิง สํานักการ ทุกส�วน

ประชุมเชิง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ประชุมเชิง ปฏิบัติการสรุป ศึกษา ราชการ

ปฏิบัติการ ปฏิบัติการ วิเคราะห�ผล

การประเมิน

คุณภาพภายใน

สถานศึกษา

สังกัด อปท.

- จํานวนครั้ง 1 1 1 1 1 - จํานวนครั้ง 5 - สัมมนาพัฒนา สํานักการ ทุกส�วน

สัมมนา ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง สัมมนา ครั้ง ศักยภาพ ศึกษา ราชการ

พนักงานครู

และศึกษา

ดูงาน



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน
ยุทธศาสตร
ที่ 5 ยุทธศาสตร
ที่ 3 ยุทธศาสตร
ที่ 3 เป$าประสงค
ที่ 3 - จํานวน 173 173 173 173 173 แนวทางที่ 6 - จํานวน ป�ละ 173 - การจัดการ สํานักการ ทุกส�วน

การพัฒนาสัง การพัฒนา ด านการศึกษา การศึกษา นักเรียน คน คน คน คน คน พัฒนาการจัด นักเรียน คน ศึกษานอก ศึกษา ราชการ

คมแห�งการ สังคมและ ศาสนา ศิลปะ นอกระบบ การศึกษา ระบบ

เรียนรู และ คุณภาพชีวิต วัฒนธรรม และตาม - จํานวน 21 21 21 21 21 นอกระบบ - จํานวน ป�ละ 21 - การจัดการ สํานักการ ทุกส�วน

ภูมิปKญญาเพื่อ ประเพณี อัธยาศัย มี นักเรียน คน คน คน คน คน และตาม นักเรียน คน ศึกษาตาม ศึกษา ราชการ
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เป$าประสงค

จากพันธกิจ

โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

สร างคุณภาพ ประสิทธิภาพ อัธยาศัยให มี อัธยาศัย

ของคนนคร เปTนที่พึงพอ - จํานวน 100 100 100 100 100 ประสิทธิภาพ - จํานวน ป�ละ 100 - รณรงค�เพื่อ สํานักการ ทุกส�วน

ศรีธรรมราช ใจของผู นักเรียนเข า คน คน คน คน คน นักเรียนเข า คน ปEองกันยาเสพ ศึกษา ราชการ

ปกครอง อบรม อบรม ติด

ชุมชน และ - จํานวนครู 1 คน 1 คน 1 คน 1 คน 1 คน - จํานวนครู ป�ละ 1 คน - พัฒนาครู สํานักการ ทุกส�วน

สังคม อาสาเข า อาสาเข า อาสา ศึกษา ราชการ

อบรม อบรม

- จํานวนเด็ก 100 100 100 100 100 - จํานวนเด็ก ป�ละ 100 - อบรมส�ง สํานักการ ทุกส�วน

และเยาวชน คน คน คน คน คน และเยาวชน คน เสริมคุณภาพ ศึกษา ราชการ

เข าอบรม เข าอบรม ชีวิตเยาวชน



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน
ยุทธศาสตร
ที่ 5 ยุทธศาสตร
ที่3 ยุทธศาสตร
ที่3 เป$าประสงค
ที่ 4 - จํานวนครั้ง 13 13 13 13 13 แนวทางที่ 7 - จํานวนครั้ง 65 - ส�งเสริมงาน สํานักการ ทุกส�วน

การพัฒนาสัง การพัฒนา ด านการศึกษา สนับสนุน ที่จัดกิจกรรม ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ส�งเสริมและ ที่จัดกิจกรรม ครั้ง ประเพณี ศึกษา ราชการ

คมแห�งการ สังคมและ ศาสนา ศิลปะ ส�งเสริมและ ส�งเสริมงาน สนับสนุน ส�งเสริมงาน ศาสนาและ

เรียนรู และ คุณภาพชีวิต วัฒนธรรม อนุรักษ�วัฒน ประเพณี กิจกรรมทาง ประเพณี วัฒนธรรม

ภูมิปKญญาเพื่อ ประเพณี ธรรม ประเพ ศาสนา ศาสนาศิลป ศาสนา
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เป$าประสงค

จากพันธกิจ

โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

สร างคุณภาพ ณี และภูมิ วัฒนธรรม วัฒนธรรม วัฒนธรรม

ของคนนคร ปKญญาท อง - จํานวน 50 52 54 56 58 ประเพณีและ - จํานวน เพิ่มขึ้นป�ละ - ส�งเสริมแม� สํานักการ ทุกส�วน

ศรีธรรมราช ถิ่น ชุมชนที่ร�วม ชุมชน ชุมชน ชุมชน ชุมชน ชุมชน ภูมิปKญญา ชุมชนที่ร�วม 2 ชุมชน บ านและเยาว ศึกษา ราชการ

จัดกิจกรรม ท องถิ่น จัดกิจกรรม ชนจัดกิจกรรม

งานประเพณี งานประเพณี งานประเพณี

เดือนสิบ เดือนสิบไม� เดือนสิบ

น อยกว�า

80%



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน

- จํานวน 48 48 48 48 48 - จํานวน 240 - บริหารจัด สํานักการ ทุกส�วน

ครั้งจัด ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้งจัด ครั้ง การพุทธภูมิ ศึกษา ราชการ

กิจกรรมหิ้ว กิจกรรมหิ้ว

ปFqนโต ปFqนโต

- จํานวนครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง - จํานวนครั้ง 25
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เป$าประสงค

จากพันธกิจ

โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

จัดกิจกรรม จัดกิจกรรม ครั้ง

ทางพุทธ ทางพุทธ

ศาสนา ศาสนา

- จํานวนครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง - จํานวนครั้ง 25 - ก�อสร างหรือ สํานักการ ทุกส�วน

ที่ก�อสร าง ที่ก�อสร าง ครั้ง ปรับปรุงอาคาร ศึกษา ราชการ

หรือปรับปรุง หรือปรับปรุง และบริเวณ

รอบๆ พุทธภูมิ



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน

- จํานวน 62 62 62 62 62 - จํานวน 62 - ส�งเสริม กองสวัสดิการ ทุกส�วน

ชุมชนจัด ชุมชน ชุมชน ชุมชน ชุมชน ชุมชน ชุมชนจัด ชุมชน กิจกรรมทาง สังคม ราชการ

กิจกรรมทาง กิจกรรม ศาสนาประ

ศาสนา 100% ของ เพณี

ชุมชนในเขต วัฒนธรรม
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เป$าประสงค

