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ส�วนท่ี 1 

สภาพท่ัวไปและข�อมูลพื้นฐาน 
1. ด�านกายภาพ 
 1.1 ท่ีตั้งของหมู�บ�านหรือชุมชนหรือตําบล 

สภาพท่ัวไปของเมืองนครศรีธรรมราช 
                   เมืองนครศรีธรรมราช  
                    เมืองนครศรีธรรมราชคือพ้ืนท่ีส�วนใหญ�ของเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป�นชุมชนท่ีมี
หลักฐานย%อนหลังไปมากกว�า ๑,๕๐๐ป+ เมืองนี้ก�อตัวอยู�บนสันทรายท่ีเรียกว�า หาดทรายแก%ว ซ่ึงทอดตัวยาวตาม
แนวเหนือ-ใต% ทําให%การต้ังถ่ินฐานกระจายตัวอยู�บนสันทราย ตัวเมืองนครศรีธรรมราชจึงมีลักษณะยาวมาจนถึง
ป9จจุบันผู%คนท่ีอาศัยอยู�ในเมืองนี้ส�วนหนึ่งคือ  คนไทย ท่ีต้ังถ่ินฐานอยู�ดั้งเดิม และอีกส�วนหนึ่งเกิดจากการอพยพ
ย%ายถ่ิน  และการค%าจากอินเดียและจีน  และส�วนใหญ�คือ ชาวไทยมุสลิม จากจังหวัดชายแดนภาคใต% 
  

 ชาวยุโรปท่ีเดินทางมาติดต�อค%าขายในอดีต ให%ชื่อไว%ในแผนท่ีของตน เรียกเมืองนี้ว�า ลิกอร=(Ligor)     
จากประวัติความเป�นมาของบ%านเมืองอันยาวนาน จึงทําให%นครศรีธรรมราชมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมี
ขนบธรรมเนียม 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 เทศบาลเมืองและเทศบาลนครตามลําดับ ป9จจุบันเขต
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มิได%จํากัดอยู�แค�บนสันทราย  แต�จะขยายออกไปท้ังทางตะวันออกและตะวันตกของ
สันทรายจนมีเนื้อท่ีถึง 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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ท่ีตั้ง พ้ืนท่ี อาณาเขต 
  ป9จจุบันเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ต้ังอยู�ในท%องท่ีอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช       
มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังหมด 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 

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 

                    จังหวัดนครศรีธรรมราชมีเทือกเขานครศรีธรรมราชและเทือกเขาบรรทัดทอดยาวตามแนว 
เหนือ-ใต%  อยู�บริเวณตอนกลางของจังหวัด จึงอาจแบ�งภูมิประเทศออกเป�น ๓ ส�วน ต�อไปนี้ 
 

                    ส�วนท่ี ๑ เขตท่ีราบชายฝ9Qงตะวันออก  เป�นท่ีราบมีอาณาเขตต้ังแต�เทือกเขานครศรีธรรมราช 
และเทือกเขาบรรทัดไปทางตะวันออก จนถึงชายฝ9Qงทะเลอ�าวไทย มีแม�น้ําลําคลองท่ีมีต%นน้ําบริเวณเทือกเขาลงสู�
ทะเลหลายสายอยู�ตลอดท้ังป+  และบางตอนเป�นป\าพรุขนาดใหญ�  เขตท่ีราบนี้มีพ้ืนท่ีตั้งแต�ตอนเหนือสุดของจังหวัด  
และค�อยมีอาณาเขตกว%างข้ึน  เม่ือลงไปทางทิศใต%เหมาะสําหรับการทํานา ทําสวน เลี้ยงสัตว=  และทําการประมง
ชายฝ9Qงเป�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   
และอําเภอฉวาง เขตท่ีราบเชิงเขาด%านนี้แผ�ขยายกว%างขวางออกไปถึงจังหวัดตรัง จังหวัดกระบ่ี จังหวัดสุราษฏร=ธาน ี 
อําเภอท่ีอยู�ในเขตนี้  ได%แก� อําเภอพิปูน  ฉวาง  ทุ�งใหญ�  ทุ�งสง  บางขัน  ถํ้าพรรณรา นาบอน และอําเภอช%างกลาง 
 

                    ส�วนท่ี ๓  เขตเทือกเขาตอนกลาง  อยู�ระหว�างท่ีราบชายฝ9Qงทะเลตะวันออก และท่ีราบเชิงเขา 
ตะวันตกมีอาณาเขตต้ังแต�ตอนเหนือสุดของจังหวัดไปถึงใต%สุด   เทือกเขานครศรีธรรมราช มียอดสูงสุดคือเขาหลวง  
รัฐพยายามท่ีจะอนุรักษ=เขาดังกล�าวนี้ เป�นเขตป\า  จึงจัดต้ังเป�นเขตอุทยานแห�งชาติ  เช�น เขตอุทยานแห�งชาติเขา
หลวง  อุทยานแห�งชาติน้ําตกโยง อุทยานแห�งชาติเขานัน เป�นต%น มีการต้ังถ่ินฐานของประชาชนมาก�อนท่ีจะ
ประกาศเป�นเขตอุทยานแห�งชาติ  จึงมีชุมชนอยู�ระหว�างภูเขาและเชิงเขาตอนกลาง   
ส�วนใหญ�มีอาชีพด%านเกษตรกรรม  พ้ืนท่ีในเขตนี้ มีธรรมชาติท่ีสวยงาม ประกอบด%วย ป\าไม% น้ําตก และลําธารท่ีใส
สะอาดเป�นแหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติมีสิ่งอํานวยความสะดวกด%านการท�องเท่ียวต�างๆพร%อมท่ีจะรับ
นักท�องเท่ียวได% อําเภอท่ีอยู�ในเขตนี้ ได%แก� อําเภอพรหมคีรี ลานสกา  ร�อนพิบูลย=   จุฬาภรณ= และอําเภอนบพิตํา 
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 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
                    ภูมิอากาศของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีลักษณะเช�นเดียวกับจังหวัดอ่ืน ๆ ของภาคใต%ท่ีติดต�อกับ
อ�าวไทย อิทธิพลสําคัญต�อภูมิอากาศของจังหวัด  คือลมมรสุม  และเทือกเขาตอนกลาง รวมท้ังอิทธิพลของลมพายุ
หมุนท่ีพัดเข%ามาในรอบป+ ลักษณะภูมิอากาศของภาคใต%เป�นเขตภูมิอากาศแบบมรสุมร%อน (TropicalMonsoon) 
อุณหภูมิจะสูงตลอดท้ังป+  ช�วงเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคมจะได%รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต%  
ซ่ึงเป�นลมร%อนชื้นพัดเข%าสู�ชายฝ9Qงทะเลตะวันตกของภาคใต%ทําให%พ้ืนท่ีด%านตะวันตกของเทือกเขานครศรีธรรมราช  
มีฝนตกมาก ส�วนบริเวณชายฝ9Qงตะวันออกมีฝนตกน%อยกว�า  ช�วงเดือน กันยายน – ตุลาคม  จะมีลมพายุหมุน  เช�น    
ดีเปรสชั่นทําให%เกิดฝนตกท่ัวไปท้ังจังหวัด  ช�วงเดือนพฤศจิกายน  ไปจนถึง เดือนมกราคม  ลมมรสุมจะเปลี่ยน
ทิศทางพัดมาจาก     ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยท่ัวไปลมนี้จะเป�นลมหนาวและแห%งแล%ง  แต�พ้ืนท่ีชายฝ9Qงทะเล
ด%านอ�าวไทย  โดยเฉพาะนครศรีธรรมราชด%านอ�าวไทยจะมีฝนตกชุก  เป�นเหตุให%เกิดน้ําท�วมได%ทุกป+  หลังจากนั้น
จะเป�นระยะท่ีฝนท้ิงช�วง คือ เดือนกุมภาพันธ=ถึง เดือนเมษายน  ช�วงนี้อากาศจะร%อนและแห%งแล%ง 
 1.4 ลักษณะของดิน 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   ดินมีลักษณะแตกต�างกันไปตามเขตพ้ืนท่ี  ลักษณะดินส�วนใหญ� 
เป�นดินทราย  และบางส�วนเป�นดินคละ   ดินนา  ดินต่ืน      

        1.5 ลักษณะของแหล�งน้ํา 
ลักษณะของแหล�งน้ําเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป�นแหล�งน้ําดิบท่ีนํามาทําน้ําประปา  เดิมได% 

น้ําดิบจากคลองป\าเหล%า ซ่ึงอยู�ห�างจากบริเวณการประปาท่ีตําบลในเมือง อําเภอเมือง ประมาณ 450 เมตร 
ป9จจุบันมีป9ญหาเนื่องจากปริมาณน้ําในลําคลองมีปริมาณน%อยลงทุกป+ น้ําขุ�นและสกปรกเม่ือเกิดฝนตกหนัก น้ําจะ
พาตะกอนและสิ่งสกปรกต�าง ๆ ตามริมคลองลงไปในคลองป\าเหล%า และเทศบาลได%รับเงินอุดหนุนเม่ือป+ พ.ศ.
2539 ก�อสร%างท�อส�งน้ําดิบจากคลองท�าดี อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช มายังโรงกรองน้ําทวดทอง แต�
เนื่องจากโรงกรองน้ํา ท่ีรับน้ําจากท�อน้ําดิบจากคลองท�าดี อําเภอลานสกา มีเพียงโรงเดียว ซ่ึงทําให%กําลังผลิตไม�
เพียงพอ ต�อการใช%น้ําประปาของประชาชนในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลท่ีเพ่ิมข้ึนอย�างรวดเร็ว 

2. ด�านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 

การแบ�งเขตการปกครอง 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  แบ�งเขตการปกครองออกเป�น  4  เขต  ดังนี้ 
เขตท่ี 1 
  นายสวาท อรุณจิตร สมาชิกสภาเทศบาล 
  นายภูริทัต รัตนพาหุ สมาชิกสภาเทศบาล 
  นายปรานม รวมพงศ=  สมาชิกสภาเทศบาล 
  นายวัชระ อินทรมุสิก สมาชิกสภาเทศบาล 
เขตท่ี 2 
  นายจักรพันธุ= จันทร=เขียว สมาชิกสภาเทศบาล 
  นายคํานวน โสมนิล  สมาชิกสภาเทศบาล 
  นายสุธรรม ทองมี  สมาชิกสภาเทศบาล 
  นายฉัตรชัย พรมพัตร สมาชิกสภาเทศบาล 
  นายชัยยันต= บุญเทียม สมาชิกสภาเทศบาล 
  นางสาวอมรรัตน=  เงินเลี่ยม สมาชิกสภาเทศบาล 
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เขตท่ี 3 
  นายวิฑูรย= อิสระพิทักษ=กุล สมาชิกสภาเทศบาล 
  นายประยูร จิระพิบูลย=พันธ= สมาชิกสภาเทศบาล 
  นายสุภัค รัตนพฤกษ=ขจร สมาชิกสภาเทศบาล 
  พันโทวิชัย กัลยาพงศ= สมาชิกสภาเทศบาล 
  นายพิชัย ลี้วรกุล  สมาชิกสภาเทศบาล 
  นายเอกรินทร= รอดทอง  สมาชิกสภาเทศบาล 
เขตท่ี 4 
  นายเคารพ อิสสระไพบูลย= สมาชิกสภาเทศบาล 
  นายประสิทธิ์ วงศ=พิศาล สมาชิกสภาเทศบาล 
  นายสรพงษ=  คงสําราญ สมาชิกสภาเทศบาล 
  นายวิฑูรย= หัสภาคย= สมาชิกสภาเทศบาล 
  นายธีระวัฒน= คงสําราญ สมาชิกสภาเทศบาล 
  นายอาวุธ   สุขันทอง สมาชิกสภาเทศบาล 

2.2  การเลือกตั้ง 
           ป9จจุบันมีการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชโดยตรง คือ  ผศ.เชาวน=วัศ  เสนพงศ=  

เป�นนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชคนป9จจุบัน  และประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชคนป9จจุบัน  
คือ นายเคารพ  อิสสระไพบูลย=   

    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มีจํานวนผู%มีสิทธิเลือกต้ัง  ณ  เดือนตุลาคม   2559   จํานวน 
76,530 คน  มีหน�วยเลือกต้ัง แยกได%ดังนี้ 

 หน�วยเลือกตั้งและสถานท่ีเลือกตั้งตําบลในเมือง 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 1  หน�วยเลือกต้ังเพชรจริก 1  สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียนสถานสงเคราะห=
เด็กชายศรีธรรมราช 1 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 2  หน�วยเลือกต้ังเพชรจริก 2  สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียนสถานสงเคราะห=
เด็กชายศรีธรรมราช 2 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 3  หน�วยเลือกต้ังเพชรจริก 3  สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียนสาธิตเพชรจริก 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 4  หน�วยเลือกต้ังเพชรจริก 4  สถานท่ีเลือกต้ังปะรําบริเวณห%องสมุดแห�งชาติ 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 5  หน�วยเลือกต้ังการเคหะ ฯ 1  สถานท่ีเลือกต้ังท่ีทําการกองทุนชุมชนเมือง 
การเคหะซอยเรือนแก%ว 1 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 6  หน�วยเลือกต้ังการเคหะ ฯ 2  สถานท่ีเลือกต้ังท่ีทําการกองทุนชุมชนเมือง 
การเคหะซอยเรือนแก%ว 2 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 7  หน�วยเลือกต้ังท%าวโคตร 1  สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล    
วัดท%าวโครต (1) 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 8  หน�วยเลือกต้ังท%าวโคตร 2  สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล    
วัดท%าวโครต (2) 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 9  หน�วยเลือกต้ังวิทยาลัยศิลปหัตถกรรม นศ 1  สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียน
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช (1) 
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 หน�วยเลือกต้ังท่ี 10  หน�วยเลือกต้ังวิทยาลัยศิลปหัตถกรรม นศ 2  สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียน
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช (2) 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 11  หน�วยเลือกต้ังวิทยาลัยศิลปหัตถกรรม นศ 3  สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียน
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช (3) 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 12  หน�วยเลือกต้ังวัดหน%าพระลาน  สถานท่ีเลือกต้ังศาลาการเปรียญ 
วัดหน%าพระลาน 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 13  หน�วยเลือกต้ังหลังวัดพระมหาธาตุ  สถานท่ีเลือกต้ังปะรําบริเวณถนนหลัง 
วัดพระธาตุ 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 14  หน�วยเลือกต้ังหลังวัดหน%าพระบรมธาตุ  สถานท่ีเลือกต้ังศาลาการเปรียญ
วัดหน%าพระบรมธาตุ 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 15  หน�วยเลือกต้ังประตูชัย 1  สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียนโรงเรียนเทคนิค
พาณิชยการโสภณ 1 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 16  หน�วยเลือกต้ังประตูชัย 2  สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียนโรงเรียนเทคนิค
พาณิชยการโสภณ 2 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 17  หน�วยเลือกต้ังประตูชัย 3  สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียนโรงเรียนเทคนิค
พาณิชยการโสภณ 3 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 18  หน�วยเลือกต้ังวัดสระเรียง  สถานท่ีเลือกต้ังศาลาการเปรียญวัดสระเรียง 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 19  หน�วยเลือกต้ังวัดสวนป\าน  สถานท่ีเลือกต้ังศาลาการเปรียญวัดสวนป\าน 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 20  หน�วยเลือกต้ังปะรําเบนซ=ราชา  สถานท่ีเลือกต้ังปะรําบริเวณเบนซ=ราชา   
ถนนราชดําเนิน 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 21  หน�วยเลือกต้ังอนุบาลลูกรัก 1 สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล
ลูกรัก 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 22  หน�วยเลือกต้ังวัดบุญนารอบ  สถานท่ีเลือกต้ังศาลาการเปรียญ 
วัดบุญนารอบ 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 23  หน�วยเลือกต้ังถนนท�าม%า  สถานท่ีเลือกต้ังปะรําถนนท�าม%า 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 24  หน�วยเลือกต้ังจรัสพิชากรอาชีวศึกษา 1  สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียน
โรงเรียนจรัชพิชากรอาชีวศึกษา 1 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 25  หน�วยเลือกต้ังจรัสพิชากรอาชีวศึกษา 2  สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียน
โรงเรียนจรัชพิชากรอาชีวศึกษา 2 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 26  หน�วยเลือกต้ังชูศิลปl 1  สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียนโรงเรียนชูศิลปlวิทยา (1) 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 27  หน�วยเลือกต้ังชูศิลปl 2  สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียนโรงเรียนชูศิลปlวิทยา (2) 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 28  หน�วยเลือกต้ังอนุบาลจรัสพิชากร 1  สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียนโรงเรียน
อนุบาลจรัสพิชากร 1 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 29  หน�วยเลือกต้ังอนุบาลจรัสพิชากร 2  สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียนโรงเรียน
อนุบาลจรัสพิชากร 2 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 30  หน�วยเลือกต้ังอนุบาลจรัสพิชากร 3  สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียนโรงเรียน
อนุบาลจรัสพิชากร 3 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 31  หน�วยเลือกต้ังเสมาเมือง 1  สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล
วัดเสมาเมือง 1 
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 หน�วยเลือกต้ังท่ี 32  หน�วยเลือกต้ังเสมาเมือง 2  สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล
วัดเสมาเมือง 2 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 33  หน�วยเลือกต้ังมุมปmอม 1  สถานท่ีเลือกต้ังศาลาการเปรียญวัดมุมปmอม 1 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 34  หน�วยเลือกต้ังมุมปmอม 2  สถานท่ีเลือกต้ังศาลาโรงธรรมวัดมุมปmอม 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 35  หน�วยเลือกต้ังมุมปmอม 3  สถานท่ีเลือกต้ังศาลาการเปรียญวัดมุมปmอม 2 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 36  หน�วยเลือกต้ังหัวถนน 1  สถานท่ีเลือกต้ังปะรําบริเวณป9nมน้ํามัน  
ปตท.ถนนราชดําเนิน 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 37  หน�วยเลือกต้ังหัวถนน 2  สถานท่ีเลือกต้ังปะรําบริเวณปากซอยก%าวหน%า      
ถนนนคร – ปากพนัง 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 38  หน�วยเลือกต้ังศาลามีชัย 1  สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล
วัดศาลามีชัย (1) 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 39  หน�วยเลือกต้ังศาลามีชัย 2  สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล
วัดศาลามีชัย (2) 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 40  หน�วยเลือกต้ังศาลามีชัย 3  สถานท่ีเลือกต้ังปะรําบริเวณป9nมน้ํามันเอสโซ� 2  
ศาลามีชัย 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 41  หน�วยเลือกต้ังซอยพัฒนา  สถานท่ีเลือกต้ังปะรํา ต.ร.อ.เอเอฟเอฟ เซอร=วิส  
ปากซอยพัฒนา 3 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 42  หน�วยเลือกต้ังมหาราช 1  สถานท่ีเลือกต้ังท่ีจอดรถส�วนหน%าโรงพยาบาล
มหาราช (1) 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 43  หน�วยเลือกต้ังมหาราช 2  สถานท่ีเลือกต้ังท่ีจอดรถส�วนหน%าโรงพยาบาล
มหาราช (2) 
 หน�วยเลือกตั้งและสถานท่ีเลือกตั้งตําบลท�าวัง 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 1  หน�วยเลือกต้ังชุมชนหน%าสถานีรถไฟ  สถานท่ีเลือกต้ังศาลาชุมชนสถานีรถไฟ  
ซอย 4 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 2  หน�วยเลือกต้ังโรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี 1  สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี 1 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 3  หน�วยเลือกต้ังโรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี 2  สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี 2 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 4  หน�วยเลือกต้ังธนาคารกรุงไทย  สถานท่ีเลือกต้ังปะรําหน%าธนาคารกรุงไทย
สาขานครศรีธรรมราช 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 5  หน�วยเลือกต้ังวัดจันทาราม  สถานท่ีเลือกต้ังศาลาการเปรียญวัดจันทาราม 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 6  หน�วยเลือกต้ังท�าโพธิ์ 1  สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 
วัดท�าโพธิ์ 1 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 7  หน�วยเลือกต้ังท�าโพธิ์ 2  สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 
วัดท�าโพธิ์ 2 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 8  หน�วยเลือกต้ังท�าโพธิ์ 3  สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 
วัดท�าโพธิ์ 3 
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 หน�วยเลือกต้ังท่ี 9  หน�วยเลือกต้ังหมู�บ%านพัชรกิจ 1  สถานท่ีเลือกต้ังปะรําบริเวณทางเข%า
หมู�บ%านพัชรกิจ (1) 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 10  หน�วยเลือกต้ังหมู�บ%านพัชรกิจ 2  สถานท่ีเลือกต้ังปะรําบริเวณทางเข%า
หมู�บ%านพัชรกิจ (2) 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 11  หน�วยเลือกต้ังวัดชะเมา 1  สถานท่ีเลือกต้ังศาลาการเปรียญวัดชะเมา  
ด%านหลัง (1) 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 12  หน�วยเลือกต้ังวัดชะเมา 2  สถานท่ีเลือกต้ังศาลาการเปรียญวัดชะเมา  
ด%านหลัง (2) 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 13  หน�วยเลือกต้ังชุมชนป\าโล�ง  สถานท่ีเลือกต้ังปะรําบริเวณท่ีทําการ 
ชุมชนป\าโล�ง 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 14  หน�วยเลือกต้ังเทศบาลวัดใหญ�  สถานท่ีเลือกต้ังอาคารโรงเรียนเทศบาล 
วัดใหญ� 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 15  หน�วยเลือกต้ังซอยราชนิคม 6   สถานท่ีเลือกต้ังปะรําถนนราชนิคมตรง
ข%ามซอยราชนิคม 6 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 16  หน�วยเลือกต้ังเทคนิคสถาป9ตย=นคร  สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียนโรงเรียน
สาธิตศึกษาวิทยาลัยสงฆ= (วัดแจ%ง) 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 17  หน�วยเลือกต้ังวัดแจ%ง   สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียนสาธิตศึกษา 
วิทยาลัยสงฆ= (วัดแจ%ง) 
 หน�วยเลือกตั้งและสถานท่ีเลือกตั้งตําบลคลัง 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 1  หน�วยเลือกต้ังซอยสารีบุตร 1 สถานท่ีเลือกต้ังปะรําบริเวณในซอยสารีบุตร 1 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 2  หน�วยเลือกต้ังซอยอัครศรีวิชัย  ลําเหมือง  สถานท่ีเลือกต้ังปากซอย 
อัครศรีวิชัย  ถนนลําเหมือง 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 3  หน�วยเลือกต้ังกัลยาณีศรีธรรมราช 1  สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียนโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช (1) 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 4  หน�วยเลือกต้ังกัลยาณีศรีธรรมราช 2  สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียนโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช (2) 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 5  หน�วยเลือกต้ังกัลยาณีศรีธรรมราช 3  สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียนโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช (3) 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 6  หน�วยเลือกต้ังอนุบาลจังหวัด 1  สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล
จังหวัดนครศรีธรรมราช (1) 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 7  หน�วยเลือกต้ังอนุบาลจังหวัด 2  สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล
จังหวัดนครศรีธรรมราช (2) 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 8  หน�วยเลือกต้ังชุมชนบ%านพะเนียด  สถานท่ีเลือกต้ังปะรําบริเวณหลัง 
ซอยเศรษฐี 99 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 9  หน�วยเลือกต้ังกัลยาณี (ศาลหลักเมือง)  สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียนโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช (หน%าศาลหลักเมือง) 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 10  หน�วยเลือกต้ังมัสยิดซอลาฮูดดีน  สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียนมัสยิด 
ซอลาฮูดดีน 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 11  หน�วยเลือกต้ังโรงเรียนวัดมเหยงคณ= 1  สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ= 
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 หน�วยเลือกต้ังท่ี 12  หน�วยเลือกต้ังลานจอดรถเทศบาลด%านหลัง  สถานท่ีเลือกต้ังท่ีจอดรถ
เทศบาลด%านหลัง 1 
 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 13  หน�วยเลือกต้ังสถานีดับเพลิงคูขวาง 1  สถานท่ีเลือกต้ังโรงจอดรถสถานี
ดับเพลิงศูนย=คูขวาง 1 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 14  หน�วยเลือกต้ังสถานีดับเพลิงคูขวาง 2  สถานท่ีเลือกต้ังโรงจอดรถสถานี
ดับเพลิงศูนย=คูขวาง 2 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 15  หน�วยเลือกต้ังลานจอดรถเทศบาลด%านหลัง สถานท่ีเลือกต้ังท่ีจอดรถ
เทศบาลด%านหลัง 2 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 16  หน�วยเลือกต้ังศาลาการเปรียญวัดบูรณาราม  สถานท่ีเลือกต้ังศาลาการ
เปรียญวัดบูรณาราม 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 17  หน�วยเลือกต้ังโรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง  สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 18  หน�วยเลือกต้ังโรงเรียนวัดมเหยงคณ=  สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดมเหยงคณ= 2 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 19  หน�วยเลือกต้ังชุมชนบ%านตก  สถานท่ีเลือกต้ังปะรําบริเวณชุมชนบ%านตก 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 20  หน�วยเลือกต้ังชุมชนนอกโคก  สถานท่ีเลือกต้ังศาลาชุมชนหน%าสถานีรถไฟ  
เขตนอกโคก 
 หน�วยเลือกตั้งและสถานท่ีเลือกตั้งตําบลโพธิ์เสด็จ  
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 1  หน�วยเลือกต้ังชุมชนตลาดหัวอิฐ  สถานท่ีเลือกต้ังศาลาชุมชนตลาดหัวอิฐ 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 2  หน�วยเลือกต้ังวัดหัวอิฐ 1  สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียนโรงเรียนวัดหัวอิฐ (1) 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 3  หน�วยเลือกต้ังวัดหัวอิฐ 2  สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียนโรงเรียนวัดหัวอิฐ (2) 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 4  หน�วยเลือกต้ังสถานท่ีขนส�ง 1 สถานท่ีเลือกต้ังท่ีจอดรถทางเข%าสถานีขนส�ง 1 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 5  หน�วยเลือกต้ังแขวงการทางนครศรี ฯ  สถานท่ีเลือกต้ังหอประชุมแขวงการ
ทางนครศรีธรรมราช 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 6  หน�วยเลือกต้ังท่ีทําการชุมชนหน%าแขวง  สถานท่ีเลือกต้ังท่ีทําการชุมชนซอย
หน%าแขวง 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 7  หน�วยเลือกต้ังซอยสนิทใจ 1  สถานท่ีเลือกต้ังปะรําบริเวณลานกีฬาแอโรบิค 
(ซอยสนิทใจ) 1 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 8  หน�วยเลือกต้ังซอยสนิทใจ 2  สถานท่ีเลือกต้ังปะรําบริเวณลานกีฬาแอโรบิค 
(ซอยสนิทใจ) 2 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 9  หน�วยเลือกต้ังทวดทอง 1   สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียนโรงเรียน 
บ%านทวดทอง 1 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 10  หน�วยเลือกต้ังทวดทอง 2 สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียนโรงเรียน 
บ%านทวดทอง 2 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 11  หน�วยเลือกต้ังเบญจมราชูทิศ  สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียนโรงเรียน 
เบญจมราชูทิศ 1 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 12  หน�วยเลือกต้ังสี่แยกเบญจม  สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียนโรงเรียน 
เบญจมราชูทิศ 2 
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 หน�วยเลือกต้ังท่ี 13  หน�วยเลือกต้ังบ%านไสเจริญ  สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียนโรงเรียน 
มัสยิดกามาลุดดีน  บ%านไสเจริญ 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 14  หน�วยเลือกต้ังสถาบันรัชภาคย= 1  สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียนสถาบัน 
รัชภาคย= 1 
 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 15  หน�วยเลือกต้ังสถาบันรัชภาคย= 2  สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียนสถาบัน 
รัชภาคย= 2 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 16  หน�วยเลือกต้ังสถาบันรัชภาคย= 3  สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียนสถาบัน 
รัชภาคย= 3 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 17  หน�วยเลือกต้ังสาธารณสุขจังหวัด 1  สถานท่ีเลือกต้ังหอประชุมสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด (1) 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 18  หน�วยเลือกต้ังสาธารณสุขจังหวัด 2  สถานท่ีเลือกต้ังหอประชุมสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด (2) 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 19  หน�วยเลือกต้ังทางเข%าสถานีขนส�ง 2  สถานท่ีเลือกต้ังท่ีจอดรถทางเข%า
สถานีขนส�ง 2 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 20  หน�วยเลือกต้ังทางเข%าสถานีขนส�ง 3  สถานท่ีเลือกต้ังท่ีจอดรถทางเข%า
สถานีขนส�ง 3 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 21  หน�วยเลือกต้ังซอยสนิทใจ 3  สถานท่ีเลือกต้ังปะรําบริเวณลานกีฬา 
แอโรบิค (ซอยสนิทใจ) 3 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 22  หน�วยเลือกต้ังหมู�บ%านเอ้ืออาทร  สถานท่ีเลือกต้ังบริเวณหมู�บ%านเอ้ืออาทร
สะพานยาว 
 หน�วยเลือกตั้งและสถานท่ีเลือกตั้งตําบลนาเคียน 
 หน�วยเลือกต้ังท่ี 1  หน�วยเลือกต้ังบ%านนาเคียน  สถานท่ีเลือกต้ังปะรําบริเวณโรงเรียนมุสลิมสันติ
ธรรมมูลนิธิ 
  
การปกครองส�วนท�องถ่ิน และภาวะผู�นํา 
 ด�านการบริหารการปกครอง 

 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   ประกอบด%วยการปกครองท%องท่ี 4  เขต มีสมาชิกสภาเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช  22 คน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  จํานวน 1 คน และรองนายกเทศมนตรีนคร
นครศรีธรรมราช จํานวน 4 คน ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  จํานวน 3 คน  และเลขานุการ
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  จํานวน 1 คน ไม�มีความขัดแย%งในการติดต�อประสานงานระหว�างท%องถ่ินกับ
ท%องท่ี ซ่ึงประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ให%ความร�วมมือเป�นอย�างดีให%ความสําคัญประชาคม
เทศบาลนครและการมีส�วนร�วมของประชาชน 
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          ผู�บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ประกอบด�วย 
 

                       
ฝ?ายสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราช  ประกอบด�วย 

 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน�ง เบอร.โทร 
1 ผศ.เชาวน=วัศ  เสนพงศ= นายกเทศมนตรี 091-8478363 
2 นายพงศ=สินธุ=   เสนพงศ= รองนายกเทศมนตรี 081-8945678 
3 นายไสว   เขียวจันทร= รองนายกเทศมนตรี 089-8663554 
4 นายสมเธียร   ภู�สันติสัมพันธ= รองนายกเทศมนตรี 081-5979401 
5 นายมนัส   พงศ=ยี่หล%า รองนายกเทศมนตรี 081-9794882 
6 นายเอกรินทร=   ระเบียบโอษฐ= เลขานุการนายกเทศมนตรี 081-5352910 
7 นายคํารพ   วงศ=พิศาล ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 086-0620928 
8 นายขจรเกียรติ   แก%วทองคํา ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 089-7245260 
9 นายธํารงค=   แรกคํานวณ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 081-9688199 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน�ง เบอร.โทร 
1 นายเคารพ  อิสสระไพบูลย= ประธานสภาฯ 081-6910628 
2 นายวิฑูรย=   อิสระพิทักษ=กุล รองประธานสภาฯ 081-8931144 
3 นายประสิทธิ์   วงศ=พิศาล เลขานุการสภา ฯ    081-9685300 
4 นายปรานม   รวมพงศ= สมาชิกสภา ฯ  เขต 1  082-2892889 
5 นายภูริทัต   รัตนพาหุ สมาชิกสภา ฯ  เขต 1  089-2915781 
6 นายวัชระ   อินทรมุสิก สมาชิกสภา ฯ  เขต 1  089-5893994 
7 นายสวาท   อรุณจิตร สมาชิกสภา ฯ  เขต 1  082-9130913 
8 นางสาวอมรรัตน=   เงินเลี่ยม สมาชิกสภา ฯ  เขต 2  086-4227336 
9 นายคํานวน  โสมนิล สมาชิกสภา ฯ  เขต 2 081-4766241 

10 นายจักรพันธุ=   จันทร=เขียว สมาชิกสภา ฯ  เขต 2  061-1737682 
11 นายฉัตรชัย   พรมพัตร สมาชิกสภา ฯ  เขต 2  081-5366837 
12 นายชัยยันต=   บุญเทียม สมาชิกสภา ฯ  เขต 2  083-7908776 
13 นายสุธรรม   ทองมี สมาชิกสภา ฯ  เขต 2  081-9561924 
14 นายประยูร   จิระพิบูลย=พันธ= สมาชิกสภา ฯ  เขต 3  085-6228351 
15 พันโทวิชัย   กัลยาพงศ= สมาชิกสภา ฯ  เขต  3 081-2723612 
16 นายพิชัย   ลี้วรกุล สมาชิกสภา ฯ  เขต 3  086-8915469 
17 นายสุภัค   รัตนพฤกษ=ขจร สมาชิกสภา ฯ  เขต 3  081-9569051 
18 นายเอกรินทร=  รอดทอง สมาชิกสภา ฯ  เขต 3  084-1889508 
19 นายธีระวัฒน=   คงสําราญ สมาชิกสภา ฯ  เขต 4  085-9934116 
20 นายวิฑูรย=   หัสภาคย= สมาชิกสภา ฯ  เขต 4  093-7493855 
21 นายสรพงษ=  คงสําราญ สมาชิกสภา ฯ  เขต 4  089-7299763 
22 นายอาวุธ  สุขันทอง สมาชิกสภา ฯ  เขต 4  089-8668744 
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เทศบาล  
เป�นรูปแบบการปกครองส�วนท%องถ่ิน การปกครองรูปแบบเทศบาลเป�นการกระจายอํานาจให%แก�ท%องถ่ิน

ดําเนินการปกครองตนเอง ตามระบอบประชาธิปไตย     ซ่ึงเกิดข้ึนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล%า
เจ%าอยู�หัว โดยเริ่มจากการประกาศพระราชกําหนดจัดต้ังสุขาภิบาลกรุงเทพ ฯ    
ร.ศ.116 (พ.ศ. 2440) ในส�วนภูมิภาค   มีการตราพระราชบัญญัติจัดการ
สุขาภิบาล ท�าฉลอม ร.ศ. 124 (พ.ศ. 2448)  

  
ในป+ พ.ศ. 2476 มีการตราพระราชบัญญัติ   จัดระเบียบเทศบาล 

พ.ศ. 2476   มีการยกฐานะสุขาภิบาลข้ึนเป�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�นท่ีต้ังของศาลากลางจังหวัด  หรือท%องถ่ินชุมชนท่ีมีราษฎรต้ังแต�หนึ่ง

หม่ืนคนข้ึนไป    ท้ังมีรายได%พอควรแก�การท่ีจะปฏิบัติหน%าท่ีอันต%องทําตามพระราชบัญญัตินี้  มีประกาศ
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,รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินท่ีสาธารณะรวมท้ังการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล,ปmองกัน
และระงับโรคติดต�อ,  ให%มีเครื่องใช%ในการดับเพลิง,  ให%ราษฎรได%รับการศึกษาอบรม,  ส�งเสริมการพัฒนาสตรี   
เด็ก เยาวชน ผู%สูงอายุและผู%พิการ, บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิป9ญญาท%องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท%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%มีและบํารุงการไฟฟmาหรือแสงสว�างโดยวิธีอ่ืน     
    1.8  ให%มีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อท%องถ่ิน 
2. ให%มีและบํารุงการสงเคราะห=มารดาและเด็ก 
3. กิจการอย�างอ่ืนซ่ึงจําเป�นเพ่ือการสาธารณกุศล 



12 
 

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%มีสุสานและ 

ฌาปนสถาน  การบํารุงและส�งเสริมการทํามาหากินของราษฎร  การจัดต้ังและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา การจัดให%
มีและบํารุงสถานท่ีสําหรับการกีฬาและพลศึกษา การจัดให%มีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว=  และสถานท่ี
พักผ�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%าฝ\าย

บริหาร อยู�ในวาระครั้งละ 4 ป+   และให%นายกเทศมนตรีแต�งต้ังรองนายกเทศมนตรีเป�นผู%ช�วยในการบริหารราชการ 
โดยเทศบาลระดับเทศบาลนครจะสามารถมีรองนายกเทศมนตรีได%ไม�เกิน 4 คน รวมท้ังสามารถแต�งต้ังท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีได%และให%มีสภาเทศบาลเป�นองค=กรในการตรวจสอบการทํางานของ
ฝ\ายบริหาร รวมถึงเป�นท่ีปรึกษา และร�วมวินิจฉัยป9ญหาสําคัญตามท่ีฝ\ายบริหารเสนอมา  

สภาเทศบาลระดับเทศบาลนคร มีสมาชิกสภาจํานวนยี่สิบสี่คน มีท่ีมาจากการเลือกต้ังของประชาชน มี
วาระ 4 ป+ และผู%ว�าราชการจังหวัดแต�งต้ังประธานสภา 1 คน และรองประธานสภา 1 คน ตามมติของสภา
เทศบาลให%แบ�งส�วนราชการของเทศบาลออกเป�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 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเดิมได%รับการจัดต้ังเป�นสุขาภิบาล   เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2453 ตาม
ประกาศใช%พระราชบัญญัติสุขาภิบาล 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 
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พ.ศ.2474   มีประกาศเปลี่ยนแปลงเขตต=สุขาภิบาล      เมืองนครศรีธรรมราช เนื่องจากมีใบบอกจาก
สมุหเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราชว�าเขตต=สุขาภิบาลคลาดเคลื่อนคณะกรรมการสุขาภิบาลเมือง
นครศรีธรรมราช จึงประชุม  และมีมติเห็นควรมีประกาศเปลี่ยนแปลงเขตต=ฯ   ให%ตรงกับความเป�นจริง     และ 
สมเด็จพระเจ%าบรมวงศ=เธอ  เจ%าฟmาบริพัตรสุขุมพันธุ=  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     
สมทบกับงบประมาณของเทศบาล 525,000 บาท     มาดําเนินการสร%างใหม�    ณ สถานท่ีตั้งป9จจุบัน   ในครั้ง
นั้นได%สร%างเป�นอาคารตึกสองชั้นทรงไทยตามแบบเทศบาลขนาดใหญ�     ของกรมโยธาธิการ    ซ่ึงเป�นแบบ
มาตรฐานของเทศบาลท่ัวไปและได%ทําพิธีเปsดใช%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  
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ตราเครื่องหมายเทศบาลในป9จจุบันเป�นรูปราชสีห=เฝmา   
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�เฝmาพระธาตุ  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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ข�อมูลบุคลากรเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 
  โครงสร�าง อัตรากําลัง และบุคลากรของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกอบด%วยส�วนราชการ สํานักกอง  และหน�วยตรวจสอบภายใน  โดยมีอัตรากําลัง  
จํานวนพนักงาน  ลูกจ%างประจํา  ดังนี้  

 

 
 
สํานัก/กอง 

 
จํานวนพนักงานเทศบาลแยกตามระดับ 

 
 
ลูกจ%าง 
ประจํา 

 
 

พนักงานจ%าง 

 
 
รวม 

 
 
พนักงาน  

บริหารท%องถิ่น 
 

อํานวยการท%องถิ่น 
 

วิชาการ 
 

ทั่วไป 

 
สูง 

 
กลา
ง 

 
ต%น 

 
สูง 

 
กลาง 

 
ต%น 

 
เชี่ยว 
ชาญ 

ชํานาญ
การ

พิเศษ 

ชํานาญการ ปฏิบัติการ  
อาวุโส ชํานาญงาน 

 
ปฏิบัติงาน 

สํานักปลดัเทศบาล 1 4 -  1 4 - - 6 4 - 17 3 30 -  40 
สํานักการคลัง    1 2 6 - - 2 3  3 3 3 -  20 
สํานักการช�าง    1 1 1 - 1 3 2 3 8 5 48 2  25 

สํานักการประปา     1 3 - - - -  4 2 17 -  10 
สํานักการศึกษา    1 1 1 2 1 1 2  3 - 5 -  12 
กองวิชาการฯ     1 2 - 1 5 2  1  1 -  12 

กองสาธารณสุขฯ     1 1 - - 2 1  1  48 -  6 
กองสวัสดิการสังคม      2 - - 2 2 - 1  1 -  7 

กองการแพทย=      1 - 3 54 16  4 - 9 18  78 
ตรวจสอบภายใน         1      -  1 

                  
รวม 1 4 - 3 8 21 2 6 76 34 3 42 13 162 20  211 
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3. ประชากร 
 3.1 ข%อมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร 

               พ้ืนท่ี 
จํานวน (ครัวเรือน) 

ป+ 2558 ป+ 2559 
ตําบลในเมือง 17,842 18,471 
ตําบลท�าวัง 7,192 7,340 
ตําบลคลัง 8,068 8,118 

ตําบลนาเคียน 389 399 
ตําบลโพธิ์เสด็จ 10,343 10,628 

รวม 43,834 44,956 
            หมายเหตุ  บ%านเรือน แยกเป�นรายพ้ืนท่ี ดังนี้   (ข%อมูล ณ เดือนเมษายน 2559) 
 
 
            3.2 ช�วงอายุและจํานวนประชากร 
 

อายุ/ป+ 
ป+ พ.ศ. 2557 ป+ พ.ศ.2558 ป+ พ.ศ.2559 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
 

น%อยกว�า 1 ป+ 
 

779 
 

764 
 

1,543 777 717 1,494 730 663 1,393 

1 - 5 3,829 3,572 7,401 3,779 3,531 7,310 3,796 3,463 7,259 
6 - 10 4,302 4,054 8,356 4,163 3,949 8,112 4,050 3,800 7,850 

11 – 15 4,315 4,333 8,648 4,293 4,267 8,560 4,067 3,984 8,051 
16 – 20 4,773 4,756 9,529 4,643 4,664 9,307 4,470 4,533 9,003 
21 - 25 3,835 3,991 7,826 3,768 4,132 7,900 3,751 4,203 7,954 
26 - 30 3,572 3,780 7,352 3,549 3,758 7,307 3,444 3,575 7,019 
31 – 35 3,615 3,922 7,537 3,596 3,769 7,392 3,632 3,769 7.401 
36 – 40 3,331 4,048 7,379 3,347 4,017 7,364 3,352 3,858 7,210 
41 – 45 3,192 3,958 7,150 3,179 3,934 7,113 3,210 4,004 7,214 
46 – 50 3,167 3,972 7,139 3,120 3,879 6,999 3,057 3,805 6,862 
51 – 55 3,046 3,820 6,866 3,072 3,939 7,011 3,072 3,958 7,030 
56 – 60 2,405 3,003 5,408 2,465 3,056 5,521 2,595 3,250 5,845 
61 – 70 3,112 4,164 7,276 3,184 4,222 7,406 3,326 4,450 7,776 
71 - 80 1,913 2,482 4,395 1,967 2,605 4,572 1,999 2,673 4,672 
81 - 90 858 1,081 1,939 922 1,126 2,048 945 1,188 2,133 

91 ป+ขึ้นไป 175 206 381 257 352 609 283 355 638 
เกิดป+ไทย 78 5 83 78 5 83 78 5 83 

รวม 50,297 55,911 106,208 
 

50,159 
 

55,949 106,108 
 

49,127 
 

54,873 
 

104,000 

 หมายเหตุ  ประชากร   จํานวนประชากรในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แยกตามช�วงอายุ 
เฉพาะผู%มีสัญชาติไทย (ข%อมูล ณ เดือนเมษายน 2559)   
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แผนภูมิโครงสร�างการบริหารและแบ�งส�วนราชการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช  

 

ปลัดเทศบาล 

หน�วยงานตรวจสอบภายใน 

 

สํานักปลัดเทศบาล 

1. ฝ\ายอํานวยการ 
  - งานการเจ%าหน%าที ่
  - งานธุรการ 
2. ฝ\ายปกครอง 
  - งานทะเบียนราษฎรฯ 
3. ฝ\ายส�งเสริมการท�องเที่ยว 
  - งานพัฒนาและส�งเสริม 
    การท�องเที่ยว 
4. ฝ\ายปmองกันฯ 
   - งานปmองกันฯ 
5. ฝ\ายรักษาความสงบฯ 
   - งานรักษาความสงบฯ 
 

 

สํานักการคลัง 

1. ส�วนบรหิารงานคลัง 
    - งานธุรการ 
1.1 ฝ\ายการเงินและบญัชี 
     - งานการเงินและบญัชี 
1.2 ฝ\ายสถิติการคลัง 
    - งานสถิติการคลงั 
1.3 ฝ\ายพัสดุและทรัพย=สิน 
    - งานพัสดุและทรัพย=สิน 
2. ส�วนพัฒนารายได%  
2.1 ฝ\ายแผนที่ภาษีและ  
     ทะเบียนทรพัย=สิน 
     - งานแผนที่ภาษีและ 
       ทะเบียนทรัพย=สิน 
2.2 ฝ\ายพัฒนารายได% 
      - งานพัฒนารายได% 
2.3  ฝ\ายผลประโยชน=และ 
       กิจการพาณิชย= 
       - งานผลประโยชน= 
      และกิจการพาณิชย= 

 

สํานักการช�าง 

1. ฝ\ายบรหิารงานทั่วไป 
   - งานธุรการ 
2. ส�วนควบคุมการก�อสร%างอาคาร 
    และผังเมือง 
2.1 ฝ\ายควบคุมอาคารและ ผังเมือง 
     - งานควบคุมอาคารและผงัเมอืง 
2.2 ฝ\ายวิศวกรรมโยธา 
     - งานวิศวกรรมโยธา 1 
     - งานวิศวกรรมโยธา 2 
2.3 ฝ\ายสถาป9ตยกรรม 
     - งานสถาป9ตยกรรม 
3. ส�วนการโยธา 
3.1 ฝ\ายสาธารณูปโภค 
     - งานบํารงุรกัษาทางและสะพาน 
     - งานสถานที่และไฟฟmาสาธารณะ 
     - งานสวนสาธารณะ 
     - งานศูนย=เครื่องจกัรกล 
     - งานวางระบบจราจร 

 

กองสาธารณสุขฯ 

1. ฝ\ายบรหิารงานทั่วไป 
    - งานธุรการ 
2. ฝ\ายบรหิารงานสาธารณสุข 
    - งานสุขาภิบาลและอนามัย 
       สิ่งแวดล%อม 
    - งานรักษาความสะอาด 
3. ฝ\ายบรกิารสาธารณสุข 
    - งานสัตวแพทย= 

 

กองวชิาการและแผนงาน 

1. ฝ\ายบรหิารงานทั่วไป 
    - งานธุรการ 
    - งานบริการข%อมลูข�าวสาร 
      ทางท%องถิ่น 
2. ฝ\ายแผนงานและงบประมาณ 
  - งานวิเคราะห=นโยบายและแผน 
  - งานจัดทํางบประมาณ 
  - งานวิจัยและประเมินผล 
3. ฝ\ายนิติการ 
   - งานนิติการ 

 

สํานักการศึกษา 

1. ส�วนการบริหารการศึกษา 
1.1 ฝ\ายแผนงานและโครงการ 
     - งานธุรการ 
     - งานงบประมาณ 
1.2 ฝ\ายการเจ%าหน%าที ่
     - งานการเจ%าหน%าที ่
1.3 ฝ\ายกิจกรรมเด็กและ 
      เยาวชน 
    - งานกิจกรรมเด็กและ 
      เยาวชน 
    - งานกีฬาและนันทนาการ 
1.4 หน�วยศึกษานิเทศก= 
1.5 โรงเรียน 
     - ฝ\ายวิชาการ 
     - ฝ\ายบริหาร 
     - ฝ\ายปกครอง 
     - ฝ\ายบริการ 

 

สํานักการประปา 

1. ฝ\ายบรหิารงานทั่วไป 
    - งานธุรการ 
2. ส�วนผลิต 
    2.1 ฝ\ายผลิต 
          - งานผลิต 
2.2 ฝ\ายบรกิารสาธารณะ 
     - งานติดตั้ง 
     - งานซ�อมบํารงุ 
3. ส�วนบริการ 
3.1 ฝ\ายการเงินละบญัชี 
     - งานการเงินและบญัชี 
3.2 ฝ\ายพัฒนารายได% 
     - งานพัฒนารายได% 

 

 

กองสวัสดิการสังคม 

1. ฝ\ายพัฒนาชุมชน 
    - งานพัฒนาชุมชน 
2. ฝ\ายสังคมสงเคราะห= 
    - งานสังคมสงเคราะห= 

 

กองการแพทย= 

1. ฝ\ายการเงินและบญัชี 
    - งานธุรการ 
    - งานการเงินและบัญชี 
    - งานจัดเกบ็รายได% 
2. ฝ\ายบรกิารการแพทย= 
    - งานเภสัชกรรม 
    - งานทันตสาธารณสุข 
3. ฝ\ายการพยาบาล 
    - 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 
 

รองปลัดเทศบาล 
 

รองปลัดเทศบาล 
 

รองปลัดเทศบาล 

 

นายกเทศมนตร ี
 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 

รองนายกเทศมนตรี 

 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 
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4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มีท้ังหมด 10 โรงเรียน  ดังนี้ 
 

ลําดับท่ี โรงเรียน จํานวนนักเรียน 

อนุบาล ประถม มัธยม รวม 

1 โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ� 164 824 0 988 

2 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี 63 346 0 409 

3 โรงเรียนเทศบาลวัดท�าโพธิ์ 156 547 164 867 

4 โรงงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง 63 556 0 619 

5 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ= 210 1,370 0 1,580 

6 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 262 1,844 0 2,106 

7 โรงเรียนเทศบาลวัดท%าวโคตร 77 481 0 558 

8 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 322 1,687 0 2,009 

9 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 0 0 958 958 

10 โรงเรียนนานาชาติ 0 422 0 422 

รวม 1,317 8,077 1,122 10,516 

หมายเหตุ  ข%อมูล  ณ เดือนพฤศจิกายน  2559 
 4.2 สาธารณสุข 
  เทศบาลนครนครศรธีรรมราชมีโรงพยาบาลในสังกัด  จํานวน 1 แห�ง  คือ 

1. โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จํานวน    43 เตียง 
  2.  ศูนย=บริการสาธารณสุขเทศบาล   จํานวน      5 ศูนย= 
  3.  ห%องตรวจโรค(ผู%ป\วยนอก)    จํานวน     9 ห%อง 
  4.  เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟmา    จํานวน     1 ชุด 
  5.  เครื่องป9Qนเหวี่ยง     จํานวน      1 ชุด 
  6.  เครื่องเอ็กซเรย=     จํานวน      1 ชุด 
  7.  เครื่องระงับความเจ็บปวดด%วยกระแสไฟฟmา  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 
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  15. กล%องจุลทรรศน= ตรวจตาชนิดลําแสง พร%อมกล%องวีดีโอ จํานวน      1 เครื่อง 
  16. เครื่องวัดความดันลูกตา ชนิดสัมผัสผนังตา  จํานวน      1 เครื่อง 
  17. เครื่องกรอฟ9นแบบเคลื่อนท่ีได%    จํานวน     1 ชุด 
  18. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด%วยคลื่นความถ่ีสูง  จํานวน      1 เครื่อง 
  19.เครื่องตรวจหัวใจ     จํานวน      2 เครื่อง 
  20.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟmาหัวใจ    จํานวน      2 เครื่อง 
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 4.3 อาชญากรรม  และยาเสพติด 
สรุปผลการปฏิบัติงานฝ?ายรักษาความสงบเรียบร�อย 

      จํานวน (ราย) 
ลําดับ รายการ ป+ 2558 ป+ 2559 

ท่ี   ก.ย. พ.ย. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1 
ทําประวัติกลุ�มบุคคลเปmาหมาย 
เยาวชน นักเรียน 5 8 8 7 5 10 8 6 9 6 16 8 

  
กลุ�มเสี่ยง และเยาวชนเตร็ดเตร� 
หลังเวลา 20.00 น.                         

2 
ตรวจยดึรถจักรยานยนต=ต%องสงสัย
ก�อเหตุหรือไม�ม ี 14 13 8 11 14 16 7 9 11 9 14 7 

  
หลักฐานการครอบครองรถส�ง 
สภ.เมือง                         

3 
ตรวจยดึอาวุธป�นหรือสิ่งเทียมท่ี
สามารถใช% 11 5 6 5 4 15 5 6 8 5 12 8 

  เป�นอาวุธได%                         

4 
ระงับเหตุทะเลาะวิวาท เหตุมั่วสมุ 
เมาสรุา  8 8 7 8 7 17 8 6 4 6 11 9 

  เหตุรําคาญ                         

5 
ให%ความช�วยเหลือและอํานวย
ความสะดวกแก� 6 12 13 10 8 18 10 7 4 8 12 11 

  
ผู%ประสบเหตุเดือดร%อนต�างๆ  เช�น 
รถชน ตกรถ                         

  รถเสีย ฯลฯ                         

6 
เจรจาไกล�เกลี่ยตามคําร%องตาม 
พ.ร.บ.รักษาความ 7 6 7 9 12 8 9 11 8 8 8 10 

  
สะอาด และ พ.ร.บ.สาธารณสุข 
หรือเหต ุ                         

  เดือดร%อนรําคาญ                         

7 
จับกุมผู%กระทําผดิตาม พ.ร.บ 
จราจรทางบก 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 

  พ.ศ.2542                         

8 
จับกุมผู%กระทําผดิกฏหมายอาญา   
และ พ.ร.บ. 11 6 8 4 6 10 11 9 6 16 12 7 

  ยาเสพตดิ                         
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 4.4 การสังคมสงเคราะห.และสวัสดิการสังคม 
  จํานวนผู%รับเงินเบ้ียยังชีพผู%สูงอายุ  ผู%พิการ  ผู%ป\วยเอดส=   ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

ประเภท จํานวนผู%ได%รับการช�วยเหลือ (ราย) จํานวนเงินท่ีได%รับ (บาท) 
เงินเบ้ียเลี้ยงยังชีพผู%สูงอายุ 10,736 7,178,500 
เงินเบ้ียเลี้ยงยังชีพคนพิการ 1,626 1,300,800 
เงินเบ้ียเลี้ยงยังชีพผู%ติดเชื้อ HIV 471 235,500 

รวม 12,833 8,714,800 

 หมายเหตุ  ข%อมูล  ณ เดือนพฤศจิกายน  2559 
 
5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส�ง 

รายช่ือถนนสายหลัก ในเขตเทศบาล  

ลําดับ
ที่ 

ชื่อถนน, ซอย 
ชนิดผิว
จราจร 

กว าง 
(ม.) 

 ยาว (ม.)  
 พ้ืนที่        
(ตร.ม.)  

หมายเหตุ 

1 ถนนพัฒนาการคูขวาง ลาดยาง 12.00 
   

6,297.00         75,564  
 

2 ถนนท�าโพธ์ิ ลาดยาง 8.00      630.00           5,040  
 

3 ถนนปากนคร ลาดยาง 9.00      730.00           6,570  
 

4 ถนนบ�ออ�าง ลาดยาง 10.00      855.00           8,550  
 

5 ถนนประตูขาว ลาดยาง 8.00      878.00           7,024  
 

6 ถนนพะเนียด ลาดยาง 9.00      890.00           8,010  
 

7 ถนนหลังวัดแจ%ง ลาดยาง 6.00      310.00           1,860  
 

8 ถนนตากสิน ลาดยาง 6.00      350.00           2,100  
 

9 ถนนหน%าวัดท�าโพธ์ิ ลาดยาง 6.00      200.00           1,200  
 

10 ถนนข%างวัดท�าโพธ์ิ ลาดยาง 4.00      485.00           1,940  
 

11 ถนนศรีปราชญ= ลาดยาง 12.00 
   

1,790.00         21,480  
 

12 ถนนชมภูพล ลาดยาง 8.00      183.00           1,464  
 

13 ถนนพระเงิน ลาดยาง 8.20      256.00           2,099  
 

  รวมความยาว      14.37   กิโลเมตร  
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รายช่ือถนนสายหลัก ในเขตเทศบาลเดิม  

ลําดับ
ที่ 

ชื่อถนน, ซอย 
ชนิดผิว
จราจร 

กว�าง 
(ม.) 

 ยาว (ม.)  
 พ้ืนที่        
(ตร.ม.)  

หมายเหตุ 

14 ถนนท�าลาด ลาดยาง 8.00 
     

284.00           2,272  
 

15 ถนนหลังสนามกีฬา ลาดยาง 8.00 
     

788.00           6,304  
 

16 ถนนมะขามชุม ลาดยาง 7.00 
     

384.00           2,688  
 

17 ถนนราษฎร=บาํรุง ลาดยาง 5.00 
     

415.00           2,075  
 

18 ถนนป\าโล�ง ลาดยาง 8.00 
     

142.00           1,136  
 

19 ถนนมหรรณพ ลาดยาง 6.00 
     

149.00  
            
894  

 

20 ถนนศรีทว ี ลาดยาง 7.00 
     

164.00           1,148  
 

21 ถนนท�าวัง ลาดยาง 6.00 
     

164.00  
            
984  

 

22 ถนนเทวราช ลาดยาง 10.00 
     

195.00           1,950  
 

23 ถนนบูรณาวาท ลาดยาง 3.00 
     

154.00  
            
462  

 

24 ถนนจําเริญวิถี ลาดยาง 12.00 
     

585.00           7,020  
 

25 ถนนยมราช ลาดยาง 12.00 
   

1,420.00         17,040  
 

26 ถนนวัดคิด ลาดยาง 6.50 
     

210.00           1,365  
 

27 ถนนเนรมิตร ลาดยาง 10.00 
     

186.00           1,860  
 

28 ถนนกาชาด ลาดยาง 12.00 
     

165.00           1,980  
 

29 ถนนคลองทา ลาดยาง 12.00 
     

276.00           3,312  
 

  รวมความยาว       5.68   กิโลเมตร   
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รายช่ือถนนสายหลัก ในเขตเทศบาลเดิม  

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือถนน, ซอย 
ชนิดผิว
จราจร 

กว�าง 
(ม.) 

 ยาว (ม.)  
 พ้ืนท่ี        
(ตร.ม.)  

หมายเหตุ 

30 ถนนรอบตลาดท�าม%า ลาดยาง 4.00 
       

80.00  
            
320  

 

31 ถนนเทพราช ลาดยาง 5.50 
     

175.00  
            
963  

 

32 ถนนประตูลอด ลาดยาง 6.00 
     

187.00  
         
1,122  

 

33 ถนนชาววัง ลาดยาง 5.00 
     

197.00  
            
985  

 

34 ถนนตึกดิน ลาดยาง 5.00 
     

200.00  
         
1,000  

 

35 ถนนแม�ม�วง ลาดยาง 5.00 
     

180.00  
            
900  

 

36 ถนนพานยม ลาดยาง 9.00 
     

158.00  
         
1,422  

 

37 ถนนสระเรียง ลาดยาง 6.00 
     

180.00  
         
1,080  

 

38 ถนนประตูรักษ= ลาดยาง 6.00 
     

192.00  
         
1,152  

 

39 ถนนศรีธามา ลาดยาง 5.00 
     

192.00  
            
960  

 

40 ถนนประตูชัยใต% ลาดยาง 7.50 
     

190.00  
         
1,425  

 

41 ถนนศรีธรรมโศก ลาดยาง 9.50 
   

2,200.00  
       
20,900  

 

42 ถนนหลังพิพิธภัณฑ= ลาดยาง 4.00 
     

860.00  
         
3,440  

 

43 ถนนบ�อโพง ลาดยาง 6.00 
     

155.00  
            
930  

 

44 ถนนนครศรีฯ-ทุ�งสง ลาดยาง 10.50 
     

624.00  
         
6,552  

 

45 ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ลาดยาง 10.50 
     

620.00  
         
6,510  

 

  รวมความยาว       6.39   กิโลเมตร   
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รายช่ือถนนสายหลัก ในเขตเทศบาลเดิม  

ลําดับ
ที่ 

ชื่อถนน, ซอย 
ชนิดผิว
จราจร 

กว�าง 
(ม.) 

 ยาว (ม.)  
 พ้ืนที่        
(ตร.ม.)  

หมายเหตุ 

46 ถนนเทวบุรี ลาดยาง 9.00 
   

2,475.00         22,275  
 

47 ถนนราชนิคม ลาดยาง 6.00 
     

895.00           5,370  
 

48 ถนนลาํเหมือง ลาดยาง 0.00 
     

585.00         22,275  
 

49 ถนนสะพานยาว ลาดยาง 6.00 
   

2,180.00         13,080  
 

  รวมความยาว       6.14   กิโลเมตร   

 
                  หมายเหตุ  ข%อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน  2559 
 
การขนส�งผู�โดยสารและสินค�ามีรายละเอียด โดยสังเขป ดังนี้ 
                 5.2 การไฟฟNา 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีไฟฟmาใช%ครบทุก
ครัวเรือน 
 5.3 การประปา 

การประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได%ทําการก�อสร%างมาต้ังแต�ป+ พ.ศ.2503 และได%มีการปรับปรุง
พัฒนาระบบการผลิตและสูบจ�ายน้ําประปา มาตลอด จนถึงป9จจุบัน การประปาเทศบาล มีโรงกรองน้ําและโรงสูบ
น้ํา จํานวน 2 แห�ง  คือ โรงกรองน้ําประตูชัย ถนนชลวิถี ตําบลในเมือง และโรงกรองน้ําบ%านทวดทอง ซอยทวด
ทอง 3 ถนนกะโรม ตําบลโพธิ์เสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได%เริ่มดําเนินกิจการประปาให%บริการประชาชนต้ังแต�ป+  
พ.ศ.2503 มีอัตราการผลิต 1,600 ลบ.ม./ชม. และได%รับสัมปทานครั้งแรกเม่ือวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2504 
ต้ังแต�ดําเนินกิจการประปามาเทศบาลฯ ได%ปรับปรุงขยายเพ่ิมกําลังผลิตมาแล%ว 6 ครั้ง คือ 

1. ป+ พ.ศ.2513  ได%เพ่ิมกําลังผลิต   9,600 ลบ.ม./วัน 
2. ป+ พ.ศ.2532  ได%เพ่ิมกําลังผลิต   4,800 ลบ.ม./วัน 
3. ป+ พ.ศ.2537  ได%เพ่ิมกําลังผลิต   4,800 ลบ.ม./วัน 
4. ป+ พ.ศ.2538  ได%เพ่ิมกําลังผลิต   9,600 ลบ.ม./วัน 
5. ป+ พ.ศ.2539  ได%เพ่ิมกําลังผลิต 12,000 ลบ.ม./วัน 
6. ป+ พ.ศ.2544  ได%เพ่ิมกําลังผลิต   4,700 ลบ.ม./วัน 
รวมกําลังผลิตน้ําประปาประมาณ 55,000 ลบ.ม./วัน 
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ป9จจุบันเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีการเจริญเติบโต ทางด%านเศรษฐกิจและสังคมอย�าง
รวดเร็วอัตราการเพ่ิมของประชากรเป�นไปอย�างรวดเร็ว นอกจากนี้เทศบาลยังได%ขยายเขตจําหน�ายน้ําเพ่ิมข้ึน โดย
จ�ายน้ําให%กับกองทัพภาคท่ี 4 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปากพูน เทศบาลตําบลโพธิ์เสด็จ อบต.ปากนคร อบต.
มะม�วงสองต%น อบต.นาเคียน อบต.ท�าเรือ อบต.ท�าซัก อบต.ไชยมนตรี (บางส�วน) เทศบาลตําบลนาสาร (บางส�วน)
และอบต.ช%างซ%าย(บางส�วน)เป�นต%น  แต�เนื่องจากไม�มีแหล�งน้ําธรรมชาติท่ีเหมาะสม สําหรับอุปโภคบริโภค
โดยเฉพาะฤดูแล%ง กําลังท่ีผลิตอยู�ในป9จจุบันไม�สามารถให%บริการแก�ประชาชนได%อย�างเพียงพอ จําเป�นต%องปรับปรุง
ก�อสร%างโรงกรองน้ําเพ่ิมและจัดหาแหล�งน้ําสํารอง 

3. สภาพท่ัวไปของการประปา 
 3.1 แหล�งน้ําดิบผิวดิน 
  แหล�งน้ําดิบเดิมการประปาได%น้ําดิบจากคลองป\าเหล%า ซ่ึงอยู�ห�างจากบริเวณการประปา 
ท่ีตําบลในเมือง อําเภอเมือง ประมาณ 450 เมตร ป9จจุบันมีป9ญหาเนื่องจากปริมาณน้ําในลําคลองมีปริมาณ
น%อยลงทุกป+ น้ําขุ�นและสกปรกเม่ือเกิดฝนตกหนัก น้ําจะพาตะกอนและสิ่งสกปรกต�าง ๆ ตามริมคลองลงไปใน
คลองป\าเหล%า และเทศบาลได%รับเงินอุดหนุนเม่ือป+ พ.ศ.2539 ก�อสร%างท�อส�งน้ําดิบจากคลองท�าดี อําเภอ 
ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช มายังโรงกรองน้ําทวดทอง แต�เนื่องจากโรงกรองน้ํา ท่ีรับน้ําจากท�อน้ําดิบจาก
คลองท�าดี อําเภอลานสกา มีเพียงโรงเดียว ซ่ึงทําให%กําลังผลิตไม�เพียงพอ ในการใช%ของประชาชนในเขตเทศบาล
และนอกเขตเทศบาลท่ีเพ่ิมข้ึนอย�างรวดเร็ว 
 3.2 แหล�งน้ําใต�ดิน 
  จากการวิเคราะห=ข%อมูล ของบ�อบาดาลท่ีเจาะในเขตเทศบาล และบริเวณใกล%เคียงกับ 
เขตเทศบาลแล%ว คุณภาพน้ําส�วนใหญ�จะมีความเค็ม และปริมาณเหล็กละลายอยู�ในน้ําสูง นอกจากนี้ปริมาณน้ําท่ี
ได%รับจากบ�อบาดาลมีน%อย ไม�เหมาะสมท้ังทางด%านวิชาการ และด%านเศรษฐกิจพอท่ีจะนํามาใช%ในการผลิต
น้ําประปาขนาดใหญ�ได% อีกท้ังไม�คุ%มค�ากับเงินลงทุนและการบํารุงรักษายุ�งยาก 
 3.3 สภาพบริเวณโรงสูบน้ําแรงต่ําเดิม 
  มีเนื้อท่ีประมาณ 80 ตารางเมตร สูบน้ําจากคลองป\าเหล%ามีอาคารก�อสร%างและเครื่องยนต=เครื่อง
สูบน้ํายังสามารถใช%งานได% แต�ไม�สามารถก�อสร%างเพ่ิมเติมใด ๆ บริเวณนี้เนื่องจาก 

- บริเวณใกล%เคียงได%ทําประโยชน=แล%ว ไม�สามารถขยายได%อีก 
- คุณภาพน้ําดิบมีความสกปรกมากข้ึน และมีปริมาณไม�เพียงพอกับการปรับปรุงขยายกิจการ

ประปา 
- ปริมาณน้ําไม�เพียงพอท่ีจะขยายกําลังผลิต 

3.4 สภาพบริเวณโรงสูบน้ําแรงต่ําใหม� 
  มีเนื้อท่ีประมาณ 8 ไร� ต้ังอยู�บริเวณถนนนครศรีฯ-ลานสกา มีอาคารโรงสูงน้ําแรงตํ่า 1 หลัง
อาคารบ%านพัก 1 หลัง โดยสูบน้ําส�งมายังโรงกรองน้ําทวดทอง ในเนื้อท่ีดังกล�าวสามารถขยายเพ่ิมเติมได%อีกจํานวน
มาก โดยสามารถสูบน้ําดิบจากต%นน้ําของลําคลองท�าดี คุณภาพน้ํามีคุณภาพดีและปริมาณน้ําเพียงพอตลอดฤดู 
  สภาพบริเวณการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ประปาเดิม) 
  ต้ังอยู�ถนนชลวิถี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู�ในเขตชุมชนมีเนื้อท่ี
ประมาณ 3-4 ไร� ได%ก�อสร%างอาคารประปาไว%เต็มเนื้อท่ีไม�สามารถจะก�อสร%างปรับปรุงได%อีก เนื่องจากบริเวณ
ข%างเคียงใช%ทําประโยชน=แล%ว จึงไม�สามารถขยายเนื้อท่ีได% อาคาร และสิ่งก�อสร%างในบริเวณประปา มีดังนี้ 

- ถังตกตะกอนและโรงกรองน้ําขนาด 250 ลบ.ม./ชม. จํานวน 1 ชุด 
- ถังตกตะกอนและโรงกรองน้ําขนาด 200 ลบ.ม./ชม. จํานวน 5 ชุด 
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- ถังตกตะกอนและโรงกรองน้ําขนาด   80 ลบ.ม./ชม. 
พร%อมถังน้ําใสขนาด 120 ลบ.ม.อยู�ใต%โรงกรอง  จํานวน 1 ชุด 

- ถังน้ําใสขนาดจุ 2,000 ลบ.ม.    จํานวน 1 ชุด 
- ถังน้ําใสขนาดจุ 1,800 ลบ.ม.    จํานวน 1 ชุด 
- โรงสูบน้ําและเก็บสารเคมี    จํานวน 1 ชุด 
- หอถังสูงขนาดจุ 250 ลบ.ม.    จํานวน 1 ชุด 
- โรงเก็บพัสดุ      จํานวน 1 ชุด 

สภาพบริเวณการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ประปาใหม�) 
ต้ังอยู�ซอยทวดทอง 3 ถนนกะโรม ตําบลโพธิ์เสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู�ใน

เขตเทศบาลมีเนื้อท่ีประมาณ 20 ไร� ได%ก�อสร%างอาคารเป�นโรงกรองน้ําขนาด 250 ลบ.ม./ชม. จํานวน  2 ชุด 
พร%อมอาคารและส�วนประกอบในระบบผลิตน้ําประปา พ้ืนท่ีดังกล�าวยังสามารถดําเนินการปรับปรุงและขยายกําลัง
ผลิตได%อีกมาก อาคารและสิ่งก�อสร%างในบริเวณประปาใหม�ดังนี้ 

1. ถังตกตะกอนและโรงกรองน้ําขนาด 250 ลบ.ม./ชม.บนถังน้ําใสจุ 2,000ลบ.ม./ชม.
       จํานวน 3 ชุด 

2. ถังตกตะกอนและโรงกรองน้ํา ขนาด 200 ลบ.ม./ชม. จํานวน 7 ชุด 
3. ถังน้ําใสขนาดจุ 6,000 ลบ.ม.    จํานวน 1 ชุด 
4. โรงเก็บและจ�ายสารเคมี    จํานวน 1 หลัง 
5. โรงสูบน้ํา      จํานวน 1 หลัง 
6. สระพักตะกอน     จํานวน 1 บ�อ 
7. บ�อพักน้ําขนาด 100 ลูกบาศก=เมตร   จํานวน 1 บ�อ 
8. อาคารเก็บพัสดุ     จํานวน 1 หลัง 

ระบบการผลิตนํ้าประปา 
1. โรงกรองน้ําประปา มีจํานวน 2 ชุด คือ 

โรงกรองน้ําประตูชัย ถนนชลวิถี อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
- มีโรงกรองน้ํา   จํานวน 6 โรง 
- มีกําลังผลิตวันละ 33,500 ลบ.ม.(1,396 ลบ.ม./ชม.) 
- ถังน้ําใสจํานวน 2 ใบ 4,000 ลบ.ม. (ใบละ 2,000 ลบ.ม.) 
- เครื่องสูบน้ําแรงสูง จํานวน 10 เครื่อง (มอเตอร= 8 เครื่อง/เครื่องยนต=ดีเซล 2 เครื่อง) 

โรงกรองน้ําทวดทอง ซอยทวดทอง 3 ถนนกะโรม อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
- มีโรงกรองน้ํา  จํานวน 10 โรง 
- มีกําลังผลิตวันละ 51,600 ลบ.ม.(2,150 ลบ.ม./ชม.) 
- ถังน้ําใสจํานวน 4 ใบ 12,000 ลบ.ม. 
- เครื่องสูบน้ําแรงสูง จํานวน 7 เครื่อง (มอเตอร= 6 เครื่อง/เครื่องยนต=ดีเซล 1 เครื่อง) 

2. โรงสูบน้ําแรงต่ํา มีจํานวน 4 จุด คือ 
  2.1 โรงสูบน้ําแรงต่ํา บ�านหัวท�า ถนนชลวิถี อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสูบน้ํา
จากคลองป\าเหล%า มีเครื่องสูบน้ําจํานวน 9 เครื่อง สูบส�งน้ําเข%าโรงกรองประตูชัย (มอเตอร= 8 เครื่อง/เครื่องยนต=
ดีเซล 1 เครื่อง) 
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  2.2 โรงสูบน้ําแรงต่ํา บ�านท�าใหญ�    ถนนบ%านตาล-ลานสกา   อําเภอลานสกา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสูบน้ําจากคลองท�าดี มีเครื่องสูบน้ํา จํานวน 5 เครื่อง สูบน้ําเข%าโรงกรองทวดทอง 
(มอเตอร= 4 เครื่อง/เครื่องยนต=ดีเซล 1 เครื่อง) 
  2.3 โรงสูบน้ําแรงต่ํา สระพักน้ํา โรงกรองทวดทอง มีเครื่องสูบน้ํา  จํานวน 2 เครื่อง  สูบส�งน้ํา
เข%าโรงกรองทวดทอง (มอเตอร= 2 เครื่อง) 
  2.4 เครื่ อง สูบเ พ่ิมแรงดัน (Booster) เ พ่ือเ พ่ิมแรงดันน้ํ า  มี เครื่ องสูบน้ํ า   จํ านวน  
6 เครื่อง สูบส�งน้ําเข%าโรงกรองทวดทอง (มอเตอร= 6 เครื่อง) 
  2.5 โรงสูบน้ําแรงต่ําบ�านวังก�อง มีเครื่องสูบน้ํา จํานวน 1 เครื่อง สูบส�งน้ําเข%าโรงกรองทวดทอง  

3. กําลังผลิตน้ําประปา 
ท่ีผลิตได%จริง รวมท้ัง 2 โรง 58,400 ลบ.ม./ชม. 

4. จํานวนผู�ใช�น้ําประปา 
จํานวนผู%ใช%น้ําประปาประมาณ ๓๘,000 ราย  

5. พ้ืนท่ีให�บริการ 
พ้ืนท่ีให%บริการในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล จํานวน 1 กองทัพ 3 เทศบาลและ          

7 อบต. คือกองทัพภาคท่ี 4 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปากพูน เทศบาลตําบลโพธิ์เสด็จ อบต.ปากนคร       
อบต.มะม�วงสองต%น  อบต.นาเคียน  อบต.ท�าเรือ  อบต.ท�าซัก  อบต.ไชยมนตรี (บางส�วน) เทศบาลตําบลนาสาร 
(บางส�วน) และอบต.ช%างซ%าย (บางส�วน)เป�นต%นเนื่องจากไม�มีแหล�งน้ําธรรมชาติท่ีเหมาะสม สําหรับอุปโภคบริโภค
โดยเฉพาะฤดูแล%ง กําลังท่ีผลิตอยู�ในป9จจุบันไม�สามารถให%บริการแก�ประชาชนได%อย�างเพียงพอ จําเป�นต%องปรับปรุง
ก�อสร%างโรงกรองน้ําเพ่ิมข้ึนอีก  
6. ข�อมูลบริการประชาชน 
  ข%อมูลบริการประชาชน สํานักการประปา เวลาราชการ - นอกเวลาราชการ และเปsดให%บริการ
ประชาชนในวันเสาร= วันอาทิตย= และวันหยุดนักขัตฤกษ= ท่ีหน�วยบริการท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและศูนย=รับ
ชําระค�าน้ําประปา คือ 
  ๖.๑ รับชําระค�าน้ําประปา เปsดให%บริการประชาชน  
    - สํานักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในวันจันทร= – วันศุกร= ต้ังแต�เวลา 
๐๗.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. วันเสาร= วันอาทิตย= และวันหยุดนักขัตฤกษ= ต้ังแต�เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 
   - โรงกรองน้ําประตูชัย วันจันทร= – วันศุกร= ต้ังแต�เวลา ๐๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. วันเสาร= 
วันอาทิตย= และวันหยุดนักขัตฤกษ= ต้ังแต�เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 
   - ศูนย=รับชําระค�าน้ําประปา ท้ัง ๗ จุด วันจันทร= – วันศุกร= ต้ังแต�เวลา ๐๘.๓๐ – 
๑๖.๐๐ น. ได%แก� โรงกรองน้ําทวดทอง โรงพยาบาลเทศบาล สถานีขนส�งผู%โดยสาร ศูนย=สาธารณสุขคูขวาง  ศูนย=
สาธารณสุขศรีทวี ศูนย=สาธารณสุขโพธิ์เสด็จ และศูนย=สาธารณสุขศาลามีชัย 
  ๖.๒ การรับคําร%องต�างๆ ของสํานักการประปา ให%บริการในวันจันทร= – วันศุกร= เวลา ๐๗.๓๐ – 
๑๖.๓๐ น. และในวันเสาร= ต้ังแต�เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. โดยให%บริการต�างๆ ดังต�อไปนี้  

-    คําร%องขอติดต้ังมาตรวัดน้ํา 
- คําร%องขอโอนมาตรวัดน้ํา 
- คําร%องท่ัวไปต�าง ๆ 
- รับแจ%งประปาขัดข%อง และงานอ่ืน ๆ ของเทศบาล 

๖.๓ ให%บริการซ�อมท�อประปา กรณีท�อแตก ท�อรั่ว น้ําประปาไม�ไหล ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  
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7. อัตราค�าน้ําประปา 
  อัตราค�าน้ําประปา 2 – 8 บาท อัตราก%าวหน%า 

- 0-10 ลบ.ม.ต�อเดือน  คิดอัตรา ลบ.ม. ละ 2.00 บาท 
- 11-20 ลบ.ม.ต�อเดือน  คิดอัตรา ลบ.ม. ละ 2.50 บาท 
- 21-40 ลบ.ม.ต�อเดือน  คิดอัตรา ลบ.ม. ละ 3.50 บาท 
- 41-60 ลบ.ม.ต�อเดือน  คิดอัตรา ลบ.ม. ละ 4.50 บาท 
- 61-80 ลบ.ม.ต�อเดือน  คิดอัตรา ลบ.ม. ละ 5.50 บาท 
- 81-100 ลบ.ม.ต�อเดือน  คิดอัตรา ลบ.ม. ละ 6.50 บาท 
- 101-200 ลบ.ม.ต�อเดือน  คิดอัตรา ลบ.ม. ละ 7.50 บาท 
- มากกว�า 201 ลบ.ม. ต�อเดือน คิดอัตรา ลบ.ม. ละ 8.00 บาท 
- นอกเขต / ค�ายวชิราวุธ กองทัพภาคท่ี 4 อัตรา ลบ.ม. ละ 4.00 บาท 

 5.4 โทรศัพท. 
 หมายเลขโทรศัพท=เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  075-342880-2, 075-345540-1  
โทรสาร 075-347405 
 หมายเลขโทรศัพท=ภายในของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มีดังนี้ 
  

รายนาม เลขหมายภายใน 
ศูนย=โทรศัพท= 0 
นายกเทศมนตรี 333 
หน%าห%องนายกเทศมนตรี 106 
รองนายก  (นายพงศ=สินธุ=  เสนพงศ=) 222 
รองนายก  (นายสมเธียร  ภู�สนัติสัมพันธ=) 666 
รองนายก (นายมนัส   พงศ=ยี่หล%า) 444 
รองนายก (นายไสว  เขียวจันทร= 555 
ปลัดเทศสบาล 107 
รองปลัด (นายชิษณุพงศ=  สุวรรณ) 109 
รองปลัด (นายสนิท   พรหมสุภา) 136 
หัวหน%าสํานักปลัด 108 
สํานักปลัด (งานธุรการ) 127 
สํานักปลัด (งานการเจ%าหน%าท่ี) 128 
สํานักปลัด (กิจการสภา,งานท�องเท่ียว,ตรวจสอบภายใน 129 
สํานักปลัด (งานประกันสังคม) 135 
สํานักปลัด (รักษาความสงบเรียบร%อย) 145 
ผู%อํานวยการสํานักการคลัง 114 
สํานักการคลัง 111,112 
งานผลประโยชน= 113 
แผนท่ีภาษี 124 
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พัสดุ 122,123 
หัวหน%าทะเบียนราษฎร= 151 
ทะเบียนราษฎร= 115,116 
วิทยุเจดีย=งาม 137 
งานปmองกันบรรเทาสาธารณภัย 137 
ผู%อํานวยการสํานักการช�าง 126 
สํานักการช�าง 125 
ผู%อํานวยการกองสาธารณสุข ฯ 163 
กองสาธารณสุข 160 
จดทะเบียนพาณิชย= 117 
ตรวจสารพิษ 140 
กองวิชาการและแผนงาน 130 
ผู%อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 139 
ประชาสัมพันธ= 155 
ศูนย= ICT 144 
วิทยุชุมชน 142 
ผู%อํานวยการสํานักการศึกษา 134 
สํานักการศึกษา 131,132 
ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 154 
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 146 
สํานักการประปา 120,121 
ผู%อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 119 
กองสวัสดิการสังคม 118 
กองทุนสวัสดิการชุมชน 143 
โรงรถ 153 
ล็อบบ้ี 110 

  
 5.5 ไปรษณีย.การส่ือสารหรือการขนส�ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ. 
               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 
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               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 

 

             3 สายการบินไลอ%อนแอร=  มีบริการเท่ียวบินระหว�างกรุงเทพมหานคร – นครศรีธรรมราช  ทุกวัน 

หมายเหตุ   วัน  และเวลา  อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได%  สามารถสอบถามรายละเอียดได%ท่ีท�าอากาศยาน      
               นครศรีธรรมราช  0-7536-9543  หรือ  นครดีซี  0-7531-2500 

     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 
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          ๓. การขนส�งทางรถยนต. ระบบทางหลวงภายในจังหวัดและติดต�อกับจังหวัดอ่ืนทําให%การขนส�งผู%โดยสาร
และสินค%าทางรถยนต= มีความสะดวกท้ังภายในจังหวัดภาคใต%และภาคอ่ืนของประเทศทางหลวงสายสําคัญมี 
ดังต�อไปนี้ 

(๑)   ทางหลวงหมายเลข 41 เป�นทางหลวงท่ีแยกจากทางหลวงหมายเลข 4   ท่ี  
       จังหวัดชุมพร  ผ�านจังหวัดสุราษฏร=ธานี นครศรีธรรมราช และบรรจบทาง 

                              หลวงหมายเลข 4   ท่ีจังหวัดพัทลุง  

(2)   ทางหลวงหมายเลขท่ี 401 เริ่มต%นท่ีอําเภอตะก่ัวป\า  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 

                    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 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 

พื้นท่ีการเกษตรในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ครอบคลุมพื้นท่ีบางส�วน หมู�ท่ี 4    
บ%านคลองดิน  ตําบลนาเคียน  อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  และเขตพื้นท่ีบางส�วน  หมู�ท่ี 1 พระมงกุฎ  
ตําบลโพธ์ิเสด็จ  อําเภอเมือง   จังหวัดนครศรีธรรมราช    ซึ่งพื้นท่ีส�วนใหญ�ในเขตเทศบาลส�วนใหญ�จะเป�นพื้นท่ี
ลักษณะการค%าขาย  การพาณิชย=  และท่ีอยู�อาศัย  พื้นท่ีการเกษตรกรรมมีเพียงเล็กน%อย  ซึ่งสรุปพื้นท่ีปลูกพืชในเขต
เทศบาล  ดังน้ี 
   ยางพารา   จํานวน  2,012  ไร� 
   มังคุด   จํานวน     649  ไร� 
   เงาะ   จํานวน      48  ไร� 
   มะพร%าว   จํานวน     33.50 ไร� 
   ปาล=มนํ้ามัน  จํานวน     26  ไร� 
  นํ้าเพื่อการอุปโภค บรโิภคจากการสํารวจตามแบบสํารวจข%อมูลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงท%องถิ่น มีปริมาณเพียงพอ   (สํารวจช�วงเดือนมีนาคม 2559) 
  6.2 การประมง 
  ในเขตพื้นท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม�มีการดําเนินการทางด%านการประมง 
 6.3 การปศุสัตว. 
 การปศุสัตว=ส�วนใหญ�เป�นการเล้ียงเป�ดและสุกร  แต�มีจํานวนไม�เพียงพอต�อการบริโภค 
 6.4 การบริการ 
 อาคารสถานที่และส่ิงปลูกสร�างทั่วไป 

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 
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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 10,040  คน 

3.2  โรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มัธยมศึกษา  เขต 1 
     จํานวน       6   แห�ง 

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  37,992  ครัวเรือน 
5.2   สามารถผลิตน้ําประปาได%      จํานวน  53,000  ลูกบาศก=เมตร/วัน 
5.3   รายได%จากกิจการประปา    เม่ือสิ้นป+งบประมาณ 2558 

จํานวน  68,361,874.58  บาท 
5.4   รายจ�ายจากกิจการประปา  เม่ือสิ้นป+งบประมาณ  2558   

จํานวน  62,755,586.26  บาท 
6.  สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  6.1  รายได%จากกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลฯ เม่ือสิ้นป+งบประมาณ  2558 
จํานวน   41,195,449.18  บาท 

  6.2  รายจ�ายจากกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลฯ เม่ือสิ้นป+งบประมาณ 2558 
จํานวน   14,877,306.65   บาท 

7.  สถานีขนส�งผู%โดยสาร 
7.1   รายได%จากกิจการสถานีขนส�งผู%โดยสาร เม่ือสิ้นป+งบประมาณ 2558 

จํานวน  2,037,732.92   บาท 
7.2   รายจ�ายจากกิจการสถานีขนส�งผู%โดยสาร เม่ือสิ้นป+งบประมาณ  2558 

จํานวน  2,033,883.07   บาท 
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8. ตลาดสดเทศบาล                          จํานวน   1    แห�ง 
8.1  ผู%ค%าขาย                       จํานวน         671   ราย 
8.2  รายได%จากกิจการตลาดสดเทศบาล เม่ือสิ้นป+งบประมาณ 2558 

                                                                                   จํานวน  2,547,551.00  บาท 
10.3  รายจ�ายการดําเนินงานกิจการตลาดสดเทศบาล  เม่ือสิ้นป+งบประมาณ 2558              

จํานวน  4,062,665.23  บาท 
การปNองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

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     111   คน    แยกเป�น                                               

        -  พนักงานเทศบาล    จํานวน      14   คน 
         -  ลูกจ%างประจํา    จํานวน      21   คน 
         -  ลูกจ%างโครงการ    จํานวน      76    คน 
  17. อาสาสมัครปmองกันภัยฝ\ายพลเรือน  จํานวน      55    คน                                                

18.  ในรอบป+ท่ีผ�านมามี 
 -  เหตุเพลิงไหม%    จํานวน      24    ครั้ง 
  - อุทกภัย    จํานวน        -    ครั้ง 

การกําจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและการบําบัดน้ําเสีย 
  1.   ปริมาณขยะมูลฝอย               จํานวน    273.941 ตันต�อวัน แยกเป�น 
         - ในเขตเทศบาล    จํานวน  153.86    ตัน/วัน 
         - นอกเขตเทศบาล    จํานวน  120.08    ตัน/วัน  

2.   รถยนต=บรรทุกขยะมูลฝอย   จํานวน      28      คัน   แยกเป�น 
   2.1 ขนาดใหญ�   (15-21 ลบ.หลา ) จํานวน      16       คัน 
   2.2 ขนาดกลาง  (11 ลบ.หลา )  จํานวน       7        คัน 
   2.3 ขนาดเล็ก    (1-4 ลบ.หลา )  จํานวน       5        คัน 
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  3.   รถเข็นเพ่ือเก็บและขนขยะมูลฝอย  จํานวน     35      คัน                                                      
4.   ถังรองรับขยะมูลฝอย    จํานวน  3,000      ใบ 

  5.   มีท่ีดินสําหรับท้ิงขยะมูลฝอย   จํานวน    200       ไร� 
  6.   วธิีจัดเก็บและกําจัดสิ่งปฏิกูล   ดําเนินการเอง 

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 

 6.5 การท�องเท่ียว 
                    สถานท่ีท�องเท่ียวเมืองนครศรีธรรมราช 
                   1.  วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร   ต้ังอยู�ริมถนนราชดําเนิน ตําบลในเมือง   วัดพระมหาธาตุ 
เป�นพระอารามหลวงชั้นเอก ชั้นบวรมหาวิหาร ตํานานกล�าวว�า นางเหมชลา และเจ%าชายธนกุมารเป�นผู%นําเสด็จ
พระบรมธาตุมาประดิษฐาน ณ หาดทรายแก%ว ต�อมาพระเจ%าศรีธรรมโศกราชทรงสร%างเมืองนครศรีธรรมราชข้ึน
พร%อมการก�อสร%างเจดีย=ข้ึนใหม� ภายในวัดพระมหาธาตุฯ มีวิหารท่ีมีความสําคัญหลายองค= ประดิษฐานพระวิหาร
หลวงซ่ึงมีความงามตามแบบศิลปสถาป9ตยกรรมสมัยอยุธยา วิหารสามจอม วิหารท่ีมีพระพุทธรูปทรงเครื่องอย�าง
กษัตริย=นามว�า “พระศรีธรรมโศกราช” ประดิษฐานอยู�วิหารพระมหาภิเนษกรม (พระทรงม%า) วิหารทับเกษตร  
ส�วนวิหารเขียน และวิหารโพธิ์ลังกานั้นเป�นสถานท่ีจัดแสดงโบราณวัตถุท่ีพระพุทธศาสนิกชนถวายเป�นพุทธบูชา 
                    2.  พิพิธภัณฑสถานแห�งชาติ นครศรีธรรมราช ต้ังอยู�ในเขตตําบลในเมือง    พิพิธภัณฑ=เปsดเม่ือ
ป+ พ.ศ. 251 จัดแสดงโบราณวัตถุท่ีค%นพบในแถบภาคใต% 4 จังหวัด ได%แก� จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง  
สุราษฎร=ธานี และชุมพร มีห%องแสดงศิลปหัตถกรรมของใช%พ้ืนบ%าน และมีหนังสือเก�าท่ีหายาก และหนังสือสําคัญ
อ่ืน ๆ 

          3. พิพิธภัณฑ.เมืองนครศรีธรรมราช จัดสร%างโดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ต้ังอยู�ในบริเวณ
สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร= 84  (ทุ�งท�าลาด)  เป�นพิพิธภัณฑ=เล�าเรื่องของเมืองนคร  ภายในพิพิธภัณฑ=  
มีการจัดแสดง  เช�น  ปูชนียบุคคลแห�งประวัติศาสตร=เมืองนคร   ประวัติศาสตร=เมืองนครในยุคต�างๆ ศาสนา
ประเพณีต�างๆเรื่องราวเก่ียวกับวัดพระธาตุวรมหาวิหารและสถานท่ีท�องเท่ียวท่ีสําคัญของเมืองนครศรีธรรมราช 

              4.  วัดสวนหลวง   ต้ังอยู�ถนนราชดําเนิน    เป�นเขตเมืองพระเวียงอันเป�นเมืองโบราณ มีวิหาร
ผนังตกแต�งด%วยปูนป9�นแบบนูนตํ่า 
                   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. วัดสวนป?าน อยู�ใกล%สามแยกหอนาฬิกา ภายในโบสถ=มีจิตรกรรมแบบตะวันตก งดงามมาก    
เป�นผลงานของ  นายแนบ  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 



36 
 

                    8. จวนออกญาเสนาภิมุข  (ยามาดา นางามาซา) เป�นชาวญ่ีปุ\นเดิมชื่อ ยามาดา นางามาซา  
มาอยู�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%นกรุง
รัตนโกสินทร=  เดิมสร%างในสมัยพระเจ%าศรีธรรมโศกราชเป�นกําแพงดินประตูชัยเหนือ (ประตูไชยศักด์ิ)  และ
ประตูชัยใต% (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=ฝ�กทหารและยุวชนทหาร และใช%เป�นสถานท่ีจัดงาน
ประเพณีท่ีสําคัญของชาวนครรวมท้ังงานรื่นเริงอ่ืน ๆ 

 13.  ศาลาประดู�หกหรือศาลาโดหก อยู�ริมถนนราชดําเนิน เป�นท่ีพักของคนเดินทางซ่ึงเข%าเมือง
ไม�ทันเพราะประตูเมืองปsดเสียก�อน ศาลาแห�งนี้ตั้งอยู�ระหว�างต%นประดู� (ต%นโด) หกต%น 
                     14.  พระวิหารสูงหรือหอพระสูง เป�นปูชนียสถานท่ีสําคัญแห�งหนึ่งของเมือง 
นครศรีธรรมราช   สันนิษฐานได%ว�าเป�นสถาป9ตยกรรมและจิตรกรรมฝาผนังว�าสร%างในสมัยรัตนโกสินทร=ตอนต%น 
ภายในพระวิหารมีพระพุทธรูปป9�นดินเหนียว 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�ในโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช) 
                   16.  เจดีย.ยักษ. เจดีย=สูงใหญ�เป�นอันดับ 2 รองจากเจดีย=พระบรมธาตุอยู�ข%างสํานักงานเทศบาล 
นครนครศรีธรรมราช  สันนิษฐานว�าสร%างโดยโคทคีรีเศรษฐีชาวมอญ  กับบริวารท่ีอพยพหลบภัยมาอาศัยเมือง
นครศรีธรรมราช เม่ือประมาณ พ.ศ.1546 
                   17.  พระเงิน  ต้ังอยู�ติดกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เดิมทีเล�าว�า  สมัยต%นกรุงรัตนโกสินทร=   
สมัยสงครามเก%าทัพ ได%ยกมาตีนครศรีธรรมราช ประชาชนจึงนําปูนโบกทับองศ=  พระพุทธรูปซ่ึงเป�นเงิน ทําให%
พระพุทธรูปรอดจากการถูกทําลายจากสงครามเก%าทัพของพม�า 
                   18.  กุฏิทรงไทยวัดวังตะวันตก    ต้ังอยู�ริมถนนราชดําเนินเป�นนิวาสสถานของเจ%าจอมปราง  
ป+  พ.ศ. 2535 สมาคมสถาปนิกสยามคัดเลือกกุฏิวัดวังตะวันตกให%เป�นอาคารอนุรักษ=ดีเด�นประเภทปูชนียสถาน
และวัดวาอาราม 
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                   19.  เกWงจีนวัดประดู�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  ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช     
น้ําในบ�อน้ําศักด์ิสิทธิ์ดังกล�าวใช%ทําน้ําพระพุทธมนต=ในพระราชพีธีต�างๆ   เช�น   น้ําอภิเษก  น้ําพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก   น้ําพระพิพัฒน=สัตยา      

21.  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร. 84 (ทุ�งท�าลาด) เป�นสวนสาธารณะขนาดใหญ�มีเนื้อท่ี
ประมาณ 1,257 ไร�  ต้ังอยู�หลังสนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร=ฯ มีสวน
สัตว=เปsด สวนนกนานาชนิด    สวนสุขภาพ   หอประชุมเมือง พิพิธภัณฑ=เมือง พุทธภูมิ ฯลฯ 
                    22. สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช ต้ังอยู�ริมถนนราชดําเนินในสวนมีประดิษฐานพระราชานุ
สาวรีย=พระเจ%าศรีธรรมาโศกราช  ผู%ทรงสร%างเมืองนครศรีธรรมราช และพระบรมธาตุเจดีย=เป�นสถานท่ีพักผ�อน
หย�อนใจ  มีลานแสดงกิจกรรมและอาคารอนุรักษ=    
                  23.  ตลาดริมน้ําเมืองลิกอร.  ต้ังอยู�สองฝ9Qงริมคลองหน%าเมือง จะเปsดทุกวันศุกร=สุดท%ายของเดือน  
มีเวทีการแสดง  การจัดกิจกรรมการแสดงท่ีหลากหลาย  การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดสถานท่ีใหม�ๆ ทุกเดือน  
มีร%านค%าจําหน�ายของท่ีระลึก   และร%านจําหน�ายอาหาร 
 

 6.6 การอุตสาหกรรม 
 การอุตสาหกรรม ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ส�วนใหญ�นั้นเป�นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
และขนาดกลาง มีอุตสาหกรรมการผลิตน้ํามันมะพร%าว 1 โรง นอกนั้นเป�นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เช�น  
ร%านซ�อมรถจักรยานยนต= และเครื่องจักรอ่ืน ๆ ต้ังกระจัดกระจายอยู�ท่ัวไปภายในเขตเทศบาลฯ โดยปราศจากการ
ควบคุมการใช%ท่ีดินย�านอุตสาหกรรม  

6.7 การพาณิชย.และกลุ�มอาชีพ 
 กลุ�มอาชีพและโครงการส�งเสริมฝ�กอาชีพของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ดังนี้ 
 1. กลุ�มผลิตภัณฑ=กะลามะพร%าวชุมชนหน%าแขวงการทางนครศรีธรรมราช  และชุมชนกอไผ� 
 2. โครงการฝ�กอบรมส�งเสริมอาชีพตัดผมชายให%แก�ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 3. โครงการฝ�กอบรมส�งเสริมอาชีพทําพวงหรีดและดอกไม%จันทร=ให%แก�ประชาชนในเขตเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช 
 4. โครงการฝ�กอบรมส�งเสริมอาชีพทําไอศครีมให%แก�ประชาชนในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 
 5. โครงการฝ�กอบรมส�งเสริมอาชีพทําขนมไทยให%แก�ประชาชนในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 
 
 6. โครงการฝ�กอบรมส�งเสริมอาชีพทําอาหารคาวหวานให%แก�ประชาชนในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 
 7. โครงการฝ�กอบรมส�งเสริมอาชีพเพาะเห็ดนางฟmาให%แก�ประชาชนในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 
 6.8 แรงงาน 
 ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรม  ส�วนใหญ�ประกอบอาชีพ/แรงงาน  รับจ%าง  ค%าขาย  
และเป�นเจ%าของกิจการบ%างบางส�วน 
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7. เศรษฐกิจพอเพียงท�องถ่ิน (ด�านการเกษตรและแหล�งน้ํา) 
 7.1 ข�อมูลพ้ืนฐานเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 
 จํานวนประชากรท้ังหมด 104,000 คน  ชาย 49,127 คน  หญิง 54,873 คน 
ครัวเรือนท้ังหมด  44,956  ครัวเรือน 
  7.2 ข�อมูลด�านการเกษตร 

พ้ืนท่ีการเกษตรในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ครอบคลุมพ้ืนท่ีบางส�วน   หมู�ท่ี 4    
บ%านคลองดิน    ตําบลนาเคียน    อําเภอเมือง    จังหวัดนครศรีธรรมราช  และเขตพ้ืนท่ีบางส�วน  หมู�ท่ี 1     
พระมงกุฎ  ตําบลโพธิ์เสด็จ  อําเภอเมือง   จังหวัดนครศรีธรรมราช    ซ่ึงพ้ืนท่ีส�วนใหญ�ในเขตเทศบาลส�วนใหญ�จะ
เป�นพ้ืนท่ีลักษณะการค%าขาย  การพาณิชย=  และท่ีอยู�อาศัย  พ้ืนท่ีการเกษตรกรรมมีเพียงเล็กน%อย  ซ่ึงสรุปพ้ืนท่ี
ปลูกพืชในเขตเทศบาล  ดังนี้ 
   ยางพารา   จํานวน  2,012  ไร� 
   มังคุด   จํานวน     649  ไร� 
   เงาะ   จํานวน      48  ไร� 
   มะพร%าว   จํานวน     33.50 ไร� 
   ปาล=มน้ํามัน  จํานวน     26  ไร� 
 7.3 ข�อมูลด�านแหล�งน้ําทางการเกษตร 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ไม�มีแหล�งน้ําสําหรับทางการเกษตร   
 7.4 ข�อมูลด�านแหล�งน้ํากินน้ําใช� (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค) 
 แหล�งน้ําประปาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ดังนี้ 
1. โรงกรองน้ําประปา มีจํานวน 2 ชุด คือ 

โรงกรองน้ําประตูชัย ถนนชลวิถี อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
- มีโรงกรองน้ํา จํานวน 6 โรง 
- มีกําลังผลิตวันละ 33,500 ลบ.ม.(1,396 ลบ.ม./ชม.) 
- ถังน้ําใส  จํานวน 2 ใบ 4,000 ลบ.ม. (ใบละ 2,000 ลบ.ม.) 
- เครื่องสูบน้ําแรงสูง จํานวน 10 เครื่อง (มอเตอร= 8 เครื่อง/เครื่องยนต=ดีเซล 2 เครื่อง) 

โรงกรองน้ําทวดทอง ซอยทวดทอง 3 ถนนกะโรม อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
- มีโรงกรองน้ํา จํานวน 10 โรง 
- มีกําลังผลิตวันละ 51,600 ลบ.ม.(2,150 ลบ.ม./ชม.) 
- ถังน้ําใส  จํานวน 4 ใบ 12,000 ลบ.ม. 
- เครื่องสูบน้ําแรงสูง จํานวน 7 เครื่อง (มอเตอร= 6 เครื่อง/เครื่องยนต=ดีเซล 1 เครื่อง) 

2. โรงสูบน้ําแรงตํ่า มีจํานวน 4 จุด คือ 
  2.1 โรงสูบน้ําแรงต่ํา บ�านหัวท�า ถนนชลวิถี อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสูบน้ํา
จากคลองป\าเหล%า มีเครื่องสูบน้ํา  จํานวน 9 เครื่อง สูบส�งน้ําเข%าโรงกรองประตูชัย (มอเตอร= 8 เครื่อง/เครื่องยนต=
ดีเซล 1 เครื่อง 
  2 .2  โ ร ง สู บน้ํ า แ ร งต่ํ า  บ� า นท� า ใ หญ�  ถนนบ% า นต าล -ล านส กา  อํ า เ ภ อล านส กา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสูบน้ําจากคลองท�าดี มีเครื่องสูบน้ํา จํานวน 5 เครื่อง สูบน้ําเข%าโรงกรองทวดทอง 
(มอเตอร= 4 เครื่อง/เครื่องยนต=ดีเซล 1 เครื่อง) 
  2.3 โรงสูบน้ําแรงต่ํา สระพักน้ํา โรงกรองทวดทอง มีเครื่องสูบน้ํา  จํานวน 2 เครื่องสูบส�งน้ํา
เข%าโรงกรองทวดทอง (มอเตอร= 2 เครื่อง) 
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  2.4 เครื่ อง สูบเ พ่ิมแรงดัน (Booster) เ พ่ือเ พ่ิมแรงดันน้ํ า  มี เครื่ องสูบน้ํ า   จํ านวน  
6 เครื่อง สูบส�งน้ําเข%าโรงกรองทวดทอง (มอเตอร= 6 เครื่อง) 
  2.5 โรงสูบน้ําแรงต่ําบ�านวังก�อง มีเครื่องสูบน้ํา จํานวน 1 เครื่อง สูบส�งน้ําเข%าโรงกรองทวดทอง  
 
8. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 8.1 การนับถือศาสนา 
          สถาบันและองค=กรทางศาสนา 
          เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มีสถาบันและองค=กรทางศาสนา  ดังนี้ 

1 วัด    จํานวน      31   แห�ง 
  2 สุเหร�า/มัสยิด   จํานวน       7   แห�ง 
           3 คริสตจักร   จํานวน       3   แห�ง    
  4 ศาลเจ%า   จํานวน       5   แห�ง 

สุสานและฌาปนสถาน ดังนี้ 
  1   เทศบาลดําเนินการ  จํานวน        1   แห�ง   
  2   สาธารณะ   จํานวน      10    แห�ง   

8.2 ประเพณีและงานประจําปY 
วัฒนธรรมประเพณีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีดังนี้ 

  1. ประเพณีสารทเดือนสิบ 
ความเปZนมา 
ประเพณีสารทเดือนสิบวิวัฒนาการมาจากประเพณีเปตพลีของพราหมณ= ซ่ึงลูกหลานจัดข้ึน เพ่ือ 

ทําบุญอุทิศส�วนกุศลให%แก�ผู%ล�วงลับไปแล%ว ต�อมาพวกพราหมณ=จํานวนมากได%หันมานับถือพระพุทธศาสนาและยัง
ถือปฏิบัติในประเพณีดังกล�าวอยู� พระพุทธองค=เห็นว�า ประเพณีนี้มีคุณค�า เป�นการแสดงออกซ่ึงความกตัญ�ูกตเวที
ต�อบรรพบุรุษนําความสุขใจให%ผู%ปฏิบัติ จึงทรงอนุญาตให%อุบาสกอุบาสิกาประกอบพิธีนี้ต�อไปได% ประเพณีสารท
เดือนสิบมีมาต้ังแต�พุทธกาลคาดว�า เม่ือพระพุทธศาสนาเผยแพร�เข%ามาในนครศรีธรรมราชจึงรับประเพณีนี้มาด%วย 
บ%างก็ว�าเป�นความเชื่อของพุทธศาสนิกชนชาวนครศรีธรรมราช ท่ีเชื่อว�าบรรพบุรุษอันได%แก� ปู\ย�า ตายาย และญาติ
พ่ีน%องท่ีล�วงลับไปแล%ว หากทําความชั่วจะตกนรกกลายเป�นเปรต ต%องทนทุกข=ทรมานในอเวจี ต%องอาศัยผลบุญท่ี
ลูกหลานอุทิศส�วนกุศลให%แต�ละป+มายังชีพ ดังนั้นในวันแรม ๑ คํ่าเดือนสิบ คนบาปท้ังหลายท่ีเรียกว�าเปรตจึงถูก
ปล�อยตัวกลับมายังโลกมนุษย=เพ่ือมาขอส�วนบุญจากลูกหลานญาติพ่ีน%อง และจะกลับไปนรกในวันแรม ๑๕ คํ่า 
เดือนสิบ ในโอกาสนี้เองลูกหลานและผู%ยังมีชีวิตอยู�จึงนําอาหารไปทําบุญท่ีวัด เพ่ืออุทิศส�วนกุศลให%แก�ผู%ท่ีล�วงลับไป
แล%ว เป�นการแสดงความกตัญ�ูกตเวที 

วันเวลา จัดงาน 
ช�วงเวลา ระยะเวลาของการประกอบพิธีสารทเดือนสิบมีข้ึนในวันแรม ๑ คํ่าถึงแรม ๑๕ คํ่า  

เดือนสิบ แต�วันท่ีชาวนครศรีธรรมราชนิยมทําบุญคือวันแรม ๑๓-๑๕ คํ่า  
ในส�วนของพิธีกรรม 
พิธีกรรมของประเพณีสารทเดือนสิบ มีดังนี้ 
๑. การจัดหฺมฺรับ  
เริ่มในวันแรม ๑๓ คํ่า ชาวบ%านจะเตรียมซ้ืออาหารแห%ง พืชผักท่ีเก็บไว%ได%นาน ข%าวของเครื่องใช% 

ในชีวิตประจําวัน และขนมท่ีเป�นสัญลักษณ=ของสารทเดือนสิบ จัดเตรียมใส�หฺมฺรับ การจัดหฺมฺรับ คือ การบรรจุและ
ประดับด%วยสิ่งของ อาหาร ขนมเดือนสิบลงในภาชนะท่ีเตรียมไว% เช�น ถาด  กาละมัง เข�ง กระเชอ เป�นต%น ชั้น
ล�างสุดบรรจุอาหารแห%ง ชั้นสองเป�นพืชผักท่ีเก็บไว%นาน ชั้นสามเป�นของใช%ในชีวิตประจําวัน ข้ันบนสุด ประดับขนม
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สัญลักษณ=เดือนสิบ ได%แก� ขนมพอง ขนมลา ขนมบ%า ขนมดีซํา ขนมแต�ละชนิดมีความหมายดังนี้  
ขนมลา เป�นเสมือนเสื้อผ%าท่ีให%บรรพบุรุษใช%นุ�งห�ม  
ขนมพอง เป�นเสมือนแพท่ีให%บรรพบุรุษข%ามห%วงมหรรณพ  
ขนมกง เป�นเสมือนเครื่องประดับ ใช%ตกแต�งร�างกาย  
ขนมบ�า เป�นเสมือนเมล็ดสะบ%า ไว%เล�นในวันตรุษสงกรานต=  
ขนมดีซํา เป�นเสมือนเงินตรา ไว%ให%ใช%สอย 

๒. การยกหฺมฺรับ 
ในวันแรม ๑๔ หรือ ๑๕ คํ่า ชาวบ%านจะยกหฺมฺรับท่ีจัดเตรียมไว%ไปวัด และนําภัตตาหารไปถวาย 

พระด%วย โดยเลือกไปวัดท่ีอยู�ใกล%บ%านหรือวัดท่ีบรรพบุรุษของตนนิยมไป 
๓. การฉลองหฺมฺรับและบังสุกุล 
เม่ือนําหมฺรับไปวัดแล%ว จะมีการฉลองหฺมฺรับ และทําบุญเลี้ยงพระเสร็จแล%วจึงมีการบังสุกุล  

การทําบุญวันนี้เป�นการส�งบรรพบุรุษและญาติพ่ีน%องให%กลับไปยังเมืองนรก 
๔. การตั้งเปรต 
เสร็จจากการฉลองหมฺรับและถวายภัตตาหารแล%ว ชาวบ%านจะนําขนมอีกส�วนหนึ่งไปวางไว%ตาม 

บริเวณลานวัด ข%างกําแพงวัด โคนไม%ใหญ� เรียกว�า ต้ังเปรต เพ่ือแผ�ส�วนกุศลเป�นทานแก�ผู%ล�วงลับท่ีไม�มีญาติ หรือ
ญาติไม�มาร�วมทําบุญให% การชิงเปรตจะทําตอนต้ังเปรตเสร็จแล%ว เพราะเชื่อว�าถ%าหากใครได%กินของเหลือจากการ
เซ�นไหว%บรรพบุรุษ จะได%รับกุศลเป�นสิริมงคลแก�ตนเอง บางวัดนิยมสร%างหลาเปรต เพ่ือสะดวกแก�การต้ังเปรต บาง
วัดสร%างหลาเปรตไว%บนเสาสูงเพียงเสาเดียว เกลาและชะโลมน้ํามันเสาจนลื่น เม่ือเวลาชิงเปรตผู%ชนะคือผู%ท่ีสามารถ
ป+นไปถึงหลาเปรตซ่ึงต%องใช%ความพยายามอย�างมาก จึงสนุกสนานและต่ืนเต%น 

สาระสําคัญของประเพณีนี้ 
๑.เป�นการแสดงความกตัญ�ูกตเวทีต�อบรรพบุรุษ โดยรําลึกถึงคุณความดีของบรรพบุรุษท่ีล�วงลับ 

ไปแล%ว  
๒.เป�นโอกาสได%รวมญาติท่ีอยู�ห�างไกลได%มาพบปะซักถามสารทุกข=สุกดิบต�อกันและได%โอกาส 

ทําบุญร�วมกัน 
๓.เป�นการเก็บเสบียงอาหารมีท้ังพืชผักอาหารแห%ง อาหารสําเร็จรูปจัดนําไปถวายในรูปหมรับ 

หรือสํารับ เพ่ือท่ีทางวัดจะได%เก็บรักษาไว%เป�นเสบียงสําหรับพระภิกษุสงฆ=ในฤดูฝน 
๔. เป�นการทําบุญในโอกาสท่ีได%รับผลผลิตทางการเกษตรท่ีเริ่มออกผลเพราะเชื่อว�าเป�นสิริมงคล 

แก�ตนเองและครอบครัว         

2.ประเพณีแห�ผ�าข้ึนธาตุ 
ความเปZนมา 
ในสมัยท่ีพระเจ%าศรีธรรมโศกราชเป�นกษัตริย=ครองตามพรลิงค=(นครศรีธรรมราช) อยู�นั้น ได%มีการ 

บูรณะปฏิสังขรณ=พระบรมธาตุเจดีย=ครั้งใหญ�และแล%วเสร็จในป+ พ.ศ.๑๗๗๓ ขณะท่ีเตรียมสมโภชพระบรมธาตุอยู�
นั้น ชาวปากพนังมากราบทูลว�า คลื่นได%ซัดเอาผ%าแถบยาวผืนหนึ่งซ่ึงมีภาพเขียนเรื่องพุทธประวัติมาข้ึนท่ีชายหาด
ปากพนัง ชาวปากพนังเก็บผ%านั้นถวายพระเจ%าศรีธรรมโศกราช พระองค=รับสั่งให%ซักผ%านั้นจนสะอาดเห็นภาพวาด
พุทธประวัติ เรียกว�า “ ผ%าพระบฏ ” จึงรับสั่งให%ประกาศหาเจ%าของ ได%ความว�าชาวพุทธจากหงสากลุ�มหนึ่ง จะนํา
ผ%าพระบฏไปบูชาพระพุทธบาทท่ีลังกา แต�ถูกพายุพัดพามาข้ึนชายฝ9Qงปากพนัง เหลือผู%รอดชีวิตสิบคนพระเจ%า    
ศรีธรรมโศกราชทรงมีความเห็นว�าควรนําผ%าพระบฏไปห�มพระบรมธาตุเจดีย= เนื่องในโอกาสสมโภชพระบรมธาตุ 
แม%จะไม�ใช�พระพุทธบาทตามท่ีตั้งใจ แต�ก็เป�นพระบรมสารีริกธาตุซ่ึงเจ%าของผ%าพระบฏก็ยินดี การแห�ผ%าข้ึนธาตุจึงมี
ข้ึนต้ังแต�ป+นั้นและดําเนินการสืบต�อมา จนกลายเป�นประเพณีสําคัญของชาวนครศรีธรรมราชในป9จจุบัน ซ่ึง
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ประเพณีแห�ผ%าข้ึนธาต ุ   เป�นประเพณีท%องถ่ินท่ีมีจัดเพียงแห�งเดียวในประเทศไทย จัดข้ึนในวันมาฆบูชา อันเป�นวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา ท่ีถือว�าเป�น “ วันจตุรงคสันนิบาต ” คือวันท่ีพระอรหันต=ซ่ึงเป�นเอหิภิกขุ จํานวน 
๑,๒๕๐ รูป มาประชุมพร%อมกันโดยมิได%นัดหมาย ในวันท่ีพระจันทร=เสวยมาฆฤกษ= พุทธศาสนิกชนชาวไทย 
โดยเฉพาะชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได%พร%อมใจกันประกอบศาสนพิธีในวันนี้ โดยการเวียนเทียนและแห�ผ%าท่ี
เรียกกันว�า “ ผ%าพระบฏ ” เพ่ือนําไปห�มองค=พระบรมธาตุเจดีย= และน%อมรําลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ%าเป�นประจํา
ทุกป+   

วันเวลาจัดงาน และพิธีกรรม 
แต�เดิมการแห�ผ%าข้ึนธาตุนิยมจัดป+ละสองครั้ง ในวันข้ึน ๑๕ คํ่า เดือนสาม ( วันมาฆบูชา) และวัน 

ข้ึน ๑๕ คํ่า เดือนหก (วันวิสาขบูชา) โดยนําผ%าไปห�มองค=พระบรมธาตุเจดีย= ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
ป9จจุบันนิยมทํากันในวันข้ึน ๑๕ คํ่า เดือนสาม (วันมาฆบูชา) มากกว�า 

สาระสําคัญของประเพณีนี้ 
๑. แสดงให%เห็นลักษณะสังคมของนครศรีธรรมราช ท่ียึดม่ันอยู�ในพระพุทธศาสนาการทําบุญเพ่ือ 

อุทิศเป�นพุทธบูชาเพ่ือประสงค=ให%ใกล%ชิดกับพระพุทธเจ%า  
๒. แสดงให%เห็นว�าองค=พระบรมธาตุเจดีย= เป�นศูนย=รวมจิตใจ ศูนย=รวมความศรัทธา 

พุทธศาสนิกชนท่ัวไปทุกทิศจึงประสงค=มาห�มผ%าพระธาตุอย�างพร%อมเพรียงกัน 
3.ประเพณีให�ทานไฟ 
ความเปZนมา 
ประวัติความเป�นมาของประเพณีให%ทานไฟ กล�าวถึงในขุนทกนิกายชาดก เรื่อง ความตระหน่ีถี่ 

เหนียวของโกลิยะเศรษฐี ท่ีอยากกินขนมเบ้ือง แต�เสียดายเงินไม�ยอมซื้อและไม�อยากให%ลูกเมียได%กินด%วย ภรรยาจึงทํา
ขนมเบ้ืองท่ีบ%านช้ันเจ็ดให%เศรษฐีได%รับประทานโดยไม�ให%ผู%ใดเห็น ขณะท่ีสองสามีภรรยากําลังปรุงขนมเบ้ือง 
พระพุทธเจ%าประทับอยู�ท่ีเชตวันมหาวิหาร ทรงทราบด%วยญาณ จึงโปรดให%พระโมคคัลลานะไปแก%นิสัยของโกลิยะ
เศรษฐี พระโมคคัคลานะตรงไปบนตึกช้ันเจ็ดของคฤหาสน=เศรษฐี เศรษฐีเข%าใจว�าจะมาขอขนม จึงแสดงอาการรังเกียจ
และออกวาจาขับไล� แต�พระโมคคัคลานะพยายามทรมานเศรษฐีอยู�นานจนยอมละนิสัยตระหน่ี พระโมคคัลลานะได%
แสดงธรรมเรื่องประโยชน=ของการให% จนโกลิยะเศรษฐีและภรรยาเกิดความเล่ือมใส ได%นิมนต=มารับถวายอาหารท่ีบ%าน
ตน พระโมคคัลลานะแจ%งให%นําไปถวายพระพุทธเจ%าและพระสาวก ๕๐๐ รูป ณ เชตวันมหาวิหาร โกลิยะเศรษฐีและ
ภรรยาได%นําข%าวของเครื่องปรุงไปทําขนมเบ้ืองถวายพระพุทธเจ%าและพระสาวก แต�ปรุงเท�าไหร�แปmงท่ีเตรียมมาเพียง
เล็กน%อยก็ไม�หมด พระพุทธเจ%าจึงโปรดเทศนาส่ังสอน ท้ังสองคนเกิดความป+ติอ่ิมเอิบในการบริจาคทาน เห็นแจ%งบรรลุ
ธรรมช้ันโสดาบัน  จังหวัดนครศรีธรรมราชต้ังอยู�ติดชายฝ9Qงทะเล ลักษณะภูมิอากาศเป�นแบบร%อนช้ืน ในหน%าหนาวก็ไม�
หนาวจัด เพียงแต�คนรู%สึกว�าอากาศเย็นลงกว�าปกติ เน่ืองจากไม�เคยชินกับอากาศท่ีหนาวเย็นลง ตอนยํ่ารุ�งเช%ามืดจึงลุก
ขึ้นมาก�อไฟผิงเพื่อสร%างความอบอุ�น ประกอบกับชาวนครศรีธรรมราชยึดมั่นในพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนจึงพา
กันก�อกองไฟในวัดใกล%บ%าน แล%วนิมนต=พระภิกษุสงฆ=มาผิงไฟรับความอบอุ�นด%วย 
 

วันเวลาจัดงาน 
การให%ทานไฟไม�มีกําหนดระยะเวลาท่ีแน�นอนตายตัวแล%วแต�ความสะดวกในการนัดหมาย แต� 

ส�วนใหญ�จะปฏิบัติในช�วงเดือนยี่ ซ่ึงป�นช�วงท่ีมีอากาศหนาวเย็นท่ีสุด ชาวบ%านจะนัดหมายไปพร%อมกันในเวลาย่ํารุ�ง
หรือตอนเช%ามืด ซ่ึงจะเป�นวันไหนก็ได% 

พิธีกรรม 
๑. การก�อกองไฟ ชาวบ%านจะเตรียมไม%ฟ�น ถ�าน หรือเตาไฟ สําหรับก�อให%เกิดความร%อนและความ 

อบอุ�นแก�พระสงฆ= บางแห�งนิยมใช%ไม%ฟ�นหลายอันมาซ%อนกันเป�นเพิงก�อไฟ แล%วนิมนต=พระสงฆ=มานั่งผิงไฟ เพ่ือให%
เกิดความอบอุ�นท้ังพระสงฆ=และชาวบ%านท่ีอยู�ใกล%เคียง 
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๒. การทําขนมถวายพระ ขนมท่ีเตรียมไปปรุงท่ีวัดในการให%ทานไฟเป�นขนมอะไรก็ได% แต�ส�วน 
ใหญ�จะนิยมขนมท่ีสามารถปรุงเสร็จในเวลาอันรวดเร็ว ขนมส�วนมากจะปรุงโดยใช%ไฟแรงและเป�นขนมพ้ืนบ%าน เช�น 
ขนมเบ้ือง ขนมครก ขนมครกข%าวเหนียว ข%าวเกรียบปากหม%อ ขนมโค ขนมพิมพ= ขนมจาก ขนมจู�จุน ข%าวเหนียว
กวนทอด ในป9จจุบันมีขนมและอาหารเพ่ิมข้ึนอีกมากมาย เช�น น้ําชา กาแฟ หม่ีผัด ข%าวต%ม ข%าวเหนียวหลาม ขนม
ป9งปs�ง ชาวบ%านจะปรุงขนมตามท่ีเตรียมเครื่องปรุงมา แล%วนําขนมท่ีปรุงข้ึนมาร%อน ๆ ไปถวายพระสงฆ= ขณะท่ีทํา
ขนมกันไป พระสงฆ=ก็ฉันไปพร%อม ๆ กัน จะหยุดปรุงขนมก็ต�อเม่ือเครื่องปรุงท่ีเตรียมมาหมด เม่ือพระสงฆ=ฉันอ่ิม
แล%ว ชาวบ%านจึงร�วมกันรับประทานกันอย�างสนุกสนาน หลังจากพระสงฆ=ฉันเสร็จแล%ว ก็สวดให%ศีลให%พรแก�ผู%ท่ีมา
ทําบุญเป�นอันเสร็จพิธี 

สาระสําคัญของประเพณีนี้ 
๑. เป�นโอกาสหนึ่งท่ีได%นัดหมายพร%อมกันในตอนเช%ามืด เพ่ือร�วมทําบุญเลี้ยงพระรวมท้ังร�วม 

รับประทานอาหารกันเป�นท่ีสนุกสนาน ซ่ึงเป�นการสร%างสามัคคีในหมู�คณะได%ดียิ่ง  
๒.ทําให%มีสุขภาพดีมีพลานามัยแข็งแรง เพราะการต่ืนนอนตอนเช%าตรู�ได%รับอากาศบริสุทธิ์ ทําให%มี 

ความสดชื่นเบิกบาน  
๓.เม่ือได%ปฏิบัติตามประเพณีแล%วย�อมทําให%เกิดความสุขใจเบิกบานใจในผลบุญท่ีตนได%กระทํา  

อีกท้ังยังได%เป�นแบบอย�างแก�ลูกหลานของตนด%วย 
   4.ประเพณีลากพระ 

ความเปZนมา 
ในสมัยท่ีมีการสร%างพระพุทธรูปข้ึนแล%ว พุทธศาสนิกชนได%อัญเชิญพระพุทธรูปซ่ึงสมมุติแทนองค= 

พระพุทธเจ%ามาแห�แหน ซ่ึงเปรียบเสมือนการรับเสด็จและถวายภัตตาหารให%พระพุทธเจ%าด%วยตนเอง พระภิกษุจีน
ชื่ออ้ีจิง ได%จาริกแสวงบุญผ�านมายังอาณาจักรตามพรลิงค= ได%พบเห็นชาวบ%านปฏิบัติประเพณีลากพระจึงบันทึก
จดหมายเหตุไว%ว�า “ พระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์องค=หนึ่ง มีคนแห�แหนนํามาจากวัด โดยประดิษฐานบนรถหรือบนแคร� มี
พระสงฆ=และฆราวาสหมู�ใหญ�ห%อมล%อมมา มีการตีกลองและบรรเลงดนตรีต�างๆ มีการถวายของหอมและดอกไม%
และถือธงชนิดต�าง ๆ ท่ีทอแสงในกลางแดด พระพุทธรูปเสด็จไปสู�หมู�บ%านด%วยวิธีดังกล�าว” 
ประเพณีชักพระหรือลากพระเป�นประเพณีทําบุญในวันออกพรรษา ปฏิบัติตามความเชื่อว�า เม่ือครั้งท่ีพระพุทธเจ%า
เสด็จไปจําพรรษา ณ สวรรค=ชั้นดาวดึงส=เพ่ือโปรดพระมารดา เม่ือครบพรรษาจึงเสด็จกลับมายังโลกมนุษย= 
พุทธศาสนิกชนไปรับเสด็จ แล%วอัญเชิญพระพุทธเจ%าประทับบนบุษบกแล%วแห�แหน 

วันเวลาจัดงาน 
วันลากพระจะทํากันในวันออกพรรษา คือ วันแรม ๑ คํ่า เดือนสิบเอ็ด 
พิธีกรรม 
๑. การแต�งนมพระ 
นมพระ หมายถึงพนมพระเป�นพาหนะท่ีใช%บรรทุกพระลาก นิยมทํา ๒ แบบ คือ ลากพระทางบก 

เรียกว�า นมพระ ลากพระทางน้ํา เรียกว�า "เรือพระ" นมพระสร%างเป�นร%านม%า มีไม%สองท�อนรองรับข%างล�าง ทําเป�น
รูปพญานาค มีล%อ ๔ ล%ออยู�ใต%ตัวพญานาค ร%านม%าใช%ไม%ไผ�สานทําฝาผนัง ตกแต�งลวดลายระบายสีสวย รอบ ๆ 
ประดับด%วยผ%าแพรสี ธงริ้ว ธงสามชาย ธงราว ธงยืนห%อยระยาง ประดับต%นกล%วย ต%นอ%อย ทางมะพร%าว ดอกไม%สด
ทําอุบะห%อยระย%า มีต%มห�อด%วยใบพ%อแขวนหน%านมพระ ตัวพญานาคประดับกระจกแวววาวสีสวย ข%าง ๆ นมพระ
แขวนโพน กลอง ระฆัง ฆ%อง ด%านหลังนมพระวางเก%าอ้ี เป�นท่ีนั่งของพระสงฆ= ยอดนมอยู�บนสุดของนมพระ ได%รับ
การแต�งอย�างบรรจงดูแลเป�นพิเศษ เพราะความสง�าได%สัดส�วนของนมพระข้ึนอยู�กับยอดนม 

๒. การอัญเชิญพระลากข้ึนประดิษฐานบนนมพระ 
พระลาก คือพระพุทธรูปยืน แต�ท่ีนิยมคือ พระพุทธรูปปางอุ%มบาตร เม่ือถึงวันข้ึน ๑๕ คํ่า  
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เดือน ๑๑ พุทธบริษัทจะสรงน้ําพระลากเปลี่ยนจีวร แล%วอัญเชิญข้ึนประดิษฐานบนนมพระ แล%วพระสงฆ=จะเทศนา
เรื่องการเสด็จไปดาวดึงส=ของพระพุทธเจ%า ตอนเช%ามืดในวันแรม ๑ คํ่าเดือน ๑๑ ชาวบ%านจะมาตักบาตรหน%านม
พระ เรียกว�า ตักบาตรหน%าล%อ เสร็จแล%วจึงอัญเชิญพระลากข้ึนประดิษฐานบนนมพระ ในตอนนี้บางวัดจะทําพิธี
ทางไสยศาสตร=เพ่ือให%การลากพระราบรื่น ปลอดภัย  
 

๓. การลากพระ 
ใช%เชือกแบ�งผูกเป�น ๒ สาย เป�นสายผู%หญิงและสายผู%ชาย โดยใช%โพน ( ป�ด) ฆ%อง ระฆัง เป�น 

เครื่องตีให%จังหวะเร%าใจในการลากพระ คนลากจะเบียดเสียดกันสนุกสนานและประสานเสียงร%องบทลากพระเพ่ือ
ผ�อนแรง 
ตัวอย�าง บทร%องท่ีใช%ลากพระสร%อย :  อ้ีสาระพา เฮโล เฮโล   ไอ%ไหรกลมกลม หัวนมสาวสาว 
ไอ%ไหรยาวยาว สาวสาวชอบใจ 

สาระสําคัญของงานประเพณีนี้  
๑.เป�นประเพณีท่ีให%ความสําคัญกับสังคมเกษตรกรรม ด%วยความเชื่อว�าอานิสงส=แห�งการลากพระ 

จะทําให%ฝนตกต%องตามฤดูกาล เกิดคติความเชื่อว�า "เม่ือพระหลบหลัง ฝนจะตกหนัก" นมพระจึงสร%างสัญลักษณ=
พญานาค เพราะเชื่อว�าให%น้ํา การทําบุญเพ่ือให%ฝนตกต%องตามฤดูกาล จึงเป�นท่ีปรารถนาอย�างยิ่ง การลากพระ
แสดงให%เห็นความสัมพันธ=ระหว�างประเพณีกับวิถีชีวิตของคนในสังคมเกษตรกรรม  

๒.เป�นการปฏิบัติตามความเชื่อว�า การทําบุญจะส�งผลให%ผู%ท่ีทําได%รับบุญกุศลให%ประสบ 
ความสําเร็จในชีวิต จึงมีการปฏิบัติตามประเพณีและความเชื่อตลอดมา 

๓ เป�นการแสดงออกถึงความพร%อมเพรียง ความสามัคคีพร%อมใจในการทําบุญทําทาน และเกิด 
ความสนุกสนาน 

๔. เกิดแรงบันดาลใจ แต�งบทร%อยกรองสําหรับขับร%องในขณะท่ีช�วยกันลากพระ ซ่ึงมักจะเป�น 
บทกลอนสั้น ๆ ตลก ขบขัน และโต%ตอบกัน ได%ฝ�กท้ังป9ญญาและปฏิภาณไหวพริบ 

๕.เป�นประเพณีท่ีปฏิบัติตามความเชื่อว�า ใครได%ลากพระทุกป+ จะได%บุญมาก ส�งผลให%พบ 
ความสําเร็จในชีวิต ดังนั้นเม่ือนมพระลากผ�านหน%าบ%านของใคร คนท่ีอยู�ในบ%านจะออกมาช�วยลากพระ และคน
บ%านอ่ืนจะมารับทอดลากพระต�ออย�างไม�ขาดสาย 
 8.3 ภูมิป̂ญญาท�องถ่ิน  ภาษาถ่ิน 
 1. การผลิตตุ�กตาไก�ของชาวบ%าน ชุมชนหน%าสถานีรถไฟนครศรีฯ ตําบลคลัง อ.เมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 2. การแกะหนังตะลุง  และการนําเสนอสาระหนังตะลุง  ของสุชาติ  ทรัพย=สิน  ชุมชนศรีธรรมโศกราช  
 3. . ผลิตภัณฑ=จากกะลามะพร%าว  ชุมชนหน%าแขวงนครศรีธรรมราช 
 4. เครื่องถมเมืองนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 8.4 สินค�าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
  สินค%าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก  จังหวัดนครศรีธรรมราชได%  ได%แก�  เครื่องเงิน เครื่องทองหลือง 
เครื่องถม และผลิตภัณฑ=ย�านลิเภา มีจําหน�ายบริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หลังสนามหน%าเมือง ถนนท�าช%าง 
ย�านท�าวัง บูรพาพลาซ�า บวรบาซาร= และท่ีห%างสรรพสินค%าโรบินสันโอเชียน 
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           9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1 น้ํา 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มีระบบประปาท่ีให%บริการประชาชน  ดังนี้ 
1. โรงกรองน้ําประปา มีจํานวน 2 ชุด คือ 

โรงกรองน้ําประตูชัย ถนนชลวิถี อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
- มีโรงกรองน้ํา จํานวน 6 โรง 
- มีกําลังผลิตวันละ 33,500 ลบ.ม.(1,396 ลบ.ม./ชม.) 
- ถังน้ําใส  จํานวน 2 ใบ 4,000 ลบ.ม. (ใบละ 2,000 ลบ.ม.) 
- เครื่องสูบน้ําแรงสูง จํานวน 10 เครื่อง (มอเตอร= 8 เครื่อง/เครื่องยนต=ดีเซล 2 เครื่อง) 

โรงกรองน้ําทวดทอง ซอยทวดทอง 3 ถนนกะโรม อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
- มีโรงกรองน้ํา จํานวน 10 โรง 
- มีกําลังผลิตวันละ 51,600 ลบ.ม.(2,150 ลบ.ม./ชม.) 
- ถังน้ําใส  จํานวน 4 ใบ 12,000 ลบ.ม. 
- เครื่องสูบน้ําแรงสูง จํานวน 7 เครื่อง (มอเตอร= 6 เครื่อง/เครื่องยนต=ดีเซล 1 เครื่อง) 

2. โรงสูบน้ําแรงต่ํา มีจํานวน 4 จุด คือ 
  2.1 โรงสูบน้ําแรงต่ํา บ�านหัวท�า ถนนชลวิถี อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสูบน้ํา
จากคลองป\าเหล%า มีเครื่องสูบน้ํา  จํานวน 9 เครื่อง สูบส�งน้ําเข%าโรงกรองประตูชัย (มอเตอร= 8 เครื่อง/เครื่องยนต=
ดีเซล 1 เครื่อง 
  2 .2  โ ร ง สู บน้ํ า แ ร งต่ํ า  บ� า นท� า ใ หญ�  ถนนบ% า นต าล -ล านส กา  อํ า เ ภ อล านส กา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสูบน้ําจากคลองท�าดี มีเครื่องสูบน้ํา จํานวน 5 เครื่อง สูบน้ําเข%าโรงกรองทวดทอง 
(มอเตอร= 4 เครื่อง/เครื่องยนต=ดีเซล 1 เครื่อง) 
  2.3 โรงสูบน้ําแรงต่ํา สระพักน้ํา โรงกรองทวดทอง มีเครื่องสูบน้ํา  จํานวน 2 เครื่องสูบส�งน้ํา
เข%าโรงกรองทวดทอง (มอเตอร= 2 เครื่อง) 
  2.4 เครื่ อง สูบเ พ่ิมแรงดัน (Booster) เ พ่ือเ พ่ิมแรงดันน้ํ า  มี เครื่ องสูบน้ํ า   จํ านวน  
6 เครื่อง สูบส�งน้ําเข%าโรงกรองทวดทอง (มอเตอร= 6 เครื่อง) 
  2.5 โรงสูบน้ําแรงต่ําบ�านวังก�อง มีเครื่องสูบน้ํา จํานวน 1 เครื่อง สูบส�งน้ําเข%าโรงกรองทวดทอง  

 9.2 ป?าไม� 
 พ้ืนท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป�นเขตชุมชนเมือง  จึงไม�มีพ้ืนท่ีท่ีเป�นป\าไม%  
 9.3 ภูเขา 
 พ้ืนท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป�นเขตชุมชนเมือง  จึงไม�มีพ้ืนท่ีท่ีเป�นภูเขา  
 9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มีคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติค�อนข%างน%อยเพราะเป�นเขต
ชุมชนเมือง 
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ส�วนท่ี 2 
สรุปผลการพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตามแผนพัฒนา (พ.ศ. 2557-2560) 

1. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีได-รับ และการเบิกจ�ายงบประมาณ ในป1งบประมาณ 
พ.ศ. 2557-2560 
1.1 สรุปสถานการณ�การพัฒนา  การต้ังงบประมาณ การเบิกจ"ายงบประมาณ 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ได,ประกาศใช,เทศบัญญัติงบประมาณรายจ"ายประจําป0 
งบประมาณ 2557  เม่ือวันท่ี  16  กันยายน  2556  โดยมีโครงการท่ีบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ  จํานวน 
145 โครงการ  งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ  จํานวนเงิน 468,020,890 บาท  สามารถจําแนกได,
ตามยุทธศาสตร�  ได,ดังนี้ 

ยุทธศาสตร2 จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณตาม
แผน 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

จํานวน 
โครงการ 

การเบิกจ�าย 
งบประมาณ 

1. ด,านการเมืองการบริหาร 22 376,674,500 17 46,975,190 14 18,402,108,.77 
2. ด,านสวัสดิการสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

37 47,480,580 31 126,404,000 30 123,768,341.27 

3. ด,านการศึกษา  ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณ ี

61 146,719,990 49 122,270,900 43 110,395,214.11 

4. ด,านสาธารณูปโภคและ
โครงสร,างพ้ืนฐาน 

21 166,710,100 15 109,026,700 15 34,248,039.69 

5. ด,านเศรษฐกิจ 5 9,990,000 2 1,600,000 2 1,580,314.00 
6. สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล,อม 

33 139,445,500 31 61,744,100 30 51,819,778.20 

รวม 179 887,020,670 145 468,020,890 134 340,213,796.04 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ได,ประกาศใช,เทศบัญญัติงบประมาณรายจ"ายประจําป0 

งบประมาณ 2558  เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2557   โดยมีโครงการท่ีบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ  จํานวน 
142 โครงการ  งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ  จํานวนเงิน 496,822,610 บาท  สามารถจําแนกได,
ตามยุทธศาสตร�  ได,ดังนี้ 

ยุทธศาสตร2 จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณตาม
แผน 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

จํานวน 
โครงการ 

การเบิกจ�าย 
งบประมาณ 

1. ด,านการเมืองการบริหาร 26 397,537,870 17 64,943,400 14 37,499,291.75 
2. ด,านสวัสดิการสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

36 148,421,900 27 126,184,900 26 54,049,644.37 

3. ด,านการศึกษา  ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณ ี

68 199,826,600 51 155,038,400 41 126,503,095.27 

4. ด,านสาธารณูปโภคและ
โครงสร,างพ้ืนฐาน 

25 246,088,200 13 79,774,000 7 41,731,137.88 

5. ด,านเศรษฐกิจ 6 24,204,400 2 2,580,000 2 2,328,077 
6. สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล,อม 

45 178,975,300 32 68,301,910 30 64,189,013.67 

รวม 206 1,195,054,270 142 496,822,610 120 326,300,259.94 
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เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ได,ประกาศใช,เทศบัญญัติงบประมาณรายจ"ายประจําป0 

งบประมาณ 2559  เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2558  โดยมีโครงการท่ีบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ  จํานวน 
144 โครงการ  งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ  จํานวนเงิน 479,073,740 บาท  สามารถจําแนกได,
ตามยุทธศาสตร�  ได,ดังนี้ 

ยุทธศาสตร2 จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณตาม
แผน 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

จํานวน 
โครงการ 

การเบิกจ�าย 
งบประมาณ 

1. ด,านการเมืองการบริหาร 39 162,057,410 17 50,563,680 16 24,197,980.85 
2. ด,านสวัสดิการสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

39 163,346,000 32 38,169,800 26 24,925,146.24 

3. ด,านการศึกษา  ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณ ี

60 223,029,500 47 173,760,100 43 125,293,902.49 

4. ด,านสาธารณูปโภคและ
โครงสร,างพ้ืนฐาน 

26 414,516,940 13 146,059,100 13 77,940,009 

5. ด,านเศรษฐกิจ 6 13,662,400 2 5,070,000 2 4,005,051.96 
6. สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล,อม 

44 120,843,500 33 65,451,060 33 58,998,954.35 

รวม 214 1,097,455,750 144 479,073,740 133 315,361,044.89 
 

1.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท,องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ของเทศบาลนคร 

นครศรีธรรมราช  ดังนี้ 
การประเมินผลการนําแผนพัฒนาประจําป1ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ตามยุทธศาสตร2การพัฒนา 
      จากการติดตามการนําโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป0  (พ.ศ.๒๕๕7–๒๕๕9)   เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช เฉพาะโครงการในป0 พ.ศ. 2557  มีโครงการในแผนฯ จํานวนท้ังสิ้น 179 โครงการ งบประมาณ 
887,020,670 บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ"ายประจําป0งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7  รวมจํานวน
โครงการท้ังสิ้น 145 โครงการ  งบประมาณ  468,020,890 บาท คิดเปKนร,อยละ  81.00   ของโครงการ    
ร,อยละ   52.76  ของงบประมาณ   โดยมีโครงการท่ีสามารถดําเนินการได,แล,วเสร็จจํานวนท้ังสิ้น 113 โครงการ 
อยู"ระหว"างดําเนินการ 21 โครงการ ไม"ได,ดําเนินการ 11 โครงการ   และเบิกจ"ายงบประมาณแล,ว   จํานวน 
340,213,796.04 บาท คิดเปKนร,อยละ  72.69 ของงบประมาณท้ังหมด     
(ข,อมูล ณ วันท่ี  30 กันยายน  2557)   แยกเปKนรายยุทธศาสตร�การพัฒนา ดังนี้ 

 

๑. ยุทธศาสตร2การพัฒนาด-านการเมืองการบริหาร บรรจุในแผนพัฒนาสามป0 (พ.ศ.๒๕๕7–๒๕๕9)   

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน 22 โครงการ งบประมาณ 376,674,500 บาท บรรจุในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ"ายประจําป0งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 จํานวน 17 โครงการ งบประมาณ 46,975,190.00 บาท  
คิดเปKนร,อยละ  9.50   ของโครงการ   ร,อยละ  5.30  ของงบประมาณ   ดําเนินการแล,วเสร็จ 10 โครงการ    
อยู"ระหว"างดําเนินการ    จํานวน 4 โครงการ ไม"ได,ดําเนินการ   จํานวน 3 โครงการ    และเบิกจ"ายงบประมาณ
แล,ว   จํานวน 18,402,108.77 บาท  คิดเปKนร,อยละ  39.17  ของงบประมาณตามยุทธศาสตร�การพัฒนา  
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2. ยุทธศาสตร2การพัฒนาด-านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต บรรจุในแผนพัฒนาสามป0         
(พ.ศ.๒๕๕7–๒๕๕9) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน 37 โครงการ งบประมาณ 126,404,000 บาท บรรจุ
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ"ายประจําป0งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 จํานวน 31 โครงการ งบประมาณ  
126,404,000 บาท คิดเปKนร,อยละ  17.32   ของโครงการ  ร,อยละ  14.25    ของงบประมาณ   ดําเนินการแล,ว
เสร็จ 30 โครงการ ไม"ได,ดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ และเบิกจ"ายงบประมาณแล,วจํานวน 123,768,341.27 
บาท คิดเปKนร,อยละ 97.91 ของงบประมาณตามยุทธศาสตร�การพัฒนา 
 

3. ยุทธศาสตร2การพัฒนาด-านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี บรรจุในแผนพัฒนา
สามป0 (พ.ศ.๒๕๕7–๒๕๕9) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน 61 โครงการ งบประมาณ122,270,900 บาท 
บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ"ายประจําป0งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 จํานวน 49 โครงการ งบประมาณ 
122,270,900 บาท  คิดเปKนร,อยละ  27.37   ของโครงการ  ร,อยละ  13.78  ของงบประมาณ   ดําเนินการแล,ว
เสร็จ 41 โครงการ กําลังดําเนินการ 2 โครงการ ไม"ได,ดําเนินการ จํานวน 6 โครงการ และเบิกจ"ายงบประมาณแล,ว
จํานวน 110,395,214.11 บาท คิดเปKนร,อยละ 90.29 ของงบประมาณตามยุทธศาสตร�การพัฒนา 
 

4. ยุทธศาสตร2การพัฒนาด-านสาธารณูปโภคและโครงสร!างพ้ืนฐาน บรรจุในแผนพัฒนาสามป0     
(พ.ศ.๒๕๕7–๒๕๕9) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน 21 โครงการ งบประมาณ 166,710,100 บาท  
บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ"ายประจําป0งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 จํานวน 15 โครงการ งบประมาณ  
109,026,700 บาท คิดเปKนร,อยละ  8.38   ของโครงการ  ร,อยละ   12.29    ของงบประมาณ   ดําเนินการแล,ว
เสร็จ 7 โครงการ อยู"ระหว"างดําเนินการ จํานวน 8 โครงการ และเบิกจ"ายงบประมาณแล,วจํานวน 34,248,039.69 
บาท คิดเปKนร,อยละ 31.41 ของงบประมาณตามยุทธศาสตร�การพัฒนา 
 

5. ยุทธศาสตร2การพัฒนาด-านเศรษฐกิจ บรรจุในแผนพัฒนาสามป0  (พ.ศ.๒๕๕7–๒๕๕9)   เทศบาล
นครนครศรีธรรมราช   จํานวน 5 โครงการ  เปKนเงินท้ังส้ิน 9,990,000 บาท  บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ"ายประจําป0งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7   จํานวน 2 โครงการ เปKนเงินท้ังส้ิน 1,600,000 บาท คิดเปKนร,อยละ  
1.11   ของโครงการ  ร,อยละ  0.18    ของงบประมาณ   ดําเนินการแล,วเสร็จ 2 โครงการ และเบิกจ"ายงบประมาณ
แล,วจํานวน 1,580,314.00 บาท  คิดเปKนร,อยละ 98.77 ของงบประมาณตามยุทธศาสตร�การพัฒนา 
 

6. ยุทธศาสตร2การพัฒนาด-านสาธารณสุขและส่ิงแวดล!อม บรรจุในแผนพัฒนาสามป0                
(พ.ศ.๒๕๕7–๒๕๕9)   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จํานวน 33 โครงการ เปKนเงินท้ังส้ิน 139,445,500 บาท 
บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ"ายประจําป0งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7  จํานวน 31 โครงการ เปKนเงินท้ังส้ิน 
61,744,100 บาท   คิดเปKนร,อยละ  17.32   ของโครงการ  ร,อยละ  6.96    ของงบประมาณ   ดําเนินการแล,ว
เสร็จ 23 โครงการ กําลังดําเนินการ จํานวน 7 โครงการ ไม"ได,ดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ และเบิกจ"าย
งบประมาณแล,วจํานวน 51,819,778.20 บาท คิดเปKนร,อยละ 83.93 ของงบประมาณตามยุทธศาสตร�การพัฒนา 
      จากการติดตามการนําโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป0 (พ.ศ.๒๕๕8–๒๕60) และแผนพัฒนาสามป0 
(พ.ศ.2558 – 2560) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 – 2  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เฉพาะโครงการในป0      พ.ศ. 2558  
มีโครงการในแผนฯ   จํานวนท้ังส้ิน 206 โครงการ   งบประมาณ 1,195,054,270 บาท  บรรจุในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ"ายประจําป0งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ"ายเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  รวม
จํานวนโครงการท้ังส้ิน 142 โครงการ  งบประมาณ  496,822,610 บาท คิดเปKนร,อยละ  68.93   ของโครงการ    
ร,อยละ   41.57  ของงบประมาณ    
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๑. ยุทธศาสตร2การพัฒนาด-านการเมืองการบริหาร   บรรจุในแผนพัฒนาสามป0                   
(พ.ศ.๒๕๕8 –๒๕60) และแผนพัฒนาสามป0 (พ.ศ.2558 – 2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 – 2 เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จํานวน 26 โครงการ งบประมาณ 397,537,870 บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ"ายประจําป0งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ"ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1  จํานวน 17 
โครงการ งบประมาณ 64,943,400 บาท  คิดเปKนร,อยละ  8.25   ของโครงการ   ร,อยละ  5.43  ของ
งบประมาณ   แล,ว   จํานวน 56,644,300.97 บาท  คิดเปKนร,อยละ  87.22 ของงบประมาณตามยุทธศาสตร�
การพัฒนา  
 
 

2. ยุทธศาสตร2การพัฒนาด-านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต บรรจุในแผนพัฒนาสามป0      
(พ.ศ.๒๕๕8–๒๕60) และแผนพัฒนาสามป0 (พ.ศ.2558 – 2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 – 2 เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จํานวน 36 โครงการ งบประมาณ 148,421,900 บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ"ายประจําป0งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8  และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ"ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1  จํานวน 27 
โครงการ งบประมาณ  126,184,900 บาท คิดเปKนร,อยละ  13.11   ของโครงการ  ร,อยละ  10.56    ของ
งบประมาณ    
 

3. ยุทธศาสตร2การพัฒนาด-านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี บรรจุในแผนพัฒนา

สามป0 (พ.ศ.๒๕๕8–๒๕60) และแผนพัฒนาสามป0 (พ.ศ.2558 – 2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 – 2 เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จํานวน 68 โครงการ งบประมาณ  199,826,600 บาท บรรจุในเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ"ายประจําป0งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8  และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ"ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1  
จํานวน 51 โครงการ งบประมาณ 155,038,400 บาท  คิดเปKนร,อยละ  24.76   ของโครงการ  ร,อยละ  
12.97  ของงบประมาณ    

4. ยุทธศาสตร2การพัฒนาด-านสาธารณูปโภคและโครงสร!างพ้ืนฐาน บรรจุในแผนพัฒนาสามป0  

(พ.ศ.๒๕๕8–๒๕60) และแผนพัฒนาสามป0 (พ.ศ.2558 – 2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 – 2 เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จํานวน 25 โครงการ งบประมาณ 246,088,200 บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ"ายประจําป0งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ"ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1  จํานวน 13 
โครงการ งบประมาณ  79,774,000 บาท คิดเปKนร,อยละ  6.31   ของโครงการ  ร,อยละ   6.68    ของ
งบประมาณ    
 

5. ยุทธศาสตร2การพัฒนาด-านเศรษฐกิจ บรรจุในแผนพัฒนาสามป0  (พ.ศ.๒๕๕8–๒๕60)   และ
แผนพัฒนาสามป0 (พ.ศ.2558 – 2560)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 – 2   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   จํานวน 6 
โครงการ  เปKนเงินท้ังสิ้น 24,204,400 บาท     บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ"ายประจําป0งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕8  และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ"ายเพ่ิมเติม   ฉบับท่ี 1     จํานวน 2 โครงการ     เปKนเงินท้ังสิ้น 
2,580,000 บาท    คิดเปKนร,อยละ  0.97   ของโครงการ   ร,อยละ  0.21    ของ 
 

6. ยุทธศาสตร2การพัฒนาด-านสาธารณสุขและส่ิงแวดล!อม บรรจุในแผนพัฒนาสามป0            

(พ.ศ.๒๕๕8–๒๕60)   และแผนพัฒนาสามป0 (พ.ศ.2558 – 2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 – 2 เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  จํานวน 45 โครงการ เปKนเงินท้ังสิ้น 178,975,300 บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ"ายประจําป0งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8  และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ"ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1  จํานวน 32 
โครงการ เปKนเงินท้ังสิ้น 68,301,910 บาท   คิดเปKนร,อยละ  15.53   ของโครงการ  ร,อยละ  5.72    ของ
งบประมาณ    
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จากการติดตามการนําโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป0          

(พ.ศ.๒๕๕9–๒๕61) และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๑–7 มีโครงการในแผนฯ จํานวนท้ังสิ้น 214 โครงการ 
งบประมาณ 1,097,455,750 บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ"ายประจําป0งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8  
รวมจํานวนโครงการท้ังสิ้น 144 โครงการงบประมาณ  479,073,740 บาท  โดยมีโครงการท่ีสามารถ
ดําเนินการได,แล,วเสร็จจํานวนท้ังสิ้น 123 โครงการ อยู"ระหว"างดําเนินการ  10 โครงการ ไม"ได,ดําเนินการ 11 
โครงการ และเบิกจ"ายงบประมาณแล,วจํานวน 315,361,044.89 บาท คิดเปKนร,อยละ  65.82 ของ
งบประมาณท้ังหมด (ณ วันท่ี  30 กันยายน  2559) แยกเปKนรายยุทธศาสตร�การพัฒนา ดังนี้ 

 
๑. ยุทธศาสตร2การพัฒนาด-านการเมืองการบริหาร บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรี-ธรรม

ราชสามป0(พ.ศ.๒๕๕9-2561) และแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป0 (พ.ศ.๒๕๕9-๒๕61) ฉบับ
เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๑–7 จํานวน 39 โครงการ งบประมาณ 162,057,410 บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ"ายประจําป0งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 จํานวน 17 โครงการ งบประมาณ 50,563,680 บาท ดําเนินการแล,ว
เสร็จ 13 โครงการ กําลังดําเนินการ 3 โครงการ ไม"ได,ดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ และเบิกจ"ายงบประมาณ
แล,วจํานวน 24,197,980.85 บาท คิดเปKนร,อยละ  47.85  ของงบประมาณตามยุทธศาสตร�การพัฒนา  
 

2. ยุทธศาสตร2การพัฒนาด-านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชสามป0 (พ.ศ.๒๕๕9-2561) และแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป0                
(พ.ศ.๒๕๕9-๒๕61) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๑–7 จํานวน 39 โครงการ งบประมาณ 163,346}000 บาท บรรจุ
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ"ายประจําป0งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 จํานวน 32 โครงการ งบประมาณ  
38,169,800 บาท ดําเนินการแล,วเสร็จ 26 โครงการ ไม"ได,ดําเนินการ จํานวน 6 โครงการ และเบิกจ"าย
งบประมาณแล,วจํานวน 24,925,146.24 บาท คิดเปKนร,อยละ 65.30 ของงบประมาณตามยุทธศาสตร�การ
พัฒนา 

 
3. ยุทธศาสตร2การพัฒนาด-านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี บรรจุในแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป0 (พ.ศ.๒๕๕9-2561) และแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป0 
(พ.ศ.๒๕๕9-๒๕61) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๑–7 จํานวน 60 โครงการ งบประมาณ223,029,500 บาท บรรจุใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ"ายประจําป0งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 จํานวน 47 โครงการ งบประมาณ 
173,760,100 บาท ดําเนินการแล,วเสร็จ 42 โครงการ กําลังดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ ไม"ได,ดําเนินการ 
จํานวน 4 โครงการ และเบิกจ"ายงบประมาณแล,วจํานวน 125,293,902.49 บาท คิดเปKนร,อยละ 72.10 ของ
งบประมาณตามยุทธศาสตร�การพัฒนา 

 
4. ยุทธศาสตร2การพัฒนาด-านสาธารณูปโภคและโครงสร!างพ้ืนฐาน บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล

นครนครศรีธรรมราชสามป0 (พ.ศ.๒๕๕9-2561) และแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป0          
(พ.ศ.๒๕๕9-๒๕61) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๑–7 จํานวน 26 โครงการ งบประมาณ 414,516,940 บาท บรรจุ
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ"ายประจําป0งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 จํานวน 13 โครงการ งบประมาณ  
146,059,100 บาท ดําเนินการแล,วเสร็จ 8 โครงการ กําลังดําเนินการ จํานวน 5 โครงการ และเบิกจ"าย
งบประมาณแล,วจํานวน 77,940,009.00 บาท คิดเปKนร,อยละ 53.36 ของงบประมาณตามยุทธศาสตร�การ
พัฒนา 
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5. ยุทธศาสตร2การพัฒนาด-านเศรษฐกิจ บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป0    
(พ.ศ.๒๕๕9-๒๕61) และแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป0 (พ.ศ.๒๕๕9-2561) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งท่ี 
๑–7  จํานวน 6 โครงการ เปKนเงินท้ังส้ิน 13,662,400 บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ"ายประจําป0
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 จํานวน 2 โครงการ เปKนเงินท้ังส้ิน 5,070,000 บาท ดําเนินการแล,วเสร็จ 2 โครงการ และ
เบิกจ"ายงบประมาณแล,วจํานวน 4,005,051.96 บาท คิดเปKนร,อยละ 78.99 ของงบประมาณตามยุทธศาสตร�การ
พัฒนา 

6.ยุทธศาสตร2การพัฒนาด-านสาธารณสุขและส่ิงแวดล!อม บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชสามป0 (พ .ศ.๒๕๕9-2561) และแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามป0                     
(พ.ศ.๒๕๕9-๒๕61) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งท่ี ๑–7 จํานวน 44 โครงการ เปKนเงินท้ังส้ิน 120,843,500 บาท บรรจุใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ"ายประจําป0งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 จํานวน 33 โครงการ เปKนเงินท้ังส้ิน 65,451,060 
บาท     ดําเนินการแล,วเสร็จ 32 โครงการ กําลังดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ และเบิกจ"ายงบประมาณแล,วจํานวน 
58}998}954.35 บาท คิดเปKนร,อยละ 90.14 ของงบประมาณตามยุทธศาสตร�การพัฒนา 

การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ดังน้ี 
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ  ตามยุทธศาสตร2การพัฒนา 

  การดําเนินงานป0 2557 - 2560 ยึดกรอบแนวทางตามหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ,านเมือง
ท่ีดี คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร"งใส หลักการมีส"วนร"วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ,มค"า 
เพื่อให,การบริหารราชการบรรลุเปPาหมาย เกิดประโยชน�สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิต"อภารกิจของรัฐ มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ,มค"าเชิงภารกิจของรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงภารกิจของส"วน
ราชการให,ทันต"อเหตุการณ� ประชาชนได,รับการอํานวยความสะดวกและได,รับการตอบสนองความต,องการและมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งสามารถสรุปแยกเปKนรายยุทธศาสตร�การพัฒนา ดังน้ี 

ยุทธศาสตร+ด!านการเมืองการบริหาร 
1. ปรับปรุงประสิทธิภาพการให,บริการแก"ประชาชน เช"น การจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี การนํา

เทคโนโลยีมาใช,เพื่อการบริการประชาชนทําให,ประชาชนได,รับบริการด,วยความสะดวกรวดเร็วและประหยัดค"าใช,จ"าย  
2. ปรับปรุงสถานท่ีปฏิบัติงานและเครื่องมือเครื่องใช,ในการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความ

สะดวกคล"องตัวในการทํางาน  
3. การจัดจ,างเจ,าหน,าท่ีปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของส"วนราชการต"าง ๆ  
4. จัดทําระบบเครือข"ายและอินเตอร�เน็ต จัดทําเว็บไซต�ของเทศบาล www.nakhoncity.org บริการ

ข,อมูลข"าวสารของเทศบาล ข"าวประชาสัมพันธ� ข"าวสอบราคา/ประกวดราคา และเว็บไซต�ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
พัฒนาศูนย�เทคโนโลยีและสารสนเทศของเทศบาล (ศูนย� ICT) 

5. เพิ่มประสิทธิภาพด,านการเงินการคลัง การจัดเก็บรายได,ของเทศบาล  โดยการปรับปรุงแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย�สิน การประชาสัมพันธ�การจัดเก็บภาษี การจัดเก็บภาษีถึงบ,านถึงพื้นท่ี การจัดจ,างเจ,าหน,าท่ี
ปฏิบัติงาน  

6. เผยแพร"ประชาสัมพันธ�ข,อมูลข"าวสารและกิจกรรมของเทศบาล ผ"านสถานีวิทยุเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช FM 88.5 MHz การจัดทําปPายประชาสัมพันธ� 

7. ส"งเสริมการมีส"วนร"วมของประชาชนในกิจกรรมต"างๆ เช"น การจัดซื้อจัดจ,าง การรับฟjงการประชุม
สภาเทศบาล การจัดทําแผนชุมชน การจัดทําแผนพัฒนาสามป0 และการติดตามประเมินผล 

8. จัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรแก"ผู,บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ,าง 
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ยุทธศาสตร+ด!านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 
1. การช"วยเหลือด,านสังคมสงเคราะห�และสวัสดิการต"างๆ แก"ประชาชน เช"น การช"วยเหลือการ

ฌาปนกิจศพผู,ยากไร,อนาถา การสงเคราะห�ผู,สูงอายุ ผู,ไร,ความสามารถ ผู,พิการ และผู,ปlวยโรคเอดส� การช"วยเหลือ
ค"าใช,จ"ายในการนําผู,ปlวยส"งต"อไปรักษาพยาบาลท่ีอ่ืน  ส"งเสริมอาชีพและการมีรายได,ของผู,ด,อยโอกาสประเภทผู,ต,องขัง
ที่ได,รับการปล"อยตัว   

2. ดําเนินงานศูนย�ส"งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของผู,สูงอายุเพ่ือให,บริการและดูแลส"งเสริม
สุขภาพผู,สูงอายุ ได,จัดทํากิจกรรมในด,านต"างๆ    

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการประชาชนด,านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต เช"น จัด
กิจกรรมออกหน"วยเทศบาลพบประชาชน 

4. สนับสนุนเงินทุนสําหรับเปKนสวัสดิการประชาชนตามมติคณะรัฐมนตรี โดยสมทบงบประมาณเข,า
กองทุนสวัสดิการชุมชน     

5. สนับสนุนส"งเสริมความเข,มเข็งในชุมชน เช"น  จัดอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพขององค�กรชุมชน 
สนับสนุนการทํางานขององค�กรชุมชน พัฒนาศักยภาพองค�กรสตรีในเขตเทศบาล พัฒนาและฝnกอบรมอาสาสมัคร
พลังแผ"นดินเอาชนะยาเสพติด ส"งเสริมชุมชน องค�กร ท่ีจัดกิจกรรมแก"เยาวชน เพ่ือแก,ไขปjญหายาเสพติด 

6. พัฒนาศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือเปKนแหล"งเรียนรู,และการศึกษาตามอัธยาศัย ส"งเสริมการเรียนรู,ของ
เด็กในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก และพัฒนาครูผู,ดูแลเด็กในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 

7. ส"งเสริมสุขภาพและพัฒนาการกีฬาให,กับประชาชน โดยจัดกิจกรรมส"งเสริมสุขภาพแก" 
ประชาชน ดูแลและบํารุงรักษาสนามกีฬาจังหวัด ก"อสร,างลานกีฬาในชุมชน 

8. การปPองกันปjญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การรักษาความสงบและความเปKนระเบียบเรียบร,อย
ในเขตเทศบาล โดยมีตํารวจชุมชนออกตรวจตราภายในเขตเทศบาล   

9. การเฝPาระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชน โดยการเตรียมความพร,อมด,าน
การบรรเทาสาธารณภัย การอบรมอาสาสมัครปPองกันสาธารณภัยในชุมชน  การต้ังจุดบริการความ 
ปลอดภัยทางถนนช"วงเทศกาลต"างๆ การติดต้ังกล,องวงจรปpด CCTV การจัดจ,างเจ,าหน,าท่ีปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพด,านการปPองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ยุทธศาสตร+ด!านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
1. จัดการศึกษาต้ังแต"เด็กก"อนวัยเรียนและในวัยเรียน เด็กก"อนวัยเรียนมีศูนย�เด็กเล็กดูแลเด็กให,

ได,รับการพัฒนาท่ีเหมาะสมตามวัย ได,เรียนรู,ปรับตัวให,เข,ากับสิ่งแวดล,อมและผู,อ่ืนได, และการจัดการศึกษาชั้น 
อนุบาล เด็กในวัยเรียน ได,พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จํานวน 11 โรงเรียนเพ่ือให,นักเรียนมี
คุณภาพทางวิชาการ  

2. พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร�และภาษาต"างประเทศ โดยจัดการเรียนการสอนโปรแกรม
ภาษาอังกฤษ (English Program) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป0ท่ี  1-6   

3. พัฒนาครูผู,สอนและบุคลากรทางการศึกษา อบรมครูเพ่ือเพ่ิมทักษะทางวิชาการ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการศึกษา 

4. การจัดจ,างครูในสาขาวิชาชีพท่ีขาดแคลนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล     
5. จัดอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ให,กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล ศูนย�พัฒนาเด็ก

เล็ก เพ่ือเสริมสร,างสุขภาพร"างกายของเด็กนักเรียนให,สมบูรณ�แข็งแรง 
6. การก"อสร,างปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบการเรียน จัดหาวัสดุอุปกรณ�และครุภัณฑ�

ต"างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน พัฒนาเทคโนโลยีระบบเครือข"ายและอินเตอร�เน็ตของโรงเรียนสังกัด
เทศบาล 
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7. การให,ความช"วยเหลือด,านการศึกษานอกระบบ   เพ่ือช"วยเหลือเด็กท่ียากจนและด,อยโอกาสได,มี
โอกาสเรียนหนังสือและฝnกทักษะวิชาชีพตามความสนใจและความถนัด  

8.  การจัดการศึกษาแก"เด็กยากไร,ในชุมชนและเด็กเร"ร"อน ส"งเสริมและสนับสนุนให,นักเรียนท่ีจบชั้น
ประถมศึกษาทุกคน ได,เรียนต"อระดับมัธยมศึกษา  

9. การอบรมส"งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชนเพ่ืออบรมฟwxนฟูสภาพร"างกายและจิตใจ การปลูกฝjงวินัย 
ศีลธรรมและจริยธรรม  ให,เยาวชนห"างไกลจากยาเสพติด  อบายมุข  มีสุขภาพพลานามัยท่ีดี 

10. ส"งเสริมกีฬาและนันทนาการแก"นักเรียนและประชาชน เช"นการจัดให,มีลานกีฬาในชุมชน  การ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ�กีฬาต"างๆ สําหรับประชาชนได,ออกกําลังกาย การจัดงานวันเด็กแห"งชาติ 

11. ส"งเสริมและอนุรักษ�ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปjญญาท,องถ่ิน   โดยส"งเสริมและ
สนับสนุนการจัดงานประเพณีต"างๆ เช"น ประเพณีงานวันสารทเดือนสิบ ประเพณีแห"ผ,าข้ึนธาตุนานาชาติ เทศกาล
มหาสงกรานต�  วันวิสาขบูชา งานประเพณีลอยกระทง  ฯลฯ  

12. มีอุทยานการเรียนรู,นครศรีธรรมราชเพ่ือส"งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู,ด,วยตนเองของเยาวชน
ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส�ท่ีทันสมัยและหลากหลาย เยาวชนได,เรียนรู,ค,นหาความชอบและความ สามารถของตน 
เปKนแหล"งรวมเยาวชนท่ีสร,างสรรค�และเปKนประโยชน�  ห"างไกลจากแหล"งอบายมุข 

13. มีพิพิธภัณฑ�เมืองเปKนสถานท่ีเผยแพร"ความรู,ส"งเสริมการเรียนรู,ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร�
ของเมืองและส"งเสริมการท"องเท่ียว      

ยุทธศาสตร+ด!านสาธารณูปโภคและโครงสร!างพ้ืนฐาน 
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพ่ืออํานวยความสะดวกปลอดภัยแก"ประชาชน   

ความเปKนระเบียบเรียบร,อยและความสวยงามของเมือง  เช"น การก"อสร,าง/ปรับปรุงถนน  สะพาน  ทางเท,า  
2. การก"อสร,าง/ปรับปรุงท"อ/รางระบายน้ํา การขยายเขตระบบไฟฟPาสาธารณะ การติดต้ังไฟฟPาแสง

สว"าง การเปลี่ยนโคมไฟฟPาถนน ติดต้ังไฟประติมากรรม 12 นักษัตร การปรับปรุงขยายกิจการประปา การผลิต
และจําหน"ายน้ําประปา การจัดหาแหล"งน้ําดิบในการผลิตน้ําประปา การพัฒนาโรงกรองน้ําให,มีประสิทธิภาพ การ
บริการน้ําด่ืมน้ําใช,ฟรีในช"วงท่ีน้ําประปาขาดแคลน 

3. เทศบาลให,เอกชนเข,ามามีส"วนร"วมในการดําเนินการเพ่ือแก,ไขปjญหาและตอบสนองความต,องการ
ของประชาชนอย"างมีประสิทธิภาพ เช"น จ,างเหมาเอกชนดําเนินการจดมาตรวัดน้ํา  จ,างชุมชนเข,ามามีส"วนร"วมใน
การเก็บเงินค"าน้ําประปา  

4. เทศบาลได,จัดระบบการจราจร ติดต้ังเครื่องนับเวลาถอยหลัง ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร 
เครื่องหมาย  การตีเส,นต"างๆ  ติดต้ังปPายชี้ทางและปPายบอกสถานท่ีสําคัญต"างๆ เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร  

5. การให,บริการสถานีขนส"งผู,โดยสาร 
ยุทธศาสตร+ด!านเศรษฐกิจ 
1. การอํานวยความสะดวกและจัดกิจกรรมส"งเสริมการท"องเท่ียว เทศบาลได,จัดต้ังศูนย�บริการข,อมูล

แก"นักท"องเท่ียว จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ�การท"องเท่ียว เผยแพร"และประชาสัมพันธ�แหล"งท"องเท่ียวของดีเมือง
นคร จัดกิจกรรมนั่งรถชมเมืองเล"าเรื่องลิกอร� จัดงานประเพณีเทศกาลมหาสงกรานต�แห"นางดาน งานประเพณี
เดือนสิบ  ติดต้ังไฟฟPาแสงสว"างบนถนนราชดําเนินเพ่ือสร,างทัศนียภาพท่ีสวยงามในยามคํ่าคืน 

2. การสนับสนุนและส"งเสริมหน"วยงานต"างๆ  ท่ีดําเนินการส"งเสริมการท"องเท่ียว 
3. ฝnกอบรมส"งเสริมและพัฒนาอาชีพให,กับประชาชนในเขตเทศบาลเพ่ือเพ่ิมรายได,ให,กับประชาชน 
4. การจัดกิจกรรมตลาดริมน้ําเมืองลิกอร�  เพ่ือส"งเสริมการท"องเท่ียว   สร,างงาน   สร,างอาชีพ 

และเพ่ิมรายได,ให,กับประชาชน 
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ยุทธศาสตร+ด!านสาธารณสุขและสิ่งแวดล!อม 
1. เทศบาลดําเนินการส"งเสริมสุขภาพ การปPองกันและควบคุมโรค การช"วยเหลือในการดูแลรักษาพยาบาล  

โดยได,จัดตั้งโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  บริการตลอด 24 ชั่วโมง  บริการฟรีสําหรับประชาชนที่มีบัตรทอง 
และได,เปpดโรงพยาบาล 30,000 เตียง    ติดตั้งศูนย�ฮอตไลน�ปรึกษาหมอได, 24 ชั่วโมง มีบุคลากรทางการแพทย�ออ
กราวด� (Round) เยี่ยมไข,และทําการรักษาคนปlวยที่บ,านซ่ึงเปKนคนปlวยที่เปKนอัมพาต อัมพฤกษ� ทุพพลภาพ ผู,สูงอายุ ฯลฯ 
การให,บริการคลินิกเฉพาะ เช"น คลินิกหญิงวัยทอง คลินิกเบาหวาน คลินิกทันตกรรม 

2. พัฒนาการให,บริการด,านสาธารณสุข  การปPองกันและควบคุมโรคเอดส� โรควัณโรค โรคพิษสุนัขบ,า การ
อบรมให,ความรู,ให,ประชาชนได,ตระหนักในการรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัว ให,ชุมชนมีการเฝPาระวังทาง
สาธารณสุข  

3. คุ,มครองผู,บริโภคให,มีความปลอดภัย โดยการเก็บตัวอย"างและทดสอบทางด,านเคมีและแบคทีเรียเพื่อ
ปPองกันอันตรายและควบคุมสารพิษตกค,างในอาหาร  ตรวจและให,คําแนะนําทางด,านสุขาภิบาลให,ความรู,แก"สถาน
ประกอบการต"าง ๆ 

4. การสร,างจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล,อม การพัฒนาและพิทักษ�สิ่งแวดล,อมในชุมชน  การรณรงค�สร,าง
จิตสํานึกด,านสิ่งแวดล,อม 

4. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพื่ออํานวยความสะดวกแก"ประชาชน 
5. การให,เอกชนเข,ามามีส"วนร"วมในการบริหารจัดการ เช"น การรักษาความสะอาดโดยเอกชน การเก็บขน

ขยะมูลฝอยโดยเอกชน การจ,างตัดหญ,าโดยเอกชน จัดหาวัสดุอุปกรณ�ในการรักษาความสะอาด 
6. การเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะ การดูแลรักษาสวนสาธารณะและสวนหย"อมภายในเขตเทศบาล  

การปรับปรุงภูมิทัศน�ในเขตเมือง 
7. การลดปริมาณและการควบคุมมลพิษ การก"อสร,างระบบบําบัดน้ําเสีย การลดมลภาวะด,านกลิ่นโดยใช,

จุลินทรีย�ธรรมชาติ  
8. ปรับปรุงภูมิทัศน�เพื่อให,เปKนเมืองน"าอยู"   สวยงาม เช"น  ก"อสร,างซุ,มเฉลิมพระเกียรติ  ปรับปรุงระบบ

จําหน"ายไฟฟPาเปKนเคเบิลใต,ดิน 
2. ผลที่ได-รับจากการดําเนินงานในป1งบประมาณ พ.ศ. 2557- 2560 

 2.1 ผลที่ได-รับหรือผลที่สําคัญ 
ตามที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได,ดําเนินงานต"างๆ ตั้งแต"มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  เพื่อแก,ไข

ปjญหาให,กับประชาชน และพัฒนาองค�กรให,เกิดความม่ังคงในการพัฒนาเพื่อให,ความเปKนอยู"ของประชาชนดีข้ึน  ซ่ึงผล
จากการดําเนินงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนั้น  ผลที่ได,รับมีดังนี้   

๑.  ประชาชนมีน้ําประปาใช,ทุกครัวเรือน 
๒.  ประชาชนมีไฟฟPาใช,ทุกครัวเรือน 
๓.  ประชาชนมีถนนใช,ในการสัญจรไปมาได,สะดวก 
4.  เด็กๆ ได,รับการศึกษาทุกคน 
5.  ผู,สูงอายุ  ผู,พิการ  ผู,ปlวยเอดส�  ได,รับเงินช"วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
6. ประชาชนได,รับความช"วยเหลือในเร่ืองที่อยู"อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง 
7. ประชาชนได,รับความช"วยเหลือจากสาธารณภัย 
8. ปjญหาไข,เลือดออกลดลง 
9. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต,อง 
๑0. ประชาชนได,รับความรู,เก่ียวกับการปPองกันภัย 
๑1. ประชาชนได,มีส"วนร"วมในการดําเนินงานต"างๆ ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
12. ประชาชนได,รับบริการจากงานบริการต"างๆ ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชด,วย 

ความสะดวก 
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สําหรับในป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ผลท่ีคาดว�าจะได-รับเพ่ิมข้ึน มีดังนี้ 
๑. ประชาชนมีถนนท่ีมีคุณภาพดีข้ึนสําหรับในการสัญจรไปมา  
๒. ประชาชนได,รับการฝnกอบรมอาชีพเพ่ือนําไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได,ให,กับ 

ครัวเรือน 
3. เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีระบบระบายน้ําเพ่ิมมากข้ึน 
4. การกําจัดขยะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 2.2 ผลกระทบ 
 1. แหล"งน้ําดิบไม"เพียงพอต"อการอุปโภคบริโภคส"งผลให,ขาดแคลนน้ําในช"วงฤดูแล,ง 
 2. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ขาดแคลนพ้ืนท่ีสําหรับกักเก็บน้ําดิบเพ่ือผลิต 

น้ําประปาให,เพียงพอต"อความต,องการของประชาชน 
 3. การพัฒนาท่ีเจริญข้ึนการขยายตัวของเศรษฐกิจส"งผลให,เกิดชุมชนแออัด  ทําให,เกิด 

ปjญหาทางด,านสังคมตามมา  เช"น  ปjญหายาเสพติด  อาชญากรรม  เปKนต,น 
 4. ไม"มีการดําเนินการคัดแยกขยะจากต,นทางทําให,ปริมาณขยะเพ่ิมมากข้ึนทุกป0 
 5. เนื่องจากยานพาหนะเพ่ิมข้ึนทําให,การจราจรแออัดในช"วงเวลาเร"งด"วน  และมลพิษ 

ทางอากาศท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
      3.  สรุปปIญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผ�านมาและแนวทางการแก-ไข  ป1งบประมาณ 

พ.ศ.2557 - 2560  
 ปIญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผ�านมา 

1. คนบางกลุ"มขาดจริยธรรม  คุณธรรม  มีวิถีชีวิตแบบต"างคนต"างอยู"  ไม"เสียสละเพ่ือส"วนรวม 
และขาดระเบียบวินัย 

2. กระแสบริโภคนิยมและวัตถุนิยมรุนแรง  ทําลายวิถีชีวิตของประชาชน 
3. ค"านิยมยึดติดกับวัตถุสิ่งของและบริโภคฟุlมเฟwอยแพร"กระจายเพ่ิมมากข้ึน 
4. การเกิดโรคอุบัติใหม"ๆ และยาเสพติดเพ่ิมมากข้ึน  และทวีความรุนแรง 
5. ประชาชนบางกลุ"มมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพไม"ดีพอ  ขาดการปPองกันตนเองจาก 

โรคต"าง ๆ 
6. การเคลื่อนย,ายแรงงานอพยพเข,ามาทํางานในเขตเทศบาล  ส"งผลให,เกิดปjญหาชุมชนแออัด 

ขาดแคลนสาธารณสุขมูลฐาน 
7. ปjญหาของชุมชนท่ีมีความรุนแรง  ปjญหายาเสพติด  ปjญหาความไม"ปลอดภัยในชีวิตและ 

ทรัพย�สิน  ปjญหาการพนัน  ปjญหาการว"างงาน  ขาดการประสานกับเจ,าหน,าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวข,องโดยตรง 
8. โครงสร,างพ้ืนฐาน  เช"น  ถนนหนทาง  ระบบระบายน้ํา  ไฟฟPาสาธารณะ  การประปา 

โดยเฉพาะเขตเลือกต้ังท่ี ๔  มีความขาดแคลนโครงสร,างพ้ืนฐาน 
9.คลองธรรมชาติอยู"ในสภาพท่ีเสื่อมโทรม  และถดถอยซ่ึงก"อให,เกิดการต้ืนเขิน การรุกล้ําลําน้ํา 

ซ่ึงปกคลุมด,วยวัชพืชวัสดุตกค,าง 
 
 
 



55 
 

  แนวทางแก-ไข 
  1. จัดกิจกรรมการมีส"วนร"วมของคนในชุมชนเพ่ือสร,างความรักความสามัคคี 
  2. อนุรักษ�วัฒนธรรมประเพณีเพ่ือกระตุ,นการมีส"วนร"วมของคนในชุมชน  อีกท้ังอนุรักษ�
วัฒนธรรมของท,องถ่ินสํานึกรักบ,านเกิด 
  3. ส"งเสริมกิจกรรมโครงการเพ่ือลดปjญหายาเสพติด  อีกท้ังออกมาตรการในการเข,าไปดูแล
ปjญหาดังกล"าว 
  4. ในช"วงท่ีเกิดโรคระบาดหรือโรคอุบัติข้ึนใหม"  อาสาสมัครในเขตจะเข,าไปดูแลพร,อมให,ความรู,
ในการระมัดระวังโรคดังกล"าว 
  5. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ร"วมกับสถานีตํารวจภูธร  เข,าไปดูแลชุมชนท่ีมีปjญหาความ
รุนแรง  ปjญหายาเสพติด  อาชญากรรม  การพนัน 
  6. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จัดการอบรมฝnกอาชีพให,แก"ชุมชนเพ่ือสร,างรายได,และลด
ปjญหาการว"างงาน 
  7. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  รับเรื่องร,องเรียนจากประชาชนเพ่ือเข,าไปแก,ไขปjญหาท่ีเกิดข้ึน  
เช"น การชํารุดของถนน  ผักตบชวาในคลอง  แหล"งเพาะพันยุ"งลาย  เปKนต,น   
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ส�วนท่ี 3 

ยุทธศาสตร�เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 
๑.  ความสัมพันธ�ระหว�างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร�ชาติ  ๒๐  ป� 
  ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน�และทําให%ประเทศไทยพัฒนาไปสู+อนาคตท่ีพึงประสงค�นั้น จําเป1น
จะต%องมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของ 
ทุกภาคส+วนให%ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเป1นจะต%องกําหนดยุทธศาสตร�ชาติในระยะยาว เพ่ือ
ถ+ายทอดแนวทางการพัฒนาสู+การปฏิบัติในแต+ละช+วงเวลาอย+างต+อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร%างความเข%าใจ
ถึงอนาคตของประเทศไทยร+วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส+วนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน ประชา
สังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร%างและรักษาไว%ซ่ึงผลประโยชน�แห+งชาติและบรรลุวิสัยทัศน� “ประเทศ
ไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป1นประเทศพัฒนาแล%ว ด%วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
หรือคติพจน�ประจําชาติ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือให%ประเทศมีขีดความสามารถในการแข+งขัน มีรายได%สูงอยู+ใน
กลุ+มประเทศพัฒนาแล%ว  คนไทยมีความสุข อยู+ดี กินดี สังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและเป1นธรรม ซ่ึงยุทธศาสตร�
ชาติท่ีจะใช%เป1นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ป�ต+อจากนี้ไป จะประกอบด%วย ๖ ยุทธศาสตร� ได%แก+ 
 ๑) ยุทธศาสตร�ด%านความม่ันคง 
  มีเปCาหมายท้ังในการสร%างเสถียรภาพภายในประเทศและช+วยลดและปCองกันภัยคุกคามจาก
ภายนอก รวมท้ังสร%างความเชื่อม่ันในกลุ+มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต+อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ี
ต%องให%ความสําคัญ อาทิ 
  (๑) การเสริมสร%างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย�ทรงเป1นประมุข 
  (๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอร�รัปชั่น สร%าง
ความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
  (๓) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร%อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
ม่ันคงชายแดนและชายฝGHงทะเล 
  (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร+วมมือระหว+างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ�กับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปCองกันและแก%ไขปGญหาความม่ันคงรูปแบบใหม+ 
  (๕) การพัฒนาเสริมสร%างศักยภาพการผนึกกําลังปCองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร%อย
ภายในประเทศสร%างความร+วมมือกับประเทศเพ่ือนบ%านและมิตรประเทศ 
  (๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร%อมแห+งชาติและ ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
ม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล%อม 
  (๗) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวข%องจากแนวด่ิงสู+แนวระนาบมากข้ึน 

 ๒) ยุทธศาสตร�ด%านการสร%างความสามารถในการแข+งขัน 
  เพ่ือให%ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู+การเป1นประเทศพัฒนาแล%ว ซ่ึงจําเป1นต%อง 

ยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช%นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข+งขันและการพัฒนาอย+างยั่งยืน 
ท้ังในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร%างความม่ันคงและปลอดภัยด%านอาหาร การเพ่ิมขีด 
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ความสามารถทางการค%าและการเป1นผู%ประกอบการ รวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห+งอนาคต ท้ังนี้ภายใต%กรอบ
การปฏิรูปและพัฒนาปGจจัยเชิงยุทธศาสตร�ทุกด%าน อันได%แก+โครงสร%างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส� วิทยาศาสตร� 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย� และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบ
แนวทางท่ีต%องให%ความสําคัญ อาทิ 
  (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได%แก+ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร%างความ
เชื่อม่ัน การส+งเสริมการค%าและการลงทุนท่ีอยู+บนการแข+งขันท่ีเป1นธรรมและรับผิดชอบต+อสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู+ความเป1นชาติการค%าเพ่ือให%ได%ประโยชน�จากห+วงโซ+มูลค+าในภูมิภาค และเป1นการยกระดับไปสู+
ส+วนบนของห+วงโซ+มูลค+ามากข้ึน 
  (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป1นมิตรต+อ
สิ่งแวดล%อม โดยมีการใช%ดิจิทัลและการค%าท่ีเข%มข%นเพ่ือสร%างมูลค+าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดย
มุ+งสู+ความเป1นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการท่ีหลากหลาย
ตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ังเป1นแหล+งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
ของโลก 
  - ภาคเกษตร โดยเสริมสร%างฐานการผลิตให%เข%มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข+งขันของภาคเกษตรส+งเสริมเกษตรกรรายย+อยให%ปรับไปสู+การทําการเกษตรยั่งยืนท่ีเป1นมิตรกับสิ่งแวดล%อมและ
รวมกลุ+มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเข%มแข็ง และการพัฒนาสินค%าเกษตรท่ีมีศักยภาพและอาหารคุณภาพ 
สะอาด และปลอดภัย 
  - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปGจจุบันท่ี
มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใช%ดิจิทัลและการค%ามาเพ่ิมมูลค+าและยกระดับ
ห+วงโซ+มูลค+าในระดับสูงข้ึน 
  - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให%มีความหลากหลาย มีความเป1นเลิศและเป1นมิตรต+อ
สิ่งแวดล%อม โดยการยกระดับบริการท่ีเป1นฐานรายได%เดิม เช+น การท+องเท่ียว และพัฒนาให%ประเทศไทยเป1น
ศูนย�กลางการให%บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด%านการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ 
  (๓) การพัฒนาผู%ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู%ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย+อม (SMEs) สู+สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 
  (๔) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย�กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีส+วนร+วม มีการจัดการสิ่งแวดล%อมเมือง 
และโครงสร%างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคล%องกับศักยภาพ 
  (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร%างพ้ืนฐาน ในด%านการขนส+ง ด%านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
  (๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร%างความเป1นหุ%นส+วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส+งเสริมความร+วมมือกับนานาชาติในการสร%างความม่ันคงด%านต+างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยใน 
องค�กรระหว+างประเทศ รวมถึงสร%างองค�ความรู%ด%านการต+างประเทศ 
 
 
 



58 
 

๓) ยุทธศาสตร�การพัฒนาและเสริมสร%างศักยภาพคน 
   เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให%เป1นรากฐานท่ีแข็งแกร+งของประเทศมีความพร%อมทาง
กาย ใจ สติปGญญา มีความเป1นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห�อย+างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มี
คุณธรรม จริยธรรม รู%คุณค+าความเป1นไทย มีครอบครัวท่ีม่ันคง กรอบแนวทางท่ีต%องให%ความสําคัญ อาทิ 
  (๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช+วงชีวิตให%สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
  (๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู%ให%มีคุณภาพ เท+าเทียม และท่ัวถึง 
 
  (๓) การปลูกฝGงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค+านิยมท่ีพึงประสงค� 
  (๔) การสร%างเสริมให%คนมีสุขภาวะท่ีดี 
  (๕) การสร%างความอยู+ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร%างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ+ม
เพาะจิตใจให%เข%มแข็ง 

  ๔) ยุทธศาสตร�ด%านการสร%างโอกาสความเสมอภาคและเท+าเทียมกันทางสังคม 
   เพ่ือเร+งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร%างความม่ันคงให%ท่ัวถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสู+
สังคมท่ีเสมอภาคและเป1นธรรม กรอบแนวทางท่ีต%องให%ความสําคัญ อาทิ 
   (๑) การสร%างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางด%านเศรษฐกิจและสังคม 
   (๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
   (๓) การสร%างสภาพแวดล%อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือต+อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
   (๔) การสร%างความเข%มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข%มแข็งของ
ชุมชน 
   (๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให%เป1นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

  ๕) ยุทธศาสตร�ด%านการสร%างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป1นมิตรกับสิ่งแวดล%อม 
   เพ่ือเร+งอนุรักษ�ฟWXนฟู  และสร%างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความ
ม่ันคงด%านน้ํา รวมท้ังมีความสามารถในการปCองกันผลกระทบและปรับตัวต+อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ+งสู+การเป1นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต%องให%ความสําคัญ อาทิ 
   (๑) การจัดระบบอนุรักษ� ฟWXนฟูและปCองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
   (๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําให% มีประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุ+มน้ํา เน%นการปรับระบบ
การบริหารจัดการอุทกภัยอย+างบูรณาการ 
   (๓) การพัฒนาและใช%พลังงานท่ีเป1นมิตรกับสิ่งแวดล%อม 
   (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป1นมิตรกับสิ่งแวดล%อม 
   (๕) การร+วมลดปGญหาโลกร%อนและปรับตัวให%พร%อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   (๖) การใช%เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร�และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล%อม 

  ๖) ยุทธศาสตร�ด%านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   เพ่ือให%หน+วยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู+ท%องถ่ินอย+างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ี
ต%องให%ความสําคัญ อาทิ 
   (๑) การปรับปรุงโครงสร%าง บทบาท ภารกิจของหน+วยงานภาครัฐ ให%มีขนาดท่ีเหมาะสม 
   (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
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   (๔) การต+อต%านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต+างๆ ให%ทันสมัย เป1นธรรมและเป1นสากล 
   (๖) การพัฒนาระบบการให%บริการประชาชนของหน+วยงานภาครัฐ 
   (๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได%และรายจ+ายของภาครัฐ 

 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒ 
  กรอบวิสัยทัศน�แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห+งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ จากสถานะของประเทศและ
บริบทการเปลี่ยนแปลงต+างๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยู+ ทําให%การกําหนดวิสัยทัศน�แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห+งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ยังคงมีความต+อเนื่องจากวิสัยทัศน�แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห+งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ และ
กรอบหลักการของการวางแผนท่ีน%อมนําและประยุกต�ใช%หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป1นศูนย�กลาง
ของการพัฒนาอย+างมีส+วนร+วม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน�ของการพัฒนาในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห+งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ต%องให%ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ+งสู+การเปลี่ยนผ+าน
ประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได%ปานกลางไปสู+ประเทศท่ีมีรายได%สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู+ร+วมกัน
อย+างมีความสุข และนําไปสู+การบรรลุวิสัยทัศน�ระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
  การกําหนดตําแหน+งทางยุทธศาสตร�ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป1นการ
กําหนดตําแหน+งทางยุทธศาสตร�ของประเทศท่ีสอดคล%องกับยุทธศาสตร�ชาติท่ีสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห+งชาติได%จัดทําข้ึน  ประเทศไทยเป1นประเทศรายได%สูงท่ีมีการกระจายรายได%อย+างเป1นธรรม เป1นศูนย�กลางด%าน
การขนส+งและโลจิสติกส�ของภูมิภาคสู+ความเป1นชาติการค%าและบริการ (Trading and Service Nation) เป1นแหล+ง
ผลิตสินค%าเกษตรอินทรีย�และเกษตรปลอดภัย แหล+งอุตสาหกรรมสร%างสรรค�และมีนวัตกรรมสูงท่ีเป1นมิตรต+อ
สิ่งแวดล%อม 
  เป,าหมาย 
 ๑) การหลุดพ%นจากกับดักประเทศรายได%ปานกลางสู+รายได%สูง 
   (๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม+ต่ํากว+าร%อยละ ๕.๐ 
   (๒) ผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศต+อหัว (GDP Per Capita) และรายได%ประชาชาติต+อ
หัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห+งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ในป� ๒๕๖๔ เพ่ิมข้ึนเป1น 
๓๑๗,๐๕๑ บาท  และ ๓๐๑,๑๙๙ บาทต+อคนต+อป� 
   (๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม+ต่ํากว+าเฉลี่ยร%อยละ ๒.๕ ต+อป� 
   (๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม+ตํ่ากว+าเฉลี่ยร%อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุน
ภาครัฐไม+ต่ํากว+าร%อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม+ต่ํากว+าเฉลี่ยร%อยละ ๗.๕ ในขณะท่ีปริมาณ
การส+งออกขยายตัวเฉลี่ยไม+ต่ํากว+าร%อยละ ๔.๐ ต+อป�) 
 ๒) การพัฒนาศักยภาพคนให%สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร%างสังคมสูงวัยอย+างมี
คุณภาพ 
   (๑) ประชาชนทุกช+วงวัยมีความม่ันคงทางด%านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
   (๒) การศึกษาและการเรียนรู%ได%รับการพัฒนาคุณภาพ 
   (๓) สถาบันทางสังคมมีความเข%มแข็งเป1นฐานรากท่ีเอ้ือต+อการพัฒนาคน 

๓) การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
   (๑) การกระจายรายได%มีความเท+าเทียมกันมากข้ึน 
   (๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย+างท่ัวถึง 
 ๔) การสร%างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป1นมิตรกับสิ่งแวดล%อม 
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   (๑) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สร%างสมดุลระหว+างการอนุรักษ�และการใช%
ประโยชน�อย+างยั่งยืนและเป1นธรรม 
   (๒) ขับเคลื่อนประเทศสู+เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป1นมิตรต+อสิ่งแวดล%อม 
   (๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร%างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม 
   (๕) มีการบริหารจัดการน้ําให%สมดุลระหว+างการอุปสงค�และอุปทานของน้ํา 
 ๕) การบริหารราชการแผ+นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
   (๑) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปร+งใส เป1นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส+วนร+วม 
   (๒) ขจัดการทุจริตคอร�รัปชั่น 
   (๓) มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม 
  

   THAILAND  ๔.๐ 
  รัฐบาล  พล.อ.ประยุทธ� จันทร�โอชา  มุ+งม่ันในการนํา “โมเดลประเทศไทย ๔.๐” หรือ  “ไทย
แลนด� ๔.๐” มาใช% เพ่ือผลักดันประเทศให%หลุดพ%นกับดัก ๓ กับดักท่ีกําลังเผชิญ ท้ัง ๑) กับดักประเทศรายได%ปาน
กลาง (Middle Income Trap) ๒) กับดักความเหลื่อมล้ํา (Inequality Trap) ๓) กับดักความไม+สมดุลของการ
พัฒนา (Imbalance Trap)  เปCาหมายเพ่ือนําประเทศมุ+งสู+ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน อย+างเป1นรูปธรรม ผ+าน
โมเดลนี้ 
  ก+อนหน%าท่ีจะมีการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ นั้น ไทยเริ่มก%าวสู+โมเดลไทยแลนด� ๑.๐ หลังจาก
เริ่มต%นพัฒนาภาคเกษตรกรรม แล%วจึงค+อยปรับมาสู+ไทยแลนด� ๒.๐ การลงทุนอุตสาหกรรมเบาท่ีมุ+งเน%นแรงงาน
ราคาตํ่า เช+น สิ่งทอ อาหาร และมาสู+ ไทยแลนด� ๓.๐ มุ+งเน%นการส+งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมหนัก ซ่ึงการ
พัฒนาของประเทศไทยใน ๓ ช+วงแรกนั้น ไทยมีการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงสุดเฉลี่ยถึง ๗% ต+อป� แต+
มาถึงจุดหนึ่งหลังป� ๒๕๔๐ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงมาเป1น ๓-๔% ต+อป� 
  เหตุผลสําคัญเพราะไทยไม+เคยปรับโครงสร%างเศรษฐกิจอย+างจริงจังมาก+อน และไม+เคยมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง แรงงานไม+ได%มีทักษะจนกลายเป1นปGญหาความเหลื่อมล้ําของโอกาส ซ่ึงในช+วงนี้รัฐบาล
ต%องการก%าวกระโดดข%ามหุบเหว ซ่ึงต%องใช%ความกล%าหาญทางการเมือง และต%องใช%พลังท่ีเรียกกว+าพลังประชารัฐใน
การขับเคลื่อนไทยแลนด� ๔.๐ 
  ๓ กลไกขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐  กลไกขับเคลื่อน (Engines of Growth) ชุดใหม+ 
ประกอบด%วย 
   ๑) Productive Growth Engine ซ่ึงเปCาหมายสําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู+
ประเทศท่ีมีรายได%สูง ( High Income Country) ท่ีขับเคลื่อนด%วยนวัตกรรม ปGญญา เทคโนโลยี และ ความคิด
สร%างสรรค�กลไกดังกล+าว ประกอบไปด%วย การสร%างเครือข+ายความร+วมมือในรูปแบบประชารัฐ การบริหารจัดการ
สมัยใหม+ และการสร%างคลัสเตอร�ทางด%านเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถด%านการวิจัยและพัฒนา การ
พัฒนาโมเดลธุรกิจท่ีขับเคลื่อนด%วยนวัตกรรม กิจการร+วมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ+ รวมถึงการบ+ม
เพาะธุรกิจด%านเทคโนโลยี เป1นต%น ซ่ึงถือเป1นการตอบโจทย�ความพยายามในการก%าวข%ามกับดักประเทศรายได%ปาน
กลางท่ีไทยกําลังเผชิญอยู+ 
   ๒) Inclusive Growth Engine เพ่ือให%ประชาชนได%รับประโยชน�และเป1นการกระจาย
รายได% โอกาส และความม่ังค่ังท่ีเกิดข้ึน 
   โดยกลไกนี้ ประกอบด%วย การสร%างคลัสเตอร�เศรษฐกิจระดับกลุ+มจังหวัด  การพัฒนา
เศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน การส+งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือตอบโจทย�ประเด็นปGญหาและความท%าทาย
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ทางสังคมในมิติต+างๆ การสร%างสภาพแวดล%อมท่ีเอ้ืออํานวยต+อการทําธุรกิจ การส+งเสริมและสนับสนุนให%วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย+อมเข%มแข็งและสามารถแข+งขันได%ในเวทีโลก การสร%างงานใหม+ๆ เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสร%างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของ 
ประชาชนให%ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก และการจ+ายภาษีให%แก+ผู%ท่ีมีรายได%ตํ่ากว+าเกณฑ�ท่ีกําหนด
แบบมีเง่ือนไข (Negative Income Tax) เพ่ือแก%ไขกับดักความเหลื่อมล้ําท่ีเกิดข้ึนในปGจจุบัน 
   ๓) Green Growth Engine การสร%างความม่ังค่ังของไทยในอนาคต จะต%องคํานึงถึงการ
พัฒนาและใช%เทคโนโลยีท่ีเป1นมิตรต+อสิ่งแวดล%อม เพ่ือตอบโจทย�การหลุดออกจากกับดักความไม+สมดุลของการ
พัฒนาระหว+างคนกับสภาพแวดล%อม 
   โดยกลไกนี้ประกอบด%วย  การมุ+งเน%นการใช%พลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจากเดิมท่ี
คํานึงถึงความได%เปรียบเรื่องต%นทุน (Cost Advantage) เป1นหลัก มาสู+การคํานึงถึงประโยชน�ท่ีได%จากการลดความ
สูญเสียท่ีเกิดข้ึนท้ังระบบ (Lost Advantage) หัวใจสําคัญอยู+ท่ีการพัฒนากระบวนการผลิตให%ส+งผลกระทบต+อ
สิ่งแวดล%อมน%อยท่ีสุด อันจะเกิดประโยชน�กับประเทศและประชาคมโลกด%วยในเวลาเดียวกัน 
   ท้ัง ๓ กลไกขับเคลื่อน “ประเทศไทย ๔.๐″ ถือเป1นการปฏิรูปประเทศไทยไปสู+ความม่ัง
ค่ังอย+างม่ันคงและยั่งยืน เพ่ือให%หลุดพ%นจากกับดักประเทศท่ีมีรายได%ปานกลาง ซ่ึงถือเป1นเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจ
จากการพ่ึงพาการลงทุนต+างประเทศ มีการลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองน%อยมากโดยมุ+งเน%นการพัฒนา
การศึกษาคน สร%างการวิจัยและพัฒนา โครงสร%างเศรษฐกิจ ให%ไทยสามารถอยู+ได%ในศตวรรษท่ี ๒๑  ซ่ึงรัฐบาลต%อง
กล%าพอท่ีจะถอดกับดักจากการดึงเงินลงทุนต+างประเทศ เอาเทคโนโลยีของต+างชาติมา และต%องยืนอยู+บนขาตัวเอง
ในระดับหนึ่ง 
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๑.3  แผนพัฒนากลุ�มจังหวัด 

� แผนพัฒนากลุ�มจังหวัดภาคใต7ฝ9:งอ�าวไทย 
� วิสัยทัศน� (Vision) 
 “ศูนย�กลางการสร7างสรรค�เศรษฐกิจการเกษตรและการท�องเท่ียวระดับนานาชาติ” 

นิยาม  :  “ศูนย�กลางการสร%างสรรค�เศรษฐกิจการเกษตร” การพัฒนากลุ+มจังหวัดให%เป1นศูนย�กลางการ
ผลิตทางการเกษตร (การผลิตวัตถุดิบข้ันต%น) และอุตสาหกรรมต+อเนื่องจากการเกษตร (การแปรรูปและการผลิต  
สินค%าสําเร็จรูป)  ท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย โดยเน%นท่ีพืชและสัตว�เศรษฐกิจศักยภาพสําคัญของกลุ+มจังหวัด ได%แก+ 
ยางพารา ปาล�มน้ํามัน ไม%ผลและกุ%งทะเลและการเป1นแหล+งเรียนรู%สําคัญในระดับนานาชาติในการพัฒนาการ
เกษตรและสร%างสรรรค�ให%เกิดมูลค+าเพ่ิมจากผลผลิตทางการเกษตรด%วยเทคโนโลยีสมัยใหม+ท่ีสามารถดําเนินการได%
ในระดับพ้ืนท่ีบูรณาการร+วมกับภูมิ  ปGญญาท%องถ่ินให%สามารถสร%างงงาน สร%างอาชีพและเป1นกลจักรสําคัญในการ
ขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข%อง 

 
นิยาม : ”ศูนย�กลางการท+องเท่ียวระดับนานาชาติ”  แหล+งท+องเท่ียวของกลุ+มจังหวัดเป1นจุดมุ+งหมาย

ปลายทางท่ีนักท+องเท่ียวท่ัวโลกต%องการมาเยี่ยมเยือน และการท+องเท่ียวของกลุ+มจังหวัดเป1นกลจักรสําคัญในการ
ขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข%องและสร%างมูลค+า  คุณค+า ตลอดจนสร%างรายได%  และกระจายรายได%สู+ชุมชน
บนฐานของการบริหารจัดการโดยคํานึงถึงความสมดุลและยั่งยืน 

 
� เป,าประสงค�รวม 
 ๑) พืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล�มน้ํามันมีศักยภาพในการแข+งขันและสร%างมูลค+าเพ่ิม แก+ระบบเศรษฐกิจ 
 ๒) การท+องเท่ียวได%รับพัฒนาบนฐานทรัพยากรท่ีหลากหลายให%มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ 
 ๓) ไม%ผลและสินค%าประมงปลอดภัยต+อการบริโภคและมีศักยภาพในการส+งออก 
 ๔) การคมนาคมขนส+งและระบบโลจิสติกส�ของกลุ+มจังหวัดสามารถรองรับการค%าการลงทุน การท+องเท่ียว 
             การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
� ประเด็นยุทธศาตร� 
 ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี ๑ การบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมมูลค+าพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล�มน้ํามัน 
 ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี ๒ การพัฒนาการท+องเท่ียวนานาชาติบนฐานทรัพยากรและเอกลักษณ�ของพ้ืนท่ี 
 ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี ๓ การพัฒนาสินค%าเกษตรให%ปลอดภัยและมีศักยภาพในการส+งออก 
 ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร%างพ้ืนฐานทางคมนาคมขนส+งและระบบโลจิสติกส�ให%รองรับ 
                                         การค%า การลงทุนการท+องเท่ียว การเกษตรและ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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วิสัยทัศน� (Vision)“นครแห+งอารยธรรม  น+าอยู+น+าเท่ียว  การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน” 

จุดยืนการพัฒนาจังหวัด (Positioning) 

1. สืบสานศิลปวัฒนธรรม 
2. เมืองเกษตรนวัตกรรม  และอุตสาหกรรมสีเขียว 
3. ศูนย�กลางการคมนาคมขนส+ง และกระจายสินค%าของภาคใต% 

ประเด็นยุทธศาสตร� (Strategic Issue) 
๑. การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู+มาตรฐานครบวงจรและเป1นมิตรกับสิ่งแวดล%อม   
๒. การพัฒนาการท+องเท่ียวบนพ้ืนฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม                                                                
๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล%อมอย+างยั่งยืน  
๔. การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให%น+าอยู+  เข%มแข็ง  ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 
1.4  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส+วนท%องถ่ินในเขตจังหวัด 

ส�วนที่ ๔ ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท7องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
� วิสัยทัศน� 

“องค�กรหลักในการพัฒนา  ยึดหลักธรรมมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

� ยุทธศาสตร�การพัฒนา 
          ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส+วนท%องถ่ินในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช          

(พ.ศ.๒๕60-๒๕62) ได%กําหนดข้ึนเพ่ือให%สอดคล%องกับสภาวการณ�ในปGจจุบัน ภายใต%แนวคิด “หลักความ
พอเพียง” ตามแนวพระราชดําริฯ โดยอาศัยกรอบแนวทางจากยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห+งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร�การพัฒนากลุ+มจังหวัดภาคใต%ฝGHงอ+าวไทย 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และภารกิจ ๖ ด%าน ขององค�กรปกครองส+วนท%องถ่ินตามแผนปฏิบัติ
การกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจฯ มาตรา ๓๒(๑) รวมท้ัง ได%ทบทวนจากยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กร
ปกครองส+วนท%องถ่ิน ฉบับป� พ.ศ.๒๕๕9-๒๕61 ประกอบด%วยยุทธศาสตร� พันธกิจ และเป,าหมายการพัฒนา 
ดังนี้ 