จากพันธกิจ

โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

เทศบาล



ยุทธศาสตร
ที่ 3 ด�านสาธารณูปโภคและโครงสร�างพื้นฐาน

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน

ยุทธศาสตร
ที่ 2 ยุทธศาสตร
ที่ 4 ยุทธศาสตร
ที่ 4 เป$าประสงค
ที่ 1 - จํานวน 10 10 10 10 10 แนวทางที่ 1 - จํานวน ป�ละ10 - ก�อสร างหรือ สํานักการช�าง ทุกส�วน

การพัฒนาการ การพัฒนา ด านสาธารณู มีระบบ ถนนที่ก�อ สาย สาย สาย สาย สาย พัฒนาระบบ ถนนที่ก�อ สาย ปรับปรุงถนน ราชการ

ท�องเที่ยวเชิง โครงสร าง ปโภคและ โครงสร าง สร างหรือ คมนาคม สร างหรือ

อนุรักษ�และ พื้นฐาน โครงสร าง พื้นฐานและ ปรับปรุง ขนส�ง ระบบ ปรับปรุง
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เป$าประสงค

จากพันธกิจ

โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

วัฒนธรรมระ พื้นฐาน สาธารณูป - จํานวน 10 10 10 10 10 การจราจร - จํานวน ป�ละ 10 - ก�อสร างหรือ สํานักการช�าง ทุกส�วน

ดับมาตรฐาน โภคที่ได ถนนและท�อ สาย สาย สาย สาย สาย และไฟฟEา ถนนและท�อ สาย ปรับปรุงถนน ราชการ

สากลที่สามารถ มาตรฐาน รางระบายน้ํา สาธารณะให รางระบายน้ํา และท�อ ราง

สร างอาชีพและ ทั่วถึง เพียง ที่ก�อสร าง ทั่วถึงเพียงพอ ที่ก�อสร าง ระบายน้ํา

รายได ในพื้นที่ พอ รองรับ หรือปรับปรุง และได หรือปรับปรุง

เพิ่มขึ้น การพัฒนา - จํานวน 2  แห�ง 2  แห�ง 2  แห�ง 2  แห�ง 2  แห�ง มาตรฐาน - จํานวน 10 แห�ง - ก�อสร างหรือ สํานักการช�าง ทุกส�วน

ทุกๆ ด าน ทางเท าที่ ทางเท าที่ ปรับปรุงทาง ราชการ

ก�อสร างหรือ ก�อสร างหรือ เท า

ปรับปรุง ปรับปรุง

- จํานวน 1 แห�ง 1 แห�ง 1 แห�ง 1 แห�ง 1 แห�ง - จํานวน 5 แห�ง - ก�อสร างหรือ สํานักการช�าง ทุกส�วน

ถนนคนเดิน ถนนคนเดิน ปรับปรุงถนน ราชการ

ที่ก�อสร าง ที่ก�อสร าง คนเดิน

หรือปรับปรุง หรือปรับปรุง



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน

- จํานวน 1 แห�ง 1 แห�ง 1 แห�ง 1 แห�ง 1 แห�ง - จํานวน 1 แห�ง - ก�อสร างหรือ สํานักการช�าง ทุกส�วน

สะพานที่ก�อ สะพานที่ก�อ ปรับปรุงสะ ราชการ

สร างหรือ สร างหรือ พาน

ปรับปรุง ปรับปรุง

 - จํานวน 1 แห�ง  -  -  -  -  - จํานวน 1 แห�ง  - ก�อสร างขุด สํานักการช�าง ทุกส�วน
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เป$าประสงค

จากพันธกิจ

โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

อุโมงค�ที่ อุโมงค�ที่ อุโมงค�ลอด ราชการ

ก�อสร าง ก�อสร าง ถนน

- จํานวนแห�ง 30 แห�ง 30 แห�ง 30 แห�ง 30 แห�ง 30 แห�ง - จํานวนแห�ง ป�ละ 30 - การจัดการ สํานักการช�าง ทุกส�วน

แห�ง ระบบไฟฟEา ราชการ

สาธารณะ

- จํานวนแห�ง 10 แห�ง 10 แห�ง 10 แห�ง 10 แห�ง 10 แห�ง - จํานวนแห�ง ป�ละ 10 - การจัดการ ทุกส�วน

แห�ง ระบบจราจร ราชการ

- จํานวนถนน 1 สาย  -  - 1 สาย  - - จํานวนถนน   2 สาย - ติดตั้ง ปรับ สํานักการช�าง ทุกส�วน

ที่ติดตั้งปEาย ที่ติดตั้งปEาย ปรุงปEายชื่อ ราชการ

หรือปรับปรุง หรือปรับปรุง ถนน ตรอก

ซอยและปEาย

แสดงเส นทาง

คมนาคมต�างๆ



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน

- จํานวนแห�ง 10 10 10 10 10 - จํานวนแห�ง 50 - ก�อสร าง สํานักการช�าง ทุกส�วน

แห�ง แห�ง แห�ง แห�ง แห�ง แห�ง ปรับปรุงระบบ ราชการ

สาธารณูปโภค

- จํานวนที่ 10 แห�ง  - 10 แห�ง  - 10 แห�ง - จํานวนที่ 30 - ก�อสร างหรือ สํานักการช�าง ทุกส�วน

พักที่ก�อสร าง พักที่ก�อสร าง แห�ง ปรับปรุงที่พัก ราชการ
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เป$าประสงค

จากพันธกิจ

โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

หรือปรับปรุง หรือปรับปรุง ผู โดยสารหรือ

วินมอเตอร�ไซต�

- จํานวนสาย 1 สาย  - 1 สาย  - 1 สาย - จํานวนสาย  3 สาย - ก�อสร างหรือ สํานักการช�าง ทุกส�วน

ปรับปรุงถนน ราชการ

เปTนทาง

จักรยาน



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน

 - จํานวน 1 แห�ง แนวทางที่ 2  - จํานวน 1 แห�ง - ก�อสร าง สํานักการ ทุกส�วน

แห�ง พัฒนาระบบ แห�ง ระบบท�อส�ง ประปา ราชการ

การผลิต น้ําประปา

จําหน�ายน้ํา จากโรงกรอง

ประปาให ทั่ว น้ําทวดทอง-
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เป$าประสงค