     � ยุทธศาสตร�ท่ี ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
      � พันธกิจ 
     ๑. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให%มีองค�ความรู%ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง  และส+งเสริมการ
สร%างเครือข+ายเกษตรกร 
         ๒. พัฒนาอาชีพท่ีสอดคล%องกับบริบทของชุมชน และความต%องการของตลาด วิสาหกิจชุมชน 
สนับสนุนการใช%ภูมิปGญญาท%องถ่ินและส+งเสริมการนําเทคโนโลยีมาใช%ในการเพ่ิมมูลค+าการผลิต ด%านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ 
     ๓. ส+งเสริมการผลิตและจําหน+ายสินค%าเกษตรท้ังท่ีเป1นอาหาร มิใช+อาหาร และพลังงานทดแทน 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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     ๔. สนับสนุนการจัดรูปท่ีดินเพื่อการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
     ๕. จัดให%มีระบบโครงสร%างพื้นฐานและแหล+งนํ้าเพื่อการเกษตรอย+างท่ัวถึงและเพียงพอ 
     ๖. ฟWXนฟู พัฒนาทรัพยากรเพื่อการท+องเท่ียว ท้ังแหล+งท+องเท่ียว บุคลากร  ภาคการตลาด  ประชาสัมพันธ�
การท+องเท่ียว  เพื่อเสริมสร%างภาพลักษณ�ท่ีดีของจังหวัด 
     ๗. ส+งเสริมการลงทุน การพาณิชย�  และพัฒนาธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการท+องเท่ียว 
     ๘. ส+งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาท่ีผสมผสานภูมิปGญญาท%องถิ่นกับองค�ความรู%ใหม+ สนับสนุน    การ
วิจัยและพัฒนาร+วมระหว+างนักวิชาการและชุมชน โดยให%ความสําคัญกับความสอดคล%องกับความต%องการ  ภาค
เศรษฐกิจชุมชน 
    9. พัฒนาความเช่ือมระบบตลาด ระบบขนส+งและระบบโลจิสติกส� 
      � เป,าหมายการพัฒนา 

   ๑. รายได%ของชุมชนเพิ่มขึ้นโดยเฉล่ียร%อยละ ๑๐ ต+อป� 
   ๒. ประชาชนได%ใช%ประโยชน�จากท่ีดินอย+างเป1นธรรม ท่ีดินมีคุณค+าและได%รับประโยชน�มากขึ้น  
   ๓. จังหวัดนครศรีธรรมราชเป1นเมืองน+าท+องเท่ียวติดอันดับของภาคใต% 
   ๔. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด โดยให%ความสําคัญกับการเพิ่มมูลค+าการค%า

การลงทุนของจังหวัด 

     � ยุทธศาสตร�ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล7อมและพลังงาน 
      � พันธกิจ 
    ๑. ฟWXนฟูพื้นท่ีป�าและระบบนิเวศให%เกิดความอุดมสมบูรณ� 
    ๒. ส+งเสริมการบริหารจัดการนํ้าในพื้นท่ีต%นนํ้าและลุ+มนํ้าอย+างมีประสิทธิภาพ โดยให%มีระบบช+วยตัดสินใจ
ในการบริหารจัดการนํ้า ระบบพยากรณ�และเตือนภัยนํ้าแล%งและนํ้าท+วม 
    ๓. ส+งเสริมให%มีมาตรการควบคุมการท+องเท่ียวในแหล+งท+องเท่ียวธรรมชาติในชุมชน ให%อยู+ในขีด
ความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ 
    ๔. ส+งเสริมการดํารงชีวิตตามวิถีไทย เพื่อปลูกฝGงค+านิยมการบริโภค อย+างพอเพียงและย่ังยืน การสร%าง
เครือข+ายชุมชน เพื่อการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล%อมชุมชน 
    ๕. ส+งเสริมให%ชุมชน หมู+บ%านมีส+วนร+วมในการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมท่ีจะส+งผล
กระทบต+อคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสร%างประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะอันตราย ขยะ
อิเล็กทรอนิกส� ขยะติดเช้ือ ส+งเสริมให%มีมาตรการสร%างแรงจูงใจให%เกิดการลดและคัดแยกขยะ ในแหล+งกําเนิด 
สนับสนุนการสร%างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให%มีระบบเก็บขนและกําจัดขยะ แบบรวมศูนย� 
    ๖. เสริมสร%างประสิทธิภาพในการกําจัด บําบัดมลพิษ ท้ังด%านวิชาการ บุคลากร และสร%างจิตสํานึกของ
ชุมชนในการมีส+วนร+วมติดตาม ตรวจสอบ เฝCาระวัง แก%ไขปGญหาส่ิงแวดล%อม 
    ๗. ส+งเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใช%พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด 
    ๘. สนับสนุนส+งเสริมการรังวัดและจัดทําแผนท่ี เพื่อแสดงแนวเขตท่ีดินของรัฐ 
       ๙. ผลักดันให%มีระบบคุ%มครองสิทธิชุมชนและการแบ+งปGนผลประโยชน�ท่ีเป1นธรรม อนุรักษ�ฟWXนฟู ความ
หลากหลายของพันธุกรรมท%องถิ่น เพื่อรักษา ปกปCองระบบนิเวศน�ท่ีเช่ือมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน 

      � เป,าหมายการพัฒนา 
       ๑. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล%อมมีความสมดุลเชิงนิเวศน�อย+างย่ังยืน ประชาชนมีการดํารงชีวิตอยู+
อย+างมีความสุขภายใต%คุณภาพส่ิงแวดล%อมท่ีดี 

   ๒. ประชาชนมีจิตสํานึกและมีส+วนร+วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล%อม 
   ๓. ครัวเรือน ชุมชน มีทางเลือกในการใช%พลังงาน และมีพลังงานใช%อย+างเพียงพอ 

    ๔. คุณภาพส่ิงแวดล%อมอยู+ในเกณฑ�มาตรฐาน 
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    � ยุทธศาสตร�ท่ี ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
      � พันธกิจ 
     ๑. พัฒนาทรัพยากรมนุษย�และองค�กรภาคประชาสังคมให%มีศักยภาพเพ่ือรองรับการพัฒนาในทุกด%าน 
     ๒. พัฒนาคุณภาพการศึกษา  กระบวนการเรียนรู%คู+คุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาท้ังในและ  นอก
ระบบ สนับสนุนการจัดทําหลักสูตรท%องถ่ิน  ส+งเสริมให%เยาวชน  ประชาชน ใช%ประโยชน�จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชิงสร%างสรรค�อย+างฉลาดเพ่ือเสริมสร%างการเรียนรู% 

    ๓. สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาให%กับพ้ืนท่ีทางการศึกษาท่ีขาดแคลน 
     ๔. พัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย  พัฒนาสิ่งแวดล%อมชุมชนให%ถูกสุขลักษณะ 
     ๕. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย�และสาธารณสุข  ส+งเสริมการบริหารจัดการแพทย�แผนไทย (แพทย�
ทางเลือก) ท้ังในระดับชุมชน  และ สถานพยาบาล 
     6. ปCองกัน  ควบคุมการแพร+ระบาดของยาเสพติดเพ่ือลดจํานวนผู%เสพย�และผู%เก่ียวข%องให%น%อยลง 
     7. ควบคุมการแพร+ระบาดของโรคติดต+อร%ายแรงและปCองกันการเกิดโรคไม+ติดต+อ  เฝCาระวังปCองกัน
ปGญหาการป�วยและตายด%วยโรคอุบัติใหม+ 
 
     8. ส+งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร%อยและการบรรเทาสาธารณภัย  
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชน 
             9. พัฒนาการกีฬา  เสริมสร%างโอกาสให%ประชาชนทุกกลุ+มออกกําลังกายและเล+นกีฬา จัดหาสถานท่ีจัด
กิจกรรมออกกําลังกายและเล+นกีฬาอย+างท่ัวถึง 
             10. ส+งเสริมการทํานุบํารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปGญญาท%องถ่ิน พัฒนา ฟWXนฟู 
ต+อยอดแหล+งเรียนรู%ทางวัฒนธรรม เพ่ือส+งเสริมการเรียนรู%ของเยาวชนและประชาชนและเผยแพร+สู+สังคมโลก 
             ๑1. สงเคราะห� และพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู%ด%อยโอกาสในสังคมให%มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและพ่ึงพา
ตนเองได% 
             ๑2. สร%างกระบวนการมีส+วนร+วมเพ่ือความเข%มแข็งของชุมชน สนับสนุนการจัดทําและใช%แผนชุมชน  
และส+งเสริมกิจกรรมชุมชน  

      � เป,าหมายการพัฒนา 
    ๑. ประชาชน/เยาวชน มีความรู% มีคุณธรรม จริยธรรม ดํารงชีวิตได%อย+างปกติสุข  
    ๒. ประชาชนได%รับสวัสดิการพ้ืนฐานอย+างท่ังถึงเป1นธรรม และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
            ๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตเพ่ิมข้ึนท้ังทางร+างกาย จิตใจ สติปGญญา รวมท้ังมีอนามัยการเจริญพันธุ�      
ท่ีเหมาะสมในทุกช+วงวัย 
    ๔. ประชาชนมีโอกาสในการเข%าถึงระบบสุขภาพท่ีมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน และปGจจัยเสี่ยงต+อสุขภาพลดลง  
 
     � ยุทธศาสตร�ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร7างพ้ืนฐาน 
      � พันธกิจ 
     ๑. พัฒนาเส%นทางคมนาคมภายในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบให%ได%มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย+างท่ัวถึง 
     ๒. พัฒนาระบบโครงสร%างพ้ืนฐานให%มีประสิทธิภาพและครบถ%วนเพียงพอ 
     ๓. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพ้ืนฐานให%มีประสิทธิภาพอย+างท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 
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      � เป,าหมายการพัฒนา 
๑. มีระบบโครงสร%างพ้ืนฐาน ท่ีได%มาตรฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเชื่อมโยงกับระบบ

การขนส+งอ่ืน รวมท้ังเพียงพอต+อความต%องการของประชาชน 
๒. มีระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการข้ันพ้ืนฐาน ท่ีมีประสิทธิภาพท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 

     � ยุทธศาสตร�ท่ี ๕ การเสริมสร7างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ7านเมืองท่ีดี 
      � พันธกิจ 

    1.รณรงค�สร%างกระบวนการเรียนรู%  ปลูกฝGงจิตสํานึก ค+านิยมตามหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป1นประมุข เสริมสร%างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและจิตสํานึก
ธรรมาภิบาลให%แก+เยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส+วน 
     ๒. พัฒนาการบริหารจัดการองค�กรตามหลักธรรมาภิบาลให%มีประสิทธิภาพและโปร+งใส สนับสนุน ให%
ใช%ทรัพยากรในการบริหารอย+างคุ%มค+า ปรับปรุงระบบข%อมูลและรูปแบบการให%บริการประชาชน ลดข้ันตอน      
การทํางานเพ่ืออํานวยความสะดวกแก+ประชาชน 
     ๓. พัฒนาและส+งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาท%องถ่ินท่ีตอบสนองความต%องการในระดับชุมชนภายใต%
กระบวนการมีส+วนร+วมจากทุกภาคส+วน สนับสนุนให%มีระบบฐานข%อมูลกลางและระบบการติดตามประเมินผล 
     ๔. เพ่ิมศักยภาพบุคลากรขององค�กรอย+างสมํ่าเสมอและต+อเนื่อง เพ่ือเสริมสร%างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ  
 

      � เป,าหมายการพัฒนา 
    ๑. ประชาชนมีจิตสํานึกท่ีดี มีส+วนร+วมในการพัฒนาท%องถ่ิน  

   ๒. องค�กรปกครองส+วนท%องถ่ินมีความพร%อมในการแก%ปGญหาและให%บริการประชาชน 
   ๓. มีการบริหารจัดการท่ีโปร+งใสและมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมการมีส+วนร+วมของทุกภาคีในการพัฒนา 

  
๒.  ยุทธศาสตร�ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 
“เทศบาลน+าอยู+สู+ความเป1นเลิศ     เป�ดเทศบาลให%ทุกคนยอมรับ 

             ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน             เพ่ิมประสิทธิภาพผลการศึกษา 
             พัฒนาสาธารณูปโภคและขนส+ง         สร%างอาชีพท่ีม่ันคงแก+ชุมชน    

และดูแลทุกคนให%อยู+ดีมีสุข” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1  วิสัยทัศน� 
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ยุทธศาสตร� 
1.) ด%านการเมืองการบริหาร 
2.) ด%านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.) ด%านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี 
4.) ด%านสาธารณูปโภคและโครงสร%างพ้ืนฐาน 
5.) ด%านเศรษฐกิจ 
6.) ด%านสาธารณสุขและสิ่งแวดล%อม 

 

 
 
๑. ประชาชนได%รับข%อมูลข+าวสารท่ีรวดเร็ว ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
๒. เป�ดโอกาสให%ประชาชนเข%ามามีส+วนร+วมในการบริหารจัดการ ต้ังแต+ร+วมคิด ร+วมทํา  

ร+วมตรวจสอบ   และประเมินผล 
๓. บุคลากรทุกระดับมีศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติงานอย+างมีประสิทธิภาพ 
๔. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ชุมชนเข%มแข็ง บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. การศึกษาระดับประถมศึกษามีประสิทธิภาพได%มาตรฐานและเป1นท่ีพึงพอใจของผู%ปกครอง    

นักเรียน 
๖. การศึกษาระดับมัธยมศึกษามีประสิทธิภาพได%มาตรฐานและเป1นท่ีพึงพอใจของผู%ปกครอง 

นักเรียน 
๗. การศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัยมีประสิทธิภาพ เป1นท่ีพึงพอใจของผู%ปกครอง ชุมชน 

และสังคม 
๘. สนับสนุนส+งเสริม และอนุรักษ�วัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปGญญาท%องถ่ิน 

 
๙. ประชาชน ชุมชน มีงาน มีอาชีพ มีรายได%เพ่ิมข้ึน 
๑๐. ประชาชนรู%จักแหล+งท+องเท่ียว และมีแหล+งท+องเท่ียวท่ีหลากหลายมากข้ึน 
๑๑. สภาพแวดล%อมและภูมิทัศน�สวยงาม   เป1นเมืองน+าอยู+ 
๑๒. มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย+างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
  

2.2  ยุทธศาสตร� 

2.3  เป,าประสงค� 
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1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาสัมพันธ�เพ่ือให%ประชาชนได%รับทราบข%อมูลข+าวสาร 
2. จํานวนครั้งท่ีประชาชนเข%ามามีส+วนร+วมในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล/เทศบัญญัติ 

งบประมาณ/แผนการดําเนินงาน และการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาล 
3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือประชาสัมพันธ�การจัดเก็บภาษี 
4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีเป�ดโอกาสให%ประชาชนได%ร+วมแสดงความคิดเห็นต+อการ 

ดําเนินงานกิจกรรมของเทศบาล 
5. ร%อยละของจํานวนประชากรในเขตเทศบาลท่ีมีสิทธิ์เลือกต้ังไปใช%สิทธิ์เลือกต้ัง 

นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ไม+ต่ํากว+าร%อยละ 70 
6. ร%อยละของจํานวนผู%บริหาร  พนักงาน ลูกจ%างเทศบาล  และบุคลากรท่ีเก่ียวข%อง 

เข%ารับการอบรมสัมมนา 
7. จํานวนวัสดุและครุภัณฑ� ท่ีจัดซ้ือ 
8. จํานวนครั้งท่ีก+อสร%าง/ปรับปรุงอาคารสํานักงาน และอาคารอ่ืนๆ  

 9. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ในเขตเทศบาล 
 10. ร%อยละของชุมชน/กลุ+มองค�กรต+างๆ ในเขตเทศบาล เข%าร+วมอบรมสัมมนา 
 11. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือสนับสนุนสงเคราะห� เด็ก สตรี ผู%สูงอายุ 
คนพิการ  ผู%ด%อยโอกาสทางสังคม 
 12. ร%อยละของประชาชนกลุ+มเปCาหมายได%รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย+างเท+าเทียม เป1นธรรม 
และท่ัวถึง 
 13. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือแก%ไขปGญหาความยากจนของประชาชนในเขต 
เทศบาล  
 14. ร%อยละของประชาชนผู%ประสบภัย ผู%ยากไร% ผู%ด%อยโอกาสทางสังคมท่ีขอรับความช+วยเหลือ 
จากเทศบาลและได%รับการช+วยเหลือ 
 15. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของ 
ประชาชนในเขตเทศบาล 
 16. จํานวนกลุ+มองค�กรต+างๆ ท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือการพัฒนาศักยภาพคน ชุมชน สู+สังคมเข%มแข็ง
 17.  จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและบรรเทาสาธารณภัย 
ให%กับประชาน 
 18. ร%อยละของผู%ดูแลเด็กเล็กในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเข%ารับการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนา 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 19. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือสนับสนุนส+งเสริมให%นักเรียนระดับประถมศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลมีความเป1นเลิศทางด%านวิชาการ 

20. ร%อยละของผู%บริหาร พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษาเข%ารับการอบรม 
สัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพการบริหาร/การจัดการเรียนการสอน 

21. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของ 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

22. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือส+งเสริมสุขภาพและพลานามัยให%แก+นักเรียน 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

2.4  ตัวช้ีวัด 
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23. ร%อยละความพึงพอใจของผู%ปกครองนักเรียนท่ีมีต+อการจัดการเรียนการสอนระดับ 
ประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

24. ร%อยละของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลผ+านเกณฑ�การประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
25. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือสนับสนุนให%เด็ก และเยาวชนได%ใช%เวลาว+าง 

ให%เป1นประโยชน� 
26. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสนับสนุนให%เด็กและเยาวชนได%ศึกษาหาความรู%เพ่ิมเติม   

เพ่ือเสริมสร%างการเรียนรู%ท่ีหลากหลาย 
27. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือสนับสนุนส+งเสริมให%นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลมีความเป1นเลิศทางด%านวิชาการ 
28. ร%อยละของผู%บริหาร พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษาเข%ารับการอบรม 

สัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน 
29. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของ 

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
30. ร%อยละความพึงพอใจของผู%ปกครองนักเรียนท่ีมีต+อการจัดการเรียนการสอนระดับ 

มัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
31. ร%อยละความพึงพอใจของผู%ปกครองนักเรียนท่ีมีต+อการจัดการศึกษานอกระบบ  

การศึกษา 
32. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนนอกระบบ 

และตามอัธยาศัยของเทศบาล 
33. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือสนับสนุนส+งเสริม  อนุรักษ�ไว%ซ่ึงวัฒนธรรม 

ประเพณี และภูมิปGญญาท%องถ่ิน 
34. ร%อยละความพึงพอใจของประชาชน/ชุมชนในเขตเทศบาล   ท่ีมีต+อการจัดกิจกรรม/โครงการ 

เพ่ือสนับสนุนส+งเสริม เพ่ืออนุรักษ�ไว%ซ่ึงวัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปGญญาท%องถ่ินของเทศบาล 
35. ร%อยละความพึงพอใจของประชาชนต+อการจัดบริการด%านโครงสร%างพ้ืนฐานและ  

ระบบสาธารณูปโภคของเทศบาล 
36. จํานวนครั้งท่ีจัดกิจกรรม/โครงการ เพ่ือสนับสนุนและส+งเสริมให%ประชาชนในเขตเทศบาล   

มีรายได%เพ่ิมข้ึน 
37. จํานวนครั้งท่ีจัดกิจกรรม/โครงการ เพ่ือสนับสนุนและส+งเสริมการท+องเท่ียว 
38. จํานวนโครงสร%างพ้ืนฐานท่ีได%รับการพัฒนาเพ่ือส+งเสริมการท+องเท่ียว 
39. จํานวนพ้ืนท่ีท่ีได%รับการปรับปรุงภูมิทัศน�ให%มีความเป1นระเบียบเรียบร%อย  สวยงาม 
40. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือกําจัดขยะ และสิ่งปฏิกูลต+างๆ ให%มีความสะอาด 

สวยงาม  
41. จํานวนคู คลองท่ีได%รับการพัฒนาหรือปรับปรุง 
42. ร%อยละความพึงพอใจของประชาชนต+อเทศบาลในการบริหารจัดการสภาพแวดล%อมและ 

ภูมิทัศน�ในเขตเทศบาล 
43. ร%อยละความพึงพอใจของประชาชนต+อเทศบาลในการดําเนินการกําจัดขยะ  

และสิ่งปฏิกูลต+างๆ ให%มีความสะอาด สวยงาม  
44. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือควบคุม ปCองกันโรคต+างๆ ให%กับประชาชน 
45. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย�ของ 

โรงพยาบาลเทศบาลฯ และศูนย�บริการสาธารณสุขของเทศบาล 
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46. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลให%เป1นโรงพยาบาล 
ท่ีผ+านรับรองคุณภาพ 

47. ร%อยละความพึงพอใจของประชาชนต+อเทศบาลในการให%บริการด%านสาธารณสุขของเทศบาล 
48. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีรณรงค�ให%ความรู%แก+ประชาชนในการควบคุมปCองกันโรคต+างๆ 
65. จํานวนกลุ+มเปCาหมายท่ีได%รับการอบรมเก่ียวกับการสุขาภิบาลอาหารและมีแนวทางการ 

พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานการสุขาภิบาล 
66. จํานวนกลุ+มเปCาหมายได%รับการตรวจประเมินสุขลักษณะทางด%านกายภาพ และสุ+มตรวจ 

ตัวอย+างเพ่ือวิเคราะห�ด%านเคมีและชีวภาพ 
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ยุทธศาสตร� เป,าหมาย 
1. ยุทธศาสตร�ด%านการเมืองการบริหาร 1. ปรับปรุงประสิทธิภาพการให%บริการแก+ประชาชน 

เช+น การจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี การนําเทคโนโลยีมา
ใช%เพ่ือการบริการประชาชนทําให%ประชาชนได%รับ
บริการด%วยความสะดวกรวดเร็วและประหยัดค+าใช%จ+าย  
2. ปรับปรุงสถานท่ีปฏิบัติงานและเครื่องมือเครื่องใช%
ในการทํางาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความสะดวก
คล+องตัวในการทํางาน  
3. การจัดจ%างเจ%าหน%าท่ีปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริการของส+วนราชการต+าง ๆ  
4. จัดทําระบบเครือข+ายและอินเตอร�เน็ต จัดทํา
เว็บไซต�ของเทศบาล www.nakhoncity.org บริการ
ข%อมูลข+าวสารของเทศบาล ข+าวประชาสัมพันธ� ข+าว
สอบราคา/ประกวดราคา และเว็บไซต�ของโรงเรียน
สังกัดเทศบาล พัฒนาศูนย�เทคโนโลยีและสารสนเทศ
ของเทศบาล (ศูนย� ICT) 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพด%านการเงินการคลัง การจัดเก็บ
รายได%ของเทศบาล  โดยการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย�สิน การประชาสัมพันธ�การจัดเก็บภาษี 
การจัดเก็บภาษีถึงบ%านถึงพ้ืนท่ี การจัดจ%างเจ%าหน%าท่ี
ปฏิบัติงาน  
6. เผยแพร+ประชาสัมพันธ�ข%อมูลข+าวสารและกิจกรรม
ของเทศบาล ผ+านสถานีวิทยุเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช FM 88.5 MHz การจัดทําปCาย
ประชาสัมพันธ� 
7. ส+งเสริมการมีส+วนร+วมของประชาชนในกิจกรรม
ต+างๆ เช+น การจัดซ้ือจัดจ%าง การรับฟGงการประชุมสภา
เทศบาล การจัดทําแผนชุมชน การจัดทําแผนพัฒนา
ท%องถ่ินสี่ป� และการติดตามประเมินผล 
8. จัดอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาบุคลากรแก+ผู%บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงาน
จ%าง 
 

 
 
 
 

2.5  ค�าเป,าหมาย 
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ยุทธศาสตร� เป,าหมาย 

2. ยุทธศาสตร�ด%านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 1.การช+วยเหลือด%านสังคมสงเคราะห�และสวสัดิการต+างๆ 
แก+ประชาชน เช+น การช+วยเหลือการฌาปนกิจศพผู%ยากไร%
อนาถา การสงเคราะห�ผู%สูงอายุ ผู%ไร%ความสามารถ ผู%พิการ 
และผู%ป�วยโรคเอดส� การช+วยเหลือค+าใช%จ+ายในการนาํ
ผู%ป�วยส+งต+อไปรักษาพยาบาลที่อ่ืน  ส+งเสริมอาชพีและการ
มีรายได%ของผู%ด%อยโอกาสประเภทผู%ต%องขังที่ได%รับการ
ปล+อยตัว   
2. ดําเนินงานศูนย�ส+งเสริมสุขภาพและพฒันาศักยภาพของ
ผู%สูงอายุเพื่อให%บริการและดูแลส+งเสริมสุขภาพผู%สูงอายุ ได%
จัดทํากิจกรรมในด%านต+างๆ    
3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนด%าน
สวัสดิการสงัคมและคุณภาพชีวติ เช+น จัดกิจกรรมออก
หน+วยเทศบาลพบประชาชน 
4. สนับสนุนเงนิทุนสําหรับเป1นสวัสดิการประชาชนตามมติ
คณะรัฐมนตรี โดยสมทบงบประมาณเข%ากองทุนสวสัดิการ
ชุมชน     
5. สนับสนุนส+งเสริมความเข%มเข็งในชุมชน เช+น  จดัอบรม
สัมมนาพฒันาศักยภาพขององค�กรชุมชน สนับสนนุการ
ทํางานขององค�กรชุมชน พฒันาศักยภาพองค�กรสตรีในเขต
เทศบาล พฒันาและฝ�กอบรมอาสาสมัครพลังแผ+นดิน
เอาชนะยาเสพติด ส+งเสริมชุมชน องค�กร ที่จัดกิจกรรมแก+
เยาวชน เพื่อแก%ไขปGญหายาเสพติด 
6. พัฒนาศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเป1นแหล+งเรียนรู%และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ส+งเสริมการเรียนรู%ของเด็กในศูนย�
พัฒนาเด็กเล็ก และพัฒนาครูผู%ดูแลเด็กในศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็ก 
7. ส+งเสริมสุขภาพและพฒันาการกีฬาให%กับประชาชน 
โดยจัดกิจกรรมส+งเสริมสุขภาพแก+ ประชาชน ดูแลและ
บํารุงรักษาสนามกีฬาจังหวัด ก+อสร%างลานกีฬาในชุมชน 
8. การปCองกันปGญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การรักษา
ความสงบและความเป1นระเบียบเรียบร%อยในเขตเทศบาล 
โดยมีตํารวจชุมชนออกตรวจตราภายในเขตเทศบาล   
9. การเฝCาระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สนิของ
ประชาชน โดยการเตรียมความพร%อมด%านการบรรเทาสา
ธารณภัย การอบรมอาสาสมัครปCองกันสาธารณภัยใน
ชุมชน  การตั้งจุดบริการความปลอดภัยทางถนนช+วง
เทศกาลต+างๆ การติดตั้งกล%องวงจรป�ด CCTV การจัดจ%าง
เจ%าหน%าทีป่ฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด%านการปCองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
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3. ยุทธศาสตร�ด%านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  
และประเพณี 

1. การศึกษาต้ังแต+เด็กก+อนวัยเรียนและในวัยเรียน เด็ก
ก+อนวัยเรียนมีศูนย�เด็กเล็กดูแลเด็กให%ได%รับการพัฒนาท่ี
เหมาะสมตามวัย ได%เรียนรู%ปรับตัวให%เข%ากับส่ิงแวดล%อม
และผู%อื่นได% และการจัดการศึกษาช้ันอนุบาล เด็กในวัย
เรียน ได%พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
จํานวน 11 โรงเรียนเพื่อให%นักเรียนมีคุณภาพทาง
วิชาการ  
2. พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร�และ
ภาษาต+างประเทศ โดยจัดการเรียนการสอนโปรแกรม
ภาษาอังกฤษ (English Program) สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาป�ท่ี  1-6   
3. พัฒนาครูผู%สอนและบุคลากรทางการศึกษา อบรมครู
เพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาการ เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลทางการศึกษา 
4. การจัดจ%างครูในสาขาวิชาชีพท่ีขาดแคลนในโรงเรียน
สังกัดเทศบาล     
5. จัดอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ให%กับ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
เพื่อเสริมสร%างสุขภาพร+างกายของเด็กนักเรียนให%
สมบูรณ�แข็งแรง 
6. การก+อสร%างปรับปรุงอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบการเรียน จัดหาวัสดุอุปกรณ�และครุภัณฑ�ต+างๆ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน พัฒนา
เทคโนโลยีระบบเครือข+ายและอินเตอร�เน็ตของโรงเรียน
สังกัดเทศบาล 
7. การให%ความช+วยเหลือด%านการศึกษานอกระบบ   
เพื่อช+วยเหลือเด็กท่ียากจนและด%อยโอกาสได%มีโอกาส
เรียนหนังสือและฝ�กทักษะวิชาชีพตามความสนใจและ
ความถนัด  
8. การจัดการศึกษาแก+เด็กยากไร%ในชุมชนและเด็ก
เร+ร+อน ส+งเสริมและสนับสนุนให%นักเรียนท่ีจบช้ัน
ประถมศึกษาทุกคน ได%เรียนต+อระดับมัธยมศึกษา  
9. การอบรมส+งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชนเพื่ออบรม
ฟWXนฟูสภาพร+างกายและจิตใจ การปลูกฝGงวินัย ศีลธรรม
และจริยธรรม  ให%เยาวชนห+างไกลจากยาเสพติด  
อบายมุข  มีสุขภาพพลานามัยท่ีดี 
10. ส+งเสริมกีฬาและนันทนาการแก+นักเรียนและ
ประชาชน เช+นการจัดให%มีลานกีฬาในชุมชน  การ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ�กีฬาต+างๆ สําหรับประชาชนได%
ออกกําลังกาย การจัดงานวันเด็กแห+งชาติ 
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11. ส+งเสริมและอนุรักษ�ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปGญญาท%องถ่ิน   โดยส+งเสริมและ
สนับสนุนการจัดงานประเพณีต+างๆ เช+น ประเพณีงาน
วันสารทเดือนสิบ ประเพณีแห+ผ%าข้ึนธาตุนานาชาติ 
เทศกาลมหาสงกรานต�  วันวิสาขบูชา งานประเพณี
ลอยกระทง  ฯลฯ  
12. มีอุทยานการเรียนรู%นครศรีธรรมราชเพ่ือส+งเสริม
และสนับสนุนการเรียนรู%ด%วยตนเองของเยาวชนใน
รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส�ท่ีทันสมัยและหลากหลาย 
เยาวชนได%เรียนรู%ค%นหาความชอบและความสามารถ
ของตน เป1นแหล+งรวมเยาวชนท่ีสร%างสรรค�และเป1น
ประโยชน�  ห+างไกลจากแหล+งอบายมุข 
13. มีพิพิธภัณฑ�เมืองเป1นสถานท่ีเผยแพร+ความรู%
ส+งเสริมการเรียนรู%ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร�
ของเมืองและส+งเสริมการท+องเท่ียว      

 
4. ยุทธศาสตร�ด%านสาธารณูปโภคและโครงสร%างพ้ืนฐาน 1. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพ่ืออํานวย

ความสะดวกปลอดภัยแก+ประชาชน   ความเป1น
ระเบียบเรียบร%อยและความสวยงามของเมือง  เช+น 
การก+อสร%าง/ปรับปรุงถนน  สะพาน  ทางเท%า  
2. การก+อสร%าง/ปรับปรุงท+อ/รางระบายน้ํา การขยาย
เขตระบบไฟฟCาสาธารณะ การติดต้ังไฟฟCาแสงสว+าง 
การเปลี่ยนโคมไฟฟCาถนน ติดต้ังไฟประติมากรรม 12 
นักษัตร การปรับปรุงขยายกิจการประปา การผลิตและ
จําหน+ายน้ําประปา การจัดหาแหล+งน้ําดิบในการผลิต
น้ําประปา การพัฒนาโรงกรองน้ําให%มีประสิทธิภาพ 
การบริการน้ําด่ืมน้ําใช%ฟรีในช+วงท่ีน้ําประปาขาดแคลน 
3. เทศบาลให%เอกชนเข%ามามีส+วนร+วมในการ
ดําเนินการเพ่ือแก%ไขปGญหาและตอบสนองความ
ต%องการของประชาชนอย+างมีประสิทธิภาพ เช+น จ%าง
เหมาเอกชนดําเนินการจดมาตรวัดน้ํา  จ%างชุมชนเข%า
มามีส+วนร+วมในการเก็บเงินค+าน้ําประปา  
4. เทศบาลได%จัดระบบการจราจร ติดต้ังเครื่องนับเวลา
ถอยหลัง ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร เครื่องหมาย  การตี
เส%นต+างๆ  ติดต้ังปCายชี้ทางและปCายบอกสถานท่ีสําคัญ
ต+างๆ เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร  
5. การให%บริการสถานีขนส+งผู%โดยสาร 
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5. ยุทธศาสตร�ด%านเศรษฐกิจ 1. การอํานวยความสะดวกและจัดกิจกรรมส+งเสริมการ
ท+องเท่ียว เทศบาลได%จัดต้ังศูนย�บริการข%อมูลแก+
นักท+องเท่ียว จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ�การ
ท+องเท่ียว เผยแพร+และประชาสัมพันธ�แหล+งท+องเท่ียว
ของดีเมืองนคร จัดกิจกรรมนั่งรถชมเมืองเล+าเรื่อง 
ลิกอร� จัดงานประเพณีเทศกาลมหาสงกรานต�แห+นาง
ดาน งานประเพณีเดือนสิบ  ติดต้ังไฟฟCาแสงสว+างบน
ถนนราชดําเนินเพ่ือสร%างทัศนียภาพท่ีสวยงามในยาม
คํ่าคืน 
2. การสนับสนุนและส+งเสริมหน+วยงานต+างๆ  ท่ี
ดําเนินการส+งเสริมการท+องเท่ียว 
3. ฝ�กอบรมส+งเสริมและพัฒนาอาชีพให%กับประชาชน
ในเขตเทศบาลเพ่ือเพ่ิมรายได%ให%กับประชาชน 
4. การจัดกิจกรรมตลาดริมน้ําเมืองลิกอร�  เพ่ือส+งเสริม
การท+องเท่ียว   สร%างงาน   สร%างอาชีพ 
และเพ่ิมรายได%ให%กับประชาชน 
 

6. ยุทธศาสตร�ด%านสาธารณสุขและสิ่งแวดล%อม 1. เทศบาลดําเนินการส+งเสริมสุขภาพ การปCองกันและ
ควบคุมโรค การช+วยเหลือในการดูแลรักษาพยาบาล  
โดยได%จัดต้ังโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
บริการตลอด 24 ชั่วโมง  บริการฟรีสําหรับประชาชน
ท่ีมีบัตรทอง และได%เป�ดโรงพยาบาล 30,000 เตียง    
ติดต้ังศูนย�ฮอตไลน�ปรึกษาหมอได% 24 ชั่วโมง มี
บุคลากรทางการแพทย�ออกราวด� (Round) เยี่ยมไข%
และทําการรักษาคนป�วยท่ีบ%านซ่ึงเป1นคนป�วยท่ีเป1น
อัมพาต อัมพฤกษ� ทุพพลภาพ ผู%สูงอายุ ฯลฯ การ
ให%บริการคลินิกเฉพาะ เช+น คลินิกหญิงวัยทอง คลินิก
เบาหวาน คลินิกทันตกรรม 
2. พัฒนาการให%บริการด%านสาธารณสุข  การปCองกัน
และควบคุมโรคเอดส� โรควัณโรค โรคพิษสุนัขบ%า การ
อบรมให%ความรู%ให%ประชาชนได%ตระหนักในการรักษา
สุขภาพของตนเองและครอบครัว ให%ชุมชนมีการเฝCา
ระวังทางสาธารณสุข  
3. คุ%มครองผู%บริโภคให%มีความปลอดภัย โดยการเก็บ
ตัวอย+างและทดสอบทางด%านเคมีและแบคทีเรียเพ่ือ
ปCองกันอันตรายและควบคุมสารพิษตกค%างในอาหาร  
ตรวจและให%คําแนะนําทางด%านสุขาภิบาลให%ความรู%แก+
สถานประกอบการต+าง ๆ 
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4. การสร%างจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล%อม การ
พัฒนาและพิทักษ�สิ่งแวดล%อมในชุมชน  การรณรงค�
สร%างจิตสํานึกด%านสิ่งแวดล%อม 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลเพ่ืออํานวยความสะดวกแก+ประชาชน 
6. การให%เอกชนเข%ามามีส+วนร+วมในการบริหารจัดการ 
เช+น การรักษาความสะอาดโดยเอกชน การเก็บขนขยะ
มูลฝอยโดยเอกชน การจ%างตัดหญ%าโดยเอกชน จัดหา
วัสดุอุปกรณ�ในการรักษาความสะอาด 
7. การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและสวนสาธารณะ การดูแล
รักษาสวนสาธารณะและสวนหย+อมภายในเขตเทศบาล  
การปรับปรุงภูมิทัศน�ในเขตเมือง 
8. การลดปริมาณและการควบคุมมลพิษ การก+อสร%าง
ระบบบําบัดน้ําเสีย การลดมลภาวะด%านกลิ่นโดยใช%
จุลินทรีย�ธรรมชาติ  
9. ปรับปรุงภูมิทัศน�เพ่ือให%เป1นเมืองน+าอยู+   สวยงาม 
เช+น  ก+อสร%างซุ%มเฉลิมพระเกียรติ  ปรับปรุงระบบ
จําหน+ายไฟฟCาเป1นเคเบิลใต%ดิน 
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๑. การพัฒนาสวัสดิการสังคม 

  ๒. การพัฒนาสาธารณสุข 
  ๓. การพัฒนาสร%างจิตสํานึกเพ่ือปCองกันและแก%ไขปGญหาการแพร+ระบาดของยาเสพติด          
                     ๔. การสร%างความเข%มแข็งชุมชน  สนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน  
  5. การพัฒนาก+อสร%าง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน  ทางเท%า  ท+อระบายน้ํา  สะพาน 
และอาคารสถานท่ี  
  6. การพัฒนา ปรับปรุง และติดต้ังไฟฟCาสาธารณะ 
  7. การพัฒนา ก+อสร%าง ปรับปรุง และบํารุงรักษาระบบน้ําอุปโภค – บริโภค 
  8. การพัฒนาส+งเสริมอาชีพแก+ประชาชน 
  9. การส+งเสริมและพัฒนาการท+องเท่ียว 
  10. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และพัฒนาการเรียนรู% 
  11. การส+งเสริม  สนับสนุน  ทํานุบํารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี 
และภูมิปGญญาท%องถ่ิน 
  12. การส+งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
  13. การปรับปรุงดูแลสภาพแวดล%อม  มีการจัดการขยะท่ีมีประสิทธิภาพ   
                     14. ให%ความรู%แก+ประชาชนเพ่ือปCองกันควบคุมโรคให%ถูกสุขอนามัยท่ีดี 

15. การส+งเสริมการมีส+วนร+วมในการพัฒนาท%องถ่ินของประชาชน 
  16. การพัฒนาบุคลากรและองค�กรให%ทันสมัย  มีประสิทธิภาพในการบริหาร                         
เพ่ือให%การบริการท่ีดีแก+ประชาชนและเป1นองค�กรธรรมาภิบาล 
  17. พัฒนาการจัดเก็บรายได%ให%ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได%กําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร� (Positioning)  ดังนี้ 

1. เมืองแห+งการศึกษา  ท+องเท่ียว  และวัฒนธรรม 
2. การบริหารจัดการ  และการบริการสาธารณะท่ีเป1นเลิศภายใต%หลักธรรมาภิบาล 
3. การบริการสาธารณสุขชั้นนํา  สิ่งแวดล%อมของเมืองน+าอยู+ 
4. เมืองศูนย�กลางคมนาคมภาคใต%ตอนกลาง  ตลาดกลางสินค%าเกษตรของภาคใต% 

 

 
  
   
 
 
 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร� (Positioning) ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

2.8 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร�ในภาพรวมพัฒนา 
 

2.6  กลยุทธ�พัฒนา 



78 
 

3. การวิเคราะห�เพ่ือพัฒนาท7องถิ่น 

3.1 การวิเคราะห�กรอบการจัดทํายุทธศาสตร�ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
การวิเคราะห�ศักยภาพด%านสังคม  การเมืองการบริหาร  เศรษฐกิจ  โครงสร%างพ้ืนฐาน  

และด%านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อมในภาพรวมของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  โดยใช%เทคนิค    
(SWOT Analysis)  เพ่ือประเมินผลสภาพการพัฒนาในปGจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท%องถ่ิน 

• จุดแข็ง  ( Strengths : S ) 
1. ประชาชนส+วนใหญ+มีความรู%และการศึกษาดี 
2. มีการขยายโอกาสทางการศึกษา 
3. ใช%เทคโนโลยีสมัยใหม+ในการเรียนการสอน 
4. มีการบริการทางการศึกษาทุกระดับกระจายท่ัวเขตเทศบาล  ท้ังการศึกษาในระบบและนอกระบบ   

มีความพร%อมด%านทรัพยากรการศึกษา  และความสามารถในการพัฒนาคุณภาพคน  การจัดการศึกษาอยู+ในเกณฑ�
ดีและมีความพร%อมในการฝ�กอบรม 

5. มีความต่ืนตัวในการพัฒนาวิชาการทางการศึกษา  ให%สอดคล%องกับความต%องการของประชาชนใน 
เขตพ้ืนท่ี 

6. ประชาชนมีส+วนร+วมในการจัดการศึกษา  เช+น  มีคณะกรรมการสถานศึกษา 
7. มีวัฒนธรรมประเพณีท%องถ่ินเป1นเอกลักษณ�สืบทอดมานาน 

       - เป1นแหล+งประวัติศาสตร�ของชาติ 
       - ชุมชนต่ืนตัว  และมีส+วนร+วมในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท%องถ่ิน 

8. มีแหล+งเรียนรู%ของเมือง คือ  พิพิธภัณฑ�เมืองนครศรีธรรมราช  และอุทยานการเรียนรู%เมือง 
นครศรีธรรมราช 

9. มีประวัติศาสตร�ด%านศิลปะและวัฒนธรรมหลากหลาย  สื่อถึงความเป1นชุมชนและสังคมท่ีมี 
พหุวัฒนธรรมโดยประชาชนต+างศาสนาและวัฒนธรรม  สามารถอยู+ร+วมกันได%อย+างสันติ 

10. ประชาชนในพ้ืนท่ีมีพ้ืนฐานด%านจิตใจท่ีดีงาม  รักพวกพ%อง  รักถ่ินฐาน  รักความยุติธรรม   
มีการรวมกลุ+มทางสังคมค+อนข%างเหนียวแน+น 

11. คุณภาพชีวิตโดยรวมของประชาชนดีข้ึนระดับหนึ่ง  บริการสาธารณสุขมูลฐานอยู+ในระดับค+อนข%างดี 
12. บุคลากรทางด%านสาธารณสุขค+อนข%างท่ัวถึงครอบคลุมทุกกลุ+ม ท้ังเด็กวัยเรียน  ผู%ใหญ+ 

ผู%ใหญ+วัยทํางาน  ผู%สูงอายุ  ผู%ด%อยโอกาส  และคนพิการ 
13. มีโรงพยาบาลเทศบาลบริการรักษาพยาบาลโดยไม+คิดมูลค+า 
14. ประชาชนมีส+วนร+วมในการพัฒนาระบบสาธารณสุข ชุมชน  มีการรณรงค�ปCองกันโรคติดต+อ 

และมีการรวมตัวเป1นองค�กร   
15. ชุมชนท่ีเข%มแข็งเพ่ือพัฒนาบริการสาธารณสุขมูลฐานของชุมชนมีอาสาสมัครท่ีมีความรู% 

ความสามารถ  อาสาพัฒนา  สาธารณสุขในชุมชน 
16. มีองค�กรชุมชนท่ีเข%มแข็ง เช+น  กรรมการชุมชน  อสม.  กลุ+มแม+บ%าน 
17. บทบาทขององค�กรชุมชนมีส+วนร+วมการพัฒนาท%องถ่ินสูงมาก 
18. ทุกกลุ+มได%รับสวัสดิการสังคมจากเทศบาลอย+างเท+าเทียมกัน 
19. ส+งเสริมเยาวชนโดยให%เยาวชนหันมาสนใจกีฬา  จัดการแข+งขันกีฬาในชุมชน 
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20. ประชาธิปไตยและกระจายอํานาจสู+เทศบาลมากข้ึน 
21. ประชาชนมีความรู%ความเข%าใจเก่ียวกับสิทธิพึงมีและหน%าท่ีพึงปฏิบัติ 
22. ประชาชนและชุมชนต่ืนตัวและมีส+วนร+วมในกระบวนการพัฒนาท%องถ่ิน มีการรวมกลุ+ม 

และเครือข+ายเป1นชุมชนท่ีเข%มแข็ง 
23. ประชาชนมีความต่ืนตัวทางการเมืองท้ังในระดับชาติ/ท%องถ่ิน 
24.  มีการปฏิรูประบบราชการภายในเทศบาล  เช+น  โครงการ Privatization ท่ีให%เอกชนดําเนินการ 

ปรับลดตําแหน+งช+วยเหลือ  ใช%หลัก One Stop ServiceปลูกฝGงค+านิยมพนักงานเทศบาลให%ดูแลประชาชน   ใช%
เทคโนโลยีสมัยใหม+มาให%บริการอย+างรวดเร็ว   ถูกต%องและเป1นธรรม 

25. มีระบบการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน  
26. การจัดการด%านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินอยู+ในเกณฑ�ดี  มีการประสานงานร+วมมือกับ 

ฝ�ายปกครองอย+างใกล%ชิด 
27.  มีรถดับเพลิงเตรียมความพร%อมตลอดเวลา  นอกจากนั้นพนักงานขับรถดับเพลิง  ซ่ึงมีหน%าท่ีรับส+ง 

ผู%ป�วยท้ังในและนอกจังหวัดตลอด  ๒๔  ชม. 
28. มีโครงการเทศกิจเทศบาล  เน%นการปCองกันมิให%เยาวชนกระทําผิด  และดูแลปCองกันปราบปราม 

อาชญากรรมต+าง ๆ  โดยมีเจ%าหน%าท่ีปฏิบัติการตลอด  ๒๔ ชั่วโมง 
29. ติดต้ังกล%องวงจรป�ด (CCTV) ครอบคลุมท่ัวเขตเทศบาล  
30. เป1นแหล+งหัตถกรรมและสินค%าพ้ืนเมืองท่ีมีชื่อเสียง 
31.  มีแหล+งท+องเท่ียวทางศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถานท่ีเป1นเอกลักษณ� 
32. มีโครงข+ายคมนาคมขนส+งโดยเฉพาะถนนหนทางท่ีสมบูรณ�  มีรถไฟ  สายการบิน  และทางรถยนต� 

สามารถติดต+อได%ตลอดพ้ืนท่ีจังหวัด  และมีเครือข+ายเป1นศูนย�กลางคมนาคมในภาคใต%ตอนกลาง  ระบบการจราจร
ขนส+งสะดวกปลอดภัย 

33. การประปาเทศบาลสามารถให%บริการท่ัวเขตและนอกพ้ืนท่ีใกล%เคียง  โดยประชาชนเสียค+าน้ําประปา 
ในราคาถูก 

34. มีสวนสาธารณะเป1นสถานท่ีพักผ+อนสําหรับประชาชนในเขตเทศบาล  และประชาชนท่ัวไป   
เป1นแหล+งท+องเท่ียว และเป1นสวนสาธารณะระดับประเทศ 

35. มีตลาดสดท่ีถูกสุขลักษณะอนามัย 
36. เทศบาลมีการจัดการกําจัดขยะแบบฝGงกลบในเนื้อท่ี ๒๐๐ ไร+  และรองรับการกําจัดขยะได%ท่ัวเขต 

เทศบาล  และพ้ืนท่ีใกล%เคียง 
37. ให%ประชาชนเข%ามามีส+วนร+วมในการกําจัดขยะ 
38. สภาพภูมิประเทศโดยรวม  มีทรวดทรงทางธรณีสัณฐานเป1นท่ีราบชายฝGHงทะเลความลาดเทของพ้ืนท่ี 

อยู+ใน ๑ – ๔ เปอร�เซ็นต�  เป1นข%อดีต+อระบบระบายน้ําโดยแรงโน%มถ+วง 
39. คุณลักษณะดินเป1นสันหาดเก+าและหาดทรายเก+า  มีเนื้อดินบนและล+างเป1นดินทราย  ไหลซึมผ+านของ 

น้ําลงสู+ดินได%ค+อนข%างสูง  เป1นข%อดีต+อการบําบัดน้ําเสียโดยวิธีธรรมชาติ 

• จุดอ�อน  ( Weaknesses : W ) 
1. คนบางกลุ+มขาดจริยธรรม  คุณธรรม  มีวิถีชีวิตแบบต+างคนต+างอยู+  ไม+เสียสละเพ่ือส+วนรวม   

และขาดระเบียบวินัย   
2. กระแสบริโภคนิยมและวัตถุนิยมรุนแรง  ทําลายวิถีชีวิตของประชาชน 
3. การแพร+ระบาดของโรคเอดส�และยาเสพติดเพ่ิมมากข้ึน  และทวีความรุนแรง 
4. ประชาชนบางกลุ+มมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพไม+ดีพอ  ขาดการปCองกันตนเองจากโรคต+างๆ 
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5. ปGญหาของชุมชนท่ีมีความรุนแรง  ปGญหายาเสพติด  ปGญหาความไม+ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
6. ปGญหาการพนัน   ปGญหาการว+างงาน  ขาดการประสานกับเจ%าหน%าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวข%องโดยตรง 
7. ระเบียบกฎหมายการปฏิบัติราชการยังล%าหลัง 
8. ภาคอุตสาหกรรมขาดแคลนแรงงานท่ีมีฝ�มือทักษะ 
9. ขาดการจัดการเพ่ือพัฒนาการท+องเท่ียวเชิงอนุรักษ�อย+างเป1นระบบและนักท+องเท่ียวเกรงว+าจะไม+ 

ปลอดภัย 
10. ประสบปGญหาการว+างงานในวัยทํางาน 
11. มีปGญหาค+าครองชีพ  และความยากจน 
12. โครงสร%างพ้ืนฐาน  เช+น  ถนนหนทาง  ระบบระบายน้ํา  ไฟฟCาสาธารณะ  การประปา  โดยเฉพาะเขต 

เลือกต้ังท่ี ๔  มีความขาดแคลนโครงสร%างพ้ืนฐาน 
13. ลักษณะเป1นดินร+วนปนทราย  การบําบัดน้ําเสียโดยธรรมชาติมีจุดอ+อนทําให%โครงสร%างของดิน 

พังทลายได%ง+าย 
14. คลองธรรมชาติอยู+ในสภาพท่ีเสื่อมโทรม  และถดถอยซ่ึงก+อให%เกิดการต้ืนเขิน การรุกล้ําลําน้ํา  ซ่ึงปก 

คลุมด%วยวัชพืชวัสดุตกค%าง 
15. แหล+งการกําเนิดน้ําเสีย  ได%แก+ชุมชนแออัด  และตลาดหัวอิฐ 

โอกาส  ( Opportunities : O ) 
  1. พ.ร.บ.การศึกษาแห+งชาติ  จะทําให%มีการจัดการศึกษาท่ีสอดคล%องกับความต%องการของท%องถ่ิน 
  2. มีโครงสร%างทางสังคมท่ีเข%มแข็ง  มีการรวมกลุ+มจัดต้ังองค�กรชุมชน 
  3. ประชาชนมีค+านิยม  ชอบการศึกษา แสวงหาความรู% 

  4. พ.ร.บ.กระจายอํานาจแก+องค�กรปกครองท%องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒  ให%เทศบาลมีอํานาจหน%าท่ีจัดการศึกษา 
  5. มีการถ+ายโอนอํานาจให%แก+องค�กรปกครองส+วนท%องถ่ิน 

6. ได%รับความร+วมมือ  การรักษาพยาบาลท่ีเกินขีดความสามารถของเทศบาลจากโรงพยาบาล   
จังหวัด  และสาธารณสุขจังหวัด 

7. พ.ร.บ.การกระจายอํานาจแก+องค�กรปกครองท%องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒  ได%ให%อํานาจหน%าท่ีจัดการบริการ 
สาธารณะทางด%านสาธารณสุขได%มากข้ึน 

8. พ.ร.บ.กระจายอํานาจองค�กรปกครองส+วนท%องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ ได%ให%อํานาจหน%าท่ีเทศบาลในการ 
จัดการบริการสาธารณะทางด%านสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชนกว%างขวางข้ึน 

9. มีการถ+ายโอนด%านส+งเสริมคุณภาพชีวิตให%แก+เทศบาล 
10. รัฐธรรมนูญใหม+มุ+งการให%สิทธิเสรีภาพแก+ประชาชน   ส+งเสริมการกระจายอํานาจสู+ท%องถ่ินและเป�ด 

โอกาสการมีส+วนร+วมของประชาชนมากยิ่งข้ึน 
11. มีการปฏิรูประบบราชการ  มีการถ+ายโอนอํานาจสู+ท%องถ่ิน  พ.ร.บ.ข%อมูลข+าวสาร  จะทําให%มีการ 

กระจายข%อมูลข+าวสารท่ีดี  เป1นระบบและท่ัวถึง 
12. เป1นแหล+งผลิตการเกษตรท่ีสําคัญของภาคใต% 
13. มีโอกาสพัฒนาการท+องเท่ียวเชิงอนุรักษ�  โดยอาศัยแหล+งประวัติศาสตร�  อารยธรรม  และวัฒนธรรม 

ท%องถ่ินเป1นจุดขายมีความเป1นไปได%ท่ีจะพัฒนาภาคธุรกิจบริการหรือภาคอุตสาหกรรม  ให%มีความเชื่อมโยงกับการ
ท+องเท่ียว  เช+นอุตสาหกรรมของท่ีระลึก  และอาหารพ้ืนเมือง 

14. มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 
15. พ้ืนท่ีราบลุ+มชายฝGHงทะเลด%านทิศตะวันออกเป1นท่ีราบลุ+มชายฝGHงทะเล  มีข%อดีคือ  เป1นพ้ืนท่ีรับน้ํา 

หลากและน้ําเอ+อ จากชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช 
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16. เทศบาลมีคลองสายหลัก  สายย+อยท้ังคลองธรรมชาติ  ทําหน%าท่ีผันนํ้าหลากจากตัวชุมชนเมืองระบาย 
ลงสู+อ+าวนครศรีธรรมราช 

17. เทศบาลอยู+ในเขตอิทธิพลช+องมรสุมและพายุโซนร%อน  จึงมีฝนตกชุก  เป1นข%อดีต+อระบบบําบัดนํ้าเสีย 
ในด%านกล่ินและการเจือจางนํ้าสกปรก 
• อุปสรรค  ( Threats : T ) 

1. การเคล่ือนย%ายแรงงานอพยพเข%ามาทํางานในเขตเทศบาล  ส+งผลให%เกิดปGญหาชุมชนแออัด    
ขาดแคลนสาธารณสุขมูลฐาน 

2. ระเบียบกฎหมายการปฏิบัติราชการยังล%าหลัง 
3. สภาพเศรษฐกิจของประเทศ ทําให%มีผลกระทบต+อการกระจายรายได%ของประชาชน 
4. สภาพภูมิประเทศง+ายต+อการเกิดอุทกภัย  และภัยธรรมชาติอื่นๆ  ส+งผลกระทบต+อโครงสร%างพื้นฐาน 

ชํารุดเส่ือมโทรมเร็วกว+าปกติ 
  3.2 การประเมินสถานการณ�สภาพแวดล7อมที่เกี่ยวข7อง 

3.2.1) การเปล่ียนแปลงในประเทศท่ีจะส+งผลกระทบต+อเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม+จะส+งผลต+อองค�กรปกครองส+วนท%องถิ่นอย+างไร 
- แนวโน%มการยกฐานะจาก อบต. เป1นเทศบาลท่ัวประเทศ 
- แนวโน%มการควบรวมองค�กรปกครองส+วนท%องถิ่นท่ีมีพื้นท่ีในตําบลเดียวกันให%มีองค�กรเดียว 
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให%  อปท. 
3.2.2) การเปล่ียนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะส+งผลกระทบต+อเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย 
พม+า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร� อินโดนีเซีย ฟ�ลิปป�นส� กัมพูชา บรูไน เพื่อท่ีจะให%มีผลประโยชน�ทางเศรษฐกิจ
ร+วมกัน จะมีรูปแบบคล%ายๆ กลุ+ม Euro Zone น่ันเอง จะทําให%มีผลประโยชน� อํานาจต+อรองต+างๆ กับคู+ค%าได%มากขึ้น 
และการนําเข%า ส+งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว%นสินค%าบางชนิดท่ีแต+ละประเทศอาจจะขอไว%ไม+ลดภาษีนําเข%า 
(เรียกว+าสินค%าอ+อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป1น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป1นรูปธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ณ วัน
น้ันจะทําให%ภูมิภาคน้ีเปล่ียนไปอย+างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ�เขียว) หรือแนวทางท่ีจะให% AEC เป1นไปคือ 
1. การเป1นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป1นภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแข+งขันสูง 
3. การเป1นภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเท+าเทียมกัน 
4. การเป1นภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเข%ากับเศรษฐกิจโลก 

จากการท่ีเทศบาลนครนครศรธีรรมราช  ได%กําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาไว%  จํานวน 6 ยุทธศาสตร� 
ดังน้ัน จึงวิเคราะห�การเปล่ียนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข%าสู+ AEC ท่ีจะส+งผลกระทบต+อเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชในยุทธศาสตร�ต+างๆ ดังน้ี 

1. ยุทธศาสตร�ด%านการเมืองการบริหาร 
การพัฒนาด%านการเมือง  การปกครองและการบริหาร ด%านการเมืองในระดับชาติอาจยัง 

ความขัดแย%งด%านการเมืองระหว+างรัฐสมาชิกด%วยกันเอง รวมท้ังปGญหาการก+อการร%ายท่ีเป1นผลมาจากการเมือง ซึ่ง
ประเทศใดประเทศหน่ึงไม+สามารถแก%ไขได%โดยลําพัง  การบรหิารภาครัฐต%องเร+งรัดพัฒนาให%ตอบสนองการให%บริการ 
โดยเฉพาะอย+างย่ิงการให%บริการในด%านการอนุญาต อนุมัติ ต+างๆ ซึ่งต%องมีคู+มือภาษาอังกฤษ จีน เป1นต%น เพื่อส่ือสาร
กับชาวต+างชาติท่ีต%องการทํานิติกรรมต+างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช+น การเสียภาษีบํารุงท%องท่ี การเสียภาษีปCาย เป1นต%น อีกท้ัง
เจ%าหน%าท่ีภาครัฐจําต%องพัฒนาการใช%ภาษาอังกฤษให%อยู+ในระดับท่ีส่ือสารกับผู%ใช%บริการท่ีเป1นชาวต+างชาติ 
 
 



82 
 

2. ยุทธศาสตร�ด%านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 
ปGญหาสังคมจะรุนแรงถ%าไม+ได%รับการวางแผนท่ีดี เนื่องจากจะมีขยะจํานวนมากมากข้ึน 

ปGญหาการแบ+งชนชั้น ถ%าคนไทยทํางานกับคนต+างชาติท่ีด%อยกว+า อาจมีการแบ+งชนชั้นกันได% จะมีชุมชนสลัมเกิดข้ึน 
และอาจมี พม+าทาวน� ลาวทาวน� กัมพูชาทาวน� ปGญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก+ออาชญากรรมจะเพ่ิมข้ึน
อย+างมากจากชนนั้นท่ีมีปGญหา คนจะทําผิดกฎหมายมากข้ึนเนื่องจากไม+รู%กฎหมาย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ต%องให%ความสําคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร%อยมากข้ึน เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรม
ของแต+ละชนชาติอาจมีความแตกต+างกัน ดังนั้น อาจมีการฝ�าฝWนกฎหมายจากชาวต+างประเทศในไทยมากข้ึนท้ังโดย 
ต้ังใจและความไม+รู%กฎหมาย อีกท้ัง อาจเกิดปGญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิมมากข้ึนจากการหลั่งไหลของ
แรงงานต+างด%าวท่ีเข%ามาทํางานในไทยมากข้ึน   

3. ยุทธศาสตร�ด%านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  และประเพณี 
ภาษาอังกฤษยังเป1นภาษาท่ีคนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน%อยกว+าประเทศอ่ืนๆใน 

อาเซียน ดังนั้น เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ได%เริ่มต%นสนับสนุน ส+งเสริมการนําครูชาวต+างชาติเข%ามาสอน
ภาษาอังกฤษโรงเรียนในพ้ืนท่ี เพ่ือนําร+องไปสู+โครงการอ่ืนๆในการเร+งรัดพัฒนาให%ประชาชนในพ้ืนท่ีมีทักษะในการ
สนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน  ศาสนา  อาจเกิดความขัดแย%งในการเผยแพร+ศาสนาของชาวต+างชาติท่ีเดิน
ทางเข%ามาในไทยมากข้ึน เช+น อาจมีการเผยแผ+ศาสนาคริสต� ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระท่ังกันระหว+างผู%
นับถือศาสนาท่ีแตกต+างกัน เช+น ชาวคริสเตียนมาท+องเท่ียวในวัดท่ีเป1นแหล+งท+องเท่ียวและมีการลบหลู+อย+าง
รู%เท+าไม+ถึงการณ� เป1นต%น 

วัฒนธรรม   ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL 
COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติการด%านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร�ท่ีสําคัญ คือ 
การพัฒนามนุษย�และการสร%างอัตลักษณ�อาเซียน ต%องสร%างความตระหนักรู%ถึงความแตกต+างในมรดกทาง
วัฒนธรรม เช+น มุสลิมมีอาหารท่ีเป1นข%อห%าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม+มีการจับมือกับเพศตรงข%าม การใช%มือซ%ายใน
การส+งของหรือนามบัตรให%แก+ชาวมุสลิมถือเป1นสิ่งไม+สุภาพ เป1นต%น 

4. ยุทธศาสตร�ด%านสาธารณูปโภคและโครงสร%างพ้ืนฐาน 
การเข%าสู+ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําให%องค�กรปกครองส+วนท%องถ่ิน 

โดยเฉพาะอย+างยิ่งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ต%องให%ความสําคัญกับการพัฒนาโครงสร%างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ
หลั่งไหลเข%ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ%านไม+ว+าจะเข%ามาในฐานะนักท+องเท่ียว คนทํางาน หรือการอ่ืนใด การ
พัฒนาโครงสร%างพ้ืนฐานท่ีสําคัญ เช+น ถนน ปCายจราจรท่ีมีภาษาอังกฤษและภาษาต+างประเทศท่ีจําเป1น เป1นต%น 

5. ยุทธศาสตร�ด%านเศรษฐกิจ 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   ต%องเร+งบูรณาการสถานท่ีท+องเท่ียวในพ้ืนท่ี  รวมท้ังร+วม 

บูรณาการการทํางานกับโรงแรมท่ีพักในพ้ืนท่ี เพ่ือพัฒนาไปสู+ความยั่งยืนของแหล+งท+องเท่ียวดังกล+าว 
6. ด%านสาธารณสุขและสิ่งแวดล%อม 

ปGญหาด%านสาธารณสุขท่ีสําคัญคงหนีไม+พ%น โรคติดต+อท่ีสําคัญ ไม+ว+าจะเป1น โรคเอดส� 
ไข%เลือดออก SARs ไข%หวัดนกและโรคอ่ืนๆท่ีมีผลมาจากการเคลื่อนย%ายแรงงานเข%ามาในไทย การค%ามนุษย�และการ
ท+องเท่ียว มีความเสี่ยงต+อการปนเปWXอน การแพร+ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว�  อาจจะส+งผลต+อ
สิ่งแวดล%อมในชุมชนของเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 



83 
 

โครงสร7างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2551-2564 
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พัฒนาเศรษฐกิจ 
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ขององค�กร
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การเกษตรและ
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� 

ยุทธศาสตร�ที่ 2 
การพัฒนาการ

ท+องเท่ียวฯ 

ยุทธศาสตร�ที่ 3 การ
บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล%อมอย+าง

ย่ังยืน 
 

ยุทธศาสตร�ที่ 4 การ
พัฒนาคน  ชุมชน  

และสังคมให%น+าอยู+ฯ 
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ของจังหวัด
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ราช 
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บริหารจัดการ
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การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
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การพัฒนาการท+องเท่ียว
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ท%องเที่ยว การเกษตรและ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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สภาพ 
แวด 
ล%อม   
มีการ
จัดการ
ขยะที่มี
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ภาพ 
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การ
พัฒนา  
ก+อสร%าง  
ปรับปรงุ  

และ
บํารุงรัก
ษาถนน  
ทางเท%า  

ท+อ
ระบาย

น้ํา  
สะพาน  
และ

อาคาร
สถานที ่

การพัฒนา
บุคลากร

และองค�กร
ให%ทันสมัย 
มีประสิทธิ 
ภาพในการ

บรหิาร
เพื่อให%เกิด
การบริการ

ที่ดีแก+
ประชาชน
และเป1น
องค�กร 
ธรรมา 
ภิบาล 

การ
พัฒนา 
การ

จัดเกบ็
รายได%ให%
ทัน สมัย
และมี

ประสิทธิ
ภาพ 

ส+งเสริม
สนับสนุน  
ทํานุบํารงุ
ศาสนา 

ศิลปวัฒน
ธรรม  

ประเพณี
และภูมิ
ปGญญา
ท%องถิ่น 

การ
ส+งเสริม
การกีฬา

และ
นันทนา 

การ 

การ
พัฒนา
สวัสดิ 
การ

สังคม 

การ
พัฒนา

สาธารณ
สุข 

การพัฒนา
สร%างจิตสํานึก
เพื่อปCองกัน
และแก%ไข
ปGญหาการ
แพร+ระบาด

ของยาเสพติด 

ส+งเสริม
และ

พัฒนา 
การท+อง 
เที่ยว 

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร�การพัฒนา 
ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตร�
การพัฒนา 

เทศบาลนคร
นครศรี 

ธรรมราช 

ยุทธศาสตร�ที่   6 
ด%านสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล%อม 
 

ยุทธศาสตร�ที่ 4 
��


�����������
�����������

���
	�
 

 

ยุทธศาสตร�ที่ 1 

��
ก�������ก��
��� �� 

 

ยุทธศาสตร�ที่ 3 
ด%านการศึกษา  
ศาสนา  ศิลปะ 
วัฒนธรรม  และ

ประเพณี 

 

ยุทธศาสตร�ที่ 2 
ด%านสวัสดิการ

สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

 

ยุทธศาสตร�ที่5  
ด%านเศรษฐกิจ 

 

ประชาชน
มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี  
ชุมชน

เข%มแข็ง  
บนฐาน
ปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชน  
ชุมชน  
 มีงาน  

 มีอาชีพ  
มีรายได%
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
รู%จักแหล+ง
ท+องเที่ยว  

และมี
แหล+ง

ท+องเที่ยวที่
หลาก 

หลายมาก
ขึ้น 

การพัฒนา
ส+งเสริม
อาชีพแก+
ประชาชน 

ให%ความรู%
แก+

ประชาชน
เพื่อ

ปCองกัน
ควบคุม
โรคให%ถูก

สุข 
อนามัย 

ที่ดี 

การ
ส+งเสริม
การมี
ส+วน

ร+วมใน
การ

พัฒนา
ท%องถิ่น
ของ

ประชา
ชน 

การ
พัฒนา
คุณภาพ

การ 
ศึกษา  
และ

พัฒนา 
การ

เรียนรู% 

การสร%าง
ความ

เข%มแข็ง
ชุมชน  

สนับสนุน
ความ

ปลอดภัย
ในชีวิต
และ

ทรัพย�สิน 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร�การพัฒนา 
ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

กลยุทธ� 

แผนงาน 
แผนงานงบ

กลาง 
แผนงานเคหะ

และชุมชน 
แผนงานการ

พาณิชย� 
แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงานสร%าง
ความเข%มแข็ง

ชุมชน 

โครงการ 
รายละเอียดปรากฏตามแบบ ผ 01-ผ.08 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงานสังคม
สงเคราะห� 

การปรับ 
ปรุงดูแล
สภาพ 
แวด 
ล%อม   
มีการ
จัดการ
ขยะที่มี
ประสิทธิ

ภาพ 

ก+อสร%าง
ซ+อมแซม

และ
ปรับปรงุ
ระบบน้ํา
เพื่อการ
อุปโภค 
บริโภค 

พัฒนา
ปรับปรงุ
ระบบ

ไฟฟCาและ
ติดตั้ง
ไฟฟCา

สาธารณะ 

การ
พัฒนา  
ก+อสร%าง  
ปรับปรงุ  

และ
บํารุงรัก
ษาถนน  
ทางเท%า  

ท+อ
ระบาย

น้ํา  
สะพาน  
และ

อาคาร
สถานที ่

การพัฒนา
บุคลากร

และองค�กร
ให%ทันสมัย 
มีประสิทธิ 
ภาพในการ

บรหิาร
เพื่อให%เกิด
การบริการ

ที่ดีแก+
ประชาชน
และเป1น
องค�กร 
ธรรมา 
ภิบาล 

การ
พัฒนา 
การ

จัดเกบ็
รายได%ให%
ทัน สมัย
และมี

ประสิทธิ
ภาพ 

การ
ส+งเสริม
การกีฬา

และ
นันทนา 

การ 

การ
พัฒนา
สวัสดิ 
การ

สังคม 

การ
พัฒนา

สาธารณ
สุข 

การพัฒนา
สร%างจิตสํานึก
เพื่อปCองกัน
และแก%ไข
ปGญหาการ
แพร+ระบาด

ของยาเสพติด 

ส+งเสริม
และ

พัฒนา 
การท+อง 
เที่ยว 

การพัฒนา
ส+งเสริม
อาชีพแก+
ประชาชน 

ให%ความรู%
แก+

ประชาชน
เพื่อ

ปCองกัน
ควบคุม
โรคให%ถูก

สุข 
อนามัย 

ที่ดี 

การส+ง 
เสริม
การมี
ส+วน

ร+วมใน
การ

พัฒนา
ท%อง 

ถิ่นของ
ประชา

ชน 

การ
พัฒนา
คุณภาพ

การ 
ศึกษา  
และ

พัฒนา 
การ

เรียนรู% 

การสร%าง
ความ

เข%มแข็ง
ชุมชน  

สนับสนุน
ความ

ปลอดภัย
ในชีวิต
และ

ทรัพย�สิน 

ส+งเสริม
สนับสนุน  
ทํานุบํารงุ
ศาสนา 

ศิลปวัฒน
ธรรม  

ประเพณี
และภูมิ
ปGญญา
ท%องถิ่น 



86 
 

 



91 
 

ส�วนท่ี 4  

การนําแผนพัฒนาท�องถ่ินส่ีป�ไปสู�การปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาและแผนงาน 
 

ท่ี ยุทธศาสตร# ด�าน แผนงาน หน�วยงานรับผิดชอบหลัก หน�วยงาน
สนับสนุน 

1 ด�านการเมืองการบริหาร บริหารท่ัวไป บริหารท่ัวไป - สํานักปลดัเทศบาล 
- กองวิชาการและ 
แผนงาน 
- สํานักการคลัง 

สํานักการช*าง, 
 

2 ยุทธศาสตร� ด�านสวัสดิการ
สังคมและคุณภาพชีวิต 

การดําเนินงานอ่ืน งบกลาง - กองสวัสดิการสังคม สํานักการคลัง 
บริหารท่ัวไป การรักษาความสงบภายใน - สํานักปลดัเทศบาล สํานักการคลัง 

บริการชุมชนและสังคม สังคมสงเคราะห� - กองสวัสดิการสังคม สํานักการคลัง 
สร�างความเข�มแข็งของ

ชุมชน 
- กองสวัสดิการสังคม สํานักการคลัง 

3 ด�านการศึกษา  ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม  และ
ประเพณ ี

บริหารท่ัวไป บริหารท่ัวไป - กองวิชาการและ 
แผนงาน 

สํานักการคลัง 
สํานักการช*าง 

บริการชุมชนและสังคม การศึกษา - สํานักการศึกษา สํานักการคลัง 

การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- สํานักปลดัเทศบาล 
- สํานักการศึกษา 

สํานักการช*าง, 
สํานักการคลัง 

4 ด�านสาธารณูปโภคและ
โครงสร�างพ้ืนฐาน 

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน - สํานักการช*าง 
 

สํานักปลัดเทศบาล 
สํานักการคลัง 

การเศรษฐกิจ การพาณิชย� - สํานักการประปา สํานักการช*าง, 
สํานักการคลัง 

5 ด�านเศรษฐกิจ บริการชุมชนและสังคม สร�างความเข�มแข็งของ
ชุมชน 

- สํานักปลดั กองวิชาการและ
แผนงาน 

สํานักการคลัง 
6 ด�านสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล�อม 
บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข - กองการแพทย� 

- กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล�อม 

สํานักปลัดเทศบาล 
สํานักการช*าง,
สํานักการคลัง 

เคหะและชุมชน - กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล�อม 

สํานักการช*าง 

รวม 6 4 10 9 5 
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ผ. 07

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.) ด�านการเมืองการบริหาร
   1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 14 36,701,000 10 27,100,000 10 27,100,000 10 27,100,000 44 118,001,044

รวม 14 36,701,000 10 27,100,000 10 27,100,000 10 27,100,000 44 118,001,044
2.) ด�านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
   2.1  แผนงานงบกลาง 3 116,616,000 3 126,110,400 3 135,604,800 3 145,099,200 12 523,430,400
   2.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 10,730,000 4 10,730,000 4 10,730,000 4 10,730,000 16 42,920,000
   2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห( 16 5,900,000 16 5,900,000 16 5,900,000 16 5,900,000 64 23,600,000
   2.4  แผนงานสร)างความเข)มแข็งของชุมชน 17 10,808,000 16 11,600,000 16 13,900,000 16 14,850,000 65 51,158,000

รวม 40 144,054,000 39 154,340,400 39 166,134,800 39 176,579,200 157 641,108,400
3.) ด�านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  
และประเพณี
   3.1  แผนงานบริหารทั่วไป 3 4,789,720 3 4,789,720 3 4,789,720 3 4,789,720 12 19,158,880
   3.2  แผนงานการศึกษา 88 243,996,200 87 237,992,540 84 239,281,000 84 242,274,400 343 963,544,140
   3.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 22 15,795,000 22 15,795,000 22 15,795,000 22 15,795,000 88 63,180,000

รวม 113 264,580,920 112 258,577,260 109 259,865,720 109 262,859,120 443 1,045,883,020
4.)    ด�านสาธารณูปโภคและโครงสร�างพื้นฐาน
   4.1  แผนงานเคหะและชุมชน 51 542,746,000 58 298,611,000 42 346,860,500 58 616,174,000 209 1,804,391,500
   4.2  แผนงานการพาณิชย( 6 202,846,060 6 202,846,060 6 202,846,060 6 202,846,060 24 811,384,240

รวม 57 745,592,060 64 501,457,060 48 549,706,560 64 819,020,060 233 2,615,775,740
5.) ด�านเศรษฐกิจ
   5.1  แผนงานสร)างความเข)มแข็งของชุมชน 1 5,200,000 1 5,250,000 1 5,250,000 1 5,300,000 4 21,000,000

รวม 1 5,200,000 1 5,250,000 1 5,250,000 1 5,300,000 4 21,000,000
6.) ด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม
   6.1  แผนงานสาธารณสุข 44 47,445,000 44 47,607,800 44 47,935,000 44 48,190,000 176 191,177,800
   6.2  แผนงานเคหะและชุมชน 10 90,602,000 10 92,662,000 10 94,308,000 10 95,129,200 40 372,701,200

รวม 54 138,047,000 54 140,269,800 54 142,243,000 54 143,319,200 216 563,879,000
รวมทั้งสิ้น 279 1,334,174,980 280 1,086,994,520 261 1,150,300,080 277 1,434,177,580 1,097 5,005,647,204

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป= (พ.ศ. 2561 - 2564)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

รวม 4 ป=
ยุทธศาสตรA

ป= 2561 ป= 2562 ป= 2563 ป= 2564
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ผ. 01

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่    5 การพัฒนาการบริหารจัดการองค�กรภายใต&ระบบธรรมาภิบาล
1.ยุทธศาสตร�   ด&านการเมืองการบริหาร
   1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสถานีวิทยุกระจายเสียง  1. เพื่อส�งเสริมและพัฒนา กระจายข,อมูล 200,000 200,000 200,000 200,000 1.การตรวจสอบสําเนา1.ประชาชนในเขตเทศบาล กองวิชาการ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช การประชาสัมพันธ> ด,าน ข�าวสาร เพื่อ ข�าวจากสมุดบันทึก ได,รับข�าวสารอย�างทั่วถึง และแผนงาน

City Radio FM 88.50 MHz มวลชนสัมพันธ>ระหว�าง ส�งเสริมความ การกระจายเสียง 2.ประชาชนในชุมชนเขต

เทศบาลกับชุมชน เข,าใจกับประชาชน 2.การตรวจสอบการ เทศบาลได,แลกเปลี่ยน

2.เพื่อประชาสัมพันธ> สนับสนุนเผยแพร� ดําเนินการตามผัง ข�าวสารเพื่อประชาสัมพันธ>

ข�าวสารราชการ พบปะ ให,การศึกษา และ รายการการออกอากาศ3.ประชาชนในเขต

ชุมชนเพื่อรับรู,สภาพ ความรู,ในทุกๆด,าน 3.การสรุปการดําเนิน เทศบาลได,พัฒนาความรู,อย�าง

ปPญหา ความต,องการของ ให,แก�ประชาชน งานทุกเดือนเสนอ ต�อเนื่อง และยั่งยืน

แต�ละชุมชน ความรู,ด,าน คณะผู,บริหาร 4.สร,างความเข,าใจอันดี

การเมือง ด,านสังคม ระหว�างเทศบาลกับ

ด,านสาธารณสุข และด,าน ประชาชนและองค>กรภายนอก

ส�งเสริมการศึกษาให,

ครอบคลุมทุกชุมชนในเขต

รับผิดชอบของเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท&องถิ่นสี่ป/ (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องค�กรปกครองส7วนท&องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่  4  การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให&น7าอยู7

ที่ โครงการ วัตถุประสงค>
งบประมาณและที่ผ�านมา
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. เพื่อประชาสัมพันธ>

ผลิตภัณฑ>หัตถกรรม

และสินค,าของชุมชน

4. เพื่อเปTนสื่อกลาง

การส�งเสริมการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย

ในส�วนการบริหารท,องถิ่น

5.เพื่อสร,างการมีส�วนร�วม

ของประชาชนในเขต

เทศบาลกับองค>กร

ภายนอก

2 โครงการเลือกตั้งนายก  -เพื่อจัดการเลือกตั้ง จัดการ เลือกตั้ง 4,000,000  -  -  - เลือกตั้งนายกฯและ มีนายกฯ และสท. เพื่อบริหาร สํานักปลัด

เทศมนตรีและ นายกเทศมนตรีและ จํานวน 1 ครั้ง สท. จํานวน งานเทศบาล เทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลนคร 1 ครั้ง

นครศรีธรรมราช

3 ก�อสร,างอาคารโรงจอดรถ  เพื่อก�อสร,างอาคาร ก�อสร,างอาคารโรงจอด 201,000 - - - จํานวน 1 แห�ง มีพื้นที่จอดรถที่สามารถกัน สํานัก

ชั้น 1 ขนาด 12.00 x โรงจอดรถ ให,เพียงพอ รถจํานวน  1 แห�ง แดดได, ปลัดเทศบาล

15.00 มพื้นที่ 180 ตร.ม. ต�อบุคลากรและผู,มาติด นครศรีธรรมราช

ต�อราชการ แห�งใหม�

ที่ โครงการ วัตถุประสงค>
งบประมาณและที่ผ�านมา
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการอบรมสัมมนา  -เพื่อพัฒนาความรู, จัดอบรมสัมมนา/ทัศน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความพึงพอใจ บุคลากรของเทศบาลมี สํานักปลัด

บุคลากรเทศบาล ความสามารถ ศึกษาดูงานแก�ผู,บริหาร ของผู,เข,ารับการ ความรู,ความใจในการปฏิบัติ เทศบาล
และสร,างทัศนคติ สมาชิกสภาเทศบาล อบรม/สัมมนา งานดียิ่งขึ้นมีขวัญและ
ที่ดีในการปฏิบัติงาน พนักงานเทศบาลและ ทัศนศึกษาดูงาน กําลังใจในการทํางาน

ลูกจ,าง เพื่อให,ได,รับ อยู�ในระดับดี
ความรู, ด,านส�งเสริม 70%
คุณธรรม ด,านกฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข,องใน
การปฏิบัติงานและด,าน
นวัตกรรมเปTนต,น

5 ก�อสร,างอาคารที่พักอาศัย เพื่อก�อสร,างอาคาร ก�อสร,างอาคารที่พัก 2,000,000 - - - มีอาคารที่พัก มีอาคารที่พักอาศัยผู,บริหาร สํานักปลัด
ผู,บริหาร ที่พักอาศัยผู,บริหาร อาศัยผู,บริหาร จํานวน อาศัยผู,บริหาร เทศบาล

1 แห�ง จํานวน 1 แห�ง

6 โครงการปรับปรุงอาคาร เพื่อปรัปปรุงอาคาร เพื่อปรัปปรุงอาคาร 6,400,000 - - - จํานวน 1 ครั้ง หอประชุมมีประสิทธิภาพ สํานักปลัด
หอประชุมเมือง ให,ปลอดภัย และอํานวย หอประชุมเมือง สวนสม มากขึ้นบรรยากาศประชุม เทศบาล

ความสะดวกแก�ผู,ใช, เด็จพระศรีนครินทร> 84 หรือจัดกิจกรรม
บริการ โดยทําการรื้อหลังคาเดิม

ติดตั้งหลังคากรีดลอน
ใหม�พื้นที่ประมาณ
7,650.00 ตร.ม.
ปรับปรุง โดยการปูพรม
ฝ�าเพดาน ฝาผนัง ระบบ
ไฟฟ�า ระบบเครื่องเสียง
แอร> ฯลฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค>
งบประมาณและที่ผ�านมา
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการปรับปรุงศูนย>  - เพื่อปรับปรุงศูนย>  - ขนาดห,อง 27.00 2,900,000    2,900,000    2,900,000    2,900,000    100%  - ศูนย>เทคโนโลยีและ กองวิชาการ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ เทคโนโลยีและ  X 18.00 เมตร หรือ สารสนเทศสามารถรอง และแผนงาน

สารสนเทศให,สามารถ พื้นที่ไม�น,อยกว�า 486 รับห,องแสดงภาพกล,อง
รองรับห,องแสดงภาพ ตารางเมตร โทรทัศน>วงจรปaดได,เพิ่มขึ้น
กล,องโทรทัศน>  - สามารถรองรับ

วงจรปaดที่เพิ่มขึ้น ประชาชนที่มาใช,บริการ
 - เพื่อรองรับประชาชน
ที่มาใช,บริการ

8 โครงการติดตั้งกล,องโทรทัศน>  - เพื่อป�องกันและดูแล  - มีจุดติดตั้งกล,องโทร 20,000,000  20,000,000  20,000,000  20,000,000  80%  - ป�องกันและดูแลรักษา กองวิชาการ
วงจรปaด(CCTV) รักษาความปลอดภัย ทัศน>วงจรปaด 53 ความปลอดภัยให,กับสถานที่ และแผนงาน

ให,กับสถานที่ราชการ  จุด ดังนี้ ราชการ เขตชุมชน 
เขตชุมชน และสถานที่ 1.หน,า ร.ร.ศรีธรรม และสถานที่สําคัญภาย
สําคัญภายในเขตเทศบาล ราช(มัธยม) ในเขตเทศบาลนคร
นครนครศรีธรรมราช 2.ทางเข,าสวนสมเด็จฯ นครศรีธรรมราช

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ข,างสนามกีฬา  - เพิ่มประสิทธิภาพและ

และแบ�งเบาภาระในการ 3.หน,าวัดประดู� แบ�งเบาภาระในการ
ปฏิบัติงานของเจ,าหน,า 4.หน,าวัดชะเมา ปฏิบัติงานของเจ,าหน,า
ที่ตํารวจ ทั้งในงานด,าน 5.ทางเข,าร.ร.ศรีทวี ที่ตํารวจ ทั้งในงานด,าน

ปราบปรามอาชญากรรม 6.สามแยกเทวราช ปราบปรามอาชญากรรม
และด,านจราจร ภายใน 7.สามแยกซอยศรีทวี และด,านจราจร ภายใน

พื้นที่เทศบาลนคร 8.สี่แยกวัดคิด พื้นที่เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 9.สามแยกวัดคิด นครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค>
งบประมาณและที่ผ�านมา
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 - เพื่อรักษาความ 10.หน,าร,านจิมมี่  - รักษาความปลอดภัยในชีวิต 
ปลอดภัยในชีวิต และ 11.หน,าโรงแรมเพอร> และทรัพย>สินให,กับประชาชน
ทรัพย>สินให,กับประชาชน ไพลิน และนักท�องเที่ยว โดยใช,ระบบ
และนักท�องเที่ยว 12.หน,าห,างลัคกี้ โทรทัศน>วงจรปaดในการ
โดยใช,ระบบโทรทัศน> 13.หน,าไทยพานิชย> เฝ�าระวังการกระทํา
วงจรปaดในการเฝ�าระวัง 14.สามแยกท�าด�าน ความผิด ตรวจจับการ
การกระทําความผิด 15.ทางออกเทศบาล กระทําความผิด และ
ตรวจจับการกระทํา 16.หน,าวัดมเหยงคณ> บันทึกภาพไว,เปTนหลักฐาน
ความผิดและบันทึกภาพ 17.หน,าซอยราชเดช ในการดําเนินคดี
ไว,เปTนหลักฐานในการ 18.หน,าร.ร.อนุบาล
ดําเนินคดี จังหวัด

19.หน,าศาลาประดู�หก
20.หน,าร.ร.เสมาเมือง
21.หน,าตลาดท�าม,า
22.หน,าซอยชาววัง
23.หน,าซอยแม�ม�วง
24.หน,าซอยสระเรียง
25.หน,าซอยศรีธามา
(ข,างท�านขุน)
26.หน,าร.ร.ท,าวโคตร
27.หน,าพิพิธภัณฑ>
28.หน,าร.ร.เพชรจริก
29.หน,าร.ร.ศาลามีชัย
30.สามแยกโพธิ์ยาย
รถ ตะวันตก
31.สามแยกพระเวียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค>
งบประมาณและที่ผ�านมา
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 จัดเก็บภาษีนอกสถานที่  - สร,างความรู,ความเข,าใจ  - ออกเร�งรัดและ 200,000       200,000       200,000       200,000       จํานวนจัดเก็บ  - ทําให,ประชาชนได,รับ สํานักการคลัง

ในการชําระภาษี จัดเก็บภาษีบริเวณ ภาษีนอกสถานที่ บริการชําระภาษีถูกต,อง 

 - ให,ประชาชนผู,มีหน,าที่ ถนนสายต�างๆ ภายใน รวดเร็ว และเปTนธรรม

เสียภาษีได,ทราบถึงผล เขตเทศบาล โดยมี  - ประชาชนได,รับบริการ

ตอบแทนจากการชําระ กลุ�มเป�าหมายดังนี้ จากการจัดเก็บภาษีถึงบ,าน

ภาษี  - ตรวจสอบและ ถึงพื้นที่ มีความสะดวก

 - ให,บริการจัดเก็บภาษี จัดเก็บภาษีโรงเรือน รวดเร็วและพึงพอใจ

ถึงพื้นที่เพื่อความสะดวก และที่ดิน  - ประชาชนไม�เสียเวลาและ

รวดเร็ว ประชาชน ภาษีบํารุงท,องที่ และ ประหยัดค�าใช,จ�าย

พึงพอใจและเกิดความเปTน ภาษีป�าย กรณีไม�
ธรรมในการชําระภาษี ยื่นแบบภายในกําหนด

 - เพื่อประหยัดเวลาและ ของการชําระภาษี

ค�าใช,จ�ายของประชาชน แต�ละประเภท

 - เพื่อตรวจสอบสภาพ  - ตรวจสอบข,อมูล

การใช,ประโยชน>ของ เพิ่มเติม ข,อมูลใหม� 

โรงเรือนและที่ดิน ป�าย และข,อมูลที่เปลี่ยน

แปลงของโรงเรือน ป�าย 

และที่ดิน

 - เร�งรัดจัดเก็บภาษี

โรงเรือนและที่ดิน 
ภาษีป�าย กรณีแจ,งการ
ประเมินแล,ว ไม�มาชําระ
ภาษีภายในกําหนด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค>
งบประมาณและที่ผ�านมา
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 - ตรวจสอบสภาพที่
เปTนจริงของการใช,
ประโยชน>ในอาคาร 
การเปลี่ยนแปลงป�ายการ
ใช,ประโยชน>ในที่ดินและ
นําข,อมูลมาปรับปรุงใน
ทะเบียนทรัพย>สิน 
(ผ.ท.4) และใน
คอมพิวเตอร>ให,เปTน
ปPจจุบัน

10 ประชาสัมพันธ>การจัดเก็บภาษี  - สร,างความรู,ความ ประชาสัมพันธ>การ 200,000       200,000       200,000       200,000        - จํานวนป�าย  - เทศบาลจะได,รับเงิน สํานักการคลัง
เข,าใจในการชําระภาษี จัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ประชาสัมพันธ> ประเภทภาษีได,ตามกําหนด
 - ให,ประชาชนผู,มีหน,าที่ ภายในเขตเทศบาล โดย 2 ป�าย ระยะเวลา

เสียภาษีได,ทราบถึง  - ติดตั้งคัทเฮาท>  - จํานวนเอกสาร  - สามารถรับเงินได,รวดเร็ว
รายละเอียดในการ  ขนาด 3.60 ×4.80 ม. เผยแพร�ประชา และนําไปใช,จ�ายในการบริหาร
ชําระภาษี จํานวน 2 จุด สัมพันธ> ท,องถิ่นได,อย�างรวดเร็ว
 - เพื่อประหยัดเวลา  - จัดทําแผ�นพับ  - ประชาชนได,รับบริการ
และค�าใช,จ�ายของ ประชาสัมพันธ>เพื่อแนะนํา รวดเร็ว สะดวก ถูกต,อง
ประชาชน ขั้นตอนการชําระภาษี พึงพอใจและเปTนธรรม
 - เพื่อตรวจสอบการใช,  - จัดซื้อใบประกาศ  - เทศบาลได,รับเงินประเภท
ประโยชน>ในทรัพย>สิน หรือโล�ประกาศเกียรติคุณ ภาษีตามระยะเวลาที่กําหนด
ของตนเอง ฯลฯ เพื่อเปTนเกียรติ
 - เพื่อเปTนการจูงใจ และยกย�องผู,ให,ความ
ให,ประชาชนมายื่นแบบ ร�วมมือในการชําระภาษี
และชําระภาษีภายในกําหนด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค>
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 ฝjกอบรมพนักงานและลูกจ,าง  - เพื่อให,ผู,ปฏิบัติงาน จัดอบรมสัมมนาและ 500,000       500,000       500,000       500,000       จัดอบรมปkละ ผู,เข,ารับการอบรมมีความรู, สํานักการคลัง

เปTนบุคลากรที่มีมาตรฐาน ศึกษาดูงานแก�พนักงาน 1 ครั้ง ผู,เข,าอบรม ทักษะ ความสามารถ การ

ในด,านความรู, ความคิด และลูกจ,างที่ปฏิบัติงาน ประมาณ 50 คน ทํางานแบบบูรณาการมีทัศน

ข,อกฏหมาย ระเบียบ เกี่ยวข,องกับสํานัก คติที่ดีต�อองค>กร ตนเองและ

สามารถนําไปปฏิบัติงาน การคลัง จํานวน 50 คน ผู,อื่นเพื่อประโยชน>สุขของ

ได,อย�างมีประสิทธิภาพ ประชาชนเปTนสําคัญ และมี

และประสิทธิผล คุณธรรม จริยธรรม

 - เพื่อให,ผู,เข,าอบรมมี

ความรู, ความเข,าใจบทบาท

หน,าที่และความรับผิดชอบ

 - เพื่อเปaดโอกาสให,

เจ,าหน,าที่มีความกล,าแสดง

ออกให,ความคิดเห็น

12 โครงการปรับปรุงอาคารเก็บ เพื่อปรับปรุงอาคารเก็บ  - ปรับปรุงอาคารเก็บ 1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    จํานวน  - เพื่อมีที่เก็บเอกสารที่ สํานักการคลัง

เอกสาร เอกสารต�างๆ ให,เพียงพอ เอกสารทางการเงิน 1  หลัง เพียงพอ

ต�อการปฏิบัติงาน และบัญชี  บริเวณ  - เกิดความสะดวกในการ

ศูนย>จักรกล  เก็บและค,นหาเอกสาร

จํานวน 1 หลัง

13 โครงการปรับปรุงเคาน>เตอร> เพื่อปรับปรุงเคาน>เตอร> เคาน>เตอร>รับชําระภาษี 500,000       500,000       500,000       500,000       จํานวน  - เพื่อให,เพียงพอต�อการ สํานักการคลัง

ชําระภาษี รับชําระภาษี ให,เพียงพอ 1  หลัง ให,บริการประชาชน

ต�อการปฏิบัติงาน  - เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

 และอํานวยความ ต�อการให,บริการประชาชน

สะดวกแก�ผู,มารับบริการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค>
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 จัดทําแผนพัฒนา  - เพื่อแสดงแนวทางการ  - จัดทําเอกสารแผนพัฒนา 600,000         600,000         600,000         600,000          - การจัดทําแผนฯ  - เทศบาลมีแผนพัฒนา กองวิชาการ

งบประมาณ และ พัฒนาในช�วงสี่ปkที่มีความ ท,องถิ่นสี่ปk แล,วเสร็จทันกํา เพื่อนําไปปฏิบัติให,สอด และแผนงาน

การติดตาม สอดคล,องและสนองตอบ (พ.ศ.2561-2564) หนดตามระเบียบฯ คล,องกับแผนยุทธศาสตร>

ประเมินผล ต�อยุทธศาสตร>การพัฒนา  - จัดทําเอกสารแผนชุมชน การพัฒนาที่ได,จัดทําไว,

อย�างมีประสิทธิภาพ ประจําปk พ.ศ.2561 - และใช,เปTนหนทางในการ

2564 ดําเนินการพัฒนาช�วง

 สี่ปkได,อย�างมี

 - เพื่อแสดงรายละเอียด  - จัดทําเอกสารงบประมาณ  - จัดทํางบประมาณ ประสิทธิภาพ

ประมาณการรับ-จ�ายอย�าง รายจ�ายประจําปk พ.ศ. แล,วเสร็จทันกํา  - เทศบาลมีงบประมาณ

มีระบบ และเปTนเครื่องมือ 2561 - 2564 หนดตามระเบียบฯ ประจําปkที่เปTนเครื่องมือ

ควบคุมการดําเนินงานใน ควบคุมการใช,จ�าย

อนาคต งบประมาณ

 - เพื่อแสดงรายละเอียด  - จัดทําเอกสารแผนการ  - จัดทําแผนการ  - ทําให,ทราบช�วงระยะ

โครงการพัฒนาและกิจกรรม ดําเนินงาน ประจําปkงบ ดําเนินงานแล,ว เวลาดําเนินการของ

ที่จะดําเนินการในเขต ประมาณ พ.ศ.2561 - เสร็จทันกําหนด แต�ละโครงการ

เทศบาล และใช,เปTนเครื่อง 2564 ตามระเบียบฯ  - เกิดความสะดวกใน

มือในการติดตามและ การติดตามและประเมิน

ประเมินผลโครงการให,เปTน ผลโครงการ

ไปอย�างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค>
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - เพื่อให,การบริหารและการ  - ติดตามและประเมินผล มีรายงานการติด  - ทําให,ได,ทราบผลการ

ดําเนินโครงการเปTนไปอย�าง การดําเนินงานตามแผน ตามประเมินผล ดําเนินงานและปPญหา

มีประสิทธิภาพ พัฒนาเทศบาล ประจําปk และแล,วเสร็จทัน อุปสรรคในการดําเนิน

 - เพื่อประเมินผลสัมฤทธ> พ.ศ.2561 - 2564 กําหนดระยะเวลา งานตามแผนพัฒนาและ

และเปTนการตรวจสอบผลการ ตามระเบียบฯ ได,ดําเนินการแก,ไข

ดําเนินงาน กระบวนการ ปรับปรุง

ดําเนินงาน ผลผลิต ผลกระ

ทบที่เกิดจากการปฎิบัติตาม

โครงการที่เปTนผลมาจากการ

ใช,จ�ายงบประมาณ

 - เพื่อให,ได,รับทราบความ

คิดเห็นของประชาชนและ

ระดับการมีส�วนร�วมของ

ประชาชนต�อผลการดําเนิน

งานตามโครงการและ

กิจกรรมต�างๆ ของเทศบาล

 - เพื่อเปTนการสะท,อนผล ประเมินผลการปฏิบัติ ร,อยละความพึง สามารถนําข,อมูลที่ได,

การปฏิบัติงานของเทศบาล ราชการ พอใจของผู,มาใช, มาปรับปรุงประสิทธิภาพ

อย�างแท,จริง และได,รับ บริการในเทศบาล การปฏิบัติงานและวาง

ข,อมูลย,อนกลับด,านผลงาน ไม�น,อยกว�า 70% แผนการบริหารงาน

บุคคลให,ดียิ่งขึ้น

รวม 14  โครงการ  -  - 36,701,000   27,100,000 27,100,000 27,100,000  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค>
งบประมาณและที่ผ�านมา
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ผ. 01
ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน  ชุมชน และสังคมให$น%าอยู%

2.ยุทธศาสตร� ด$านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
   2.1 แผนงานงบกลาง

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 สนับสนุนการเสริมสร,าง  - เพื่อให,คนพิการได,  - ผู,มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ 20,582,400 23,462,400 26,342,400 29,222,400  - คนพิการ  - คนพิการได,รับสวัสดิ กองสวัสดิการ

สวัสดิการทางสังคมให,แก� รับสวัสดิการจากภาครัฐ ในเขตเทศบาลนคร จํานวน การจากภาครัฐ สังคม
ผู,พิการ  - เพื่อให,คนพิการมี นครศรีธรรมราช 10,376 ราย  - คนพิการมีรายได,ใน

รายได,ในการยังชีพ การยังชีพเบื้องต,น
เบื้องต,นมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

2 สร,างหลักประกัน  - เพื่อให,ผู,สูงอายุได,รับ  - ผู,มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ 93,693,600 100,128,000 106,562,400 112,996,800  - ผู,สูงอายุมี  - ผู,สูงอายุได,รับการ กองสวัสดิการ
ด,านรายได,ให,แก�ผู,สูงอายุ สวัสดิการจากภาครัฐ ในเขตเทศบาลนคร คุณภาพที่ดี สวัสดิการจากภาครัฐ สังคม

 - เพื่อให,ผู,สูงอายุมี นครศรีธรรมราช โดยการจ�าย  - ผู,สูงอายุมีรายได,ใน
รายได,ในการยังชีพ เบี้ยยังชีพ การยังชีพเบื้องต,นมี
เบื้องต,น แบบขั้นบันได คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท$องถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องค�กรปกครองส%วนท$องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต    

ที่ โครงการ วัตถุประสงคC
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 ช�วยเหลือสงเคราะหCเบี้ย  - ส�งเสริม อุดหนุน  - ส�งเสริม อุดหนุน 2,340,000 2,520,000 2,700,000 2,880,000  - ผู,ปDวยเอดสC  - ผู,ปDวยเอดสCและ กองสวัสดิการ

ยังชีพผู,ปDวยเอดสCและครอบครัว สนับสนุนช�วยเหลือ สนับสนุนผู,ปDวยเอดสC ในเขตเทศบาล ครอบครัวมีคุณภาพ สังคม
สงเคราะหCผู,สูงอายุ และครอบครัว ที่มีสิทธิได, ชีวิตดีขึ้น
ผู,พิการผู,ปDวยเอดสC และช�วยเหลือเบี้ย รับเบี้ยยังชีพ 
และครอบครัวให,มี ยังชีพ ดังนี้ 100%
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  - ผู,ปDวยเอดสC 1,๗40ราย

รวม 3  โครงการ  -  - 116,616,000   126,110,400 135,604,800 145,099,200  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงคC
งบประมาณและที่ผ�านมา
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   2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ป�องกันอัคคีภัยในชุมชน   -เพื่อให,ประชาชนเข,ามา   -จัดหาเครื่อง 300,000 300,000 300,000 300,000  -ถังเคมีดับ  -ช�วยลดความเสี่ยงต�อ ฝ9ายป�องกันฯ

มีส�วนร�วมในการป�องกัน ดับเพลิงเคมีแห,ง เพลิงชนิดเคมี การเกิดอัคคีภัยในชุมชน สํานักปลัดฯ 

อัคคีภัยในชุมชน ขนาด10 ปอนด= แห,ง ให,กับ  -เป>นการสร,างขวัญ

  -สร,างความปลอดภัย พร,อมตู,ใส�ให,ชุมชน ชุมชนในเขต กําลังใจให,กับประชาชน

ในชีวิตและทรัพย=สิน   -จัดซื้อเครื่องช�วย เทศบาลฯ  ในชุมชนรวมทั้งให,  

หายใจ (BA) ชนิดอัด จํานวน  62 ประชาชนเข,ามามีส�วนร�วม 

อากาศแบบ  ชุมชน

สะพายหลังขนาด  -บรรจุเคมี

300 BAR ดับเพลิงชนิด

  -อัดเครื่องดับเพลิง เคมีแห,ง ให,กับ

เคมีที่ใช,แล,วให,กับ ชุมชนในเขต

ชุมชน เทศบาลฯ  

  -ประชาสัมพันธ= จํานวน  62 

การป�องกันอัคคีภัย  ชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค=

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 ฝHกอบรมอาสาสมัครป�องกัน  -เพื่อส�งเสริมให,ประชาชน  -จัดฝHกอบรม 350,000 350,000 350,000 350,000 ร,อยละ 90   -ทําให,ประชาชน ได,มี ฝ9ายป�องกันฯ

สาธารณภัยในชุมชน ได,รู,จักป�องกัน และ อาสาสมัครป�องกัน ของผู,เข,ารับ ความรู,เกี่ยวกับการ สํานักปลัดฯ 
ช�วยเหลือตนเองด,าน สาธารณภัยในชุมชน การอบรม ป�องกันสาธารณภัยต�างๆ 
การป�องกันสาธารณภัย ประมาณ 500 คน มีความรู,ความ ที่อาจจะเกิดขึ้นในชุมชน
ในชุมชน เข,าใจเกี่ยว

กับการป�อง
กันบรรเทา
สาธารณภัย

3 ตั้งจุดบริการด,านความ  -เพื่อสร,างความปลอดภัย  -ตั้งจุดบริการด,าน 280,000 280,000 280,000 280,000 ร,อยละ 90  -ช�วยลดความเสี่ยง ฝ9ายป�องกันฯ
ปลอดภัยทางถนนช�วงเทศกาลฯ ในชีวิตและทรพย=สินของ ความปลอดภัย สามารถอํา ต�อการเกิดอุบัติ สํานักปลัดฯ 

ผู,ใช,รถ ใช,ถนน ทางถนน ดังนี้ อํานวยความ เหตุทางถนน ในช�วง
ช�วงเทศกาลต�าง ๆ  -ช�วงเทศกาลปMใหม� สะดวกรักษา เทศกาลต�าง ๆ  เป>นการ

1 จุด ๆ  ละ 5 วัน ความปลอด ลดความสูญเสียที่
 -ช�วงเทศกาลสงกรานต= ภัยในช�วง 7 อาจเกิดขึ้น แก�ร�างกาย 
1 จุด ๆ  ละ 5 วัน วันอันตราย ชีวิตและทรัพย=สิน
 -ช�วงเทศกาลเดือนสิบ และทําให, ของประชาชน 
1 จุด ๆ  ละ 5 วัน อัตราการ

เสียชีวิตเท�า
กับศูนย= หรือ
ไม�มีการ
เสียชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค=
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 จ,างเหมาปฏิบัติงานด,านการ  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  -จ,างอัตรากําลัง 9,800,000 9,800,000 9,800,000 9,800,000 เจ,าหน,าที่ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ฝ9ายป�องกันฯ

ป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการป�องกันและ เจ,าหน,าที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน ในการป�องกันและ สํานักปลัดฯ 
บรรเทาสาธารณภัย ด,านการป�องกันและ ด,านการ บรรเทาสาธารณภัย
ด,านกําลังคน บรรเทาสาธารณภัย  ป�องกันและ ด,านกําลังคน

จํานวน  96 อัตรา บรรเทา
สาธารณภัย

จํานวน 96

อัตรา

รวม 4  โครงการ  -  - 10,730,000     10,730,000       10,730,000     10,730,000      -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค=
งบประมาณและที่ผ�านมา
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   2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห�

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได-รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โรงเรียนวัยใสเทศบาลนครนคร  - เพื่อช�วยเสริมสร-าง  - ผู-สูงอายุในชุมชน 500,000 500,000 500,000 500,000 ๑.ร-อยละของ  - เทศบาลนครนคร กองสวัสดิการ

ศรีธรรมราช สุขภาพของบุคคลใน จํานวน ๖๒ ชุมชน ความพึงพอใจ ศรีธรรมราชมีหลักสูตร สังคม

ชุมชนได- จํานวนรุ�นละ ๓๐ คน ในการจัด จัดตั้งโรงเรียนผู-สูงอายุที่

 - ทําให-สังคมผู-สูงอายุ กิจกรรมอยู� ได-มาตรฐาน

เปDนสังคมที่มีสุขภาพดี ในระดับดี-  - ผู-สูงอายุที่ผานการ

 ดีมาก อย�าง เรียนรู-จากโรงเรียน

น-อยร-อยละ ๘๐ ผู-สูงอายุเทศบาลนคร

๒ ร-อยละของ นครศรีธรรมราช

คุณภาพการ  - สามารถดูแลตนเองได-

ชี้วัดผู-สูงอายุ มีสุขภาพที่แข็ง

ที่ผ�านกิจกรรม แรง สมบูรณJ มีคุณภาพ

อยู�ในระดับดี ชีวิตที่ดี ไม�เปDนภาระ

อย�างน-อย ให-กับครอบครัวและสังคม

ร-อยละ ๘๐

วัตถุประสงคJโครงการที่
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได-รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 ศูนยJส�งเสริมสุขภาพและพัฒนา  - เพื่อส�งเสริมการรวม  - ส�งเสริมการจัด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  - ผู-สูงอายุใน  - ผู-สูงอายุมีการรวม กองสวัสดิการ

ศักยภาพของผู-สูงอายุ กลุ�มของผู-สูงอายุใน กิจกรรมต�างๆแก� ร�วมกิจกรรม กลุ�มเพื่อจัดกิจกรรม สังคม
การจัดกิจกรรมต�างๆ ผู-สูงอายุ ไม�น-อยกว�า ร�วมกัน
เช�น พิธีกรรมทางศาสนา จํานวน 300 คน 80%
อบรมสัมมนาแก�ผู-สูง
อายุในเขตเทศบาล

3 ส�งเสริมและพัฒนาการเรียนรู-  - เพื่อให-กลุ�มแม�วัยใส  - แม�วัยใสในชุมชน 200,000 200,000 200,000 200,000  - ร-อยละ  - กลุ�มแม�วัยใสได-รับ กองสวัสดิการ
ด-านการประกอบอาชีพ ได-รับความรู-ในการ จํานวน 100 คน ของจํานวน ความรู-ในการประกอบ สังคม
กลุ�มแม�วัยใส (มือใหม�) ประกอบอาชีพที่ แม�วัยใสที่ อาชีพที่เหมาะสม

เหมาะสม เข-าร�วม  - กลุ�มแม�วัยใสมีทาง
 - เพื่อส�งเสริมให-กลุ�ม กิจกรรม เลือกในการประกอบ
แม�วัยใสสามารถมี  - กลุ�มแม�วัยใสได-รับ
ทางเลือกในการ การเรียนรู-และพัฒนา
ประกอบอาชีพ อาชีพ
 - เพื่อให-กลุ�มแม�วัยใส  - กลุ�มแม�วัยใสได-รับ
ได-รับการเรียนรู-และ การเรียนรู-และพัฒนา
พัฒนาทางด-านสุขภาพ ทางด-านสุขภาพ
เศรษฐกิจ และสังคม เศรษฐกิจและสังคม
 - เพื่อส�งเสริมให-กลุ�ม  - กลุ�มแม�วัยใสได-รับ
แม�วัยใสได-รับการพัฒนา การพัฒนาคุณภาพชีวิต
คุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงคJ
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได-รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 อบรมอาสาสมัครดูแลผู-สูง  - เพื่อให-มีผู-ดูแลผู-สูง  - ผู-สูงอายุในเขต 350,000 350,000 350,000 350,000  - ผู-สูงอายุที่  - ผู-สูงอายุจะมีคนดู กองสวัสดิการ

อายุที่บ-าน (อผส.) อายุระยะยาว เทศบาลจํานวนไม� ต-องเข-าไป แลแทนลูกหลานหรือ สังคม
 - เพื่อให-มีคนประสาน น-อยกว�า 1,830 คน ดูแลใกล-ชิด สมาชิกในครอบครัว
งานระหว�างผู-สูงอายุกับ  - ผู-สูงอายุที่ต-องเข-า ได-รับการดู  - เทศบาลมีผู-ประสาน
เจ-าหน-าที่ด-าน ไปดูแลใกล-ชิด จํานวน แลจากอผส. งานข-อมูลเบื้องต-น
สาธารณสุข 305 คน 100% สําหรับผู-สูงอายุโดย
หรือแพทยJโรงพยาบาล  - ผู-สูงอายุทั่วไป เฉพาะ
 - เพื่อเปDนผู-ประสาน 1,525 คน  - ผู-สูงอายุมีคุณภาพ
งานข-อมูลเบื้องต-นของ  - จัดอบรม อผส. ชีวิตที่ดีขึ้น
ผู-สูงอายุกับเทศบาล ชุมชนละ 1 คน เพื่อ

ทราบบทบาท และ
หน-าที่

5 เสริมสร-างพัฒนาสภาพแวดล-อม  - อบรมสัมมนาภาค  - จัดสัมมนาผู- 100,000 100,000 100,000 100,000  - จํานวนผู-  - ภาคประชาชน กองสวัสดิการ
เอื้อต�อการดํารงชีวิตผู-สูงอายุ เอกชนเพื่อขอความ ประกอบการภาค เข-าอบรมมี ภาคเอกชน ให-ความ สังคม
ผู-พิการในสังคมในภาคเอกชน ร�วมมือปรับปรุงอาคาร เอกชนเพื่อให-ความรู- ความรู-ด-าน ร�วมมือในการปรับปรุง

/สถานประกอบการให- และขอความร�วมมือ พัฒนาสภาพ สภาพแวดล-อมที่เอื้อต�อ
เอื้อต�อการดํารงชีวิต ปรับปรุงสภาพ แวดล-อมที่ การดํารงชีวิตของผู-สูง
ของผู-สูงอายุ/ผู-พิการ แวดล-อมที่เอื้อต�อ เอื้อต�อการ อายุผู-พิการ

การดํารงชีวิต ดํารงชีพ
ของผู-สูงอายุ/ผู-พิการ ร-อยละ๗๐%

ที่ โครงการ วัตถุประสงคJ
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได-รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 เตรียมความพร-อมก�อนเข-าสู�วัย  - เพื่อเสริมสร-างความรู-  - ประชากรวัยก�อน 100,000 100,000 100,000 100,000  - ร-อยละของ  - กลุ�มเป�าหมายเกิด กองสวัสดิการ

ผู-สูงอายุ ความเข-าใจเกี่ยว ผู-สูงอายุ จํานวน จํานวนเป�า ความรู- ความเข-าใจ สังคม
กับการเปลี่ยนแปลง 100 คน หมายที่เข-า เกี่ยวกับการเปลี่ยน
ด-านร�างกาย อารมณJ ร�วมกิจกรรม แปลงด-านร�างกาย 
และสังคมก�อนสู�วัย อารมณJ และสังคม 
ผู-สูงอายุ ก�อนสู�วัยผู-สูงอายุ
 - เพื่อส�งเสริมและ  - กลุ�มเป�าหมายได-รับ
พัฒนาศักยภาพผู-สูงอายุ การส�งเสริมและ
ในการช�วยเหลือตนเอง พัฒนาศักยภาพผู-สูงอายุ
และสังคม ในการช�วยเหลือ
 - เพื่อสนับสนุนให- ตนเองและสังคม
องคJกรปกครอง  - องคJกรปกครองส�วน
ส�วนท-องถิ่นและหน�วย ท-องถิ่นและหน�วย
งานที่เกี่ยวข-องเห็น งานที่เกี่ยวข-องเห็นความ
ความสําคัญของการ สําคัญของการ
พัฒนาคุณภาพใน พัฒนาคุณภาพในช�วง
ช�วงเข-าสู�วัยผู-สูงอายุ เข-าสู�วัยผู-สูงอายุ

7 อบรมและฟVWนฟูศักยภาพในการ  - ส�งเสริมและฟVWนฟู  - อบรมให-ความรู-คน 100,000 100,000 100,000 100,000  - คนพิการ  - คนพิการสามารถ กองสวัสดิการ
ประกอบอาชีพของคนพิการใน ศักยภาพของคนพิการ พิการผู-ดูแลคนพิการ ในเขต ประกอบอาชีพได-ตาม สังคม
เขตเทศบาล ได-ประกอบอาชีพตาม จํานวน 100 คน เทศบาลเข-า ความถนัด

ความถนัด อบรมไม�น-อย  - คนพิการเข-าถึงการ
 - เพื่อให-คนพิการ กว�า 80% บริการของภาครัฐ
สามารถเข-าถึงบริการ อย�างเท�าเทียมกัน
ของภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงคJ
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได-รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 ติดตามเยี่ยมบ-านส�งเสริมอาชีพ  - เพื่อติดตามเยี่ยมบ-าน  - ผู-ด-อยโอกาส 50,000 50,000 50,000 50,000  - ผู-ต-องขังที่  - เทศบาลดําเนินการ กองสวัสดิการ

และการมีรายได-ของผู-ด-อย ผู-ด-อยโอกาสประเภท ประเภท ได-รับการ ตามข-อตกลงร�วมกัน สังคม
โอกาส ผู-ต-องขังที่ได-รับการ ผู-ต-องขังที่ได-รับการ ปล�อยตัวได- ระหว�างกรมราชทัณฑJ 

ปล�อยตัวเข-าอาศัยในเขต ปล�อยตัวที่มีภูมิลําเนา รับการ กรมส�งเสริมการปกครอง
เทศบาลตามข-อตกลง และอาศัยอยู�ในเขต ติดตามเยี่ยม ท-องถิ่นและกรมแรงงาน
ร�วมระหว�างกรม เทศบาลฯย-อนหลัง บ-าน 100%  - ส�งเสริมอาชีพให-กับ
ราชทัณฑJกับกรม 2 ปZถึงป[จจุบัน ผู-ด-อยโอกาสในเขต
ส�งเสริมฯ เทศบาล 
 - เพื่อส�งเสริมอาชีพและ  - เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
การมีรายได-หลังได- ของผู-ด-อยโอกาส
รับการปล�อยตัว ประเภทผู-ต-องขังที่ได-
 - เป\ดอบรมส�งเสริม รับการปล�อยตัวให-มี
อาชีพและการทํา
มาหากิน

9 จัดหากายอุปกรณJ  - เพื่อช�วยเหลือผู-สูงอายุ  - สงเคราะหJผู-สูงอายุ 50,000 50,000 50,000 50,000  - ผู-สูงอายุ  - ผู-สูงอายุ/ผู-พิการ กองสวัสดิการ
สําหรับผู-พิการ/ /ผู-พิการที่ยากไร- ผู-พิการที่ยากไร-ใน ผู-พิการที่ขอรับ สามารถดําเนินชีวิต สังคม
ผู-สูงอายุที่ยากไร- โดยจัดหากายอุปกรณJให- ชุมชน กายอุปกรณJ ประจําวันได-สะดวก

ได-รับกาย มากขึ้น
อุปกรณJ 100%

10 สงเคราะหJครอบ  - สงเคราะหJผู-ประสบ  - ช�วยเหลือ 400,000 400,000 400,000 400,000  - จํานวนผู-  - ได-ช�วยเหลือและ กองสวัสดิการ
ครัวผู-ประสบภัย ภัยต�างๆและผู-ยาก สงเคราะหJผู- ยากไร-และ สงเคราะหJศพผู-ยากไร- สังคม
และผู-ยากไร-ในชุมชน ไร-ในชุมชน ประสบภัยและ ผู-ประสบภัยที่ ในชุมชน และผู-ประสบ

ผู-ยากไร-ในชุมชน ขอรับการ ภัยต�างๆ ได-
ช�วยเหลือได-
รับการช�วย
เหลือ 100%

ที่ โครงการ วัตถุประสงคJ
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได-รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 ช�วยเหลือประชาชน  - ช�วยเหลือประชาชน  - ช�วยเหลือสงเคราะหJ 30,000 30,000 30,000 30,000  - ผู-ยากไร-ที่  - สามารถช�วยเหลือด-าน กองสวัสดิการ

ยากไร-ด-านการรักษาพยาบาล ที่ยากไร-ด-านการรักษา ประชาชนและ ขอรับความ การรักษาพยาบาลแก� สังคม
และการนําผู-ป]วยส�งต�อ พยาบาลและส�งต�อ ครอบครัวผู-ยากไร- ช�วยเหลือ ประชาชนที่ยากไร-

โรงพยาบาลและส�งต�อ ในชุมชนในเรื่องการ ได-รับการ
โรงพยาบาลของรัฐ รักษาพยาบาล ช�วยเหลือ 

100%

12 โครงการจัดลานกีฬาที่เอื้อต�อ  - เพื่อช�วยเหลือผู-พิการ  - จัดทําป�ายสัญลักษณJ 20,000 20,000 20,000 20,000  - จํานวน  - ผู-พิการได-รับความ กองสวัสดิการ
ผู-พิการในชุมชน ที่ต-องการออกกําลังกาย และจัดหาลานกีฬา ชุมชนที่มีลาน สะดวกมากขึ้น สังคม

แก�ผู-พิการ กีฬาที่ที่เอื้อ
ต�อผู-พิการ

13 จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน  - เพื่อสนับสนุนให-  - สนับสนุนเงินทุน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000  - สมาชิก  - กองทุนมีทุนสํารอง กองสวัสดิการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชุมชนมีกองทุน สําหรับเปDนสวัสดิการ กองทุน สําหรับจัดสวัสดิการ สังคม

สวัสดิการชุมชนที่ ประชาชนตามมติ 14,100 ราย ให-กับสมาชิกกองทุน
ช�วยเหลือเกื้อกูลกัน คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
ตามนโยบายของรัฐ  29 มิถุนายน 2553

โดยสมทบงบประมาณ
เข-ากองทุนสวัสดิการ
ชุมชน อัตรา 1:1:1
มีสมาชิก 14,100
ราย

รวม 13  โครงการ  -  - 5,900,000       5,900,000         5,900,000       5,900,000        -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงคJ
งบประมาณและที่ผ�านมา
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   2.4 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมสัมมนา  - เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิด พนักงานเทศบาล ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จํานวน บุคลากรปรับเปลียน กองสวัสดิการ

เพื่อพัฒนาศักยภาพ วิธีการทํางาน ผู+รับจ+างกอง ๑ ครั้ง วิธีคิด วิธีการทํางาน สังคม

บุคลากร ของบุคลากร สวัสดิการสังคมคณะ ให+มีประสิทธิภาพ

ให+มีประสิทธิภาพยิ่งขี้น ผู+บริหารเทศบาล ยิ่งขึ้น

2 โครงการสภาเด็กและ  - เพื่อให+มีองคBกรกลาง คณะบริหารสภาเด็ก ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชน เด็กและเยาวชนมี กองสวัสดิการ

เยาวชนในระดับเทศบาล ของเด็กในการขับเคลื่อน และเยาวชน/ ในชุมชน ความสามัคคีในการ สังคม

กําหนดกิจกรรมและ สมาชิกเด็กเยาวชน ทั้ง ๖๒ งานร�วมกัน แก+ปGญหา

ดําเนินกิจกรรมตาม เทศบาลนคร ชุมชน ของเด็กด+วยเด็กเอง

ความต+องการของเด็ก นครศรีธรรมราช

3 โครงการพัฒนาและ  - เพื่อให+ประสิทธิภาพ คณะกรรมการชุมชน ๕๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ประชาชน ๑. ชุมชนและเทศบาล กองสวัสดิการ

สนับสนุนการทํางาน การดําเนินงานของ คณะกรรมการต�างๆ ในเขต มีแนวทางในการดําเนิน สังคม

ขององคBกรชุมชน คณะกรรมการชุมชน ในชุมชนเทศบาลนคร เทศบาล งานไปทิศทางเดียวกัน

และคณะกรรมการต�างๆ นครศรีธรรมราช ทั้ง ๖๒ ๒. การดําเนินงานของ

เปMนไปตามเป�าหมาย ชุมชน คณะกรรมการชุมชนและ

 - เพื่อให+การดําเนินงาน คณะกรรมการต�างๆ
ของคณะกรรมการชุมชน มีประสิทธิภาพมากขึ้น
และคณะกรรมการต�างๆ
เปMนไปทิศทางเดียวกัน

ที่ โครงการ วัตถุประสงคB
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการส�งเสริมสุขภาพ  - เพื่อให+ประชาชนทุกเพศ เด็กและเยาวชนตลอด ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน ๑. ประชาชนทุกเพศ กองสวัสดิการ

และการแข�งขันกีฬาชุมชน ทุกวัย มีพื้นที่ในการออก จนประชาชนทุกเพศ ในเขต ทุกวัย ได+ตระหนักและ สังคม

กําลังกายและเล�นกีฬา ทุกวัยในชุมชน เทศบาลทั้ง เห็นความสําคัญของการ

 - เพื่อสร+างความสามัคคี ๖๒ ชุมชน ออกกําลังกายด+วยการ

ในหมู�คณะ รู+จักการสร+าง เล�นกีฬา

ทีมเพื่อความสําเร็จ ๒. กีฬาสามารถพัฒนา

 - เพื่อให+กิจกรรมกีฬา ศักยภาพด+านร�างกาย

เปMนสื่อกลางสร+างความ จิตใจ สติปGญญา และ

เข+มแข็ง สังคมให+แก�ทุกกลุ�ม ทุกวัย

5 โครงการจัดกิจกรรม  - เพื่อส�งเสริมปลูกฝGง ฝRกอบรมหรือส�งเสริม ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ การประสาน ๑.ชุมชนได+รับความรู+ กองสวัสดิการ

ชุมชนเพื่อส�งเสริม ให+เด็กและเยาวชนได+ การจัดกิจกรรม งานสามารถ ความเข+าใจในวิธีปฏิบัติ สังคม

ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม ร�วมสืบสานประเพณี ประเพณี ศาสนา ตอบสนอง และคําสอนของศาสนา

และการท�องเที่ยว และวัฒนธรรมท+องถิ่น วัฒนธรรมและ ความต+อง ๒. ชุมชนมีส�วนร�วมในการ
 - เพื่อส�งเสริมวิธีปฏิบัติ การท�องเที่ยว การของ ทํานุบํารุงรักษาประเพณี
ทางศาสนาให+เด็กและ ให+แก�องคBกรชุมชน ชุมชน ศาสนา และวัฒนธรรม
เยาวชนยืดถือปฏิบัติได+ 80% อันดีงามท+องถิ่นให+คงอยู�
อย�างถูกต+อง สืบไปและสิ่งแวดล+อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงคB
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการส�งเสริม  - เพื่อเผยแพร�ผลงาน จัดเวทีการแสดงของ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ การประสาน ๑.ประชาชนได+รับทราบ กองสวัสดิการ

แม�บ+านและเยาวชน ข+อมูลข�าวสารและ องคBกรชุมชนในเขต งานสามารถ ข+อมูลข�าวสารและผลงาน สังคม
จัดกิจกรรมงาน การบริหารงาน เทศบาลฯโรงเรียน ตอบสนอง ของเทศบาลฯ
ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ  - เพื่อส�งเสริมความ ศูนยBพัฒนาเด็กเล็กและ ความต+อง ๒. ชุมชนได+มีโอกาสแสดง

สัมพันธBอันดีงามระหว�าง การเผยแพร�ข+อมูล การของ ออกและร�วมกันอนุรักษB
ชุมชน โรงเรียนและ ข�าวสารใหม�ๆ ผลงาน ชุมชน งานประเพณีท+องถิ่นสืบไป
เทศบาลฯ ของเทศบาลฯ ระยะ 80% ๓. เผยแพร�จําหน�ายสินค+า
 - เพื่อส�งเสริมให+ประชาชน เวลา 6 วัน 6 คืน ชุมชน มีรายได+เพิ่มขั้น
และเยาวชนกล+าแสดงออก

7 โครงการรักษาสิ่งแวดล+อมและ  - เพื่อให+เด็ก เยาวชน เด็ก เยาวชน ผู+นํา 150,000 200,000 200,000 250,000  - ระบบนิเวศ  - เด็ก เยาวชน ผู+นําและ กองสวัสดิการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ผู+นําและคณะกรรมการ และคณะกรรมการ ทางแหล�งน้ํา คณะกรรมการได+รับ สังคม

ชุมชนมีความรู+และ ชุมชนและประชาชน คูคลองได+รับ ความรู+ถึงแนวทางการ
แนวทางในการอนุรักษB ในเขตเทศบาล การดูแลรักษา อนุรักษBทรัพยากร
ทรัพยากรธรรมชาติ  - ประชาชน ธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม
และสิ่งแวดล+อม และองคBกร ในเขตเมือง
 - เพื่อปลูกจิตสํานึก ต�างๆ มีส�วน  - ประชาชนมีจิตสํานึก 
และสร+างกระบวนการ ร�วมในการ และเกิดกระบวน-
การมีส�วนร�วมของ ดูแลรักษา การมีส�วนร�วมในกิจกรรม
ประชาชนในการ สิ่งแวดล+อม ที่ลดปGญหาสิ่งแวดล+อม
จัดกิจกรรม และทรัพยากร และการอนุรักษBแหล�งน้ํา
ที่ลดปGญหาสิ่งแวดล+อม ธรรมชาติ ในเขตเมือง
ในเขตเมือง  - ระบบนิเวศแหล�งน้ํา
 - เพื่อฟ[\นฟูและรักษา /คูคลองในเขตเมืองได+
ระบบนิเวศแหล�งน้ํา รับการดูแลรักษา
คูคลองในเขตเมือง และฟ[\นฟู

ที่ โครงการ วัตถุประสงคB
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการฝRกอบรมส�งเสริมและ  - เพื่อส�งเสริมและ ประชาชน /องคBกร / 200,000 200,000 300,000 300,000  - ผู+ว�างงาน  - กลุ�มอาชีพต�างๆ กองสวัสดิการ

พัฒนาอาชีพให+กับประชาชน สนับสนุนการเรียนรู+ กลุ�มอาชีพ/ผู+ว�างงาน ได+มีอาชีพมี ในชุมชนได+รับการ สังคม

ในเขตเทศบาล ของชุมชนตามแนว และผู+สนใจในเขต รายได+เลี้ยง ส�งเสริมและมีการ

ทางเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาล ตนเองและ แลกเปลี่ยนความรู+

 - เพื่อส�งเสริมให+ ครอบครัว เพื่อการสร+างงาน 

เกิดการสร+างรายได+  - กลุ�มอาชีพ สร+างอาชีพ สร+างรายได+

และเงินทุนหมุนเวียน ดั้งเดิมได+รับ  - ผู+ว�างงาน ผู+ตกงาน 

ภายในชุมชน การพัฒนา มีอาชีพรองรับสามารถ

 - เพื่อเพิ่มศักยภาพและ ทักษะความรู+ บรรเทาความเดือดร+อน

ขีดความสามารถของ ความสามารถ ทางด+านเศรษฐกิจ 

กลุ�มอาชีพในเขต ทางด+านอาชีพ และเกิดการเรียนรู+ร�วม

เทศบาลให+มี กันในชุมชน 

ประสิทธิภาพ สามารถ

พึ่งตนเองได+ มีภูมิคุ+มกัน

ต�อการเปลี่ยนแปลง

ของระบบเศรษฐกิจ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงคB

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการสํารวจและจัดเก็บ  - เพื่อนําข+อมูลไปใช+ ครัวเรือนในชุมชน 150,000 150,000 150,000 150,000 ร+อยละ 50  - ได+ข+อมูลสําหรับ กองสวัสดิการ

ข+อมูลความจําเปMน เปMนเครื่องมือในการ เขตเทศบาลนคร- ของครัวเรือน ใช+เปMนเครื่องมือในการ สังคม

พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน กําหนดนโยบายการ นครศรีธรรมราช ในเขตเทศบาล กําหนดนโยบายการ

ในเขตเทศบาล พัฒนา การจัดทําแผน ทั้ง 62 ชุมชน ได+รับการ พัฒนา การจัดทํา

พัฒนาชุมชนและ สํารวจและ แผนชุมชนและแผน

แผนพัฒนาท+องถิ่น จัดเก็บข+อมูล พัฒนาท+องถิ่น

 - เพื่อนําข+อมูลไป ความจําเปMน  - ได+ข+อมูลประกอบการ

ใช+ประกอบการแก+ไข พื้นฐาน แก+ไขปGญหาได+ตรงกับ

ปGญหาและพัฒนา ความต+องการของ

คุณภาพชีวิตของ ประชาชน

ประชาชนได+ตรงกับ

สภาพปGญหาและ

ความต+องการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงคB
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อเสริมสร+าง สมาชิกกลุ�มสตรี 300,000 300,000 400,000 400,000  - กลุ�มสตรี  - สตรีในชุมชนได+รับ กองสวัสดิการ

องคBกรสตรีในเขตเทศบาล ศักยภาพในการพัฒนา เทศบาลนคร- ในชุมชนได+มี การส�งเสริมด+าน สังคม
ตนเองของสตรีให+เปMนที่ นครศรีธรรมราช ส�วนร�วมใน ความสามารถและพัฒนา
ยอมรับในชุมชน และองคBกรสตรีอื่นๆ กิจกรรมและ ศักยภาพในด+านต�างๆ
และสังคม ในชุมชน ขับเคลื่อนการ เปMนต+นแบบในการพัฒนา

 - เพิ่มเสริมสร+างความรู+ พัฒนาชุมชน ตนเอง  เพื่อขยายผลแก�

ทักษะและเพิ่มขีด และสังคม สตรีกลุ�มอื่นๆ 

ความสามารถต�อการ  - สตรีและองคBกรสตรี

พัฒนาสตรีในการบริหาร ในทุกระดับมีความ

จัดการองคBกรสตรี เข+มแข็ง พร+อมเปMนฐาน

ให+มีประสิทธิภาพ ในการผลักดัน

 - เพื่อกระตุ+นให+สตรีมี การขับเคลื่อนการพัฒนา

ความรู+ ความสามารถ และพร+อมช�วยเหลือสังคม

และเปMนต+นแบบในการ ในทุกๆ ด+านและทุกระดับ 

พัฒนาคน เพื่อขยายผล

แก�สตรีกลุ�มอื่นๆ ในชุมชน

 - เพื่อพัฒนาและสร+าง

ความเชื่อมั่นให+สตรี

มีความเข+มแข็ง เปMนฐาน

พลังในการขับเคลื่อน
กิจกรรมในการแก+ไข
ปGญหาชุมชนและสังคม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงคB
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการเสริมสร+างความ  - เพื่อสร+างความรัก  สมาชิกครอบครัว 300,000 300,000 400,000 400,000  - ครอบครัว  - สามารถสร+างความ กองสวัสดิการ

เข+มแข็งของสถาบันครอบครัว และสร+างสัมพันธภาพ  (พ�อ/แม�/ลูก/ปู_/ย�า ในชุมชนเขต สัมพันธBที่ดีให+เกิดขึ้น สังคม

ในเขตเทศบาล ที่ดีระหว�างสมาชิก  ตา/ยาย  ฯลฯ ) เทศบาล ได+ ในครอบครัว 

ในครอบครัว  ในเขตเทศบาล ร�วมกิจกรรม  - สมาชิกในครอบครัว

 - เพื่อให+สมาชิกใน  นครนครศรีธรรมราช เพื่อสร+าง ได+รับการปลูกฝGง

ครอบครัวได+ตระหนักถึง สัมพันธภาพ จิตสํานึกที่ดี และรู+จัก

ความสําคัญของสถา และสามารถ บทบาทหน+าที่ของตนเอง

สถาบันครอบครัว ซึ่งเปMน เฝ�าระวังปGญหา  - ครอบครัวมีภูมิคุ+มกัน

สถานบันฐานรากในการ สังคมที่จะ กับปGญหาต�างๆ เช�น

พัฒนาชุมชนและสังคม ส�งผลกระทบ ปGญหายาเสพติด 

 - เพื่อส�งเสริมการมี ต�อสถาบัน ปGญหาครอบครัว

ส�วนร�วมในการรับผิดชอบ ครอบครัว แตกแยก ปGญหาท+อง

ต�อสังคม และแก+ไข ก�อนวัยอันสมควร

ปGญหาต�างๆ ที่อาจจะ

ส�งผลต�อสถาบันครอบครัว 

ที่ โครงการ วัตถุประสงคB
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการป�องกันและแก+ไข  - เพื่อให+เกิดกลไก เด็กและเยาวชน 50,000           50,000             50,000           50,000           เด็กและเยาวชน  - เกิดกลไกในการ กองสวัสดิการ

ปGญหายาเสพติด ระบบงาน และกระบวน ทั้งในสถานศึกษา กลุ�มเสี่ยงได+ สร+างภูมิคุ+มกันและ สังคม

การสร+างเสริมภูมิคุ+มกัน และนอกสถานศึกษา รับความรู+ และ ป�องกันยาเสพติดใน

และป�องกันยาเสพติดใน ในชุมชนเขตเทศบาล มีภูมิคุ+มกัน กลุ�มเยาชนในชุมชน

กลุ�มเยาวชนในชุมชน นครนครศรีธรรมราช ต�อสิ่งเสพติด นอกสถานศึกษาและ

ทั้งในสถานศึกษาและ ให+โทษ ในสถานศึกษาอย�างชัดเจน 

นอกสถานศึกษา  - สร+างภูมิคุ+มกันและ

 - เพื่อสร+างภูมิคุ+มกัน ป�องกันปGญหายาเสพติด

และป�องกันปGญหา ในกลุ�มเยาวชนในชุมชน

ยาเสพติดในกลุ�มเยาวชน นอกสถานศึกษาและ

ไม�เข+าไปเกี่ยวข+อง ในสถานศึกษา

และห�างไกลจากยาเสพติด  - กลุ�มเยาวชนได+มี

 - เพื่อให+กลุ�มเยาวชนใน ส�วนร�วมในการป�องกัน

ชุมชนได+มีส�วนร�วม เฝ�าระวังและแก+ไข

ในการป�องกัน ปGญหายาเสพติด

เฝ�าระวังและแก+ไข

ปGญหายาเสพติด

ที่ โครงการ วัตถุประสงคB

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการเทศบาลพบประชาชน  - เพื่อได+มีโอกาสพบปะ ออกหน�วยบริการ 500,000         500,000           600,000         600,000         ประชาชนใน ประชาชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ

เพื่อบริการและพัฒนา กับประชาชนและรับ เคลื่อนที่ในเขต ชุมชนทั้ง 62 นครนครศรีฯได+รับบริการ สังคม

ฟGงข+อปGญหาต�างๆ เทศบาลนครนครศรี- ชุมชนได+รับ ด+านต�างๆ จากเทศบาล

ที่เกิดขึ้นในชุมชน ธรรมราช บริการจาก อย�างทั่วถึง และมี

 - เพื่อร�วมกับชุมชนใน ทั้ง 62 ชุมชน เทศบาลนคร ส�วนร�วมในการดูแล

การพัฒนาสิ่งแวดล+อม นครศรีฯ พัฒนาชุมชนของตนเอง 

และแก+ไขปGญหาต�างๆ อย�างทั่วถึง ก�อให+เกิดความร�วมมือ

ในชุมชน ระหว�างเทศบาลและ

 - เพื่อให+ประชาชนที่ ประชาชนในการแก+ไข

เข+าร�วมกิจกรรมได+รับ ปGญหาภายในชุมชน 

บริการด+านต�างๆ 

จากเทศบาลอย�างทั่วถึง

 - เพื่อเปMนการสร+าง

รายได+เสริมให+กับ

ประชาชนในชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงคB
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการสัมมนาและพัฒนา  - เพื่อให+ผู+นําชุมชน ผู+นําชุมชนและ 2,000,000       2,000,000        3,000,000       3,000,000       ผู+นําและ  - ผู+นําชุมชนและ กองสวัสดิการ

ศักยภาพชุมชน และคณะกรรมการ คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการ คณะกรรมการชุมชน สังคม

ชุมชนได+ศึกษาเรียนรู+ ในเขตเทศบาลนคร ชุมชน ทั้ง 62 ได+รับความรู+ และ

และสัมผัสกับ นครศรีธรรมราช ชุมชนได+นํา ประสบการณBนํามาปรับ

ประสบการณBสิ่งแวดล+อม ความรู+ ทักษะ ใช+ให+เกิดประโยชนB

วิทยาการและแหล�ง และ ต�อตนเองและชุมชน

เรียนรู+ที่แปลกใหม� ประสบการณB  - ผู+นําชุมชน  

 - เพื่อให+ผู+นําชุมชนและ จากการฝRก คณะกรรมการชุมชน

คณะกรรมการชุมชน อบรมและ คณะผู+บริหารและ

ได+มีโอกาสพบปะ เรียนรู+นํา ผู+ปฏิบัติงานด+านการ

แลกเปลี่ยน สร+างความรัก มาพัฒนา พัฒนาชุมชนได+มีโอกาส

ความสามัคคี อันจะนํา และปรับใช+ ในการพบปะ และ

ไปสู�การประสานความ ในชุมชนของ สรุปผลการดําเนินการ

ร�วมมือในการจัด ตนเอง ในการพัฒนาก�อให+

กิจกรรมของชุมชน เกิดเครือข�ายการ

กับเทศบาล ทํางานร�วมกัน 
 - เพื่อสร+างขวัญและ  - ผู+นําชุมชน มีขวัญ
กําลังใจในการ และกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานด+วยความ ปฏิบัติงานด+วยความ
เสียสละแก�องคBกรชุมชน ทุ�มเทและเสียสละ

ที่ โครงการ วัตถุประสงคB

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการพัฒนาและฝRกอบรม  - เพื่อให+องคBกรชุมชน อาสาสมัครพลัง 500,000         600,000           700,000         800,000          - ชุมชน  - ชุมชนมีส�วนร�วมใน กองสวัสดิการ

อาสาสมัครพลังแผ�นดินเอาชนะ ได+มีบทบาทและมี แผ�นดินเอาชนะ เข+มแข็งมี การดําเนินการแก+ไข สังคม

ยาเสพติดและสมัชชาชุมชน ส�วนร�วมในการดําเนิน ยาเสพติดและสมัชชา ภูมิคุ+มกันต�อ ปGญหาและเอาชนะ

ในเขตเทศบาล การแก+ไขปGญหายาเสพติด ชุมชนในเขตเทศบาล ปGญหา ยาเสพติด

 - เพื่อเปMนการทบทวน ทั้ง 62 ชุมชน ยาเสพติด  - ชุมชนปลอดจากผู+ค+า

แนวทางการดําเนินงาน ผู+ค+า ผู+เสพ และผู+เสพ

ในการป�องกันและแก+ไข และกลุ�มลดมี  - อาสาสมัครและสมัชชา

ปGญหายาเสพติด อัตราลดลง ที่ผ�านการฝRกอบรม 

 - เพื่อเสริมสร+างองคBกร สามารถเผยแพร�ความรู+

ชุมชนให+เข+มแข็ง และเปMนแกนนําใน

ปลอดจากผู+ค+า ผู+เสพ ขยายผลการแก+ไขปGญหา

ยาเสพติดอย�างยั่งยืน ยาเสพติดในชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงคB

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อให+กลุ�ม/องคBกร คณะกรรมการและ 600,000         700,000           800,000         900,000         ชุมชนเข+มแข็ง  - กลุ�ม/องคBกรศาสนา กองสวัสดิการ

เครือข�ายองคBกรด+านศาสนาใน ศาสนาในชุมชนเกิดการ กลุ�มองคBกรศาสนา และเกิดการ ในชุมชน ได+รับความรู+ สังคม

เขตเทศบาล แลกเปลี่ยน เรียนรู+ ในเขตเทศบาล พัฒนาท+องถิ่น และประสบการณBใหม�ๆ 

มีทักษะชีวิตเกิดทัศนคติ โดยใช+หลัก  - ผู+บริหาร เจ+าหน+าผู+

เชิงบวกในการอยู�ร�วมกัน ศาสนาเปMน ปฏิบัติงานและ

ในสังคม แนวทาง กลุ�มองคBกรศาสนาใน

 - เพื่อให+กลุ�ม/องคBกร ในการ ชุมชน ได+ร�วมกิจกรรม

ศาสนาในชุมชน ขับเคลื่อน ก�อให+เกิดความรัก

ได+มีโอกาสพบปะ ความสามัคคีและเปMน

แลกเปลี่ยน สร+างความรัก เครือข�ายการทํางาน

ความสามัคคี อันนําไป ร�วมกัน

สู�การประสานความ  - กลุ�ม/องคBกรศาสนา

ร�วมมือในการจัดกิจกรรม ในชุมชน มีขวัญกําลังใจ

ระหว�างชุมชน ในการปฏิบัติงานด+วย

 - เพื่อสร+างขวัญและ ความทุ�มเทและเสียสละ

กําลังใจในการ

ปฏิบัติงานด+วยความ

เสียสละแก�องคBกรชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงคB
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการปรับปรุง  - เพื่อปรับปรุงเปMนศูนยB  - ปรับปรุงซ�อมแซม 98,000           - - - จํานวน 1 รายการ  - ทรัพยBสินของทางราชการกองสวัสดิการ

อาคารศูนยBOTOP นครศรี การเรียนรู+ชุมชนด+านอาชีพ หลังอาคารศูนยB ได+รับการดูแลรักษาให+อยู�ใน สังคม

ธรรมราช (ชั้น ๒) และศูนยBแสดงจําหน�าย แสดงสินค+า OTOP  สภาพที่พร+อมใช+งาน 

ผลิตภัณฑBชุมชนและ นครศรีธรรมราช  - เทศบาลฯ สามารถใช+พื้นที่

สินค+าภูมิปGญญาท+องถิ่น โดยทําการซ�อมแซม ของอาคารดําเนินโครงการ

รอยรั่วซึมหลังคา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

อาคาร ประชาชนในเขตเทศบาล 

พื้นที่ครอบคลุม โดยจัดเปMนศูนยBการเรียนรู+

ไม�น+อยกว�า 100 ชุมชนด+านอาชีพและศูนยB

ตารางเมตร แสดงจําหน�ายผลิตภัณฑB

 - ปรับปรุงระบบ 80,000           - - - จํานวน 1 ชุมชนและสินค+าภูมิปGญญา

น้ําประปาและระบบ รายการ ท+องถิ่น

ท�อส�งน้ํา

 - ปรับปรุงซ�อมแซม 80,000           - - - จํานวน 1 

ระบบไฟฟ�าภายใน รายการ 

อาคาร 

รวม 17  โครงการ  -  - 10,808,000     11,600,000       13,900,000     14,850,000      -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงคB
งบประมาณและที่ผ�านมา
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ผ. 01
ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่  4 พัฒนาคน  ชุมชนและสังคมให$น%าอยู%
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

3.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$าน  ด$านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ  และประเพณี
 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการบริหารจัดการ 1. เพื่อผลิตกิจกรรม 1. ผลิตกิจกรรม 602,700 602,700 602,700 602,700 จํานวนผู,เข,าใช, 1. ผลิตกิจกรรม กองวิชการ

หอศิลป8ร�วมสมัย โครงการส�งเสริมการ โครงการส�งเสริมการ บริการหอศิลป8 โครงการส�งเสริมการ และแผนงาน
เมืองคอน เรียนรู,แก�นักเรียน เรียนรู,แก�นักเรียน ร�วมสมัย เรียนรู,แก�นักเรียน 

นักศึกษา และ นักศึกษา และ เมืองคอน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป ประชาชนทั่วไป ประชาชนทั่วไป
2. เพื่อเป=นสถานที่ 2. เป=นสถานที่ 2. เป=นสถานที่
เรียนรู,  ให,นักเรียน เรียนรู,  ให,นักเรียน เรียนรู,  ให,นักเรียน 
นักศึกษา และ นักศึกษา และ นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป ประชาชนทั่วไป ประชาชนทั่วไป
3. เพื่อจัดหา/จัดซื้อ 3.จัดหา/จัดซื้อ 3. จัดหา/จัดซื้อ
ครุภัณฑE ครุภัณฑE ครุภัณฑE

3.1 บอรEดชนิดมีล,อ
สามารถเคลื่อนย,ายได,

ที่ โครงการ วัตถุประสงคE
งบประมาณและที่ผ�านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท$องถิ่นสี่ป5 (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องค�กรปกครองส%วนท$องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



128

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ขนาด 
40x180x240 ซม.
โครงทําด,วยเหล็กกล�อง

ขนาด 1x1x1.2 mm

หุ,มไม,อัด หนา10
มม.(MBF)
รอบ 5 ด,าน
หุ,มพรมขนเรียบ
สีเทาดํา
1 ชิ้น  5 ด,าน
มีรางอลูมิเนียม
ติดขอบบน 2  ด,าน
ใช,สําหรับแขวน
ชิ้นงาน จํานวน 2 ตัว
3.2 ชั้นไม,ยางพารา
 5 ชั้นขนาด
w68xD32xH16 cm
ชนิดพับได, 
3.3 เก,าอี้ไม,ยาว
ขาเหล็ก ไม�มีพนักพิง
ขนาด
45×240×45 cm

จํานวน 2 ตัว
3.4 ม�านม,วนทึบแสง
ชนิดผ,า
ขนาด 180x294

ที่ โครงการ วัตถุประสงคE
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการบริหารจัดการ 1. เพื่อผลิตกิจกรรม 1. ผลิตกิจกรรม 2,935,790 2,935,790 2,935,790 2,935,790 จํานวนผู,เข,าใช, 1. ผลิตกิจกรรม กองวิชการ

อุทยานการเรียนรู,ฯ โครงการส�งเสริมการ โครงการส�งเสริมการ บริการอุทยาน โครงการส�งเสริมการ และแผนงาน
เรียนรู,แก�นักเรียน เรียนรู,แก�นักเรียน การเรียนรู,ฯ เรียนรู,แก�นักเรียน 
นักศึกษา และ นักศึกษา และ นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป ประชาชนทั่วไป ประชาชนทั่วไป
2. เพื่อเป=นสถานที่ 2. เป=นสถานที่ 2. เป=นสถานที่
เรียนรู,  ให,นักเรียน เรียนรู,  ให,นักเรียน เรียนรู,  ให,นักเรียน 
นักศึกษา และ นักศึกษา และ นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป ประชาชนทั่วไป ประชาชนทั่วไป
3. เพื่อจัดหา/จัดซื้อ 3.จัดหา/จัดซื้อ 3. จัดหา/จัดซื้อ
ครุภัณฑE ครุภัณฑE ครุภัณฑE

3.1  ชุดเครื่องเสียง
-แอมป8ขยายเสียง 
ยี่ห,อ MUSIC PB 400
จํานวน 1 ชุด
ไมคEลอยคู� ชนิดมือถือ 
 ยี่ห,อ Pro BurotBOH 
BT 888A จํานวน 1 ชุด
(ประจําห,องประชุม)
3.2 เครื่องปรับอากาศ
ยี่ห,อสตารEแอรE
ขนาด 60,000 BTU
ประจําห,องอาหาร 
จํานวน  1  เครื่อง

ที่ โครงการ วัตถุประสงคE
งบประมาณและที่ผ�านมา



130

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3.3 เครื่องปรับอากาศ
ยี่ห,อสตารEแอรE
ขนาด 60,000 BTU
ประจําห,องประชุม
จํานวน  1  เครื่อง
3.4 เครื่องปรับอากาศ
ยี่ห,อสตารEแอรE
ขนาด 60,000 BTU
ประจําห,องสมาธิไอที
จํานวน  1  เครื่อง
3.5 ตู,แอมป8
ยี่ห,อ XXLรุ�น Po12T8

ชุดตู,ลําโพงพร,อม
ไมคEไร,สายชนิดมีหูหิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง
3.6ทีวีโซนี่ รุ�นBravia
FHD LED
KDL-40W650D:IY
คุณลักษณะพื้นฐาน
ขนาดทีวี 40 นิ้ว
มีขาตั้งความละเอียด
 Full HD
(1920 x 1080)
 มีWi-Fi ในตัว

ที่ โครงการ วัตถุประสงคE
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-ระบบรีโมทคอนโทรล
(RMT-TX201P)
จํานวน 1 เครื่อง
3.7 โซฟาบุหนังสีม�วง
รุ�นM-1ขนาด
จํานวน 1 ชุด
3.8 โตmะกลางไม,
TOPกระจกฝ�ารุ�นT5G
 60
ขนาด 
w60xD60xH40 cm
จํานวน 1 ชุด
3.9 โซฟา รุ�น 38181

บุหนังขาไม,รุ�นP-19
ขนาด w197x D75 
x H 76cm
w86xD75xH76cm
(จํานวน 1 ชุด)
3.10 ชุดโตmะกลาง
TOP กระจกใส
 รุ�น Muffin  ขนาด
w60xD60xH40cm
จํานวน 1 ชุด

ที่ โครงการ วัตถุประสงคE
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3.11 ชั้นวางหนังสือ
2 หน,า3 ตอน ขนาด
200(w)x60(D)x160

(H) โครงสร,างเนื้อไม,
กรุด,วย
ไม,ขัด ย,อมสีโอmค
TOP บนแต�
ละชั้นบุด,วย
โปเมก,าสีครีม
มีไม,กั้นกลางใน
แต�ละช�อง
แยกระหว�าง 2 ด,าน
จํานวน 8 ตู,
3.12  เก,าอี้สํานักงาน
ทําจากไม,ยางพาราสี
ธรรมชาติไม�มีพนักพิง
ขนาด
w30xD30xH45 cm
ไม�สามารถพับเก็บได,
(จํานวน 30 ตัว)
3.13 มู�ลี่ปรับแสง
แนวนอน
ขนาด 185x240
3.14 แท�นบรรยาย
กระจก รุ�น LH175
ขนาด 60x40x114 
cm

ที่ โครงการ วัตถุประสงคE
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3.15 แท�นบรรยาย
กระจก
รุ�น LH200 ขนาด
80x45x115 cm
3.16
เครื่องคอมพิวเตอรE
สําหรับสํานักงาน
จอขนาด 18.5 นิ้ว
จํานวน 25 เครื่อง
3.17 โปรเจอเตอรEรุ�น
Cannon XEED 
WUX450
ความสว�าง 1.8x
ความคมชัด F.no2.8
มีความละเอียดสูง
หลักการทํางาน 4 
ระบบ
จํานวน 1 เครื่อง
3.18 กล,องถ�ายรูปรุ�น
แบล็คเลนสE
ชนิด EF M 15-45
ISSTM

ที่ โครงการ วัตถุประสงคE
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการบริหาร 1 พัฒนาเพิ่มเติม 1 จัดนิทรรศการ 1,251,230 1,251,230 1,251,230 1,251,230 1.จํานวนนักเรียน 1.มีนิทรรศการ กองวิชาการและ

จัดการพิพิธภัณฑE นิทรรศการถาวรและ ถาวร 1 เรื่อง นักท�องเที่ยว และ ถาวรและ แผนงาน
เมืองฯ นิทรรศการหมุนเวียน 2 จัดนิทรรศการ ประชาชนทั่วไปที่ นิทรรศการ

อย�างละ 1 เรื่อง หมุนเวียน 1 เรื่อง เข,ามาเยี่ยมชมที่ หมุนเวียน
2. เพื่อเผยแพร�และ 3 จัดทําเอกสาร พิพิธภัณฑEเมืองฯ อย�างละ 1 เรื่อง
ประชาสัมพันธE เผยแพร�และ 2.ได,เผยแพร�และ
พิพิธภัณฑEเมืองฯ ประชาสัมพันธE ประชาสัมพันธE
3 เพื่อสร,างจิตสํานึก พิพิธภัณฑEเมืองฯ พิพิธภัณฑEเมืองฯ
ให,มีความภาคภูมิใจ 4 จัดทําหนังสือเพื่อ 3.เป=นแหล�งข,อมูล
ท,องถิ่นบ,านเกิดของ ใช,ในการสืบค,น อ,างอิงด,าน
ตน ข,อมูล และเป=นแหล�ง ประวัติศาสตรE
4 เพื่อส�งเสริมการ อ,างอิงข,อมูลด,าน 4.สร,างจิตสํานึกให,
ท�องเที่ยวของจังหวัด ประวัติศาสตรE มีความภาคภูมิใจ
นครศรีธรรมราช 5. จัดกิจกรรมเพื่อ ท,องถิ่นบ,านเกิด

ส�งเสริมการ ของตนเอง
ท�องเที่ยว เช�น 5.ส�งเสริมการ
กิจกรรมสามล,อกิน ท�องเที่ยว
ลมเที่ยวชมสวน ของจังหวัด
สมเด็จฯ หรือ นครศรีธรรมราช
กิจกรรมอื่นๆ
6.จัดชื้อครุณภัณฑE
สํานักงาน
- ตู,แอมป8ยี่ห,อXXL
รุ�น Po12T8 
จํานวน 1 ชุด
- ชั้นเก็บแฟ�ม 2 ชั้น
20 ช�อง จํานวน 1 ตู,

ที่ โครงการ วัตถุประสงคE
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
- โตmะเอนกประสงคE
ขาพับ จํานวน 10 ตัว
- Projector 
Canon LV-S : 
3000ANSI จํานวน
1 เครื่อง
- กล,องถ�ายรูป
CANON EOS M3
- เครื่อง SCANNER 
CANON 5600F : 
1Y จํานวน 1 ตัว
- เครื่องคอมพิวเตอรE
สําหรับสํานักงาน 
จํานวน 5 เครื่อง
- ตู,ใส�หนังสือแบบมี
บานกระจกปxด 
จํานวน 2 ตู,
- ตู,ใส�หนังสือโล�ง 
ทําจากไม,จริง 
จํานวน 2 ตู,
- ชุดโตmะประชุมทํา
จากไม,จริง จํานวน 
1 ตู,

รวม 3  โครงการ  -  - 4,789,720     4,789,720     4,789,720     4,789,720      -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงคE
งบประมาณและที่ผ�านมา
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 3.2 แผนงานการศึกษา

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก�อสร+างอาคาร 1. เพื่อให+มีอาคารเพียงพอ นักเรียนโรงเรียเทศบาล 5,000,000  -  -  - นักเรียนมีสถานที่ โรงเรียนเทศบาล รร.เทศบาล

อเนกประสงค8 กับการจัดกิจกรรม วัดท�าโพธิ์มีอาคารเพียง เพี่ยงพอในการดําเนิน วัดท�าโพธิ์มีอาคาร วัดท�าโพธิ์

ของโรงเรียน พอในการจัดกิจกรรม กิจกรรม เพียงพอกับนักเรียน

2. เพื่ออํานวยความสะดวก ในการจัดกิจกรรมต�างๆ

สถานที่ที่ใช+ในการเรียน

การสอนของครูให+มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2 พัฒนาห+องโสต 1. เพื่อพัฒนาห+องโสตฯ นักเรียนได+ใช+ห+องโสตฯ 170,000  -  -  - นักเรียนใช+ห+องโสตฯ โรงเรียนมีห+องโสตฯที่ รร.เทศบาล

ทัศนศึกษา ให+มีความพร+อมในการ อย�างคุ+มค�าและสะดวก ได+อย�างพอดีมี ทันสมัยพร+อมที่จะใช+ วัดท�าโพธิ์

ใช+งานอยู�เสมอ ในการเรียนรู+ มีบรรยากาศดีน�าอยู� งานได+อย�างสม่ําเสมอ

2. เพื่อจัดบรรยากาศให+

เหมาะกับปริมาณผู+เรียน

ที่ใช+สถานที่ในแต�ละวัน

3 พัฒนาห+องประชุม 1. เพื่อเพิ่มความสะดวก โรงเรียนมีห+องประชุม  - 1,055,140  -  - นักเรียนได+ใช+ห+อง โรงเรียนมีห+องประชุม รร.เทศบาล

นักเรียน สบายสําหรับกิจกรรม ที่ได+มาตรฐาน ประชุมเพื่อจัด รองรับนักเรียนได+ วัดท�าโพธิ์

โฮมรูม กิจกรรมร�วมกัน ทั้งหมด

2. เพื่อรองรับการประชุม ทุกคน

และจัดกิจกรรมต�างๆ

ของนักเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค8

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ขยายประตูทางเข+า- 1. เพื่ออํานวยความสะดวก เพื่อให+เกิดความคล�อง  - 180,000  -  - โรงเรียนมีประตูเข+า โรงเรียนมีประตูที่เข+า รร.เทศบาล

ออกโรงเรียน แก�บุคลากรและผู+มาติดต�อ ตัวด+านจราจรของ ออกได+มาตรฐาน ออกสวยงาม วัดท�าโพธิ์

เทศบาลวัดท�าโพธิ์ ราชการ ของโรงเรียน การคมนาคมสะดวก

2, เพื่อขยายประตูให+ มากยิ่งขึ้น

เหมาะสมกับความกว+าง

ของถนน

5 ปรับปรุงป�ายชื่อ 1. เพื่อให+มองเห็นป�ายชื่อ โรงเรียนมีป�ายชื่อที่สวย  - 250,000  -  - โรงเรียนมีป�าย โรงเรียนมีป�ายชื่อที่ รร.เทศบาล

โรงเรียนเทศบาล ได+ชัดเหมาะสมกับขนาด เหมาะสมกับขนาดของ โรงเรียนที่สวยงาม สวยงามเสริมสร+าง วัดท�าโพธิ์

วัดท�าโพธิ์ ของสถานศึกษา โรงเรียน ภาพลักษณ8โรงเรียนแก�

2. เพื่อเปKนการเพิ่ม ผู+ที่สัญจรผ�าน

ภาพลักษณ8ของโรงเรียน

แก�สายตาผู+สัญจรผ�าน

หน+าโรงเรียน

6 ติดตั้งเหล็กดัด 1. เพื่อเพิมความปลอดภัย โรงเรียนมีความ 56,000  -  -  - โรงเรียนมีระบบความ โรงเรียนมีเหล็กดัดที่ รร.เทศบาล

อาคารอนุบาล แก�นักเรียนและทรัพย8สิน ปลอดภัยให+กับ ปลอดภัยที่ดี สามารถป�องกัน วัดท�าโพธิ์

ราชการ นักเรียนและ อันตรายให+แก�ผู+เรียน

2. เพื่อป�องกันการสูญหาย ทรัพย8สินทางราชการ และทรัพย8สิน

ของทรัพย8สินทางราชการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค8

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการสร+าง ก�อสร+างสระว�ายน้ํา โรงเรียนมีสระว�ายน้ํา 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ร+อยละ 90 นักเรียน 1. นักเรียนได+ใช+สระ รร.นานาชาติฯ

สระว�ายน้ํา โรงเรียนเพื่อใช+ในการ จํานวน  ๑ แห�ง มีคุณลักษณะที่พึง ว�าย  น้ําเปKนแหล�ง

จัดการเรียนการสอน สําหรับใช+จัด ประสงค8ตาม เรียนรู+ และออก

ว�ายน้ํา การเรียนการสอน หลักสูตร กําลังกาย

2. โรงเรียนมีแหล�ง

เรียนรู+ที่สามารถส�งเสริม

ศักยภาพของผู+เรียนสู�

อัจฉริยภาพ

8 โครงการแข�งขันทักษะ 1. เพื่อให+นักเรียนได+มี 1. แข�งขันทักษะทาง 272,300 299,500 329,500 362,400 ร+อยละ 80 1. พัฒนาคุณภาพ รร.สาธิตเทศบาล

ทางวิชาการ โอกาสแสดงความ วิชาการระดับมัธยม ผลงานวิชาการ การจัดการศึกษาให+ วัดเพชรจริก

สามารถเพื่อสร+างชื่อ ศึกษาครบทั้ง 8 กลุ�ม เปKนที่ยอมรับ ก+าวหน+ายิ่งขึ้น

เสียงให+แก�โรงเรียน สาระการเรียนรู+ 2. การจัดการศึกษา

2. เพื่อประชาสัมพันธ8 2. พัฒนาศักยภาพ ของโรงเรียนมีคุณภาพ

การจัดการศึกษา การจัดการศึกษา เปKนที่รู+จักและยอมรับ

ของโรงเรียนให+เปKนที่ ตามหลักสูตร 3.  นักเรียนมีความรู+

รู+จักและยอมรับของ แกนกลางการศึกษา และทักษะที่จําเปKนตาม

หน�วยงานที่เกี่ยวข+อง ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช หลักสูตรแกนกลางการ

2551 ศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค8

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการฝQกอบรมทักษะ เพื่อกระตุ+นและฝQกทักษะ 1. จํานวนนักเรียน 550,000 605,000 665,500 732,100 นักเรียนมัธยม นักเรียนได+เรียนรู+ทักษะ สํานักการศึกษา

กระบวนการทาง กระบวนการทาง ระดับชั้นมัธยมศึกษา ศึกษาปRที่ 5 ได+ฝQก กระบวนการทางวิทย8

วิทยาศาสตร8 วิทยาศาสตร8แก�นักเรียน ปRที่  5  ทุกคน ทักษะกระบวน สามารถนําไปใช+ใน

ระดับมัธยมศึกษา 2. นักเรียนมีทักษะ การวิทยาศาสตร8 ชีวิตประจําวัน

กระบวนการทาง ร+อยละ 100 พร+อมเข+าศึกษาต�อ

วิทยาศาสตร8  ระดับอุดมศึกษา

10 โครงการฝQกอบรมและ เพื่อเปSดโลกทัศน8ทาง ครูและบุคลากรได+ 640,000 704,000 774,400 851,900 ครูได+ศึกษาดูงาน ครูและบุคลากรทาง รร.สาธิตเทศบาล

ศึกษาดูงานการศึกษาของ ด+านความคิด ความรู+แล+ว ศึกษาดูงานปRการศึกษา ร+อยละ 100 การศึกษาจํานวน วัดเพชรจริก

คณะครูและบุคลากร นํามาพัฒนาปรับใช+ ละ 1 ครั้ง 80 คน ได+ศึกษาดูงาน

โรงเรียนสาธิตเทศบาล

วัดพเพชรจริก

11 ก�อสร+างอาคารเรียน เพื่อใช+เปKนอาคารเรียน อาคารเรียน 1 หลัง 12,000,000 13,200,000 14,520,000 15,972,000 อาคารเรียน นักเรียน ครู มีที่พัก รร.สาธิตเทศบาล

คสล. 4 ชั้น 12 ทดแทนอาคารเรียนเก�า จํานวน 4 ชั้น 12 1 หลัง และอาคารเรียน วัดเพชรจริก

ห+องเรียนแบบ สน.ศท.  (ใช+งานมาแล+วประมาณ ห+องเรียน เพียงพอ

4/12 พร+อมรื้อถอน  40 ปR)

อาคารเก�า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค8

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 ปรับปรุงห+องวิทยาศาสตร8 เพื่อปรับปรุงห+อง ปรับปรุงห+อง 1,080,000 1,100,000 1,210,000 1,331,000 ห+องวิทยาศาสตร8 ห+องวิทยาศาสตร8 รร.สาธิตเทศบาล

จํานวน 9 ห+อง วิทยาศาสตร8 จํานวน 9 วิทยาศาสตร8 จํานวน 9 ห+อง มีความสวยงามน�าอยู� วัดเพชรจริก

ห+อง ให+มีบรรยากาศ จํานวน 9 ห+อง น�าเรียน

น�าเรียน ให+มีอุปกรณ8เพียงพอ

และมีความพร+อมใน

การจัดการเรียน

การสอน มีบรรยากาศ

เหมาะสมต�อ

การเรียนการสอน

13 ก�อสร+างโรงจอดรถบรรทุก เพื่อใช+จอดรถบรรทุก 6 ล+อ อาคารจอดรถบรรทุก 80,000 88,000 96,800 106,500  โรงจอดรถ 1 หลัง เปKนอาคารจอดรถที่ รร.สาธิตเทศบาล

จํานวน 1 หลัง เปKนระเบียบและ วัดเพชรจริก

ปลอดภัยสําหรับรถ 

6 ล+อ

14 ทาสีอาคารเรียนและ เพื่อเสริมสร+างบรรยากาศ เสริมสร+างให+โรงเรียน 2,800,000 3,080,000 3,388,000 3,726,800 ร+องละ 100 อาคาร โรงเรียนมีบรรยากาศ รร.สาธิตเทศบาล

อาคารประกอบ ที่ดี มีความสวยงาม น�าดู มีบรรยากาศที่ดี เรียนและอาคาร ที่ดี มีความสวยงาม วัดเพชรจริก

น�าอยู�ของโรงเรียน มีความสวยงาม น�าดู ประกอบได+ทาสี น�าดู น�าอยู�

น�าอยู�

ที่ โครงการ วัตถุประสงค8

งบประมาณและที่ผ�านมา
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15 ก�อสร+าง Cover  Way เพื่ออํานวยความสะดวก ก�อสร+าง Cover Way 450,000 495,000 544,500 599,000 ร+อยละ 90 นักเรียน นักเรียน ครู และ รร.สาธิตเทศบาล

ในการเดินภายในบริเวณ ระยะทาง 150 เมตร ครู และบุคลากรใน บุคลากรในโรงเรียน วัดเพชรจริก

โรงเรียนให+กับนักเรียน โรงเรียนได+รับความ ได+รับความสะดวกใน

ครู และบุคลากรภาย สะดวกในการเดิน การเดินบริเวณโรงเรียน

ในโรงเรียน บริเวณโรงเรียน

16 ปรับปรุงภูมิทัศน8และทาสี เพื่อใช+พื้นที่บริเวณสนาม มีลานกีฬาจํานวน  1 300,000 330,000 363,000 399,300 ร+อยละ 100 นักเรียนและบุคลากร รร.สาธิตเทศบาล

ลานกีฬา เปKนลานกีฬา ชุด ลานกีฬาพร+อมใช+งาน มีสถานที่จัดกิจกรรม วัดเพชรจริก

กีฬาเพียงพอ

17 ปรับปรุงประตูโรงเรียน 1. เพื่อปรับปรุงสภาพ    ประตูรั้วสแตนเลส 100,000 110,000 121,000 133,100 ร+อยละ 100 มีประตูรั้วสแตนเลส รร.สาธิตเทศบาล

ฝ̂_งทิศตะวันออก ภูมิทัศน8บริเวณหน+าโรงเรียน           ความกว+าง 8 เมตร ประตูสแตนเลส ความกว+าง 8 เมตร วัดเพชรจริก

2. เพื่อเพิ่มความปลอดภัย สูง 2 เมตร ได+รับการปรับปรุง สูง 2 เมตร ฝ̂_ง

ในการใช+งานของนักเรียน พร+อมติดตั้ง ทิศตะวันออก

และบุคลากรในโรงเรียน

18 ปรับปรุงห+องประชุม เพื่อปรับปรุงห+องประชุม ห+องประชุม 200,000 220,000 242,000 266,000 ร+อยละ 85 ห+อง ห+องประชุมเพชร รร.สาธิตเทศบาล

เพชรพรรณราย เพชรพรรณรายสําหรับ เพชรพรรณรายมี ประชุมได+รับการ พรรณรายมี วัดเพชรจริก

การประชุมของนักเรียน บรรยากาศที่เหมาะสม ปรับปรุง บรรยากาศที่เหมาะสม

และครู ในการจัดประชุมของ ในการจัดประชุมของ

นักเรียนและครู นักเรียนและครู

ที่ โครงการ วัตถุประสงค8

งบประมาณและที่ผ�านมา
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19 ปรับปรุงทางเดิน เชื่อม เพื่อปรับปรุงทางเดิน เชื่อม มีทางเดินเชื่อมระหว�าง 100,000 110,000 121,000 133,100 ร+อยละ 90 ทาง ทางเดินเชื่อมระหว�าง รร.สาธิตเทศบาล

อาคารเพชรจริก - ระหว�างอาคารเพชรจริก อาคารเพชรจริกและ เดินเชื่ออาคาร อาคารเพชรจริกและ วัดเพชรจริก

เฉลิมพระเกียรติ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ เพชรจริก อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ให+แข็งแรงและปลอดภัย ให+แข็งแรงและปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติ มีความแข็งแรงแข็งแรง

สะดวกในการเดินระหว�าง สะดวกในการเดิน ได+รับการปรับปรุง และปลอดภัย สะดวก

อาคารของนักเรียน ระหว�างอาคารของ ในการเดินระหว�าง

ครูและบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ครูและ อาคารของนักเรียน 

บุคลากรในโรงเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน

20 ซ�อมแซมอาคารเฉลิม เพื่อปรับปรุงฝ�าเพดาน ปรับปรุงซ�อมแซม 90,000 99,000 108,900 119,800 ร+อยละ 90  อาคาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ รร.สาธิตเทศบาล

พระเกียรติ และหน+าต�างประตู จํานวน  1  งาน เฉลิมพระเกียรติ มีสภาพพร+อมใช+งาน วัดเพชรจริก

ได+รับการปรับปรุง

21 ก�อสร+างโรงเรือนเพาะชํา เพื่อใช+เพาะเลี้ยงและพัก อาคารเพาะชําจํานวน 50,000 55,000 60,500 66,600 โรงเพาะชําขนาด มีสถานที่เพาะเลี้ยง รร.สาธิตเทศบาล

ขนาด 3 x 8  เมตร ต+นไม+สําหรับตกแต�ง 1 หลัง ขนาด 3 x 8 3 x 8  เมตร และพักต+นไม+สําหรับ วัดเพชรจริก

ภูมิทัศน8ในโรงเรียน  เมตร ตกแต�งภูมิทัศน8ใน

โรงเรียน

22 ก�อสร+างทางเดินเชื่อม เพื่ออํานวยความสะดวก มีทางเดินเชื่อมอาคาร 300,000 330,000 363,000 399,300 ทางเดินเชื่อมอาคาร นักเรียน ครู รร.สาธิตเทศบาล

อาคารเพชรพิสุทธิ์- ให+กับนักเรียน ครู และ เพชรพิสุทธิ์-เพชรนครา เพชรพิสุทธิ์ - และบุคลากรทางการ วัดเพชรจริก

เพชรนครา บุคลากรทางการศึกษา เพชรนครา 1 แห�ง ศึกษาได+รับความสะดวก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค8

งบประมาณและที่ผ�านมา
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23 ปรับปรุงระบบไฟฟ�า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ�า อาคารเพชรพิสุทธิ์ 200,000 220,000 242,000 266,200 ร+อยละ 90 ระบบ ระบบไฟฟ�าของ รร.สาธิตเทศบาล

อาคารเพชรพิสุทธิ์ อาคารเพชรพิสุทธิ์ มีระบบไฟฟ�าที่มีความ ไฟฟ�าอาคาร อาคารเพชรพิสุทธิ์ วัดเพชรจริก
ปลอดภัยสะดวกต�อ เพชรพิสุทธิ์ได+รับ มีความปลอดภัยและ
การใช+งาน การปรับปรุง มีความสะดวกมาต�อ

การใช+งาน
24 จัดซื้อเครื่องดนตรี เพื่อให+มีเครื่องดนตรี ชุดประจําวงโยธวาทิต 200,000 220,000 242,000 266,200 ชุดประจําวง โรงเรียนได+รับชุด รร.สาธิตเทศบาล

ชุดแต�งกายวงโยธวาทิต และชุดประจําวงโยธวาทิต จํานวน 1 วง โยธวาทิต  และ ประจําวงโยธวาทิต วัดเพชรจริก
เพิ่มเติมแทนของที่ชํารุด (40 ชุด) เครื่องดนตรี เพื่อใช+ประกอบกิจกรรม

จํานวน 1 ชุด
25 จัดตั้งวงดนตรีลูกกรุง เพื่อส�งเสริมสุนทรียภาพ โรงเรียนมีเครื่องดนตรี 200,000 220,000 242,000 266,200 เครื่องดนตรี นักเรียนมีทักษะในการ รร.สาธิตเทศบาล

และลูกทุ�งไทย STP  Band ทางดนตรีและใช+เวลาว�าง ลูกกรุงและลูกทุ�งไทย ลูกกรุงและลูกทุ�ง เล�นดนตรีลูกกรุงและ วัดเพชรจริก
ให+เกิดประโยชน8สําหรับครู 1  ชุด ไทย จํานวน 1 ชุด ลูกทุ�งไทย
และนักเรียน

26 โครงการพัฒนาวิชาการ 1. เพื่อจัดจ+างครู 1. โรงเรียนเทศบาล 1,227,600 1,227,600 1,227,600 1,227,600 ครูอัตราจ+าง 1. นักเรียนมี โรงเรียนเทศบาล
และบุคลากรทาง ผู+สอนสาขาที่ วัดมเหยงคณ8 จํานวน 12 อัตรา ผลสัมฤทธิ์ทางการ วัดมเหยงคณ8
การศึกษาในโรงเรียน ขาดแคลน จ+างครูอัตราจ+าง เรียนสูงขึ้น

2. เพื่อพัฒนา สาขาที่ขาดแคลน 2. การจัดการ
คุณภาพการเรียน จํานวน 12 อัตรา เรียนรู+มี
การสอนให+เกิด 2. การจัดการเรียน ประสิทธิภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ การสอนมีคุณภาพ
เรียนรู+ของผู+เรียน และนักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูง ผู+เรียนสามารถ
พัฒนาตนเอง
เต็มศักยภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค8
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27 โครงการต�อเติมอาคาร 1. เพื่อต�อเติมอาคาร 1.โรงเรียนเทศบาล 500,000 500,000 500,000 500,000 ร+อยละ 90 สามารถใช+ โรงเรียนเทศบาล
เรียนบริเวณ ชั้น 4 เรียนบริเวณชั้น 4 วัดมเหยงคณ8 อาคารเรียนชั้น 4 พื้นที่บริเวณชั้น 4 วัดมเหยงคณ8

อาคาร 2 ต�อเติมอาคารเรียน อาคาร 2 อาคาร 2 ในการ

ขนาด 8x16 เมตร บริเวณชั้น 4 ได+รับการต�อเติม จัดการเรียน

ภายในโรงเรียน อาคาร 2 การสอนสาระ

2. เพื่อใช+เปKนศูนย8 ขนาด 8x16 เมตร วิทยาศาสตร8ได+

วิทยาศาสตร8ในการ ภายในโรงเรียน

จัดการเรียนให+กับ 2.ใช+เปKนศูนย8

ผู+เรียน วิทยาศาสตร8

ในการจัดการเรียน

ให+กับผู+เรียน

28 โครงการปรับปรุง 1. เพื่อแก+ไขซ�อมแซม ระบบไฟฟ�า 300,000 300,000 300,000 300,000 ร+อยละ 90 ระบบไฟฟ�า โรงเรียนเทศบาล

ซ�อมแซมระบบไฟฟ�า ระบบไฟฟ�า ภายในโรงเรียน ระบบไฟฟ�าภายใน อาคาร 1 วัดมเหยงคณ8

ภายในโรงเรียน และอุปกรณ8ไฟฟ�า อยู�ในสภาพที่ โรงเรียนอาคาร 1 จํานวน 4 ชั้น

อาคาร 1 ภายในโรงเรียน สามารถใช+งานได+ดี จํานวน 4 ชั้น สามารถใช+

จํานวน 4 ชั้น ให+อยู�ในสภาพที่พร+อม และป�องกันการเกิด ได+รับการซ�อมแซม ปฏิบัติการ

ใช+งานได+ อุบัติเหตุไฟไหม+ ในการจัดการเรียน

2. เพื่อป�องกันการเกิด จากไฟฟ�าลัดวงจร การสอนได+

อุบัติเหตุไฟไหม+ ภายในโรงเรียน

จากไฟฟ�าลัดวงจร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค8

งบประมาณและที่ผ�านมา
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29 โครงการปรับปรุง 1. เพื่อซ�อมแซม ปรับปรุง 200,000 200,000 200,000 200,000 ร+อยละ 90 1. อาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล

ซ�อมแซมอาคาร อาคาร 1 และ 2 ซ�อมแซมอาคาร 1 อาคารภายใน มีประตู หน+าต�าง วัดมเหยงคณ8

ภายในโรงเรียน มีประตู หน+าต�าง และอาคาร 2 โรงเรียนอาคาร 1 อยู�ในสภาพ

อาคาร 1 และ 2 ภายในโรงเรียน ภายในโรงเรียน และ 2  ได+รับ พร+อมใช+งาน

ที่ชํารุดให+อยู�ในสภาพ โดยมีประตู การปรับปรุง 2. นักเรียนมี

ใช+งานได+ หน+าต�างที่ชํารุด พร+อมใช+งาน ความปลอดภัย

ให+อยู�ในสภาพ

พร+อมใช+งาน

30 โครงการปรับปรุง 1. เพื่อปรับปรุง จัดซื้อเครื่องเสียง 250,000 250,000 250,000 250,000 ร+อยละ 90 เครื่อง 1. นักเรียน โรงเรียนเทศบาล

ซ�อมแซมเครื่องเสียง ซ�อมแซมเครื่องเสียง ติดตั้งระบบภายใน เสียงภายใน ได+รับทราบ วัดมเหยงคณ8

ภายในอาคารเรียน ภายในอาคารเรียน อาคารเรียน อาคารได+รับการ ข+อมูลข�าวสาร

โรงเรียนเทศบาล ซ�อมแซม การประชาสัมพันธ8

วัดมเหยงคณ8 2. คณะครูและ

2. เพื่อให+นักเรียน บุคลากรสามารถ

รับทราบข�าวสาร ใช+ในการจัดกิจกรรม

และทํากิจกรรม พัฒนาผู+ได+มี

ของโรงเรียน ประสิทธิภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค8

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

31 โครงการปรับปรุง 1. เพื่อปรับปรุง 1.ปรับปรุง 300,000 300,000 300,000 300,000 ร+อยละ 90 ห+อง 1.นักเรียนจํานวน โรงเรียนเทศบาล

ห+องน้ําชั้น 1 (20 ห+อง) ห+องน้ําชั้น 1 ห+องน้ําชั้น 1 น้ําชั้น 1 (20 ห+อง) 1,600คน วัดมเหยงคณ8

ห+องน้ําชั้น 2 (10 ห+อง) (20 ห+อง) (20 ห+อง) และห+องน้ําชั้น 2 มีห+องน้ําใช+

ห+องน้ําชั้น 2 ห+องน้ําชั้น 2 (10 ห+อง)  ได+รับ อย�างเพียงพอ

(10ห+อง) ให+เพียงพอ (10 ห+อง) การปรับปรุง และถูกสุขลักษณะ

กับจํานวนนักเรียน 2.นักเรียนมีห+องน้ํา

1,600 คน พร+อมใช+ทุกห+อง

2.เพื่อสร+าง อย�างถูกสุขลักษณะ

บรรยากาศ

และให+ถูกสุขลักษณะ

อานามัยตามโรงเรียน

ส�งเสริมสุขภาพ

32 โครงการปรับปรุง 1. เพื่อปรับปรุง 1. ปรับปรุง 300,000 300,000 300,000 300,000 ร+อยละ 90 หลังคา นักเรียนคณะครู โรงเรียนเทศบาล

หลังคาโรงอาหาร หลังคาโรงอาหาร หลังคาโรงอาหาร โรงอาหารได+รับ และบุคลากร วัดมเหยงคณ8

ที่ชํารุดให+พร+อมใช+งาน ให+พร+อมใช+งาน การปรับปรุง ใช+โรงอาหารได+

ได+อย�างปลอดภัย อย�างปลอดภัย

และถูกสุข

ลักษณะอนามัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค8

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

33 โครงการปรับปรุง เพื่อปรับปรุง ปรับปรุงรางน้ําฝน 100,000 120,000 130,000 140,000 ร+อยละ 90 ราง คณะครูได+ใช+ โรงเรียนเทศบาล

รางน้ําฝนอาคาร รางน้ําฝนอาคาร อาคารเอนก น้ําฝนอาคาร พื้นที่อาคาร วัดมเหยงคณ8

เอนกประสงค8 เอนกประสงค8 ประสงค8 เอนกประสงค8ได+ เอนกประสงค8

โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเทศบาล รับการปรับปรุง ในการจัดการเรียน

วัดมเหยงคณ8 วัดมเหยงคณ8 การสอน

ให+พร+อมใช+งาน และกิจกรรม

ได+อย�างปลอดภัย

34 โครงการปรับปรุง เพื่อปรับปรุง ปรับปรุงลาด 197,000 197,000 197,000 197,000 ร+อยละ 90  นักเรียน โรงเรียนเทศบาล

ลานพื้นที่บริเวณ พื้นที่บริเวณรอบ พื้นสนามบริเวณ ลานพื้นบริเวณรอบ สามารถใช+พื้นที่ วัดมเหยงคณ8

รอบอาคาร อาคารเอนกประสงค8 รอบอาคารเอนก อาคารเอนกประสงค8 ลาดรอบอาคาร

เอนกประสงค8 โรงเรียนเทศบาล ประสงค8รวมพื้นที่ ได+รับการปรับปรุง เอนกประสงค8

วัดมเหยงคณ8 ให+ใช+ 394 ตารางเมตร ในการเรียน

งานได+อย�างเติมพื้นที่ กิจกรรมต�างๆ

ในการจัดกิจกรรม

ให+กับผู+เรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค8

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

35 โครงการซ�อมแซมอาคาร 1.เพื่อให+อาคารเรียน 1.อาคารเรียนมี 200,000 200,000 200,000 200,000 ร+อยละ 80 อาคาร 1.อาคารเรียนมี รร.

เรียน พร+อมใช+ในการจัดการ ความสวยงาม  น�า เรียนได+รับการ ความสวยงามสะอาด  เทศบาลวัดใหญ�

เรียนการสอน มอง  น�าเล�าเรียน ซ�อมแซม ถูกสุขลักษณะ

2.เพื่อให+อาคารเรียนมี ร+อยละ  80 2.อาคารเรียนใช+

ความปลอดภัยต�อการ 2.อาคารเรียนมี งานได+สะดวก 

จัดการเรียนการสอน ความสมบูรณ8ในองค8 และปลอดภัย

ประกอบของอาคาร

สามารถใช+งานได+

อย�างปลอดภัย

36 ก�อสร+าง / ปรับปรุง เพื่อก�อสร+าง/ปรับปรุง ปรับปรุงซ�อมแซม 800,000 800,000 800,000 800,000 ร+อยละ 90 นักเรียนและบุคลากร โรงเรียนเทศบาล

อาคารเรียนและ ซ�อมแซมหรือต�อเติม ห+องน้ําห+องส+วม ห+องส+วมนักเรียน มีห+องน้ําที่สะอาดพร+อม วัดศรีทวี

อาคารประกอบอื่นๆ อาคารเรียนและอาคาร นักเรียนในอาคาร ในอาคารเรียน ใช+เพียงพอ

ประกอบอื่นๆ  เพื่อให+ เรียน 72  พรรษา 72 พรรษา และ

มีอาคารเรียนในการจัด และอาคารเรียน อาคารเรียนแม�

การเรียนการสอนอย�าง แม�ปูjเหนี่ยว  ปูjเหนียว ได+รับ

เพียงพอและมีประสิทธิภาพ จํานวน 3 ชั้น การปรับปรุง

ซ�อมแซม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค8

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

37 ทาสีอาคารเรียน 72 พรรษา เพื่อก�อสร+าง/ปรับปรุง ทาสีอาคารเรียน 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร+อยละ 90 อาคาร อาคารสวยงามเอื้อ โรงเรียนเทศบาล

อาคารทางทิศตะวันออก ซ�อมแซมหรือต�อเติม 72 พรรษาอาคาร เรียน 72 พรรษา ต�อการจัดการเรียน วัดศรีทวี

(อาคารพระครูเหมเจติยานุรักษ8) อาคารเรียนและอาคาร ทางทิศตะวันออก อาคารเรียนทาง การสอน

อาคารเรียนทางทิศตะวันตก ประกอบอื่นๆ  เพื่อให+ (อาคารพระครูเหมเจติยานุรักษ8) ทิศตะวันตก  ได+

(แม�ปูjเหนี่ยว) จํานวน 3 หลัง มีอาคารเรียนในการจัด อาคารเรียนทางทิศตะวันตก รับการทาสี

ขนาด 9,066 ครม. การเรียนการสอนอย�าง (แม�ปูjเหนี่ยว) 

เพียงพอและมีประสิทธิภาพ จํานวน 3 หลัง 

ขนาด 9,066 ครม.

38 ก�อสร+างหลังคากันสาด เพื่อก�อสร+าง/ปรับปรุง หลังคากันสาด 100,000 100,000 100,000 100,000 ร+อยละ 90 ทาง นักเรียนและบุคลากรใน โรงเรียนเทศบาล

เปKนทางเดินหน+าอาคาร ซ�อมแซมหรือต�อเติม เปKนทางเดินหน+า เดินหน+าอาคาร โรงเรียนมีความสะดวก วัดศรีทวี

ขนาด 25*6 เมตร อาคารเรียนและอาคาร อาคาร ขนาด 25*6 มีกันสาด ในการเดินระหว�าง

ประกอบอื่นๆ  เพื่อให+ เมตร อาคารโดยเฉพาะช�วง

มีอาคารเรียนในการจัด ฤดูฝน

การเรียนการสอนอย�าง

เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค8

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

39 ทํารั้วรอบอาคารเรียน เพื่อก�อสร+าง/ปรับปรุง รั้วรอบอาคารเรียน 350,000 350,000 350,000 350,000 รั้วรอบอาคาร อาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาล

อนุบาล ซ�อมแซมหรือต�อเติม อนุบาล เรียน จํานวน 1 แห�ง มีรั้วรอบขอบชิด วัดศรีทวี

อาคารเรียนและอาคาร ทําให+มีความปลอดภัย

ประกอบอื่นๆ  เพื่อให+ ในชีวิตและทรัพย8สิน

มีอาคารเรียนในการจัด

การเรียนการสอนอย�าง

เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

40 ปรับปรุงภูมิทัศน8รอบ เพื่อก�อสร+าง/ปรับปรุง ภูมิทัศน8ที่สวยงาม 120,000 120,000 120,000 120,000 ร+อยละ 80 รอบอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาล

อาคารเรียนอนุบาล ซ�อมแซมหรือต�อเติม รอบอาคารเรียน ภูมิทัศน8รอบอาคาร มีความสวยงามเอื้อ วัดศรีทวี

อาคารเรียนและอาคาร อนุบาล เรียนสวยงาม ประโยชน8ต�อการเรียน

ประกอบอื่นๆ  เพื่อให+ การสอน

มีอาคารเรียนในการจัด

การเรียนการสอนอย�าง

เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

41 โครงการ 1. เพื่อต+องการสร+างสถานที่ โรงเรียนเทศบาล 1,030,000 1,030,000 1,030,000 1,030,000 ร+อยละ 95 ของนักเรียน1. นักเรียนมีจิตสํานึก โรงเรียนเทศบาล

สร+างหลังคา ที่มีหลังคากันแดดกันฝน วัดศาลามีชัย ได+ใช+สถานที่ร�วมกัน ที่ดีในการใช+สถานที่ วัดศาลามีชัย

บริเวณเสาธงชาติ หน+าเสาธงเต็มพื้นที่ ร�วมกัน

(โดม) 3. นักเรียนมีการพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม

ที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค8

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

42 โครงการสร+างห+องน้ํา 1. เพื่อให+มีห+องน้ํา ห+องน้ําห+องส+วม 450,000 450,000 450,000 450,000 นักเรียนได+รับความ 1. นักเรียนมีจิตสํานึก โรงเรียนเทศบาล

ห+องส+วมนักเรียน ห+องส+วมเพียงพอกับ โรงเรียนวัดศาลามีชัย สะดวกสบายในการ ที่ดีตระหนักถึงคุณค�า วัดศาลามีชัย

จํานวนนักเรียนตาม ใช+ห+องน้ํา ห+องส+วม ของการใช+ห+องน้ํา 

อัตราส�วนที่กรมกําหนดให+ อย�างเพียงพอ ห+องส+วมอย�างถูกวิธี

๒. เพื่อฝQกให+นักเรียนได+ ๒. นักเรียนจะได+ปฏิบัติ

รู+จักใช+ห+องน้ํา ห+องส+วม ตนเปKนนิสัยเมื่อไปใช+

อย�างถูกวิธี ที่บ+าน

3. เพื่อฝQกให+นักเรียนมี

ความสํานึกในการใช+

ห+องน้ําห+องส+วมสาธารณะ

ทั่วไปเมื่อนักเรียนใช+บริการ

43 โครงการทาสี 1. เพื่อปรับทัศนียภาพ โรงเรียนเทศบาล 110,000 110,000 110,000 110,000 ร+อยละ 95 ของ 1. นักเรียนมีจิตสํานึก โรงเรียนเทศบาล

อาคาร 2 ในบริเวณโรงเรียนให+น�าอยู� วัดศาลามีชัย นักเรียนทั้งหมดมี ที่ดีในการรักษาความ วัดศาลามีชัย

2. เพื่อให+นักเรียนมี ความรับผิดชอบเรื่อง สะอาดสวยงาม

จิตสํานึกที่รักษา ความสะอาด 2. นักเรียนปฏิบัติตน

ความสะอาดของห+องเรียน เปKนแบบอย�างที่ดีในการ

และอาคารเรียน รักษาความสะอาด

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงานงบประมาณและที่ผ�านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค8

งบประมาณและที่ผ�านมา
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44 โครงการทาสี 1. เพื่อปรับทัศนียภาพ 1. มีห+องเรียน 5,906,000 1,030,000 1,030,000 1,030,000 ร+อยละ 95 ของ สถานศึกษามีห+องเรียน โรงเรียนเทศบาล

อาคาร ๓ ในบริเวณโรงเรียนให+น�าอยู� เพิ่มขึ้นอย�างน+อย 8 นักเรียนได+ใช+สถานที่ เพียงพอกับจํานวน วัดศาลามีชัย

2. เพื่อให+นักเรียนมี ห+องเรียน ร�วมกัน นักเรียนและมีประสทธิ

จิตสํานึกที่รักษา 2. นักเรียนระดับชั้น ภาพในการพัฒนาทักษะ

ความสะอาดของ อนุบาลมีห+องเรียน ต�างๆ ของผู+เรียน

ห+องเรียนและอาคารเรียน เพียงพอและ

3. จัดบรรยากาศภายใน ถูกต+องตามกฎระเบียบ

และภายนอกห+องเรียนให+ ของรัฐบาล

เอื้อต�อการเรียนการสอน

45 โครงการซ�อมแซม 1. เพื่อให+โรงเรียนมี 1. โรงเรียนมีอาคารเรียน 300,000 300,000 300,000 300,000 1. โรงเรียนมีอาคารเรียน1. โรงเรียนมีอาคารเรียน ร.ร.เทศบาล

ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารเรียนที่สวยงาม ห+องเรียน อยู�ในสภาพ ห+องเรียน อยู�ในสภาพ ห+องเรียน อยู�ในสภาพ วัดเสาธงทอง

แข็งแรง มีความปลอดภัย ใช+งานได+และเพียงพอ ใช+งานได+และเพียงพอ ใช+งานได+และเพียงพอ

และใช+ได+นาน 2. โรงเรียนมีสภาพ ต�อความต+องการ ต�อความต+องการ

2. เพื่อจะได+ปรับปรุง แวดล+อมที่ดีและเอื้อ ร+อยละ 100 2. นักเรียน ผู+ปกครอง

ซ�อมแซมเวที อาคารเรียน ต�อการเรียนรู+ของ 2. นักเรียน ผู+ปกครอง มีความพึงพอใจต�อ

ห+องน้ํา ห+องส+วม หลังคา นักเรียน มีความพึงพอใจต�อ สภาพแวดล+อม

 ฝ�าเพดาน ให+อยู�ในสภาพ สภาพแวดล+อม ของโรงเรียน

ที่พร+อมใช+งานตลอดเวลา ของโรงเรียน

3. เพื่อให+นักเรียนและ ร+อยละ 95

บุคลากรในโรงเรียน ได+ใช+

สิ่งอํานวยความสะดวก

ต�างๆ ได+เพียงพอ

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงานงบประมาณและที่ผ�านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค8
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46 โครงการคลีนิครักษ8สุขภาพ 1. เพื่อให+โรงเรียนมี 1. โรงเรียนมี 25,000 25,000 25,000 25,000 โรงเรียนมีเตียง เพื่อให+โรงเรียนมีเตียง ร.ร.เทศบาล

ห+องพยาบาลที่ได+มาตรฐาน ห+องพยาบาลที่ได+ พยาบาลที่สะอาด พยาบาลที่ได+มาตรฐาน วัดเสาธงทอง

สะอาด ถูกสุขอนามัย มาตรฐานสะอาด ถูก มาตรฐานทดแทน สะอาด ถูกสุขอนามัย

เพื่อให+บริการแก�นักเรียน สุขอนามัย  ให+บริการ เตียงเก�า เพื่อให+บริการแก�นักเรียน

และบุคลากร แก�นักเรียน จํานวน 4 เตียง และบุคลากร

และบุคลากร

47 ฝQกอบรมทักษะ เพื่อกระตุ+นและฝQกทักษะ จัดฝQกอบรมทักษะ 700,000 700,000 700,000 700,000 นักเรียนชั้น ม.5 นักเรียนได+เรียนรู+ทักษะ สํานักการศึกษา

กระบวนการ กระบวนการทาง กระบวนการทาง ทุกคนได+รับการฝQก กระบวนการทางวิทยา

ทางวิทยาศาสตร8 วิทยาศาสตร8แก�นักเรียน วิทยาศาสตร8ระดับ ทักษะกระบวนการ ศาสตร8 สามารถนํา

ระดับมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา วิทยาศาสตร8ตาม ไปใช+ในชีวิตประจําวัน

ณ มหาวิทยาลัย ตารางฝQกฯ กําหนด พร+อมเข+าศึกษาต�อ

วลัยลักษณ8 อุดมศึกษา

จํานวน 30 สัปดาห8

48 ส�งเสริมความเปKน เพื่อจัดการศึกษาสนอง สนับสนุนส�งเสริมโรงเรียน 500,000 500,000 500,000 500,000 ร+อยละ 90 ของ นักเรียนได+รับการศึกษา สํานักการศึกษา

เลิศทางวิชาการ เจตนารมณ8รัฐธรรมนูญ จัดการศึกษาตาม นักเรียนที่ร�วม อย�างมีคุณภาพ และสนอง

แห�งประเทศไทย หลักสูตรที่กําหนดไว+ โครงการได+รับการ ตามเกณฑ8มาตรฐานชาติ

พ.ศ.2540และพรบ. ส�งเสริมการศึกษา

การศึกษาแห�งชาติ ตามหลักสูตร

พ.ศ. 2542

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค8

งบประมาณและที่ผ�านมา
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49 การจัดหลักสูตร  - เพื่อเปKนสถานศึกษาจัด  - สนับสนุนการ 300,000 300,000 300,000 300,000  - สถานศึกษา 10  - สถานศึกษาจัด สํานักการศึกษา

ปรัชญาเศรษฐกิจ หลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจ จัดการเรียนการสอน โรงเรียนได+ดําเนิน การเรียนการสอน

พอเพียง พอเพียง ตามหลักสูตรปรัชญา ตามหลักสูตร ได+ตามหลักสูตรที่

เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจ กําหนด

 - จัดประชุมขับเคลื่อน พอเพียง  - ผู+เรียนเกิดความ

ตามกิจกรรม  - นักเรียนร+อยละ80 สํานึกรู+จักประหยัด 

ร�วมกิจกรรม มีคุณภาพ

50 ปฐมนิเทศพนักงานครู  - เพื่อให+พนักงานครู จัดประชุมปฐมนิเทศ 300,000 300,000 300,000 300,000 พนักงานครูเทศบาล ครูทุกคนได+รับทราบ สํานักการศึกษา

เทศบาล เทศบาลได+รับทราบ พนักงานครูเทศบาล ร+อยละ 80 ได+รู+และ นโยบายการศึกษา

นโยบายการศึกษาท+องถิ่น ปRการศึกษาละ 1 ครั้ง ปฏิบัติตามนโยบาย ท+องถิ่นและพัฒนา

 - เพื่อรับทราบแนวทาง ท+องถิ่นแนวเดียวกัน คุณภาพการศึกษาสูง

การจัดการศึกษาและมี ยิ่งขึ้น

แนวทางพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาให+สูงขึ้น

 - เพื่อพัฒนาความรู+

ความสามารถให+กับ

พนักงานครูเทศบาล

ในด+านการจัดการเรียน

การสอนและการบริหาร

จัดการศึกษา

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค8

งบประมาณและที่ผ�านมา
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51 วัดผลและ เพื่อจัดทําเครื่องมือวัดผล จัดสอบวัดผลนักเรียน 200,000 200,000 200,000 200,000 นักเรียนทุกคนผ�าน โรงเรียนมีเครื่องมือ สํานักการศึกษา

ประเมินผล  และแบบทดสอบให+กับ ทุกคนตามหลักสูตร การทดสอบระหว�าง วัดผลและประเมินผล

โรงเรียนในสังกัด ที่กําหนด เรียนและปลายปR การศึกษาชั้นอนุบาล 

1-2 ป.1-6 ม.1-6 

แนวเดียวกันทุก

โรงเรียน

52 ฝQกอบรมสัมมนาพนักงานครู  - เพื่อพัฒนาความรู+ความ  -จัดอบรมสัมมนา 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000  -พนักงานครูเทศบาล  - พนักงานครูโรงเรียน สํานักการศึกษา

เทศบาล สามารถของพนักงานครู พนักงานครูเทศบาล ร+อยละ 80 ได+รับการ ในสังกัดเทศบาล ได+มี

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทุกคนในสังกัดเทศบาล ฝQกอบรมสัมมนา ความรู+ความสามารถ

 - เพื่อพัฒนาความรู+  - จัดประชุม อบรม พัฒนารายวิชาและ เพิ่มมากขึ้น

ความสามารถให+แก�ผู+ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสอน  - โรงเรียนในสังกัดมี

บริหารสถานศึกษา ด+านภาษาจีนแก�ครู  -  มีครูสอนรายวิชา การจัดการเรียน

และบุคลากรทาง ผู+บริหารสถานศึกษา ภาษาจีนจํานวน การสอนภาษาจีน

การศึกษาในด+านการจัด และบุคลากรทาง 10 โรงเรียน   - ครูผู+สอนภาษาจีน

การเรียน การศึกษา สามารถจัดการเรียน

 - จัดซื้อหนังสือแบบ การสอนภาษาจีนได+

เรียนภาษาจีนเพื่อใช+ อย�างมีประสิทธิภาพ

ในการจัดการเรียน

การสอน

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงานงบประมาณและที่ผ�านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค8
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53 นิเทศติดตาม เพื่อนิเทศติดตามประเมิลผล นิเทศติดตามประเมิน 100,000 100,000 100,000 100,000 ทุกโรงเรียนได+รับ โรงเรียนในสังกัด สํานักการศึกษา

ประเมินผลการ การจัดการศึกษาของ ผลการจัดการศึกษา การนิเทศ ติดตามผล เทศบาลจัดการเรียน

จัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ของโรงเรียนในสังกัด การสอนมีประสิทธิภาพ

เทศบาลปRการศึกษา มากขึ้น

ละ 2 ครั้ง

54 ประกันคุณภาพ  - เพื่อจัดระบบการ จัดดําเนินการประกัน 250,000 250,000 250,000 250,000 ทุกโรงเรียนได+รับ สถานศึกษาในสังกัด สํานักการศึกษา

ประกันคุณภาพการศึกษา ประกันคุณภาพ การประเมิน ติดตาม เทศบาลทั้ง 10 โรงเรียน

 - เพื่อดําเนินการประเมิน การศึกษาตาม ตรวจสอบคุณภาพ ได+รับรองการประเมิน

คุณภาพตามมาตรฐาน มาตรฐานการศึกษาที่ การศึกษา คุณภาพการศึกษา

การศึกษา อปท.กําหนด ภายนอก

 - เพื่อรองรับการประเมิน จํานวน 24 มาตรฐาน

คุณภาพภายนอก

55 ประชุมสัมมนา เพื่อประชุมสัมมนากรรม จัดประชุมสัมมนา 300,000 300,000 300,000 300,000 คณะกรรมการสถาน ประชาชน องค8กร สํานักการศึกษา

คณะกรรมการ การดําเนินการกําหนด คณะกรรมการศึกษา และท+องถิ่นทุกคน เอกชนเข+ามามีส�วนร�วม

การศึกษาระดับ แนวทางการพัฒนาการ ระดับท+องถิ่นและ ได+รับการประชุม การจัดการศึกษา

ท+องถิ่นและ ศึกษาของท+องถิ่นและ สถานศึกษา สัมมนา

สถานศึกษา สถานศึกษา

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค8

งบประมาณและที่ผ�านมา
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56 โครงการพัฒนา  - เพื่อส�งเสริมให+สถาน  - จัดประกวดสถาน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000  ทุกโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด สํานักการศึกษา

สถานศึกษาสู� ศึกษาจัดระบบการศึกษา ศึกษาปRละ1 ครั้ง มีหว�างเรียนรู+ และ เทศบาลบริหารสถาน

มาตาฐานสากล ตามมาตรฐานเดียวกัน  - จัดอบรมให+ความรู+ ผู+บริหารสถานศึกษา ศึกษาสู�มาตรฐาน

 - เพื่อปรับปรุงแหล�ง แก�ผู+บริหารสถาศึกษา ผ�านการอบรม สากลตามเกณฑ8ที่

เรียนรู+ และสร+าง และครูจํานวน 1 ครั้ง กําหนด

บรรยากาศจัดการเรียนรู+ที่ดี

57 ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อจัดทําและปรับปรุง จัดประชมสัมมนา 200,000 200,000 200,000 200,000 จัดทบทวน ปรับปรุง  - โรงเรียนมีหลักสูตร สํานักการศึกษา

สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถาน เชิงปฏิบัติการ สถานศึกษาทุก สถานศึกษาและเอกสาร

ศึกษาของโรงเรียนในสังกัด พนักงานครูเทศบาล โรงเรียน ประกอบหลักสูตรสอด

ให+สอดคล+องกับหลักสูตร เพื่อพัฒนาหลักสูตร คล+องกับหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้น สถานศึกษา แกนกลางการศึกษา

พื้นฐานพุทธศักราช 2551 ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 

2551

 - ครู ผู+บริหารโรงเรียน

มีความรู+ ความเข+าใจ

สามารถจัดการเรียน

และบริหารจัดการ

ศึกษาได+สอดคล+อง

ตรงตามเป�าหมาย

ของหลักสูตร

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค8

งบประมาณและที่ผ�านมา



158

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

58 โครงการสงเคราะห8 เพื่อให+เด็กและเยาวชน จัดการศึกษานอกระบบ 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนเด็กและ เด็กและเยาวชน สํานักการศึกษา

เด็กยากไร+ในชุมชนและ ผู+ด+อยโอกาสทางการ และตามอัธยาศัยให+แก� เยาวชนผู+เข+า ผู+ด+อยโอกาส ผู+