จากพันธกิจ

โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

ถึงเพียงพอ โรงกรองน้ํา

และมี ประตูชัย

คุณภาพ



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน

 - จํานวน 6 ถัง  -  -  -  -  - จํานวน 6 ถัง - ก�อสร างหอ สํานักการ ทุกส�วน

หอถังสูงที่ หอถังสูงที่ ถังสูง 4 มุม ประปา ราชการ

ก�อสร าง ก�อสร าง เมือง และ

บริเวณโรง

กรองน้ําทวด
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เป$าประสงค

จากพันธกิจ

โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

ทอง และโรง

กรองน้ําประตู

ชัย พร อมถัง

เก็บน้ําใสและระบบสูบจ�าย

 - จํานวน 4 เขต 4 เขต 4 เขต 4 เขต 4 เขต  - จํานวน 4 เขต - เปลี่ยนเส น สํานักการ ทุกส�วน

เขต เขต ท�อเมน 4 ประปา ราชการ

มุมเมือง

 - จํานวน  -  - 1 แห�ง  -  -  - จํานวน 1 แห�ง - ก�อสร างโรง สํานักการ ทุกส�วน

แห�ง แห�ง กรองน้ํา ประปา ราชการ

 - จํานวน 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ  - จํานวน 1 ระบบ - จ างเอกชน สํานักการ ทุกส�วน

ระบบ ระบบ ดําเนินการ ประปา ราชการ

พัฒนาระบบ

ประปา



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน

- จํานวนแห�ง 30 30 30 30 30 - จํานวนแห�ง 150 - ปรับปรุงซ�อม สํานักการ ทุกส�วน

แห�ง แห�ง แห�ง แห�ง แห�ง แห�ง แซมท�อเมน ประปา ราชการ

ประปา

 - จํานวน 5 แห�ง 5 แห�ง 5 แห�ง 5 แห�ง 5 แห�ง แนวทางที่ 3  - จํานวน ป�ละ แห�ง - ก�อสร างหรือ สํานักการ ทุกส�วน

แห�ง เพิ่มประ ปรับปรุงระบบ การช�าง ราชการ
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เป$าประสงค

จากพันธกิจ

โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

สิทธิภาพระ ระบายน้ํา

 - จํานวน 5 สาย 5 สาย 5 สาย 5 สาย 5 สาย บบการระบาย  - จํานวน ป�ละ สาย - ขุดลอก หรือ สํานักการ ทุกส�วน

สาย น้ํา และระบบ สาย ปรับปรุง คู การช�าง ราชการ

การปEองกัน คลอง หรือสระ

น้ําท�วมอย�าง

ยั่งยืน

 - จํานวน  -  - 1 แห�ง  -  -  - จํานวน 1 แห�ง - ก�อสร างอ�าง สํานักการ ทุกส�วน

แห�ง แห�ง เก็บน้ําแก มลิง ประปา ราชการ



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน

- จํานวน 21 21 21 21 21 แนวทางที่ 4 - จํานวน ป�ละ 21 - เพิ่มประสิทธิ สํานักการ ทุกส�วน

เจ าหน าที่ คน คน คน คน คน การจัดตั้ง เจ าหน าที่ คน ภาพการจัด ประปา ราชการ

ปฏิบัติงาน ศูนย�ซ�อมและ ปฏิบัติงาน เก็บค�าน้ํา

บริการประ ประปา

- จํานวน 24 24 24 24 24 ชาชน 24 - จํานวน ป�ละ 24 - เพิ่มประสิทธิ สํานักการ ทุกส�วน
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เป$าประสงค

จากพันธกิจ

โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

เจ าหน าที่ คน คน คน คน คน ชั่วโมง เรียก เจ าหน าที่ คน ภาพการผลิต ประปา ราชการ

ปฏิบัติงาน ว�า "หน�วย ปฏิบัติงาน น้ําประปา

- จํานวน 28 28 28 28 28 BEST" - จํานวน ป�ละ 28 - เพิ่มประสิทธิ สํานักการ ทุกส�วน

เจ าหน าที่ คน คน คน คน คน เจ าหน าที่ คน ภาพในการ ประปา ราชการ

ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน ซ�อมบํารุง

- จํานวน 23 23 23 23 23 - จํานวน ป�ละ 23 - เพิ่มประสิทธิ สํานักการ ทุกส�วน

เจ าหน าที่ คน คน คน คน คน เจ าหน าที่ คน ภาพในการ ประปา ราชการ

ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน จดมาตรวัดน้ํา

- จํานวน 130 130 130 130 130 - จํานวน ป�ละ 130 - เพิ่มประสิทธิ สํานักการ ทุกส�วน

เจ าหน าที่ คน คน คน คน คน เจ าหน าที่ คน ภาพการบริการ การช�าง ราชการ

ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน ของสํานัก

การช�าง



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน

- จํานวน 12 12 12 12 12 - จํานวน - จํานวน ป�ละ 12 - เพิ่มประสิทธิ สถานีขนส�ง ทุกส�วน

เจ าหน าที่ คน คน คน คน คน เจ าหน าที่ เจ าหน าที่ คน ภาพการบริการ ผู โดยสาร ราชการ

ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน สถานีขนส�ง เทศบาลนคร

ผู โดยสาร นครศรี

ธรรมราช
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เป$าประสงค

จากพันธกิจ

โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63



ยุทธศาสตร
ที่ 5 ด�านเศรษฐกิจ

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน

ยุทธศาสตร
ที่ 2 ยุทธศาสตร
ที่ 1 ยุทธศาสตร
ที่ 5 เป$าประสงค
ที่ 1 - จํานวน 62 62 62 62 62 แนวทางที่ 1 - จํานวน ป�ละ62 - ฝVกอบรมส�ง กองสวัสดิการ ทุกส�วน

การพัฒนาการ การพัฒนา ด านเศรษฐกิจ ประชาชน ชุมชนที่ได รับ ชุมชน ชุมชน ชุมชน ชุมชน ชุมชน จัดศูนย�กลาง ชุมชนที่ได รับ ชุมชน เสริมและ สังคม ราชการ

ท�องเที่ยวเชิง เศรษฐกิจ มีงานมีอาชีพ บริการฝVก การพัฒนา บริการฝVก พัฒนาอาชีพ

อนุรักษ�และ มีรายได อบรมอาชีพ อาชีพสําหรับ อบรมอาชีพ ให กับประชาชน

  - 222 - แบบ ยท.04

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เป$าประสงค

จากพันธกิจ

โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

วัฒนธรรมระ เพิ่มขึ้น ชุมชน จัด ในเขต

ดับมาตรฐาน ลานค าชุมชน เทศบาล

สากลที่สามารถ - จํานวนครั้ง 12 12 12 12 12 พัฒนาย�าน - จํานวนครั้ง 60 - พัฒนาและ สํานักปลัด ทุกส�วน

สร างอาชีพ จัดกิจกรรม ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง การค าเดิม จัดกิจกรรม ครั้ง ส�งเสริมการ เทศบาล ราชการ

และรายได ใน ตลาดน้ํา ของเมือง ตลาดน้ํา ท�องเที่ยว

พื้นที่เพิ่มขึ้น และจัดตลาด ตลาดริมน้ํา

น้ําเมืองลิกอร� เมืองลิกอร�

เพื่อส�งเสริม

การท�องเที่ยว



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน

ยุทธศาสตร
ที่ 2 ยุทธศาสตร
ที่ 1 ยุทธศาสตร
ที่ 5 เป$าประสงค
ที่ 2 - จํานวนสื่อ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 แนวทางที่ 2 - จํานวนสื่อ 2 5000 - พัฒนาและ สํานักปลัด ทุกส�วน

การพัฒนาการ การพัฒนา ด านเศรษฐกิจ ประชาชน ประชาสัม ฉบับ ฉบับ ฉบับ ฉบับ ฉบับ ปรับปรุงและ ประชาสัม ฉบับ ส�งเสริมการ เทศบาล ราชการ

ท�องเที่ยวเชิง เศรษฐกิจ รู จักแหล�ง พันธ�ส�งเสริม พัฒนา พันธ�ส�งเสริม ท�องเที่ยว

อนุรักษ�และ ท�องเที่ยว การท�องเที่ยว โครงสร างพื้น การท�องเที่ยว

วัฒนธรรมระ และมีแหล�ง  - จํานวน 250 250 250 250 250 ฐานด านการ  - จํานวน ป�ละ 250
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เป$าประสงค

จากพันธกิจ

โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

ดับมาตรฐาน ท�องเที่ยว กิจกรรมที่ ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ท�องเที่ยวและ กิจกรรมที่ ครั้ง

สากลที่สามารถ ที่หลากหลาย ส�งเสริมการ สนับสนุนการ ส�งเสริมการ

สร างอาชีพ มากขึ้น ท�องเที่ยว จัดโครงการ/ ท�องเที่ยว

และรายได ใน - จํานวน 10 ครั้ง 10 ครั้ง 10 ครั้ง 10 ครั้ง 10 ครั้ง กิจกรรมที่ส�ง - จํานวน ป�ละ10 - พัฒนาด าน สํานักการ ทุกส�วน

พื้นที่เพิ่มขึ้น โครงสร าง เสริมการ โครงสร าง ครั้ง โครงสร างพื้น ช�าง ราชการ

พื้นฐานที่ ท�องเที่ยว พื้นฐานที่ ฐานและด าน

พัฒนา พัฒนา อื่นๆ เพื่อ

ส�งเสริมการ

ท�องเที่ยว



ยุทธศาสตร
ที่ 5 ด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน

ยุทธศาสตร
ที่ 3 ยุทธศาสตร
ที่ 2 ยุทธศาสตร
ที่ 6 เป$าประสงค
ที่ 1 - จํานวนครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง แนวทางที่ 1 - จํานวนครั้ง 25 - ปรับปรุงภูมิ สํานักการช�าง ทุกส�วน

การจัดการ การบริหาร ด านสาธารณ สภาพแวด ที่ปรับปรุง ปรับปรุง ที่ปรับปรุง ครั้ง ทัศน�ในเขต ราชการ

ทรัพยากร จัดการทรัพยา สุขและสิ่ง ล อมและภูมิ ภูมิทัศน� ภูมิ เมือง

ธรรมชาติ น้ํา กรธรรมชาติ แวดล อม ทัศน�สวยงาม สถาปKตย�และ

แบบ ยท.04 - 224 -
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

เป$าประสงค

จากพันธกิจ

สิ่งแวดล อม สิ่งแวดล อม เปTนเมือง จัดระบบการ

และพลังงานมี และพลังงาน น�าอยู� กําจัดสิ่ง

ประสิทธิภาพ เป$าประสงค
ที่ 2 ปฏิกูลอย�าง

เพิ่มพื้นที่สี การบริหาร - จํานวน 100 100 100 100 100 เปTนระบบ - จํานวน ป�ละ 100 - รักษาความ กองสาธารณสุข ทุกส�วน

เขียวและการ จัดการขยะ เจ าหน าที่ คน คน คน คน คน เพื่อเปTนเทศ เจ าหน าที่ คน สะอาดภายใน และสิ่งแวดล อม ราชการ

ใช พลังงาน มูลฝอยและ ปฏิบัติงาน บาลน�าอยู� ปฏิบัติงาน เขตเทศบาล

สะอาด สิ่งปฏิกูล - จํานวนเขต 5 เขต 5 เขต 5 เขต 5 เขต 5 เขต - จํานวนเขต ป�ละ 5 เขต - เก็บขนขยะ กองสาธารณสุข ทุกส�วน

อย�างมีประ เก็บขนขยะ เก็บขนขยะ มูลฝอย และสิ่งแวดล อม ราชการ

สิทธิภาพ - จํานวนเขต 5 เขต 5 เขต 5 เขต 5 เขต 5 เขต - จํานวนเขต ป�ละ 5 เขต - จ างตัดหญ า กองสาธารณสุข ทุกส�วน

ที่ตัดหญ า ที่ตัดหญ า ในเขตเทศบาล และสิ่งแวดล อม ราชการ



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน

- จํานวน 100 100 100 100 100 - จํานวน ป�ละ 100 - พัฒนาและ กองสาธารณสุข ทุกส�วน

เจ าหน าที่ คน คน คน คน คน เจ าหน าที่ คน แก ไขปKญหา และสิ่งแวดล อม ราชการ

ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน สิ่งแวดล อม

- จํานวน 15 15 15 15 15 - จํานวน ป�ละ 15 - ดูแลความ กองสาธารณสุข ทุกส�วน

เจ าหน าที่ คน คน คน คน คน เจ าหน าที่ คน สะอาดและรัก และสิ่งแวดล อม ราชการ
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โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

เป$าประสงค

จากพันธกิจ

ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน ษาความปลอด

ภัยตลาดสด

เทศบาล

- จํานวนครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง - จํานวนครั้ง 10 ครั้ง - ปรับปรุง กองสาธารณสุข ทุกส�วน