เด็กเร�ร�อน ศึกษา ได+แก�เด็กยากจน เด็กด+อยโอกาสกลุ�มเด็ก ร�วมโครงการฯ พิการ   ได+รับ

เด็กที่ถูกทอดทิ้ง  เด็ก ยากไร+ในชุมชน ความรู+ตาม

กําพร+า  เด็กเร�ร�อนและ เด็กเร�ร�อน ศักยภาพ  มี

เด็กผู+พิการ  มีความ และกลุ�มผู+พิการ คุณภาพชีวิตที่ดี

บกพร�องทางการเรียนรู+

ทางสติป̂ญญา ทางการ

พูด  ภาษาและอารมณ8

ได+รับการศึกษานอก

ระบบและตามอัธยาศัย

ตามศักยภาพ

59 โครงการอบรมส�งเสริม เพื่อส�งเสริมความรู+แก� จัดอบรมให+ความรู+แก� 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนเด็กและ เด็กและเยาวชน สํานักการศึกษา

คุณภาพชีวิตเยาวชน เด็กและเยาวชนให+มี เด็กเยาวชน  เยาวชนผู+เข+าร�วม มีความรู+ ความ

การพัฒนาตนเอง ขุมชน การศึกษานอก โครงการฯ เข+าใจ ปฏิบัติ

ครอบครัว  สังคมและมี โรงเรียนจํานวน 2 เพื่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่ดี อยู�ร�วม รุ�นใช+เวลาในการ ตนเองครอบครัว

กันในสังคมอย�างมีความ อบรมรุ�นละ 2 ชุมชน สังคมที่ดี

สุข  ปลอดภัยจากสิ่ง คืน 3 วัน

เสพติดและอบายมุข

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงานงบประมาณและที่ผ�านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค8
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60 โครงการจัดการศึกษา  - เพื่อส�งเสริมเด็กและ  - จัดการศึกษานอกระบบ 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนเยาวชน  - เยาวชนได+รับ สํานักการศึกษา

นอกระบบโรงเรียน เยาวชนที่พลาดโอกาส ระดับชั้น ม.ต+น/ ที่เข+าร�วมโครงการฯ การศึกษาจนจบ

ในการรักการศึกษา ให+ ม.ปลายให+เยาวชนได+ ระดับการศึกษา

ได+รับการศึกษาจนจบ รับการศึกษาโดย ขั้นพื้นฐาน และ

ระดับการศึกษาขั้นพื้น เสมอภาคเท�าเทียมกัน มีโอกาศได+รับ

ฐาน และมีโอกาศได+  - เชิญวิทยากรจาก การศึกษาต�อใน

ศึกษาต�อในระดับที่สูงขึ้น สถาบันศึกษาต�าง ๆ ระดับอุดมศึกษา

 - เพื่อส�งเสริมความรู+ มาสอนในฐานะ  - เยาวชนนํา

และทักษะการประกอบ อาจารย8พิเศษ ความรู+  และ

อาชีพแก�เยาวชน ทักษะประกอบ

อาชีพได+

61 โครงการพัฒนาครู พัฒนาความรู+ ความ จัดส�งครูอาสาเข+ารับ 6,000 6,000 6,000 6,000 จํานวนครูอาสา ครูอาสาได+รับ สํานักการศึกษา

อาสา สามารถให+กับครูอาสา การอบรมสัมมนา ที่ร�วมโครงการฯ การอบรม มี

ความรู+  ความ

สามารถมากขึ้น

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค8

งบประมาณและที่ผ�านมา
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62 กิจกรรมที่1 1. เพื่อให+บรรยากาศ  - ปลูกไม+ดอก ไม+ 220,000 320,000 355,000 375,000 ร+อยละของความ 1.โรงเรียนมีสภาพ รร.เทศบาล

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน8 สภาพแวดล+อมมีความร�มรื่น ประดับ ไม+ยืนต+น พึงพอใจของผู+เรียน แวดล+อมที่ดีเอื้อต�อ วัดเสมาเมือง

สวยงาม ปลอดภัย เอื้อ จัดสวนหย�อมทั้ง ครู ผู+ปกครองต�อการ การเรียนการสอน

ต�อการจัดกิจกรรม บริเวณในโรงเรียน ใช+อาคารสถานที่ 2.นักเรียนและ

การเรียนการสอน จัดตกแต�งห+องเรียน และสิ่งแวดล+อมของ บุคลากรใช+ชีวิตอยู�ใน

2.เพื่อปลูกจิตสํานึกการ ห+องพิเศษ ปรับปรุง โรงเรียน โรงเรียนอย�างมี

อนุรักษ8สิ่งแวดล+อมให+กับ สภาพแวดล+อมใน ความสุขและปลอดภัย

นักเรียน โรงเรียนให+สวยงาม 3.นักเรียนเกิดจิต

และมีระเบียบ สํานึกในการอนุรักษ8

สิ่งแวดล+อม

63 กิจกรรมที่5 1.เพื่อให+ห+องน้ําสะอาด  - นักเรียนโรงเรียน 100,000 100,000 100,000 100,000 ร+อยละของความ 1.ห+องน้ําในโรงเรียน รร.เทศบาล

กิจกรรมห+องน้ําสะอาด ปราศจากกลิ่นรบกวน เทศบาลวัดเสมาเมือง พึงพอใจของผู+เรียน สะอาดปราศจากกลิ่น วัดเสมาเมือง

2.เพื่อให+นักเรียนและ ได+ใช+ห+องน้ําที่สะอาด ครู  ผู+ปกครองต�อการ รบกวน

บุคคลากรของโรงเรียน 100 เปอร8เซ็น ใช+อาคารสถานที่ 2.นักเรียนและ

ได+ใช+ห+องน้ําที่สะอาด และสิ่งแวดล+อมของ บุคคลากรของโรงเรียน

โรงเรียน ได+ใช+ห+องน้ําที่สะอาด

64 โครงการต�อเติมอ�างล+างมือ เพื่อส�งเสริมให+นักเรียนและ  - นักเรียนโรงเรียน 150,000 100,000 100,000 100,000 ร+อยละของความ นักเรียนโรงเรียน รร.เทศบาล

บุคลากรในโรงเรียนมี เทศบาลวัดเสมาเมือง  พึงพอใจของผู+เรียน เทศบาลวัดเสมาเมือง  วัดเสมาเมือง

สุขภาพกายและสุขภาพใจ ได+ใช+บริการอ�างล+างมือ ครู  ผู+ปกครองต�อการ ได+ใช+บริการอ�างล+างมือ

ที่ดี ใช+อาคารสถานที่

และสิ่งแวดล+อมของ

โรงเรียน

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงานงบประมาณและที่ผ�านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค8
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65 แข�งขันทักษะทางวิชาการ 1.เพื่อจัดการแข�งขัน 1.นักเรียนศูนย8พัฒนา 3,500,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000 จํานวนนักเรียน นักเรียนได+รับการ สํานักการศึกษา

ทักษะทางวิชาการ เด็กเล็กในสังกัด  ครู ผู+ช�วยครูศูนย8 พัฒนาสู�ความเปKน

และกิจกรรมทุกกลุ�มสาระ 2.นักเรียน ครู พัฒนาเด็กเล็กที่ เลิศทางวิชาการและ

การเรียนรู+ระดับเทศบาล สถานศึกษาโรงเรียน เข+าร�วมโครงการ กิจกรรมตรงตาม

คัดเลือกนักเรียน ในสังกัด ศักยภาพ และ

ครูเปKนตัวแทนเทศบาล ความต+องการ

เข+าร�วมแข�งขันระดับภาค 

และระดับประเทศ

66 แข�งขันคนเก�งเทศบาลระดับ เพื่อจัดการแข�งขันคัดเลือก นักเรียนตัวแทน 150,000 150,000 200,000 200,000 จํานวนนักเรียนที่ นักเรียนตัวแทน สํานักการศึกษา

ประเทศ นักเรียนโรงเรียนในสังกัด เทศบาลระดับชั้น ประสบความสําเร็จ เทศบาลประสบความ

ชั้น ป.5 ชั้นม.2 และชั้น ป.5 จํานวน 5 คน ในการสอบแข�งขัน สําเร็จในการแข�งขัน

ม.5 ใน 5 กลุ�มสาระ ระดับชั้นม.2 ระดับประเทศ โครงการแข�งขัน

ประกอบด+วยคณิตศาสตร8 จํานวน 5 คนและ คนเก�งในโรงเรียน

ภาษาไทย วิทยาศาสตร8 ระดับชั้น ม.5 จํานวน ท+องถิ่นระดับประเทศ

สังคมศึกษา และภาษา 5 คนพร+อมครูผู+ฝQก 

อังกฤษ เปKนตัวแทน และบุคลากรทาง

เทศบาลเข+าแข�งขัน การศึกษารวม 12 คน 

ระดับประเทศ

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงานงบประมาณและที่ผ�านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค8
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67 ประชุมเชิงปฏิบัติ จัดประชุมแลกเปลี่ยน ผู+บริหาร  ครู  100,000 150,000 200,000 250,000 ร+อยละของนักเรียน 1.ได+แนวทางการ สํานักการศึกษา

การติดตามผลการ เรียนรู+ นักเรียนผู+ปกครอง บุคลากรที่เกี่ยวข+อง ครู บุคลากรทาง จัดการศึกษาสู�ความ

สอบ O-NET นักเรียนที่มีคะแนนเต็ม และผู+ปกครอง การศึกษาของสถาน เปKนเลิศ

100 จากการสอบ นักเรียนที่มีคะแนน ศึกษาโรงเรียนในสังกัด 2.ผู+มีส�วนได+ส�ววนเสีย

(O-NET) กับคณะครูผู+ เต็ม  100 จาการ ละผู+ปกครองนักเรียน ในการจัดการศึกษา

บริหารและบุคลากรที่ สอบ  O - NET ที่เข+าร�วมโครงการ เกิดความเข+าใจที่ดี

เกี่ยวข+อง เพื่อสะท+อน ต�อการจัดการศึกษา

กลยุทธ8สู�ความสําเร็จ ของเทศบาล

68 จัดทําแผนพัฒนา เพื่อจัดทําแผน และ 1.แผนพัฒนการ 500,000 550,000 600,000 650,000 1.จํานวนแผนพัฒนา 1.อปท.มีแผนพัฒนา สํานักการศึกษา

การศึกษา ทบทวนแผนพัฒนา ศึกษาสี่ปR การศึกษาของ อปท. การศึกษาสี่ปR

การศึกษาสี่ปRของสํานัก 2.แผนปฏิบัติการ และสถานศึกษา 2.สถานศึกษา โรงเรียน

การศึกษา และสถาน ประจําปRงบประมาณ โรงเรียนในสังกัดที่ ในสังกัด แผนพัฒนา

ศึกษาโรงเรียนในสังกัด 3.แผนปฏิบัติการ จัดทําเปKนเอกสาร การศึกษาครบทั้ง 3 แผน

ประจําปRการศึกษา รูปเล�ม 3.บุคคลากรทุกฝjายมีส�วน

4.ผู+บริหารสถานศึกษา 2.จํานวนผู+เข+าร�วม ร�วมในการจัดทําแผน

โรงเรียนในสังกัด การจัดทําแผน พัฒนาการศึกษาทั้งใน

5.ครูหัวหน+าฝjาย และเข+าร�วมประชุม ระดับ อปท. และระดับ

แผนของสถานศึกษา สัมมนาผลการดําเนิน สถานศึกษา

โรงเรียนในสังกัด การตามแผนพัฒนา

การศึกษา

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงานงบประมาณและที่ผ�านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค8
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69 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อจัดทําและปรับปรุง สถานศึกษาและสํานัก 200,000 200,000 200,000 200,000  - จํานวนโรงเรียน สถานศึกษาและ สํานักการศึกษา

หลักสูตรสถานศึกษา การศึกษาได+รับรางวัล ส�งแผนเข+าประกวด สํานักการศึกษาได+รับ

จํานวน 10 โรงเรียน รางวัลจากการส�งแผน

 - จํานวนสถานศึกษา เข+าประกวด

และสํานักการศึกษา

ที่ได+รับรางวัลจาก

การส�งแผนเข+า

ประกวด

70 เชื่อมต�อเครือข�ายอินเตอร8เน็ต  - เพื่อให+บุคลากรใน เชื่อต�ออินเตอร8เน็ต 1,186,800 1,186,800 1,186,800 1,186,800 โรงเรียนในสังงกัด บุคลากรในโรงเรียน สํานักการศึกษา

โรงเรียน โรงเรียนก+าวทันนวัตกรรม ความเร็วสูงสําหรับ เทศบาลมีอินเตอร8 สามารถค+นคว+าหา

สิ่งใหม� ๆ โรงเรียนสังกัเทศบาล เน็ตความเร็วสูง ความรู+ข+อมูลใหม� ๆ 

 - เพื่อพัฒนาโรงเรียนใน 10 โรงเรียน ได+รวดเร็ว ก+าวทันข�าว

สังกัดเทศบาลให+มีความ และเหตุการณ8ป̂จจุบัน

ทันสมัยและก+าวทัน ได+ทันท�วงที

เทคโนโลยี

71 การพัฒนาพนักงานครูโรงเรียน  - เพื่อให+พนักงานครู การพัฒนาพนักงาน 1,371,000 1,371,000 1,371,000 1,371,000 จํานวนพนักงานครู พนักงานครูของโรงเรียน สํานักการศึกษา

สังกัดเทศบาล โรงเรียนสังกัดเทศบาล ครูโรงเรียนสังกัด เข+ารับการอบรม ในสังกัดเทสบาลมีความรู+

มีคุณภาพ เทศบาล ความสามารถด+านการจัด

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค8

งบประมาณและที่ผ�านมา
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72 พัฒนาห+องสมุดโรงเรียน เพื่อส�งเสริมให+เด็กนักเรียน จัดซื้อหนังสือให+กับ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวน 10 โรงเรียน เด็กนักเรียนได+มีหนังสือ สํานักการศึกษา

ได+มีหนังสืออ�านที่ ห+องสมุดโรงเรียนใน อ�านที่หลากหลายมาก

หลากหลายมากขึ้นและ สังกัดเทศบาล ยิ่งขึ้นและเด็กมีนิสัยรัก

ส�งเสริมให+เด็กมีนิสัยรักการ การอ�านมากขึ้น

อ�านมากขึ้น

73 การพัฒนาการจัดการศึกษา  - เพื่อพัฒนาและเสริม  - สถานศึกษาโรงเรียน 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 ระดับความพึงพอใจ  - คณะกรรมการสถาน สํานักการศึกษา

โดยโรงเรียนเปKนฐานในการ สร+างความเข+มแข็งของ ในสังกัดเทศบาล ของผู+ปกครองและ ศึกษาขั้นพื้นฐานมี

พัฒนาท+องถิ่น (SBMLD) คณะกรรมการสถาน  - คณะกรรมการสถาน ชุมชนต�อการจัดการ ความเข+มแข็งสามารถ

ศึกษาขั้นพื้นฐานให+เข+ามา ศึกษาโรงเรียนในสังกัด ศึกษาของโรงเรียน เข+าไปมีบทบาทในการ

มีบทบาทในการจัดการ ทุกคนง จัดการศึกษาของโรงเรียน

ศึกษาของโรงเรียน  - จัดกิจกรรมเพื่อ  - โรงเรียนในสังกัดมี

 - เพื่อพัฒนาและเสริม พัฒนาการจัดการศึกษา ความคล�องตัวในการ

สร+างให+โรงเรียนในสังกัด เช�น ส�งเสริมภูมิป̂ญญา จัดการศึกษา
มีความคล�องตัวในการจัด ท+องถิ่น  เศรษฐกิจ  - โรงเรียนในสังกัดจัด

การศึกษาเพื่อพัฒนา พอเพียงตาม การศึกษาในระบบ

คุณภาพผู+เรียน แนวพระราชดําริ และนอกระบบ

 - เพื่อพัฒนาและเสริมสร+างให+ ส�งเสริมอาชีพระหว�าง และตามอัธยาศัยให+

โรงเรียนในสังกัดเปKนฐาน เรียนหรือกิจกรรม ประชาชนได+เรียนรู+ตลอด

ในการพัฒนาท+องถิ่นอย�าง อื่น ๆ ที่เกี่ยวข+อง ชีวิต

เปKนระบบเกิดการเรียนรู+  เปKนต+น
ตลอดชีวิต

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงานงบประมาณและที่ผ�านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค8



165

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

74 พัฒนาแหล�งเรียนรู+ของ เพื่อจัดหา/จัดซื้อวัสดุ สถานศึกษาโรงเรียน 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโรงเรียนที่ได+ โรงเรียนเปKนแหล�งเรียนรู+ สํานักการศึกษา

โรงเรียน อุปกรณ8สนับสนุนแหล�ง สังกัดเทศบาล รับการพัฒนาแหล�ง สําหรับประชาชนใน

การเรียนรู+ให+กับโรงเรียน เรียนรู+ 10 โรงเรียน ท+องถิ่นได+อย�างมี

ประถมศึกษาและ ประสิทธิภาพ

มัธยมศึกษา

75 การส�งเสริม อปท.จัดทําแผน เพื่อจัดส�งแผนพัฒนาการ สถานศึกษาและสํานัก 350,000 350,000 350,000 350,000  - จํานวนโรงเรียน สถานศึกษาและสํานัก สํานักการศึกษา

พัฒนาการศึกษาดีเด�น ศึกษาของสถานศึกษาและ การศึกษาได+รับรางวัล ส�งแผนเข+าประกวด การศึกษาได+รับรางวัล

สํานักการศึกษาเข+าประกวด จํานวน 10 โรงเรียน จากการส�งแผนเข+า

 - จํานวนสถานศึกษา ประกวด

และสํานักการศึกษา

ที่ได+รับรางวัลจาก

การส�งแผนเข+า

ประกวด

76 การส�งเสริมกิจกรรมรัก เพื่อจัดส�งกิจกรรมรักการ สถานศึกษาได+รับรางวัล 100,000 100,000 100,000 100,000  - จํานวนโรงเรียน สถานศึกษาได+รับรางวัล สํานักการศึกษา

การอ�านในสถานศึกษา อปท. อ�านขอสถานศึกษา ส�งกิจกรรมรักการอ�าน จาการส�งกิจกรมฯ เข+า

เข+าประกวด จํานวน 10 โรงเรียน ประกวด

77 การจัดทําศูนย8การเรียนรู+ เพื่อเปKนแหล�งเรียนรู+ค+นคว+า จัดตั้งศูนย8การเรียนรู+ 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียน จํานวน 10 นักเรียนระดับปฐมวัย สํานักการศึกษา

สําหรับเด็กปฐมวัย ของนักเรียน เด็กปฐมวัย โรงเรียนได+รับความรู+ ได+รับความรู+และ

ประสบการณ8

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงานงบประมาณและที่ผ�านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค8
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78 อาหารกลางวันเด็กนักเรียน เพื่อให+นักเรียนได+รับ จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ8 50,400,000 50,400,000 50,400,000 50,400,000 จํานวนนักเรียนสังกัด นักเรียนทุกคนได+รับ สํานักการศึกษา

ประทานอาหารมื้อกลางวัน เครี่องบริโภคสําหรับ เทศบาล และศูนย8 ประทานอาหาร ที่มี

ทุกคน ครบทุกวันตลอด ประกอบอาหาร พัฒนาเด็กเล็ก  คุณภาพและเพียงพอ

ปRการศึกษา กลางวันในสถานศึกษา ได+รับอาหาร ตลอดปRการศึกษา

สังกัดเทศบาล กลางวัน 10,040 คน

และศูนย8พัฒนาเด็กเล็ก 

79 ค�าป̂จจัยพื้นฐานสําหรับ เพื่อจ�ายเปKนค�าป̂จจัยพื้นฐาน เด็กนักเรียนยากจน 4,102,400 4,102,400 4,102,400 4,102,400 เด็กนักเรียนได+รับป̂จจัย เด็กนักเรียนยากจนได+รับ สํานักการศึกษา

นักเรียนยากจน สําหรับนักเรียนยากจน ได+รับป̂จจัยพื้นฐาน พื้นฐาน 100% ป̂จจัยพื้นฐานทุน

ทุกคน

80 ค�าจัดการเรียนการสอน เพื่อดําเนินการจัดการศึกษา สถานศึกษาจัดการ 24,452,200 24,452,200 24,452,200 24,452,200 สถานศึกษาได+รับงบ สถานศึกษาได+จัดการ สํานักการศึกษา

(รายหัว) ตามหลักศูนย8แกนกลาง ศึกษาตามหลักสูตร ประมาณ 100 % ศึกษาได+ตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษา

81 ค�าหนังสือเรียน เพื่อจ�ายเปKนค�าจัดหา เด็กนักเรียนได+รับ 7,139,800 7,139,800 7,139,800 7,139,800 นักเรียนมีหนังสือเรียน นักเรียนมีแบบเรียนครบ สํานักการศึกษา

หนังสือเรียนและแบบทดสอบแบบเรียนตามกลุ�ม 100%

ประสบการณ8

82 ค�าอุปกรณ8การเรียนการสอน เพื่อจ�ายเปKนค�าจัดหา สถานศึกษาได+มี 4,115,900 4,115,900 4,115,900 4,115,900 สถานศึกษาได+มี คครูมีอุปกรณ8การ สํานักการศึกษา

อุปกรณ8การเรียนการสอน อุปกรณ8ที่จัดกิจกรรม อุปกรณ8การเรียน สอนอย�างเพียงพอ

ตามกลุ�มสาระการเรียนรู+ การสอนตามเนื้อหา การสอนครบกลุ�ม

รายวิชา สาระการรียนรู+

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค8

งบประมาณและที่ผ�านมา
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83 ค�าเครื่องแบบนักเรียน เพื่อจ�ายเปKนค�าเครื่องแบบนักเรียนเด็กนักเรียนได+รับเครื่องแบบ 4,040,200 4,040,200 4,040,200 4,040,200 นักเรียนมีเครื่องแบบ นักเรียนมีเครื่องแบบ สํานักการศึกษา

นักเรียน เรียนทุกคน เรียนทุกคน

84 ค�ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ เพื่อดําเนินการจัดกิจกรรม นักเรียนได+รับและร�วม 5,760,000 5,760,000 5,760,000 5,760,000 นักเรียนได+ร�วมกิจกรรม นักเรียนได+ร�วมกิจกรรม สํานักการศึกษา

ผู+เรียน พัฒนาผู+เรียนตามหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู+เรียน พัฒนาผู+เรียนตาม พัฒนาผู+เรียนตาม

ตามหลักสูตร หลักสูตร 80% หลักสูตรครบจํานวน

85 อาหารเสริมนม  - เพื่อให+เด็กได+รับอาหาร  - โรงเรียนสังกัดเทศบาล 37,318,000 37,318,000 37,318,000 37,318,000 นักเรียนในสังกัด เด็กได+รับอาหารเสริมนม สํานักการศึกษา

เสริม(นม)อย�างทั่วถึง จํานวน 9 โรงเรียน เทศบาล ศูนย8พัฒนา อย�างเพียงพอทําให+มี

และเพียงพอ  - โรงเรียนสังกัด สพฐ. เด็กเล็ก ศูนย8การศึกษา สุขภาพร�างกายแข็งแรง

 - เพื่อเสริมสร+างสุขภาพ จํานวน 4 โรงเรียน พิเศษ และ สพฐ. ได+รับ มากยิ่งขึ้น

ร�างกายของเด็กให+สมบูรณ8  - ศูนย8การศึกษาพิเศษ อาหารกลางวัน 100%

แข็งแรง ประจําจังหวัด

 - ศูนย8พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 20 ศูนย8

86 การจัดตั้งศูนย8การเรียนรู+ใน เพื่อสนับสนุนให+เด็กนักเรียน จัดซื้อหนังสือให+กับ 10,000,000   10,000,000   10,000,000   10,000,000   จํานวน 10 โรงเรียน เด็กนักเรียนได+มีแหล�ง สํานักการศึกษา

สถานศึกษา มีหนังสือที่หลากหลาย แหล�งเรียนรู+ของ เรียนรู+ที่หลากหลายและ

โรงเรียน เด็กมีนิสัยรักการอ�าน

มากขึ้น

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค8

งบประมาณและที่ผ�านมา



168

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

87 เสริมสร+างการเรียนรู+และ - เพื่อให+ผู+เรียนได+รับการ - ส�งเสริมการเรียนรู+ 300,000 300,000 300,000 300,000 นักเรียนทั้งหมดใน - เด็กได+รับการศึกษา สํานักการศึกษา

พัฒนาเด็กในศูนย8พัฒนา เตรียมความ พร+อมทั้ง และพัฒนาการทั้ง 4  ศูนย8พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อพัฒนา ทั้ง 4 ด+าน

เด็กเล็ก 4 ด+าน ได+อย�างถูกต+อง ด+าน ให+เต็มศักยภาพ จํานวน 884 คน - ผู+เรียนมีส�วนร�วมใน

- เพื่อให+ผู+เรียนมีส�วนร�วม ตามวัยของเด็ก การจัดการเรียนการสอน

ในการจัดการเรียนการสอน - จัดกิจกรรมการเรียน - ผู+เรียนมีความรู+และ

 - เพื่อให+ผู+เรียนมีความรู+ การสอนที่หลากหลาย เข+ากับสังคมได+ดี

และเข+าใจสังคมได+ โดยให+ผู+เรียนมีส�วนร�วม

ในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน

- ส�งเสริมการมีส�วนร�วม

ระหว�างบ+านกับศูนย8

พัฒนาเด็กเล็ก

88 ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุง เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ โรงเรียนได+รับการ 1,800,000     1,800,000     1,800,000     1,800,000     จํานวน 10 โรงเรียน โรงเรียนมีอาคารสถาน สํานักการศึกษา

ที่ดินและสิ่งก�อสร+าง ของโรงเรียนให+พร+อมต�อ พัฒนาด+านอาคาร ที่อยู�ในสภาพใช+งานได+

การจัดการเรียนการสอน สถานที่ให+เอื้อต�อ ดีและเพียงพอต�อการ

การจัดการเรียน จัดการเรียนการสอน

การสอนให+มี

ประสิทธิภาพ

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได+รับ รับผิดชอบหลักที่ โครงการ วัตถุประสงค8
งบประมาณและที่ผ�านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค8
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

89 ปรับปรุงภูมิทัศน8ในโรงเรียน - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน8 1. ด+านปริมาณ 180,000        180,000        180,000        180,000        โรงเรียนสังกัดเทศบาล - โรงเรียนและศูนย8พัฒนา สํานักการศึกษา

โรงเรียนและศูนย8พัฒนา - ครู บุคลากรสนับสนุน จํานวน 10 โรงเรียน เด็กเล็ก มีสภาพแวดล+อม

เด็กเล็กให+มีสภาพแวดล+อม ทางการศึกษา และ และศูนย8พัฒนาเด็ก ที่เอื้ออํานวยต�อการ

ที่ดี มีบรรยากาศเอื้อต�อ นักเรียนมีส�วนร�วมใน เล็กทั้ง 20 ศูนย8 จัดกิจกรรมเสริม

การจัดกิจกรรมการเรียนรู+ การทํากิจกรรม ประสบการณ8
- เพื่อให+โรงเรียนและศูนย8 ปรับปรุงสภาพ - นักเรียนเรียนรู+อย�าง

พัฒนาเด็กเล็กมีการบริการ แวดล+อมในโรงเรียน มีความสุขและมีความ

สาธารณูปโภคที่ครบถ+วน และศูนย8พัฒนาเด็กเล็ก ปลอดภัย
และมีความปลอดภัย ให+สะอาด เรียบร+อย - นักเรียนมีสุขภาพ

สําหรับผู+เรียน และสวยงามอยู�เสมอ แข็งแรง และมีจิตใจ

- เพื่อปรับปรุงสภาพ 2. ด+านคุณภาพ ร�าเริงแจ�มใส
แวดล+อมภูมิทัศน8โรงเรียน - โรงเรียนและศูนย8พัฒนา -  นักเรียนมีคุณภาพตาม

และศูนย8พัฒนาเด็กเล็กให+ เด็กเล็กได+รับการพัฒนา มาตรฐานในการพัฒนา

เปKนแบบอย�างที่ดีต�อชุมชน และมีสภาพแวดล+อมที่ ทั้งด+านสภาพแวดล+อม

เอื้อต�อการจัดกิจกรรม และแหล�งเรียนรู+

การเรียนการสอน

- นักเรียนมีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา

- สถานศึกษามีการจัด

สภาพแวดล+อมและการ
บริการที่ส�งเสริมให+ผู+เรียน

พัฒนาอย�างเต็มศักยภาพ

รวม 89  โครงการ  -  - 213,996,200 207,922,540 209,281,000 212,274,400   -  -  -
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 3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได-รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดการแข�งขัน  - เพื่อเป4นการส�งเสริม จัดการแข�งขันกีฬา 700,000 700,000 700,000 700,000 จํานวนครูและ  - ครูและนักเรียน สํานักการศึกษา

กีฬานักเรียนกลุ�ม สุขภาพของนักเรียน  - ฟุตบอล นักเรียนที่ร�วม ในโรงเรียนสังกัด

โรงเรียนเทศบาล  - เพื่อให-นักเรียนได-  - ฟุตซอล โครงการฯ เทศบาลที่เข-าร�วม

แสดงออกถึงความสามารถ  - วอลเลยDบอล กิจกรรมจะมี

 - เพื่อเชื่อมความสัมพันธD  - เทเบิลเทนนิส สุขภาพที่ดีขึ้น

ซึ่งกันและกัน  - เซปFกตะกร-อ  - ครูและนักเรียน

 - เปตอง ในโรงเรียนสังกัด

 - กรีฑา เทศบาลมีความรัก

ความสามัคคี  มี

การประสาน

สัมพันธDกันยิ่งขึ้น

2 โครงการรณรงคDป�องกัน  - เพื่อให-เด็กและเยาวชน  - นักเรียนในโรงเรียน 283,000 283,000 283,000 283,000 จํานวนเด็กและ เด็กและเยาวชนที่ สํานักการศึกษา

ยาเสพติดในสถานศึกษา ได-รับรู-ถึงปFญหาและพิษ สังกัดเทศบาลได-เข-า เยาวชนผู-ร�วม เข-าร�วมโครงการ

ภัยของยาเสพติด ร�วมกิจกรรมรณรงคD โครงการฯ มีความรู-  ความ

 - เพื่อกระตุ-นให-เยาวชน ป�องกันยาเสพติดใน เข-าใจถึงปFญหา

ป�องกันและแก-ไขปFญหา สถานศึกษา และพิษภัยของ

ยาเสพติด ยาเสพติด

ที่ โครงการ วัตถุประสงคD

งบประมาณและที่ผ�านมา



171

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได-รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาความรู-ความ จัดส�งบุคลากร 12,000 12,000 12,000 12,000 จํานวนบุคลากร บุคลากร(เจ-าหน-าที่) สํานักการศึกษา

(เจ-าหน-าที่) สามารถให-กับบุคลากร (เจ-าหน-าที่)เข-ารับ (เจ-าหน-าที่) ได-รับการอบรม

(เจ-าหน-าที่) การอบรมสัมมนา ผู-ร�วมโครงการฯ มีความรู-  ความ

สามารถมากขึ้น

4 โครงการจัดส�งนักกีฬา  - เพื่อส�งเสริมให-ครูและ  - คัดเลือกนักกีฬาใน 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 จํานวนครูและ ครูและนักเรียนใน สํานักการศึกษา

เข-าร�วมแข�งขันกีฬา นักเรียนในสังกัดเทศบาล โรงเรียนสังกัดเทศบาล นักเรียนที่ร�วม โรงเรียนสังกัด

กรมส�งเสริมการปกครอง ได-ตื่นตัวและให-ความ เข-าร�วมการแข�งขันกีฬา โครงการฯ เทศบาล  ตื่นตัว

ท-องถิ่น สนใจในด-านกีฬา องคDกรปกครองส�วน และให-ความสนใจ

 - เพื่อส�งเสริมให-นักเรียน ท-องถิ่นแห�งประเทศ ด-านกีฬามากขึ้น

ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล ไทย   รอบคัดเลือก

ได-มีโอกาสเล�นและแข�งขัน ระดับภาคใต- 

กีฬาอย�างทั่วถึง และเห็น และรอบชิงชนะเลิศ

คุณค�าของการกีฬา ระดับประเทศ  

ประกอบด-วยฟุตซอล 

 เปตอง  เซปFกตะกร-อ  

แบดมินตันเทเบิลเทนนิส  

กรีฑาหมากรุก

และหมากฮอส

ที่ โครงการ วัตถุประสงคD

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได-รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการจัดงานวันเด็ก  - เพื่อสนับสนุนให-  - จัดกิจกรรมส�งเสริม 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนผู-ร�วม เด็กและเยาวชนได- สํานักการศึกษา

แห�งชาติ นักเรียนและเด็กเยาวชน ให-เด็กและเยาวชน โครงการฯ มีประสบการณD

พัฒนาศักยภาพของ ได-มีประสบการณDทั้ง ทักษะ  ความรู-

ตนเอง ด-านทักษะความรู-  การแสดงออกและ

 - เพื่อส�งเสริมการแสดง ความคิดความสามารถ การบันเทิงและ

ออก  ความรู- ความคิด การแสดงออก ภาคภูมิใจที่ผู-ใหญ�

และทักษะของเด็กและ และการบันเทิง เห็นความสําคัญ

เยาวชน ของตนเอง

 - เพื่อให-เด็กและเยาวชน

ได-มีประสบการณDจริง

ทั้งภาคทฤษฎีและภาค

ปฏิบัติจากกิจกรรม

นิทรรศการ

6 โครงการจัดตั้งวงนคร เพื่อก�อตั้งวงดนตรีที่เป4น นักเรียน  นิสิต  1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จํานวนผู-ร�วม เกิดศูนยDกลางการ สํานักการศึกษา

ออรDเคสตร-า ตัวแทนและมีอัตลักษณD นักศึกษาและประชาชน กิจกรรมฯ เรียนรู-ทางด-านวง

ทางวัฒนธรรมที่เป4น ทั่วไปในเขตเทศบาล ดนตรีประเภทวง

ความภาคภูมิใจของชาว นครนครศรีฯ มีความ ออรDเคสตร-าขึ้นใน

นครศรีธรรมราชและเพื่อ สนใจในกิจกรรม จังหวัดนครศรี

ให-นักเรียน  นักศึกษา ดนตรีประเภทวง ธรรมราช

ได-ใช-กิจกรรมดนตรี ออรDเคสตร-าและได-ทํา

ประเภทวงออรDเคสตร-า กิจกรรมร�วมกัน

ที่ โครงการ วัตถุประสงคD

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได-รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 จัดงานประเพณีบุญ เพื่อส�งเสริมและอนุรักษDไว- จัดกิจกรรมส�งเสริม 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู-ร�วม ประชาชน,ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา

สารทเดือนสิบ ซึ่งประเพณีบุญสารท ประเพณีบุญสารท กิจกรรมฯ เทศบาลฯ ได-มีส�วนร�วม

เดือนสิบ และวัฒนธรรม เดือนสิบ (แห�หมฺรับ) ส�งเสริมกิจกรรมทาง

อันดีงามของท-องถิ่น เพื่อให-ประชาชนในเขต ศาสนา ประเพณี และ

เทศบาลฯได-ร�วม วัฒนธรรมอันดีงาม

กิจกรรมอย�างทั่วถึง

8 จัดงานประเพณีกินเจ เพื่อสืบทอดประเพณีสมา จัดกิจกรรมส�งเสริม 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนผู-ร�วม ประชาชน,ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา

ทานศีลกินเจเดือน9 ประเพณีถือศีลกินเจ กิจกรรม ฯ เทศบาลฯ ได-มีส�วนร�วม

และส�งเสริมให-ประชาชน เพื่อให-ประชาชนใน ส�งเสริมกิจกรรมทาง

ชาวไทยทุกเชื้อชาติได- เขตเทศบาลฯ ได-ร�วม ศาสนา ประเพณี และ

บําเพ็ญสมาทานศีลกินเจ กิจกรรมอย�างทั่วถึง วัฒนธรรมอันดีงาม

บริโภคแต�อาหารผักและ

ผลไม- งดเว-นการกระทํา

กิจใดๆ อันจะนํามาซึ่ง

การเบียดเบียนให-

เดือดร-อนแก�สัตวDโลก

ทั้งปวง

ที่ โครงการ วัตถุประสงคD

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได-รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 จัดงานประเพณีชักพระ เพื่อส�งเสริมบํารุงรักษาไว- จัดกิจกรรมส�งเสริม 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนผู-ร�วม ประชาชน,ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา

ซึ่งประเพณีลากพระอัน ประเพณีลากพระ กิจกรรม ฯ เทศบาลฯ ได-มีส�วนร�วม

เป4นประเพณีและ เพื่อให-ประชาชน ส�งเสริมกิจกรรมทาง

วัฒนธรรมอันดีงามของ ในเขตเทศบาลฯ ได- ศาสนา ประเพณี และ

ท-องถิ่น ร�วมกิจกรรมอย�าง วัฒนธรรมอันดีงาม

ทั่วถึง

10 จัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อส�งเสริมให-ประชาชน จัดกิจกรรมส�งเสริม 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 จํานวนผู-ร�วม ประชาชน,ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา

ตระหนักและมีส�วนร�วม ประเพณีลอยกระทง กิจกรรม ฯ เทศบาลฯ ได-มีส�วนร�วม

ในการสืบสานประเพณี เพื่อให-ประชาชน ส�งเสริมกิจกรรมทาง

ลอยกระทงอันเป4น ในเขตเทศบาลฯ ศาสนา ประเพณี และ

ประเพณีและวัฒนธรรม ได-ร�วมกิจกรรมอย�าง วัฒนธรรมอันดีงาม

อันดีงามของไทย ทั่วถึง

11 จัดงานฉลองเทศกาล เพื่อส�งเสริมให-ประชาชน จัดกิจกรรมส�งเสริม 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนผู-ร�วม ประชาชน,ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา

คริสตDมาส ได-มีส�วนร�วมในการ ศาสนาคริสตDเพื่อให- กิจกรรม ฯ เทศบาลฯ ได-มีส�วนร�วม

สืบสานวัฒนธรรมทาง ประชาชนในเขต ส�งเสริมกิจกรรมทาง

ศาสนาคริสตD ซึ่งเป4น เทศบาลฯได-ร�วม ศาสนา ประเพณี และ

วัฒนธรรมอันดีมีส�วนช�วย กิจกรรมอย�างทั่วถึง วัฒนธรรมอันดีงาม

พัฒนาจิตใจและสร-าง

สามัคคีสมานฉันทDในหมู�คณะ

ที่ โครงการ วัตถุประสงคD

งบประมาณและที่ผ�านมา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 จัดงานวันขึ้นปUใหม� เพื่ออนุรักษDประเพณีวันขึ้น จัดกิจกรรมส�งเสริม 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู-ร�วม ประชาชน,ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา

ปUใหม�และให-ทานไฟ  ประเพณีวันขึ้นปUใหม� กิจกรรม ฯ เทศบาลฯ ได-มีส�วนร�วม

ซึ่งเป4นประเพณีและ เพื่อให-ประชาชนใน ส�งเสริมกิจกรรมทาง

วัฒนธรรมอันดีงามของไทย เขตเทศบาลฯ ได-ร�วม ศาสนา ประเพณี และ

กิจกรรมอย�างทั่วถึง วัฒนธรรมอันดีงาม

13 จัดงานฉลองตรุษจีน เพื่อส�งเสริมและสืบสาน จัดกิจกรรมส�งเสริม 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จํานวนผู-ร�วม ประชาชน,ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา

ไชน�าทาวนDเมืองนคร ประเพณีตรุษจีนอันเป4น ประเพณีตรุษจีน เพื่อ กิจกรรม ฯ เทศบาลฯ ได-มีส�วนร�วม

ประเพณีสําคัญของชาวไทย ให-ประชาชนในเขต ส�งเสริมกิจกรรมทาง

เชื้อสายจีน เทศบาลฯ ได-ร�วม ศาสนา ประเพณี และ

กิจกรรมอย�างทั่วถึง วัฒนธรรมอันดีงาม

14 จัดงานวันมาฆบูชา เพื่อส�งเสริมให- จัดกิจกรรมส�งเสริม 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนผู-ร�วม ประชาชน,ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา

แห�ผ-าขึ้นธาตุ พุทธศาสนิกชนได- พุทธศาสนาวันมาฆบูชา กิจกรรม ฯ เทศบาลฯ ได-มีส�วนร�วม

สืบสานวัฒนธรรม เพื่อให-ประชาชนใน ส�งเสริมกิจกรรมทาง

ประเพณีท-องถิ่น และมี เขตเทศบาลฯ ได-ร�วม ศาสนา ประเพณี และ

ส�วนร�วมในการปฏิบัติ กิจกรรมอย�างทั่วถึง วัฒนธรรมอันดีงาม

กิจกรรมทํานุบํารุง

พุทธศาสนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงคD

งบประมาณและที่ผ�านมา
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15 จัดงานประเพณีเทศกาล เพื่อส�งเสริมให-ประชนได- จัดกิจกรรมส�งเสริม 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนผู-ร�วม ประชาชน,ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา

มหาสงกรานตDแห�นางดาน ตระหนักและเห็นความ ประเพณีสงกรานตD ฯ กิจกรรม ฯ เทศบาลฯ ได-มีส�วนร�วม

เมืองนครศรีธรรมราช สําคัญ รวมถึงมีส�วนร�วม เพื่อให-ประชาชนใน ส�งเสริมกิจกรรมทาง

ในการสืบสานประเพณี เขตเทศบาลฯ ได-ร�วม ศาสนา ประเพณี และ

สงกรานตDแห�นางดาน กิจกรรมอย�างทั่วถึง วัฒนธรรมอันดีงาม

เมืองนครศรีธรรมราช 

ซึ่งเป4นประเพณีอันดี

งามของท-องถิ่น

16 จัดงานวันวิสาขบูชา เพื่อส�งเสริมให-ประชาชน จัดกิจกรรมส�งเสริม 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู-ร�วม ประชาชน,ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา

ตระหนักและมีส�วนร�วม พุทธศาสนาวันวิสาบูชา กิจกรรม ฯ เทศบาลฯ ได-มีส�วนร�วม

ในการสืบสานและ เพื่อให-ประชาชนใน ส�งเสริมกิจกรรมทาง

ทํานุบํารุงรักษาประเพณี เขตเทศบาลฯ ได-ร�วม ศาสนา ประเพณี และ

วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา กิจกรรมอย�างทั่วถึง วัฒนธรรมอันดีงาม

อันดีงาม

17 จัดงานหล�อเทียนหลอมใจร�วมใจเพื่อส�งเสริมให-ประชาชน จัดกิจกรรมส�งเสริม 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู-ร�วม ประชาชน,ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา

ชาวพุทธ ตระหนักและมีส�วนร�วมใน ศาสนาวันอาสาฬหบูชา กิจกรรม ฯ เทศบาลฯ ได-มีส�วนร�วม

การสืบสานและทํานุ และเข-าพรรษาเพื่อให- ส�งเสริมกิจกรรมทาง

บํารุงรักษาประเพณี ประชาชนในเขต ศาสนา ประเพณี และ

วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา เทศบาลฯ ได-ร�วม วัฒนธรรมอันดีงาม

อันดีงาม กิจกรรมอย�างทั่วถึง

ที่ โครงการ วัตถุประสงคD

งบประมาณและที่ผ�านมา
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18 จัดงานสานสัมพันธDเดือน เพื่อเสริมสร-างความเข-าใจ จัดกิจกรรมส�งเสริม 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู-ร�วม ประชาชน,ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา

รอมฎอน และส�งเสริมการปฏิบัติ ศาสนาอิสลามเพื่อให- กิจกรรม ฯ เทศบาลฯ ได-มีส�วนร�วม

ศาสกิจของประชาชนผู-นับ ประชาชนในเขต ส�งเสริมกิจกรรมทาง

ถือศาสนาอิสลาม เทศบาลฯ ได-ร�วม ศาสนา ประเพณี และ

กิจกรรมอย�างทั่วถึง วัฒนธรรมอันดีงาม

19 จัดงานฉลองสมโภชศาล เพื่อเป4นมิ่งขวัญสิริสวัสดิ์ จัดกิจกรรมส�งเสริม 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวนผู-ร�วม ประชาชน,ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา

หลักเมืองนครศรีธรรมราช มงคลแก�ประชาชน วัฒธรรมทางพุทธ กิจกรรม ฯ เทศบาลฯ ได-มีส�วนร�วม

จังหวัดนครศรีธรรมราช ศาสนาฉลองสมโภช ส�งเสริมกิจกรรมทาง

และบวงสรวงสมโภช ศาลหลักเมือง เพื่อ ศาสนา ประเพณี และ

ศาลหลักเมือง ให-ประชาชนในเขต วัฒนธรรมอันดีงาม

นครศรีธรรมราช  เทศบาลฯ ได-ร�วม

อันเป4นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู�บ-าน กิจกรรมอย�างทั่วถึง

คู�เมืองนครศรีธรรมราช

20 จัดงานเฉลิมฉลองวันตรุษ เพื่อส�งเสริมให-ประชาชน จัดกิจกรรมส�งเสริม 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู-ร�วม ประชาชน,ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา

อิดิ้ลอัฎฮา ได-ตระหนัก เล็งเห็นความ วัฒธรรมทางศาสนา กิจกรรม ฯ เทศบาลฯ ได-มีส�วนร�วม

สําคัญ และร�วมสืบสาน อิสลาม เฉลิมฉลอง ส�งเสริมกิจกรรมทาง

วัฒนธรรมตามหลัก วันตรุษอิ้ดิ้ลอัฎฮา ศาสนา ประเพณี และ

ศาสนาอิสลามอันดีงาม เพื่อให-ประชาชนใน วัฒนธรรมอันดีงาม

เขตเทศบาลฯ ได-ร�วม

กิจกรรมอย�างทั่วถึง

ที่ โครงการ วัตถุประสงคD

งบประมาณและที่ผ�านมา
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21 กิจกรรมเวียนเทียน 1. เพื่อจัดกิจกรรมส�ง 1. จัดกิจกรรม 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนนักเรียนใน นักเรียนสังกัด สํานักการศึกษา

วันวิสาขบูชาร�วม เสริมพระพุทธศานาในพุทธ ส�งเสริมพระพุทธ สังกัดโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลทั้ง  

ใจสายใยชาวพุทธ ภูมิ ศาสนาในพุทธภูมิ เทศบาล พนักงานครู 10 โรงพนักงานครู

2. ให-นักเรียน นักศึกษา 2. ให-ส�วนราช ทั้ง 10 โรง  เทศบาลพนักงาน

ประชาชนนักท�องเที่ยวเชิง การ เอกชน บริษัท พนักงานเทศบาล เทศบาลผู-สูงอายุ

พระพุทธศาสนาซาบซึ้งและ ห-าง ร-าน สถาน ผู-สูงอายุศูนยDส�งเสริม ศูนยDส�งเสริมผู-สูงอายุ

เห็นความ สําคัญวัฒนธรรม ศึกษา ประชาชน ผู-สูงอายุเทศบาล เทศบาลและ

ของไทย ทั่วไป เข-าร�วม และพุทธศาสนิกชน พุทธศาสนิกชนได-

3. เพื่อส�งเสริมและฟYZนฟู กิจกรรมอย�าง เข-าร�วมกิจกรรม

ไว-ซึ่งประเพณีให-คงอยู�สืบไป ทั่วถึง

4. เพื่อให-วัฒนธรรมไทยมี

ส�วนช�วยพัฒนาจิตใจและ

สังคมในท-องถิ่น

5.เพื่อให-หน�วยงานภาครัฐ

และเอกชน ได-มีมาร�วม

กิจกรรม

6.เพื่อเป4นการเผยแพร�และ

สนับสนุน ส�งเสริมการท�อง

เที่ยวในท-องถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงคD

งบประมาณและที่ผ�านมา
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22 กิจกรรมหล�อเทียน 1. เพื่อจัดกิจกรรมส�ง 1. จัดกิจกรรม 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนนักเรียนใน และพุทธศาสนิกชน สํานักการศึกษา

พรรษาร�วมใจสายใย เสริมพระพุทธศานาในพุทธ ส�งเสริมพระพุทธ สังกัดโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลทั้ง  

ชาวพุทธ ภูมิ ศาสนาในพุทธภูมิ เทศบาล พนักงานครู 10 โรงพนักงานครู

2. ให-นักเรียน นักศึกษา 2. ให-ส�วนราช ทั้ง 10 โรง เทศบาลพนักงาน

ประชาชนนักท�องเที่ยวเชิง การ เอกชน บริษัท พนักงานเทศบาล เทศบาลผู-สูงอายุ

พระพุทธศาสนาซาบซึ้งและ ห-าง ร-าน สถาน ผู-สูงอายุศูนยDส�งเสริม ศูนยDส�งเสริมผู-สูงอายุ

เห็นความ สําคัญวัฒนธรรม ศึกษา ประชาชน ผู-สูงอายุเทศบาล เทศบาลและ

ของไทย ทั่วไป เข-าร�วม และพุทธศาสนิกชน พุทธศาสนิกชน

3. เพื่อส�งเสริมและฟYZนฟูไว-ซึ่งกิจกรรมอย�าง ได-เข-าร�วมกิจกรรม

ประเพณีให-คงอยู�สืบไป ทั่วถึง

4. เพื่อให-วัฒนธรรมไทยมี

ส�วนช�วยพัฒนาจิตใจและ

สังคมในท-องถิ่น

5.เพื่อให-หน�วยงานภาครัฐ

และเอกชน ได-มีมาร�วม

กิจกรรม

6.เพื่อเป4นการเผยแพร�และ

สนับสนุน ส�งเสริมการท�อง

เที่ยวในท-องถิ่น

รวม 22  โครงการ  -  - 15,795,000   15,795,000   15,795,000   15,795,000    -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงคD

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ผ. 01

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได-รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก�อสร-างบ�อพักพร-อม   เพื่ออํานวยความสะดวก ก�อสร-างบ�อพักพร-อมติดตั้ง 1,900,000    -  -  -   ประชาชนมีความ  ทําให-ประชาชนได-รับความ สํานักการข�าง

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําพร-อมท�อส�ง ให�กับประชาชน เครื่องสูบน้ําพร-อมท�อส�งน้ํา พึงพอใจร-อยละ 80 สะดวกสบาย

น้ํา160ม. ถนนหลังพิพิธภัณฑ@ 160 ม.

จากบริเวณท-ายซอยทวดจริก

ออก - ถนนราชดําเนิน

2 โครงการก�อสร-างปูยางแอส   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างปูยางแอสฟDลท@ติก 861,000       -  -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ฟDลท@ติกคอนกรีตซอยหอไตร 2 ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีต ปูยางฯหนา 0.05 พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

งานก�อสร-างปูยางฯหนา0.05 ม.  ม. ขนาดกว-าง 3 - 5.50 ม. 

ขนาดกว-าง3-5.50ม. ระยะทาง ระยะทาง 730 ม. หรือมีพท.

730 ม. หรือมีพท.ไม�น-อยกว�า ไม�น-อยกว�า 1,912 ตร.ม.

1,912 ตร.ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป$ (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องค.กรปกครองส/วนท�องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร.จังหวัดที่  4  การพัฒนาคน  ชุมชนและสังคมให�น/าอยู/
ข. ยุทธศาสตร.การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   4 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค@

4.ยุทธศาสตร.  ด�านสาธารณูปโภค  และโครงสร�างพื้นฐาน

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได-รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการก�อสร-างปูยางแอสฟDลท@   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างปูยางแอสฟDลท@ติก 734,000       -  -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ติกคอนกรีตซอยหอไตร และยก ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีตและยกฝาบ�อพักท�อ พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ฝาบ�อพักท�อระบายน้ํา ค.ส.ล. รถใช-ถนน ระบายน้ํา ค.ส.ล. ปูยางฯ

งานก�อสร-างปูยางฯหนา0.05 ม. หนา 0.05 ม. กว-าง 3-6 ม. 

กว-าง 3-6ม. ระยะทาง 355 ม. ระยะทาง 355 ม. หรือมีพท.

หรือมีพท.ไม�น-อยกว�า 1597 ไม�น-อยกว�า 1,597 ตร.ม.

ตร.ม.

4 โครงการก�อสร-างปูยางแอสฟDลท@   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างปูยางแอสฟDลท@ติก  -  -  - 322,000         ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ติกคอนกรีตซอยพิพิธภัณฑ@ ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีตปูยางฯหนา0.05 ม. พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

(ร87) งานก�อสร-างปูยางฯหนา รถใช-ถนน กว-าง 6-7ม. ระยะทาง 110

0.05 ม. กว-าง 6-7ม. ระยะทาง ม. หรือมีพท.ไม�น-อยกว�า

110 ม. หรือมีพท.ไม�น-อยกว�า 715 ตร.ม.

715 ตร.ม.

5 โครงการก�อสร-างปูยางแอสฟDลท@   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างปูยางแอสฟDลท@ติก  -  -  - 238,000         ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ติกคอนกรีตซอยพระเสด็จ ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีต ปูยางฯหนา0.05 ม พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

(ร.89) งานก�อสร-างปูยางฯหนา รถใช-ถนน  กว-าง 3-5 ม. ระยะทาง

0.05 ม. กว-าง 3-5ม. ระยะทาง 132 ม. หรือมี พท. ไม�น-อย

132 ม. หรือมี พท. ไม�น-อยกว�า กว�า 528 ตร.ม.

528 ตร.ม.

6 โครงการก�อสร-างปูยางแอสฟDลท@   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างปูยางแอสฟDลท@ติก  -  -  - 459,000         ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ติกคอนกรีตซอยสุขแก-ว (ร. 91) ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีตปูยางฯหนา0.05 ม. พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

 งานก�อสร-างปูยางฯ หนา รถใช-ถนน กว-าง 3-5 ม. ระยะทาง 255

 0.05 ม. กว-าง 3-5ม. ระยะ ม. หรือมีพท.ไม�น-อยกว�า

ทาง 255 ม. หรือมีพท. ไม� 1,020 ตร.ม.

 น-อยกว�า 1020 ตร.ม.

ที่ โครงการ วัตถุประสงค@

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได-รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการก�อสร-างปูยางแอสฟDลท@   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างปูยางแอสฟDลท@ติก  -  -  - 284,000         ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ติกคอนกรีตซอยทวดจริก(ร.97) ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีตปูยางฯหนา0.05 ม. พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

งานก�อสร-างปูยางฯหนา 0.05ม. รถใช-ถนน กว-าง 4-5 ม. ระยะทาง 140

 กว-าง 4-5ม. ระยะทาง 140 ม. ม. หรือมีพท.ไม�น-อยกว�า

หรือมีพท.ไม�น-อยกว�า 630ตร.ม. 630 ตร.ม.

8 โครงการก�อสร-างปูยางแอสฟDลท@   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างปูยางแอสฟDลท@ติก  -  -  - 145,000         ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ติกคอนกรีตซอยข-างไปรษณีย@ ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีตปูยางฯหนา0.05 ม. พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

(ร.95) งานก�อสร-างปูยางฯหนา รถใช-ถนน กว-าง 3-4 ม. ระยะทาง 92

0.05 ม. กว-าง 3-4ม. ระยะทาง ม. หรือมีพท.ไม�น-อยกว�า

 92 ม. หรือมีพท. ไม�น-อยกว�า 322 ตร.ม.

 322 ตร.ม.

9 โครงการก�อสร-างปูยางแอสฟDลท@   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างปูยางแอสฟDลท@ติก  -  -  - 400,000         ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ติกคอนกรีตซอยคอกวัว(ร.103) ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีตปูยางฯหนา0.05 ม. พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

งานก�อสร-างปูยางฯหนา0.05 ม. รถใช-ถนน กว-าง 3-4 ม. ระยะทาง 250

กว-าง 3-4ม. ระยะทาง 250 ม. ม. หรือมีพท.ไม�น-อยกว�า

หรือมีพท.ไม�น-อยกว�า 875ตร.ม. 875 ตร.ม.

10 โครงการก�อสร-างปูยางแอสฟDลท@   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างปูยางแอสฟDลท@ติก  -  -  - 191,000         ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ติกคอนกรีตซอยนิติกร (ร.105) ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีตปูยางฯหนา0.05 ม. พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

งานก�อสร-างปูยางฯหนา0.05 ม. รถใช-ถนน กว-าง 5-6 ม. ระยะทาง 77

กว-าง 5-6ม. ระยะทาง 77.00 ม. หรือมีพท.ไม�น-อยกว�า

ม. หรือมีพท.ไม�น-อยกว�า 423 423 ตร.ม.

ตร.ม.

ที่ โครงการ วัตถุประสงค@

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได-รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการก�อสร-างปูยางแอสฟDลท@   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างปูยางแอสฟDลท@ติก  -  -  - 586,000         ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง
ติกคอนกรีตซอยพัฒนา 2 ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีตปูยางฯหนา0.05 ม. พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

(ร.115)งานก�อสร-างปูยางฯหนา รถใช-ถนน กว-าง 4-6 ม. ระยะทาง 260

0.05 ม. กว-าง 4-6ม. ระยะทาง ม. หรือมีพท.ไม�น-อยกว�า

260.00 ม. หรือมีพท.ไม� 1,300 ตร.ม.

น-อยกว�า 1,300 ตร.ม.
12 โครงการก�อสร-างปูยางแอสฟDลท@   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างปูยางแอสฟDลท@ติก  -  -  - 582,000         ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ติกคอนกรีตซอยสาวสวย ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีตปูยางฯหนา0.05 ม. พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

(ร.117) งานก�อสร-างปูยางฯ รถใช-ถนน กว-าง 5-6 ม. ระยะทาง 235

หนา 0.05 ม. กว-าง 5-6ม. ม. หรือมีพท.ไม�น-อยกว�า

ระยะทาง 235.00 ม. หรือมี 1,292 ตร.ม.

พท.ไม�น-อยกว�า 1,292 ตร.ม.
13 โครงการก�อสร-างปูยางแอสฟDลท@   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างปูยางแอสฟDลท@ติก  -  -  - 512,000         ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ติกคอนกรีตซอย194 ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีตปูยางฯหนา0.05 ม. พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

งานก�อสร-างปูยางฯหนา0.05 ม. รถใช-ถนน กว-าง 4-5 ม. ระยะทาง 75

กว-าง 4-5 ม. ระยะทาง 75 ม. ม. หรือมีพท.ไม�น-อยกว�า

หรือมีพท.ไม�น-อยกว�า 337 337 ตร.ม.

ตร.ม.
14 โครงการก�อสร-างปูยางแอสฟDลท@   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างปูยางแอสฟDลท@ติก  -  - 1,030,000     -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ติกคอนกรีตซอยทวีทรัพย@ ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีตปูยางฯหนา0.05 ม. พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

(พ.73)และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รถใช-ถนน กว-าง 6-7ม. ระยะทาง 160

(ฝDLงทิศใต-) งานก�อสร-างปูยางฯ ม. หรือมีพท.ไม�น-อยกว�า

หนา0.05 ม. กว-าง 6-7ม. ระยะ 1,040 ตร.ม. และรางระบาย

ทาง 160 ม. หรือมีพท.ไม�น-อย น้ําค.ส.ล.ภายในกว-าง 0.40

กว�า1,040 ตร.ม. และราง ม. ยาว160 ม.

ระบายน้ําค.ส.ล.ภายในกว-าง
0.40ม. ยาว160ม.

ที่ โครงการ วัตถุประสงค@

งบประมาณและที่ผ�านมา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการปรับปรุงซ�อมแซมคอ   เพื่อความสะดวกและความ ปรับปรุงซ�อมแซมคอสะพาน  -  - 1,000,000     -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

สะพานคลองคูพาย(ถนนราช ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คลองคูพาย(ถนนราชดําเนิน) พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ดําเนิน) รถใช-ถนน

16 โครงการปรับปรุงซ�อมแซมคอ   เพื่อความสะดวกและความ ปรับปรุงซ�อมแซมคอสะพาน  -  - 1,000,000     -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

สะพานคลองคูพาย(ถนน ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คลองคูพาย (ถนนพัฒนาการ พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

พัฒนาการคูขวาง) รถใช-ถนน คูขวาง)

17 โครงการปรับปรุงซ�อมแซมคอ   เพื่อความสะดวกและความ ปรับปรุงซ�อมแซมคอสะพาน  - 1,000,000     -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

สะพานคลองคูพาย(ถนน ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คลองคูพาย (ถนนพัฒนาการ พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

พัฒนาการทุ�งปรัง) รถใช-ถนน ทุ�งปรัง)

18 โครงการปรับปรุงซ�อมแซมคอ   เพื่อความสะดวกและความ ปรับปรุงซ�อมแซมคอสะพาน  -  -  - 1,000,000      ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

สะพานสวนหลวง(ถนน ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- สวนหลวง (ถนนพัฒนาการ พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

พัฒนาการคูขวาง) รถใช-ถนน คูขวาง)

19 โครงการปรับปรุงซ�อมแซมคอ   เพื่อความสะดวกและความ ปรับปรุงซ�อมแซมคอสะพาน  - 1,000,000     -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

สะพานสวนหลวง(ถนนราช ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- สวนหลวง (ถนนราชดําเนิน) พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ดําเนิน) รถใช-ถนน

20 โครงการปรับปรุงซ�อมแซมคอ   เพื่อความสะดวกและความ ปรับปรุงซ�อมแซมคอสะพาน  -  -  - 1,000,000      ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

สะพานสวนหลวง(ถนน ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- สวนหลวง (ถนนพัฒนาการ พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

พัฒนาการทุ�งปรัง) รถใช-ถนน ทุ�งปรัง)

21 โครงการปรับปรุงซ�อมแซมคอ   เพื่อความสะดวกและความ ปรับปรุงซ�อมแซมคอสะพาน  - 1,000,000     -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

สะพานคลองปNาเหล-า(ถนนราช ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คลองปNาเหล-า (ถนนราชดํา พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ดําเนิน) รถใช-ถนน เนิน)

22 โครงการปรับปรุงซ�อมแซมคอ   เพื่อความสะดวกและความ ปรับปรุงซ�อมแซมคอสะพาน  -  -  - 1,000,000      ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

สะพานคลองปNาเหล-า(ถนน ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คลองปNาเหล-า (ถนนพัฒนา พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

พัฒนาการคูขวาง) รถใช-ถนน การคูขวาง)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค@

งบประมาณและที่ผ�านมา



185

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได-รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 โครงการก�อสร-างถนนค.ส.ล   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนนค.ส.ล. หนา  - 911,000        -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ซอยไกรพลดาน งานก�อสร-าง ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- 0.15 ม. กว-าง 4-5ม. ระยะ พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ถนน ค.ส.ล.หนา0.15 ม. กว-าง รถใช-ถนน ทาง 125 ม. หรือมีพท.ไม�

4-5ม. ระยะทาง 125 ม. หรือ น-อยกว�า 562 ตร.ม. และราง

มีพท.ไม�น-อยกว�า 562 ตร.ม. ระบายน้ําค.ส.ล.ภายในกว-าง

และรางระบายน้ําค.ส.ล.ภายใน 0.40 ม. ยาว 125 ม.

.กว-าง 0.40 ม. ยาว125ม.

24 โครงการก�อสร-างถนนค.ส.ล   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนนค.ส.ล. หนา 345,000       -  -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ซอยชลเฉนียน งานก�อสร-าง ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- 0.15 ม. กว-าง 4-5ม. ระยะ พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

.ถนน ค.ส.ล.หนา0.15 ม. กว-าง รถใช-ถนน ทาง 115 ม. หรือมีพท.ไม�

4-5ม. ระยะทาง 115 ม. หรือมี น-อยกว�า 517 ตร.ม.

พท.ไม�น-อยกว�า 517 ตร.ม.

25 โครงการก�อสร-างปูยางแอสฟDลท@   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างปูยางแอสฟDลท@ติก  -  - 486,000       -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ติกคอนกรีตซอยหลังพระธาตุ ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีตปูยางฯหนา0.05 ม. พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

งานก�อสร-างปูยางฯหนา รถใช-ถนน กว-าง 8-10 ม. ระยะทาง 

0.05 ม. กว-าง 8-10ม. ระยะ 120 ม. หรือมีพท.ไม�น-อย

ทาง 120 ม. หรือมีพท. ไม� กว�า 1,080 ตร.ม.

น-อยกว�า 1080 ตร.ม.

26 โครงการก�อสร-างปูยางแอสฟDลท@   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างปูยางแอสฟDลท@ติก 295,000       -  -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ติกคอนกรีตซอยพระลาน ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีตปูยางฯหนา0.05 ม. พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

งานก�อสร-างปูยางฯหนา0.05 ม. รถใช-ถนน กว-าง 4.5-5.5 ม. ระยะทาง 

กว-าง 4.5-5.5ม. ระยะทาง 131 131 ม. หรือมีพท.ไม�น-อย

ม. หรือมีพท.ไม�น-อยกว�า 655 กว�า 655 ตร.ม.

ตร.ม.

ที่ โครงการ วัตถุประสงค@

งบประมาณและที่ผ�านมา
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27 โครงการก�อสร-างปูยางแอสฟDลท@   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างปูยางแอสฟDลท@ติก 312,000       -  -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ติกคอนกรีตซอยท�านปาน ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีตปูยางฯหนา0.05 ม. พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

งานก�อสร-างปูยางฯหนา0.05 ม. รถใช-ถนน กว-าง 4.5-6 ม. ระยะทาง 

กว-าง 4.5-6ม. ระยะทาง 132 132 ม. หรือมีพท.ไม�น-อย

ม. หรือมีพท.ไม�น-อยกว�า 693 กว�า 693 ตร.ม.

ตร.ม.

28 โครงการก�อสร-างปูยางแอสฟDลท@   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างปูยางแอสฟDลท@ติก 950,000       -  -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ติกคอนกรีตถนนโคกธาตุ ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีตปูยางฯหนา0.05 ม. พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล รถใช-ถนน กว-าง 4-6ม. ระยะทาง 165

(ฝDLงทิศใต-)งานก�อสร-างปูยางฯ ม. หรือมีพท.ไม�น-อยกว�า

หนา0.05 ม. กว-าง 4-6ม. 825 ตร.ม. และรางระบาย

ระยะทาง 165 ม. หรือมีพท. น้ําค.ส.ล.ภายในกว-าง 0.40

ไม�น-อยกว�า 825 ตร.ม. และราง ม. ยาว 165 ม.

ระบายน้ําค.ส.ล.ภายในกว-าง

0.40 ยาว165ม.

29 โครงการก�อสร-างปูยางแอสฟDลท@   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างปูยางแอสฟDลท@ติก 553,000       -  -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ติกคอนกรีตซอยเบญจธารา ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีตปูยางฯหนา0.15 ม. พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.(ฝDLง รถใช-ถนน กว-าง 4-5ม. ระยะทาง 100

ทิศเหนือ) งานก�อสร-างถนน ม. หรือมีพท.ไม�น-อยกว�า

ค.ส.ล.หนา0.15 ม. กว-าง 4-5ม. 450 ตร.ม. และรางระบาย

ระยะทาง 100 ม. หรือมี พท.ไม� น้ําค.ส.ล.ภายในกว-าง 0.40

น-อยกว�า 450 ตร.ม. และราง ม. ยาว 100 ม.

ระบายน้ําค.ส.ล.ภายในกว-าง

 0.40 ยาว100.00ม.

ที่ โครงการ วัตถุประสงค@

งบประมาณและที่ผ�านมา
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30 โครงการก�อสร-างปูยางแอสฟDลท@   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างปูยางแอสฟDลท@ติก 439,000       -  -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ติกคอนกรีตซอยหัวหว�อง ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีตปูยางฯหนา0.05 ม. พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

งานก�อสร-างปูยางฯหนา0.05 ม. รถใช-ถนน กว-าง 5-8ม. ระยะทาง 150

กว-าง 5-8ม. ระยะทาง 150.00 ม. หรือมีพท.ไม�น-อยกว�า

ม. หรือมีพท.ไม�น-อยกว�า975.00 975 ตร.ม. 

ตร.ม.

31 โครงการก�อสร-างถนน ค.ส.ล.   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนน ค.ส.ล. 982,000       -  -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ซอยหัวหว�อง3(ซอยปุยฝ�าย) ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- หนา 0.15 ม. กว-าง 6-9 ม. พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

รางระบายน้ํา ค.ส.ล (ฝDLงทิศใต-) รถใช-ถนน ระยะทาง 100 ม.

งานก�อสร-างถนน ค.ส.ล.หนา หรือมีพื้นที่ไม�น-อยกว�า

0.15 ม. กว-าง 6-9ม. ระยะทาง 750 ตร.ม. และราง

100 ม. หรือมีพท.ไม�น-อยกว�า ระบายน้ํา ค.ส.ล.ภายใน

750 ตร.ม. และรางระบายน้ํา กว-าง0.40 ยาว 100.00ม.

ค.ส.ล.ภายในกว-าง0.40 ยาว

100.00ม.

32 โครงการก�อสร-างปูยางแอสฟDลท@   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างปูยางฯ หนา 308,000       -  -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ติกคอนกรีตซอยโรงเรียน ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- 0.05 ม. กว-าง 5-7ม. พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

เพชรจริก งานก�อสร-างปูยางฯ รถใช-ถนน ระยะทาง 114 ม. หรือ มี ที่มีคุณภาพ

หนา0.05 ม. กว-าง 5-7ม. พท. ไม�น-อยกว�า 684 ตร.ม.

ระยะทาง 114 ม. หรือมีพท.ไม�

น-อยกว�า 684 ตร.ม.

33 โครงการก�อสร-างปูยางแอสฟDลท@   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างปูยางฯหนา 0.05 ม. 308,000       -  -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ติกคอนกรีตซอยพระเวียง ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- กว-าง 5-7ม. ระยะทาง 114 พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

งานก�อสร-างปูยางฯหนา0.05 ม. รถใช-ถนน ม. หรือมีพท.ไม�น-อยกว�า

กว-าง 5-7ม. ระยะทาง 114 ม. 684 ตร.ม.

หรือมีพท.ไม�น-อยกว�า 684ตร.ม.

ที่ โครงการ วัตถุประสงค@

งบประมาณและที่ผ�านมา
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34 โครงการก�อสร-างถนน ค.ส.ล   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนน ค.ส.ล. หนา 1,230,000    -  -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ซอยฉาง และรางระบายน้ํา(ทิศ ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- 0.15 ม. กว-าง 5-7ม. ระยะ พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

.ใต-) งานก�อสร-างถนน ค.ส.ล. รถใช-ถนน 143 ม. หรือมีพท.ไม�น-อย

หนา0.15 ม. กว-าง 5-7ม. ระยะ กว�าทาง 858 ตร.ม. และ

143 ม. หรือมีพท.ไม�น-อยกว�า รางระบายน้ําค.ส.ล. ภายใน

ทาง858 ตร.ม. และรางระบาย กว-าง 0.40 ม. ยาว 143 ม.

น้ําค.ส.ล.ภายในกว-าง0.40 ยาว 143 ม

35 โครงการก�อสร-างปูยางแอสฟDลท@   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างปูยางฯหนา 0.05 ม.  - 1,519,000     -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ติกคอนกรีตซอยตีนเปQด ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- กว-าง 5-10ม. ระยะทาง พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

งานก�อสร-างปูยางฯหนา0.05 ม. รถใช-ถนน 450 ม. หรือมีพท.ไม�น-อย

กว-าง 5-10ม. ระยะทาง 450 กว�า 3,375 ตร.ม.

ม. หรือมีพท.ไม�น-อยกว�า 3,375 ตร.ม.

36 โครงการก�อสร-างปูยางแอสฟDลท@   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างปูยางฯหนา 0.05 ม.  - 1,148,000     -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ติกคอนกรีตซอยก-าวหน-า ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- กว-าง 7-10ม. ระยะทาง พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

งานก�อสร-างปูยางฯหนา0.05 ม. รถใช-ถนน 300 ม. หรือมีพท.ไม�น-อย

กว-าง 7-10ม. ระยะทาง 300ม. กว�า 2,550 ตร.ม.

หรือมีพท.ไม�น-อยกว�า 2,550 ตร.ม.

37 โครงการก�อสร-างปูยางแอสฟDลท@   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างปูยางฯหนา 0.05 ม.  - 770,000        -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ติกคอนกรีตก-าวหน-า 1 ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- กว-าง 8-9ม. ระยะทาง 295 พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

งานก�อสร-างปูยางฯหนา0.05 ม. รถใช-ถนน ม. หรือมีพท.ไม�น-อยกว�า

กว-าง 8-9ม. ระยะทาง 295 ม. 1,711  ตร.ม.

หรือมีพท.ไม�น-อยกว�า 1,711 ตร.ม.

ที่ โครงการ วัตถุประสงค@

งบประมาณและที่ผ�านมา
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38 โครงการก�อสร-างปูยางแอสฟDลท@   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างปูยางฯหนา 0.05 ม.  - 1,244,000     -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ติกคอนกรีตก-าวหน-าแยก1 ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- กว-าง 5-6ม. ระยะทาง 208 พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รถใช-ถนน ม. หรือมีพท.ไม�น-อยกว�า

(ทิศเหนือ) งานก�อสร-างปูยางฯ 1144 ตร.ม. และรางระบาย

หนา0.05 ม. กว-าง 5-6ม. ระยะ น้ําค.ส.ล.ภายในกว-าง

ทาง 208ม. หรือมีพท.ไม�น-อย 0.40 ม. ยาว 208.00 ม.

กว�า 1144 ตร.ม. และราง

ระบายน้ําค.ส.ล.ภายในกว-าง

0.40 ยาว208.00ม.

39 โครงการก�อสร-างปูยางแอสฟDลท@   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างปูยางฯหนา0.05 ม.  - 878,000        -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ติกคอนกรีตซอยก-าวหน-า 2 ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- กว-าง 6-9ม. ระยะทาง 260 พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

งานก�อสร-างปูยางฯหนา0.05 ม. รถใช-ถนน ม. หรือมีพท.ไม�น-อยกว�า

กว-าง 6-9ม. ระยะทาง 260 ม. 1,950 ตร.ม.

หรือมีพท.ไม�น-อยกว�า 1950 ตร.ม.

40 โครงการก�อสร-างปูยางแอสฟDลท@   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างปูยางฯหนา 0.05 ม.  - 1,172,000     -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ติกคอนกรีตซอยก-าวหน-าแยก 2 ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- กว-าง 4-4.5ม. ระยะทาง พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

และรางระบายน้ําค.ส.ล.(ฝDLงทิศ รถใช-ถนน 213 ม. หรือมีพท.ไม�น-อย

เหนือ) งานก�อสร-างปูยางฯหนา กว�า 905 ตร.ม. และราง

0.05 ม. กว-าง 4-4.5ม. ระยะ ระบายน้ําค.ส.ล.ภายในกว-าง

ทาง 213 ม. หรือมีพท.ไม�น-อย  0.40 ม. ยาว 218.00 ม.

กว�า 905 ตร.ม. และรางระบาย

น้ําค.ส.ล.ภายในกว-าง 0.40 ม.

ที่ โครงการ วัตถุประสงค@

งบประมาณและที่ผ�านมา
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41 โครงการก�อสร-างปูยางแอสฟDลท@   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างปูยางฯหนา 0.05 ม.  - 1,340,000     -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ติกคอนกรีตซอยก-าวหน-า 3 ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- กว-าง 5-6 ม. ระยะทาง 224 พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.(ฝDLงทิศ รถใช-ถนน ม. หรือมีพท.ไม�น-อยกว�า

เหนือ) งานก�อสร-างปูยางฯ 1,232 ตร.ม. และรางระบาย

หนา0.05 ม. กว-าง 5-6ม. น้ําค.ส.ล. ภายในกว-าง 0.40

ระยะทาง 224 ม. หรือมีพท.ไม� ม. ยาว 224.00 ม.

น-อยกว�า 1,232 ตร.ม. และราง

ระบายน้ําค.ส.ล. ภายใน

กว-าง0.40 ยาว224.00ม.

42 โครงการก�อสร-างปูยางแอสฟDลท@   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างปูยางฯหนา 0.05 ม.  - 1,916,000     -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ติกคอนกรีตก-าวหน-าแยก 3 ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- กว-าง 3.5-4 ม. ระยะทาง พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

และรางระบายน้ําค.ส.ล. (ทั้ง รถใช-ถนน 215 ม. หรือมี พท.ไม�น-อย

สองฝDLง) งานก�อสร-างปูยางฯ กว�า 806 ตร.ม. และราง

หนา 0.05 ม. กว-าง 3.5-4ม. ระบายน้ําค.ส.ล.ภายในกว-าง

ระยะทาง 215 ม. หรือมี พท. 0.40 ม. ยาว 443 ม.

ไม�น-อยกว�า 806 ตร.ม. และราง

ระบายน้ําค.ส.ล.ภายในกว-าง

0.40 ยาว443ม.

43 โครงการก�อสร-างปูยางแอสฟDลท@   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างปูยางฯหนา 0.05 ม.  - 957,000        -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ติกคอนกรีตซอยก-าวหน-า 4 ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- กว-าง 5-6ม. ระยะทาง 160 พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.(ทิศ รถใช-ถนน ม. หรือมีพท.ไม�น-อยกว�า

ใต-) งานก�อสร-างปูยางฯหนา 880 ตร.ม. และรางระบายน้ํา

0.05 ม. กว-าง 5-6ม. ระยะทาง ค.ส.ล.ภายในกว-าง 0.40 ม.

160 ม. หรือมีพท.ไม�น-อยกว�า ยาว 160 ม.

880 ตร.ม. และรางระบายน้ํา

ค.ส.ล.ภายในกว-าง0.40 ยาว  160ม.

ที่ โครงการ วัตถุประสงค@

งบประมาณและที่ผ�านมา
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44 โครงการก�อสร-างปูยางแอสฟDลท@   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างปูยางฯหนา 0.05 ม.  - 778,000        -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ติกคอนกรีตก-าวหน-าแยก 4 ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- กว-าง 5-6ม. ระยะทาง 130 พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.(ฝDLง รถใช-ถนน ม. หรือมีพท.ไม�น-อยกว�า

ทิศใต-) งานก�อสร-างปูยางฯหนา 715 ตร.ม. และรางระบายน้ํา

0.05 ม. กว-าง 5-6ม. ระยะทาง ค.ส.ล.ภายในกว-าง 0.40 ม.

130 ม. หรือมีพท.ไม�น-อยกว�า ยาว 130 ม.

715 ตร.ม. และรางระบายน้ํา

ค.ส.ล.ภายในกว-าง0.40

ยาว130ม.

45 โครงการก�อสร-างปูยางแอสฟDลท@   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างปูยางฯหนา 0.05 ม.  - 2,031,000     -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ติกคอนกรีตซอยก-าวหน-า 5 ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- กว-าง 7-12 ม. ระยะทาง พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. (ทั้ง รถใช-ถนน 273 ม. หรือมีพท.ไม�น-อย

สองฝDLง) งานก�อสร-างปูยางฯ กว�า 2,593 ตร.ม. และ

หนา0.05 ม. กว-าง 7-12ม. รางระบายน้ําค.ส.ล.ภายใน

ระยะทาง 273 ม. หรือมีพท.ไม� กว-าง 0.40 ม. ยาว 546 ม.

น-อยกว�า 2593 ตร.ม. และ

รางระบายน้ําค.ส.ล.ภายใน

กว-าง0.40 ยาว546ม.

46 โครงการก�อสร-างปูยางแอสฟDลท@   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างปูยางฯหนา0.05 ม.  - 331,000        -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ติกคอนกรีตก-าวหน-า 1/1 ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- กว-าง 7-8 ม. ระยะทาง พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

งานก�อสร-างปูยางฯหนา0.05 ม. รถใช-ถนน 98 ม.หรือมีพท.ไม�น-อยกว�า

 กว-าง 7-8 ม. ระยะทาง 98 ม. 735 ตร.ม. 

หรือมีพท.ไม�น-อยกว�า 735 ตร.ม.

ที่ โครงการ วัตถุประสงค@

งบประมาณและที่ผ�านมา
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47 โครงการก�อสร-างปูยางแอสฟDลท@   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างปูยางฯหนา 0.05 ม.  - 847,000        -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง
ติกคอนกรีตก-าวหน-า 1/2 ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- กว-าง 3.5-6 ม. ระยะทาง พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รถใช-ถนน 93 ม. หรือมีพท.ไม�น-อยกว�า

(ทั้งสองฝDLง) งานก�อสร-างปูยางฯ 432 ตร.ม. และรางระบาย

หนา0.05 ม. กว-าง 3.5-6 ม. น้ําค.ส.ล.ภายในกว-าง

ระยะทาง 93 ม. หรือมีพท.ไม� 0.40 ม. ยาว 186 ม.

น-อยกว�า 432 ตร.ม. และราง
ระบายน้ําค.ส.ล.ภายในกว-าง
0.40 ยาว186ม.

48 โครงการก�อสร-างปูยางแอสฟDลท@   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างปูยางฯหนา 0.05 ม.  - 854,000        -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง
ติกคอนกรีตก-าวหน-า 1/3 ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- กว-าง 5-6 ม. ระยะทาง พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รถใช-ถนน 90 ม. หรือมีพท.ไม�น-อยกว�า

(ทั้งสองฝDLง) งานก�อสร-างปูยางฯ 495 ตร.ม. และรางระบาย

หนา0.05 ม. กว-าง 5-6 ม. น้ําค.ส.ล.ภายในกว-าง

ระยะทาง 90 ม. หรือมีพท.ไม� 0.40 ม. ยาว 180 ม.

น-อยกว�า 495 ตร.ม. และราง
ระบายน้ําค.ส.ล.ภายในกว-าง
0.40 ยาว180ม

49 โครงการก�อสร-างถนน ค.ส.ล.   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนน ค.ส.ล.หนา  - 930,000        -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง
ซอยกาญจนะแยกไปทางทิศใต- ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- 0.15 ม. กว-าง 5-6 ม. ระยะ พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.(ทั้ง รถใช-ถนน ทาง 98 ม. หรือมีพท.ไม�

สองฝDLง) งานก�อสร-างถนน ค. น-อยกว�า 539 ตร.ม. และราง

ส.ล.หนา0.15 ม. กว-าง 5-6 ม. ระบายน้ําค.ส.ล.ภายในกว-าง

ระยะทาง 98 ม. หรือมีพท.ไม� 0.40 ม. ยาว 196 ม.

น-อยกว�า 539 ตร.ม. และราง
ระบายน้ําค.ส.ล.ภายในกว-าง
0.40 ยาว196ม.

ที่ โครงการ วัตถุประสงค@

งบประมาณและที่ผ�านมา
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50 โครงการก�อสร-างสะพานข-าม  -เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างสะพานข-ามคลอง 750,000       -  -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

คลองสวนหลวงซอยข-างสุเหร�า ปลอดภัยของประชาชน สวนหลวงซอยข-างสุเหร�า พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ซอยหัวหลาง ซอยหัวหลาง

51 โครงการก�อสร-างถนนค.ส.ล.   เพื่อความสะดวกและความ งานก�อสร-างถนน ค.ส.ล. 500,000       -  -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ปSดลําเหมืองต�อจากของเดิม - ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- หนา 0.15 ม. และปSดลํา พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ซอยศรีธรรมโศก 1 งานก�อ รถใช-ถนน เหมือง กว-าง 3-4 ม. ระยะ

สร-างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. ทาง 100 ม. หรือมีพท.ไม�

และปSดลําเหมือง กว-าง 3-4 ม. น-อยกว�า 350 ตร.ม.

ระยะทาง 100 ม. หรือมีพท.ไม�

น-อยกว�า 350 ตร.ม.

52 โครงการก�อสร-างรางระบายน้ํา   เพื่อพัฒนาระบบระบายน้ํา ก�อสร-างรางระบายน้ํา  - 360,000        -  -   ประชาชนมีความ   ระบบระบายน้ําในเขตเทศบาบลฯ สํานักการข�าง

ค.ส.ล. ซอยดิ่งดง รางระบายน้ํา ในเขตเทศบาบลฯให-มีประสิทธิ ค.ส.ล. ซอยดิ่งดง รางระบาย พึงพอใจร-อยละ 80 มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ค.ส.ล.ภายในกว-าง0.40 ยาว ภาพ น้ํา ค.ส.ล. ภายในกว-าง

100 ม. 0.40 ม. ยาว 100 ม.

53 โครงการก�อสร-างปูยางแอสฟDลท@   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างปูยางฯหนา0.05 ม.  -  - 340,000       -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ติกคอนกรีต ซอยบ�อโพง ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- กว-าง 4-7 ม. ระยะทาง พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

งานก�อสร-างปูยางฯหนา0.05 ม. รถใช-ถนน 141 ม. หรือมีพท.ไม�น-อย  

กว-าง 4-7 ม. ระยะทาง 141 ม. กว�า 755 ตร.ม.

หรือมีพท.ไม�น-อยกว�า 755ตร.ม.

ที่ โครงการ วัตถุประสงค@

งบประมาณและที่ผ�านมา
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54 โครงการก�อสร-างปูยางแอสฟDลท@   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างปูยางฯหนา 0.05 ม.  - 1,054,000     -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ติกคอนกรีต ซอยตันท-าย ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- กว-าง 2.5-3.5 ม. ระยะทาง พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ซอยตีนเปQดแยกไปทางทิศ รถใช-ถนน 126 ม. หรือมีพท.ไม�น-อย

ตะวันออกและรางระบายน้ํา กว�า 378 ตร.ม.และราง

ค.ส.ล. (ทั้งสองฝDLง) งาน ระบายน้ําค.ส.ล.ภายในกว-าง

 ก�อสร-างปูยางฯหนา0.05 ม. 0.40 ม. ยาว 252 ม.

กว-าง 2.5-3.5 ม. ระยะทาง

 126 ม. หรือมีพท.ไม�น-อยกว�า

378 ตร.ม.และรางระบายน้ํา

ค.ส.ล.ภายในกว-าง0.40

ยาว252ม.

55 โครงการก�อสร-างปรับปรุงทาง   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างปรับปรุงทางเท-า  -  - 1,690,000     -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

เท-าถนนนครศรี-ทุ�งสง(ทั้งสอง ปลอดภัยของประชาชน ขนาดกว-าง 2-5 ม. ระยะ พึงพอใจร-อยละ 80 และปลอดภัย 

ฝDLง)จากบริเวณสี่แยกหัวถนน- ทาง 200 ม.หรือมีพท.ไม�

สุดเขตเทศบาลด-านทิศตะวันตก น-อยกว�า 1,200 ตร.ม.

ขนาดกว-าง2-5 ม.ระยะทาง

200 ม. หรือมีพท.ไม�น-อยกว�า

1,200 ตร.ม.

56 โครงการก�อสร-างปรับปรุงทาง   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างปรับปรุงทางเท-า  -  - 2,360,000     -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

เท-าถนนนครศรี-หัวไทร(ทั้งสอง ปลอดภัยของประชาชน ขนาดกว-าง 2-3 ม. ระยะ พึงพอใจร-อยละ 80 และปลอดภัย 

ฝDLง) จากบริเวณสี่แยกหัวถนน- ทาง 280 ม.หรือมีพท.ไม�

สุดเขตเทศบาลด-านทิศใต- น-อยกว�า 1,400 ตร.ม.

ขนาดกว-าง2-3 ม.ระยะทาง

280ม.หรือมีพท.ไม�น-อยกว�า

1,400 ตร.ม.

ที่ โครงการ วัตถุประสงค@

งบประมาณและที่ผ�านมา
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57 ก�อสร-างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.   เพื่อพัฒนาระบบระบายน้ํา ก�อสร-างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.  -  -  - 406,000         ประชาชนมีความ   ระบบระบายน้ําในเขตเทศบาบลฯ สํานักการข�าง

ซอยอู�บ-านตาล (เดิม) ฝDLงทิศ ในเขตเทศบาบลฯให-มีประสิทธิ ภายในกว-าง 0.40 เมตร พึงพอใจร-อยละ 80 มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตะวันตก และทิศตะวันออก ภาพ ยาว 116 เมตร

รางระบายน้ําภายในกว-าง 0.40

เมตร ยาว 116 เมตร ตามรูป

แบบและรายการของเทศบาล

58 ก�อสร-างถนน ค.ส.ล. และราง   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนน ค.ส.ล. หนา  -  - 1,250,000     -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยเหมทา ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- 0.15 เมตร กว-าง 4.00 เมตร พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

นนท@ ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 รถใช-ถนน ยาว 182 เมตร หรือพื้นที่ไม�

เมตร กว-าง 4.00 เมตร ยาว น-อยกว�า 728 ตารางเมตร

182 เมตร หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า รางระบายน้ํา ภายในกว-าง

728 ตารางเมตร รางระบายน้ํา 0.40 เมตร ยาว 182 เมตร

ภายในกว-าง 0.40 เมตร ยาว

182 เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

59 ก�อสร-างถนน ค.ส.ล. ซอยทรัพย@   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนน ค.ส.ล. หนา  -  - 217,000       -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

รุ�งเรือง ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- 0.15 เมตร กว-าง 11.00 พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

เมตร กว-าง 11.00 เมตร ยาว รถใช-ถนน เมตร ยาว 21 เมตร หรือ

21 เมตร หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า พื้นที่ไม�น-อยกว�า 259 ตาราง

259 ตารางเมตร ตามรูปแบบ เมตร

และรายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค@

งบประมาณและที่ผ�านมา
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60 ก�อสร-างถนน ค.ส.ล. ซอยอา   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนน ค.ส.ล. หนา  -  -  - 120,000         ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

บาคัสด-านข-างสวนสาธารณะคู ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- 0.15 เมตร กว-าง 4.00 พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ขวาง ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 รถใช-ถนน เมตร ยาว 50 เมตร หรือ

เมตร กว-าง 4.00 เมตร ยาว 50 พื้นที่ไม�น-อยกว�า 200 ตาราง

เมตร หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า 200 เมตร

ตารางเมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

61 ก�อสร-างถนน ค.ส.ล. และราง   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนน ค.ส.ล. หนา  -  -  - 655,000         ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยศาล ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- 0.15 เมตร กว-าง 10 เมตร พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

เยาวชน และครอบครัว ถนน รถใช-ถนน ยาว 55 เมตร หรือพื้นที่ไม�

ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว-าง น-อยกว�า 550 ตารางเมตร

10.00 เมตร ยาว 55 เมตร รางระบายน้ํา ภายในกว-าง

หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า 550 0.40 เมตร ยาว 55 เมตร

ตารางเมตร รางระบายน้ํา

ภายในกว-าง 0.40 เมตร ยาว

55 เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

62 ก�อสร-างขยายถนน ค.ส.ล. พื้นที่   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนน ค.ส.ล. หนา  - 190,000        -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

บริเวณซอยคูขวางพัฒนา ถนน ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- 0.15 เมตร กว-าง 1.00 พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว-าง รถใช-ถนน เมตร ยาว 227 เมตร หรือ

1.00 เมตร ยาว 227 เมตร พื้นที่ไม�น-อยกว�า 227 ตาราง

หรือไม�น-อยกว�า 227 ตาราง เมตร

เมตร ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค@

งบประมาณและที่ผ�านมา
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63 ก�อสร-างถนน ค.ส.ล. บริเวณ   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนน ค.ส.ล. หนา  - 228,000        -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

หน-าศาลาชุมชนคูขวาง-ท�าวัง ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- 0.15 เมตร กว-าง 19 เมตร พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

เขต3 ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 รถใช-ถนน ยาว 31 เมตร หรือพื้นที่ไม�

เมตร กว-าง 19 เมตร ยาว 31 น-อยกว�า 272 ตารางเมตร

เมตร หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า 272

ตารางเมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

64 ก�อสร-างถนน ค.ส.ล. ซอยหนอง   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนน ค.ส.ล. หนา  -  - 2,523,000     -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

หมาหว-อ ถนน ค.ส.ล. หนา ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- 0.15 เมตร กว-าง 4 เมตร พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

0.15 เมตร กว-าง 4 เมตร ยาว รถใช-ถนน ยาว 750 เมตร หรือพื้นที่ไม�

750 เมตร หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า น-อยกว�า 3,000 ตารางเมตร

3,000 ตารางเมตร ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

65 ก�อสร-างถนน ค.ส.ล. ซอย   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนน ค.ส.ล. หนา  -  - 738,000       -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

หมู�บ-านปNาไม- ถนน ค.ส.ล. หนา ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- 0.15 เมตร กว-าง 4-5 เมตร พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

0.15 เมตร กว-าง 4-5 เมตร รถใช-ถนน ยาว 195 เมตร หรือพื้นที่ไม�

ยาว 195 เมตร หรือพื้นที่ไม� น-อยกว�า 878 ตารางเมตร

น-อยกว�า 878 ตารางเมตร ตาม

รูปแบบและรายการของเทศบาล

66 ก�อสร-างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.   เพื่อพัฒนาระบบระบายน้ํา ก�อสร-างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.  - 105,000        -  -   ประชาชนมีความ   ระบบระบายน้ําในเขตเทศบาบลฯ สํานักการข�าง

ท-ายซอยมหรรนพ รางระบาย ในเขตเทศบาบลฯให-มีประสิทธิ ภายในกว-าง 0.40 เมตร พึงพอใจร-อยละ 80 มีประสิทธิภาพมากขึ้น

น้ําภายในกว-าง 0.40 เมตร ภาพ ยาว 30 เมตร

ยาว 30 เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค@

งบประมาณและที่ผ�านมา
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67 ก�อสร-างถนน ค.ส.ล. ซอยจันท   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนน ค.ส.ล. หนา  - 1,345,000     -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

พัน ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- 0.15 เมตร กว-าง 5 เมตร พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

เมตร กว-าง 5.00 เมตร ยาว รถใช-ถนน ยาว 320 เมตร หรือพื้นที่ไม�

320 เมตร หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า น-อยกว�า 1,600 ตารางเมตร

 1,600 ตารางเมตร ตามรูป

แบบและรายการของเทศบาล

68 ก�อสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก  - 542,000        -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

คอนกรีต ซอยสุรินทร@ราชา ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีตถนนกว-าง 5.55 - พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ถนนกว-าง 5.55 - 6.10 เมตร รถใช-ถนน  6.10 เมตร

69 ก�อสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก  - 671,000        -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

คอนกรีตถนนประตูโพธิ์ ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีต ถนนกว-าง 6.40 - พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ถนนกว-าง 6.40 - 7.70 เมตร รถใช-ถนน 7.70 เมตร

70 ก�อสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก 549,000       -  -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

คอนกรีตซอยอัศวรักษ@ ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีต ถนนกว-าง 5.00 - พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ถนนกว-าง 5.00 - 5.80 เมตร รถใช-ถนน 5.80 เมตร

71 ก�อสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก 380,000       -  -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

คอนกรีตซอยอัศวรักษ@ 2 ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีต ถนนกว-าง 4.00 - พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ถนนกว-าง 4.00 - 4.90 เมตร รถใช-ถนน 4.90 เมตร

72 ก�อสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก  - 626,000        -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

คอนกรีต ซอยเทพราช ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีต ถนนกว-าง 5.50 - พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ถนนกว-าง 5.50 - 6.70 เมตร รถใช-ถนน 6.70 เมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค@

งบประมาณและที่ผ�านมา
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73 ก�อสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก  - 824,000        -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

คอนกรีต ถนนพานยม ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีต ถนนกว-าง 7.30 - พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ถนนกว-าง 7.30 - 8.60 เมตร รถใช-ถนน 8.60 เมตร

74 ก�อสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก  -  -  - 1,139,000      ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

คอนกรีต ถนนมุมป�อม ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีต ถนนกว-าง 7.05- พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ถนนกว-าง 7.05- 8.65 เมตร รถใช-ถนน 8.65 เมตร พร-อมทางเท-า 

พร-อมทางเท-า กว-าง 2.00 เมตร กว-าง 2.00 เมตร

75 ก�อสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก  - 460,000        -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

คอนกรีต ถนนพระคลัง ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีต ถนนกว-าง 4.40 - พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ถนนกว-าง 4.40 - 5.90 เมตร รถใช-ถนน 5.90 เมตร

76 ก�อสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก  - 610,000        -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

คอนกรีต ถนนเสมาชัย ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีต ถนนกว-าง 5.05- พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ถนนกว-าง 5.05-7.60 เมตร รถใช-ถนน 7.60 เมตร

77 ก�อสร-างถนนผิว ค.ส.ล. ซอย   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนนผิว ค.ส.ล. ถนน  - 250,000        -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ณ นคร 2 ถนนกว-าง 2.45 - ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- กว-าง 2.45 - 3.25 เมตร พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

3.25 เมตร พร-อมฝากตะแกรง รถใช-ถนน พร-อมฝากตะแกรงเหล็ก

เหล็ก

78 ก�อสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก  - 310,000        -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

คอนกรีต ซอยสุธรรมมนตรี ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีต ถนนกว-าง 3.00 - พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ถนนกว-าง 3.00 - 3.40 เมตร รถใช-ถนน 3.40 เมตร

79 ก�อสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก  - 640,000        -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

คอนกรีต ซอยฉางขาม ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีต ถนนกว-าง 3.90- พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ถนนกว-าง 3.90-5.50 เมตร รถใช-ถนน 5.50 เมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค@

งบประมาณและที่ผ�านมา
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80 ก�อสร-างถนนผิว ค.ส.ล.   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนนผิว ค.ส.ล. ถนน 220,000       -  -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ซอย ณ นคร ถนนกว-าง 2.10 - ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- กว-าง 2.10 - 2.50 เมตร พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

2.50 เมตร พร-อมฝาตะแกรง รถใช-ถนน พร-อมฝาตะแกรงเหล็ก

เหล็ก

81 ก�อสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก  - 210,000        -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

คอนกรีต ซอย ณ นคร 1 ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีต ถนนกว-าง 2.80- พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ถนนกว-าง 2.80-3.10 เมตร รถใช-ถนน 3.10 เมตร

82 ก�อสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก  - 2,100,000     -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

คอนกรีต ซอยตาปูNชี ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีต ถนนกว-าง 6.00 พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ถนนกว-าง 6.00 เมตร พร-อม รถใช-ถนน เมตร พร-อมรางระบายน้ํา

รางระบายน้ํากว-าง 0.40 เมตร กว-าง 0.40 เมตร

83 ก�อสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก  -  - 4,280,000     -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

คอนกรีต ซอยศรีธรรมโศก 6 ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีต ถนนกว-าง 4.25 - พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ถนนกว-าง 4.25 - 8.16 เมตร รถใช-ถนน 8.16 เมตร พร-อมรางระบาย

พร-อมรางระบายน้ํา 0.40 เมตร น้ํา 0.40 เมตร

84 ก�อสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก  - 1,730,000     -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

คอนกรีต ซอยศรีธรรมโศก 3 ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีต ถนนกว-าง 4.20 - พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ถนนกว-าง 4.20 -5.80 เมตร รถใช-ถนน 5.80 เมตร

85 ก�อสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก  -  - 1,940,000     -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

คอนกรีต ซอยบุญนารอบ ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีต ถนนกว-าง 5.00 - พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ถนนกว-าง 5.00 -8.60 เมตร รถใช-ถนน 8.60 เมตร

86 ก�อสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก 630,000       -  -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

คอนกรีต ซอยรามราชท-ายน้ํา ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีต ถนนกว-าง 3.50 พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ริมคลอง ถนนกว-าง 3.50 เมตร รถใช-ถนน เมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค@

งบประมาณและที่ผ�านมา
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87 ก�อสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก 970,000       -  -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

คอนกรีต ซอยทวีสิทธิ์ ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีต ถนนกว-าง 6.00 พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ถนนกว-าง 6.00 เมตร รถใช-ถนน เมตร

88 ก�อสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก  -  -  - 770,000         ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

คอนกรีต ซอยแยกจากซอย ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีต ถนนกว-าง 8.00 พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ทวีสิทธิ์ ถนนกว-าง 8.00 เมตร รถใช-ถนน เมตร

89 ก�อสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก 480,000       -  -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

คอนกรีต ซอยคลังแสง ถนน ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีต กว-าง 3.00 - พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

กว-าง 3.00 -3.50 เมตร รถใช-ถนน 3.50 เมตร

90 ก�อสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก  -  -  - 1,180,000      ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

คอนกรีต ซอยเอกมหาชัย ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีต ถนนกว-าง 6.00 พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ถนนกว-าง 6.00 เมตร รถใช-ถนน เมตร

91 ก�อสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก  - 1,070,000     -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

คอนกรีต และ ค.ส.ล. ซอยราม ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีต พร-อมยกฝาราง พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ราชท-ายน้ํา พร-อมยกฝาราง รถใช-ถนน ระบายน้ํา

ระบายน้ํา

92 ก�อสร-างถนน ค.ส.ล.   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนน ค.ส.ล. ถนน 4,110,000    -  -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ซอยอินทนิน ถนนกว-าง ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- กว-าง 3.50-4.50 เมตร พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

3.50-4.50 เมตร รถใช-ถนน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค@

งบประมาณและที่ผ�านมา
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93 ก�อสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก  -  -  - 1,300,000      ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

คอนกรีต ซอยป�อมเพชร ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีต ถนนกว-าง 2.90 - พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ซอยป�อมเพชร 3 ซอยป�อม รถใช-ถนน 5.00 เมตร

เพชร 4 ซอยป�อมเพชร 5

ถนนกว-าง 2.90 - 5.00 เมตร

94 ก�อสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนนผิวแอสฟDลท@ติก  -  -  - 1,710,000      ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

คอนกรีต ถนนท�าชี ผิวจราจร ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีต กว-าง 8.20-14.60 พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

กว-าง 8.20 - 14.60 เมตร ยาว รถใช-ถนน  เมตร ยาว 233.00 เมตร

233.00 เมตรพร-อมปรับระดับ พร-อมปรับระดับฝาบ�อพัก

ฝาบ�อพัก

95 ก�อสร-างปรับปรุงถนนแอสฟDลท@ติกคอนกรีต   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างปรับปรุงถนนแอส 1,638,000    -  -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ถนนท�าช-างจากถนนกะโรมไปทางทิศใต-ถึง ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- ฟDลท@ติกคอนกรีตหนา 0.05 พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

สะพานท�าช-าง ถนนแอสฟDลท@ติกคอนกรีต รถใช-ถนน เมตร กว-างประมาณ 6.50 -

หนา 0.05 เมตร กว-างประมาณ 6.50 - 8.00 เมตร ยาวประมาณ 

8.00 เมตร ยาวประมาณ 485.00 เมตร 485.00 เมตร หรือพื้นที่ไม�

หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า 3,640.00 ตารางเมตร น-อยกว�า 3,640.00 ตาราง

ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล เมตร

96 ก�อสร-างปรับปรุงขยายถนนคอนกรีตเสริม   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างปรับปรุงขยายถนน 412,000       -  -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

เหล็ก ซอยปากพลีจากถนนสายนาพรุ - ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ปากพูน ไปทางทิศตะวันตกจนสุดซอย รถใช-ถนน 0.15 เมตร กว-างประมาณ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร 1.50 - 2.00 เมตร ยาว

กว-างประมาณ 1.50 - 2.00 เมตร ยาว ประมาณ 270.00 เมตร 

ประมาณ 270.00 เมตร หรือพื้นที่ไม�น-อย หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า 

กว�า 490.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและ 490.00 ตารางเมตร

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค@

งบประมาณและที่ผ�านมา
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97 ก�อสร-างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและราง   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนนคอนกรีตเสริม  -  - 1,130,000     -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ระบายน้ํา ซอยชุมแสง 1/1 จากซอยชุมแสง ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- เหล็กหนา 0.15 เมตร กว-าง พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ไปทางทิศตะวันออกจนสุดซอย ถนน รถใช-ถนน ประมาณ 3.60 เมตร ยาว

คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว-าง ประมาณ 110.00 เมตรหรือ
ประมาณ 3.60 เมตร ยาวประมาณ 
110.00

พื้นที่ไม�น-อยกว�า 395.00

เมตร หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า 395.00 ตารางเมตร ก�อสร-างราง

ตารางเมตร ก�อสร-างรางระบายน้ําคอนกรีต น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก

เสริมเหล็ก ภายในกว-าง 0.40 เมตร ทั้ง 2 ภายในกว-าง 0.40 เมตรความ

ฝDLงถนน ความยาวประมาณ 220.00 เมตร ยาวประมาณ 220.00 เมตร

98 ก�อสร-างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวงศ@   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนนคอนกรีตเสริม  - 647,000        -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

พิศาล จากถนนกะโรมไปทางทิศใต-เลี้ยวขวา ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- เหล็ก หนา 0.15 เมตร กว-าง พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ไปทางทิศตะวันตก จนสุดซอย ถนนคอนกรีต รถใช-ถนน ประมาณ 3.50 เมตร ยาว

เสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว-างประมาณ ประมาณ 220.00 เมตรหรือ

3.50 เมตร ยาวประมาณ 220.00 เมตร พื้นที่ไม�น-อยกว�า 770.00

หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า 770.00 ตารางเมตร ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

99 ก�อสร-างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและราง   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนนคอนกรีตเสริม  -  - 1,440,000     -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต-นหว-า 7 ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- เหล็กหนา 0.15 เมตร กว-าง พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

(ซอยลุงหั้ว) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา รถใช-ถนน ประมาณ 3.30 เมตร ยาว

0.15 เมตร กว-างประมาณ 3.30 เมตร ยาว ประมาณ 225 เมตรหรือ

ประมาณ 225.00 เมตร หรือพื้นทีไม�น-อย พื้นที่ไม�น-อยกว�า 742

กว�า 742.00 ตางรางเมตรและก�อสร-างราง ตารางเมตร ก�อสร-างราง

ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในกว-าง น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก

0.40 เมตร ยาวประมาณ 225.00 เมตร ภายในกว-าง 0.40 เมตร

ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล ความยาวประมาณ 225 เมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค@

งบประมาณและที่ผ�านมา
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100 ก�อสร-างถนนแอสฟDลท@ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนนคอนกรีตเสริม  - 532,000        -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

และรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- เหล็กหนา 0.15 เมตร กว-าง พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ข-างร-านอาหารจ�าหอย จากถนนเทวบุรีไป รถใช-ถนน ประมาณ 2.50 เมตร ยาว

ทางทิศตะวันตกจนสุดซอย ถนนคอนกรีต ประมาณ 93.00 เมตรหรือ

เสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว-างประมาณ พื้นที่ไม�น-อยกว�า 230.00

2.50 เมตร ยาวประมาณ 93.00 เมตร ตารางเมตร ก�อสร-างราง

หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า 230.00 ตารางเมตร น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก

และก�อสร-างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม ภายในกว-าง 0.40 เมตร

เหล็ก ภายในกว-าง0.40 เมตร ยาวประมาณ ความยาวประมาณ 93 เมตร

93.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของ

เทศบาล

101 ก�อสร-างปรับปรุงขยายท�อลอดเหลี่ยม   เพื่อพัฒนาระบบระบายน้ํา ก�อสร-างปรับปรุงขยายท�อ  - 420,000        -  -   ประชาชนมีความ   ระบบระบายน้ําในเขตเทศบาบลฯ สํานักการข�าง

บริเวณคลองวังมะพร-าว ถนนเทวบุรี ขนาด ในเขตเทศบาบลฯให-มีประสิทธิ ลอดเหลี่ยมภายในกว-าง1.60 พึงพอใจร-อยละ 80 มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ท�อลอดเหลี่ยมภายในกว-าง 1.60 x 1.60 x ภาพ x 1.60 x1,500 เมตร ยาว

1,500 เมตร ยาวประมาณ 4.00 เมตร ประมาณ 4.00 เมตร

จํานวน 2 แถว

102 ก�อสร-างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและราง   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนนคอนกรีตเสริม  -  - 2,100,000  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ระบายน้ําซอยเจริญพร และซอยเจริญพร 4 ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- เหล็กหนา 0.15 เมตร กว-าง พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

จากถนนเทวบุรีไปทางทิศตะวันตก ถนน รถใช-ถนน ประมาณ 4.00 เมตร ยาว

คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว-าง ประมาณ 300.00 เมตร หรือ

ประมาณ 4.00 เมตร ยาวประมาณ 
300.00

พื้นที่ไม�น-อยกว�า 1,200.00

เมตร หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า 1,200.00 ตารางเมตร และก�อสร-างราง

ตารางเมตร และก�อสร-างรางระบายน้ํา ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก

คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในกว-าง 0.40 เมตร ภายในกว-าง 0.40 เมตรยาว

ยาวประมาณ 300.00 เมตร ประมาณ 300.00 เมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค@

งบประมาณและที่ผ�านมา
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103 ก�อสร-างถนนปูยางแอสฟDลท@   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนนปูยางแอสฟDลท@ 2,700,000    -  -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ติกคอนกรีต ซอยโภคนิเวศน@ ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- ติกคอนกรีต กว-าง 4.00- พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

จากถนนกะโรม ถึง ถนน รถใช-ถนน 6.00 ม.ยาว 1,200 เมตร

ชลประทาน 4 ขวา กว-าง หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม�

4.00-6.00 ม.ยาว 1,200 เมตร น-อยกว�า 6,000 ตารางเมตร

หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม�

น-อยกว�า 6,000 ตารางเมตร

104 ก�อสร-างถนนปูยางแอสฟDลท@   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนนปูยางแอสฟDลท@ 2,910,000    -  -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ติกคอนกรีตพร-อมรางระบาย ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- ติกคอนกรีต กว-าง 4.00- พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

น้ํา ค.ส.ล. ซอยทวดทอง 1 รถใช-ถนน 6.00 เมตร ยาว 987 เมตร 

จากถนนกะโรม ถึง ถนน หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่

ชลประทาน 4 ขวา กว-าง ไม�น-อยกว�า 5,326 ตาราง

4.00-6.00 เมตร ยาว 987 เมตร และรางระบายน้ํา 

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ ค.ส.ล. ภายในกว-าง 0.40

พื้นที่ไม�น-อยกว�า 5,326 ตาราง  เมตร ยาว 150.00 เมตร

เมตร และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

ภายในกว-าง 0.40 เมตร ยาว

150.00 เมตร

105 ก�อสร-างขยายสะพานและจุด   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างขยายสะพานและจุด  - 2,000,000     -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

กลับรถถนนชลประทานสี่ขวา ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- กลับรถกว-าง 6.00 เมตร พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

สี่แยกชุมชนทุ�งจีน,สี่แยกซอย รถใช-ถนน ยาว 6.00 เมตร จํานวน 3  

ทวดทอง 1,สี่แยกซอยประชา จุด หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า 

พัฒนา กว-าง 6.00 เมตร ยาว 108 ตารางเมตร

6.00 เมตร จํานวน 3 จุด หรือ

พื้นที่ไม�น-อยกว�า 108 ตาราง

เมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค@

งบประมาณและที่ผ�านมา
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106 ก�อสร-างถนน ค.ส.ล. พร-อมราง   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนน ค.ส.ล. กว-าง  -  - 1,470,000     -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยประชา ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- 3.80-4.50 เมตร ยาว 241 พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

พัฒนา 1(ฝDLงทิศเหนือ)ถนน ค. รถใช-ถนน เมตร หนา 0.15เมตร หรือ

ส.ล.กว-าง 3.80-4.50 เมตร พื้นที่ไม�น-อยกว�า 948 ตาราง

ยาว 241 เมตร หนา 0.15เมตร เมตร และรางระบายน้ํา

หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า 948 ค.ส.ล.ภายในกว-าง 0.40 

ตารางเมตร และรางระบายน้ํา เมตร ยาว 194 เมตร

ค.ส.ล.ภายในกว-าง 0.40 เมตร ยาว

194 เมตร

107 ก�อสร-างถนน ค.ส.ล. พร-อมราง   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนน ค.ส.ล. กว-าง  -  - 1,320,000     -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยกามาลุด ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- 3.30 เมตร ยาว 211 เมตร พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ดีน 1(ฝDLงทิศเหนือ)ถนน ค.ส.ล. รถใช-ถนน  หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่

กว-าง 3.30 เมตร ยาว 211 ไม�น-อยกว�า 696 ตารางเมตร

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

พื้นที่ไม�น-อยกว�า 696 ตาราง ภายในกว-าง 0.40 เมตร ยาว

เมตร และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 211 เมตร

ภายในกว-าง 0.40 เมตร 211 เมตร

108 ก�อสร-างถนน ค.ส.ล. ซอยตา   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนน ค.ส.ล. ถนน  - 925,000        -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

เยี่ยม ถนนกว-าง 4.00-5.00 ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- กว-าง 4.00-5.00 เมตร ยาว พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

เมตร ยาว 235 เมตร หนา รถใช-ถนน 235 เมตร หนา 0.15 เมตร

0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม�น-อย หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า 

กว�า 1,100 ตารางเมตร 1,100 ตารางเมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค@

งบประมาณและที่ผ�านมา
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109 ก�อสร-างถนนปูยางแอสฟDลท@   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนนปูยางแอสฟDลท@  -  -  - 1,620,000      ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ติกคอนกรีต ถนนกะโรม จากสี่ ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- ติกคอนกรีตกว-าง 12.00เมตร พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

แยกตลาดแขก ถึง สะพานท�า รถใช-ถนน ยาว 300 เมตร หนา 0.05

เรียน กว-าง 12.00 เมตร ยาว เมตร หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า

300 เมตร หนา 0.05 เมตร 3,600 ตารางเมตร

หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า 3,600

ตารางเมตร

110 ก�อสร-างถนนปูยางแอสฟDลท@   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนนปูยางแอสฟDลท@  -  -  - 1,750,000      ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ติกคอนกรีต ถนนเลียบรางรถไฟ ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- ติกคอนกรีต กว-าง 8.00- พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

กว-าง 8.00-10.00 เมตร ยาว รถใช-ถนน 10.00 เมตร ยาว 400 เมตร

400 เมตร หนา 0.05 เมตร  หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่

หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า 3,900 ไม�น-อยกว�า 3,900 ตาราง

ตารางเมตร เมตร

111 ก�อสร-างถนนปูยางแอสฟDลท@   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนนปูยางแอสฟDลท@  - 1,540,000     -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ติกคอนกรีต ซอยหมู�บ-านไทย ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- ติกคอนกรีต กว-าง 5.00- พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

สมุทร กว-าง 5.00-7.50 เมตร รถใช-ถนน 7.50 เมตร ยาว 570 เมตร

ยาว 570 เมตร หนา 0.05  หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่

เมตร หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า ไม�น-อยกว�า 3,425 ตาราง

3,425 ตารางเมตร เมตร

112 ก�อสร-างถนนปูยางแอสฟDลท@   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนนปูยางแอสฟDลท@  - 1,350,000     -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ติกคอนกรีต ซอยสันติธรรม ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- ติกคอนกรีต กว-าง 5.00- พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

กว-าง 5.00-7.00 เมตร ยาว รถใช-ถนน 7.00 เมตร ยาว 500 เมตร

500 เมตร หนา 0.05 เมตร  หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่

หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า 3,000 ไม�น-อยกว�า 3,000 ตาราง

ตารางเมตร เมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค@

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได-รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

113 ก�อสร-างถนนปูยางแอสฟDลท@   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนนปูยางแอสฟDลท@  -  -  - 972,000         ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ติกคอนกรีต ถนนสายหน-า ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- ติกคอนกรีต กว-าง 5.00- พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

โรงเรียนเบญจมฯ กว-าง รถใช-ถนน 7.00 เมตร ยาว 380 เมตร

5.00-7.00 เมตร ยาว 380 หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ ไม�น-อยกว�า 2,160 ตาราง

พื้นที่ไม�น-อยกว�า 2,160 ตาราง เมตร

เมตร

114 ก�อสร-างถนนปูยางแอสฟDลท@   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนนปูยางแอสฟDลท@  -  - 2,110,000     -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ติกคอนกรีต ซอยบุญพา ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- ติกคอนกรีต กว-าง 3.00- พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

กว-าง 3.00-5.50 เมตร ยาว รถใช-ถนน 5.50 เมตร ยาว 1,125 ม.