ที่ปรับปรุง ที่ปรับปรุง ตลาดสด และสิ่งแวดล อม ราชการ

เทศบาล

- จํานวน 2 2 2 2 2 - จํานวน ป�ละ 2 - พัฒนาและ กองสาธารณสุข ทุกส�วน

ชุมชนที่รถ ชุมชน ชุมชน ชุมชน ชุมชน ชุมชน ชุมชนที่รถ ชุมชน พิทักษ�สิ่งแวด และสิ่งแวดล อม ราชการ

เก็บขยะ เก็บขยะ ล อมในชุมชน

เข าไม�ถึง เข าไม�ถึง



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน

- จํานวน 7 สาย 7 สาย 7 สาย 7 สาย 7 สาย - จํานวน ป�ละ 7 สาย - รักษาสิ่ง กองสวัสดิการ ทุกส�วน

คู คลองที่ได คู คลองที่ได แวดล อมและ สังคม ราชการ

รับการพัฒนา รับการพัฒนา ทรัพยากร

ธรรมชาติ

- จํานวน 54 54 54 54 54 - จํานวน 54 - กําจัดขยะ กองสาธารณสุข ทุกส�วน
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61 62
เป$าประสงค

จากพันธกิจ 6359 60

โครงการ/
กิจกรรม

หน�วยงานอื่น หน�วยงาน หน�วยงาน หน�วยงาน หน�วยงาน หน�วยงาน หน�วยงานอื่น หน�วยงาน พื้นที่เกี่ยว และสิ่งแวดล อม ราชการ

ที่มาใช ที่มาใช เนื่องเขต

บริการ บริการ เทศบาล

- จํานวนแห�ง 50 50 50 50 50 - กลุ�มเปEา 50 - บําบัดน้ําเสีย กองสาธารณสุข ทุกส�วน

แห�ง แห�ง แห�ง แห�ง แห�ง หมายได รับ แห�ง และลดภาวะ และสิ่งแวดล อม ราชการ

การบําบัดไม� ด านกลิ่นโดย

น อยกว�า ใช จุลินทรีย�

50 แห�ง/ป� ธรรมชาติ

- จํานวนแห�ง 1 แห�ง 1 แห�ง 1 แห�ง 1 แห�ง 1 แห�ง - จํานวนแห�ง 1 แห�ง - บริหารจัด กองสาธารณสุข ทุกส�วน

การขยะชุมชน และสิ่งแวดล อม ราชการ

โดยใช เทคโน

โลยี RDF



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน

- จํานวนแห�ง 1 แห�ง 1 แห�ง 1 แห�ง 1 แห�ง 1 แห�ง - จํานวนแห�ง 1 แห�ง - ศึกษาความ กองสาธารณสุข ทุกส�วน

เหมาะสมและ และสิ่งแวดล อม ราชการ

ออกแบบราย

ละเอียดระบบ

ศูนย�กําจัดขยะ
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เป$าประสงค

จากพันธกิจ

โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

แบบครบวงจร

ระยะที่ 2

- จํานวน 10 10 10 10 10 - จํานวน 10 - จัดหาครุ กองสาธารณสุข ทุกส�วน

ครุภัณฑ� รายการ รายการ รายการ รายการ รายการ ครุภัณฑ� รายการ ภัณฑ�สําหรับ และสิ่งแวดล อม ราชการ

การจัดการขยะ

และสิ่งปฏิกูล

- จํานวน 1 1 1 1 1 - จํานวน 1 - ดูแลและ กองสาธารณสุข ทุกส�วน

ระบบ ระบบ ระบบ ระบบ ระบบ ระบบ ระบบ ระบบ บํารุงรักษา และสิ่งแวดล อม ราชการ

ระบบรวบรวม

และระบบ

บําบัดน้ําเสีย



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน

- จํานวน 1 แห�ง 1 แห�ง 1 แห�ง 1 แห�ง 1 แห�ง - จํานวน 1 แห�ง - ก�อสร าง กองสาธารณสุข ทุกส�วน

แห�ง แห�ง ระบบบําบัด และสิ่งแวดล อม ราชการ

สิ่งปฏิกูล

- จํานวน 1 แห�ง 1 แห�ง 1 แห�ง 1 แห�ง 1 แห�ง แนวทางที่ 2 - จํานวน ป�ละ 1 แห�ง - ก�อสร างหรือ กองสาธารณสุข ทุกส�วน

สวนหย�อมที่ เทศบาลสี สวนหย�อมที่ ปรับปรุงสวน และสิ่งแวดล อม ราชการ
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เป$าประสงค

จากพันธกิจ

โครงการ/
กิจกรรม61 62 6359 60

ก�อสร างหรือ เขียว โดยจัด ก�อสร างหรือ หย�อมในเขต

ปรับปรุง พื้นที่สีเขียว ปรับปรุง เทศบาล

- จํานวน 2 สาย  -  - 1 สาย  - เพิ่มขึ้นครอบ - จํานวน 3 สาย - ปลูกต นไม กองสาธารณสุข ทุกส�วน

ถนนที่ปลูก คลุมในเขต ถนนที่ปลูก เกาะกลาง และสิ่งแวดล อม ราชการ

ต นไม เทศบาลเพื่อ ต นไม ถนนและ

ลดมลพิษ บริเวณอื่นๆ



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน

ยุทธศาสตร
ที่ 3 ยุทธศาสตร
ที่ 2 ยุทธศาสตร
ที่ 6 เป$าประสงค
ที่ 3 - จํานวน 450 450 450 450 450 แนวทางที่ 3 ผู ปWวยเอดส� ป�ละ 450 - ควบคุมปEอง กองการแพทย� ทุกส�วน

การจัดการ การบริหาร ด านสาธารณ ประชาชน ผู ปWวยเอดส� คน คน คน คน คน ยกระดับ ได รับการ คน กันโรคเอดส� ราชการ

ทรัพยากร จัดการทรัพยา สุขและสิ่ง ได รับการ โรงพยาบาล ดูแล 100% การควบคุมผู 

ธรรมชาติ น้ํา กรธรรมชาติ แวดล อม บริการด าน เทศบาลให มี ติดเชื้อและผู 

สิ่งแวดล อม สิ่งแวดล อม สาธารณสุข คุณภาพการ ได รับผลกระ
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เป$าประสงค

จากพันธกิจ

โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

และพลังงานมี และพลังงาน อย�างทั่วถึง บริการเทียบ ทบจากเอดส�

ประสิทธิภาพ และมีความรู - จํานวนผู 48 48 48 48 48 เท�าโรงพยา - ผู ปWวย ป�ละ 48 - ควบคุมปEอง กองการแพทย� ทุกส�วน

เพิ่มพื้นที่สี ด านการปEอง ปWวยวัณโรค คน คน คน คน คน บาลเอกชน วัณโรคได รับ คน กันโรควัณโรค ราชการ

เขียวและการ กัน ควบคุม การดูแล และดูแลผู ปWวย

ใช พลังงาน โรค สุขอนา 100% แบบมีพี่เลี้ยง

สะอาด มัยในการ - จํานวนครั้ง 15 ครั้ง 15 ครั้ง 15 ครั้ง 15 ครั้ง 15 ครั้ง - จํานวนครั้ง 75 ครั้ง - รณรงค�ควบ กองการแพทย� ทุกส�วน

บริโภค จัดกิจกรรม จัดกิจกรรม คุมปEองกันโรค ราชการ

รณรงค� รณรงค� ติดต�อ

- จํานวนผู 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 - จํานวนผู ป�ละ 8600 - ส�งเสริม กองการแพทย� ทุกส�วน

มารับบริการ คน คน คน คน คน มารับบริการ คน ทันตสุขภาพ ราชการ



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน

- จํานวน 134 134 134 134 134 - จํานวน ป�ละ 134 - เพิ่มประสิทธิ การการแพทย� ทุกส�วน

เจ าหน าที่ คน คน คน คน คน เจ าหน าที่ คน ภาพการให ราชการ

ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน บริการของ

โรงพยาบาล

และศูนย�
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เป$าประสงค

จากพันธกิจ

โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

บริการสาธา

รณสุข

- จํานวนวัสดุ 30 30 30 30 30 - จํานวนวัสดุ 150 - จัดซื้อวัสดุ การการแพทย� ทุกส�วน

ครุภัณฑ�ที่ รายการ รายการ รายการ รายการ รายการ ครุภัณฑ�ที่ รายการ ครุภัณฑ�สํา ราชการ

จัดซื้อ จัดซื้อ หรับโรงพยา

บาลและศูนย�

บริการฯ

- จํานวนครั้ง 124 124 124 124 124 - จํานวนครั้ง ป�ละ124 - พัฒนางาน การการแพทย� ทุกส�วน

อบรมชุมชน ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง อบรมชุมชน ครั้ง สาธารณสุข ราชการ

มูลฐานในเขต

เทศบาล



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน

- จํานวนครั้ง 20 20 20 20 20 - จํานวนครั้ง 100 - ดําเนินงาน การการแพทย� ทุกส�วน

จัดกิจกรรม ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง จัดกิจกรรม ครั้ง กองทุนหลัก ราชการ

ประกันสุขภาพ

ระดับท องถิ่น

เทศบาลนคร
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เป$าประสงค

จากพันธกิจ

โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

นครศรีธรรมราช

- จํานวนครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง - จํานวนครั้ง 25 ครั้ง - ยกระดับโรง การการแพทย� ทุกส�วน

ที่จัดประชุม ที่จัดประชุม พยาบาล ราชการ

เพื่อยกระดับ เพื่อยกระดับ เทศบาลให เปTน

โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาลที่

ผ�านรับรอง

คุณภาพ

จํานวนครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง จํานวนครั้ง 1 ครั้ง - จัดทําแผน การการแพทย� ทุกส�วน

อบรมจัดทํา อบรมจัดทํา ยุทธศาสตร� ราชการ

แผน แผน ด านสาธารณ

สุข



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน

- จํานวนผู มา 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 - จํานวนผู มา ป�ละ - การบริการ การการแพทย� ทุกส�วน

รับบริการ คน คน คน คน คน รับบริการ 11,500 แพทย�แผน ราชการ

แพทย�แผน แพทย�แผน คน ไทยในสถาน

ไทย ไทย พยาบาล

- จํานวนผู มา 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 - จํานวนผู มา ป�ละ 1,000 - การบริการ การการแพทย� ทุกส�วน
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โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

เป$าประสงค

จากพันธกิจ

รับบริการ คน คน คน คน คน รับบริการ คน กายภาพบําบัด ราชการ

กายภาพ กายภาพ ในสถาน

บําบัด บําบัด พยาบาล



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน

- จํานวนผู 6,570 6,570 6,570 6,570 6,570 แนวทางที่ 4 - จํานวนผู ป�ละ 6,570 - ให บริการ กองการแพทย� ทุกส�วน

ปWวยในโครง คน คน คน คน คน จัดให มีโรง ปWวยในโครง คน ผู ปWวย ราชการ

การ พยาบาล 4 การ 30,000

มุมเมือง เตียง

- จํานวนครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง - จํานวนครั้ง 25 ครั้ง - ก�อสร าง กองการแพทย� ทุกส�วน
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เป$าประสงค

จากพันธกิจ

โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

ที่ก�อสร าง ที่ก�อสร าง หรือปรับปรุง ราชการ

หรือปรับปรุง หรือปรับปรุง อาคารโรง

พยาบาล ศูนย�

บริการสาธาร

ณสุข หรือ

อาคารประ

กอบอื่นๆ

- จํานวนผู มา 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 - จํานวนผู มา ป�ละ 46,800 - ศูนย�บริการ กองการแพทย� ทุกส�วน

รับบริการ คน คน คน คน คน รับบริการ คน สาธารณสุข ราชการ

ศูนย�บริการ ศูนย�บริการ ต นแบบ

สาธารณสุข สาธารณสุข



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน

- จํานวน 13 13 13 13 13 แนวทางที่ 4 - จํานวน ป�ละ 13 - เมืองนคร กองสาธารณสุข ทุกส�วน

เจ าหน าที่ คน คน คน คน คน ส�งเสริมสนับ เจ าหน าที่ คน อาหารปลอด และสิ่งแวดล อม ราชการ

ปฏิบัติงาน สนุนภาคส�วน ปฏิบัติงาน ภัย

- จํานวน 90 ราย 90 ราย 90 ราย 90 ราย 90 ราย ต�างๆ ตระ - ตัวอย�าง ป�ละ - เขียงจํา กองสาธารณสุข ทุกส�วน

เขียง หนักถึงความ เนื้อสัตว�ที่ 90 ราย หน�ายเนื้อสัตว� และสิ่งแวดล อม ราชการ
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เป$าประสงค