1,124 เมตร หนา 0.05 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่

หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า 4,700 ไม�น-อยกว�า 4,700 ตาราง

ตารางเมตร เมตร

115 ก�อสร-างถนน ค.ส.ล. ซอยครู   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนน ค.ส.ล. กว-าง  -  - 538,000       -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

สมบูรณ@ ถนนกว-าง 4.00-7.00 ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- 3.00-5.50 เมตร ยาว 1,125 พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

เมตร ยาว 130 เมตร หนา รถใช-ถนน เมตรหนา 0.15 เมตร หรือ

0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม�น-อย พื้นที่ไม�น-อยกว�า 4,700

กว�า 640 ตารางเมตร ตารางเมตร

116 ก�อสร-างถนน ค.ส.ล. ซอยเตา   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนน ค.ส.ล. กว-าง  -  -  - 386,000         ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

หม-อ ถนนกว-าง 5.00 เมตร ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- 5.00 เมตร ยาว 92.00 พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ยาว 92.00 เมตร หนา 0.15 รถใช-ถนน เมตรหนา 0.15 เมตร หรือ

เมตร หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า พื้นที่ไม�น-อยกว�า 460

460 ตารางเมตร ตารางเมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค@

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได-รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

117 ก�อสร-างถนน ค.ส.ล. ซอยอินท   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนน ค.ส.ล. กว-าง  -  -  - 469,000         ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

บํารุง ถนนกว-าง 5.00-7.00 ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- 5.00-7.00 เมตร ยาว 93.00 พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

เมตร ยาว 93.00 เมตร หนา รถใช-ถนน เมตรหนา 0.15 เมตร หรือ

0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม�น-อย พื้นที่ไม�น-อยกว�า 558

กว�า 558 ตารางเมตร ตารางเมตร

118 ก�อสร-างถนน ค.ส.ล. ซอยสุทธิ์   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนน ค.ส.ล. กว-าง  -  - 778,000       -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

วากัฟ ถนนกว-าง 5.00 เมตร ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- 5.00 เมตร ยาว 185.00 พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ยาว 185.00 เมตร หนา 0.15 รถใช-ถนน เมตรหนา 0.15 เมตร หรือ

เมตร หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า พื้นที่ไม�น-อยกว�า 925

925 ตารางเมตร ตารางเมตร

119 ก�อสร-างถนน ค.ส.ล. ซอยแม�   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนน ค.ส.ล. กว-าง  -  - 1,270,000     -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

พยอม 2 (พร-อมยกระดับถนน ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- 8.00-10.00 เมตร ยาว 155 พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

และรางระบายน้ํา) ถนนกว-าง รถใช-ถนน เมตรหนา 0.15 เมตร หรือ

8.00-10.00 เมตร ยาว 155 พื้นที่ไม�น-อยกว�า 1,395

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ ตารางเมตร

พื้นที่ไม�น-อยกว�า 1,395 ตาราง

เมตร

120 ก�อสร-างถนน ค.ส.ล.   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนน ค.ส.ล. กว-าง  - 559,000        -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ซอยพันจินา แยก1 ถนนกว-าง ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- 3.00-4.00 เมตร ยาว 190 พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

3.00-4.00 เมตร ยาว 190.00 รถใช-ถนน เมตรหนา 0.15 เมตร หรือ

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ไม�น-อยกว�า 665

พื้นที่ไม�น-อยกว�า 665 ตารางเมตร

ตารางเมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค@

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได-รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

121 ก�อสร-างถนน ค.ส.ล. ซอยกะโรม   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างถนน ค.ส.ล. กว-าง  -  - 420,000       -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

34 ถนนกว-าง 2.00-3.00 ปลอดภัยของประชาชนที่ใช- 2.00-3.00 เมตร ยาว 200 พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา รถใช-ถนน เมตรหนา 0.15 เมตร หรือ

0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม�น-อย พื้นที่ไม�น-อยกว�า 500

กว�า 500 ตารางเมตร ตารางเมตร

122 ก�อสร-างปรับปรุงทางเท-าถนน   เพื่อความสะดวกและความ ก�อสร-างปรับปรุงทางเท-า  -  -  - 3,600,000      ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

คลองทา ทั้ง 2 ฝDLง กว-าง ปลอดภัยของประชาชน กว-าง 2.00-3.00 เมตร ยาว พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

2.00-3.00 เมตร ยาว 440 440 เมตร หรือพื้นที่ไม�น-อย

เมตร หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า กว�า 2,200 ตารางเมตร

 2,200 ตารางเมตร

รวม 122  โครงการ  -  - 25,466,000  41,924,000   31,430,000   22,796,000    -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค@

งบประมาณและที่ผ�านมา
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   4.2 แผนงานกิจการพาณิชย�

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จ,างเหมาจัดเก็บ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว จ,างเหมาเจ,าหน,าที่ปฏิบัติ 2,028,000 2,028,000 2,028,000 2,028,000 จํานวน 20 คน เกิดความสะดวก สํานักการประปา

ค�าน้ําประปา ในการจัดเก็บค�าน้ําประปา งาน จํานวน  20 อัตรา และรวดเร็วในการ

จัดเก็บค�าน้ําประปา

2 จ,างเหมาผลิตและ - เพื่อให,ประชาชนได,ใช, - จ,างเหมาเจ,าหน,าที่ 2,192,400 2,192,400 2,192,400 2,192,400 จํานวน 21 คน เกิดประสิทธิภาพใน สํานักการประปา

สูบจ�ายน้ําประปา น้ําอย�างเพียงพอ ปฏิบัติงาน  การผลิตน้ําประปา

 - เพื่อความสะดวก จํานวน  21 อัตรา มากขึ้น

ผลิตน้ําประปารวดเร็ว

ในการ

3 จ,างเหมาซ�อมบํารุง เพื่อให,ประชาชนได,รับ จ,างเหมาเจ,าหน,าที่ 2,422,800 2,422,800 2,422,800 2,422,800 จํานวน 23 คน การซ�อมบํารุงระบบ สํานักการประปา

ระบบท�อน้ําประปา บริการซ�อมบํารุงระบบ ปฏิบัติงาน ท�อน้ําประปาและ

ท�อน้ําประปาและการ จํานวน  23 อัตรา การให,บริการรวดเร็ว

บริการได,สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น

มากยิ่งขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงคB

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 จ,างเหมางานมาตรวัดน้ําประปา - เพื่อความรวดเร็ว จ,างเหมาเจ,าหน,าที่ 3,342,000 3,342,000 3,342,000 3,342,000 จํานวน 30 คน - ประสิทธิภาพใน สํานักการประปา

 ถูกต,องในการอ�าน ปฏิบัติงาน  การบริการจัดการ

มาตรวัดน้ําประปา จํานวน  30 อัตรา กิจการประปาสูงขึ้น

สามารถบริการประชาชน สร,างผลกําไรของ

ได,สะดวกมากยิ่งขึ้น สํานักการประปา

ประชาชนได,รับบริการ

ที่ดี ถูกต,อง รวดเร็ว

5 ก�อสร,าง/ปรับปรุงระบบผลิตและสูบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน - ติดตั้งปEFมสูบจ�ายสาร 1,580,000 1,580,000 1,580,000 1,580,000 จํานวน 4 เครื่อง คุณภาพน้ําประปา สํานักการประปา

จ�ายน้ําประปา กระบวนการผลิตน้ํา เคมีแบบสูบอัด มีความสะอาดมากขึ้น 

ประปาให,มีคุณภาพ Diaphragm type ชนิด ทําให,ผู,ใช,น้ําประปา

สะอาดและเพียงพอกับ manual control มีความพึงพอใจมากขึ้น

ความต,องการใช,น้ําและ  แบบ Single gead 

ความพึงพอใจของผู,ใช, มอเตอรBขับเคลื่อนเปYน

น้ําประปา ชนิดสามเฟส มีกําลัง

ไม�น,อยกว�า0.75 KW

สามารถสูบจ�ายได, 5.50

ลบ./ชม. แรงดัน

สูงสุด 6 บารB 

จํานวน 4 เครื่อง

ที่ โครงการ วัตถุประสงคB

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เพื่อทดแทนทรายกรอง - ปรับปรุงระบบการผลิต 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 จํานวน 8 ถัง คุณภาพน้ํามีความ สํานักการประปา

และหัวกรองน้ําชุดเดิม โดยเปลี่ยนทรายกรอง สะอาดมากขึ้น ทําให,

ที่มีสภาพเก�าและเปYนการ และหัวกรองน้ําใหม� ผู,ใช,น้ําประปามีความ

เพิ่มประสิทธิภาพใน ณ โรงกรองน้ําทวดทอง พึงพอใจมากยิ่งขึ้น

กระบวนการผลิตน้ํา จํานวน 8 ถังกรอง คุณภาพน้ํามีความ

ประปาให,มีคุณภาพและ - ปรับปรุงระบบการผลิต 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวน 6 ถัง สะอาดมากขึ้น ทําให, สํานักการประปา

สะอาด โดยเปลี่ยนทรายกรอง ผู,ใช,น้ําประปามีความ

และหัวกรองน้ําใหม� พึงพอใจมากยิ่งขึ้น

ณ โรงกรองน้ําประตูชัย

จํานวน 6 ถังกรอง

- เพื่อทดแทนเครื่องสูบ  - ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา 6,869,730 6,869,730 6,869,730 6,869,730 จํานวน 6 ชุด สามารถปรับอัตรา สํานักการประปา

น้ําชุดเดิมที่มีการติดตั้ง สูบน้ําได,250 ลบ.ม./ชม. ปริมาณน้ําที่เข,าสู�

และใช,งานมานาน  สูบส�งน้ําได,สูง 30 ม. ระบบกรองน้ํามีปริมาณ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใช,มอเตอรBไฟฟ�า เพิ่มขึ้นและเปYนการลด

ในการสูบอัตราน้ําให,ได, ขับเครื่องสูบ จํานวน ต,นทุนในการซ�อมบํารุง

ปริมาณมากพอตามความ 6 ชุดณ โรงสูบน้ํา

ต,องการของผู,ใช,น้ํา แรงต่ําหัวท�า

ที่ โครงการ วัตถุประสงคB

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

- เพื่อทดแทนเครื่อง  - ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา 3,996,040 3,996,040 3,996,040 3,996,040 จํานวน 2 ชุด สามารถปรับอัตรา สํานักการประปา

สูบน้ําชุดเดิมที่มีการ สูบน้ําได, 750 ปริมาณน้ําที่เข,าสู�

ติดตั้งและใช,งานมานาน ลบ.ม./ชม. สูบส�งน้ํา ระบบกรองน้ํามีปริมาณ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ได,สูง30 ม. ใช, เพิ่มขึ้นและเปYนการลด

ในการสูบอัตราน้ําให, มอเตอรBไฟฟ�า ต,นทุนในการซ�อมบํารุง

ได,ปริมาณมากพอตาม ขับเครื่องสูบ 

ความต,องการของผู,ใช,น้ํา จํานวน 2 ชุด

ณ  โรงสูบน้ําแรงต่ํา

หัวท�า

- เพื่อทดแทนเครื่อง  - ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา 2,886,270 2,886,270 2,886,270 2,886,270 จํานวน 2 ชุด สามารถปรับอัตรา สํานักการประปา

สูบน้ําชุดเดิมที่มีการ สูบน้ําได, 250 ลบ.ม./ชม. ปริมาณน้ําที่เข,าสู�

ติดตั้งและใช,งานมานาน สูบส�งน้ําได,สูง 45 ม. ระบบกรองน้ํามีปริมาณ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใช,มอเตอรBไฟฟ�า เพิ่มขึ้นและเปYนการลด

ในการสูบอัตราน้ําให,ได, ขับเครื่องสูบ จํานวน ต,นทุนในการซ�อมบํารุง

ปริมาณมากพอตามความ 2 ชุด  ณ โรงกรองน้ํา

ต,องการของผู,ใช,น้ํา ประตูชัย (แรงสูง)

- เพื่อทดแทนเครื่องสูบ  - ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา 8,968,390 8,968,390 8,968,390 8,968,390 จํานวน 5 ชุด สามารถปรับอัตรา สํานักการประปา

น้ําชุดเดิมที่มีการติดตั้ง สูบน้ําได, 500 ลบ.ม./ชม. ปริมาณน้ําที่เข,าสู�

สูบส�งน้ําได,สูง

ที่ โครงการ วัตถุประสงคB

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 45 ม. ใช,มอเตอรBไฟฟ�า ระบบกรองน้ํามีปริมาณ

ในการสูบอัตราน้ําให,ได, ขับเครื่องสูบ เพิ่มขึ้นและเปYนการลด

ปริมาณมากพอตามความ จํานวน 5 ชุด ต,นทุนในการซ�อมบํารุง

ต,องการของผู,ใช,น้ํา ณ โรงกรองน้ําประตูชัย

(แรงสูง)

- เพื่อสลับการใช,งาน ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา 3,098,270 3,098,270 3,098,270 3,098,270 จํานวน 1 ชุด สามารถเพิ่มอัตรา สํานักการประปา

ของเดิมที่มีอยู� 1 ชุด บนแพสูบน้ําได, 500 ปริมาณน้ําเข,าสู�ระบบ

และเพื่อไม�ให,เกิดปEญหา ลบ.ม./ชม. สูบส�งน้ําสูง กรองน้ําโรงกรองน้ํา

การสูบจ�ายน้ําดิบเข,า 45 ม. ใช,มอเตอรBไฟฟ�า ทวดทองจากเดิมที่มีอยู�

สู�ระบบการผลิต ขับเครื่องสูบน้ํา แล,ว 1 ชุด

จํานวน 1 ชุดณ 

แพสูบน้ําบ,านวังก,อง

- เพื่อทดแทนเครื่อง  - ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา 2,886,270 2,886,270 2,886,270 2,886,270 จํานวน 2 ชุด สามารถควบคุมแรงดัน สํานักการประปา

สูบน้ําชุดเดิมที่มีการติดตั้ง สูบน้ําได, 250 น้ําในเส,นท�อที่มีความ

และใช,งานมานาน ลบ.ม./ชม. สูบส�งน้ํา เสถียรภาพเพิ่มขึ้น และ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ได,สูง 45 ม. ใช,มอเตอรB ลดค�าใช,จ�ายในการ

ในการสูบอัตราน้ําให,ได, ไฟฟ�า ขับเครื่องสูบ ซ�อมบํารุง

ปริมาณมากพอตามความ จํานวน 2 ชุด 

ต,องการของผู,ใช,น้ํา ณ โรงกรองน้ําทวดทอง

(แรงสูง)

ที่ โครงการ วัตถุประสงคB

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

- เพื่อทดแทนเครื่อง  - ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา 8,968,390 8,968,390 8,968,390 8,968,390 จํานวน 5 ชุด สามารถควบคุมแรงดัน สํานักการประปา

สูบน้ําชุดเดิมที่มีการ สูบน้ําได, 500 น้ําในเส,นท�อที่มีความ

ติดตั้งและใช,งานมานาน ลบ.ม./ชม. สูบส�งน้ํา เสถียรภาพเพิ่มขึ้น และ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ได,สูง 45 ม. ใช,มอเตอรB ลดค�าใช,จ�ายในการ

ในการสูบอัตราน้ําให, ไฟฟ�า ขับเครื่องสูบ ซ�อมบํารุง

ได,ปริมาณมากพอตาม จํานวน 5 ชุด

ความต,องการของผู,ใช,น้ํา ณ โรงกรองน้ําทวดทอง

(แรงสูง)

เพื่อทําให,การควบคุม - ปรับปรุงระบบ SCADA 600,000 600,000 600,000 600,000 จํานวน 1 เครื่อง สามารถควบคุมระบบ สํานักการประปา

ระบบการผลิตและสูบ ณ โรงกรองน้ําประตูชัย การผลิตน้ําประปาด,วย

จ�ายน้ําประปาของสํานัก เครื่อง SCADA ได,อย�าง

การประปามีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและมี

มากยิ่งขึ้น ความแม�นยําในการแจ,ง

เตือน การสูบจ�ายน้ํา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ติดตั้งปEFมสูบน้ําขนาด 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน 1 เครื่อง สามารผลิตน้ําประปาให, สํานักการประปา

ในกระบวนการผลิตน้ํา 500 ลบ.ม./ชม. เพียงพอกับความต,องการ

ประปาให,มีคุณภาพ ใส พร,อมประสานท�อทาง ของประชาชนบริเวณ

สะอาดและมีปริมาณ ดูดเพื่อใช,กับเครื่องยนตB พื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 1 

เพียงพอกับความต,องการ ดีเซล ณ โรงกรองน้ํา และมีความพึงพอใจ

ใช,น้ําและความพึงพอใจ ประตูชัย จํานวน 1 เครื่อง

ของผู,ใช,น้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงคB

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  - ก�อสร,างถังน้ําใส 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จํานวน 1 ถัง สามารถเก็บน้ําใส และ สํานักการประปา

ในการจัดเก็บน้ําประปา  ขนาด 2,000 ลบ.ม. ให,มีการสอดรับกับการ

ที่มีคุณภาพ และให,มี พร,อมระบบสูบจ�าย ผลิตน้ําประปาของโรง

ความเพียงพอกับความ ณ โรงกรองน้ําทวดทอง กรองน้ําทวดทอง

ต,องการของผู,ใช,น้ํา จํานวน 1 ถัง

6 ปรับปรุงและวาง เพื่อเปลี่ยนเส,นท�อเมน - ถนนพัฒนาการคูขวาง 8,173,100 8,173,100 8,173,100 8,173,100 จํานวน 1 งาน - ประชาชนมีน้ําประปา สํานักการประปา

ท�อเมนส�งน้ําประปา ที่มีอายุการใช,งาน (สามแยกนาหลวงถึง ที่ใสสะอาดใช,อย�าง

มากกว�า 40 ปb ซอยหัวหลางฝEdงทิศ เพียงพอ

วัสดุหมดอายุการใช,งาน ตะวันตก) ระยะทาง - ลดการเกิดน้ําขุ�นแดง

ส�งผลให,มีปEญหาท�อแตก ๒,๐๓๐ เมตร - ลดอัตราการสูญเสียน้ํา

เปYนสนิม สูญเสียน้ํา - โรงกรองน้ําประตูชัย 14,958,900 14,958,900 14,958,900 14,958,900 จํานวน 1 งาน

ในระบบส�งประมาณ ถึงแยกท�าด�านด,าน

30% ทิศตะวันออก ระยะทาง 

๔,๓๐๕ เมตร

- สี่แยกประตูชัยถึง 11,198,600 11,198,600 11,198,600 11,198,600 จํานวน 1 งาน

สี่แยกหัวถนนด,านทิศ

ตะวันออก ระยะทาง 

๒,๙๖๔ เมตร

- ปากซอยตึกดินถึง 10,169,200 10,169,200 10,169,200 10,169,200 จํานวน 1 งาน

แยกท�าด�านแนวท�อด,าน

ทิศตะวันตก ระยะทาง 

๒,๘๕๕ เมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงคB

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

- ถนนปากนคร 2,438,100 2,438,100 2,438,100 2,438,100 จํานวน 1 งาน

(ถนนศรีปราชญBถึงถนน

พัฒนาการคูขวาง 

ระยะทาง ๗๕๐ เมตร

- ถนนอ,อมค�าย 3,976,000 3,976,000 3,976,000 3,976,000 จํานวน 1 งาน

(ถนนข,างเทคนิคถึง

เจริญสุข) ระยะทาง 

๑,๑๕๐ เมตร

-ถนนกะโรมถึง 3,872,800 3,872,800 3,872,800 3,872,800 จํานวน 1 งาน

คลองชลประทาน

ระยะทาง ๑,๑๒๐ เมตร

- ซอยหัวหลางจาก 3,358,700 3,358,700 3,358,700 3,358,700 จํานวน 1 งาน

ถนนพัฒนาการคูขวาง

ถึงถนนราชดําเนิน

ระยะทาง ๙๐๐ เมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงคB

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เพื่อเปลี่ยนเส,นท�อเมนที่  - ถนนพะเนียด 3,184,300 3,184,300 3,184,300 3,184,300 จํานวน 1 งาน - ประชาชนมีน้ําประปา สํานักการประปา

มีอายุการใช,งานมากกว�า (ตอนถนนราชดําเนิน ที่ใสสะอาดใช,อย�าง

40 ปb วัสดุหมดอายุการ ถึงถนนพัฒนาการคูขวาง เพียงพอ

ใช,งาน ส�งผลให,มีปEญหา ระยะทาง ๙๐๐ เมตร

ท�อแตก เปYนสนิม - คลองชลประทานสี่ขวา 5,592,100 5,592,100 5,592,100 5,592,100 จํานวน 1 งาน - ลดการเกิดน้ําขุ�นแดง

สูญเสียน้ําในระบบส�ง ระยะทาง ๑,๘๔๐ เมตร - ลดอัตราการสูญเสียน้ํา

ประมาณ 30%

 - ถนนศรีธรรมโศก ๑ 5,930,400 5,930,400 5,930,400 5,930,400 จํานวน 1 งาน

ถึงสามแยกหัวหลาง 

ระยะทาง ๑,๖๙๐ เมตร

- ถนนกะโรม (สี่แยก 20,030,500 20,030,500 20,030,500 20,030,500 จํานวน 1 งาน

ไฟแดง เทวบุรีถึงสวน

หย�อมเบญจมฯ)

ระยะทาง ๖,๒๐๐ เมตร

- ถนนยมราช (หน,า 7,639,600 7,639,600 7,639,600 7,639,600 จํานวน 1 งาน

วัดศรีทวีถึงสี่แยก

สุเหร�าทั้งสองฝEdง)

ระยะทาง ๒,๒๔๐ เมตร

- ซอยลําเหมือง 632,400 632,400 632,400 632,400 จํานวน 1 งาน

ตอนศรีธรรมโศก 6 

ถึงถนนประตูลอด 

ระยะทาง ๕๑๐ เมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงคB

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ซอยชูศิลปrระยะทาง 801,300 801,300 801,300 801,300 จํานวน 1 งาน

๗๘๐ เมตร

 - ซอยศรีธรรมโศก 6 1,635,800 1,635,800 1,635,800 1,635,800 จํานวน 1 งาน

 ทั้งสองฝEdงระยะทาง 

๑,๕๗๐ เมตร

 - ซอยชายทุ�ง ช�วงถนน 1,178,200 1,178,200 1,178,200 1,178,200 จํานวน 1 งาน

นครศรี-ปากพนัง 

ระยะทาง ๑,๑๓๔ เมตร

เพื่อเปลี่ยนเส,นท�อเมน - ถนนเทอดพระเกียรติ์ 8,976,900 8,976,900 8,976,900 8,976,900 จํานวน 1 งาน - ประชาชนมีน้ําประปา สํานักการประปา

ที่มีอายุการใช,งานมาก ระยะทาง ๒,๙๗๐ เมตร ที่ใสสะอาดใช,อย�าง

กว�า 40 ปb วัสดุหมดอายุ  - ซอยโชคดีสองฝEdง 1,147,400 1,147,400 1,147,400 1,147,400 จํานวน 1 งาน เพียงพอ

การใช,งาน ส�งผลให,มี (ตอนถนนกรแก,วถึง - ลดการเกิดน้ําขุ�นแดง

ปEญหาท�อแตก เปYนสนิม ถนนพัฒนาการคูขวาง - ลดอัตราการสูญเสียน้ํา

สูญเสียน้ําในระบบส�ง ระยะทาง ๑,๐๘๐ เมตร

ประมาณ 30% - ถนนบ�ออ�าง ตอนถนน 1,759,700 1,759,700 1,759,700 1,759,700 จํานวน 1 งาน

ราชดําเนินถึงถนน

พัฒนาการคูขวาง

ระยะทาง ๑,๗๒๐ เมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงคB

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ซอยรามราชท,ายน้ํา 2,573,700 2,573,700 2,573,700 2,573,700 จํานวน 1 งาน

ตอนถนนศรีธรรมโศก

ถึงถนนพัฒนา

การคูขวาง ระยะทาง 

๒,๖๒๐ เมตร

- ซอยพิศาลสุข ตอน 1,157,500 1,157,500 1,157,500 1,157,500 จํานวน 1 งาน

ถนนกรแก,วถึงถนน

พัฒนาการคูขวาง 

ระยะทาง ๑,๐๙๐ เมตร

- ซอยทิพยBจักษุสอง 1,121,600 1,121,600 1,121,600 1,121,600 จํานวน 1 งาน

ฝEdงตอนถนนกรแก,วถึง

ถนนพัฒนาการคูขวาง 

ระยะทาง ๑,๐๔๐ เมตร

- ซอยปuยะมิตรสอง 1,139,900 1,139,900 1,139,900 1,139,900 จํานวน 1 งาน

ฝEdงตอนถนนกรแก,วถึง

ถนนพัฒนาการ 

ระยะทาง ๑,๐๖๐ เมตร

 - ถนนนครศรี-ปากพนัง 12,860,800 12,860,800 12,860,800 12,860,800 จํานวน 1 งาน

(ถนนเทอดพระเกียรติ์

ตอนสี่แยกโฮมโปรถึง

สี่แยกอันดามัน) 

ระยะทาง ๔,๑๙๐ เมตร

รวม 6  โครงการ  -  - 202,846,060 202,846,060 202,846,060 202,846,060  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงคB
งบประมาณและที่ผ�านมา
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ผ. 01
ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่  2  การพัฒนาการท�องเที่ยว

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

5. ยุทธศาสตร�  ด'านเศรษฐกิจ

   5.1 แผนงานสร'างความเข'มแข็งของชุมชน

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส�งเสริม  สํานักปลัด

และพัฒนาการท�องเที่ยว  เทศบาล
 -โครงการมหาสงกรานต5  - ส�งเสริมการท�องเที่ยว   - จัดจ,างการแสดง 2,000,000 2,000,000 2,000,00 2,000,000 ป8ละ 1 ครั้ง ประเพณีและ
แห�นางดาน ฯ   - เพื่ออนุรักษ5ประเพณีและ แสงเสียงสื่อผสม วัฒนธรรมท,องถิ่น

 วัฒนธรรมท,องถิ่นอัน   - จัดกิจกรรม ได,รับการเผยแพร�
เก�าแก�และงดงามของ แห�นางดาน นักท�องเที่ยวมา
ท,องถิ่นให,ดํารงสืบไป   - จัดนิทรรศการ ท�องเที่ยวมากขึ้น

แห�นางดาน
 - โครงการผลิตสื่อเผยแพร�  - เพื่อให,ความรู,แก�   - จัดทําแผนที่ 300,000 350,000 350,000 400,000 ป8ละ 10,000  - นักท�องเที่ยว
ข,อมูลให,บริการด,านการ นักท�องเที่ยว แหล�งท�องเที่ยว ฉบับ มีความสะดวกและ
ท�องเที่ยว  - เพื่อประชาสัมพันธ5แหล�ง   - จัดทําข,อมูลเส,น เข,าใจเส,นทาง

ท�องเที่ยว ทางรถชมเมือง การท�องเที่ยว
 - จัดทําหนังสือ ป8ละ 1 ครั้ง  - นักท�องเที่ยวได,
เมืองท�องเที่ยว รับความรู,จากการ
 - จัดทําตู,ป�ายไฟ ท�องเที่ยวมากขึ้น
 ต�าง ๆ
 - จัดทําเอกสารสื่อ
ที่เกี่ยวข,อง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค5
งบประมาณและที่ผ�านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

สําหรับ องค�กรปกครองส�วนท'องถิ่นดําเนินการ
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - โครงการประชาสัมพันธ5  - เพื่อประชาสัมพันธ5กิจ   - จัดกิจกรรม 300,000 300,000 300,000 300,000 กิจกรรม  - ประเพณีและ

กิจกรรมท�องเที่ยว   กรรมการท�องเที่ยว เผยแพร� ป8ละ 3 ครั้ง วัฒนธรรมเปFนที่

Road show  - เพื่อส�งเสริมการ ประชาสัมพันธ5 รู,จักแก�คนทั่วไป

ท�องเที่ยว แหล�งท�องเที่ยว  - มีนักท�องเที่ยว

กิจกรรมเกี่ยวกับ มาท�องเที่ยวมากขึ้น 

การท�องเที่ยว

ประเพณีวัฒนธรรม

  - ร�วมกิจกรรม

แถลงข�าวงานแห�

นางดาน กับ ททท.

 - โครงการอบรม   - เพื่อให,ความรู,แก�เยาวชน   - โครงการอบรม 300,000 300,000 300,000 300,000 อบรมป8ละ  - เยาวชน 

 - เพื่อให,ความรู,แก�บุคลากร ภาษาอังกฤษเพื่อ 1 รุ�น บุคลากร

 - เพื่อให,ความรู,แก� การท�องเที่ยว สู�ป8 ประชาชนทั่วไป

ประชาชนทั่วไป AEC  ได,รับการพัฒนา

 - เพื่อส�งเสริมการนํา  - โครงการอบรม เรื่องข,อมูลการท�อง

พระธาตุสู�มรดกโลก อาสาสมัครยุว เที่ยวในจังหวัด

มัคคุเทศก5เล�าเรื่อง

เมืองลิกอร5 

 - อบรมอาสาสมัคร

มัคคุเทกศ5สูงวัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค5

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - โครงการตลาด  - เพื่อสร,างอาชีพและเพิ่ม  - จัดกิจกรรมส�งเสริม 2,000,000   2,000,000 2,000,00 2,000,000 ป8ละ 12 ครั้ง  - มีนักท�องเที่ยว

ริมน้ําเมืองลิกอร5   รายได,ให,กับคนในท,องถิ่น อาชีพชุมชน มาท�องเที่ยวมากขึ้น

 - เพื่อส�งเสริมการท�องเที่ยว โดยการนําผลิตภัณฑ5  - คนในท,องถิ่น

 - เพื่อให,เปFนแหล�งท�องเที่ยวในชุมชน มีรายได,เพิ่มขึ้น

ของจังหวัดนครศรี ฯ ร�วมจําหน�ายที่ตลาดริมน้ํา  - มีแหล�งท�องเที่ยว

 - จัดกิจกรรมการเรียนรู, ของจังหวัดเพิ่มขึ้น

 - จัดกิจกรรม ทุก 

เดือน 12 ครั้ง

 - กิจกรรมรถชมเมือง  - เพื่อส�งเสริมการท�องเที่ยว  - จัดกิจกรรมรถชมเมือง 300,000 300,000 300,000 300,000 250 เที่ยวต�อป8  -มีท�องเที่ยวมากขึ้น

ในเขตเมือง  - จัดจ,างเจ,าหน,า  - คนในท,องถิ่น

 - ให,ความรู,แก�นักท�องเที่ยว ที่ปฏิบัติงาน 2 อัตรา มีรายได,เพิ่มขึ้น

 - เพื่อให,ปFนกิจกรรม  - มีแหล�งท�องเที่ยว

ส�งเสริมการท�องเที่ยว ของจังหวัดเพิ่มขึ้น

ของจังหวัด

รวม 1  โครงการ  -  - 5,200,000  5,250,000 5,250,000 5,300,000  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค5

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล!อมอย#างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   2  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม

6.ยุทธศาสตร�  ด!านสาธารณสุขและสิ่งแวดล!อม

   6.1 แผนงานสาธารณสุข

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการป�องกัน ควบคุม ดูแล 1. เพื่อการป�องกันการ 1. ผู,ติดเชื้อและผู,ป4วย 300,000 300,000 300,000 300,000 ผู,ติดเชื้อและผู,ป4วย ผู,ติดเชื้อและผู,ป4วยเอชไอวี กองการแพทย7

รักษาผู,ป4วยและผู,ติดเชื้อ แพร�กระจายเชื้อเอชไอวี เอชไอวีทั้งรายใหม� เอชไอวีได,รับการ ทั้งรายใหม�และรายเก�าในเขต

เอชไอวี โรงพยาบาลเทศบาล 2. เพื่อป�องกันและ และรายเก�าที่ขึ้นทะเบียน ดูแลรักษาด,วยระบบ เทศบาล ได,รับการดูแลรักษา

นครนครศรีธรรมราช ลดอัตราผู,ติดเชื้อ เอชไอวี รักษา ยาต,านไวรัสร,อยละ 85 ที่มีคุณภาพ

รายใหม� รวมประมาณ 700 ราย

3. เพื่อป�องกันและลด 2. หญิงตั้งครรภ7ใน

อัตราการติดเชื้อ เอชวี เขตเทศบาลนคร

จากแม�สู�ลูก นครศรีธรรมราช

ที่ตรวจพบว�ามีการติด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท!องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท!องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 4. เพื่อเพิ่มช�องทางการ เชื้อเอชไอวีขณะตั้งครรภ7

เข,าถึง การรับบริการ ทั้งรายใหม�และ
ในผู,ติดเชื้อและผู,ป4วยเอช รายเก�า รวมประมาณ
ไอวีในเขตเทศบาล  30 รายต�อปD
นครนครศรีธรรมราช 3. ผู,ป4วยวัณโรคที่ตรวจ
5. เพื่อพัฒนาคุณภาพ พบว�ามีการติดเชื้อ
การให,บริการดูแล เอชไอวีร�วม รวม
รักษาผู,ติดเชื้อและผู,ป4วย ประมาณ  30 รายต�อปD
เอชไอวี

6. เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
ของผู,ติดเชื้อและ
ผู,ป4วยเอชไอวี

3 โครงการดูแลผู,ป4วยวัณโรค 1. เพื่อให,ผู,ป4วยเข,าถึง ผู,ป4วยวัณโรคในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 1. อัตราการรักษา ผู,ป4วยวัณโรคในเขตเทศบาล กองการแพทย7
แบบมีพี่เลี้ยงโรงพยาบาล การรักษาอย�างรวดเร็ว เทศบาลประมาณ หายมากในผู,ป4วยวัณโรค ได,รับการดูแลรักษาที่ถูกต,อง
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 2. เพื่อให,ผู,ป4วยวัณโรค 140 ราย/ปD ที่ขึ้นทะเบียน และมีคุณภาพ

ได,รับประทานยา ร,อยละ 85
อย�างต�อเนื่องทุกวัน 2. ผู,ป4วยวัณโรคได,
ภายใต,กระบวนการ DOTS รับการรักษาอย�าง
3. เพื่อลดการแพร�กระจาย ต�อเนื่องภายใต,

ของวัณโรค กระบวนการ DOTS 
4. เพื่อให,ผู,ป4วยและ 100%
ญาติสามารถดูแลตนเอ

ญาติสามารถดูแลตนเอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการฟNOนฟูและเพิ่ม 1. เพื่อพัฒนาองค7ความ บุคลากรในโรงพยาบาล 60,000 60,000 60,000 60,000 1. บุคลากรด,านบริการ บุคลากรมีความรู,สามารถ กองการแพทย7

สมรรถนะการใช,แนวทาง รู,บุคลากร มีความรู,เกี่ยวกับแนว พยาบาลเข,าร�วมโครงการ นํามาใช,เปQนแนวทาง

ในการปฏิบัติงานคุณภาพทาง 2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ทางการปฏิบัติงาน ร,อยละร,อย ในการปฏิบัติงานได,

คลินิกของบุคลากร บุคลากร คุณภาพทางคลินิก

ประจําปDงบประมาณ 2561 - 3. เพื่อพัฒนาแนวทาง

2564 การปฏิบัติงานให,ทันสมัย

เหมาะสมกับงาน

5 โครงการบริหารกายภาพบําบัด 1. ผู,เข,าร�วมโครงการมี ผู,เข,าร�วมโครงการมี 200,000 200,000 200,000 200,000 ระดับควงามพึงพอใจ 1. ผู,เข,าร�วมโครงการมีความรู, กองการแพทย7

ในสถานพยาบาลสู�ชุมชน ความรู,ความเข,าใจ ความรู,ความเข,าใจ ของผู,ที่เข,าร�วม ความเข,าใจในการดูแลตนเอง 

โรงพยาบาลเทศบาลนคร เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นและสามารถ โครงการ และสามารถถ�ายทอดความรู,

นครศรีธรรมราช 2. ผู,เข,าร�วมโครงการ ถ�ายทอดความรู,สู�ชุมชน สู�ชุมชนได,อย�างถูกต,อง

สามารถนําความรู,ที่ได,รับ ได,อย�างถูกต,อง 2. ผู,เข,าร�วมโครงการมี

ไปปฏิบัติตัวต�อที่บ,านและ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต�อโรค

ถ�ายทอดสู�ชุมชนได,อย�าง

ถูกต,องและเหมาะสม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการบริการการแพทย7 1. เพื่อให,ผู,ป4วยโรคข,อ ผู,ป4วยโรคข,อเข�าเสื่อม 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจของ 1. ผู,ป4วยโรคข,อเข�าเสื่อม กองการแพทย7

แผนไทยในสถานพยาบาล เข�าเสื่อมได,รับการดูแล ได,รับการดูแลรักษา ผู,เข,ารับการดูแล ได,รับการดูแลรักษา

สู�ชุมชน รักษาที่มีประสิทธิภาพ ที่มีประสิทธิภาพ รักษาข,อเข�า ที่มีประสิทธิภาพ

2. เพื่อชะลอหรือลด 2. ผู,เข,ารับบริการ

ความรุนแรงของโรค พึงพอใจ

ข,อเข�าเสื่อม 3. ประชาชนหันมาสนใจ

3. เพื่อส�งเสริมศาสตร7 และเข,ารับการบริการ

การแพทย7แผนไทย ทางการแพทย7แผนไทย

ในการดูแลรักษา เพิ่มขึ้น

ส�งเสริมป�องกันโรค

แก�ประชาชน

7 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ1. เพื่อให,บริการ 1. เทศบาลนคร 2,900,000 2,950,000 3,000,000 3,050,000 1.ประชาชนใน 1. ประชาชนในเขตเทศบาล กองการแพทย7

ท,องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลนคร ประชาชนในเขต นครศรีธรรมราช เขตเทศบาลนคร สามารถเข,าถึงบริการ

นครศรีธรรมราช เทศบาลมีการสร,างเสริม สมทบเงินไม�น,อย นครศรีฯ ได,รับ สาธารณสุขได,อย�างทั่วถึง

สุขภาพการป�องกันโรค กว�าร,อยละ 60 การป�องกันส�งเสริม และมีประสิทธิภาพ

การพื้นฟูสมรรถภาพ ของเงินที่ได,รับจัดสรร  ฟNOนฟู และรักษา มากขึ้น

และการรักษาพยาบาล จากกองทุน พยาบาลร,อยละ 

ระดับปฐมภูมิเชิงรุก หลักประกันสุขภาพ 80

ที่จําเปQนต�อสุขภาพและการ แห�งชาติ

ดํารงชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการโรงพยาบาล 1. เพื่อให,บริการทาง 1. ประชาชนในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 1. อัตราความ 1. ประชาชนในเขตเทศบาล กองการแพทย7

30,000 เตียง แพทย7ในเชิงรุก เทศบาลจํานวน ครอบคลุมการ จํานวน 30,000 ครัวเรือน
ครอบคลุมพื้นที่ 30,000 30,000 ครัวเรือน เยี่ยมผู,ป4วยที่ ได,รับบริการทางการแพทย7
ครัวเรือนในเขตเทศบาล ได,รับบริการทาง บ,านมากกว�า 2. ประชาชนผู,ด,อยโอกาส
โดยให,บริการเยี่ยมบ,าน การแพทย7ถึงบ,าน ร,อยละ 80 และมีโรคประจําตัว เข,าถึง
แก�ประชาชน ซึ่งเปQนการ 2. ประชาชนในเขต 2. ความพึงพอใจ บริการสุภาพและมีคุณภาพ
ให,บริการระดับปฐมภูมิ เทศบาล มีความรู,ความ ของผู,ป4วยและ ชีวิตที่ดีขึ้น
ที่ครอบคลุมการให,บริการ เข,าใจในการดูแลตนเอง ญาติต�อการ 3. ลดค�าใช,จ�ายครัวเรือน
ทั้ง 4 มิติ คือ การรักษา ทั้งโดยรวมและการดู บริการที่บ,าน ด,านสุขภาพของประชาชน
พยาบาล การส�งเสริม แลเฉพาะโรครวมถึง มากกว�าร,อยละ 4. ผู,ป4วยและญาติมีความ
คุณภาพ การควบคุมป�อง การดุแลผู,ป4วยในบ,าน 80 พงพอใจต�อการบริการ
กันโรคและการฟNOนฟู ได,ถูกต,อง 3. อัตราการเกิด ที่บ,าน
สภาพ 3. ลดค�าใช,จ�ายของ ภาวะแทรกซ,อน
2. ประชาชนผู,ด,อยโอกาส ประชาชนในการ ของผู,ป4วย
และมีโรคประจําตัว รักษาพยาบาล 30,000 เตียงใน
สามารถเข,าถึงบริการ กลุ�มผู,ป4วยติด
สุขภาพและมีคุณภาพ เตียงน,อยกว�า
ชีวิตที่ดีขึ้น ร,อยละ 5
3. เพื่อลดค�าใช,จ�าย 4. อัตราความ
ครัวเรือนด,านสุขภาพ พร,อมของทีม
ของประชาชน เยี่ยมบ,าน
( ค�าเดินทาง ค�าบริการ มากกว�าร,อยละ
ค�าสูญเสียรายได,ของญาติ ) 80

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการขอรับเงินอุดหนุน     1. เพื่อแก,ไขปZญหา ประชาชนจาก 62 ชุมชน 465,000 465,000 465,000 465,000 1. ชุมชนมีการจัด 1.ประชาชนในหมู�บ,าน กองการแพทย7

เพื่อพัฒนางานสาธารณสุข สาธารณสุขของชุมชน ในเขตเทศบาลฯ ทําแผนพัฒนาสุขภาพ/ /ชุมชน ได,รับการดูแล

มูลฐานในหมู�บ,าน/ชุมชน 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ โครงการ เพื่อขอรับเงิน และการบริการในเบื้องต,น

ด,านสาธารณสุขของคน สนับสนุนไม�น,อยกว�า เพื่อให,มีสุขภาพอนามัย

ในหมู�บ,าน ได,แก� อสม., ร,อยละ 80 และมีสุขภาวะที่สมบูรณ7แข็งแรง

 แกนนําชุมชน, 2. ร,อยละ 80 ของ 2.ประชาชนมีทักษะในการ

ประชาชนทั่วไป ฯลฯ ประชาชนที่เข,าร�วม ดูแลตนเองและมีส�วนร�วม

3. เพื่อจัดบริการ โครงการมีความ ในการจัดปZจจัยสิ่งแวดล,อม

สุขภาพเบื้องต,น พึงพอใจในการจัด ที่เอื้อต�อการพัฒนา

โดยศูนย7สาธารณสุข โครงการโดยใช, พฤติกรรมสุขภาพ

มูลฐานชุมชน (ศสมช.) แบบสอบถาม

10 โครงการพัฒนาศักยภาพของ     1. เพื่อส�งเสริมสนับสนุนให, อาสาสมัครสาธารณสุข 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 1. อสม. ที่เข,าร�วม อาสาสมัครสาธารณสุขได,  กองการแพทย7

อสม. และการประชุมวิชาการ อสม. และเครือข�ายภาค จาก 62 ชุมชน โครงการมีความ     รับการพัฒนาศักยภาพ

เนื่องในวันอสม.กองการแพทย7 ประชาชน มีส�วนร�วมใน พึงพอใจกิจกรรมการ อย�างต�อเนื่องทั้งในภาวะวิกฤต

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช การดูแลสุขภาพชุมชน อบรมร,อยละ 80 และภาวะปกติในหลากหลาย

2. เพื่อพัฒนาความรู, 2. จํานวนผู,เข,ารับ รูปแบบที่เหมาะสมกับบริบท

 ทักษะ ของ  อสม. การอบรมไม�น,อยกว�า ของพื้นที่ โดยมีการ

รวมทั้งสามารถถ�ายทอด ร,อยละ 80 บูรณาการเนื้อหาความรู,ที่

ทิศทาง นโยบาย ไปสู� ทันสมัยและทันต�อเหตุการณ7

ทิศทาง นโยบาย ไปสู�

การปฏิบัติ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการพัฒนาระบบการดูแล 1. เพื่อให,ผู,สูงอายุที่อยู� ผู,สูงอายุ 60 ปD ขึ้นไป 1,775,000 1,825,000 1,875,000 1,925,000 1.ผู,สูงอายุได,รับการ 1.ผู,สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กองการแพทย7

ระยะยาวด,านสาธารณสุข ในภาวะพึ่งพิง ได,รับการ ใช,สิทธิหลักประกัน คัดกรองและประเมิน ได,รับบริการที่มีคุณภาพในการ

สําหรับผู,สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ดูแลที่บ,านอย�างต�อเนื่อง สุขภาพแบ�งเปQน 4 กลุ�ม ภาวะสุขภาพ เยี่ยมบ,าน และได,รับการ

( Long Term Care) และสม่ําเสมอ ตามชุดสิทธิประโยชน7 ร,อยละ 80 ดูแลที่เหมาะสม ตามบริบท

 แบบบูรณาการ ตามปZญหาสุขภาพและ 2.ผู,สูงอายุกลุ�ม 2 และ ของบุคคลและครอบครัว
หมายเหตุ ชุดสิทธิประโยชน7 3 ได,รับการดูแล ทําให,ผู,สูงอายุมีคุณภาพ

1.งบ สปสช กองทุนหลักประกัน โดยการมีส�วนร�วม ตามแผนการดูแล ชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดูแล

สุขภาพ เทศบาลนครนครฯ ของครอบครัวและชุมชน รายบุคคล ช�วยเหลือตนเองได,ดีขึ้น

เพื่อการดูแลผู,สูงอายุที่มี 3.ผู,สูงอายุที่ได,รับการ จากกลุ�มติดเตียงเปQนติดบ,าน 

ภาวะพึ่งพิง ดูแลตามแผนการ และจากกลุ�มติดบ,านเปQน

ดูแลรายบุคคลมีระดับ กลุ�มติดสังคม

คะแนน ADL 2.บูรณาการการดูแลผู,สูงอายุ

ดีขึ้นไม�ต่ํากว�าร,อยละ 3 ร�วมกันระหว�างหน�วยงาน

ที่เกี่ยวข,องชุมชน 

ผู,สูงอายุและครอบครัวเกิด

การพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธิภาพในการจัดการ

สุขภาวะของผู,สูงอายุที่มีภาวะ

ในระดับชุมชนอย�างยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7

งบประมาณและที่ผ�านมา



 232

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการรณรงค7ป�องกัน 1. เพื่อรณรงค7ส�งเสริม เพื่อเฝ�าระวัง ป�องกัน 50,000 50,000 50,000 50,000 1. ประชาชนมีความรู, 1. มีระบบภูมิคุ,มกันที่ กองการแพทย7

โรคติดต�อ ให,ประชาชนมีความรู, และควบคุมภัยคุกคาม ในการป�องกันโรคใน สามารถรองรับความ

ในการจัดการป�องกันโรค ทางสุขภาพทุกระดับ/62 ชุมชน พร,อมในการลดผลกระทบ

 ในชุมชน ชุมชนในเขตเทศบาลฯ 2. มีการบูรณาการการ จากโรคและภัยคุกคามสุขภาพ

2. เพื่อบูรณาการการ ปฏิบัติงานเปQนเครือข�าย อย�างทันการณ7

ปฏิบัติงาน เปQนเครือข�าย ร�วมกัน ระหว�าง 2. มีระบบการบริหารจัดการ

ร�วมกัน ระหว�าง โรงพยาบาลฯ, รายโรคที่เปQนปZญหาของชุมชน

โรงพยาบาลฯ, ชุมชน  ชุมชน และองค7กร เพื่อให,สามารถลดการป4วย

และองค7กรต�าง ๆ เพื่อเฝ�า ต�าง ๆ เพื่อเฝ�าระวัง  และตายได,อย�างมีประสิทธิภาพ

ระวัง ป�องกัน และควบคุม ป�องกัน โรค 3. ทุกภาคส�วนในชุมชนมี

ภัยคุกคามทางสุขภาพทุก 3. ทุกภาคส�วน ส�วนร�วมในการดําเนินงาน

ระดับ  มีส�วนร�วมในการดําเนิน  ระบาดวิทยาร�วมกัน

3. เพื่อพัฒนาการมี งานระบาดวิทยา   

ส�วนร�วมในการดําเนิน

งานระบาดวิทยา 

จากทุกภาคส�วนในชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการพัฒนาคุณธรรม 1. เพื่อส�งเสริมให,ผู,เข,า 1. บุคลากรได,รับการ 40,000 40,000 40,000 40,000 1.ร,อยละจํานวนผู,เข,า บุคลากรในหน�วยงาน มี กองการแพทย7

จริยธรรมและพฤติกรรม อบรมมีความรู,ในหลัก อบรมพัฒนา ร�วมอบรมมากกว�า ทัศนคติที่ดีต�อการทํางาน 

ของบุคลากรในองค7กร จิตวิทยาด,าน คุณธรรมจริยธรรม ร,อยละ 80 มีความรักสามัคคีในหน�วยงาน

มนุษย7สัมพันธ7และการ ครบทุกราย 2.ร,อยละความ เกิดทักษะในการทํางาน

สร,างกําลังใจให,แก�ตนเอง 2. บุคลากรที่ได,รับการ พึงพอใจของผู,เข,า อย�างมีความสุข พัฒนา

และผู,อื่นในการทํางาน อบรมมีทัศนคติที่ดีต�อ ร�วมกิจกรรม ศักยภาพในการทํางาน 

2. เพื่อส�งเสริมและพัฒนา การทํางานทําให,ทํางาน มากกว�าร,อยละ 80 เพื่อบริการประชาชนให,

ให,บุคลากรในหน�วยงาน ได,อย�างมีความสุข 3.ร,อยละของอัตรา เกิดประโยชน7สูงสุด

มีทัศนคติที่ดีต�อการทํางาน พัฒนาศักยภาพ ความพึงพอใจใน

เกิดทักษะในการทํางาน ในการทํางานให,เกิด การทํางานมากกว�า

อย�างมีความสุข ประโยชน7สูงสุด ร,อยละ 70

พัฒนาศักยภาพในการ และผู,มาติดต�อรับ 4.ร,อยละความ
ทํางานให,เกิดประโยชน7 บริการมีอัตรา พึงพอใจของผู,รับบริการ 

สูงสุดต�อผู,รับบริการ ความพึงพอใจเพิ่มสูงขึ้น มากกว�าร,อยละ 80

3. เพื่อส�งเสริมให,ผู,เข,า
อบรมทํางานร�วมกันได,

อย�างมีประสิทธิภาพก�อให,

เกิดความสัมพันธ7อันดี

ในหน�วยงานเรียนรู,การ

สร,างทีมงานและการ

ทํางานเปQนทีม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการพัฒนาสมรรถนะ 1. เพื่อส�งเสริมให, 1. บุคลากรได,รับการ 60,000 60,000 60,000 60,000 1.ร,อยละจํานวนผู,เข,า บุคลากรในหน�วยงาน มี กองการแพทย7

บุคลากรภายในองค7กร บุคลากรมีความรู,ความ อบรมพัฒนาสมรรถนะ ร�วมอบรมมากกว�า ความรู,ความเข,าใจเกี่ยว

เข,าใจเกี่ยวกับสมรรถนะ บุคลากรภายในองค7กร ร,อยละ 80 กับวิธีปฏิบัติตามสมรรถนะ

และแนวทางปฏิบัติตาม ตามกลุ�มเป�าหมาย 2.ร,อยละความ หลัก สมรรถนะประจําสายงาน 

หลักสมรรถนะ ที่กําหนดไว,ครบทุกราย พึงพอใจของผู,เข,าร�วม ตามที่สํานักงาน  ก.ท.

ต�างๆตามหลักเกณฑ7และ 2. บุคลากรที่ได,รับการ กิจกรรมมากกว�า  กําหนด สามารถนําไปปรับ

แนวทางที่กําหนด อบรมมีความรู, ร,อยละ 80 ใช,ในการทํางาน ได,อย�างมี

2. เพื่อส�งเสริมและ ความเข,าใจเกี่ยวกับ 3.ร,อยละของบุคลากร ประสิทธิภาพและเกิด

พัฒนาให,บุคลากร วิธีปฏิบัติตามหลัก ที่มีผลการประเมิน ประโยชน7สูงสุด

ในหน�วยงาน มีทัศนคติ สมรรถนะที่สํานักงาน สมรรถนะอยู�ใน

ที่ดีต�อการทํางานเกิด ก.ท. กําหนด เกณฑ7ดี มากกว�า

ทักษะในการทํางาน ร,อยละ 80

อย�างมีความสุขพัฒนา

ศักยภาพในการทํางาน

ให,เกิดประโยชน7สูงสุด

ต�อประชาชนผู,รับบริการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการอบรมฟNOนฟูความรู, 1. เพื่อพัฒนาองค7ความ 1. บุคลากร 60,000 60,000 60,000 60,000 1.ร,อยละจํานวนผู,เข,า บุคลากรในโรงพยาบาล กองการแพทย7

เชิงปฏิบัติการด,านการป�องกัน รู,เกี่ยวกับการทําลายเชื้อ ในโรงพยาบาลได,รับ ร�วมอบรมมากกว�า ได,รับการความรู,ด,านการ

และควบคุมการติดเชื้อใน และการทําให,ปราศจาก ความรู,เกี่ยวกับการ ร,อยละ 80 ทําลายเชื้อและทําให,ปราศ

โรงพยาบาล เชื้อได,อย�างถูกต,องและ ทําลายเชื้อและทําให, 2.ร,อยละความ จากเชื้อที่ทันสมัย สามารถ

เปQนไปในแนวทางเดียวกัน ปราศจากเชื้อ พึงพอใจของ ผู,เข,าร�วม นําความรู,มาใช,ในการ

2.เพื่อพัฒนาสมรรถนะ กิจกรรมมากกว�า ปฏิบัติงาน เพื่อให,ผู,รับบริการ

ของบุคลากร ในเรื่องการ ร,อยละ 80 ปลอดภัย

ทําลายเชื้อและทําให,

ปราศจากเชื้อ

16 ยกระดับศูนย7บริการให,มี เพื่อเพิ่มคุณภาพ จํานวนศูนย7บริการ 300000 300000 350000 400000 จํานวนศูนย7บริการ ประชาชนเข,าถึงบริการ กองการแพทย7

คุณภาพปริการเปQนโรงพยาบาล และศักยภาพการ สาธารณสุขที่ได,รับ สาธารณสุขที่ได,รับ การรักษาที่มีคุณภาพและ

สาขาและเปQนต,นแบบ บริการของศูนย7 การยกระดับเปQน การยกระดับเปQน ศูนย7บริการได,รับการเพิ่ม

บริการ โรงพยาบาลสาขา โรงพยาบาลสาขา ศักยภาพการทํางาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการพัฒนาองค7กรสู� 1. เพื่อให,บุคลากรมี 1. บุคลากรได,รับการ 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1.ร,อยละจํานวนผู,เข,า บุคลากรในหน�วยงานมี กองการแพทย7

การเปQนเลิศด,านบริการ การพัฒนาตนเองมี อบรม ไม�ต่ํากว�า ร�วมอบรมมากกว�า ความสุข มีทัศนคติที่ดีต�อ

(Organization Development) ความสุขในการทํางาน ร,อยละ 80 ร,อยละ 80 การทํางาน มีการสื่อสารที่ดีมี

2.เพื่อให,บุคลากรมี 2. บุคลากรที่ได,รับการ 2.ร,อยละความ พฤติกรรมบริการด,วยใจ

ทัศนคติที่ดีต�อองค7กร  อบรมมี  ความสุข พึงพอใจของ ผู,เข,า เข,าใจวัฒนธรรมองค7กร 

ผู,บริหาร เพื่อนร�วมงาน มีทัศนคติที่ดีต�อง ร�วมกิจกรรมมาก สามารถปฏิบัติงานบริการ

3. เพื่อให,เกิดความ องค7กรผู,บริหาร กว�าร,อยละ 80 ร�วมกันได,อย�างมีประสิทธิภาพ

สามัคคีในองค7กร และผู,ร�วมงาน ผู,รับบริการพึงพอใจและ

มีการประสานงานที่ดี ประทับใจ

สามารถทํางานเปQนทีมได,

อย�างมีประสิทธิภาพ

4.เพื่อให,ผู,รับบริการ

พึงพอใจ ประทับใจใน

บริการของโรงพยาบาล

เทศบาลฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 โครงการประชาสัมพันธ7 1.เพื่อเผยแพร�ข,อมูล 1.จัดทําวารสาร 200,000 200,000 200,000 200,000 1.เกิดเครือข�ายองค7กร 1. ประชาชนในเขตเทศบาล   กองการแพทย7

โรงพยาบาลเทศบาล ข�าวสารบทบาท ภารกิจ ปDละ 4 ครั้ง (3เดือน/ ปกครองส�วนท,องถิ่น บุคคลทั่วไปรวมทั้งหน�วยงาน

นครนครศรีธรรมราช หน,าที่ของโรงพยาบาล 1ครั้ง/จํานวน 300 เล�ม เปQนที่ยอมรับจากองค7กร ไดรับรู,ข,อมูลข�าวสารและ

ปDงบประมาณ 2561 - 2564 ให,ประชาชนได,ทราบ เพื่อเผยแพร� และภาคประชาชน ผลการดําเนินงานด,านสุขภาพ

อย�างทั่วถึงด,วยความ ประชาสัมพันธ7ภารกิจ เพิ่มมากขึ้น และรู,ถึงบทบาท ภารกิจ หน,าที่

ถูกต,องและรวดเร็ว ของโรงพยาบาล ผลการ 2.ประชาชนได,รับ ของโรงพยาบาลฯ

2.เพื่อสร,างความเข,าใจ ดําเนินงานของ ความรู,ประโยชน7จากสื่อ อันเปQนประโยชน7แก�ประชาชน

อันดีระหว�างองค7กรกับ โรงพยาบาลการ ประชาสัมพันธ7และมี อย�างถูกต,องและรวดเร็ว

ประชาชนและ ประชาสัมพันธ7การ หน�วยงานภายนอกมา 2. โรงพยาบาลเทศบาลฯ

หน�วยงานภายนอก ป�องกันโรค ศึกษาดูงาน เปQนที่รู,จักและยอมรับในระดับ

2.การจัดนิทรรศ ประเทศบาล ประชาชนในเขต

การประชาสัมพันธ7 เทศบาล บุคคลทั่วไป ร�วมทั้ง

ออกบูธ จํานวน บุคคลภายในเกิดทัศนคติที่ดี

2 ครั้ง/ปD

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 โครงการทบทวน 12 1. เพื่อให,บุคลากร 1. บุคลากร 95,000 95,000 95,000 95,000 1. จํานวนผู,เข,าร�วม บุคลากรปฏิบัติตาม กองการแพทย7 

กิจกกรมเสริมสร,างความ กองการแพทย7มีความ โรงพยาบาลเทศบาล ประชุมมากกว�า มาตรฐานวิชาชีพทําให,ผู,ป4วย

ปลอดภัยฉลาดใช,เครื่องมือ เข,าใจแนวคิดการพัฒนา นครนครศรีธรรมราช ร,อยละ 80 ได,รับความปลอดภัยในการ

คุณภาพ คุณภาพ และการใช, ได,รับการอบรมความรู, 2. ระดับความ ใช,บริการจากโรงพยาบาล

เครื่องมือพัฒนาคุณภาพ และเพิ่มพูน ทักษะใน พึงพอใจของผู,เข,าร�วม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

2. เพื่อให,บุคลากร การใช,เครื่องมือ ประชุมมากกว�า

สามารถใช,เครื่องมือ คุณภาพมากกว�า ร,อยละ 80 

ในการปฏิบัติงานประจํา ร,อยละ 80 3. สามารถนําความ

ได,อย�างมีประสิทธิภาพ 2. บุคลากรมีความรู, รู,ที่ได,รับไปประยุกต7ใช,

และส�งผลให,ประชาชน ความเข,าใจประยุกต7 ในการปฏิบัติงานได,

ที่มารับบริการที่ความ ใช,เครื่องมือคุณภาพ มากกว�าร,อยละ 70

ปลอดภัย ได,มาตรฐาน ในการปฏิบัติงาน 4. สามารถนําความ

มีความไว,วางใจบริการ ได,และสามารถนํา รู,ไปเผยแพร�/ ถ�ายทอด

สุขภาพของโรงพยาบาล ความรู,ไปถ�ายทอดได, ได,มากกว�าร,อยละ 70

เทศบาล 3. ผู,รับบริการมีความ

ปลอดภัยทาง ด,าน

คลินิกเพิ่มขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 โครงการโรงพยาบาลพี่เลี้ยง 1. ระดับองค7กร 1. บุคลากร/ทีม 60,000 60,000 60,000 60,000 1. จํานวนผู,เข,าร�วม ฝ4าย/หน�วยงาน/ กองการแพทย7 

External Survey ระดับทีมนําพัฒนา นําระบบของโรงพยาบาล ประชุมมากกว�า คณะกรรมการทีมพัฒนา

คุณภาพและระดับ เทศบาลนครนคร ร,อยละ 80 คุณภาพต�างๆ มีโอกาสได,

หน�วยงานได,รับ ศรีธรรมราช 2. ระดับความ แลกเปลี่ยนเรียนรู,จากวิทยากร

ข,อเสนอแนะรวบรวม เข,าร�วมได,รับความรู, พึงพอใจของผู,เข,าร�วม ที่มีประสบการณ7สามารถ

ข,อมูล สรุปผลและ และเพิ่มพูนทักษะ ประชุมมากกว�า นําความรู,ข,อเสนอแนะต�าง ๆ 

วิเคราะห7แนวโน,มของ ในการเตรียมความพร,อม ร,อยละ 80 มาพัฒนา และมีความพร,อม

ตนเอง สามารถจัด มากกว�าร,อยละ 80 3. สามารถนําความรู, ในการเตรียมรับการประเมิน

ทํารายงานการประเมิน 2. บุคลากร/ทีมนํา ที่ได,รับไปประยุกต7ใช, คุณภาพสถานพยาบาล

ตนเองและมีการนําเสนอ ระบบ มีความรู,ความ ในการปฏิบัติงานได,

ข,อมูลที่ตรงประเด็น เข,าใจประยุกต7ใช,ความรู, มากกว�าร,อยละ 70

อย�างสมบูรณ7ครบถ,วน /ข,อเสนอแนะจากทีม 4. สามารถนําความ

ตามบริบทของ วิทยากร รพ.พี่เลี้ยง รู,ไปเผยแพร�/ ถ�ายทอด

โรงพยาบาลเทศบาล ในการปฏิบัติงานได, ได,มากกว�าร,อยละ 70

และสามารถนําความรู,

ไปถ�ายทอดและเตรียม

ความพร,อมได,

3. ผู,รับบริการมีความ

ปลอดภัยทาง ด,าน

คลินิกเพิ่มขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 โครงการส�งเสริมสนับสนุน 1. เพื่อส�งเสริมให,เปQน 1. ประชาชนในเขต 200,000 200,000 200,000 200,000 1. จํานวนนวัตกรรม บุคลากรนําความรู,ที่ได,รับ กองการแพทย7 

การสร,างนวัตกรรมอย�าง องค7กรท,องถิ่นต,นแบบ เทศบาลนคร ต�อปD มาพัฒนาระบบการดูแลผู,ป4วย

เปQนระบบ ด,านการพัฒนาระบบ นครศรีธรรมราช 2. ร,อยละความสําเร็จ  โดยใช,หลักฐานเชิงประจักษ7 

บริการและพัฒนา มีโอกาสในการเข,าถึง ของการดําเนินโครงการ เพื่อปรับปรุงมาตรฐานระบบ

ศักยภาพบุคลากรจาก เข,าร�วมได,รับความรู, ส�งเสริมสนับสนุน การบริการสุขภาพ และ

นวัตกรรม และเพิ่มพูนทักษะ การสร,างนวัตกรรม สามารถนําความรู,ไปเผยแพร�

2. เพื่อสร,างบรรยากาศ บริการสุขภาพที่มี อย�างเปQนระบบ ทั้งภายในและนอกหน�วยงาน

องค7กร ให,เกิด คุณภาพเพิ่มขึ้น ดังนี้ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู, หน�วยบริการสามารถ  - ร,อยละจํานวนผู,เข,า

ประสบการณ7 พัฒนาบริการ ร�วมประชุม >80
การพัฒนางานประจํา สุขภาพภาครัฐสู�  - ร,อยละความ

ในองค7กร ความเปQนเลิศเพื่อ พึงพอใจของผู,เข,า
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพ ตอบสนองความ ร�วมกิจกรรม >80 

บุคลากรได,ใช,ความรู, ต,องการของผู,รับบริการ  - ร,อยละสามารถ
ความคิดสร,างสรรค7 นําความรู,ที่ได,รับไป

ทักษะและประสบการณ7 ประยุกต7ใช,ในการ

ทางเทคโนโลยีหรือ  ปฏิบัติงานได, > 70 
การจัดการมาพัฒนา  - ร,อยละความ

งานเพื่อตอบสนอง พึงพอใจของผู,รับ

ความต,องการ บริการ >80 

ของผู,มารับบริการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 โครงการยกระดับโรงพยาบาล  - พัฒนาองค7กรให,ผ�าน  - จัดกิจกรรมการอบรม 300,000     362,800      395,000      395,000      - บุคลากรปรับ  - โรงพยาบาล กองการแพทย7 

เทศบาลให,เปQนโรงพยาบาลที่ การรับรองคุณภาพ ให,ความรู, มีจํานวน เปลี่ยนพฤติกรรม เทศบาลเปQนที่รู,จัก

ผ�านการรับรองคุณภาพ ฯ มีมาตรฐานและความ  5 กิจกรรมย�อย การบริการ ผู,รับ ในระดับประเทศ

และการบริการได,รับความ ปลอดภัย  บริการ พึงพอใจ  ในปD 2564

ไว,วางใจจากประชาชน  - ให,ความรู,บุคลากร  จากแบบสอบถาม  

เพื่อสร,างความไว,วางใจ   

ให,กับผู,มารับบริการ    

   

23 โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่  - เพื่อให,อาคารสถานที่  - ปรับปรุงพื้นที่การ 30,000,000  30,000,000  30,000,000  30,000,000  -มีอาคารสถานที่  - ผ�านการประเมิน กองการแพทย7 

โรงพยาบาลเทศบาลและ มีความมั่งคงสะอาดและ บริการ การบริการที่ ในเรื่องโครงสร,าง

ศูนย7บริการสาธารณสุข ปลอดภัย อยู�ในสถานที่ ได,มาตรฐาน สิ่งแวดล,อมจาก

ใช,การได,และไม� หน�วยงานภายนอก

ก�อให,เกิดอันตรายและ

มีทัศนียภาพที่ดีต�อผู,ป4วย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 โครงการฝsกอบรมป�องกันระงับ           - เพื่อป�องกันความเสี่ยง  -บุคลากรโรงพยาบาลไ 40,000       40,000        40,000        40,000        - มีคู�มือ แนวทาง   - ผู,ป4วยมีความ กองการแพทย7 

อัคคีภัยและป�องกันอุบัติเหตุหมู�  และลดความสูญเสียจาก ด,รับการอบรม เคลื่อนย,ายผู,ป4วย ปลอดภัย

 โรงพยาบาลเทศบาลนคร     อัคคีภัยที่จะเกิดขึ้น ร,อยละ 70 ในการดูแลในกรณี  - ทรัพย7สิย7ของ

ศรีธรรมราช ในโรงพยาบาล  เกิดเหตุวิกฤต ราชการไม�สูญหาย 

 - บุคลากรมีความรู,และ   - สามารถปฏิบัติ ปลอดภัยในภาวะ

มีความพร,อมในการรองรับ งานได,ตามแนวทาง ฉุกเฉิน

สถานการณ7กรณีฉุกเฉิน   

 ต�าง ๆ 

25  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  - เพื่อให,ผู,เข,ารับการอบรม  - เพื่อให,สามารถจัดการ 100,000     100,000      100,000      100,000      - โรงพยาบาลผ�าน  - มีสิ่งแวดล,อมที่ กองการแพทย7 

ด,านชีวะอนามัยและโครงสร,าง มีความรู, ความเข,าใจ สิ่งแวดล,อมในการดูแล การประเมินด,าน ปลอดภัย 

สิ่งแวดล,อม หลักการ มาตรฐาน ผู,ป4วยให,ได,มาตรฐาน โครงสร,าง (จากการตรวจ

 สิ่งแวดล,อมและความ มีความปลอดภัย สิ่งแวดล,อม ประเมินจากหน�วยงาน

เกิดความผาสุกของผู,รับ ภายนอก)

บริการ และผู,ให,บริการ

ตลอดจนชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 โครงการขอรับรอง 1. เพื่อวางแผนการตรวจ 1. โรงพยาบาลเทศบาล 120,000 120,000 120,000 120,000 1. คะแนน Overall ผู,รับบริการมีความปลอดภัย กองการแพทย7 

คุณภาพและตรวจเยี่ยมจาก นิเทศประเมินการพัฒนา นครนครศรีธรรมราช Scoring 3.0 เชื่อมั่น และไว,วางใจใน

หน�วยงานภายนอก คุณภาพตามแนวทาง HA สามารถขอรับการตรวจ 2. จํานวนกิจกรรม มาตรฐานบริการสุขภาพ

2. เพื่อให,โรงพยาบาล นิเทศประเมินเพื่อให, /โครงการที่กระตุ,น ของโรงพยาบาลเทศบาล

เทศบาลฯ คงสถานะ ผ�านการขออายุต�อการ ให,เกิดความตื่นตัว นครนครศรีธรรมราช

ผ�านการรับรองคุณภาพ รับรองคุณภาพของสถาน ในการพัฒนา
ของสถานพยาบาล พยาบาล (HA) ขั้นที่ 3 คุณภาพของหน�วยงาน

(HA ขั้น 3) (Re-Accreditation)

3. เพื่อให,บุคลากร ในปDงบประมาณ 

เข,าใจในบทบาท พ.ศ. 2561

ภาระหน,าที่ และร�วม 2. บุคลากรโรงพยาบาลฯ

พัฒนาศักยภาพด,าน มีการพัฒนาศักยภาพ

การบริการประชาชน และร�วมประเมินตนเอง

เพื่อนําพาองค7การไปสู� ในการรับรองคุณภาพ

การรับรองคุณภาพของ สถาบันรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาล ของสถานพยาบาล

คะแนน Overall 

Scoring > 2.5

3. ผู,รับบริการมีความ

ปลอดภัยทางด,านคลินิก

เพิ่มขึ้น มากกว�า

 ร,อยละ 50

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

27 โครงการส�งเสริมทันต- 1.เพื่อให,เด็กชั้น นักเรียนชั้น        50,000         60,000         65,000        70,000 1.ร,อยละ80 ได,รับการ ผู,เข,าร�วมโครงการสามารถ กองการแพทย7

สุขภาพในเด็กชั้นประถม ประถมศึกษาปDที่ 4-6 ประถมศึกษาปDที่ 4-6    ตรวจสุขภาพช�องปาก สร,างเสริมสุขภาพช�องปาก

ศึกษาปD ที่ 4-6 ได,รับการตรวจสุขภาพ จํานวน 300-400 ราย 2.ร,อยละ80 ทราบถึง ของตนเองอันเปQนพื้นฐาน

สุขภาพช�องปาก ของสุขภาพร�างกายที่ดี

3.ร,อยละ 80 ทราบ

วิธีการดูแลสุขภาพ  

ช�องปาก

28 โครงการบริการทันตกรรม 1.เพื่อให,ประชาชนได, ประชาชนในเขต      500,000       600,000       600,000      700,000 1. จํานวนผู,เข,าร�วม ประชาชนในเขตเทศบาล กองการแพทย7

บําบัดส�งเสริมและป�องกัน รับการส�งเสริม เทศบาลนครนครศรีฯ โครงการในแต�ละ ทุกกลุ�มอายุได,รับการบริการ

และรักษาทางทันตกรรม ป�องกันทางทันตกรรม  ปDงบประมาณ ทางทันตกรรมอย�างมี

และสามารถดูแลสุขภาพ  2.ผู,เข,ารับการบริการ มี มาตรฐาน

ช�องปากได,อย�างเหมาะสม  ภาวะแทรกซ,อนน,อย

2.ให,ประชาชนเข,าถึง 3.จํานวนข,อร,องเรียน  

บริการทางทันตกรรม น,อยกว�าร,อยละ 5

กว�าร,อยละ 20 ครั้ง/ปD

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

29 โครงการฟZนเทียมพระราชทาน 1.เพื่อแก,ปZญหาสุขภาพ ผู,สูงอายุในเขตเทศบาล      180,000       180,000       200,000      200,000 1.จํานวนผู,เข,าร�วม ผู,เข,าร�วมโครงการได,รับการ กองการแพทย7

ช�องปากของผู,สูงอายุ นครนครศรีธรรมราช โครงการมากกว�าร,อยละ ใส�ฟZนปลอม และสามารถรับ

 โดยส�ฟZนปลอม ที่มีคุณสมบัติตรงตาม 80 ของกลุ�มเป�าหมาย ประทานอาหารได,ดียื่งขึ้น

2.เพื่อสร,างสุขนิสัยในการ เกณฑ7 2.ระดับความพึงพอใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ดูแลสุขภาพช�องปาก  มากกว�าร,อยละ 80

และฟZนเทียม

30 โครงการส�งเสริมสุขภาพ 1.เพื่อแก,ปZญหาสุขภาพ ผู,สูงอายุในเขตเทศบาล        50,000         50,000         60,000        60,000 1.ร,อยละ80 ได,รับการ ผู,เข,าร�วมโครงการทราบถึง กองการแพทย7

ช�องปากในผู,สูงอายุ ช�องปากของผู,สูงอายุที่มี นครนครศรีธรรมราช ตรวจสุขภาพช�องปาก สร,างเสริมสุขภาพช�องปาก

 โรคทางระบบสุขภาพช�อง ที่มีโรคทางระบบเช�น 2.ร,อยละ80 ทราบถึง สภาวะช�องปากของตนเอง

ปากอย�างถูกวิธี เบาหวาน ความดัน สุขภาพช�องปาก อย�างหมาะสม

ช�องปาก โลหิตสูง 3.ร,อยละ 80 ทราบ

2.เพื่อให,ผู,ปกครองและเด็ก วิธีการดูแลสุขภาพ

ได,ทราบถึงสภาวะทันต ช�องปาก

 สุขภาพ

3.เพื่อสร,างสุขนิสัยและฝsก

ทักษะการดูแล

ทําความสะอาดช�องปาก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

31 โครงการส�งเสริมสุขภาพ 1.เพื่อป�องกันโรคในช�อง ร,อยละ 80 ของขํานวน        40,000         40,000         40,000        40,000 1. ร,อยละ 80 ของ หxฺงมีครรภ7ในเขตเทศบาล กองการแพทย7

และป�องกันโรคในช�องปาก ปากหญิงมีครรภ7 หญิงที่มาฝากครรภ7 หญิงที่มาฝากครรภ7 ร,อยละ 80

หญิงมีครรภ7 2. เพื่อให,หญิงมีครรภ7ที่มา ครั้งแรก ที่ รพ. ได,รับ ได,รับการตรวจสุจภาพ

ฝากครรภ7ครั้งแรกที่ รพ. การดูแลสุขภาพใน ช�องปาก  

ได,รับการตรวจสุขภาพ ช�องปาก 2.ร,อยละ 80 หญิง

ช�องปากอย�างถูกวิธี ตั้งครรภ7 เข,าร�วม

โครงการปาก

ได,รับคําแนะนําและ

วิธีการดูแลสุขภาพ

32 โครงการส�งเสริมทันต 1.เพื่อส�งเสริม กระตุ,นให,ผู, ร,อยละ 80 ของเด็กอายุ        25,000         25,000         25,000        25,000 1. ร,อยละ 80 ของ ผู,ปกครองได,รับคําแนะนํา กองการแพทย7

สุขภาพและป�องกันโรค ปกครองเด็กมีความรู,และ 9 เดือน- 1.6 ปD ที่มารับ ผู,ปกครองเด็กอายุ 9 และร,อยละ 50 เด็กที่มา

ในคลีนิคเด็กดี สามารถดูแลสุขภาพใน วัคซีนในคลีนิคเด็กดี เดือน-1.6 ปD  ด,รับ รับบริการที่คลีนิคเด็กดี

ช�องปากเด็กและตัวเองได,  คําแนะนํา ได,รับฟลูออไรด7

2. เพื่อให,เด็กที่มารับ  2. ร,อยละ 80 ของ

วัคซีนได,รับการตรวจ เด็กอายุ9 เดือน- 1.6

สุขภาพในช�องปาก ปD ได,รับการตรวจสุขภาพ

3.เพื่อให,เด็กได,รับ ช�องปาก

ฟลูออไรด7 3. เด็กได,รับฟลุออไรด7

50%

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

33 โครงการส�งเสริมสุขภาพ 1. นักเรียน ป.1 ได,รับ นักเรียนชั้น ป.1 ในเขต        80,000         80,000         80,000        80,000 1.ร,อยละ 90 ของ 1.นักเรียนชั้น ป.1 ได,รับการ กองการแพทย7

และป�องกันโรคในช�องปาก การตรวจสุขภาพช�องปาก เทศบาลนครนครศรีฯ    รับการตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพในช�องปาก

สําหรับเด็กยิ้มสดใสเด็กไทย 2.ป�องกันการเกิดโรคฟZนผุ จํานวน 3,000 ราย ช�องปากโดย โดยทัตบุคลากร ร,อยละ 90

ฟZนดี ในนักเรียน ชั้น ป.1 ทันตบุคลากร 2.ร,อยละ 10

3.สร,างสุขนิสัยและฝsก 2.ร,อยละ 10 ของ นักเรียนชั้น ป.1

ทักษะการดูแลช�องปาก นักเรียนได, รับการเคลือบหลุมร�องฟZน

ของตนเอง รับการเคลือบหลุมร�อง และอุดฟZน

ฟZนและได,รับการอุดฟZน

34 โครงการส�งเสริมทันต 1. เพื่อให,เด,กในศูนย7 เด็กในศูนย7พัฒนาเด็ก        25,000         25,000         25,000        25,000 1.ร,อยละ 90 ของเด็ก 1.ร,อยละ 90 ของเด็กได,รับ กองการแพทย7

สุขภาพในศูนย7พัมนาเด็ก พัฒนาก�อนเกณฑ7 เล็กเทศบาลนครศรีฯ ในศูนย7พัมนาเด็กเล็ก การตรวจสุขภาพช�องปาก

ก�อนเกณฑ7 ในเขตเทศบาลได,รับการ  ได,รับการตรวจสุขภาพ ละสาธิตวิธีการแปรงฟZน

ตรวจสุขภาพในช�องปาก  ในช�องปากและสาธิต 2.ร,อยละ 50 ของเด็กได,รับ

2.เพื่อให,เด็ได,รับฟลูออไรด7  การแปรงฟZน การทาฟลูออไรด7

ป�องกันฟZนผุในรายที่จําเปQน 2.ร,อยละ 50 ของเด็ก

ได,รับการทาฟลูออไรด7

ตามความจําเปQน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

35 จ,างเหมาปฏิบัติงานสํารวจสถาน เพื่อเร�งรัดใบอนุญาตและ  - สถานประกอบการ 570,000     570,000      570,000      570,000  - มีรายงานสรุปผล การเร�งรัดและการจัดเก็บ กองสาธารณสุข

ประกอบการงานใบอนุญาต ตรวจสถานประกอบการที่ ประเภทกิจการค,าที่เปQน การสํารวจสถานประ ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. และสิ่งแวดล,อม

และจดทะเบียนพาณิชย7 จะต,องได,รับใบอนุญาตตาม อันตรายต�อสุขภาพ กอบการและการจด สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

ในเขตเทศบาล พ.ร.บ.สาธารณสุข   พ.ศ. สถานที่จําหน�ายอาหาร ทะเบียนพาณิชย7 บรรลุผลตามเป�าหมาย

๒๕๓๕ ในเขตเทศบาลนคร และหาบเร� แผงลอยใน ทุกเดือน ที่วางไว,

นครศรีธรรมราช เขตเทศบาล

36 อบรมกลุ�มเสี่ยงจากสถาน  - เพื่อให,ผู,ประกอบการ จัดอบรมกิจการที่เปQน 150,000     150,000      150,000      150,000      - กลุ�มเป�าหมาย  - ผู,ประกอบการกิจการ กองสาธารณสุข

ประกอบการและส�งเสริมสุขภาพ ที่เปQนอันตรายต�อสุขภาพได, อันตรายต�อสุขภาพ ตาม ร,อยละ 80 ได,รับการ ที่เปQนอันตรายต�อสุขภาพ และสิ่งแวดล,อม

ตระหนักและให,ความสําคัญ พรบ.สาธารณะสุข เช�น สํารวจสถานประกอบ ได,ตระหนัก และให,

เกี่ยวกับสุขวิทยาส�วนบุคคล กิจการที่เกี่ยวกับรถยนต7 การ จดทะเบียน ความสําคัญเกี่ยวกับสุข

ในการประกอบอาชีพ อาชีว  เครื่องจักรกลหรือเครื่องกล พาณิชย7 อย�างน,อย วิทยาส�วนบุคคลในการ

อนามัยและการป�องกันโรค อบรมสถานประกอบการ ปDละ 2 ครั้ง ประกอบอาชีพ อาชีว 

ที่เกิดจากสถานประกอบการ สปา และการนวดเพื่อ อนามัย และการป�องกัน

ที่เปQนอันตรายต�อสุขภาพ สุขภาพอบรมผู,ประกอบการ โรคที่เกิดจากสถาน

ร,านเสริมสวย และแต�งผม ประกอบการที่เปQนอัน-

อบรมเกี่ยวกับสุขวิทยา ตรายต�อสุขภาพ 

ส�วนบุคคล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

37 จ,างเหมาปฏิบัติงานป�องกันควบ  - เพื่อหยุดการแพร�พันธุ7  - ควบคุมจํานวนสุนัขและ 150,000     150,000      150,000      150,000      - ไม�พบสุนัข  -ลดความเสี่ยงต�อการ กองสาธารณสุข

คุมโรคพิษสุนัขบ,าและลดจํานวน ของสุนัขและแมวที่เปQน โรคพิษสุนัขบ,าโดยการนํามา และแมวที่ติด แพร�ระบาดของโรค และสิ่งแวดล,อม

ประชากรสุนัขจรจัด พาหะนําโรคพิษสุนัขบ,า ผ�าตัดทําหมันทําสัญลักษณ7 เซื้อพิษสุนัขบ,า พิษสุนัขบ,า และหยุด

และค�อยๆลดจํานวนของ ที่ตัวสุนัขและฉีดวัคซีนป�อง  - จํานวนสุนัข การแพร�พันธุ7ของสุนัข

สุนัขจรจัดลงหมดไปโดย กันโรคพิษสุนัขบ,า จรจัดในเขต โดยค�อยๆลดจํานวน

การผ�าตัดทําหมันทํา  - ลดปZญหาเหตุเดือนร,อน เทศบาลลด ของสุนัขจรจัดลงจน

สัญลักษณ7ที่ตัวสุนัข และฉีด รําคาญอันเกิดจากสุนัขโดย จํานวนลงหรือ หมดไปได,

วัคซีนป�องกันโรคพิษสุนัขบ,าการจัดทําทะเบียนประวัติ ไม�เพิ่มขึ้น  - ลดอัตราการป4วย

รวมถึงการจัดทําทะเบียน ของสุนัขภายในเขตเทศบาล  - ประชาชนมี และอัตราการตายของ

ประวิติของสุนัขภายในเขต  - ประชาชนมีความรู, ปรับ ความรู,ความ ประชาชนรวมถึงปZญหา

เทศบาล เปลี่ยนทัศนคติและเลี้ยง เข,าใจเรื่องการ เหตุเดือดร,อนรําคาญ

 - เพื่อทําการสํารวจติดตาม สุนัขด,วยความรับผิดชอบต�อ ป�องกันตัวจาก อันเกิดจากสุนัขลด

ผลการเพิ่มขึ้นของจํานวน สังคมก�อให,เกิด"ชุมชนปลอด โรคพิษสุนัขบ,า น,อยลง

สุนัขจรจัดและฉีดวัคซีน โรคพิษสุนัขบ,าและสุนัข เพิ่มขึ้น  - ประชาชนมีความ

โรคพิษสุนัขบ,าซ้ํา ภายหลัง จรจัด" เข,าใจและมีส�วนร�วม

จากการผ�าตัดทําหมัน และ ในการแก,ไขปZญหา

ทําสัญลักษณ7แล,ว ร�วมกันเกี่ยวกับสุนัข

 - เพื่อสนับสนุนและสิ่งเสริม จรจัดและโรคพิษสุนัขบ,า

ให,เกิด"ชุมชนปลอดโรคพิษ รวมถึงปZญหาเหตุเดือด

สุนัขบ,าและสุนัขจรจัด"ขึ้น ร,อนรําคาญอันเกิดจาก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - เพื่อลดอัตราการป4วย สุนัข นอกจากนี้ยังมี

และอัตราตายของประชา ความรู, ปรับเปลี่ยน

ชน และลอปZญหาเหตุ ทัศนคติและเลี้ยงสุนัข

เดือดร,อนรําคาญอันเกิด ด,วยความรับผิดชอบ

จากสุนัข ต�อสังคม

 - เพื่อรณรงค7ส�งเสริมให,

ประชาชนมีความเข,าใจ

และมีส�วนร�วมในการแก,

ไขปZญหาร�วมกันเกี่ยวกับ

สุนัขจรจัด โรคพิษสุนัข

บ,า และปZยหาเหตุเดือน

ร,อนรําคาญอันเกิดจาก

สุนัข รวมถึงมึความรู, 

ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และ

เลี้ยงสุนัขด,วนความรับผิด

ชอบต�อสังคม นอกจาก

นี้ยังมีสุขวิทยาส�วนบุคคล

ที่ดีหลังจากสัมผัสสัตว7

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

38 โครงการจังหวัดสะอาด  - การลดและคัดแยกขยะ  พื้นที่สาธารณะ ตลาด 1,000,000  1,000,000   1,000,000   1,000,000   - ปริมาณขยะมูล  - มีการบลดและคัด กองสาธารณสุข

มูลฝอย ณ แหล�งกําเนิด ถนนสายหลัก สายรอง ฝอยที่เข,าสู�ระบบกําจัด แยกขยะ ณ แหล�งกํา และสิ่งแวดล,อม

 - จัดระบบการเก็บและ และชุมชนทุกชุมชน ที่ปลายทางลดลงร,อย เนิด

ขนขยะมูฝอยของเทศ ละ 5  - จัดระบบการเก็บและ

บาลให,มีประสิทธิภาพ   - ชุมชนมีการจัดตั้ง ขนขยะมูฝอยของเทศ

 - การจัดการขยะอัน "จุดรวมขยะอันตราย" บาลให,มีประสิทธิภาพ

ตราย โดยให,มีจุดรวม ร,อยละ 100  - มีการจัดการขยะอัน

ขยะอันตราย   - ชุมชนในพื้นที่มีต,น ตราย โดยให,มีจุดรวม

แบบการบริหารจัดการ ขยะอันตราย

ขยะมูลฝอยร,อยละ

40

 - ปริมาณขยะมูล

ฝอยติดเชื้อได,รับการ

 การกําจัดอย�างถูกหลัก

วิชาการร,อยละ 85

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

39 เมืองนครอาหารปลอดภัย 1. เพื่อปรับปรุง ยกระดับ 1. เฝ�าระวังความ 500,000 500,000 500,000 500,000 1. มีรายงาน 1. ประชาชนได,รับการ กองสาธารณสุข

มาตรฐานด,านสุขลักษณะ ปลอดภัยอาหารที่วาง สรุปผลการ คุ,มครองและเข,าใจในการ และสิ่งแวดล,อม