จากพันธกิจ

โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

สําคัญในการ ตรวจผ�าน อนามัยและ

ดูแลรักษา เกณฑ�มาตร ตลาดสดถูก

อนามัยสิ่ง ฐาน 100% สุขลักษณะ

- จํานวน 42 42 42 42 42 แวดล อม - จํานวน ป�ละ 42 - ปEองกันและ กองสาธารณสุข ทุกส�วน

ชุมชนที่ได ชุมชน ชุมชน ชุมชน ชุมชน ชุมชน ชุมชนที่ได ชุมชน ควบคุมสัตว� และสิ่งแวดล อม ราชการ

สุ�มสํารวจ สุ�มสํารวจ และแมลงพา

ปEองกันและ ปEองกันและ หะนําโรค

ควบคุมสัตว� ควบคุมสัตว�

และแมลงพา และแมลงพา

หะนําโรค หะนําโรค



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน

- จํานวนครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - จํานวนครั้ง 5 ครั้ง - ร านอาหาร กองสาธารณสุข ทุกส�วน

อบรม อบรม ปลอดภัยใส� และสิ่งแวดล อม ราชการ

 - จํานวนผู 100 100 100 100 100  - จํานวนผู ป�ละ 100 ใจสุขภาพ

เข าอบรม คน คน คน คน คน เข าอบรม คน

- จํานวนสุ 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 - จํานวนสุ 2,500 - ปEองกันควบ กองสาธารณสุข ทุกส�วน
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เป$าประสงค

จากพันธกิจ

โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

นัขและแมว ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว นัขและแมว ตัว คุมโรคพิษสุนัข และสิ่งแวดล อม ราชการ

ที่ฉีดวัคซีน ที่ฉีดวัคซีน บ าและลด

- จํานวนสุ 700 700 700 700 700 - จํานวนสุ 700 จํานวนประชา

นัขและแมวที่ ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว นัขและแมวที่ ตัว กรสุนัขจรจัด

ผ�าตัดทําหมัน ผ�าตัดทําหมัน

- จํานวน 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 - จํานวน ป�ละ 4,100 - สํารวจสถาน กองสาธารณสุข ทุกส�วน

สถานประ ราย ราย ราย ราย ราย สถานประ ราย ประกอบการ และสิ่งแวดล อม ราชการ

กอบการ กอบการ ในเขตเทศบาล

- จํานวนครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - จํานวนครั้ง 5 ครั้ง - ส�งเสริมและ กองสาธารณสุข ทุกส�วน

อบรม อบรม พัฒนาตลาด และสิ่งแวดล อม ราชการ

สดน�าซื้อ



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัดระดับ ค"าเป$าหมาย กลยุทธ
/ ตัวชี้วัด ความก�าว หน"วยงาน หน"วย

กับยุทธศาสตร
 อปท.ในเขต ทบ.นครนคร เป$าประสงค
 แนวทาง ระดับ หน�าของ รับผิดชอบ สนับ

จังหวัด จังหวัด ศรีธรรมราช (ตัวชี้วัดรวม) การพัฒนา กลยุทธ
 เป$าหมาย หลัก สนุน

- จํานวนผู 150 150 150 150 150 - จํานวนผู ป�ละ 150 - อบรมกลุ�ม กองสาธารณสุข ทุกส�วน

เข าอบรม คน คน คน คน คน เข าอบรม คน เสี่ยงจากสถาน และสิ่งแวดล อม ราชการ

ประกอบการ

และส�งเสริม

สุขภาพ
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เป$าประสงค

จากพันธกิจ

โครงการ/
กิจกรรม59 60 61 62 63

- จํานวน 60 60 60 60 60 - จํานวน 60 - พัฒนามาตร กองสาธารณสุข ทุกส�วน

โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน ฐานการสุขา และสิ่งแวดล อม ราชการ

ภิบาลอาหาร

ในสถานศึกษา

- จํานวนครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - จํานวนครั้ง 5 ครั้ง - พัฒนามาตร กองสาธารณสุข ทุกส�วน

อบรม อบรม ฐานการสุขา และสิ่งแวดล อม ราชการ

- จํานวนผู 250 250 250 250 250 - จํานวนผู ป�ละ 250 ภิบาลริมบาท

เข าอบรม คน คน คน คน คน เข าอบรม คน วิถี
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บทท่ี  5 
การติดตามและประเมนิผลแผนยุทธศาสตร� 

 
4.1  กรอบและแนวทางในการติดตามประเมินผล  

4.1.1 ความสําคัญของการติดตาม  
         การติดตามเป�นเครื่องมือท่ีจําเป�นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ีดําเนินการ

อยู' หากไม'มีระบบติดตามของโครงการแล,ว ย'อมส'งผลให,เกิดความล'าช,าในการดําเนินงานให,ลุล'วง 
กลุ'มเป0าหมายหลักของโครงการไม'ได,รับประโยชน1หรือได,รับน,อยกว'าท่ีควรจะเป�น เกิดป2ญหาในการควบคุม
คุณภาพของการดําเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย,งในการปฏิบัติงานภายในหน'วยงานหรือ
ระหว'างหน'วยงานกับกลุ'มเป0าหมายท่ีได,รับประโยชน1จากโครงการ ในทางตรงกันข,ามหากโครงการมีระบบติด
ตามท่ีดีแล,วจะก'อให,เกิดประสิทธิภาพในการใช,ต,นทุน (Cost–effective) ดําเนินงานต'างๆ ยกตัวอย'างเช'นการ
ระบุป2ญหาท่ีเกิดข้ึนในโครงการและการเสนอแนวทางแก,ป2ญหาการติดตามความสามารถในการเข,าถึงโครงการ
ของกลุ'มเป0าหมาย   การติดตามประสิทธิภาพในการดําเนินงานของส'วนต'างๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการ
ปรับปรุงการดําเนินงาน  
 

4.1.2 ความสําคัญของการประเมินผล  
         การประเมินผลนั้น เป�นสิ่งหนึ่งท่ีจําเป�นสําหรับการดําเนินการ เช'นเดียวกับการติดตาม