การจําหน�ายอาหาร ใน จําหน�ายในสถานที่ ตรวจเฝ�าระวัง เลือกบริโภคอาหาร

สถานประกอบการอาหาร จําหน�ายอาหาร ทางด,าน ที่สะอาด ปลอดภัย

2. เพื่อตรวจสอบและเฝ�า และอาหารริมบาทวิถี สุขาภิบาล 2. ผู,ประกอบการมีจิตสํานึก

ระวังคุณภาพอาหารใน โดยเก็บและตรวจ อาหารแต�ละ และมีความรับผิดชอบต�อ

สถานที่จําหน�ายอาหาร ตัวอย�างอาหารด,วย กลุ�มเป�าหมาย ผู,บริโภคในการประกอบ 

และอาหารริมบาทวิถี ชุดทดสอบอาหาร ทุกเดือน ปรุง และจําหน�ายอาหาร 

3. เพื่อพัฒนาความรู, เบื้องต,นจากกลุ�ม 2. กลุ�มเป�าหมาย ที่สะอาดปลอดภัย

ความเข,าใจ จิตสํานึกและ เป�าหมาย คือ ตลาด ร,อยละ 100 3. ก�อให,เกิดการมีส�วนร�วม

ความร�วมมือขององค7กร ร,านอาหาร แผงลอย ได,รับการ ระหว�างภาครัฐ องค7กร

ภาคเอกชน ผู,ประกอบการ จําหน�ายอาหาร ตรวจสอบด,าน เอกชน  ผู,ประกอบการ

และประชาชนทั่วไป ห,างสรรพสินค,า สุขลักษณะทาง และประชาชน เพื่อ

ในเรื่องอาหารปลอดภัย และสถานศึกษา กายภาพตาม การพัฒนาด,านอาหาร

4. เพื่อคุ,มครองผู,บริโภค ภายในเขตเทศบาล หลักการ ปลอดภัยอย�างยั่งยืน

และสร,างความมั่นใจใน นครนครศรีธรรมราช สุขาภิบาลอาหาร 4. เสริมสร,างภาพลักษณ7

การบริโภคอาหารที่สะอาด เพื่อตรวจวิเคราะห7 อย�างน,อยปDละ ที่ดีในด,านอาหารปลอดภัย

ปลอดภัย ภาคสนาม 1 ครั้ง          ของเทศบาลนคร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2. ตรวจสอบด,าน นครศรีธรรมราช 

สุขลักษณะทาง และเปQนการส�งเสริม

กายภาพของกลุ�ม การท�องเที่ยว

เป�าหมาย รวมถึง

การให,คําแนะนํา

ทางด,านสุขาภิบาล

อาหาร ร,อยละ 100

ตามหลักการ

สุขาภิบาลอาหาร

อย�างน,อยปDละ 

1 ครั้ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

40 พัฒนามาตรฐานการ 1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุง 1. สถานที่จําหน�าย 250,000 250,000 250,000 250,000 1. กลุ�มเป�าหมาย 1. มีแนวทางการพัฒนาและ กองสาธารณสุข

สุขาภิบาลอาหารใน คุณภาพมาตรฐานการ อาหารในสถานศึกษา ได,รับการอบรม ปรับปรุงคุณภาพมาตรฐาน และสิ่งแวดล,อม

สถานศึกษา สุขาภิบาลอาหาร พื้นที่เขตเทศบาลนคร เกี่ยวกับการ การสุขาภิบาลอาหาร

โรงอาหารในสถานศึกษา นครศรีธรรมราช สุขาภิบาลอาหาร โรงอาหารในสถานศึกษา

2. เพื่อให,ผู,สัมผัสอาหาร ได,รับการตรวจ จํานวน 1 ครั้ง 2. ผู,สัมผัสอาหาร มีความรู,

มีความรู,ความเข,าใจ ประเมินสุขลักษณะ ต�อปD ความเข,าใจเกี่ยวกับการ

เกี่ยวกับการสุขาภิบาล ทางด,านกายภาพ 2. สถานศึกษาที่ สุขาภิบาลอาหารจนสามารถ

อาหาร สามารถนํามาปรับ และสุ�มตรวจตัวอย�าง เข,ารับการอบรม นํามาปรับปรุงสภาพ

ปรุงสภาพสุขาภิบาล อาหาร ภาชนะ มีจํานวนร,อยละ สุขาภิบาลอาหารในโรงอาหาร

อาหารในโรงอาหารของ อุปกรณ7 และมือ 80 ของ ของสถานศึกษาให,ดีขึ้นได,

สถานศึกษาให,ดีขึ้น ผู,สัมผัสอาหาร  เพื่อ สถานศึกษา 3. ผู,บริหารสถานศึกษา 

3. เพื่อให,ผู,บริหาร อาจารย7 ตรวจวิเคราะห7ในด,าน กลุ�มเป�าหมาย อาจารย7ผู,รับผิดชอบโรงอาหาร 

ผู,รับผิดชอบโรงอาหารใน เคมีและชีวภาพ  3. ผู,เข,าร�วม และผู,สัมผัสอาหารได,ตระหนัก

สถานศึกษา และผู,สัมผัส  2. บุคลากรที่รับผิดชอบ การอบรมมีระดับ ถึงความสําคัญต�อการปรับปรุง

อาหารมีความตระหนักใน งานสุขาภิบาล ความพึงพอใจอยู� โรงอาหารให,ถูกสุขลักษณะ

ความสําคัญของการบริโภค อาหารในสถานศึกษา ในระดับคะแนน ตามมาตรฐาน

อาหารในสถานศึกษา และผู,สัมผัสอาหารใน ค�าเฉลี่ย 3.5 การสุขาภิบาลอาหาร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7

งบประมาณและที่ผ�านมา



 255

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4. เพื่อคุ,มครองนักเรียน โรงอาหารของ 4. นักเรียน นักศึกษาและ 

นักศึกษาและบุคลากรใน สถานศึกษาพื้นที่เขต บุคลากรได,รับการคุ,มครอง 

สถานศึกษาให,มีความ เทศบาลนคร ความปลอดภัยในการบริโภค

ปลอดภัยในการบริโภค นครศรีธรรมราช อาหารในสถานศึกษา

อาหาร ได,รับการอบรมเกี่ยวกับ

การสุขาภิบาล

อาหาร จํานวน 1 ครั้ง

ต�อปD 

 3. โรงอาหารในสถาน

ศึกษาที่ผ�านตาม

หลักเกณฑ7การรับรอง

มาตรฐานฯ ของ

เทศบาลนครนคร

ศรีธรรมราชได,รับ

ป�ายรับรองมาตรฐาน

 “อาหารสะอาด

ปลอดภัย ใส�ใจผู,บริโภค” 

(Clean Food Good

Health) 

 4. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ7

ด,านสุขาภิบาลอาหาร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

41 พัฒนามาตรฐานการ 1. เพื่อให,ประชาชนได, 1. ผู,จําหน�ายอาหาร 250,000 250,000 250,000 250,000 1. กลุ�มเป�าหมาย 1. ผู,ประกอบการจําหน�าย กองสาธารณสุข

สุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี บริโภคอาหารที่ถูก ริมบาทวิถีในพื้นที่ ได,รับการอบรม อาหารริมบาทวิถีได,รับ และสิ่งแวดล,อม

สุขลักษณะและปลอดภัย เขตเทศบาลนคร เกี่ยวกับการ การเพิ่มพูนความรู,ให,มีการ

ต�อสุขภาพ นครศรีธรรมราช สุขาภิบาลอาหาร ปฏิบัติที่ถูกสุขลักษณะ

2. เพื่อให,ผู,จําหน�าย ได,รับการตรวจประเมิน จํานวน 1 ครั้ง  2. พัฒนาการจําหน�ายอาหาร

อาหารริมบาทวิถี มีความรู, สุขลักษณะ ต�อปD ของผู,ประกอบการริมบาทวิถี

ความเข,าใจในการ ทางด,านกายภาพ 2. ผู,เข,าร�วมการ ให,ถูกต,องได,มาตรฐาน

ปฏิบัติตน เรื่องสุขอนามัย และสุ�มตรวจ อบรมมีระดับ 3. ผู,บริโภคได,รับประทาน

ในการประกอบปรุง ตัวอย�างอาหาร ความพึงพอใจ อาหารที่สะอาด

การจําหน�ายอาหาร และ ภาชนะ อุปกรณ7 และ อยู�ในระดับ และปลอดภัย

ดูแลสุขวิทยาส�วนบุคคล มือผู,สัมผัสอาหาร คะแนนค�าเฉลี่ย 

ได,ถูกต,อง เพื่อตรวจวิเคราะห7 3.5

ในด,านเคมีและชีวภาพ

2. ผู,จําหน�ายอาหาร

ริมบาทวิถีในพื้นที่

เขตเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช ได,รับ

การอบรมเกี่ยวกับการ

สุขาภิบาลอาหาร

จํานวน 1  ครั้งต�อปD 

3. สถานที่จําหน�ายอาหาร

ริมบาทวิถีที่ผ�านตาม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หลักเกณฑ7การ

รับรองมาตรฐานฯ

ของเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช 

ได,รับป�ายรับรอง

มาตรฐาน

 “อาหารสะอาดปลอดภัย

ใส�ใจผู,บริโภค” (Clean

Food Good Health)

42 ร,านอาหารปลอดภัย 1. เพื่อให,ผู,ประกอบกิจการ 1. ผู,ประกอบกิจการ 250,000 250,000 250,000 250,000 1. กลุ�มเป�าหมาย 1. สถานประกอบกิจการ กองสาธารณสุข

ใส�ใจสุขภาพ ร,านอาหารมีความรู, ร,านอาหารใน ได,รับการอบรม ร,านอาหาร ได,รับการพัฒนา และสิ่งแวดล,อม

ความเข,าใจในเรื่องการ พื้นที่เขตเทศบาลนคร เกี่ยวกับการ และยกระดับมาตรฐาน 

สุขาภิบาลอาหาร สามารถ นครศรีธรรมราช สุขาภิบาลอาหาร 2. ประชาชนได,รับความ

นําความรู,ไปใช,ในการ ได,รับการตรวจประเมิน จํานวน 1 ครั้ง ปลอดภัยในการบริโภคอาหาร

ปฏิบัติงานและควบคุม ดูแล สุขลักษณะ ต�อปD มากยิ่งขึ้น

บริหารจัดการ และพัฒนา ทางด,านกายภาพ 2. ผู,เข,าร�วม 3. เสริมสร,างภาพลักษณ7ที่ดี

สถานประกอบกิจการ และสุ�มตรวจ การอบรมมีระดับ ในด,านอาหารปลอดภัย

ร,านอาหารให,ได,มาตรฐาน ตัวอย�างอาหาร ภาชนะ ความพึงพอใจอยู� ของสถานประกอบกิจการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2. เพื่อกระตุ,นให,ผู,ประกอบ อุปกรณ7 และมือผู,สัมผัส ในระดับคะแนน ร,านอาหารเขตเทศบาลนคร

กิจการร,านอาหารได, อาหาร เพื่อตรวจวิเคราะห7 ค�าเฉลี่ย 3.5 นครศรีธรรมราช และเปQนการ

พัฒนาสถานประกอบกิจการ ในด,านเคมีและชีวภาพ ส�งเสริมการท�องเที่ยว

ให,ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร 2. ผู,ประกอบกิจการ

3. เพื่อให,ประชาชนได, ร,านอาหารในพื้นที่เขต

บริโภคอาหารที่ถูก เทศบาลนคร

สุขลักษณะและปลอดภัยต�อ นครศรีธรรมราช 

สุขภาพ ได,รับการอบรมเกี่ยว

กับการสุขาภิบาล

อาหาร จํานวน 1 ครั้ง

ต�อปD

3. สถานประกอบ

กิจการร,านอาหาร

ที่ผ�านตามหลักเกณฑ7

การรับรองมาตรฐานฯ

ของเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

ได,รับป�ายรับรอง

มาตรฐาน “อาหาร

สะอาดปลอดภัย 

ใส�ใจผู,บริโภค”

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 (Clean Food Good 

Health)  

 4. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ7

ด,านสุขาภิบาลอาหาร 

43 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 1. เพื่อพัฒนาบุคลากร จัดให,มีการอบรม 500,000 500,000 500,000 500,000 1. กลุ�มเป�าหมาย 1. บุคลากรที่ปฏิบัติงาน กองสาธารณสุข

ด,านสุขาภิบาลและอนามัย ผู,ปฏิบัติงานให,มีความรู, สัมมนาและศึกษาดูงาน ได,รับการฝsกอบรม เกี่ยวข,องกับงานด,าน และสิ่งแวดล,อม

สิ่งแวดล,อม และทักษะในการดําเนินงาน แก�พนักงานและผู,รับ ด,านสุขาภิบาล สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวด

ด,านสุขาภิบาลและอนามัย จ,างเหมาบริการที่ และอนามัย ล,อมมีองค7ความรู,ด,านวิชาการ

สิ่งแวดล,อม และสามารถ ปฏิบัติงานเกี่ยวข,องกับ สิ่งแวดล,อม และทักษะในการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานได,อย�าง งานด,านสุขาภิบาลและ จํานวน 1 ครั้ง เพิ่มขึ้น 

มีประสิทธิภาพ อนามัยสิ่งแวดล,อมหรือ ต�อปD 2. บุคลากรได,รับประสบการณ7

2. เพื่อสร,างเสริม งานอื่นที่เกี่ยวข,อง  2. ผู,เข,ารับการ และเพิ่มวิสัยทัศน7ด,าน

ประสบการณ7และวิสัยทัศน7 จํานวน 50 คน ฝsกอบรมมีระดับ สุขาภิบาลและอนามัย

ด,านสุขาภิบาลและอนามัย ความพึงพอใจอยู� สิ่งแวดล,อมให,มีมุมมองที่

สิ่งแวดล,อมให,กว,างไกล ในระดับคะแนน กว,างไกลขึ้น

และเหมาะสมกับ ค�าเฉลี่ย 3.5 3. สามารถบูรณาการองค7

สถานการณ7 ความรู,ให,เกิดการพัฒนา

3. เพื่อบูรณาการองค7ความรู, งานอย�างยั่งยืน

ที่ได,มาประยุกต7ให,สอดคล,อง

เหมาะสมกับหน�วยงาน และ

เผยแพร�ความรู,ให,เกิด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

การจัดการด,านสุขาภิบาลและ

อนามัยสิ่งแวดล,อมที่ถูกต,อง 

นําไปสู�คุณภาพชีวิตที่ดีของ

ประชาชน

44 ส�งเสริมและพัฒนาตลาดสด 1. เพื่อดําเนินการพัฒนา 1. เจ,าของหรือตัวแทน 500,000 500,000 500,000 500,000 1. กลุ�มเป�าหมาย 1 ตลาดสดมีการพัฒนาให,เปQน กองสาธารณสุข

น�าซื้อ ตลาดสดในเขตเทศบาล ผู,ประกอบกิจการตลาด ได,รับการฝsกอบรม ไปตามหลักเกณฑ7ในกฎฃ และสิ่งแวดล,อม

ให,เปQนไปตามหลักเกณฑ7ใน ประเภทที่ 1 ในเขต หรือประชุม กระทรวง

กฎกระทรวง เทศบาลนคร จํานวน 1 ครั้ง 2. เจ,าของตลาด ผู,ขายของใน

2. เพื่อส�งเสริมให,เจ,าของ นครศรีธรรมราช (ตลาด ต�อปD ตลาด มีความรู, ความเข,าใจ

ตลาด ผู,ขายของในตลาด ที่มีโครงสร,างอาคาร 2. ผู,เข,ารับการ ถึงแนวทางการดําเนินการพัฒนา

หรือผู,ที่เกี่ยวข,องมีความรู, และดําเนินกิจการ ฝsกอบรมมีระดับ ตลาดสดให,มีสถานที่ที่สะอาด

ความเข,าใจ ถึงแนวทาง เปQนประจําหรืออย�าง ความพึงพอใจอยู� จําหน�ายอาหารปลอดภัย

การดําเนินการพัฒนาตลาด น,อยสัปดาห7ละ ในระดับคะแนน และใส�ใจผู,บริโภค

สดให,มีสถานที่ที่สะอาด 1 ครั้ง) หรือตัวแทน ค�าเฉลี่ย 3.5 3. ภาครัฐ ภาคเอกชน 

จําหน�ายอาหารปลอดภัย ผู,ขายของในตลาด ผู,ประกอบการและผู,บริโภค

และใส�ใจผู,บริโภค รวมถึงพนักงานและ ร�วมกันเปQนภาคีเครือข�าย 

3. เพื่อส�งเสริมให,เกิดความ ผู,รับจ,างเหมา เพื่อพัฒนาปรับปรุงตลาดสด

ตื่นตัว และร�วมมือกันของ บริการที่เกี่ยวข,อง      ให,ถูกสุขลักษณะ

ภาครัฐ ภาคเอกชน 2. ตลาดสดเทศบาลนคร
ผู,ประกอบการและผู,บริโภค นครศรีธรรมราช

แบบภาคีเครือข�ายเพื่อพัฒนา 

ปรับปรุงตลาดสด

ให,ถูกสุขลักษณะ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
45 ป�องกันควบคุ,มสัตว7และแมลง 1. เพื่อป�องกันและควบคุม ดําเนินการป�องกัน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1. มีรายงาน 1. อัตราป4วย อัตราตายด,วย กองสาธารณสุข

พาหะนําโรค โรคที่เกิดจากสัตว7และแมลง ควบคุม โรคติดต�อร สรุปผลการ โรคที่เกิดจากสัตว7และ และสิ่งแวดล,อม
พาหะนําโรค และลดอัตรา ะหว�างสัตว7และคน ดําเนินงาน แมลงพาหะนําโรคลดลง

ป4วยและป�องกันการป4วยตาย และโรคที่เกิดจากสัตว7 ป�องกันควบคุม 2. แหล�งเพาะพันธุ7สัตว7และ

ด,วยโรคที่เกิดจากสัตว7และ และแมลงพาหะนําโรค สัตว7และพาหะ แมลงพาหะนําโรคลดลง

แมลงพาหะนําโรคในพื้นที่เขต ภายในพื้นที่เขต นําโรคภายใน 3. ประชาชนมีความรู, 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนคร เขตเทศบาล ความเข,าใจ ความตระหนัก 

2. เพื่อกําจัดและทําลายแหล�งศรีธรรมราช ได,แก� ทุกเดือน และมีส�วนร�วม ในการป�องกัน

เพาะพันธุ7สัตว7และแมลง ชุมชน 62 ชุมชน 2. ผู,ป4วย และควบคุมโรคที่เกิดจากสัตว7

พาหะนําโรคในพื้นที่ สถานศึกษา วัด โรคติดต�อจาก และแมลงพาหะนําโรค 

เขตเทศบาลนคร และสถานที่ราชการ สัตว7และแมลง รวมถึงประชาชนมีคุณภาพ

นครศรีธรรมราช หรือเอกชน พาหะนําโรค ชีวิตที่ดี

3. เพื่อรณรงค7ส�งเสริมให, ได,รับการ
ประชาชนมีความรู, สอบสวนทาง
ความเข,าใจ ความตระหนัก ระบาดวิทยา
และสร,างการมีส�วนร�วม ร,อยละ 100 
ในการป�องกันและควบคุม จากการรับแจ,ง
โรคที่เกิดจากสัตว7และ รายงาน 
แมลงพาหะนําโรค 3. ชุมชนใน

พื้นที่เขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
ได,รับการสุ�ม
สํารวจแหล�ง

รวม 45  โครงการ  -  - 47,445,000 47,607,800 47,935,000 48,190,000  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล!อมอย#างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   2  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม

6.ยุทธศาสตร�  ด!านสาธารณสุขและสิ่งแวดล!อม

   6.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จ,างเหมาปฏิบัติ ดูแลรักษาความสะอาด ทําความสะอาด กวาด 11,700,000  12,636,000  13,572,000  13,572,000   - กลุ�มประชาชนใน  - ถนน  ตรอก  ซอย ที่ กองสาธารณสุข

งานรักษาความ ในเขตเทศบาล ขยะตามถนน ตรอก ซอย เขตเทศบาลได,รับการ สาธารณะได,รับการดูแล และสิ่งแวดล,อม

สะอาดภายในเขต ทางเท,า ขอบรางระบายน้ํา ดูแลในความสะอาด  - สาธารณะสถานในเขต

เทศบาลและตลาดสด  - รักษาความสะอาด   -จํานวนเจ,าหน,าที่ เทศบาลได,รับการดูแล

เทศบาลดูแลความสะอาด และกําจัดวัชพืชใน ที่ดูและรักษาความ สะอาดสวยงามเรียบร,อย

และรักษาความปลอดภัย แม�น้ําลําคลองในเขต สะอาด  110 คน  - แม�น้ําลําคลองที่อยู�ใน

ตลาดสดเทศบาล เทศบาลฯ เขตเทศบาลได,รับการดู

 - ดูแลความสะอาด แล สะอาด สวยงาม 

ความเรียบร,อย เรียบร,อย

และดูแลความปลอดภัยใน  - ตลาดสดเทศบาลสะอาด

ตลาดสด เรียบร,อยถูกหลักสุขอนามัย

 - ทรัพยCสินของเทศบาล

ไม�สูญหาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท!องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท!องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงคC

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 เก็บขนขยะมูล เก็บรวบรวมขยะในเขต จ,างเอกชนเก็บขนขยะมูล 8,802,000     9,250,000     9,500,000     9,750,000      - กลุ�มเป�าหมาย  - มีการเก็บขนขยะมูล กองสาธารณสุข

ฝอยโดยเอกชน เทศบาลจํานวน 2 เขต ฝอยในเขตเทศบาล  ประชาชนที่อาศัยอยู� ฝอยทุกวัน และสิ่งแวดล,อม

ขยะประมาณ จํานวน 2 เขต ภายในเขตเทศบาล  - เกิดความเปIนระเบียบ

70 ตันต�อวัน ได,รับการดูแลความ เรียบร,อยสะอาดและ

โดยจ,างเอกชน สะอาด สวยงาม

 จํานวน 2 เขต  - สิ่งแวดล,อมสะอาด

สวยงาม

3 จ,างตัดหญ,าโดยเอกชน ตัดหญ,าตามถนน ตรอก ตัดหญ,าตามถนน  ตรอก 2,362,800     2,362,800     2,362,800     2,362,800      - กลุ�มเป�าหมาย ถนน ตรอก ซอยต�างๆ กองสาธารณสุข

ซอยต�างๆ ในเขตเทศบาล ซอยต�างๆ ในเขตเทศบาล ประชาชนที่อาศัยอยู� ในเขตเทศบาลมีความ และสิ่งแวดล,อม

โดยจ,างเอกชน จํานวน ๕ เขต ภายในเขตเทศบาล สะอาดสวยงาม

ได,รับการดูแลความ เปIนระเบียบเรียบร,อย

สะอาด จํานวน 5 

เขต

4 จ,างเหมาปฏิบัติ  - เพื่อก�อสร,างซ�อมแซมบํารุงจัดจ,างเจ,าหน,าที่ปฏิบัติ 8,500,800     9,076,800     9,436,800     9,908,000     จํานวนเจ,าหน,าที่  - ปLญหาการระบายน้ํา กองสาธารณสุข

งานด,านการกําจัด รักษาระบบระบายน้ํา งานด,านการกําจัดสิ่งปฏิกูล ปฏิบัติงาน จํานวน ได,รับการดูแลและแก,ไข และสิ่งแวดล,อม

สิ่งปฏิกูลและขยะ  - เพื่อรักษาความสะอาดและและขยะมูลฝอย 109 คน  - เกิดความสวยงาม

มูลฝอยและการ ความเปIนระเบียบเรียบร,อย การระบายน้ําชั่วคราว  และความเปIนระเบียบ

วางระบบระบาย การแก,ไขปLญหา เรียบร,อย

น้ําชั่วคราว เพื่อ น้ําท�วมขัง ฯลฯ  - ไม�เปIนเหล�งเพาะพันธุC

แก,ปLญหาน้ําท�วม ยุงและสัตวCนําโรคอื่นๆ

ขัง

ที่ โครงการ วัตถุประสงคC

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5  จ,างเหมาเก็บขน เพื่อให,องคCกรชุมชนได,รู,  - จ,างเหมาชุมชนเก็บขยะ 86,400         86,400         86,400         86,400          - กลุ�มเป�าหมาย องคCกรชุมชนมีความเข็ม

ขยะในชุมชน จักในการบริหารจัดการ ในชุมชนที่รถเก็บขยะ ประชาชนที่อาศัย แข็ง สามารถควบคุม

ปLญหาสิ่งแวดล,อม เข,าไม�ถึง อยู�ในบริเวณชุมชน ป�องกันและแก,ไขปLญหา

ท�าโพธิ์และชุมชน สิ่งแวดล,อมได,

พัฒนาการคูขวาง 3

6 บริหารจัดการขยะชุมชน  - แก,ปLญหาการจัดการขยะ สรรหาองคCกรภาคเอกชน/ 32,850,000  32,850,000  32,850,000  32,850,000   - กลุ�มเป�าหมาย  - เทศบาลสามารถแก,- กองสาธารณสุข

โดยใช,เทคโนโลยี RDF มูลฝอยที่เกิดขึ้นในอนาคต รัฐวิสาหกิจ/องคCกรมหาชน องคCการต�างๆที่นํา ไขปLญหาด,านขยะมูลฝอย และสิ่งแวดล,อม

 - เพื่อแก,ปLญหาสิ่งแวดล,อม เพื่อดําเนินการจัดการขยะ ขยะมากําจัด จํานวน ทั้งในส�วนของเทศบาล

ด,านมลพิษ มูลฝอยเปIนเชื้อเพลิง และ 55 องคCกร ได,รับการ นครนครศรีธรรมราช

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน ผลิตพลังงานไฟฟ�า  โดยใช, กําจัดขยะถูกสุข และองคCกรปกครองส�วน

การจัดการด,านขยะมูลฝอย เทคโนโลยี RDF (Refuse ลักษณะ ท,องถิ่นในจังหวัดได,

 - เพื่อส�งเสริมการสร,าง Dcrived Fuel) โดยองคCกร อย�างมีประสิทธิภาพ

พลังงานเชื้อเพลิงทดแทน ภาคเอชน/รัฐวิสาหกิจ/  - ลดปLญหาด,านมลพิษ

 - เพื่อเปIนศูนยCกลางการ องคCกรมหาชน เปIนผู,ลงทุน และทําให,สภาพแวดล,อม

กําจัดขยะมูลฝอยของ ณ สถานที่กําจัดขยะของ ดีขึ้น

เทศบาลฯ และท,องถิ่นใน เทศบาลนครนคร  - ลดงบประมาณด,าน

จังหวัดนครศรีธรรมราช ศรีธรรมราช ค�าใช,จ�ายในการจัดการ

ด,านขยะมูลฝอยลง

ที่ โครงการ วัตถุประสงคC

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 บําบัดน้ําเสียและ  - เพื่อช�วยในการบําบัด  - ลดปLญหาน้ําเน�าเสีย 500,000       600,000       700,000       800,000        - กลุ�มเป�าหมาย  - คุณภาพของน้ําและ กองสาธารณสุข

ลดภาวะด,านกลิ่น น้ําเสียและลดปLญหาทาง ปLญหาทางด,านกลิ่นของ ได,รับการบําบัด ปLญหาทางด,านกลิ่นใน และสิ่งแวดล,อม

โดยใช,จุลินทรียC ด,านกลิ่นในลําคลอง ลําคลองสถานที่กําจัดขยะ น้ําเสียและกลิ่น แม�น้ําลําคลองดีขึ้น

และชุมชนต�างๆภายใน รวมทั้งชุมชนต�างๆ เหม็นไม�น,อยกว�า50  - ลดปLญหาด,านกลิ่นและ

เขตเทศบาล ภายในเขตเทศบาล แห�งต�อป̀ แมลงวันในสถานที่กําจัด

 - ลดตัวอ�อนของแมลง ขยะของเทศบาลฯ

วันในสถานที่กําจัดขยะ  - สภาพแวดล,อมดีขึ้น

ของเทศบาล

 - เพื่อช�วยในการรักษา

สิ่งแวดล,อม เนื่องจาก

วิธีการใช,สารจุลินทรียC

ชีวภาพเปIนวิธีที่อาศัย

หลักการทางธรรมชาติ

และลดค�าใช,จ�ายในการ

บําบัดน้ําเสีย

ที่ โครงการ วัตถุประสงคC

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 ศึกษาความเหมาะสมและ  - เพื่อศึกษาความเหมาะสม จัดตั้งศูนยCกลางกําจัดขยะ 5,500,000     5,500,000     5,500,000     5,500,000     จํานวน 1 แห�ง เทศบาลสามารถแก,ไข กองสาธารณสุข

ออกแบบรายละเอียดระบบ (Feasibility Study) ของ มูลฝอยแบบครบวงจร ปLญหาด,านขยะมูลฝอย และสิ่งแวดล,อม

ศูนยCกําจัดขยะมูลฝอย ระบบจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาลนคร ทั้งในส�วนของเทศบาล

รวมแบบครบวงจรในระยะ แบบครบวงจรสําหรับพื้นที่ นครศรีธรรมราช และท,อง นครนครศรีธรรมราช

ที่ 2 ศึกษาและบริเวณใกล,เคียงที่ถิ่นอื่นๆ ในจังหวัดนคร และองคCกรปกครองส�วน

มีผลต�อการพัฒนาเมืองและ ศรีธรรมราช ท,องถิ่นในจังหวัดได,

วางแผนการจัดการขยะ อย�างมีประสิทธิภาพ

มูลฝอยอย�างน,อย 20 ป̀  - ลดปLญหาด,านมลพิษ

 - เพื่อศึกษาออกแบบ และทําให,สภาพแวดล,อม

รายละเอียด (Detailed ดีขึ้น

Engineering Design) ระบบ

จัดการขยะมูลฝอยแบบ

ครบวงจรของเทศบาลและ

พื้นที่อื่นที่เข,าร�วมโครงการ

เพื่อรองรับการดําเนินงาน

ไม�น,อยกว�า 20 ป̀

งบประมาณและที่ผ�านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงคC
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ศึกษา วิเคราะหCและ

ประเมินผลทางเศรษฐศาสตรC

และการเงินของระบบเก็บ

รวบรวมระบบจัดการขยะ

มูลฝอย ตลอดจนเสนอ

แผนทางด,านการเงินในการ

ดําเนินงานด,านการลงทุน

การเดินระบบและการบํารุง

รักษาระบบ และการจัดเก็บ

ค�าบริการ

 - เสนอรูปแบบและการ

บริหารจัดการโครงการอย�าง

เปIนระบบตั้งแต�การลด

ปริมาณขยะมูลฝอย การ

แยกขยะมูลฝอย การเก็บ

รวบรวมขยะมูลฝอย การ

จัดตั้งสถานีขนถ�ายขยะ

มูลฝอย การนําขยะมูลฝอย

กลับมาใช,ใหม� และการ

กําจัดขยะมูลฝอยแบบ

ผสมผสาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงคC

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 รณรงคCการรักษา ดูแลรณรงคCการรักษา รณรงคCทําความสะอาด 300,000       300,000       300,000       300,000        - กลุ�มเป�าหมาย ถนน คู คลอง ตรอก กองสาธารณสุข

ความสะอาดในที่ ความสะอาดในที่ กวาดขยะ ถางหญ,า ถนน คู คลองต�างๆ ซอย และที่สาธารณะได, และสิ่งแวดล,อม

สาธารณะ สาธารณะในเขตเทศ กําจัดวัชพืช ตามสถานที่ ได,รับการดูและ รับการดูแลสะอาดสวย

บาล สาธารณะในโอกาศวัน งามเรียบร,อย

สําคัญต�างๆ ที่กําหนด

10 ปรับปรุงสถานที่ เพื่อให,ประชาชนในบริเวณ ประชาชนในบริเวรใกล, 20,000,000  20,000,000  20,000,000  20,000,000  จํานวน 1 แห�ง ประชาชนบริเวณใกล, กองสาธารณสุข

กําจัดขยะ ใกล,เคียงมีผลกระทบน,อยลงเคียงได,รับผลกระทบลด เคียงได,รับผลกระทบ และสิ่งแวดล,อม

ทุ�งท�าลาด น,อยลง ด,านกลิ่นลดลง และ

สภาวะด,านน้ําเสียลดลง

รวม 10  โครงการ  -  - 90,602,000   92,662,000   94,308,000   95,129,200    -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงคC

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ผ. 02
ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่  4 พัฒนาคน  ชุมชนและสังคมให$น%าอยู%
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

3.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$าน  ด$านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ  และประเพณี
 3.2 แผนงานการศึกษา

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน หน�วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได-รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

1 ก�อสร-าง/ปรับปรุงอาคารเรียน เพื่อก�อสร-าง ก�อสร-างอาคารเรียน 30,000,000  30,000,000  30,000,000  30,000,000  จํานวน 1 แห�ง - นักเรียนระดับปฐมวัย สํานักการศึกษา องค=กรปกครอง

/อาคารอื่นๆหรือ ปรับปรัง ซ�อมแซม ระดับปฐมวัย มีอาคารเรียนที่เป@น ส�วนท-องถิ่น

ระบบสาธารณูปโภค หรือต�อเติม อนุบาล 1 - 2 สัดส�วนและเหมาะสม

อาคารเรียนอาคาร ตามวัย

อื่นๆให-มั่นคงถาวร - นักเรียนระดับปฐมวัย

สวยงาม หรือ มีสถานที่ในการจัด

ก�อสร-างอาคารเรียน กิจกรรมการเรียนรู-ที่เป@น

ใหม�ให-เพียงพอกับ สัดส�วนและเหมาะสม

จํานวนนักเรียน หรือ ตามวัย

ก�อสร-างปรับปรุงระบบ

สาธารณูปโภคอื่นๆ

รวม 1  โครงการ  -  - 30,000,000  30,000,000  30,000,000  30,000,000   -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท$องถิ่นสี่ป6 (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองค�กรปกครองส%วนท$องถิ่น ส%วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค�กรประชาชน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค=

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ผ. 05

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได-รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก�อสร-างปูยางแอส   เพื่อความสะดวก ก�อสร-างปูยางแอสฟ6ลท7ติก  -  -  - 38,880,000    ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการช�าง

ฟ6ลท7ติกคอนกรีต(Pavement และความปลอดภัยของ คอนกรีต(Pavement พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  
Recycling)ถนนราชดําเนิน ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน Recycling) ขนาดกว-าง16 -.
Recycling ถนนราชดําเนิน 20 ม ระยะทาง 2,700 ม.
จากบริเวณวัดท-าวโคตร- สี่แยก หรือมีพท.ไม�น-อยกว�า 
ขนาดกว-าง16-20 ม. 48,600 ตร.ม
ระยะทาง2,700 ม.หรือมีพท.
ไม�น-อยกว�า 48,600 ตร.ม

2 โครงการก�อสร-างปูยางแอสฟ6ลท7ติกคอนกรีต   เพื่อความสะดวก ก�อสร-างปูยางแอสฟ6ลท7ติก  -  -  - 57,600,000    ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการช�าง
(Pavement Recycling) ถนนพัฒนาการ และความปลอดภัยของ คอนกรีต(Pavement พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  
คูขวางจากบริเวณปากซอยศรีธรรมโศก2 ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน Recycling) ขนาดกว-าง
แยก1 - สามแยกนาหลวง  ขนาดกว-าง 20-25 ม. ระยะทาง 
20-25 ม. ระยะทาง 3,200 ม. หรือมีพท. 3,200 ม. หรือมีพท.ไม�น-อย
ไม�น-อยกว�า 72,000 ตร.ม. กว�า 72,000 ตร.ม.

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่  4  การพัฒนาคน  ชุมชนและสังคมให&น'าอยู'
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   4 การพัฒนาโครงสร&างพื้นฐาน
4.ยุทธศาสตร�  ด&านสาธารณูปโภค  และโครงสร&างพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท&องถิ่นสี่ป4 (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได-รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการก�อสร-างปูยางแอสฟ6ลท7ติกคอนกรีต   เพื่อความสะดวก ก�อสร-างปูยางแอสฟ6ลท7ติก 14,510,000    -  -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการช�าง

ถนนพัฒนาการทุ�งปรังจากบริเวณ และความปลอดภัยของ คอนกรีต  ปูยางฯหนา0.05 พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ถนนชลวิถี -  ถนนนครศรี-ทุ�งสง ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน ม ขนาดกว-าง 6-15 ม.

ปูยางฯหนา0.05 ม ขนาดกว-าง ระยะทาง 3,070 ม. หรือ

6-15 ม.ระยะทาง3,070ม.หรือ มีพท.ไม�น-อยกว�า 32,235 

มีพท.ไม�น-อยกว�า 32,235 ตร.ม. ตร.ม.

4 โครงการก�อสร-างปูยางแอส   เพื่อความสะดวก ก�อสร-างปูยางแอสฟ6ลท7ติก  -  - 10,430,000   -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการช�าง

ฟ6ลท7ติกคอนกรีต(Pavement และความปลอดภัยของ คอนกรีต(Pavement พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

Recycling)ถนนศรีธรรมโศก ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน Recycling) ขนาดกว-าง 

จากบริเวณแยกซอยศรีธรรม 13-20 ม. ระยะทาง 790 ม.

โศก2- สี่แยกประตูชัยใต- ขนาด หรือมีพท.ไม�น-อยกว�า

กว-าง 13-20 ม.ระยะทาง790ม. 13,035 ตร.ม.

หรือมีพท.ไม�น-อยกว�า 13,035

ตร.ม.

5 โครงการก�อสร-างปูยางแอส   เพื่อความสะดวก ก�อสร-างปูยางแอสฟ6ลท7ติก  -  -  - 29,380,000    ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการช�าง

ฟ6ลท7ติกคอนกรีต(Pavement และความปลอดภัยของ คอนกรีต(Pavement พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

Recycling)ถนนนครศรี-ปาก ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน Recycling) ขนาดกว-าง 

พนังจากบริเวณสี่แยกหัวถนน- 30-35 ม. ระยะทาง 1,130 

สุดเขตเทศบาลด-านทิศตะวัน ม. หรือมี พ.ทไม�น-อยกว�า 

ออก ขนาดกว-าง 30-35 ม. 36,725 ตร.ม.

ระยะทาง 1,130 ม. หรือมี พ.ท

ไม�น-อยกว�า 36,725 ตร.ม.

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได-รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการก�อสร-างปูยางแอสฟ6ลท7   เพื่อความสะดวก ก�อสร-างปูยางแอสฟ6ลท7ติก  -  - 9,720,000     -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการช�าง

ติกคอนกรีตถนนภายในการ และความปลอดภัยของ คอนกรีตปูยางฯหนา0.05 ม. พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

เคหะนครศรีธรรมราช 1 งาน ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน กว-าง 6-10 ม. ระยะทาง 

ก�อสร-างปูยางฯหนา0.05 ม. 2,700 ม. หรือมีพท.ไม�น-อย

กว-าง 6-10ม. ระยะทาง 2700 กว�า 21,600 ตร.ม.

ม. หรือมีพท.ไม�น-อยกว�า

21,600 ตร.ม.

7 โครงการก�อสร-างถนนค.ส.ล.   เพื่อความสะดวก งานก�อสร-างถนน ค.ส.ล.  -  - 3,857,000     -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการช�าง

ซอยบิ๊กเต-(ต�อจากของเดิมไป และความปลอดภัยของ หนา 0.15 ม. กว-าง 5-6 ม. พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ทางทิศตะวันออกและแยกไป ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน  ระยะทาง 310 ม. หรือมี

ทางทิศใต-) และรางระบายน้ํา พท.ไม�น-อยกว�า 2002 ตร.ม.

ค.ส.ล.(ทั้งสองฝ6Wง) งานก�อสร-าง และรางระบายน้ําค.ส.ล.

ถนน ค.ส.ล.หนา0.15 ม. กว-าง ภายในกว-าง 0.40 ม. ยาว

 5-6 ม. ระยะทาง 310 ม. หรือ 620 ม.

มีพท.ไม�น-อยกว�า 2002 ตร.ม.

และรางระบายน้ําค.ส.ล.ภายใน

กว-าง0.40 ยาว620ม.

8 โครงการก�อสร-างปรับปรุงทาง   เพื่อความสะดวก ก�อสร-างปรับปรุงทางเท-า  -  - 22,720,000   -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการช�าง

เท-าถนนราชดําเนิน(ทั้งสองฝ6Wง) และความปลอดภัยของ ขนาดกว-าง 2-4 ม. ระยะ พึงพอใจร-อยละ 80 และปลอดภัย 

จากบริเวณวัดท-าวโคตร- สี่แยก ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน ทาง 2,700 ม.หรือมีพท.ไม�

หัวถนน ขนาดกว-าง 2-4 ม. น-อยกว�า 13,500 ตร.ม.

ระยะทาง2,700 ม.หรือมีพท.ไม�

น-อยกว�า13,500 ตร.ม.

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได-รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการก�อสร-างปรับปรุงทาง   เพื่อความสะดวก ก�อสร-างปรับปรุงทางเท-า  -  -  - 24,000,000    ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการช�าง

เท-าถนนพัฒนาการคูขวาง(ทั้ง และความปลอดภัยของ ขนาดกว-าง 2-3 ม. ระยะ พึงพอใจร-อยละ 80 และปลอดภัย 

สองฝ6Wง) จากบริเวณปากซอยศรี ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน ทาง 3,200 ม.หรือมีพท.ไม�

ธรรมโศก2 แยก1 - สามแยก น-อยกว�า 16,000 ตร.ม.

นาหลวง ขนาดกว-าง2-3 ม.

ระยะทาง3,200 ม.หรือมีพท.ไม�

น-อยกว�า16,000 ตร.ม.

10 โครงการก�อสร-างปรับปรุงทาง   เพื่อความสะดวก ก�อสร-างปรับปรุงทางเท-า  -  - 6,650,000     -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการช�าง

เท-าถนนศรีธรรมโศก(ทั้งสองฝ6Wง) และความปลอดภัยของ ขนาดกว-าง 2-3 ม. ระยะ พึงพอใจร-อยละ 80 และปลอดภัย 

จากบริเวณแยกซอยศรีธรรม ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน ทาง 790 ม.หรือมีพท.ไม�

โศก2 - สี่แยกประตูชัยใต- น-อยกว�า 3,950 ตร.ม.

ขนาดกว-าง2-3 ม.ระยะทาง

790ม.หรือมีพท.ไม�น-อยกว�า

3,950 ตร.ม.

11 โครงการก�อสร-างปรับปรุงทาง   เพื่อความสะดวก ก�อสร-างปรับปรุงทางเท-า  -  - 9,510,000     -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการช�าง

เท-าถนนนครศรี-ปากพนัง(ทั้ง และความปลอดภัยของ ขนาดกว-าง 2-3 ม. ระยะ พึงพอใจร-อยละ 80 และปลอดภัย 

สองฝ6Wง) จากบริเวณสี่แยกหัว ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน ทาง 1,130 ม.หรือมีพท.ไม�

ถนน-สุดเขตเทศบาลด-านทิศ น-อยกว�า 5,650 ตร.ม.

ตะวันออก ขนาดกว-าง2-3 ม.

ระยะทาง1,130ม.หรือมีพท.ไม�

น-อยกว�า5,650 ตร.ม.

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได-รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 ปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟ6ลท7ติก   เพื่อความสะดวก ปรับปรุงถนนผิวทางแอส  -  -  - 7,526,000      ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการช�าง

พร-อมงานเส-นจราจร และราง และความปลอดภัยของ ฟ6ลท7ติกพร-อมงานเส-นจราจร พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

 ระบายน้ํา ค.ส.ล จุดเริ่มต-น ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน และรางระบายน้ํา ค.ส.ล

โครงการ ถนนสายทุ�งท�าลาด ถนนกว-าง 6-8 ม. ยาว

ด-านข-าง สนามกีฬาจังหวัดมุ�ง ประมาณ 1,550 ม. หรือ

สู�ทิศใต-จุดสิ้นสุดโครงการ พื้นที่ไม�น-อยกว�า 10,885

ถนนมะขามชุมถึงสะพาน ตารางเมตร พร-อมงานราง

ถนนกว-าง 6-8 ม. ยาว ระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายใน

ประมาณ 1,550 ม. หรือ กว-าง 0.40 ม. ยาว 500 ม.

พื้นที่ไม�น-อยกว�า 10,885

ตารางเมตร พร-อมงานราง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายในกว-าง

 0.40 ม. ยาว 500 ม.

13 ปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟ6ลท7ติก   เพื่อความสะดวก ปรับปรุงถนนผิวทางแอส  -  - 3,064,500     -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการช�าง

พร-อมงานเส-นจราจร จุดเริ่มต-น และความปลอดภัยของ ฟ6ลท7ติกพร-อมงานเส-นจราจร พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

 โครงการ ถนนราษฏร7บํารุง ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน ถนนกว-าง 3-8 ม. ยาว

ถนนตลาดวัดใหญ� ถนนป\าโล�ง ประมาณ 1,085 ม. หรือ

 ถนนซอยท�าวัง ถนนข-างวัดศรี พื้นที่ไม�น-อยกว�า 16,810

ทวีจุดสิ้นสุดโครงการจรด ตารางเมตร

ถนนเทวราช ถนนกว-าง 3-8 ม.

ยาวประมาณ 1,085 ม. หรือ

พื้นที่ไม�น-อยกว�า 6,810 ตาราง

เมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได-รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 ปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟ6ลท7ติก   เพื่อความสะดวก ปรับปรุงถนนผิวทางแอส  -  -  - 9,589,000      ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการช�าง

พร-อมงานเส-นจราจร จุดเริ่มต-น และความปลอดภัยของ ฟ6ลท7ติกพร-อมงานเส-นจราจร พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

โครงการ ถนนเทวราช  ถนน ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน ถนนกว-าง 8-25 ม. ยาว

หน-าวัดศรีทวี ถนนยมราช ประมาณ 1,942 ม. หรือ

ถนนวัดคิด ถนนเนรมิต ถนน พื้นที่ไม�น-อยกว�า 21,311

กาชาด ถนนสะเดียงทอง ตารางเมตร

จุดสิ้นสุดโครงการจรดถนน

กระโรม ถนนกว-าง 8-25 ม.

ยาวประมาณ 1,942 ม. หรือ

พื้นที่ไม�น-อยกว�า 21,311

ตารางเมตร

15 ปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟ6ลท7ติก   เพื่อความสะดวก ปรับปรุงถนนผิวทางแอส  -  - 7,939,000     -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการช�าง

พร-อมงานเส-นจราจร และท�อ และความปลอดภัยของ ฟ6ลท7ติกพร-อมงานเส-นจราจร พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ระบายน้ําพร-อมบ�อพัก ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน และท�อระบายน้ําพร-อม

จุดเริ่มต-นโครงการ ถนนซอย บ�อพัก ถนนกว-าง 5-8 ม.

เจริญสุข มุ�งสู�ทิศใต-เข-าถนน ยาว 1,582 ม. หรือพื้นที่ไม�

หลังวิทยาลัยเทคนิค ถนนวัด น-อยกว�า 12,381 ตาราง

แจ-ง จุดสิ้นสุดโครงการจรด เมตร พร-อมงานท�อระบาย

ถนนราชนิคม ถนนกว-าง 5-8ม. น้ําพร-อมบ�อพัก ค.ส.ล. Ø

ยาว 1,582 ม. หรือพื้นที่ไม� 1.00 ม. ยาว 380 ม.

น-อยกว�า 12,381 ตารางเมตร

พร-อมงานท�อระบายน้ําพร-อม

บ�อพัก ค.ส.ล. Ø 1.00 ม.  ยาว

 380 ม.

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได-รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
16 ปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟ6ลท7ติก   เพื่อความสะดวก ปรับปรุงถนนผิวทางแอส  - 8,787,000     -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการช�าง

พร-อมงานเส-นจราจร และท�อ และความปลอดภัยของ ฟ6ลท7ติกพร-อมงานเส-นจราจร พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ระบายน้ําพร-อมบ�อพัก ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน และท�อระบายน้ําพร-อม

จุดเริ่มต-นโครงการ ถนนราช บ�อพัก ถนนกว-าง 7-22 ม.

นิคม ถนนหลังวัดแจ-งสาย 2 ยาว 1,200 ม. หรือพื้นที่ไม�

จุดสิ้นสุดโครงการจรดถนน น-อยกว�า 12,966 ตาราง

ตากสิน ถนนกว-าง 7-22 ม. เมตร พร-อมงานท�อระบาย

ยาว 1,200 ม. หรือพื้นที่ไม� น้ําพร-อมบ�อพัก ค.ส.ล. Ø

น-อยกว�า 12,966 ตารางเมตร 1.00 ม. ยาว 456 ม.

พร-อมงานท�อระบายน้ําพร-อม

บ�อพัก ค.ส.ล. Ø 1.00 ม.  ยาว

456 ม.

17 ปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟ6ลท7ติก   เพื่อความสะดวก ปรับปรุงถนนผิวทางแอส  - 8,235,000     -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการช�าง

พร-อมงานเส-นจราจร และความปลอดภัยของ ฟ6ลท7ติกพร-อมงานเส-นจราจร พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

จุดเริ่มต-นโครงการ ถนนท�าโพธิ์ ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน ถนนกว-าง 7.30-25 ม. ยาว

ถนนตากสิน จุดสิ้นสุด ประมาณ 1,460 ม. หรือ

โครงการถนนอ-อมค�ายวชิราวุธ พื้นที่ไม�น-อยกว�า 18,300

ถนนกว-าง 7.30 - 25 ม. ยาว ตารางเมตร

1,460 ม. หรือพื้นที่ไม�น-อย

กว�า 18,300 ตารางเมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7
งบประมาณและที่ผ�านมา



277

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได-รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
18 ปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟ6ลท7ติก   เพื่อความสะดวก ปรับปรุงถนนผิวทางแอส  - 10,015,000   -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการช�าง

พร-อมงานเส-นจราจร จุดเริ่มต-น และความปลอดภัยของ ฟ6ลท7ติกพร-อมงานเส-นจราจร พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

โครงการ สามแยกท�าด�าน ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน ถนนกว-าง 7.5-14.5 ม. ยาว

ถนนศรีปราชญ7  ถนนชุมพูพล ประมาณ 1,460 ม. หรือ

ถนนบูรณาราม  ถนนบ�ออ�าง พื้นที่ไม�น-อยกว�า 18,300

ถนนพระเงิน จุดสิ้นสุด ตารางเมตร

โครงการสีแยกถนนพะเนียด

ถนนกว-าง 7.50 - 14.50 ม.

ยาว 2,650  ม. หรือพื้นที่ไม�

น-อยกว�า 22,257 ตารางเมตร

19 ปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟ6ลท7ติก   เพื่อความสะดวก ปรับปรุงถนนผิวทางแอส  -  - 19,597,000   -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการช�าง

พร-อมงานเส-นจราจร  จุดเริ่ม และความปลอดภัยของ ฟ6ลท7ติกพร-อมงานเส-นจราจร พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ต-นโครงการ สี่แยกพระเงิน ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน ถนนกว-าง 12-22.5 ม. ยาว

ถนนราชดําเนิน จุดสิ้นสุด ประมาณ 2,450 ม. หรือ

โครงการสนามกีฬาสุดเขต พื้นที่ไม�น-อยกว�า 43,550

เทศบาล ถนนกว-าง 12.00 - ตารางเมตร

22.50 ม. ยาว 2,450  ม.

หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า 43,550

ตารางเมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได-รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
20 ปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟ6ลท7ติก   เพื่อความสะดวก ปรับปรุงถนนผิวทางแอส  -  -  - 23,623,000    ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการช�าง

พร-อมงานเส-นจราจร จุดเริ่มต-น และความปลอดภัยของ ฟ6ลท7ติกพร-อมงานเส-นจราจร พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

โครงการ ถนนอ-อมค�าย ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน ถนนกว-าง 27.3-14.2 ม.ยาว

วชิราวุธหน-าซอยเจริญสุข ประมาณ 2,606 ม. หรือ

ถนนพัฒนาการคูขวาง พื้นที่ไม�น-อยกว�า 52,497

จุดสิ้นสุดโครงการซอยพะเนียด ตารางเมตร

ถนนกว-าง 27.30 - 14.20 ม.

ยาว 2,606  ม. หรือพื้นที่ไม�

น-อยกว�า 52,497 ตารางเมตร

21 ก�อสร-างท�อเหลี่ยม ค.ส.ล   เพื่อพัฒนาระบบ ก�อสร-างท�อเหลี่ยม ค.ส.ล 13,800,000    -  -  -   ประชาชนมีความ   ระบบระบายน้ําในเขตเทศบาบลฯสํานักการช�าง

พร-อมทางเท-า  ถนนอ-อมค�าย ระบายน้ําในเขต กว-าง 1.50x1.50  เมตร พึงพอใจร-อยละ 80 มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วชิราวุธจากปากซอยเจริญสุข เทศบาบลฯให-มี ยาว 460 เมตร พร-อม

ถึงบริษัทออนด-า ท�อเหลี่ยม ประสิทธิภาพ ทางเท-า

ค.ส.ล.กว-าง 1.50x1.50  เมตร

ยาว 460 เมตร ตามรูปแบบ

.และรายการของเทศบาล

22 ก�อสร-างถนนผิวแอสฟ6ลท7ติก   เพื่อความสะดวก ก�อสร-างถนนผิวแอสฟ6ลท7ติก  -  -  - 6,060,000      ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการช�าง

คอนกรีต ถนนพระบรมธาตุ และความปลอดภัยของ คอนกรีต ถนนกว-าง 6.00 - พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ถนนกว-าง 6.00 - 12.00 เมตร ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน 12.00 เมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได-รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 ก�อสร-างถนนผิวแอสฟ6ลท7   เพื่อความสะดวก ก�อสร-างถนนผิวแอสฟ6ลท7  -  -  - 19,000,000    ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการช�าง

คอนกรีตถนนศรีธรรมราช + และความปลอดภัยของ คอนกรีต ถนนกว-าง 9.00 - พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ติดถนนชลวิถีถนนกว-าง 9.00 - ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน 14.00 เมตร

14.00 เมตร

24 ก�อสร-างถนนผิวแอสฟ6ลท7ติก   เพื่อความสะดวก ก�อสร-างถนนผิวแอสฟ6ลท7ติก  -  -  - 14,000,000    ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการช�าง

คอนกรีตถนนศรีธรรมโศก กว-าง และความปลอดภัยของ คอนกรีต กว-าง 10.00 เมตร พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

10.00 เมตร ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน

25 ก�อสร-างถนนผิวแอสฟ6ลท7ติก   เพื่อความสะดวก ก�อสร-างถนนผิวแอสฟ6ลท7ติก  -  -  - 10,940,000    ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการช�าง

คอนกรีต ถนนศรีปราชญ7 และความปลอดภัยของ คอนกรีต ถนนกว-าง 7.30- พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ถนนกว-าง 7.30-12.00 เมตร ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน 12.00 เมตร

26 ก�อสร-างถนนผิวแอสฟ6ลท7ติก   เพื่อความสะดวก ก�อสร-างถนนผิวแอสฟ6ลท7ติก  -  -  - 50,200,000    ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการช�าง

คอนกรีตถนนพัฒนาการคูขวาง และความปลอดภัยของ คอนกรีต ผิวจราจรกว-าง พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

จากสามแยกนาหลวงไปทางทิศ ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน 14.20 เมตร

เหนือ ถึงสายแยกถนนพะเนียด

ผิวจราจรกว-าง 14.20 เมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7
งบประมาณและที่ผ�านมา
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได-รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
27 ก�อสร-างปรับปรุงถนนแอสฟ6ลท7ติกคอนกรีต   เพื่อความสะดวก ก�อสร-างปรับปรุงถนนแอส  -  -  - 42,500,000    ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการช�าง

และท�อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน และความปลอดภัยของ ฟ6ลท7ติกคอนกรีตหนา 0.05 พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ชลประทาน 3 ขวา  ถนนแอสฟ6ลท7ตหนา ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน เมตร กว-างประมาณ 6.00 

0.05 เมตร กว-างประมาณ 6.00 เมตร ยาว เมตร ยาวประมาณ 2,700 

ประมาณ 2,700.00 เมตร หรือพื้นที่ไม�น-อย เมตร หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า  

กว�า  15,700.00 ตารางเมตร และก�อสร-าง 15,700.00 ตารางเมตร

ท�อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด และก�อสร-างท�อระบายน้ํา

เส-นผ�าศูนย7กลาง 1.50 เมตร พร-อมฝาบ�อพัก คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด

คอนกรีตเสริมเหล็ก ทุกระยะ 10.00 เมตร พร-อมฝาบ�อพักคอนกรีตเสริม

พร-อมก�อสร-างท�อลอดเหลี่ยม กว-างภายใน และก�อสร-างท�อลอดเหลี่ยม

1.50x1.50x1.00 เมตร  ยาวประมาณ  กว-างภายใน 1.50x1.50x

80.00 เมตร บริเวณถนนสายนาพรุ-ปากพูน 1.00 เมตร ยาวประมาณ

ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลฯ 80.00 เมตร

28 ก�อสร-างท�อลอดเหลี่ยม และถนนคอนกรีต   เพื่อความสะดวก ก�อสร-างท�อลอดเหลี่ยม และ  -  -  - 14,400,000    ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการช�าง

เสริมเหล็ก ซอยชุมแสง จากถนนกะโรมไป และความปลอดภัยของ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ทางทิศใต- เลี้ยวเข-าซอยต-นหว-า 4 ถึงคลอง ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน ท�อลอดเหลี่ยมกว-างภายใน 

ห-วย ท�อลอดเหลี่ยมกว-างภายใน 1.50 เมตร 1.50 เมตร ยาวประมาณ 

ยาวประมาณ 642.00 เมตร และก�อสร-าง 642.00 เมตร และก�อสร-าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา

กว-าง 3.00-4.00 เมตร ยาวประมาณ 0.15 เมตร กว-าง 3.00-4.00

642.00 เมตร หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า เมตร ยาวประมาณ 642.00

2,418.00 ตารางเมตร  ตามรูปแบบและ เมตร หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า

รายการของเทศบาลฯ 2,418.00 ตารางเมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7
งบประมาณและที่ผ�านมา
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได-รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
29 ก�อสร-างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและราง   เพื่อความสะดวก ก�อสร-างถนนคอนกรีตเสริม  -  -  - 7,390,000      ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการช�าง

ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ�งข�า และความปลอดภัยของ เหล็ก หนา 0.15 เมตร กว-าง พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

จากถนนกะโรมไปทางทิศใต- ถึงถนนคลอง ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน ประมาณ 3.50 -4.00 เมตร 

ชลประทาน 3 ขวา ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวประมาณ 1,090 เมตร

หนา 0.15 เมตร กว-างประมาณ 3.50 - หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า 4,088

4.00 เมตร ยาวประมาณ 1,090 เมตร ตารางเมตร และก�อสร-างราง

หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า 4,088.00 ตารางเมตร ระบายน้ําคอนกรีตเสริม

และก�อสร-างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม เหล็กภายในกว-าง 0.40เมตร

เหล็ก ภายในกว-าง 0.40 เมตร ยาวประมาณ ยาวประมาณ 1,090 เมตร

1,090 เมตร ตามรูปแบบและรายการของ

เทศบาล

30 ก�อสร-างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และท�อ   เพื่อความสะดวก ก�อสร-างถนนคอนกรีตเสริม  - 6,580,000     -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการช�าง

ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจิตโอวาท และความปลอดภัยของ เหล็กหนา 0.15 เมตร กว-าง พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

จากซอยทวดทอง 3 ไปทางทิศตะวันตก ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน ประมาณ 6.00 เมตร ยาว

เลี้ยวขวาไปทางทิศเหนือจนสุดซอย ถนน ประมาณ 495.00 เมตร หรือ

คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว-าง พื้นที่ไม�น-อยกว�า 2,970.00

ประมาณ 6.00 เมตร ยาวประมาณ 495.00 ตารางเมตร และก�อสร-างท�อ

เมตร หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า 2,970.00 ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก

ตารางเมตร และก�อสร-างท�อระบายน้ํา ขนาดเส-นผ�าศูนย7กลาง1.00

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส-นผ�าศูนย7กลาง  เมตร  พร-อมฝาพักเหล็กรัง

1.00 เมตร  พร-อมฝาพักเหล็กรังผึ้งทุกระยะ ผึ้งทุกระยะ10.00 เมตร

10.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7
งบประมาณและที่ผ�านมา
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได-รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
31 ก�อสร-างถนนปูยางแอสฟ6ลท7   เพื่อความสะดวก ก�อสร-างถนนปูยางแอสฟ6ลท7  -  -  - 8,550,000      ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการช�าง

ติกคอนกรีต ถนนสะพานยาว และความปลอดภัยของ กว-าง 7.00-16.50 ม. ยาว พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

จากสะพานทุ�งปรัง ถึง ถนน ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน 2,200 เมตร หนา 0.05

กะโรม กว-าง 7.00-16.50 ม. เมตร หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า

ยาว 2,200 เมตร หนา 0.05 19,000 ตารางเมตร

เมตร หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า

19,000 ตารางเมตร

32 ก�อสร-างถนน ค.ส.ล.และท�อ   เพื่อความสะดวก ก�อสร-างถนน ค.ส.ล. กว-าง 9,980,000      -  -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการช�าง

ระบายน้ํา ค.ส.ล.เส-นผ�าศูนย7 และความปลอดภัยของ 4.00-7.00 ม.ยาว 1,480 พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

กลาง 0.8 0 เมตร พร-อมยก ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ

ระดับฝารางระบายน้ํา ค.ส.ล. พื้นที่ไม�น-อยกว�า 8,140 

ซอยประชาพัฒนา ถนน ค.ส.ล. ตารางเมตร และท�อระบาย

กว-าง 4.00-7.00 ม.ยาว 1,480 น้ํา ค.ส.ล. เส-นผ�าศูนย7กลาง

เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ 0.80 เมตร พร-อมบ�อพักฝา

ไม�น-อยกว�า 8,140 ตารางเมตร เหล็กรังผึ้งทุกระยะ 10.00 -

และท�อระบายน้ํา ค.ส.ล. 11.00 เมตร ยาว 830.00 

เส-นผ�าศูนย7กลาง 0.80 เมตร เมตร

พร-อมบ�อพักฝาเหล็กรังผึ้ง ทุก

ระยะ10.00-11.00 เมตร ยาว

830.00 เมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7
งบประมาณและที่ผ�านมา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
33 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟ6ลท7   เพื่อความสะดวก ก�อสร-างถนนปูยางแอสฟ6ลท7  - 13,200,000   -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการช�าง

ติกคอนกรีตถนนสายนาพรุ- และความปลอดภัยของ ติกคอนกรีต กว-าง 9.50- พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ปากพูน 4103 จากสี่แยก ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน 15.50 เมตร ยาว 680 เมตร

เบญจมฯไปทางทิศเหนือ ถนน หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า 16,500

กว-าง9.50-15.50 เมตร ยาว ตารางเมตร

680 เมตร หรือพื้นที่ไม�น-อย

กว�า 16,500 ตารางเมตร

34 ก�อสร-างปรับปรุงทางเท-าถนน   เพื่อความสะดวก ก�อสร-างปรับปรุงทางเท-า  -  -  - 5,000,000      ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการช�าง

สายนาพรุ-ปากพูน 4103 (ทั้ง และความปลอดภัย กว-าง 2.00-4.00 เมตร ยาว พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

2 ฝ6Wง)จากสี่แยกเบญจมฯไป ของประชาชน 500 เมตร หรือพื้นที่ไม�น-อย

ทางทิศเหนือ กว-าง 2.00-4.00 กว�า 3,000 ตารางเมตร

เมตร ยาว 500 เมตร หรือ

พื้นที่ไม�น-อยกว�า 3,000

ตารางเมตร

35 โครงการก�อสร-างปูยางแอส   เพื่อความสะดวก ก�อสร-างปูยางแอสฟ6ลท7ติก  -  -  - 5,200,000      ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการช�าง

ฟ6ลท7ติกคอนกรีต(Pavement และความปลอดภัยของ คอนกรีต(Pavement พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

Recycling)ถนนนครศรี-ทุ�งสง ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน Recycling) ขนาดกว-าง

จากบริเวณสี่แยกหัวถนน - 30-35 ม. ระยะทาง 200 ม.

สุดเขตเทศบาลด-านทิศตะวันตก หรือมี พท.ไม�น-อยกว�า

ขนาดกว-าง30-35 ม.ระยะทาง 6,500 ตร.ม.

200 ม. หรือมี พท.ไม�น-อยกว�า

6,500 ตร.ม.

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได-รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
36 โครงการก�อสร-างปูยางแอส   เพื่อความสะดวก ก�อสร-างปูยางแอสฟ6ลท7ติก  -  - 4,150,000     -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการช�าง

ฟ6ลท7ติกคอนกรีต(Pavement และความปลอดภัยของ คอนกรีต(Pavement พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

Recycling)ถนนนครศรี-หัวไทร ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน Recycling) ขนาดกว-าง

จากบริเวณสี่แยกหัวถนน- 15-22 ม. ระยะทาง 280 ม.

สุดเขตเทศบาลด-านทิศใต- ขนาด หรือมีพท.ไม�น-อยกว�า 5,180 

กว-าง15-22 ม.ระยะทาง 280ม. ตร.ม.

หรือมีพท.ไม�น-อยกว�า 5,180 ตร.ม.

37 โครงการก�อสร-างปูยางแอส   เพื่อความสะดวก ก�อสร-างปูยางแอสฟ6ลท7ติก  -  -  - 3,620,000      ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการช�าง

ฟ6ลท7ติกคอนกรีต(Pavement และความปลอดภัยของ คอนกรีต(Pavement พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

Recycling)ถนนพระบรมธาตุ ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน Recycling) ขนาดกว-าง 6 -

จากบริเวณถนนมังคุด - 11 ม. ระยะทาง565ม.หรือ

ถนนชลวิถี ขนาดกว-าง6-11 ม. มีพท.ไม�น-อยกว�า4,520 ตร.ม.

ระยะทาง565ม.หรือมีพท.ไม�

น-อยกว�า4,520 ตร.ม.

38 โครงการก�อสร-างปูยางแอสฟ6ลท7   เพื่อความสะดวก ก�อสร-างปูยางแอสฟ6ลท7ติก 3,210,000      -  -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการช�าง

ติกคอนกรีตซอยหอไตร 1 และ และความปลอดภัยของ คอนกรีต ปูยางฯหนา 0.05 พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

รางระบายน้ํา ค.ส.ล.(ฝ6Wงทิศใต-) ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน ม. ขนาดกว-าง 5 - 7 ม. 

งานก�อสร-างปูยางฯ หนา ระยะทาง 725 ม. หรือมีพท.

 0.05 ม. ขนาดกว-าง 5-7 ม. ไม�น-อยกว�า 3,102 ตร.ม.

ระยะทาง 725 ม. หรือมี พท. และรางระบายน้ําค.ส.ล.

ไม�น-อยกว�า 3,102 ตร.ม. และ ขนาดภายในกว-าง 0.40 ม. 

รางระบายน้ําค.ส.ล.ขนาดภาย ยาว 725 ม.

ในกว-าง 0.40ม. ยาว 725ม.

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได-รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

39 โครงการก�อสร-างถนน ค.ส.ล.   เพื่อความสะดวก ก�อสร-างถนน ค.ส.ล. 0.15 ม.  -  -  - 5,680,000      ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการช�าง

ซอยอู�อาบแยกไปทางทิศเหนือ และความปลอดภัยของ กว-าง 5-8ม. ระยะทาง 455 พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ทั้ง ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน ม. หรือมีพท.ไม�น-อยกว�า 

สองฝ6Wง งานก�อสร-างถนน ค.ส.ล 2,957 ตร.ม. และรางระบาย

0.15 ม. กว-าง 5-8 ม. ระยะทาง น้ํา ค.ส.ล.ทั้งสองฝ6Wง ภายใน

455 ม. หรือมีพท.ไม�น-อยกว�า กว-าง 0.40 ม. ยาว 910 ม.

2,957 ตร.ม. และรางระบายน้ํา

ค.ส.ล. ภายในกว-าง0.40ม. ยาว

910 ม.

40 ก�อสร-างท�อเหลี่ยม ค.ส.ล.   เพื่อพัฒนาระบบ ก�อสร-างท�อเหลี่ยม ค.ส.ล 4,980,000      -  -  -   ประชาชนมีความ   ระบบระบายน้ําในเขตเทศบาบลฯสํานักการช�าง

พร-อมทางเท-า  ถนนอ-อมค�าย ระบายน้ําในเขต กว-าง 1.50x1.50  เมตร พึงพอใจร-อยละ 80 มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วชิราวุธจากซอยสิริสุข ถึง เทศบาบลฯให-มี ยาว 460 เมตร พร-อม

โรงพยาบาลนครินทร7 ท�อ ประสิทธิภาพ ทางเท-า

เหลี่ยมค.ส.ล.กว-าง 1.50x1.50

เมตร ยาว 166 เมตร ตามรูป

แบบและรายการของเทศบาล

41 ก�อสร-างถนน ค.ส.ล. ซอยประ   เพื่อความสะดวก ก�อสร-างถนน ค.ส.ล. ถนน 4,850,000      ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการช�าง

ชุมพร ถนนกว-าง 4.00 - 5.50 และความปลอดภัยของ กว-าง 4.00 - 5.50 เมตร พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

เมตร พร-อมรางระบายน้ํา กว-าง ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน พร-อมรางระบายน้ํา กว-าง

0.40 เมตร 0.40 เมตร

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7
งบประมาณและที่ผ�านมา

งบประมาณและที่ผ�านมา
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได-รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
42 ก�อสร-างถนน ค.ส.ล.   เพื่อความสะดวก ก�อสร-างถนน ค.ส.ล. ถนน 2,760,000      -  -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการช�าง

ซอยอินทนินแยก 1 ถนนกว-าง และความปลอดภัยของ กว-าง 5.70 เมตร พร-อมราง พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

 5.70 เมตร พร-อม รางระบาย ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน ระบายน้ํา กว-าง 0.40 เมตร 

น้ํา กว-าง 0.40 เมตร ทั้งสองฝ6Wง ทั้งสองฝ6Wง

43 ก�อสร-างถนนผิวแอสฟ6ลท7ติก   เพื่อความสะดวก ก�อสร-างถนนผิวแอสฟ6ลท7ติก  -  -  - 2,730,000      ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการช�าง

คอนกรีต ถนนกรแก-ว และความปลอดภัยของ คอนกรีต ถนนกว-าง 5.60 พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ถนนกว-าง 5.60 เมตร พร-อม ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน เมตร พร-อมยกฝาบ�อพัก

ยกฝาบ�อพัก

44 ก�อสร-างถนนผิวแอสฟ6ลท7ติก   เพื่อความสะดวก ก�อสร-างถนนผิวแอสฟ6ลท7ติก  -  -  - 3,440,000      ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการช�าง

คอนกรีต ถนนประตูขาว และความปลอดภัยของ คอนกรีต ถนนกว-าง 5.20 - พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ถนนกว-าง 5.20 - 9.90 เมตร ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน 9.90 เมตรพร-อมยกฝาบ�อพัก

พร-อมยกฝาบ�อพัก

45 ก�อสร-างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และราง   เพื่อความสะดวก ก�อสร-างถนนคอนกรีตเสริม  -  - 3,480,000     -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการช�าง

ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชา และความปลอดภัยของ เหล็ก หนา 0.15 เมตร กว-าง พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

อุทิศ จากถนนกะโรมไปทาง  ทิศใต- ถนน ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน ประมาณ 5 เมตร ยาว 444

คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว-าง เมตร หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า

ประมาณ 5.00 เมตร ยาวประมาณ 444.00 2,220 ตารางเมตร  และ

เมตร หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า 2,220.00 ก�อสร-างรางระบายน้ําคอน

ตารางเมตร และก�อสร-างรางระบายน้ํา กรีตเสริมเหล็กภายในกว-าง 

คอนกรีตเสริมเหล็กภายในกว-าง 0.40 เมตร 0.40 เมตร ยาวประมาณ 

ยาวประมาณ 444.00 เมตร ตามรูปแบบ 444 เมตร

และรายการของเทศบาล

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงานงบประมาณและที่ผ�านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได-รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
46 ก�อสร-างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท�อ   เพื่อความสะดวก ก�อสร-างถนนคอนกรีตเสริม 2,960,000  -  -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการช�าง

ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน-าแขวง และความปลอดภัยของ เหล็ก หนา 0.15 เมตร กว-าง พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

จากถนนกะโรมไปทางทิศใต- เลี้ยวขวาไป ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน ประมาณ 4 เมตร ยาว 380

ทางทิศตะวันตกจนสุดซอย ถนนคอนกรีต เมตร หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า

เสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว-างประมาณ 1,520 ตารางเมตร  และ

4.00 เมตร ยาวประมาณ 380.00 เมตร ก�อสร-างท�อระบายน้ําคอน
หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า 1,520.00 ตารางเมตร กรีตเสริมเหล็กเส-นผ�าศูนย7

และก�อสร-างท�อระบายน้ําคอนกรีตเสริม กลาง 0.60 เมตร พร-อมฝา 

เหล็ก ขนาดเส-นผ�าศูนย7กลาง0.60 เมตร บ�อพักเหล็กรังผึ้ง ทุกระยะ 

พร-อมฝาบ�อพักเหล็กรังผึ้ง ทุกระยะ 10 10 เมตร  ยาวประมาณ

เมตร ยาวประมาณ 380.00 เมตร ตาม 380 เมตร

รูปแบบและรายการของเทศบาล

47 ก�อสร-างปรับปรุงทางเท-าคอนกรีตพิมพ7ลาย   เพื่อความสะดวก ก�อสร-างปรับปรุงทางเท-า  -  -  - 19,300,000    ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการช�าง

ถนนกะโรม จากสะพานท�าเรียนไปทางทิศ และความปลอดภัยของ คอนกรีตพิมพ7ลายทั้ง 2 ฝ6Wง พึงพอใจร-อยละ 80 และปลอดภัย  

ตะวันตก ถึงหน-าแขวงการทาง ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน ถนน พื้นที่ไม�น-อยกว�า

นครศรีธรรมราช ทั้ง 2 ฝ6Wงถนน พื้นที่ไม� 12,200.00 ตารางเมตร

น-อยกว�า12,200.00 ตารางเมตร ตาม

รูปแบบและรายการของเทศบาล

48 ก�อสร-างคันหินพร-อมทางเท-าคอนกรีตพิมพ7   เพื่อความสะดวก ก�อสร-างคันหินพร-อมทางเท-า 4,280,000      -  -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการช�าง

ลาย ถนนสายนาพรุ - ปากพูน (ฝ6Wงทิศ และความปลอดภัยของ คอนกรีตพิมพ7ลาย พื้นที่ไม� พึงพอใจร-อยละ 80 และปลอดภัย  

ตะวันออก) จากสามแยกถนนชลประทาน 3 ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน น-อยกว�า 2,300.00 ตาราง

ขวา ไปทางทิศเหนือ ถึงบริษัทมิซูชูเกียรติ เมตร

พื้นที่ไม�น-อยกว�า 2,300.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7

งบประมาณและที่ผ�านมา
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได-รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

49 ก�อสร-างปรับปรุงถนนแอสฟ6ลท7ติกคอนกรีต   เพื่อความสะดวก ก�อสร-างปรับปรุงถนนแอส  - 3,870,000     -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการช�าง

ซอยทวดทอง 3 จากถนนกะโรมไปทางทิศใต- และความปลอดภัยของ ฟ6ลท7ติกคอนกรีตหนา 0.05 พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ถึงถนนชลประทาน 3 ขวา ถนนแอสฟ6ลท7 ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน  เมตร กว-างประมาณ 3.50 -

ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว-าง  7.50 เมตร ยาวประมาณ

ประมาณ 3.50 - 7.50 เมตร ยาวประมาณ 1,075.00 เมตร หรือพื้นที่ไม�

1,075.00 เมตร หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า น-อยกว�า 6,450.00 ตาราง

6,450.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและ เมตร

รายการของเทศบาล

50 ก�อสร-างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและราง   เพื่อความสะดวก ก�อสร-างถนนคอนกรีตเสริม  -  - 3,450,000     -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการช�าง

ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนแก-ว และความปลอดภัยของ เหล็กหนา 0.15 เมตร กว-าง พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

จากถนนกะโรมไปทางทิศใต- จนถึงซอยต-น ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน ประมาณ 2-3 เมตร ยาว

หว-า 6 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ประมาณ 560 เมตรหรือ
เมตร กว-างประมาณ 2.00-3.00 ตาราง
เมตร พื้นที่ไม�น-อยกว�า 1,680

ยาวประมาณ 560.00 เมตร หรือพื้นที่ไม� ตารางเมตร ก�อสร-างราง

น-อยกว�า 1,680.00 ตารางเมตร และ น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก

ก�อสร-างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในกว-าง 0.40 เมตร

ภายในกว-าง 0.40 เมตร ยาวประมาณ ความยาวประมาณ 560 เมตร

560.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของ

เทศบาล

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7

งบประมาณและที่ผ�านมา
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51 ก�อสร-างท�อลอดเหลี่ยมข-ามถนนกะโรม   เพื่อความสะดวก ก�อสร-างท�อลอดเหลี่ยมภาย  -  -  - 5,670,000      ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการช�าง

บริเวณปากซอยหน-าแขวงไปทางทิศเหนือ และความปลอดภัยของ ในกว-าง 1.50 x 1.50 x พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

เข-าซอยสามัคคี ก�อสร-างท�อทอดเหลี่ยม ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน 1.00 เมตร ยาวประมาณ 

ภายในกว-าง 1.50 x 1.50 x 1.00 เมตร 40.00 เมตร และท�อลอด

ยาวประมาณ 40.00 เมตร และก�อสร-าง เหลี่ยมภายในกว-าง 1.50 

ทอดลอดเหลี่ยมในซอยสามัคคี ท�อลอด เมตร ยาวประมาณ 200.00

เหลี่ยมภายในกว-าง 1.50 เมตร ยาว เมตร พร-อมก�อสร-างถนน

ประมาณ 200.00 เมตร พร-อมก�อสร-างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15

คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว-าง  เมตร กว-างประมาณ 2.00 

ประมาณ 2.00 - 5.00 เมตร ยาวประมาณ  - 5.00 เมตร ยาวประมาณ

240.00 เมตร หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า 1,080 240.00 เมตร หรือพื้นที่ไม�

ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการ น-อยกว�า 1,080 ตารางเมตร

ของเทศบาลฯ

52 ก�อสร-างถนนปูยางแอสฟ6ลท7   เพื่อความสะดวก ก�อสร-างถนนปูยางแอสฟ6ลท7  -  -  - 3,100,000      ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการช�าง

ติกคอนกรีต ซอยไสเจริญ และความปลอดภัยของ ติกคอนกรีต กว-าง 4.00- พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

กว-าง 4.00-6.00 เมตร ยาว ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน 6.00 เมตร ยาว 1,360 เมตร

1,360 เมตร หนา 0.05 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่

หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า 6,800 ไม�น-อยกว�า 6,800 ตาราง

ตารางเมตร เมตร

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงานงบประมาณและที่ผ�านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7
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53 ก�อสร-างถนน ค.ส.ล.  ซอยทาง   เพื่อความสะดวก ก�อสร-างถนน ค.ส.ล. 4,600,000  -  -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการช�าง

เข-าโรงเรียนชูศิลปb  ถนนหนา และความปลอดภัยของ ถนนหนา พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

0.15 เมตร  ผิวจราจรกว-าง ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน 0.15 เมตร  ผิวจราจรกว-าง

6.00 - 7.00 เมตร  ยาว 784.50 6.00 - 7.00 เมตร  ยาว 
784.50

เมตร  หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า 5207 เมตร  หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า 5207

ตารางแมตร  พร-อมยกฝาบ�อพัก ตารางแมตร  พร-อมยกฝาบ�อพัก

156 ฝา 156 ฝา

54 ก�อสร-างถนน ค.ส.ล.   เพื่อความสะดวก ก�อสร-างถนน ค.ส.ล. 3,200,000  -  -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการช�าง

ซอยประชาสามัคคี ถนนหนา 0.15 เมตร และความปลอดภัยของ ซอยประชาสามัคคี พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ผิวจราจรกว-าง 750 เมตร ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน ถนนหนา 0.15 เมตร

ยาว 503 เมตร  หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า ผิวจราจรกว-าง 750 เมตร

3772 ตารางเมตร ยาว 503 เมตร

หรือพื้นที่ไม�น-อยกว� 3772

ตารางเมตร  

55 โครงการก�อสร-างท�อระบายน้ํา ค.ส.ล.   เพื่อความสะดวก ก�อสร-างท�อระบายน้ํา ค.ส.ล 60,000,000   60,000,000  60,000,000  60,000,000    ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวกสํานักการข�าง
ชนิดท�อเหลี่ยม บริเวณซอยศรีธรรมโศก 6 และความปลอดภัยของ ชนิดท�อเหลี่ยม ภายในกว-าง พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  
ตั้งแต�ซอยศรีธรรมโศก 6 ผ�านถนนลําเหมือง ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน เฉลี่ย 1.50 - 2.00 เมตร
ผ�านถนนกรแก-ว ถึงคลองหน-าเมือง ท�อลอด ความยาวไม�น-อยกว�า 1,500
เหลี่ยมภายในกว-างเฉลี่ย 1.50 - 2.00 ม.  เมตร
ความยาวไม�น-อยกว�า 1,500 เมตร

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงานงบประมาณและที่ผ�านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7
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56 โครงการก�อสร-างท�อระบายน้ํา ค.ส.ล.   เพื่อความสะดวก ก�อสร-างท�อระบายน้ํา ค.ส.ล. 50,000,000   50,000,000  50,000,000  50,000,000    ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

เส-นผ�าศูนย7กลางไม�น-อยกว�า 1.00 เมตร และความปลอดภัยของ เส-นผ�าศูนย7กลางไม�น-อยกว�า พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

และงานปรับปรุงถนนแอสฟ6ลท7ติกคอนกรีต ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน 1.00 เมตร ความยาวไม�น-อย

 Pavement Recycling บริเวณถนนศรี กว�า 2,100 เมตร และ

ปราชญ7 , ถนนศรีธรรมโศก และถนน ปรับปรุงถนนแอสฟ6ลท7ติก

ประตูชัยใต- ตั้งแต�สามแยกท�าด�าน ถึง คอนกรีตปรับปรุงถนนแอส

สี่แยกประตูชัย ท�อระบายน้ํา ฟ6ลท7ติกคอนกรีต ถนนกว-าง

เส-นผ�าศูนย7กลางไม�น-อยกว�า 1.00 เมตร เฉลี่ย 10 – 14 เมตร ความ

ความยาวไม�น-อยกว�า 2,100 เมตร และ ยาวไม�น-อยกว�า 4,300 เมตร

ปรับปรุงถนนแอสฟ6ลท7ติกคอนกรีต ถนน หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า 51,600

กว-างเฉลี่ย 10 – 14 เมตร ความยาวไม�น-อย  ตารางเมตร 

กว�า 4,300 เมตร หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า

51,600 ตารางเมตร

57 โครงการก�อสร-างท�อระบายน้ํา ค.ส.ล.ชนิด   เพื่อความสะดวก ก�อสร-างท�อระบายน้ํา ค.ส.ล. 36,000,000   36,000,000  36,000,000  36,000,000    ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ท�อเหลี่ยม บริเวณถนนพัฒนาการคูขวาง และความปลอดภัยของ ชนิดท�อเหลี่ยมภายในกว-าง พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ตั้งแต�สะพานคลองสวนหลวง ถึง สะพาน ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน เฉลี่ย 1.00 – 1.50 เมตร

คลองคูพาย ท�อลอดเหลี่ยมภายในกว-างเฉลี่ย ความยาวไม�น-อยกว�า 

1.00 – 1.50 เมตร ความยาวไม�น-อยกว�า 1,100 เมตร 

1,100 เมตร

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7

งบประมาณและที่ผ�านมา
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58 โครงการก�อสร-างท�อระบายน้ํา ค.ส.ล.ชนิด   เพื่อความสะดวก ก�อสร-างท�อระบายน้ํา ค.ส.ล. 18,000,000   18,000,000  18,000,000  18,000,000    ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ท�อเหลี่ยม บริเวณถนนกะโรม ตั้งแต�ปาก และความปลอดภัยของ ชนิดท�อเหลี่ยมภายในกว-าง พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ซอยหน-าแขวงไปทางทิศเหนือเข-าซอย ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน 1.50 เมตร พร-อมฝาเหล็ก
สามัคคีเชื่อมกับท�อลอดเหลี่ยมของเดิม ท�อ รังผึ้ง ทุกระยะ 10.00 เมตร
ลอดเหลี่ยมภายในกว-าง 1.50 เมตร พร-อม และก�อสร-างถนนคอนกรีต
ฝาเหล็กรังผึ้ง ทุกระยะ 10.00 เมตร และ เสริมเหล็ก หนา 0.15 – 
ก�อสร-างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 0.25 เมตร กว-างไม�น-อยกว�า
 – 0.25 เมตร กว-างไม�น-อยกว�า 3.00 เมตร  3.00 เมตร ความยาวไม�น-อย
ความยาวไม�น-อยกว�า 240 เมตร หรือพื้นที่ กว�า 240 เมตร หรือพื้นที่

ไม�น-อยกว�า 720 ตารางเมตร ไม�น-อยกว�า 720 ตารางเมตร

59 โครงการก�อสร-างท�อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ชนิด

  เพื่อความสะดวก ก�อสร-างท�อระบายน้ํา ค.ส.ล. 32,000,000   32,000,000  32,000,000  32,000,000    ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ท�อเหลี่ยม และถนน ค.ส.ล. ซอยชุมแสง และความปลอดภัยของ ชนิดท�อเหลี่ยมภายในกว-าง พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

จากถนนกะโรมไปทางทิศใต-เลี้ยวเข-าซอย ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน 1.50 เมตร ความยาวไม�น-อย

ต-นหว-า 4 ถึงคลองห-วย ท�อลอดเหลี่ยม กว�า 642 เมตร พร-อมฝา
ภายในกว-าง 1.50 เมตร ความยาวไม�น-อย เหล็กรังผึ้ง ทุกระยะ 10.00 
กว�า 642 เมตร พร-อมฝาเหล็กรังผึ้ง ทุกระยะ เมตร และก�อสร-างถนนคอน

10.00 เมตร และก�อสร-างถนนคอนกรีต กรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15
เสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว-างไม�น-อย เมตร กว-างไม�น-อยกว�า1.00
กว�า 1.00 - 2.50 เมตร ความยาวไม�น-อย  - 2.50 เมตร ความยาวไม�
กว�า 642 เมตร หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า 1,155 น-อยกว�า 642 เมตร หรือพื้น

ตารางเมตร ที่ไม�น-อยกว�า 1,155 ตารางเมตร

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงานงบประมาณและที่ผ�านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได-รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

60 โครงการก�อสร-างยกระดับถนนคอนกรีตเสริม   เพื่อความสะดวก ก�อสร-างยกระดับถนนคอน 10,000,000   10,000,000  10,000,000  10,000,000    ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

เหล็ก บริเวณถนนประตูขาว ตั้งแต�ถนนศรี และความปลอดภัยของ กรีตเสริมเหล็ก ถนนกว-าง พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  
ปราชญ7ถึงถนนพัฒนาการคูขวาง ถนนกว-าง ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน เฉลี่ย 10.00 เมตร ความยาว
เฉลี่ย 10.00 เมตร ความยาวไม�น-อยกว�า ไม�น-อยกว�า 755 เมตร หรือ
755 เมตร หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า 7,550 พื้นที่ไม�น-อยกว�า 7,550
ตารางเมตร ตารางเมตร

61 โครงการก�อสร-างยกระดับถนนคอนกรีตเสริม   เพื่อความสะดวก ก�อสร-างยกระดับถนนคอน 10,000,000    -  -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง
เหล็ก บริเวณถนนประตูลอด ตั้งแต�ถนนศรี และความปลอดภัยของ กรีตเสริมเหล็ก ถนนกว-าง พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  
ธรรมโศกถึงถนนพัฒนาการคูขวาง ถนน ประชาชนที่ใช-รถใช-ถนน เฉลี่ย 16.00 เมตร ความยาว
กว-างเฉลี่ย 16.00 เมตร ความยาวไม�น-อย ไม�น-อยกว�า 755 เมตร 
กว�า 755 เมตร หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า

12,000 ตารางเมตร 12,000 ตารางเมตร

62 โครงการก�อสร-างยกระดับถนนคอนกรีตเสริม   เพื่อความสะดวกและ ก�อสร-างยกระดับถนน 10,000,000    -  -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

เหล็ก บริเวณถนนพะเนียด ตั้งแต�ถนนศรี ความปลอดภัยของ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน พึงพอใจร-อยละ 80 และปลอดภย 
ปราชญ7ถึงถนนพัฒนาการคูขวาง ถนนกว-าง ประชาชน กว-างเฉลี่ย 10.00 เมตร
เฉลี่ย 10.00 เมตร ความยาวไม�น-อยกว�า ความยาวไม�น-อยกว�า 756

756 เมตร หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า 7,560 เมตร หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า
ตารางเมตร 7,560 ตารางเมตร

63 โครงการก�อสร-างยกระดับถนนคอนกรีตเสริม   เพื่อความสะดวกและ ก�อสร-างยกระดับถนนคอน 15,000,000    -  -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

เหล็ก บริเวณถนนบ�ออ�าง ตั้งแต�ถนนศรี ความปลอดภัยของ กรีตเสริมเหล็ก ถนนกว-าง พึงพอใจร-อยละ 80 และปลอดภัย 
ปราชญ7ถึงถนนพัฒนาการคูขวาง ถนนกว-าง ประชาชน เฉลี่ย 10.00 เมตร ความยาว
เฉลี่ย 10.00 เมตร ความยาวไม�น-อยกว�า ไม�น-อยกว�า 755 เมตร หรือ

755 เมตร หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า 7,550 พื้นที่ไม�น-อยกว�า 7,550

ตารางเมตร ตารางเมตร
เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได-รับ รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7
งบประมาณและที่ผ�านมา



294

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

64 โครงการก�อสร-างยกระดับถนนคอนกรีตเสริม   เพื่อความสะดวกและ ก�อสร-างยกระดับถนนคอน 12,000,000    -  -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

เหล็ก บริเวณถนนท�าโพธิ์ ตั้งแต�ถนนราช ความปลอดภัยของ กรีตเสริมเหล็ก ถนนกว-าง พึงพอใจร-อยละ 80 และปลอดภัย 

ดําเนินถึงถนนพัฒนาการคูขวาง ถนนกว-าง ประชาชน เฉลี่ย 10.00 เมตร ความยาว

เฉลี่ย 10.00 เมตร ความยาวไม�น-อยกว�า ไม�น-อยกว�า 900 เมตร หรือ

900 เมตร หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า 9,000 พื้นที่ไม�น-อยกว�า 9,000

ตารางเมตร ตารางเมตร

65 โครงการก�อสร-างปรับปรุงผิวจราจรแอส   เพื่อความสะดวกและ ก�อสร-างปรับปรุงผิวจราจร 57,000,000    -  -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ฟ6ลท7ติกคอนกรีต บริเวณถนนกะโรม จาก ความปลอดภัยของ แอสฟ6ลท7ติกคอนกรีต พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

สะพานท�าเรียนไปทางทิศตะวันตกสุดเขต ประชาชน ถนนกว-าง 9.23 –13.00

เทศบาลบริเวณซอยหลัก กม.5 (ฝ6Wงทิศเหนือ เมตร ความยาวรวมไม�น-อย
และฝ6Wงทิศใต-) และปรับปรุงผิวทางแอส
ฟ6ลท7 กว�า10,166 เมตร หนาเฉลี่ย

ติกคอนกรีตทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม�

4103 สายนาพรุ-ปากพูน (ฝ6Wงทิศตะวันออก น-อยกว�า 124,200 ตาราง

และฝ6Wงทิศตะวันตก) ถนนกว-าง 9.23 – เมตร พร-อมตีเส-นจราจร

13.00 เมตร ความยาวรวมไม�น-อยกว�า

10,166 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ

พื้นที่ไม�น-อยกว�า 124,200 ตารางเมตร

พร-อมตีเส-นจราจร

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได-รับ รับผิดชอบหลักที่ โครงการ วัตถุประสงค7
งบประมาณและที่ผ�านมา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

66 โครงการก�อสร-างปรับปรุงผิวจราจรแอส   เพื่อความสะดวกและ ก�อสร-างปรับปรุงผิวจราจร 30,000,000    -  -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ฟ6ลท7ติกคอนกรีต บริเวณถนน  เทวบุรี ความปลอดภัยของ แอสฟ6ลท7ติกคอนกรีต พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  
ตั้งแต�ถนนกะโรมถึงถนนศรีธรรมราช ถนน ประชาชน กว-างเฉลี่ย 10.00 เมตร

กว-างเฉลี่ย 10.00 เมตร ความยาวไม�น-อย ความยาวไม�น-อยกว�า 3,800

กว�า 3,800 เมตร หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า เมตร หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า

38,000 ตารางเมตร 38,000 ตารางเมตร

67 โครงการก�อสร-างยกระดับถนนแอสฟ6ลท7   เพื่อความสะดวกและ ก�อสร-างยกระดับถนนแอส 5,000,000      -  -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

ติกคอนกรีต บริเวณถนนสะพานยาว ตั้งแต� ความปลอดภัยของ ฟ6ลท7ติกคอนกรีต ถนนกว-าง พึงพอใจร-อยละ 80 และทําให-ลดการเกิดอุบัติเหตุ  
หน-าวัดศรีทวี ถึง สะพานคลองทุ�งปรัง ถนน ประชาชน เฉลี่ย 9.50 – 16.00 เมตร

กว-างเฉลี่ย 9.50 – 16.00 เมตร ความยาว ความยาวไม�น-อยกว�า 209

ไม�น-อยกว�า 209  เมตร หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า เมตร หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า

2,600 ตารางเมตร 2,600 ตารางเมตร

68 โครงการเวนคืนที่ดินอ�างเก็บน้ํา 700 ไร� เพื่อหาที่จัดเก็บแหล�ง เวนคืนที่ดินอ�างเก็บน้ํา 100,000,000    -  -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเกิดความ สํานักการข�าง

จํานวน 1 โครงการ เปeนเงิน 100ล-านบาท น้ําป�องกันน้ําท�วม 700 ไร� พึงพอใจร-อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิตและ
ได-แก� เวนคืนที่ดินอ�างเก็บน้ํา 700 ไร� ทรัพย7สิน

69 โครงการก�อสร-างยกระดับถนนคอนกรีตเสริม   เพื่อความสะดวกและ ก�อสร-างยกระดับถนนคอน 8,000,000      -  -  -   ประชาชนมีความ   ทําให-ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการข�าง

เหล็ก บริเวณซอยรามราชท-ายน้ํา ตั้งแต� ความปลอดภัยของ กรีตเสริมเหล็ก ถนนกว-าง พึงพอใจร-อยละ 80 และปลอดภัย 
ถนนศรีธรรมโศกถึงถนนพัฒนาการคูขวาง ประชาชน เฉลี่ย 6.00 เมตร ความยาวไม�
ถนนกว-างเฉลี่ย 6.00 เมตร ความยาวไม� น-อยกว�า 765 เมตร หรือพื้น
น-อยกว�า 765 เมตร หรือพื้นที่ไม�น-อยกว�า ที่ไม�น-อยกว�า 4,590 ตาราง

4,590 ตารางเมตร เมตร

รวม 69  โครงการ  -  - 517,280,000 256,687,000 315,430,500 623,378,000  -  -  -
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ผ. 08

เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 บริหารงานทั่วไป ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในการปฏิบัติ บอร�ด สําหรับโชว�ผลงาน 28,000 28,000 28,000 28,000 กองวิชาการ

งานหอศิลป1ฯ ศิลปะชนิดมีล)อเลื่อน และแผนงาน
ขนาด

40x180x240 ซม.