เพราะผลท่ีได,จากการประเมินจะใช,ในการปรับปรุง แก,ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการ ซ่ึง
ข้ึนอยู'กับวัตถุประสงค1ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป�นสิ่งท่ีจะบ'งชี้ว'าแผนงานท่ีกําหนดไว,ได,มี
การปฏิบัติหรือไม' อย'างไร อันเป�นตัวชี้วัดว'าแผนหรือโครงการท่ีได,ดําเนินการไปแล,วนั้น ให,ผลเป�นอย'างไร 
นําไปสู'ความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไว,หรือไม' อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป�นการตรวจสอบ ว'ามี
ความสอดคล,องกับการใช,ทรัพยากร เป0าประสงค1ท่ีกําหนดไว,เพียงใด ซ่ึงผลท่ีได,จากการติดตามและประเมินผล 
ถือเป�นข,อมูลย,อนกลับ (Feedback) ท่ีสามารถนําไปใช,ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต'อไป นอกจากนี้ การ
ประเมินผลยังถือเป�นกระบวนการตัดสินคุณค'า และการตัดสินใจอย'างมีหลักเกณฑ1โดยใช,ข,อมูลท่ีเก็บรวบรวม
อย'างเป�นระบบมีความเท่ียงตรง เชื่อถือได,  

 

4.1.3 วัตถุประสงค�ของการติดตามและประเมินผล 

    การติดตามและประเมินผลโครงการ  มีวัตถุประสงค�เพ่ือทราบถึง 
    ๑. ความก#าวหน#าในการดําเนินงานท่ีทําไปแล#วนั้นได#ผลมากน#อยเพียงใด  โดยเฉพาะอย+า

ยิ่งสามารถบรรลุวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว#หรือไม+อย+างไร 
    2. ป,ญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในระหว+างการดําเนินงาน  เช+น  ป,ญหาด#านบุคลากร  ป,ญหา   

ทางด#านเทคนิค  และป,ญหาอ่ืนๆ ท่ีไม+ได#คาดคิดไว# 
         ๓. ผลท่ีได#รับจากโครงการมีอะไรบ#าง  มีป,ญหา รวมท้ังข#อดีต+าง ๆ ท่ีจะเป3นแนวทาง    

สําหรับจัดทําโครงการต+อไป 

    ๔. ทบทวนถึงผลสําเร็จของโครงการและผลกระทบต'าง ๆ ของโครงการ  เพ่ือใช,เป�น   
พ้ืนฐานในการวางแผนโครงการในอนาคต 
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4.2  ระเบียบ  วิธีและเครื่องมือท่ีใช(ในการติดตามประเมินผล 
   4.2.1 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

           เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได,ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว'าด,วยการ
จัดทําแผนพัฒนาองค1กรปกครองส'วนท,องถ่ิน พ.ศ. 2548  โดยผู,บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได,
แต'งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   เพ่ือทําหน,าท่ีในการ
กําหนดแนวทาง   วิธีการในการติดตามและประเมินผล   การดําเนินงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
เพ่ือให,ทุกส'วนราชการถือปฏิบัติและจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส   โดยมีงานวิจัยและ
ประเมินผล   กองวิชาการและแผนงาน ทําหน,าท่ีรวบรวมและจัดทํารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา    และรายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประจําปVเสนอต'อคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา       เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นต'อผู,บริหารเทศบาล     สภาเทศบาล     
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล      และประกาศให,ประชาชนในท,องถ่ินทราบโดยท่ัวกัน อย'างน,อยปVละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปV  
 

  4.2.2 วิธีการติดตามและประเมินผล 

           การติดตามผล   

                เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  กําหนดติดตามผลการดําเนินงาน  โดยติดตามผลเป3นราย
ไตรมาส  ดูว+าโครงการนั้นๆ  ได#ดําเนินการตามกิจกรรมและเป7าหมายท่ีวางไว#หรือไม+  ผลการดําเนินงาน อยู+ใน
ข้ันตอนไหน  แล#วสรุปผลภาพรวมว+าได#ดําเนินการเป3นสัดส+วนเท+าใด  ตามท่ีตั้งไว#ในแผนพัฒนา   

                          รูปแบบการติดตามผล 
                กองวิชาการและแผนงานได#กําหนดข้ึน    เพ่ือเป3นแนวทางในการติดตามผลการ

ดําเนินงาน   สัดส+วนการดําเนินงาน  และความก#าวหน#าของการดําเนินงาน  ดังนี้ 
 

แบบ ๑  การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา (พ.ศ.2๕๕9 – 2๕63) 

ท่ี 
ยุทธศาสตร�/ 

โครงการ 
กิจกรรม/ 

เป7าประสงค� 

ค+า
เป7าหมาย/ 

ตัวช้ีวัด 

ผลการดําเนินงาน 
ป,ญหา/ 
อุปสรรค 

หน+วย 
งานรับ 
ผิดชอบ 

หมาย 
เหต ุ

แล#ว 
เสร็จ 

กําลัง 
ดําเนิน 
การ 

ยังไม+ได#
ดําเนิน 
การ 
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แบบ 2  สรุปการติดตามผลการดําเนินงานแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา (พ.ศ.2๕๕9 – 2๕63) 

 
 

ท่ี ยุทธศาสตร�การพัฒนา เป7าประสงค� 
จํานวนโครงการ ร#อยละของโครงการ 

ท่ีดําเนินการ ท้ังหมด ดําเนินการ 
      
      
      
      
      
      

 
 

แบบ ๓   สรุปการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา (พ.ศ.2๕๕9 – 2๕63) 

                                  
 

ท่ี 
ยุทธศาสตร� / 

โครงการ 

กิจกรรม/  
เป7าประสง 

ค+าเป7าหมาย 

 

พ้ืนท่ี /     
เป7าหมาย 

 

หน+วยงาน
ดําเนินการ 

ตัวช้ีวัดการตดิตามและประเมินผล 

แผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลลัพธ�ท่ีได# 

        

        

        

        

        

        

 
การประเมินผล 

           เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  กําหนดประเมินผลตามยุทธศาสตร�การพัฒนา  คือ  การ
ประเมินผลโครงการจะกําหนดตัวชี้วัดเพ่ือวัดระดับความสําเร็จและความล#มเหลวของโครงการ     รายการ
ประเมินจะพิจารณาเรื่องปริมาณ     คุณภาพ   ความพึงพอใจ   การให#ประโยชน�แก+กลุ+มเป7าหมายหรือผู#ท่ี
ได#รับประโยชน�   และผลท่ีได#รับก+อให#เกิดประโยชน�ส+วนรวม         นําไปสู+การประเมินผลว+าได#บรรลุ
วัตถุประสงค�  เป7าหมาย   แนวทางการพัฒนา  ตามยุทธศาสตร�การพัฒนาท่ีกําหนดไว#หรือไม+    ซ่ึงจะได#ผล
ประเมินภาพรวม 