จํานวน 2 บอร�ด

2 บริหารงานทั่วไป ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในการปฏิบัติ ตู)ไม)ยางพารา มีจํานวน 2,800 2,800 2,800 2,800 กองวิชาการ

งานหอศิลป1ฯ 5 ชั้น ชนิดพับได) และแผนงาน
ขนาด

w68xD32xH160 cm

จํานวน 1 ตู)

3 บริหารงานทั่วไป ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในการปฏิบัติ เก)าอี้ไม)ยาว 9,000 9,000 9,000 9,000 กองวิชาการ

งานหอศิลป1ฯ ขาเหล็ก ไม มีพนักพิง และแผนงาน
ขนาด 45×240×45

cm จํานวน 2 ตัว

4 บริหารงานทั่วไป ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�งานบ)าน เพื่อใช)ในการปฏิบัติ ม านม)วนทึบแสงชนิดผ)า 62,900 62,900 62,900 62,900 กองวิชาการ

งานครัว งานหอศิลป1ฯ ขนาด 180x294 และแผนงาน

บัญชีครุภัณฑ*

หมวดแผนงานที่

แผนพัฒนาท/องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประเภท
งบประมาณและที่ผ�านมา

วัตถุประสงค*
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 บริหารงานทั่วไป ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟKา เพื่อใช)ในการปฏิบัติงาน ชุดเครื่องเสียง 13,300 13,300 13,300 13,300 กองวิชาการ

และวิทยุ ห)องประชุม -แอมป1ขยายเสียง และแผนงาน

จํานวน 1 ชุด

 - ไมค�ลอยคู  ชนิดมือถือ 

 ยี่ห)อ Pro BurotBOH 4,000 4,000 4,000 4,000

BT 888A จํานวน 1 ชุด

6 บริหารงานทั่วไป ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในการปฏิบัติงาน เครื่องปรับอากาศ 78,000 78,000 78,000 78,000 กองวิชาการ

ห)องอาหาร จํานวน  1  เครื่อง และแผนงาน

ขนาด 60,000 BTU

7 บริหารงานทั่วไป ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในการปฏิบัติงาน เครื่องปรับอากาศ 78,000 78,000 78,000 78,000 กองวิชาการ

ห)องประชุม ขนาด 60,000 BTU และแผนงาน

จํานวน  1  เครื่อง

8 บริหารงานทั่วไป ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในการปฏิบัติงาน เครื่องปรับอากาศ 78,000 78,000 78,000 78,000 กองวิชาการ

หน)าห)องสมาธิไอที ขนาด 60,000 BTU และแผนงาน

จํานวน  1  เครื่อง

9 บริหารงานทั่วไป ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในการปฏิบัติงาน ตู)แอมป1 5,800 5,800 5,800 5,800 กองวิชาการ

อุทยานฯ ชุดตู)ลําโพงพร)อมไมค�ไร)สาย และแผนงาน
ชนิดมีหูหิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 บริหารงานทั่วไป ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�โฆษณา เพื่อใช)ในการปฏิบัติงาน คุณลักษณะพื้นฐาน 20,900 20,900 20,900 20,900 กองวิชาการ

และเผยแพร อุทยานฯ ขนาดทีวี 40 นิ้ว มีขาตั้ง และแผนงาน
ความละเอียด Full HD

 (1920 x 1080)

มีWi-Fi ในตัว

-ระบบรีโมทคอนโทรล

(RMT-TX201P)

จํานวน 1 เครื่อง

11 บริหารงานทั่วไป ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในการปฏิบัติงาน โซฟาบุหนังสีม วง 14,200 14,200 14,200 14,200 กองวิชาการ

อุทยานฯ จํานวน 1 ชุด และแผนงาน

12 บริหารงานทั่วไป ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในการปฏิบัติงาน โตbะกลางไม) TOP กระจกฝKา 2,800 2,800 2,800 2,800 กองวิชาการ

อุทยานฯ ขนาด w60xD60xH40 cm และแผนงาน
จํานวน 1 ชุด

13 บริหารงานทั่วไป ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในการปฏิบัติงาน โซฟาบุหนังขาไม)รุ นP-19 27,900 27,900 27,900 27,900 กองวิชาการ

อุทยานฯ ขนาด w197x D75 x H 
76cm

และแผนงาน
w86xD75xH76cm

(จํานวน 1 ชุด)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 บริหารงานทั่วไป ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในการปฏิบัติงาน ชุดโตbะกลาง TOP กระจกใส 4,900 4,900 4,900 4,900 กองวิชาการ

อุทยานฯ ขนาด และแผนงาน
w60xD60xH40cm

จํานวน 1 ชุด

15 บริหารงานทั่วไป ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในการปฏิบัติงาน ชั้นวางหนังสือ 2หน)า3 ตอน 220,000 220,000 220,000 220,000 กองวิชาการ

อุทยานฯ ห)องสมุด ขนาด และแผนงาน
200(w)x60(D)x160

(H)โครงสร)างเนื้อไม)กรุด)วย

ไม)ขัดย)อมสีโอbค

TOPบนแต ละชั้นบุด)วย

โปเมก)าสีครีม

มีไม)กั้นกลางในแต ละช องแยก

ระหว าง 2 ด)าน

จํานวน 8 ตู)

16 บริหารงานทั่วไป ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในการปฏิบัติงาน เก)าอี้สํานักงาน 15,000 15,000 15,000 15,000 กองวิชาการ

อุทยานฯ โซนตะลอนเน็ต ทําจากไม)ยางพาราสี
ธรรมชาติ

และแผนงาน
ไม มีพนักพิง ขนาด

w30xD30xH45 cm

ไม สามารถพับเก็บได)

(จํานวน 30 ตัว)

17 บริหารงานทั่วไป ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ� เพื่อใช)ในการปฏิบัติงาน มู ลี่ปรับแสงแนวนอน 121,000 121,000 121,000 121,000 กองวิชาการ

งานบ)านงานครัว อุทยานฯ ห)องสมุด ขนาด 185x240 และแผนงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
18 บริหารงานทั่วไป ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในการปฏิบัติงาน แท นบรรยายกระจก 15,000 15,000 15,000 15,000 กองวิชาการ

อุทยานฯ ห)องประชุม ขนาด 60x40x114 cm และแผนงาน

19 บริหารงานทั่วไป ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในการปฏิบัติงาน แท นบรรยายกระจก 15,000 15,000 15,000 15,000 กองวิชาการ

อุทยานฯ ห)องประชุม ขนาด 80x45x115 cm และแผนงาน

20 บริหารงานทั่วไป ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อใช)ในการปฏิบัติงาน เครื่องคอมพิวเตอร� 400,000 400,000 400,000 400,000 กองวิชาการ

อุทยานฯ โซนตะลอนเน็ต สําหรับสํานักงาน และแผนงาน
จอขนาด 18.5 นิ้ว

จํานวน 25 เครื่อง

21 บริหารงานทั่วไป ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�โฆษณา จัดซื้อครุภัณฑ�เพื่อใช)การ โปรแจคเตอร� 299,900 299,900 299,900 299,900 กองวิชาการ

และเผยแพร ปฏิบัติงานอุทยานฯ ความสว าง 1.8x และแผนงาน
ความคมชัด F.no2.8

มีความละเอียดสูง

หลักการทํางาน 4 ระบบ

จํานวน 1 เครื่อง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
22 บริหารงานทั่วไป ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�โฆษณา จัดซื้อครุภัณฑ�เพื่อใช)การ กล)องถ ายรูป 22,090 22,090 22,090 22,090 กองวิชาการ

และเผยแพร ปฏิบัติงานอุทยานฯ ชนิด EF M15-45 ISSTM และแผนงาน
คุณลักษณะพื้นฐาน

มีความละเอียดภาพสูงสุด

18.5 ล)าน พิกเซล

มีหน วยความจํา 8 GB

ขนาดหน)าจอ LCD กว)าง : 3

น้ําหนักตัวกล)องมีขนาด 
301 gความจุแบตเตอรี่การใช)งาน

108.0x66.6x35.0mm-มี

ช องเชื่อมต ออุปกรณ�แบบ

USB 2.0 จํานวน 1 ตัว

23 บริหารงานทั่วไป ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  - เพื่อปรับปรุงระบบบันทึกภาพ 1. เครื่องคอมพิวเตอร� 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 กองวิชาการ

กล)องโทรทัศน�วงจรปnดให) แม ข าย 6 ชุด และแผนงาน

สามารถจัดเก็บภาพบันทึก  - มีหน วยประมวลผลกลาง

ได)อย างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  (CPU) แบบ 8 แกนหลัก

 (8 core) หรือดีกว า

 สําหรับคอมพิวเตอร�แม ข าย

(Server) โดยเฉพาะและ

มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พื้นฐานไม น)อยกว า 2.4 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 GHz จํานวนไม น)อยกว า 
2 หน วย
 - หน วยประมวลผลกลาง
 (CPU) รองรับการ
ประมวลผลแบบ 64 bit
มีหน วยความจําแบบ 
CacheMemory
 ไม น)อยกว า 20 MB
 - มีหน วยความจําหลัก 
(RAM) ชนิด ECC DDR3
 หรือดีกว า ขนาด
ไม น)อยกว า 32 GB
 - สนับสนุนการทํางาน 
RAID ไม น)อยกว า 
RAID 0, 1, 5
 - มีหน วยจัดเก็บข)อมูล 
(Hard Drive) ชนิด SCSI 
หรือ SAS ที่มีความ
เร็วรอบไม น)อยกว า 10,000 

รอบต อนาที หรือ ชนิด 
Solid State Drives หรือ
ดีกว า และมีความจุไม 
น)อยกว า 450 GB จํานวน
ไม น)อยกว า4 หน วย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 - มี DVD-ROM หรือดีกว า

 แบบติดตั้งภายใน 

(Internal) หรือภายนอก

(External) จํานวน 1 หน วย

 - มีช องเชื่อมต อระบบ

เครือข าย (Network 

Interface) แบบ

 10/100/1000 Base-T

 หรือดีกว า จํานวน

ไม น)อยกว า 2 ช อง

 - มีจอภาพแบบ LCD 

หรือดีกว า ขนาดไม น)อยกว า 

17 นิ้ว จํานวน 1 หน วย

 -  มี Power Supply 

แบบ Redundant หรือ 

Hot Swap จํานวน 2 หน วย

24 บริหารงานทั่วไป ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  - เพื่อเพิ่มจุดขยายสัญญาณ 1. อุปกรณ�กระจาย 500,000        500,000       500,000        500,000       กองวิชาการ

ระบบ Free-WiFi   สัญญาณอินเตอร�เน็ต และแผนงาน

ให)ครอบคลุมพื้นที่ของเทศบาล ไร)สาย 25 ตัว
 - อุปกรณ�ต)องรองรับ

มาตรฐาน IEEE 802.11 
a/b/g/n

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 - อุปกรณ�ต)องรองรับ

ความถี่ 2.4 และ 5 GHz

 - อุปกรณ�ต)องมีระบบ

ปKองกันฝุ�น ปKองกันน้ํา 

 แบบ IP68-Rated

25 บริหารงานทั่วไป ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 1. โปรแกรมระบบจัดการ 1,000,000     1,000,000    1,000,000     1,000,000     กองวิชาการ

จัดการระบบดูภาพบันทึก ภาพบันทึกของกล)อง และแผนงาน

ย)อนหลังของกล)องโทรทัศน� โทรทัศน�วงจรปnด 1 ระบบ

วงจรปnด  - ระบบเครื่องบันทึกภาพ

วิดีโอเครือข าย จะต)อง

สามารถ และสามารถรองรับ

กล)องโทรทัศน�วงจรปnด

 (IP Camera) ได) 

หลากหลายยี่ห)อ ไม น)อยกว า 

60 ยี่ห)อผลิตภัณฑ�

 - รองรับการทํางานร วม

กับกล)องวงจรปnดทั้งหมด

ในโครงการได) และสามารถ

เพิ่มเติมได)เป�น 120

กล)อง ต อ เครื่องบันทึก

เป�นอย างน)อย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 - เป�นโปรแกรมที่ทํางาน

บนระบบปฏิบัติการ

 Windows XP , 

Windows 7, VISTA, Linux

 หรือ Windows Servers ได)

 - รองรับการทํางานแบบ 

Multi-Server

 - รองรับการทํางานร วม

กับหน วยความจําสําหรับ

บันทึกภาพในกล)อง 

(Edge Storage) ได)

26 บริหารงานทั่วไป ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�โรงงาน  - เพื่อใช)ในการดูแลระบบ 1. เครื่องเชื่อมต อสายไฟเบอร�ออฟติก 500,000        500,000       500,000        500,000       กองวิชาการ

เครือข ายสายใยแก)วนําแสง  - อุปกรณ�ที่เสนอจะต)องมี และแผนงาน

ทั้งหมดของเทศบาล ความทนทานเพียงพอ
ต อการใช)งานในสภาพ

ภูมิอากาศของประเทศไทย
ซึ่งมีความชื้นสัมพัทธ� 90%
และอุณหภูมิระหว าง 
0˚C ถึง 45˚C

 - ตัวเครื่องสามารถปรับ

ระบบการทํางานได) 3 แกน

 X,Y และ Z

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
27 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่อปรับอากาศในศูนย� 1. เครื่องปรับอากาศแบบแยก 222,000         222,000        222,000         222,000         กองวิชาการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  ส วน 9 เครื่อง และแผนงาน

ที่จะปรับปรุงใหม  - ชนิดแบบติดตั้งพื้นหรือแขวน

(มีระบบฟอกอากาศ)

 - ขนาด 30,000 บีทียู

28 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่อใช)ในการเก็บน้ําในห)องน้ํา 1. ถังน้ํา 1 ชุด 9,900             9,900            9,900             9,900             กองวิชาการ

ของศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศ  - แบบสแตนเลส และแผนงาน

ที่จะปรับปรุง  - ขนาดความจุ 1000 ลิตร

 - สามารถใช)ระบบไฟฟKา 

AC 220V ต อกับตัวเครื่อง
โดยตรง โดยไม มีอุปกรณ�

ต อพ วง และทําการชาร�ต
กับแบตเตอรี่ที่อยู ใน

ตัวเครื่องได)ทันที ขณะ
เครื่องกําลังทํางาน

 - มีเมนูการใช)งาน

ภาษาอังกฤษและภาษาไทย

29 บริหารงานทั่วไป ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�โฆษณาและ  - เพื่อปรับปรุงห)องแสดงภาพ 1. โทรทัศน� แอล อี ดี 744,000        744,000       744,000        744,000       กองวิชาการ
เผยแพร กล)องโทรทัศน�วงจรปnด   24 ตัว และแผนงาน

  - ระดับความละเอียด

จอภาพ1920 x 1080

พิกเซล

- ขนาด 50 นิ้ว

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
30 บริหารงานทั่วไป ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่อรักษาอุปกรณ�ให)สามารถ 2. ตู)กันชื้น (ตู)เก็บกล)อง 20,000 20,000 20,000 20,000 กองวิชาการ

ใช)งานได)ในระยะยาว ถ ายรูป) และแผนงาน
 - ตู)กันชื้น AILITE GP 2

 ขนาด 60/90/120 ลิตร
ใส กล)องถ ายรูปเก็บรักษา

อายุการใช)งานกันชื้นไม ให)

กล)องขึ้นราได) จํานวน 3-4 ตัว

31 บริหารงานทั่วไป ค าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�โฆษณาและ  - เพื่อเก็บภาพกิจกรรมและนําไป 1. กล)องถ ายรูป  2 ตัว 70,000 70,000 70,000 70,000 กองวิชาการ

เผยแพร เผยแพร ประชาสัมพันธ�กิจกรรม  - เป�นกล)องคอมแพค และแผนงาน

 - เพื่อรักษาอุปกรณ�ให)สามารถ  (Dompact Digital Camera)

ใช)งานได)ในระยะยาว  - ความละเอียดไม ต่ํากว า
 16 ล)านพิกเซล

 - มีระบบเฟลชในตัว

 - สามารถถอดเปลี่ยนสื่อ

บันทึกข)อมูลได)อย างสะดวก
เมื่อข)อมูลเต็มหรือต)อง

การเปลี่ยน

 - สามารถถ ายโอนข)อมูล

ไปยังคอมพิวเตอร�ได)ไปยัง
คอมพิวเตอร�ได)

 - มีกระเป�าบรรจุกล)อง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
32 บริหารงานทั่วไป ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ� เพื่อใช)ในการปฎิบัติงาน T8 (ชุดตู)ลําโพงพร)อมไมค� 5,800 5,800 5,800 5,800 กองวิชาการ

ไฟฟKาและวิทยุ พิพิธภัณฑ�เมืองฯ เคลื่อนย)ายได)) เพื่อใช)สําหรับ และแผนงาน

พิพิธภัณฑ�เมืองฯ จัดกิจกรรม  1 ชุด

33 บริหารงานทั่วไป ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในการปฎิบัติงาน ชั้นเก็บแฟKม 2 ชั้น 20 ช อง 4,100 4,100 4,100 4,100 กองวิชาการ

พิพิธภัณฑ�เมืองฯ ขนาด 921(กว)าง)  311(ลึก) และแผนงาน

948(สูง) มิลลิเมตร เหล็กแผ น 

SPCC หนา 0.5 mm.โครงตู)

หนา0.6mm. พ นเคลือบด)วย

สีอีพอกซี่มีล)อเลื่อน 1 ตู)

34 บริหารงานทั่วไป ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในการปฎิบัติงาน โตbะเอนกประสงค�ขาพับ 17,000 17,000 17,000 17,000 กองวิชาการ

พิพิธภัณฑ�เมืองฯ ขนาด 150x75x75 cm และแผนงาน

10 ตัว ตัวละ 1,700 บาท

35 บริหารงานทั่วไป ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ� เพื่อใช)ในการปฎิบัติงาน Projector   18,090 18,090 18,090 18,090 กองวิชาการ

โฆษณาและเผยแพร พิพิธภัณฑ�เมืองฯ 3000ANSI ตัวเครื่อง2Y/ และแผนงาน

หลอด1Y เทคโนโลยีโปรเจคเตอร� 

3D DLP  ความสว าง 3000

ความละเอียด 1024x768 

(XGA) น้ําหนัก 2.5 กก. Free

จอ 70x70  1 เครื่อง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
36 บริหารงานทั่วไป ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ� เพื่อใช)ในการปฎิบัติงาน กล)องถ ายรูป  29,250 29,250 29,250 29,250 กองวิชาการ

โฆษณาและเผยแพร พิพิธภัณฑ�เมืองฯ M3 เลนส� EF M18-55 IS และแผนงาน

STM BK ประเภทหน วยความจํา

(Memory Type): SD/SDHC /

SDXC SD 8GB+Casing

ความละเอียดภาพสูง 

(Max Resolution) : 

6000x4000 

ขนาด LCD : 3 นิ้ว รับ

ประกันสินค)า1ป� 

จํานวน1 ตัว
37 บริหารงานทั่วไป ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อใช)ในการปฎิบัติงาน เครื่อง SCANNER 7,790 7,790 7,790 7,790 กองวิชาการ

พิพิธภัณฑ�เมืองฯ 1Y ประเภทเครื่อง และแผนงาน

สแกน Flatbed มาตรฐานการ

เชื่อมต อ USB 2.0 Hi –Speed

ประเภทเครื่องสแกน Flatbed

จํานวน 1 เครื่อง

38 บริหารงานทั่วไป ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในการปฎิบัติงาน ตู)ใส หนังสือแบบมีบานกระจก 41,000 41,000 41,000 41,000 กองวิชาการ

พิพิธภัณฑ�เมืองฯ ปnด ขนาด 115  ลึก40  และแผนงาน

 สูง190 ซม. จํานวน 2 ตู)   

ตู)ละ 20,500 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
39 บริหารงานทั่วไป ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในการปฎิบัติงาน ตู)ใส หนังสือโล ง ทําจากไม)จริง 16,700 16,700 16,700 16,700 กองวิชาการ

พิพิธภัณฑ�เมืองฯ ขนาด 86.5  ลึก35  สูง 190 และแผนงาน
เซนติเมตร จํานวน 2 ตู) 
ตู)ละ 8,350 บาท

40 บริหารงานทั่วไป ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในการปฎิบัติงาน ชุดโตbะประชุมทําจากไม)จริง 31,500 31,500 31,500 31,500 กองวิชาการ
พิพิธภัณฑ�เมืองฯ ขนาด 180 สูง 75 ซม. และแผนงาน

พร)อมเก)าอี้ 4 ตัว จํานวน 1 ตู) 
41 บริหารงานทั่วไป ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อใช)ในการปฎิบัติงาน เครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับ 80,000 80,000 80,000 80,000 กองวิชาการ

พิพิธภัณฑ�เมืองฯ สํานักงาน และแผนงาน
จอขนาด 18.5 นิ้ว 
รายละเอียด ดังนี้
1.มีหน วยประมวลผลกลา(CPU)  

ไม น)อยกว า 2 แกนหลัก
ไม น)อยกว า 3.0 GHz 
หรือดีกว า จํานวน 1 หน วย
2 มีหน วยความจําหลัก 
(RAM) ชนิด DDR3 หรือ
ดีกว ามีขนาดไม น)อยกว า 4 GB
3.มีหน วยจัดเก็บข)อมูล (Hard 
disk) ชนิด SATA หรือดีกว า
ขนาดความจุไม น)อยกว า 1 TB 
หรือมี Solid State ขนาด
ความจุไม น)อยกว า100 GB 
จํานวน 1 หน วย
4. มี DVD-RW หรือดีกว า 
จํานวน 1 หน วย 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา



 311

เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.มีช องเชื่อมต อระบบ

เครือข าย 

 (Network Interface)

แบบ10/100/1000

 Base-T หรือ

ดีกว า จํานวนไม น)อยกว า  

1 ช อง

6. มีจอภาพแบบ LCD

หรือดีกว ามี Contrast Ratio

ไม น)อยกว า 600 : 1

และมีขนาดไม น)อยกว า

18.5 นิ้ว จํานวน 1 หน วย

7. มี Interface USB 3.0 

ไม น)อยกว า 1 ช อง

8. มีระบบเสียงแบบ 

Integrated  หรือดีกว า

พร)อมลําโพง จํานวน 1 ชุด

9. มีแปKนพิมพ� (Kryboard) 

สนับสนุนการใช)งานภาษาไทย

(อักขระภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษพิมพ�บนแปKน

พิมพ�)จํานวน 1 หน วย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10. มีอุปกรณ�ชี้ตําแหน ง

(Mouse)  พร)อมแผ นรอง
จํานวน 1 หน วย

11.วัสดุอุปกรณ�

ทุกชิ้นเป�นของใหม 

สภาพสมบูรณ� ยังไม ผ านการ

ใช)งานรับประกันพร)อม

บริการฟรี 1 ป�นับตั้งแต วัน

ที่ทําการส งมอบ  

จํานวน 5 เครื่อง 
เครื่องละ 16,000 บาท

42 บริหารงานทั่วไป ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟKา  เพื่อใช)ในการ ส งกระจายเสียง พาวเวอร�มิกเซอร� สําหรับ 34,000 34,000 34,000 34,000 กองวิชาการ

และวิทยุ ออกอากาศของ สถานีวิทยุ ควบคุมเสียงออกอากาศ และแผนงาน
กระจาย เสียงเทศบาลฯ ประจําสถานี

มีช องสัญญาณ 12 ช อง 

และ4 สเตอริโอ

วงจรไมค�ปรีแอมป1แบบD-PRE

และช องเอาท�พุทแบบ XLR

คอมเพรสเซอร�แบบปรับค า

ด)วยปุ�มเดียว

ภาคจ ายไฟในตัว พร)อมด)วย

ชุดยึดแร็ค

4 AUX และ 4 Group

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
43 บริหารงานทั่วไป ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟKา เพื่อใช)ในการส งกระจายเสียง ชุดลําโพง MIX PACK 15,500 15,500 15,500 15,500 กองวิชาการ

และวิทยุ ออกอากาศของนอกสถานที่ –ขนาด 10 นิ้ว และแผนงาน

 รายละเอียดดังนี้

2.1  ตู)แอมป1อเนกประสงค� 

ชนิดมีพาวเวอร�มิกเซอร�

อยู ในตัว ขนาด 200 วัตถ�

2.2 ดอกลําโพงขนาด 10 นิ้ว

2.3 สามารถแยกชิ้น หรือ 

ต อรวมกันได)

2.4 มีช องเสียบไมค� 4 ช อง

2.5 มีช องสัญญาณสตอริโอ 

2 ช อง ใช)ไฟ 220 โวลต�    

44 บริหารงานทั่วไป ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน สําหรับเก็บเอกสาร ตู)บานเลื่อนกระจก ขนาด 7,800 7,800 7,800 7,800 กองวิชาการ

งานรายการ 4 ฟุต รายละเอียดดังนี้ และแผนงาน

3.1 เป�นตู)เหล็กเก็บเอกสาร

ทําด)วยเหล็กพ นสีอย าง

ดีเรียบร)อยสวยงาม

3.2 มีขนาด (WxDxH)  

ไม น)อยกว า 

 185x410x879 mm

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3.3 มีบานประตูเปnด-ปnด 

แบบเลื่อนกระจก

สามารถล็อคกุญแจได)

3.4 มีชั้นวางภายในจํานวน 

2 แผ นชั้น สามารถ 

ปรับระดับได)

จํานวน 2 ตู) 

45 บริหารงานทั่วไป ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน สําหรับเก็บอุปกรณ� ตู)บานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต  7,800 7,800 7,800 7,800 กองวิชาการ

งานช างเทคนิค รายละเอียดดังนี้ และแผนงาน

4.1 เป�นตู)เหล็กเก็บเอกสาร

ทําด)วยเหล็กพ นสีอย างดี

เรียบร)อยสวยงาม

4.2 มีขนาด (WxDxH)

 ไม น)อยกว า

 1185x410x879 mm 

4.3 มีบานประตูเปnด-ปnด

แบบเลื่อนทึบ สามารถ

ล็อคกุญแจได)

4.4 มีชั้นวางภายในจํานวน  

2 แผ นชั้น สามารถ

ปรับระดับได)

จํานวน 2 ตู) 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
46 บริหารงานทั่วไป ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เครื่องพิมพ�มัลติฟ�งก� เครื่องพิมพ�มัลติฟ�งก� 17,000 17,000 17,000 17,000 กองวิชาการ

ชั่น ชนิดเลเซอร� ชั่น ชนิดเลเซอร� และแผนงาน

/ชนิดLED สี สําหรับสํานักงาน /ชนิดLED สี

รายละเอียดดังนี้

5.1 เป�นอุปกรณ�ที่มีความ

สามารถเป�น Printer , 

Copier และ Scanner

และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน

5.2 ใช)เทคโนโลยีแบบเลเซอร� 

5.3 มีหน วยความจํา 

(Memory) ขนาดไม น)อยกว า 

192 MB

5.4 มีช องเชื่อมต อ  

(Interface) แบบ USB 2.0

หรือดีกว า จํานวน

ไม น)อยกว า 1 ช อง

5.5 มีช องเชื่อมต อระบบ

เครื่อข าย (Network Interface)

แบบ 10/100 Base-T หรือ

ดีกว า  จํานวนไม น)อยกว า 1 ช อง

5.6 มีความละเอียดในการ

พิมพ�ไม น)อยกว า600x600 

dpi

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5.7 มีความเร็วในการพิมพ�
ร างขาวดําไม น)อยกว า
 22 หน)าต อนาที (ppm)
5.8  มีความเร็วในการพิมพ�
ร างสีไม น)อยกว า 22 
หน)าต อนาที (ppm)
5.9 สามารถสแกนเอกสาร 
ขนาด A4(ขาวดําและสี)ได)
5.10 มีความละเอียด
ในการสแกนสูงสุด ไม น)อย
กว า 1,200x1,200 dpi
5.11 มีถาดปKอนเอกสาร
อัตโนมัติ 
(Auto Document Feed)
5.12 สามารถถ ายสําเนา
เอกสารได)ทั้งสีและขาวดํา
5.13 สามารถทําสําเนา
ได)สูงสุดไม น)อยกว า 99 สําเนา

5.14 สามารถย อและขยายได)

 25 ถึง 400 เปอร�เซ็นต�
5.15 สามารถใช)ได)กับ A4,
 Letter, Legal และ 
 Custom โดยถาดใส กระดาษ

ได)ไม น)อยกว า 250 แผ น
จํานวน 1 เครื่อง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
47 บริหารงานทั่วไป ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอม - เพื่อจัดซื้อวัสดุและ -จัดซื้อเครื่อง 22,000 22,000 - 22,000 สํานักปลัด

พิวเตอร� ครุภัณฑ�ประเภทต าง ๆ คอมพิวเตอร� สําหรับ เทศบาล
มาใช)ในการปฏิบัติงานของ งานประมวลผลแบบ
สํานักปลัดเทศบาล ที่ 1 (จอขนาดไม น)อย

- เพื่อให)มีวัสดุและครุภัณฑ� น)อยกว า 18.50 นิ้ว)

เพียงพอในการปฏิบัติงาน จํานวน 3 เครื่อง

-เพื่อทดแทนวัสดุและ -จัดซื้อเครื่อง 29,000 - - -
ครุภัณฑ�ที่ชํารุด คอมพิวเตอร� สําหรับ

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ งานประมวลผลแบบ

ในการปฏบัติงาน ที่ 2 (จอขนาดไม 
น)อยกว า 18.50 นิ้ว)
จํานวน 1 เครื่อง

-จัดซื้อเครื่องพิมพ� 3,300 3,300 - 3,300
เลเซอร�/ชนิด LED
(18 หน)า/นาที)
จํานวน 3 เครื่อง
-จัดซื้อเครื่องสํารอง 6,400 3,200 - 3,200
ไฟฟKา ขนาด 800 VA
จํานวน 4 เครื่อง
-จัดซื้อโปรแกรม 500,000  - - -
ระบบงานสารบรรณ
พร)อมอุปกรณ�

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*ที่
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
48 บริหารงานทั่วไป ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ� - เพื่อให)มีวัสดุและครุภัณฑ� จัดซื้อโตbะทํางาน 16,800 - - - สํานักปลัด

สํานักงาน เพียงพอในการปฏิบัติงาน มีลิ้นชัก ขนาด เทศบาล
-เพื่อทดแทนวัสดุและ ลึก 85 ซม. 
ครุภัณฑ�ที่ชํารุด กว)าง 160 ซม.
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สูง 77 ซม. 
ในการปฏบัติงาน จํานวน 1 ตัว

จัดซื้อโตbะทํางานมีลิ้นชัก 7,800 - - -
ขนาดกว)าง 150 ซม.
ลึก 75 ซม. สูง 75 ซม.
จํานวน 1 ตัว
-จัดซื้อเก)าอี้ทํางาน 3,700 - - -
ทรงสูง บุหนัง PVC
ปรับสูงระบบไฮโดรลิค
ขนาด64x70x116 ซม.
จํานวน 1 ตัว
-จัดซื้อเก)าอี้ทํางาน 19,000 - - -
บุหนัง ปรับสูงต่ํา 
ใช)ระบบแกนแก็ส
ขนาด 65x72x114-
126 ซม. 
จํานวน 2 ตัว 
 - ซื้อแอร�ขนาด 36,000 800,000  -  -  -
บีทียู จํานวน 20 เครื่อง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
49 บริหารงานทั่วไป ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  - เพื่อปรับปรุงระบบบันทึกภาพ 1. เครื่องคอมพิวเตอร� 2,800,000     2,800,000    2,800,000     2,800,000     กองวิชาการ

กล)องโทรทัศน�วงจรปnดให) แม ข าย 8 ชุด และแผนงาน
สามารถจัดเก็บภาพบันทึก  - มีหน วยประมวลผลกลาง
ได)อย างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  (CPU) แบบ 8 แกนหลัก

(8 core) หรือดีกว า
สําหรับคอมพิวเตอร�แม ข าย
(Server) โดยเฉพาะและ
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม น)อยกว า 2.4 GHz 

จํานวนไม น)อยกว า 2 หน วย

 - หน วยประมวลผลกลาง
 (CPU) รองรับการ
ประมวลผลแบบ 64 bit 
มีหน วยความจําแบบ 
CacheMemory 
ไม น)อยกว า 20 MB
 - มีหน วยความจําหลัก
 (RAM) ชนิด ECC DDR3
 หรือดีกว า ขนาด
ไม น)อยกว า 32 GB
 - สนับสนุนการทํางาน 
RAID ไม น)อยกว า RAID 
0, 1, 5

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 - มีหน วยจัดเก็บข)อมูล 
(Hard Drive) ชนิด SCSI 
หรือ SAS ที่มีความเร็วรอบ
ไม น)อยกว า 10,000 
รอบต อนาที หรือ ชนิด 
Solid State Drives 
หรือดีกว า และมีความจุ
ไม น)อยกว า 450 GB 
จํานวนไม น)อยกว า4 หน วย
 - มี DVD-ROM หรือดีกว า 
แบบติดตั้งภายใน 
(Internal) หรือภายนอก 
(External) จํานวน 1 หน วย
 - มีช องเชื่อมต อระบบ
เครือข าย (Network 
Interface) แบบ 10
/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว า จํานวน
ไม น)อยกว า 2 ช อง
 - มีจอภาพแบบ LCD 
หรือดีกว า ขนาด
ไม น)อยกว า 17 นิ้ว 
จํานวน 1 หน วย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
50 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟKาและวิทยุ  - เพื่อเพิ่มจุดติดตั้งระบบ

กล)องโทรทัศน�วงจรปnด
 -  มี Power Supply 6,020,000     6,020,000    6,020,000     6,020,000     กองวิชาการ

ให)ครอบคลุมพื้นที่ของเทศบาล  แบบ Redundant หรือ และแผนงาน
Hot Swap จํานวน 2 หน วย

1.กล)องโทรทัศน�วงจรปnด
(CCTV) 140 ตัว

 - เป�นกล)องโทรทัศน�วงจร
ปnดความคมชัดสูง ประเภท
ไอพีเน็ทเวิร�คเบ็ดเสร็จในตัว
 - เป�นกล)องโทรทัศน�
วงจรปnด แบบ Day/Night 
ซึ่งสามารถใช)งานได)ทั้ง
กลางวันและกลางคืน โดย
สามารถสลับการให)
สัญญาณภาพสีในเวลา
กลางวันและให)สัญญาณภาพ
ขาวดําในเวลากลางคืนได)โดย
อัตโนมัติเมื่อระดับความ
สว างสูงหรือต่ํากว าที่กําหนด
 - มีอินฟราเรดฟnลเตอร�

สําหรับกรองแสงอินฟราเรด
ออกเมื่อกล)องทํางานใน
โหมดสัญญาณภาพสี และ
เมื่อกล)องสลับการทํางาน
เป�นโหมดสัญญาณภาพขาวดํา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
กล)องจะสลับเอา
อินฟราเรดฟnลเตอร�ออก
โดยอัตโนมัติ(ใช)เทคโนโลยี
IR-Cut Filter หรือ
 Infrared Cut-off
 Removable)
 - มีชุดวงจรรับภาพ
 (Image Sensor)
แบบ CMOS
 ขนาดไม น)อยกว า 1/2.8 นิ้ว
 และ Effective Pixels 
ไม น)อยกว า 1920 x 1080 
(H x V)  หรือไม น)อยกว า 
2,073,600 pixel
 (Full HD) และมีระบบ
สแกนภาพแบบ 
Progressive Scan
 - มีข)อต อเลนส�แบบ 
C-Mount หรือ CS-Mount
 ซึ่งสามารถถอดเปลี่ยน
เลนส�ได) หรือมีกลไกควบคุม
เลนส� ซึ่งสามารถปรับ
ความยาวโฟกัสและ
ความคมชัดของภาพได)
อัตโนมัติโดยผ านทาง
ระบบเครือข าย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 - มี frame rate 
ไม น)อยกว า 25 ภาพต อ
วินาที (frame per second)
 -  มีค าความไวแสงต่ําสุด
 (Minimum Illumination) 
ไม มากกว า 0.12 lux 
ในโหมดสัญญาณภาพสี และ
ไม มากกว า 0.03 lux 
ในโหมดสัญญาณภาพขาวดํา

 - มีผลต างค าความยาว
โฟกัสต่ําสุดกับค าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม น)อยกว า 
4.5 มิลลิเมตร
 - สามารถปรับเลื่อนระยะ
โฟกัสได)ตามต)องการ 
ผ านระบบเครือข าย
(Remote Zoom) 
และสามารถปรับความ
คมชัดของภาพได)โดย
อัตโนมัติ (Auto Focus)

เพื่อสะดวกในการใช)งาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
51 บริหารงานทั่วไป ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  - เพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ�  - คอมพิวเตอร�สําหรับแม ข าย 350,000        350,000       350,000        350,000       สํานักการคลัง

ประเภทต างๆ มาใช)ใน แบบที่ 2  จํานวน 1 ชุด
การปฏิบัติงานของแต  - เครื่องคอมพิวเตอร� 1,800,000     1,800,000    1,800,000     1,800,000     
ละหน วยงาน (ครบชุด) แบบ 2 จอ/CPU/ 
 - เพื่อให)มีวัสดุและครุภัณฑ� เครื่องพิมพ�  (Printer)  
เพียงพอในการปฏิบัติงาน ชนิดเลเซอร�ขาวดํา
 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน (18หน)า/นาที)
การปฏิบัติงาน เครื่องสํารองไฟ / โตbะ 15,500          15,500         15,500          15,500          

คอมพิวเตอร�จํานวน 40 ชุด
ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เครื่องสํารองไฟ  ขนาด 100,000        100,000       100,000        100,000       

800 VA จํานวน 5 ตัว
 - เครื่องถ ายเอกสาร 
ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) 
ความเร็ว 20 แผ นต อนาที  240,000        240,000       240,000        240,000       
จํานวน 1 เครื่อง
 - ตู)เก็บเอกสาร  ขนาด 65,000          65,000         65,000          65,000          
4 ลิ้นชัก จํานวน 30 ตู)
 - ตู)เก็บเอกสาร  จํานวน 29,400          29,400         29,400          29,400          
 10 ตู)
 - ตู)เก็บเอกสาร  แบบ 80,000          80,000         80,000          80,000          
3 บาน  จํานวน 6 ตู)
 - ตู)เหล็กเก็บเอกสารชนิด 18,000          18,000         18,000          18,000          
 2 บาน  จํานวน 10 ตู)
 - ตู)เหล็กแบบเตี้ย  ขนาด 78,000          78,000         78,000          78,000          
5 ฟุต  จํานวน 3 ตู)
 - โตbะทํางานพร)อมเก)าอี้  
จํานวน 13 ชุด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เก)าอี้ห)องประชุม  7,000            7,000           7,000            7,000            สํานักการคลัง

(สําหรับประธาน)
จํานวน 1 ตัว
 - เก)าอี้สํานักงาน (ปฏิบัติงาน ระดับต)น 4,500            4,500           4,500            4,500            
จํานวน 1 ตัว
 - เก)าอี้สํานักงาน  38,000          38,000         38,000          38,000          
จํานวน  20 ตัว
เก)าอี้สําหรับบริการ 28,500          28,500         28,500          28,500          
ประชาชน  จํานวน 30 ตัว

ครุภัณฑ�ยานพาหนะ  - รถจักรยานยนต�  264,000        264,000       264,000        264,000       
และขนส ง จํานวน 6 คัน

 - รถบรรทุก (ดีเซล) 3,148,000     3,148,000    3,148,000     3,148,000     
 แบบดับเบิ้ลแคบ  ขนาด 1 
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม ต่ํากว า 2,400 ซีซี 
ขับเคลื่อน 2 ล)อ
 จํานวน 4 คัน
 - รถโดยสารขนาด 12 1,214,000     1,214,000    1,214,000     1,214,000     
ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร

กระบอกสูบไม ต่ํากว า 

2,400 ซีซี จํานวน 1 คัน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
52 บริหารงานทั่วไป ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน  -เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ�มาใช)  -จัดซื้อตู)ใส เอกสารขนาด 33,000  -  -  - สํานักปลัด

ในการปฏิบัติงานของงาน 120x230 ซม.จํานวน เทศบาล
ทะเบียนราษฎร� 6 ตู)
 -เพื่อให)มีครุภัณฑ�เพียงพอ  -จัดซื้อตู)ใส เอกสารขนาด 3,600  -  -  -
ในการปฏิบัติงาน 410x879 ซม.

53 การรักษาความสงบภายใน ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  -มีอุปกรณ�ในการปฏิบัติ 1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� 50,000 50,000 50,000 50,000 ฝ�ายปKองกันฯ

 งานอย างเพียงพอ สําหรับงานประมวลผล สํานักปลัดฯ

จอขนาดไม น)อยกว า 

18.5 นิ้ว  จํานวน 2 ชุด

....... ,, ……. 2.จัดซื้อเครื่องพิมพ�ชนิด 6,600 6,600 6,600 6,600 ,,

เลเซอร�   ชนิด LED 
ขาวดํา (18 หน)า/นาที)
จํานวน 2 ชุด

 -มีเครื่องสํารองไฟฟKา 3.จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟKา 6,400 6,400 6,400 6,400 ,,
กรณีเกิดไฟฟKาดับหรือ ขนาด 800 VA  สามารถ
ไฟฟKาตก สํารองไฟฟKา ได)ไม น)อยกว า

15 นาที   จํานวน 2 ชุด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
54 การรักษาความสงบภายใน ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ก อสร)าง  -มีอุปกรณ�ในการปฏิบัติ 1.จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ ยนต� 76,000 76,000 76,000 76,000 ฝ�ายปKองกันฯ

 งานอย างเพียงพอ ความยาวบ า ไม น)อยกว า  สํานักปลัดฯ
16 นิ้ว  ขนาดเครื่องยนต�
ไม น)อยกว า 2 แรงม)า
จํานวน 4 เครื่อง

....... ,, ……. 2.จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ ยนต� 76,000 76,000 76,000 76,000 ,,
ความยาวบ า ไม น)อยกว า
18 นิ้ว  ขนาดเครื่องยนต�
ไม น)อยกว า 2 แรงม)า
จํานวน 4 เครื่อง

....... ,, ……. 3.จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ ยนต� 136,000 136,000 136,000 136,000 ,,
ความยาวบ า ไม น)อยกว า
30 นิ้ว  ขนาดเครื่องยนต�
ไม น)อยกว า 5 แรงม)า
จํานวน 4 เครื่อง

55 การรักษาความสงบภายใน ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�เครื่องดับเพลิง  -เพื่อเตรียมความพร)อม 1.รถบรรทุกน้ําดับเพลิง 5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000 ฝ�ายปKองกันฯ
ในการปKองกันและแก)ไข อเนกประสงค� พร)อมระบบ สํานักปลัดฯ
ป�ญหาได)อย างรวดเร็ว ฉีดโฟม ชนิด 10 ล)อ 
 -เพื่อลดความเสี่ยงจาก ขับเคลื่อน 2 เพลา 
การเกิดอัคคีภัยและลด เครื่องยนต�ดีเซล ไม น)อยกว า
ความสูญเสียต อชีวิตและ 240 แรงม)า ถังน้ํารูปทรงรี
ทรัพย�สิน ขนาดความจุ ไม น)อยกว า
 -สามารถปKองกันและ 14,000 ลิตร จํานวน 1 คัน
ระงับอัคคีภัย ในระยะ
เริ่มต)นไม ให)ลุกลาม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

....... ,, ……. 2.รถยนต�บรรทุกน้ําดับเพลิง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ,,

อเนกประสงค� ชนิด 6 ล)อ

เครื่องยนต�ดีเซล  กําลัง

แรงม)า สูงสุดไม น)อยกว า

150 แรงม)า  ติดตั้งถัง

บรรทุกน้ํา ขนาดความจุ

ไม น)อยกว า 4,000 ลิตร

จํานวน  1  คัน

ครุภัณฑ�ยานพาหนะ ใช)ในกิจการของฝ�ายปKองกันฯ 3.รถยนต�บรรทุกดีเซล 523,000 523,000 523,000 523,000 ,,

และขนส ง ขนาด 1 ตัน  ปริมาตร

กระบอกสูบไม น)อยกว า

2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล)อ

แบบธรรมดา

56 การรักษาความสงบภายใน ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ยานพาหนะ  -เพื่อเตรียมความพร)อม 4.เรือยางท)องไฟเบอร� 560,000 560,000 560,000 560,000 ฝ�ายปKองกันฯ
และขนส ง ในการปKองกันและแก)ไข (กู)ภัย) ความยาวตลอดลํา สํานักปลัดฯ

ป�ญหาได)อย างรวดเร็ว เรือ 3.50 เมตร ความกว)าง
 -เพื่อลดความเสี่ยงจาก กลางลําเรือ 1.70 เมตร
การเกิดอุทกภัย และลด ขนาดของเครื่องยนต�
ความสูญเสียต อชีวิตและ ติดท)าย 15 แรงม)า 
ทรัพย�สิน พร)อมเครื่อง และอุปกรณ�

ประจําเรือ จํานวน 2 ลํา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
....... ,, ……. 5.เรือไฟเบอร�กลาส 2,320,000 2,320,000 2,320,000 2,320,000 ,,

ท)องสามลอน ความยาว
ตลอดตัวเรือ ไม น)อยกว า
4.00 เมตร ความกว)าง
กลางลําเรือ ไม น)อยกว า 
1.50 เมตร พร)อมอุปกรณ�
ประจําเรือ จํานวน 20 ลํา
6.เรือไฟเบอร�กลาสหัวแหลม 700,000 700,000 700,000 700,000
ความยาวตลอดตัวเรือ 
ไม น)อยกว า 315 ซม.
ความกว)างกลางลําเรือ
ไม น)อยกว า 95 ซม.
ท)ายติดตั้ง อุปกรณ�ประจํา 
เรือ  จํานวน  100  ลํา

57 การรักษาความสงบภายใน ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�เครื่องดับเพลิง  -เพื่อเตรียมความพร)อม 1.จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา 450,000 450,000 450,000 450,000 ฝ�ายปKองกันฯ
ในการปKองกันและแก)ไข ดับเพลิงชนิดหาบหาม สํานักปลัดฯ
ป�ญหาได)อย างรวดเร็ว  -เครื่องยนต�เบนซิน 2 สูบ
 -เพื่อลดความเสี่ยงจาก 2 จังหวะ
การเกิดอัคคีภัยและลด  -แรงม)าสูงสุด ไม น)อยกว า
ความสูญเสียต อชีวิตและ 40 แรงม)า
ทรัพย�สิน  -ท อสูบน้ํา ไม น)อยกว า
 -เพื่อความปลอดภัยของ 3 นิ้ว
เจ)าหน)าที่ผู)ปฏิบัติงาน  -ท อส งน้ํา ไม น)อยกว า

2½ นิ้ว  จํานวน 1 เครื่อง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2.ชุดผจญเพลิงกันความร)อน 120,000 120,000 120,000 120,000 ,,
ตัวเสื้อยาว 40 นิ้ว 
ชนิดหนา 3 ชั้น คอเสื้อกว)าง
เพื่อใช)ปnดต)นคอเพื่อกัน
ความร)อน พร)อมรองเท)า
หมวก ถุงมือ พร)อมอุปกรณ�
ครบชุด จํานวน 3 ชุด

58 การรักษาความสงบภายใน ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�วิทยาศาสตร�  -เพื่อให)เจ)าหน)าที่ใช)ใน 1.เครื่องช วยหายใจ ชนิดอัด 720,000 720,000 720,000 720,000 ฝ�ายปKองกันฯ
หรือการแพทย� ขณะปฏิบัติงาน อากาศ ถังคาร�บอนไฟเบอร� สํานักปลัดฯ

บรรจุอากาศไม น)อยกว า
1,800 ลิตร  ที่แรงดัน
ไม น)อยกว า 280 บาร� 
จํานวน 6 ชุด

....... ,, ……. 2.เครื่องช วยหายใจ ชนิดถัง 330,000 330,000 330,000 330,000 ,,
เดี่ยว ขนาดบรรจุกbาซ
ไม น)อยกว า 1,600 ลิตร
แรงดัน ไม น)อยกว า 
 200 บาร� มีวาว�ลเปnด-ปnด
ซ)าย-ขวา 
พร)อมอุปกรณ� จํานวน 6 ชุด

 -ใช)ดูดควันขณะเกิด 3.พัดลมท อดูดควัน พร)อม 26,000 26,000 26,000 26,000
อัคคีภัย ท อดูด ขนาดมอเตอร� 

220 v  ขนาด 20 นิ้ว
จํานวน 2 เครื่อง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
59 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อให)การบริการ โตbะสําหรับบริโภคอาหาร ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ศูนย�พัฒนา

สาธารณูโภคและการ ๑๐ ชุดประกอบด)วย  เด็กเล็กชุมชน

บริโภคอาหารของเด็ก โตbะ ๑ ตัว เก)าอี้ ๒ ตัว ท)าวโคตร

ถูกต)องตามสุขลักษณะ โตbะกว)าง ๖๐ ซม. 

ยาว๑๒๐ ซม.  สูง ๖๐ ซม.

เก)าอี้กว)าง ๓๐ ซม. 

ยาว ๑๒๐ ซม. สูง ๓๐ ซม.

60 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อเก็บเอกสารสําคัญ ตู)กระจกบานเลื่อน ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ศูนย�พัฒนา

ของศูนย� ฯ ขนาด ๑,๑๘๕*๔๐*๘๘๐ เด็กเล็กชุมชน

มม.  จํานวน ๒ ใบ ท)าวโคตร

61 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อให)เกิดความสะดวก โตbะคอมพิวเตอร� ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ศูนย�พัฒนา

และเหมาะสม สําหรับ จํานวน1 ชุด ขนาด เด็กเล็กชุมชน

การใช)เครื่อง ๕๐*๘๐*๗๕ ซม. ท)าวโคตร
คอมพิวเตอร�

62 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อเก็บเอกสารสําคัญ ตู)กระจกบานเลื่อน ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ศูนย�พัฒนา

ของศูนย� ฯ ขนาด ๑,๑๘๕*๔๐*๘๘๐ เด็กเล็กชุมชน

บุญนารอบ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
63 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อความสะดวก และ โตbะทํางานครู ระดับ ๑-๒ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ศูนย�พัฒนา

เหมาะสมในการทํางาน พร)อมเก)าอี้ จํานวน ๒ ชุด เด็กเล็กชุมชน

บุญนารอบ

64 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อให)เกิดความสะดวก โตbะคอมพิวเตอร� ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ศูนย�พัฒนา

และเหมาะสม สําหรับ จํานวน๑ ชุด ขนาด เด็กเล็กชุมชน

การใช)เครื่อง ๕๐*๘๐ *๗๕ ซม. บุญนารอบ
คอมพิวเตอร�

65 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อให)บรรยากาศในห)อง พัดลมติดฝาผนัง พร)อม ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ศูนย�พัฒนา

ไม อบอ)าว ติดตั้งขนาด ๑๖ นิ้ว เด็กเล็กชุมชน

จํานวน ๑๐ ตัว หน)าสถานีรถไฟ

66 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อเก็บเอกสารสําคัญ ตู)กระจกบานเลื่อน ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ศูนย�พัฒนา

ของศูนย� ฯ ขนาด ๑,๑๘๕*๔๐*๘๘๐ เด็กเล็กชุมชน

หน)าสถานีรถไฟ

67 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อความสะดวก และ โตbะทํางานครู ระดับ ๑-๒ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ศูนย�พัฒนา

เหมาะสมในการทํางาน พร)อมเก)าอี้ จํานวน ๒ ชุด เด็กเล็กชุมชน

หน)าสถานีรถไฟ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
68 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อให)การบริการ โตbะสําหรับบริโภคอาหาร ๓๓,๖๐๐ - - - ศพด.

สาธารณูปโภคและ ประกอบด)วย โตbะ ๑ ตัว ชุมชนคูขวาง

การบริโภคอาหาร เก)าอี้ ๒ ตัว โตbะขนาด

ของเด็กถูกต)องตาม ๖๐*๑๒๐*๖๐ ซม.

สุขลักษณะ เก)าอี้ขนาด 

๓๐*๑๒๐*๓๐ ซม.
จํานวน ๗ ชุด

69 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อให)บรรยากาศใน พัดลมติดฝาผนัง ๑๕,๔๐๐ - - - ศพด.

ห)องเรียนไม ร)อน อบอ)าว ขนาด  ๑๖  นิ้ว ชุมชนคูขวาง

จํานวน  ๗  ตัว
70 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�วิทยาศาสตร� เพื่อใช)ในการตรวจ ปรอทวัดไข)เด็ก ๔,๐๐๐ - - - ศพด.

หรือการแพทย� สุขภาพประจําวัน ดิจิตอลอินฟาเรด ชุมชนคูขวาง

และการคัดกรองเด็ก แตะหน)าผาก
เจ็บป�วยรายวัน และหู จํานวน 2 อัน

71 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การศึกษา เพื่อใช)ในการจัด โตbะสําหรับนั่งจัดกิจกรรม ๔๑,๐๐๐ - - - ศพด.

การเรียนการสอน การเรียนการสอน ๕ชุด ชุมชนคูขวาง

ประจําห)องเรียน ประกอบด)วย โตbะ๑ตัว 

โตbะขนาด 

๖๐*๑๒๐*๕๐ ซม.
เก)าอี้ ๖ ตัว 

ขนาด ๒๙*๓๐*๕๐ ซม.

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
72 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในการจัดเก็บ ตู)วางสิ่งของ ๖ ช อง - ๑๖,๘๐๐  - - ศพด.

ที่นอนและของใช)ส วนตัว ขนาด ๓๐*๘๐*๙๐ ซม. ชุมชนคูขวาง

ของนักเรียนแต ละคน จํานวน ๖ ตู)

73 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อเก็บเอกสารที่สําคัญ ตู)กระจกบานเลื่อน ๓ ฟุต - ๘,๔๐๐ -  - ศพด.

ของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๑,๑๘๕*๔๐*๘๘๐ มม. ชุมชนคูขวาง

จํานวน ๒ ใบ

74 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟKาและวิทยุ เพื่อเป�นสื่อวีดีทัศน� เครื่องเสียงเคลื่อนที่  - ๔,๕๐๐  -  - ศพด.

ในการจัดการเรียน พร)อมไมโครโฟน ชุมชนคูขวาง

การสอนเพื่อพัฒนา จํานวน ๑ ชุด
ผู)เรียน

75 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)จัดเก็บสิ่งของ ชั้นวางสิ่งของ ๙ ช อง  - - ๑๗,๐๐๐ - ศพด.

เครื่องใช)ส วนตัวของเด็ก ขนาด  ๙๔*๙๔ ซม. ชุมชนคูขวาง

ขนาดช อง  ๓๐*๓๐ ซม.

จํานวน ๔ ชุด

76 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อความสะดวก โตbะทํางานครู ระดับ ๓-๖ -  - ๑๑,๐๐๐ - ศพด.

และเหมาะสมในการ พร)อมเก)าอี้  จํานวน ๒ ชุด ชุมชนคูขวาง

ทํางาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
77 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในการจัดเก็บ Color Block  ๓ ชั้น -  - ๕,๑๐๐ - ศพด.

อุปกรณ�และเอกสาร มีประตูมีกุญแจ  ชุมชนคูขวาง
จํานวน ๖ ใบ

78 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�งานบ)าน เพื่อใช)ในการปฏิบัติงาน อ างซิงค�สแตนเลสชนิด  -  -  - ๙,๙๐๐ ศพด.

งานครัว ให)ถูกสุขลักษณะและ โครงลอย ๒ หลุม ขนาด ชุมชนคูขวาง

เหมาะสมในการล)าง ๑๒๐*๕๐*๗๕ ซม.

ภาชนะรับประทาน
อาหารของนักเรียน

79 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อให)การบริการ โตbะสําหรับบริโภคอาหาร ๑๙,๒๐๐ - - - ศพด.

สาธารณูปโภคและ  ประกอบด)วย การเคหะ

การบริโภคอาหาร โตbะ ๑ ตัว  เก)าอี้ ๒ ตัว

ของเด็กถูกต)องตาม โตbะขนาด ๖๐*๑๒๐*๖๐ ซม.

สุขลักษณะ เก)าอี้ขนาด ๓๐*๑๒๐*๓๐ ซม.

จํานวน ๔ ชุด

80 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อให)บรรยากาศใน พัดลมติดฝาผนัง ๑๓,๒๐๐ - - - ศพด.

ห)องเรียนไม ร)อน อบอ)าว ขนาด  ๑๖  นิ้ว การเคหะ

จํานวน  ๖  ตัว
81 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในการเรียนการสอน กระดานไวด�บอร�ด ๑๖,๐๐๐  -  -  - ศพด.

ประจําห)องเรียน ขนาด ๘๐*120 ซม. การเคหะ

จํานวน ๒ ชุด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
82 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การศึกษา เพื่อใช)ในการจัด โตbะสําหรับนั่งจัดกิจกรรม ๓๒,๘๐๐ - - - ศพด.

การเรียนการสอน การเรียนการสอน ๔ชุด การเคหะ

ประจําห)องเรียน ประกอบด)วย โตbะ๑ตัว 

โตbะขนาด 

๖๐*๑๒๐*๕๐ ซม.
เก)าอี้ ๖ ตัว ขนาด 
๒๙*๓๐*๕๐ ซม.

83 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในการจัดเก็บ ตู)วางสิ่งของ ๖ ช อง - ๑๖,๘๐๐  - - ศูนย�ฯ

ที่นอนและของใช)ส วนตัว ขนาด ๓๐*๘๐*๙๐ ซม. การเคหะ

ของนักเรียนแต ละคน จํานวน ๖ ตู)

84 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อให)บรรยากาศในห)องเรียน พัดลมตั้งพื้น ขนาด ๒๔ นิ้ว - ๔,๔๐๐ - ๔,๔๐๐ ศพด.

ไม ร)อน อบอ)าว และแออัด จํานวน ๒ ตัว การเคหะ

85 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟKาและวิทยุ เพื่อเป�นสื่อวีดีทัศน� เครื่องเสียงเคลื่อนที่  - ๔,๕๐๐  -  - ศพด.

ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ พร)อมไมโครโฟน การเคหะ

พัฒนาผู)เรียน จํานวน ๑ ชุด

86 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)จัดเก็บสิ่งของ ชั้นวางสิ่งของ ๙ ช อง  - - ๑๗,๐๐๐ - ศูนย�ฯ

เครื่องใช)ส วนตัวของเด็ก ขนาด  ๙๔*๙๔ ซม. การเคหะ

ขนาดช อง  ๓๐*๓๐ ซม.

จํานวน ๔ ชุด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
87 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อความสะดวก โตbะทํางานครู ระดับ ๓-๖ -  - ๑๑,๐๐๐ - ศูนย�ฯ

และเหมาะสมในการ พร)อมเก)าอี้  จํานวน ๑ ชุด การเคหะ
ทํางาน

88 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อให)เกิดความสะดวก โตbะคอมพิวเตอร� - - ๑,๘๐๐ ศูนย�ฯ

และเหมาะสมสําหรับ ขนาด ๕๐*๘๐*๗๕ ซม. การเคหะ

การใช)เครื่องคอมพิวเตอร� จํานวน ๑ ชุด

89 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�งานบ)านงานครัว เพื่อใช)ในการปฏิบัติงาน อ างซิงค�สแตนเลสชนิด  -  -  - ๙,๙๐๐ ศูนย�ฯ

ให)ถูกสุขลักษณะและ โครงลอย ๒ หลุม ขนาด การเคหะ

เหมาะสมในการล)าง ๑๒๐*๕๐*๗๕ ซม.

ภาชนะรับประทาน
อาหารของนักเรียน

90 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อให)เกิดความสะดวก โตbะคอมพิวเตอร� พร)อม 3,500 3,500 3,500 3,500 ศพด.ชุมชน

และปลอดภัยในการใช) เก)าอี้จํานวน 1 ชุด วัดหัวอิฐ

เครื่องคอมพิวเตอร� ขนาด  50*80*75ซม

91 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในการจัดเก็บที่ ตู)วางสิ่งของ  10  ช อง 5,000 5,000 5,000 5,000 ศพด.ชุมชน

นอนและของใช)ส วนตัว ขนาด  30*80*90ซม. วัดหัวอิฐ

ของนักเรียนแต ละคน จํานวน  4  ตู)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
92 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อเก็บเอกสารสําคัญ ตู)ใส เอกสาร ขนาด 5,000 5,000 5,000 5,000 ศพด.ชุมชน

ของศูนย� ฯ  1,185*40*880 มม วัดหัวอิฐ

  จํานวน 1 ใบ

93 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�งานบ)าน เพื่อใช)ในการปฏิบัติงาน อ างซิ้งค�ล)างจานสแตนเลส 10,000 10,000 10,000 10,000 ศพด.ชุมชน

งานครัว ให)ถูกสุขลักษณะและ ชนิดโครงลอย  2  หลุม ตลาดหัวอิฐ

และเหมาะสมในการ ขนาด  120*50*75ซม.

ล)างภาชนะรับประทาน

อาหารของนักเรียน

94 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�งานบ)าน เพื่อใช)ในการขยายเสียง เครื่องเสียงเคลื่อนที่ 5,000 5,000 5,000 5,000 ศพด.ชุมชน

งานครัว พร)อมไมโครโฟน ตลาดหัวอิฐ

95 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อเก็บเอกสารสําคัญ ตู)ใส เอกสาร ขนาด 5,000 5,000 5,000 5,000 ศพด.ชุมชน

ของศูนย� ฯ  1,185*40*880 มม ตลาดหัวอิฐ

  จํานวน 1 ใบ
96 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อให)การบริการ โตbะสําหรับบริโภคอาหาร 50,000 50,000 50,000 50,000 ศูนย�พัฒนา

สาธารณูโภคและการ 10ชุดประกอบด)วย  เด็กเล็กชุมชน

บริโภคอาหารของเด็ก โตbะ 1 ตัว เก)าอี้ 2 ตัว ตากสิน-ชะเมา

ถูกต)องตามสุขลักษณะ โตbะกว)าง 60 ซม. 

ยาว120 ซม. สูง 60 ซม.

เก)าอี้กว)าง 30 ซม. 

ยาว 120 ซม. สูง 30 ซม.

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
97 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อให)มีความสะดวกและ โตbะคอมพิวเตอร�จํานวน1ชุด 2,000 2,000 2,000 2,000 ศูนย�พัฒนา

เหมาะสมในการใช)คอม ขนาด50*80*75ซม. เด็กเล็กชุมชน

98 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)จัดเก็บสิ่งของ ชั้นวางสิ่งของ 4,500 4,500 4,500 4,500 ศูนย�พัฒนา

เครื่องใช)ส วนตัวของเด็ก ขนาด 94*94 ซม. เด็กเล็กชุมชน

ขนาดช อง 30*30 ซม. ตากสิน-ชะเมา
จํานวน1ชุด

99 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อเก็บเอกสารสําคัญ ตู)กระจกบานเลื่อน 10,000 10,000 10,000 10,000 ศูนย�พัฒนา

ของศูนย� ฯ ขนาด 1,185*40*880 เด็กเล็กชุมชน

มม.  จํานวน 2 ใบ ท าโพธิ์

100 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อให)บรรยากาศ พัดลมติดฝาผนัง ขนาด 14,000 14,000 14,000 14,000 ศพด.

ในห)อง ไม ร)อนอบอ)าว 16 นิ้ว จํานวน 6 ตัว ชุมชนท าโพธิ์

101 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อให)การบริการ โตbะสําหรับบริโภคอาหาร 53,000 53,000 53,000 53,000 ศูนย�พัฒนา

สาธารณูโภคและการ 11 ชุดประกอบด)วย  เด็กเล็กชุมชน

บริโภคอาหารของเด็ก โตbะ 1 ตัว เก)าอี้ 2 ตัว ท าโพธิ์

ถูกต)องตามสุขลักษณะ โตbะกว)าง 60 ซม. 

ยาว120 ซม. สูง 60 ซม.

เก)าอี้กว)าง 30 ซม. 

ยาว 120 ซม. สูง 30 ซม.

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
102 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�โฆษณา เพื่อใช)เป�นสื่อการเรียน สื่อวีดีทัศน�เพื่อการเรียนรู)  15,000 15,000 15,000 15,000 ศูนย�พัฒนา

และเผยแพร การสอนให)มี (สมาททีวี  32 นิ้ว) เด็กเล็กชุมชน

ประสิทธิภาพสูงขึ้น จํานวน 2 เครื่อง ทุ งจีน

103 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อให)เกิดความสะดวก โตbะคอมพิวเตอร� 2,000 2,000 2,000 2,000 ศูนย�พัฒนา

และเหมาะสม สําหรับ จํานวน 1 ชุด ขนาด เด็กเล็กชุมชน

การใช)เครื่อง 50*80 *75 ซม. ทุ งจีน
คอมพิวเตอร�

104 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อเก็บเอกสารสําคัญ ตู)กระจกบานเลื่อน 4,500 4,500 4,500 4,500 ศูนย�พัฒนา

ของศูนย� ฯ ขนาด 1,185*40*880 เด็กเล็กชุมชน

มม.  จํานวน 1 ใบ ทุ งจีน

105 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟKา เพื่อเป�นสื่อวีดีทัศน� เครื่องเสียงเคลื่อนที่ 5,000 5,000 5,000 5,000 ศูนย�พัฒนา

และวิทยุ ในการจัดการเรียนรู) พร)อมไมโครโฟน เด็กเล็กชุมชน

พัฒนาผู)เรียน ทุ งจีน

106 แผนการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อให)บรรยากาศ พัดลมติดฝาผนัง 11,000 11,000 11,000 11,000 ศพด.บุญพาสันติ

ในห)องไม ร)อนอบอ)าว ขนาด 16 นิ้ว

จํานวน 5 ตัว

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
107 แผนการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อเก็บเอกสารสําคัญ ตู)กระจกบานเลื่อน 5,000 5,000 5,000 5,000 ศพด.บุญพาสันติ

ของศูนย�ฯ ขนาด1,185x40x880 มม.

จํานวน 1 ใบ

108 แผนการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อให)มีโตbะวาง โตbะวาง 1,800 1,800 1,800 1,800 ศพด.บุญพาสันติ

คอมพิวเตอร�ที่ศูนย�เด็ก คอมพิวเตอร� จํานวน1ชุด

เล็กและสะดวกในการ

ใช)งาน

109 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�งานบ)าน เพื่อการปฏิบัติงานที่ถูก อ างซิงค�สเตนเลสชนิดโครง 10,000 10,000 10,000 10,000 ศูนย�พัฒนา

งานครัว สุขลักษณะและ ลอย 2 หลุม ขนาด เด็กเล็ก

เหมาะสมในการล)าง 120*50*75 ซม. ประตูลอด

ภาชนะรับประทาน
อาหารของนักเรียน

110 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อให)การบริการ โตbะสําหรับบริโภคอาหาร 25,000 25,000 25,000 25,000 ศูนย�พัฒนา

สาธารณูโภคและการ 5 ชุดประกอบด)วย  เด็กเล็ก

บริโภคอาหารของเด็ก โตbะ 1 ตัว เก)าอี้ 2 ตัว ประตูลอด

ถูกต)องตามสุขลักษณะ โตbะกว)าง 60 ซม. 

ยาว120 ซม.  สูง 60 ซม.

เก)าอี้กว)าง 30 ซม. 

ยาว 120 ซม. สูง 30 ซม.

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
111 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อให)บรรยากาศ พัดลมติดฝาผนัง ขนาด 14,000 14,000 14,000 14,000 ศพด.

ในห)อง ไม ร)อนอบอ)าว 16 นิ้ว จํานวน 6 ตัว ประตูลอด

112 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อให)การบริการ โตbะสําหรับบริโภคอาหาร 48,000 48,000 48,000 48,000 ศูนย�พัฒนา

สาธารณูโภคและการ 10ชุดประกอบด)วย  เด็กเล็กชุมชน

บริโภคอาหารของเด็ก โตbะ 1 ตัว เก)าอี้ 2 ตัว เพชรจริก

ถูกต)องตามสุขลักษณะ โตbะกว)าง 60 ซม. 

ยาว120 ซม.  สูง 60 ซม.

เก)าอี้กว)าง 30 ซม. 

ยาว 120 ซม. สูง 30 ซม.

113 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อให)บรรยากาศ พัดลมติดฝาผนัง ขนาด 8,800 8,800 8,800 8,800 ศพด.

ในห)อง ไม ร)อนอบอ)าว 16  นิ้ว จํานวน 4 ตัว เพชรจริก
114 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อเก็บเอกสารสําคัญ ตู)กระจกบานเลื่อน 4,200 4,200 4,200 4,200 ศูนย�พัฒนา

ของศูนย� ฯ ขนาด 1,185*40*880 เด็กเล็กชุมชน

มม.  จํานวน 1 ใบ เพชรจริก
115 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อให)เด็กศูนย�พัฒนา โตbะ-เก)าอี้ สําหรับบริโภค 20,000 20,000 20,000 20,000 ศพด.ศาลามีชัย

เด็กเล็ก มีโตbะ-เก)าอี้ อาหาร 4 ชุด ประกอบ

บริโภคอาหารของเด็ก ด)วย โตbะ 1 ตัว เก)าอี้ 

ถูกต)องตามสุขลักษณะ 2 ตัว โตbะ ขนาด 

60x120x 60 ซม.

เก)าอี้ ขนาด 
30x120x30 ซม. 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
116 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อให)เด็กศูนย�พัฒนา พัดลมติดฝาผนัง 14,000 14,000 14,000 14,000 ศพด.ศาลามีชัย

เด็กเล็กมีพัลม ทําให) ขนาด 16 นิ้ว  

บรรยากาศในห)องเรียน จํานวน 6 ตัว

ไม ร)อนอบอ)าว

117 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อให)เด็กศูนย�พัฒนา ตู)เอกสาร กระจก 10,000 10,000 10,000 10,000 ศพด.ศาลามีชัย

เด็กเล็กมีตู)เพือเก็บ บานเลื่อน ขนาด 

เอกสารต าง ๆ ของศูนย�ฯ 1,185*40*880 มม.

จํานวน 2  ใบ

118 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อให)เด็กศูนย�พัฒนา โตbะคอมพิวเตอร�  พร)อม 3,500 3,500 3,500 3,500 ศพด.ศาลามีชัย

เด็กเล็กมีโตbะที่เหมาะสม เก)าอี้จํานวน 1 ชุด ขนาด

สําหรับการใช)เครื่อง 50*80 *75 ซม.

คอมพิวเตอร�

119 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�โฆษณา เพื่อใช)เป�นสื่อการเรียน สื่อวีดีทัศน�เพื่อการเรียนรู)  15,000 15,000 15,000 15,000 ศพด.ศาลามีชัย

และเผยแพร การสอนให)มีประสิทธิภาพ (สมาททีวี  32 นิ้ว) 

สูงขึ้น จํานวน 1 เครื่อง

120 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟKา เพื่อเป�นสื่อวีดีทัศน� เครื่องเสียงเคลื่อนที่  4,800 4,800 4,800 4,800 ศพด.ศาลามีชัย

และวิทยุ ในการจัดการเรียนรู) พร)อมไมโครโฟน  

พัฒนาผู)เรียน จํานวน 1  ชุด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
121 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�โฆษณา เพื่อใช)เป�นสื่อการเรียน สื่อวีดีทัศน�เพื่อการเรียนรู)  15,000 15,000 15,000 15,000 ศูนย�พัฒนา

และเผยแพร การสอนให)มี (สมาททีวี  32 นิ้ว) เด็กเล็กชุมชน

ประสิทธิภาพสูงขึ้น จํานวน 2 เครื่อง ไสเจริญ

122 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อให)เด็กได)มีโตbะนั่งทํา โตbะสําหรับนั่งทํากิจกรรม 40,000 40,000 40,000 40,000 ศูนย�พัฒนา

กิจกรรมในชั้นเรียนและ การเรียนการสอน4 ชุด  เด็กเล็กชุมชน

เรียนรู)ผ านการเล น ประกอบด)วย โตbะ  1 ตัว  ไสเจริญ

เก)าอี้ 6 ตัว   

โตbะขนาด60*120*50*ซม.

เก)าอี้ขนาด29*30*50 ซม. 

123 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อให)เกิดความสะดวก โตbะคอมพิวเตอร� 2,000 2,000 2,000 2,000 ศูนย�พัฒนา

และเหมาะสม สําหรับ จํานวน 1 ชุด ขนาด เด็กเล็กชุมชน

การใช)เครื่อง 50*80 *75 ซม. ไสเจริญ

คอมพิวเตอร�

124 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อเก็บเอกสารสําคัญ ตู)กระจกบานเลื่อน 4,500 4,500 4,500 4,500 ศูนย�พัฒนา

ของศูนย� ฯ ขนาด 1,185*40*880 เด็กเล็กชุมชน

มม.  จํานวน 1 ใบ ไสเจริญ

50*80 *75 ซม.

125 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�โฆษณา เพื่อเป�นสื่อวีดีทัศน� เครื่องเสียงเคลื่อนที่ 5,000 5,000 5,000 5,000 ศูนย�พัฒนา

และเผยแพร ในการจัดการเรียนรู) พร)อมไมโครโฟน เด็กเล็กชุมชน

พัฒนาผู)เรียน ไสเจริญ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
126 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อความสะดวกและ โตbทํางานครูระดับ 3-6 9,000 9,000 9,000 9,000 ศูนย�พัฒนา

เหมาะสมในการทํางาน พร)อมเก)าอี้จํานวน 1 ชุด เด็กเล็กชุมชน

ไสเจริญ
127 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�งานบ)าน เพื่อใช)ในการปฏิบัติงาน อ างซิงค�สแตนเลส ๙,๙๐๐ ๙,๙๐๐ ๙,๙๐๐ ๙,๙๐๐ ศพด.

งานครัว ให)ถูกสุขลักษณะและ ชนิดโครงลอย  ๒  หลุม ชุมชนสารีบุตร

เหมาะสมในการล)าง ขนาด ๑๒๐*๕๐*๗๕ ซม.

ภาชนะรับประทาน จํานวน ๑ ชุด

อาหารของนักเรียน
128 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อให)บรรยากาศใน พัดลมติดฝาผนัง ๖,๖๐๐ ๖,๖๐๐ ๖,๖๐๐ ๖,๖๐๐ ศพด.

ห)องเรียนไม ร)อน อบอ)าว ขนาด  ๑๖  นิ้ว ชุมชนสารีบุตร

จํานวน  ๓  ตัว

129 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)จัดเก็บสิ่งของ ชั้นวางสิ่งของ ๙ ช อง ๔,๒๕๐ ๔,๒๕๐ ๔,๒๕๐ ๔,๒๕๐ ศพด.

เครื่องใช)ส วนตัวของเด็ก ขนาด  ๙๔*๙๔ ซม. ชุมชนสารีบุตร

ขนาดช อง  ๓๐*๓๐ ซม.

จํานวน ๑ ชุด

130 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อให)การบริการสาธารณูปโภค โตbะสําหรับบริโภคอาหาร ๑๔,๔๐๐ ๑๔,๔๐๐ ๑๔,๔๐๐ ๑๔,๔๐๐ ศพด.

และการบริโภคอาหารของเด็ก  ประกอบด)วย ชุมชนสารีบุตร

ถูกต)องตามสุขลักษณะ โตbะ ๑ ตัว  เก)าอี้ ๒ ตัว

โตbะขนาด ๖๐*๑๒๐*๖๐ ซม.

เก)าอี้ขนาด ๓๐*๑๒๐*๓๐ ซม.

จํานวน ๓ ชุด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
131 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อความสะดวก โตbะทํางานครู ระดับ ๓-๖ ๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ ศพด.

และเหมาะสมในการทํางาน พร)อมเก)าอี้  จํานวน ๑ ชุด ชุมชนสารีบุตร

132 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในการจัดเก็บที่นอน ตู)วางสิ่งของ ๖ ช อง ๕,๖๐๐ ๕,๖๐๐ ๕,๖๐๐ ๕,๖๐๐ ศพด.

และของใช)ส วนตัว ขนาด ๓๐*๘๐*๙๐ ซม. ชุมชนสารีบุตร

ของนักเรียนแต ละคน จํานวน ๒ ตู)

133 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อเก็บเอกสารที่สําคัญ ตู)กระจกบานเลื่อน ๓ ฟุต ๔,๒๐๐ ๔,๒๐๐ ๔,๒๐๐ ๔,๒๐๐ ศพด.

ของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๑,๑๘๕*๔๐*๘๘๐ มม. ชุมชนสารีบุตร

จํานวน ๑ ใบ

134 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อให)การบริการ โตbะสําหรับบริโภคอาหาร 30,000 30,000 30,000 30,000 ศูนย�พัฒนา

สาธารณูโภคและการ 6 ชุดประกอบด)วย  เด็กเล็ก

บริโภคอาหารของเด็ก โตbะ 1 ตัว เก)าอี้ 2 ตัว เทศบาล 1

ถูกต)องตามสุขลักษณะ โตbะกว)าง 60 ซม. 

ยาว120 ซม. สูง 60 ซม.

เก)าอี้กว)าง 30 ซม. 

ยาว 120 ซม. สูง 30 ซม.

135 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อให)บรรยากาศ พัดลมติดฝาผนัง ขนาด 15,000 15,000 15,000 15,000 ศูนย�พัฒนา

ในห)อง ไม ร)อนอบอ)าว 16  นิ้ว จํานวน 6 ตัว เด็กเล็ก ท.1

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
136 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อเก็บเอกสารสําคัญ ตู)กระจกบานเลื่อน 5,000 5,000 5,000 5,000 ศูนย�พัฒนา

ของศูนย� ฯ ขนาด 1,185*40*880 เด็กเล็ก

มม.  จํานวน 1 ใบ เทศบาล 1
137 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อให)การบริการ โตbะสําหรับบริโภคอาหาร 30,000 30,000 30,000 30,000 ศูนย�พัฒนา

สาธารณูโภคและการ 6 ชุดประกอบด)วย  เด็กเล็ก

บริโภคอาหารของเด็ก โตbะ 1 ตัว เก)าอี้ 2 ตัว เทศบาล 2

ถูกต)องตามสุขลักษณะ โตbะกว)าง 60 ซม. 

ยาว120 ซม. สูง 60 ซม.

เก)าอี้กว)าง 30 ซม. 

ยาว 120 ซม. สูง 30 ซม.

138 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อให)บรรยากาศ พัดลมติดฝาผนัง ขนาด 10,000 10,000 10,000 10,000 ศูนย�พัฒนา

ในห)อง ไม ร)อนอบอ)าว 16  นิ้ว จํานวน 4 ตัว เด็กเล็ก ท.2
139 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อเก็บเอกสารสําคัญ ตู)กระจกบานเลื่อน 5,000 5,000 5,000 5,000 ศูนย�พัฒนา

ของศูนย� ฯ ขนาด 1,185*40*880 เด็กเล็ก

มม.  จํานวน 1 ใบ เทศบาล 2
140 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อให)การบริการ โตbะสําหรับบริโภคอาหาร 30,000 30,000 30,000 30,000 ศูนย�พัฒนา

สาธารณูโภคและการ 6 ชุดประกอบด)วย  เด็กเล็ก

บริโภคอาหารของเด็ก โตbะ 1 ตัว เก)าอี้ 2 ตัว เทศบาล 3

ถูกต)องตามสุขลักษณะ โตbะกว)าง 60 ซม. 

ยาว120 ซม.  สูง 60 ซม.

เก)าอี้กว)าง 30 ซม. 

ยาว 120 ซม. สูง 30 ซม.

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
141 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อให)บรรยากาศ พัดลมติดฝาผนัง ขนาด 10,000 10,000 10,000 10,000 ศูนย�พัฒนา

ในห)อง ไม ร)อนอบอ)าว 16  นิ้ว จํานวน 4 ตัว เด็กเล็ก ท.3

142 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อเก็บเอกสารสําคัญ ตู)กระจกบานเลื่อน 5,000 5,000 5,000 5,000 ศูนย�พัฒนา
ของศูนย� ฯ ขนาด 1,185*40*880 เด็กเล็ก

มม.  จํานวน 1 ใบ เทศบาล 3

143 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อให)การบริการ โตbะสําหรับบริโภคอาหาร 45,000 45,000 45,000 45,000 ศูนย�พัฒนา
สาธารณูโภคและการ 9 ชุดประกอบด)วย  เด็กเล็ก
บริโภคอาหารของเด็ก โตbะ 1 ตัว เก)าอี้ 2 ตัว เทศบาล 4
ถูกต)องตามสุขลักษณะ โตbะกว)าง 60 ซม. 

ยาว120 ซม.  สูง 60 ซม.

เก)าอี้กว)าง 30 ซม. 
ยาว 120 ซม. สูง 30 ซม.

144 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อให)บรรยากาศ พัดลมติดฝาผนัง ขนาด 10,000 10,000 10,000 10,000 ศูนย�พัฒนา
ในห)อง ไม ร)อนอบอ)าว 16  นิ้ว จํานวน 4 ตัว เด็กเล็ก ท.4

145 แผนงานการศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อเก็บเอกสารสําคัญ ตู)กระจกบานเลื่อน 5,000 5,000 5,000 5,000 ศูนย�พัฒนา
ของศูนย� ฯ ขนาด 1,185*40*880 เด็กเล็ก

มม.  จํานวน 1 ใบ เทศบาล 4

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
146 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อพัฒนาห)องโสต 1. เครื่องปรับอากาศ 226,000  -  -  - รร.เทศบาล

ทัศนศึกษาให)พร)อมใช) ขนาด 36000BTU วัดท าโพธิ์

และเอื้อต อบรรยากาศ จํานวน 5 เครื่อง

การเรียนรู)ของผู)เรียน 2. เครื่องปรับอากาศ

ขนาด 18000BTU

จํานวน 1 เครื่อง

147 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อจัดซือเก)าอี้ จัดซื้อป�งบประมาณ

พลาสติกให)นักเรียนใช) ป� 2561 จํานวน 300ตัว 66,000 44,000 44,000 44,000 รร.เทศบาล

นั่งเพื่อร วมกิจกรรม ป� 2562 จํานวน 200ตัว วัดท าโพธิ์

ต างๆที่โรงเรียนจัดขึ้น ป� 2563 จํานวน 200ตัว

ป� 2564 จํานวน 200ตัว

148 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การศึกษา เพื่อจัดซื้อโตbะเก)าอี้ให) โตbะเก)าอี้นักเรียนขาเหล็ก 320,000 320,000 320,000 320,000 รร.เทศบาล

เพียงพอแก ผู)เรียนในแต แบบ A4 มัธยม วัดท าโพธิ์

ละป� ขนาดโตbะ

60x40x75 ซม. (กว)างxลึกxสูง)

ขนาดเก)าอี้

40x42x81 ซม. (กว)างxลึกxสูง)

จํานวน 200 ชุด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
149 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน 1. เพื่อเพิ่มความสะดวก เครื่องปรับอากาศ 179,200 179,200 179,200 179,200 รร.เทศบาล

กิจกรรมโฮมรูม ขนาด 36000BTU วัดท าโพธิ์

2. เพื่อรองรับการประชุม จํานวน 4 เครื่อง

และการจัดกิจกรรมต างๆ พัดลมโคจร

ของนักเรียน จํานวน 16 เครื่อง

150 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การศึกษา เพื่อใช)ในการจัดการเรียน ชุดโตbะ-เก)าอี้ไม)นักเรียน 316,000        316,000       316,000        316,000       โรงเรียน
การสอนของครูและ A4 มอก. ระดับประถม วัดท)าวโคตร
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ศึกษา จํานวน 200 ชุด

วัดท)าวโคตร

151 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟKาและ เพื่อดูแดความปลอดภัย ติดตั้งกล)องโทรทัศน� 264,000        264,000       264,000        264,000       โรงเรียน

วิทยุ และเป�นการปKองกัน วงจรปnดชนิดไอพี แบบ วัดท)าวโคตร

การเกิดเหตุการณ� อินฟาเรดติดตั้งภายนอก

อันไม พึงประสงค� อาคาร จํานวน 12 ชุด

ในอนาคตของนักเรียน ชุดละ 22,000 บาท

และบุคลากรของโรงเรียน

152 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในการจัด จัดซื้อเก)าอี้พลาสติก 40,000          40,000         40,000          40,000          โรงเรียน

กิจกรรมต าง ๆ ของ อย างดี (หนา) จํานวน วัดท)าวโคตร

โรงเรียนและเพื่อให) 200 ตัว

บริการชุมชนเนื่องใน

โอกาสต างๆ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
153 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อใช)สําหรับการเรียน จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� 300,000        300,000       300,000        300,000       โรงเรียน

การสอนของนักเรียน สําหรับสํานักงาน วัดท)าวโคตร

โรงเรียนเทศบาลวัด จอขนาดไม น)อยกว า

ท)าวโคตร 18 นิ้ว จํานวน 20 เครื่อง

เครื่องละ 15,000 บาท

154 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟKาและ เพื่อใช)ในการจัดกิจกรรม  - เครื่องขยายเสียง 60,000          60,000         60,000          60,000          โรงเรียน

วิทยุ ต างๆของโรงเรียนและ (Power Mixer) จํานวน วัดท)าวโคตร

เพื่อการบริการชุมชน 1 ตัว 45,000 บาท

เนื่องในโอกาสต างๆ  - ไมโครโฟนแบบไร)

สาย จํานวน 1 ชุด

15,000 บาท
155 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ก อสร)าง เพื่อความสะดวงกในการ รถเข็นขยะ จํานวน 2 18,000          18,000         18,000          18,000          โรงเรียน

ขนถ ายขยะและเพื่อความ คัน คันละ 9,000 บาท วัดท)าวโคตร

สะอาดสวยงามและ
ปลอดมลพิษของบริเวณ

โรงเรียน

156 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�งานบ)าน เพื่อให)นักเรียนและ เครื่องทําน้ําเย็นแบบ 45,000          45,000         45,000          45,000          โรงเรียน

งานครัว บุคลากรมีน้ําดื่มน้ําใช)ที่ 6 กbอก พร)อมเครื่อง วัดท)าวโคตร
สะอาดและเพียงพอ กรองน้ํา จํานวน 5 เครื่อง

เครื่องละ 9,000 บาท

(พร)อมติดตั้ง)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
157 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน 1. เพื่อติดตั้งเพิ่มเติม เครื่องปรับอากาศแบบ 126,000        126,000       126,000        126,000       โรงเรียน

ณ ห)องประชุมโรงเรียน แยกส วน ชนิดติดผนัง วัดท)าวโคตร
จํานวน 1 เครื่อง (มีระบบฟอกอากาศ)
2. เพื่อติดตั้งเพิ่มเติม ขนาด 18,000 บีทียู
ณ ห)องคอมพิวเตอร� พร)อมติดตั้ง
จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 6 เครื่อง
3. เพื่อติดตั้ง ณ ห)อง เครื่องละ 21,000 บาท
สมุดโรงเรียน  จํานวน
2 เครื่อง
4. เพื่อติดตั้งเพิ่มเติม
ณ ห)องธุรการ จํานวน
2 เครื่อง

158 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อทดแทนเก)าอี้ที่ชํารุด จัดซื้อเก)าอี้ล)อเลื่อน 50,000          50,000         50,000          50,000          โรงเรียน
ตัวละ 2,500 บาท วัดท)าวโคตร
จํานวน 20 ตัว

159 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อจัดทําสถานที่ เครื่องปรับ 150,000 150,000 150,000 150,000 เทศบาล
ส วนขยายในด)าน 1 ห)องอากาศขนาด (นานาชาติ)
ต างๆเพื่อเอื้อ จํานวน 2 เครื่อง
ประโยชน�ต อการจัด 32,000 BTU
การเรียนรู)และเป�น ห)องพระพุทธศาสนามี
โรงเรียนมาตรฐาน เครื่องปรับอากาศ
สากล ขนาด 30,000 BTU

จํานวน 2 เครื่อง
รวม 4 เครื่อง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
160 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�โฆษณาและ เพื่อปรับปรุงห)อง  - เครื่องฉายภาพสาม 1,080,000 1,100,000 1,210,000 1,331,000 รร.สาธิตเทศบาล

เผยแพร วิทยาศาสตร� มิติ(Vitualization) วัดเพชรจริก
จํานวน 9 ห)อง จํานวน  9 เครื่อง 
ให)มีบรรยากาศน าเรียน 225,000 บาท

 - เครื่องถ ายทอด
สัญญาณจาก
คอมพิวเตอร�ขึ้นจอภาพ 
(Projector) 
จํานวน  9 เครื่อง  
540,000 บาท 

ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  - เครื่องคอมพิวเตอร�
โนbตบุbค (Laptop 
Computer)   
จํานวน 9 เครื่อง 
315,000 บาท

161 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน     - เพื่อพัฒนา ปรับปรุง  - เครื่องปรับอากาศแบบ 200,000 220,000 242,000 266,000 รร.สาธิตเทศบาล
ซ อมแซมห)องประชุม แขวนใต)ฝKาขนาด 48,000 วัดเพชรจริก
เพชรพรรณรายสําหรับการ BTU จํานวน 2 เครื่อง
ประชุม ของนักเรียนและครู              140,000 บาท     

ครุภัณฑ�ไฟฟKาและวิทยุ  - เพื่อให)ห)องประชุมปลอดภัย   - เครื่องขยายเสียง       
และพร)อมใช)งาน               (Power Mixer) 
 - เพื่อให)การดําเนินงานต างๆ จํานวน 1 ต)ว 45,000 บาท 

ของโรงเรียนเป�นไปอย างมี  - ไมโครโฟนแบบไร)สาย
ประสิทธิภาพ จํานวน 1 ชุด  15,000 บาท 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
162 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ดนตรี  - เพื่อส งเสริมสุนทรีย  - คีย�บอร�ด จํานวน 1 ชิ้น 200,000 220,000 242,000 266,200 รร.สาธิตเทศบาล

และนาฏศิลป1 ภาพทางด)านดนตรีสําหรับครู 37,000 บาท         วัดเพชรจริก
และนักเรียน  - กีตาร�ไฟฟKา จํานวน 1 ชิ้น 

 - เพื่อฝ¡กฝนให)นักเรียนมี 22,000 บาท         

ความสามารถและทักษะในการ  - กีตาร�เบส จํานวน 1 ชิ้น

บรรเลงเพลงลูกกรุง และเพลง 14,500 บาท         

ลูกทุ ง    - ขาตั้งคีย�บอร�ดอลูมิเนียม

 - เพื่อส งเสริมให)นักเรียนมี จํานวน 1 ชิ้น  2,200 บาท

ประสบการณ�ในการนํา  - กลองไฟฟKา จํานวน 1 ชุด 

ความสามารถด)านดนตรีออก 32,000 บาท    

แสดงในงานต างๆ  - ตู)กีตาร� จํานวน  1 ตู)     

 - เพื่อส งเสริมให)นักเรียนได) 8,500 บาท           

ใช)เวลาว างให)เกิดประโยชน�  - ตู)คีย�บอร�ด  จํานวน 3 ตู)

16,200 บาท      

 - ลําโพงกลอง  

จํานวน 1 ตู) 9,000 บาท   

 - กระเดื่องเดี่ยว  

จํานวน 1 ชิ้น 1,800 บาท 

 - กลองไฟฟKาแบบมีซาวน� 

(เพอคัสชั่น) จํานวน 1 ชุด 

30,000 บาท

 - Guitar Multiple Effects 

จํานวน 1 ชิ้น 14,000 บาท

งบประมาณและที่ผ�านมา
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 - ไม)กลอง (คู ) จํานวน 2 คู   

400 บาท

 - สายแจbค 6 M. สายถัก 

จํานวน 6 เส)น 3,000 บาท

 - ขาตั้งกีตาร� จํานวน 2 อัน 

700 บาท

 - แสตนโน)ต ใหญ  

จํานวน 11 ชิ้น 6,600 บาท

 - ขาตั้งไมค� จํานวน 3 ขา 

1,800 บาท

 - หัวจับไมค� จํานวน 3 อัน 

300 บาท

163 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ดนตรี  - เพื่อเป�นการส งเสริมและ  - เครื่องแบบวงโยธวาทิต  200,000 220,000 242,000 266,200 รร.สาธิตเทศบาล
และนาฏศิลป1 เตรียมการล วงหน)าในเรื่องการ จํานวน 50 ชุด วัดเพชรจริก

จัดซื้ออุปกรณ�และเครื่องดนตรี 150,000  บาท             

 - เพื่อเป�นการให)บริการ  - แตรทรัมเป�ต

เบื้องต)นกับนักเรียนที่ไป จํานวน 2 ตัว 50,000 บาท

ประชาสัมพันธ�และสร)าง

ชื่อเสียงให)กับทางโรงเรียน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

164 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน 1. เพื่อปKองกันและรักษา 1. ติดตั้งกล)อง CCTV 30,000 30,000 30,000 30,000 โรงเรียนเทศบาล

ความปลอดภัยต อชีวิต มุมที่สามารถเฝKาระวัง วัดมเหยงคณ�

และทรัพย�สินของนักเรียน พฤติกรรมของนักเรียน

คณะครู บุคลากร และทรัพย�สินของ

ผู)ปกครองที่เข)ามาติดต อ ทางราชการได)ตลอด

ราชการและทรัพย�สิน เวลา

ทางราชการ 2. ติดตั้งกล)องวงจรปnด

2. เพื่อเฝKาระวังพฤติกรรม CCTV เพิ่มขึ้น 10 จุด

ของนักเรียน ในโรงเรียน

ที่ไม พึงประสงค�ในโรงเรียน อาคารอนุบาล (2 จุด)

3. เฝKาระวังและรักษา อาคารเรียน 1 (4 จุด)

ความปลอดภัยทรัพย�สิน อาคารเรียน 2 (4 จุด)

ทางราชการกลางคืน 3. กล อง CCTV ขนาด HD

ระบบ AHD ฮาดร�ดดิส

ขนาด  4TB หัวต อ BNC

FTYPB ความละเอียด

1.3 Mp

งบประมาณและที่ผ�านมา
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
165 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�โฆษณา 1. เพื่อติดตั้ง 1. ติดตั้งสื่อมัลติมีเดีย 720,000 720,000 720,000 720,000 โรงเรียนเทศบาล

และเผยแพร สื่อมัลติมิเดียประจํา ประกอบด)วย TV วัดมเหยงคณ�

ห)องเรียนระดับ จอแบนขนาด

ประฐมวัย 36 นิ้ว พร)อมเครื่อง

และประถมศึกษา เล น DVD จํานวน

2. คณะครูใช)สื่อ 36 เครื่อง ประจํา

มัลติมีเดียในการจัด ในห)องเรียน 36 ห)อง

การเรียนรู)เพื่อพัฒนา

ผู)เรียนทุกกลุ มสาระ
166 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน 1. เพื่อจัดซื้อโตbะ 1. จัดซื้อโตbะ 150,000 150,000 150,000 150,000 โรงเรียนเทศบาล

เก)าอี้ให)กับนักเรียน เก)าอี้นักเรียน วัดมเหยงคณ�

แต ละห)องเรียน จํานวน 100 ชุด

2. เพื่อให)นักเรียน ชุดละ 1,500 บาท 

มีโตbะ เก)าอี้ใช)อย าง

พอเพียง
167 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน 1. เพื่อจัดซื้อโตbะ 1. จัดซื้อโตbะ 35,000 35,000 35,000 35,000 โรงเรียนเทศบาล

เก)าอี้ปฏิบัติงานครู เก)าอี้ปฏิบัติงาน วัดมเหยงคณ�

และบุคลากร ของครูและบุคลากร

จํานวน 10 ชุด จํานวน 10 ชุด

2. เพื่อให)คณะครู ชุดละ 3,500 บาท

และบุคลากรมีโตbะ

ปฏิบัติงานใช)อย าง

เพียงพอ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
168 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน 1. เพื่อจัดซื้อเครื่อง 1. จัดซื้อเครื่อง 105,000 105,000 105,000 105,000 โรงเรียนเทศบาล

ปรับอากาศห)องพิเศษ ปรับอากาศ วัดมเหยงคณ�
2. ห)องพิเศษมีเครื่อง ติดตั้งห)องพิเศษ
ปรับอากาศใช)เพียงพอ จํานวน 3 เครื่อง

ขนาด 35,000 บีทียู
169 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน 1. เพื่อจัดซื้อพัดลม 1. จัดซื้อพัดลมติดผนัง 44,000 44,000 44,000 44,000 โรงเรียนเทศบาล

ติดตั้งผนังชั้นดาดฟKา ขนาด 3 ใบพัด วัดมเหยงคณ�
ใช)ในการจัดการเรียน พร)อมติดตั้ง
การสอนวิชาสุขศึกษา จํานวน 8  ตัว
และพละศึกษา
2. เพื่อพัฒนาสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต
ให)กับผู)เรียน

170 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน 1. เพื่อปรับปรุง 1. จัดซื้อเครื่องเสียง 250,000 250,000 250,000 250,000 โรงเรียนเทศบาล
ซ อมแซมเครื่องเสียง ติดตั้งระบบภายใน วัดมเหยงคณ�
ภายในอาคารเรียน อาคารเรียน จํานวน 4 จุด
โรงเรียนเทศบาล อาคารเอนกประสงค�
วัดมเหยงคณ� อาคาร 1 และ 2
2. เพื่อให)นักเรียน ห)องเรียนรวมและอนุบาล
ได)รับรู)ข าวสาร เครื่องขยายเสียงมิกเซ อร�
และการทํากิจกรรม แอมป1 500 วัตร
ของโรงเรียน ลําโพงแขวนผนัง 16 คู 

ไมโครโฟนไร)สาย 10 ตัว
สายลําโพงแบบเงิน 
ทองแดงใส 100 เมตร
4 ม)วน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
171 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 1. เพื่อใช)สําหรับการเรียนการ 1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� 440,000 440,000 440,000 440,000 โรงเรียนเทศบาล

สอนของนักเรียนโรงเรียน เครื่องคอมพิวเตอร�PC วัดมเหยงคณ�
เทศบาลวัดมหยงคณ� สําหรับการเรียนการสอน

2. เพื่อให)นักเรียนมีเครื่อง จํานวน 20 ชุด

คอมพิวเตอร�ใช)

อย างเพียงพอ
172 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน 1.เพื่อปรับปรุงกระดานดํา 1. เปลี่ยนกระดานดํา 90,000 90,000 90,000 90,000 โรงเรียนเทศบาล

ที่ใช)ในห)องเรียนให) เป�นกระดานไวท�บอร�ด วัดมเหยงคณ�

เกิดความสะดวกใน ห)องเรียนละ 1 แผ น

การจัดการเรียนการสอน จํานวน 30  ห)องเรียน

173 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�โฆษณา 1. เพื่อให)นักเรียนมีสื่อ 1. จัดซื้อเครื่องฉายมัลติมีเดีย 32,900 32,900 32,900 32,900 โรงเรียนเทศบาล

และเผยแพร การเรียนรู)ที่ทันสมัย โปรเจคเตอร� วัดมเหยงคณ�

จํานวน 1 ชุด
174 การศึกษา ค าครุภัณฑ� วัสดุใช)สอย 1.เพื่อจัดหาโตbะ-เก)าอี้ จัดซื้อชุด โตbะ - เก)าอี้ 115,000 115,000 115,000 115,000 รร.

นักเรียนมาทดแทนใน ไม)ยางพารา มี มอก. เทศบาลวัดใหญ 

ส วนที่ชํารุดเสียหาย ระดับประถมศึกษา

2.เพื่อให)โตbะ-เก)าอี้ จํานวน  100  ชุด

เพียงพอกับจํานวน

นักเรียน

3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในกระบวนการจัด

การเรียนการสอน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
175 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน 1.เพื่อจัดหาเก)าอี้ จัดซื้อเก)าอี้ในห)อง 70,000 70,000 70,000 70,000 รร.

ทดแทนในส วนที่ชํารุด ประชุม  หนังเทียม เทศบาลวัดใหญ 

เสียหาย (44×59×90)

2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จํานวน  100  ตัว

ในการประชุม
176 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน จัดซื้อครุภัณฑ�สําหรับโรงเรียน 1.จัดซื้อเก)าอี้พลาสติก 40,000 40,000 40,000 40,000 โรงเรียนเทศบาล

เพื่อให)โรงเรียนเทศบาลมี อย างดี(หนา)จํานวน วัดศรีทวี
ครุภัณฑ�ใช)ในการบริหาร 200ตัว
จัดการและงานปฏิบัติการ
เรียนการสอนอย างเพียง
พอและมีประสิทธิภาพ

177 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน จัดซื้อครุภัณฑ�สําหรับโรงเรียน 3.จัดซื้อโตbะ-เก)าอี้ครูระดับ 36,000 36,000 36,000 36,000 โรงเรียนเทศบาล

เพื่อให)โรงเรียนเทศบาลมี 3-6 จํานวน 8  ชุด วัดศรีทวี
ครุภัณฑ�ใช)ในการบริหาร
จัดการและงานปฏิบัติการ
เรียนการสอนอย างเพียง
พอและมีประสิทธิภาพ

178 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน จัดซื้อครุภัณฑ�สําหรับโรงเรียน 4.จัดซื้อโตbะ-เก)าอี้ครูระดับ 44,000 44,000 44,000 44,000 โรงเรียนเทศบาล

เพื่อให)โรงเรียนเทศบาลมี 7-9 จํานวน 8  ชุด วัดศรีทวี
ครุภัณฑ�ใช)ในการบริหาร
จัดการและงานปฏิบัติการ
เรียนการสอนอย างเพียง
พอและมีประสิทธิภาพ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
179 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การศึกษา จัดซื้อครุภัณฑ�สําหรับโรงเรียน 5.ชุดโตbะ-เก)าอี้ ไม)นักเรียน A4 มอก. 316,000 316,000 316,000 316,000 โรงเรียนเทศบาล

เพื่อให)โรงเรียนเทศบาลมี ระดับประถมศึกษา วัดศรีทวี
ครุภัณฑ�ใช)ในการบริหาร จํานวน  200 ชุด
จัดการและงานปฏิบัติการ
เรียนการสอนอย างเพียง
พอและมีประสิทธิภาพ

180 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การศึกษา จัดซื้อครุภัณฑ�สําหรับโรงเรียน 6.จัดซื้อโตbะกลุ มเด็ก 80,000 80,000 80,000 80,000 โรงเรียนเทศบาล

เพื่อให)โรงเรียนเทศบาลมี อนุบาลโฟเมก)าขาว วัดศรีทวี
ครุภัณฑ�ใช)ในการบริหาร จํานวน 16 ชุด
จัดการและงานปฏิบัติการ
เรียนการสอนอย างเพียง
พอและมีประสิทธิภาพ

181 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน จัดซื้อครุภัณฑ�สําหรับโรงเรียน 7.จัดซื้อโตbะอาหารพร)อมเก)าอี้ 45,000 45,000 45,000 45,000 โรงเรียนเทศบาล

เพื่อให)โรงเรียนเทศบาลมี 2 ตัวต อ1ชุดแบบสปช. วัดศรีทวี
ครุภัณฑ�ใช)ในการบริหาร จํานวน10ชุด
จัดการและงานปฏิบัติการ
เรียนการสอนอย างเพียง
พอและมีประสิทธิภาพ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
182 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน จัดซื้อครุภัณฑ�สําหรับโรงเรียน 8.พัดลมเพดานแบบโคจร 88,000 88,000 88,000 88,000 โรงเรียนเทศบาล

เพื่อให)โรงเรียนเทศบาลมี ขนาด 16นิ้วพร)อมอุปกรณ� วัดศรีทวี
ครุภัณฑ�ใช)ในการบริหาร สายไฟและติดตั้ง  จํานวน
จัดการและงานปฏิบัติการ 40  ตัว
เรียนการสอนอย างเพียง
พอและมีประสิทธิภาพ

183 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ก อสร)าง จัดซื้อครุภัณฑ�สําหรับโรงเรียน 9.รถเข็นขยะล)อยางพื้นไม) 88,800 88,800 88,800 88,800 โรงเรียนเทศบาล

เพื่อให)โรงเรียนเทศบาลมี โครงเหล็กแผ นฃุบสีพร)อมพ นสี วัดศรีทวี
ครุภัณฑ�ใช)ในการบริหาร จํานวน 4 คัน
จัดการและงานปฏิบัติการ
เรียนการสอนอย างเพียง
พอและมีประสิทธิภาพ

184 การศึกษา ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน ติดตั้งในห)องเรียนเพื่อ พัดลมแบบโคจรติดเพดาน 44,000 44,000 44,000 44,000 รร.เทศบาลวัด

เอื้ออํานวยให)นักเรียน ขนาดหน)ากว)าง 16 นิ้ว ศาลามีชัย

ได)รับบรรยากาศที่ดี จํานวน 20 ตัว

ในการเรียน ตัวละ 2,200 บาท
185 การศึกษา ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน ใช)ในห)องสมุด พัดลมอุตสาหกรรมแบบ 23,400 23,400 23,400 23,400 รร.เทศบาลวัด

เป�นเหล งเรียนรู) 3 ขาตั้ง ขนาดหน)ากว)าง ศาลามีชัย

เพิ่มเติม 25 นิ้ว จํานวน 6 ตัว

ตัวละ 3,900 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
186 การศึกษา ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�โฆษณา ใช)ในห)องวิทยาศาสตร� เครื่องมัลติมิเดียโปรเจ็ค- 104,000 104,000 104,000 104,000 รร.เทศบาลวัด

และเผยแพร สําหรับการเรียนการสอน เตอร� พร)อมจอรับภาพ ศาลามีชัย

จอภาพขนาด 120 นิ้ว

จํานวน 1 เครื่อง

ราคา 104,000 บาท

187 การศึกษา ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�งานบ)านงานครัว ให)นักเรียนมีน้ําดื่ม เครื่องทําน้ําเย็นแบบ 6 45,000 45,000 45,000 45,000 รร.เทศบาลวัด

เพียงพอ กbอกพร)อมเครื่องกรองน้ํา ศาลามีชัย

จํานวน 5 เครื่อง

เครื่องละ 9,000 บาท

(พร)อมติดตั้ง)

188 การศึกษา ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การศึกษา ให)นักเรียนมีโตbะและ โตbะ เก)าอี้นักเรียน 240,000 240,000 240,000 240,000 รร.เทศบาลวัด

เก)าอี้เพียงพอ (ไฟเบอร�กลาส) จํานวน ศาลามีชัย

200 ชุด

ชุดละ 1,200 บาท

189 การศึกษา ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน ใช)ในศูนย�วิทยาศาสตร�และ เครื่องปรับอากาศ 220,000 220,000 220,000 220,000 รร.เทศบาลวัด

คณิตศาสตร� เนื่องจากห)อง ขนาด 36,000 BTU ศาลามีชัย

เรียนกว)างบรรยากาศร)อน แบบแยกส วนติดตั้ง

ไม เอื้ออํานวยในการจัดการ จํานวน 5 เครื่อง

เรียนการสอน เครื่องละ 44,000 บาท

(พร)อมติดตั้ง)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
190 การศึกษา ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน มีครูเพิ่มในป�การศึกษา โตbะครูระดับ 3 ขนาด 83,000 83,000 83,000 83,000 รร.เทศบาลวัด

 2558 ที่นั่งไม เพียงพอ 60 * 150 ตัวละ 5,800 บ. ศาลามีชัย

พร)อมเก)าอี้ล)อเลื้อน ตัวละ

2,500 บ. จํานวน 10 ชุด

191 การศึกษา ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ก อสร)าง รถเข็นที่มีอยู ชํารุด รถเข็นขยะจํานวน 2 คัน 18,000 18,000 18,000 18,000 รร.เทศบาลวัด

มีใช ไม เพียงพอ คันละ 9,000 บาท ศาลามีชัย

192 การศึกษา ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�งานบ)านงานครัว เตียงห)องพยาบาลมีไม เตียงนอนสําหรับห)อง 3,900 3,900 3,900 3,900 รร.เทศบาลวัด

เพียงพอสําหรับนักเรียน พยาบาลขนาด 90*180cm ศาลามีชัย

เตียงละ 1,950 บาท

จํานวน 2 เตียง

193 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การศึกษา โตbะเก)าอี้นักเรียนใช)นั่งเรียน โตbะเก)าอี้ 720,000 792,000 799,200 799,920 รร.เทศบาล

จํานวน 200 ชุด วัดเสมาเมือง

194 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เก)าอี้พลาสติกอย างดี ใช)ใน เก)าอี้พลาสติก 54,000 59,400 65,340 71,874 รร.เทศบาล

ห)องประชุมนักเรียน จํานวน 300 ชุด วัดเสมาเมือง

195 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน โตbะเก)าอี้ ทํางานครู โตbะเก)าอี้ ทํางานครู 200,000 740,000 794,000 799,400 รร.เทศบาล

จํานวน 20 ชุด วัดเสมาเมือง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
196 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน พัดลมเพดาน ใช)ติดห)องเรียน จํานวน 100 ชุด 99,000 108,900 119,790 131,769 รร.เทศบาล

นักเรียน วัดเสมาเมือง

197 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)จัดเก็บเอกสาร ตู)กระจกบานเลื่อน 45,000 45,000 45,000 45,000 ร.รเทศบาล

กระจกสูง (ขนาดเท า วัดเสาธงทอง

ตู)เก็บเอกสาร 2 บาน)

จํานวน 6 ตู)

198 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)จัดเก็บเอกสาร ตู)เหล็กเก็บเอกสาร 32,000 32,000 32,000 32,000 ร.รเทศบาล

2 บาน (มอก.) วัดเสาธงทอง

จํานวน 4 ตู)

199 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ� เพื่อใช) ถาดหลุม 10,000 10,000 10,000 10,000 ร.รเทศบาล

งานบ)านงานครัว รับประทานอาหาร จํานวน 100 ใบ วัดเสาธงทอง

200 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ� เพื่อใช)ประกอบอาหาร เตาแกbส 2 หัว 3,000 3,000 3,000 3,000 ร.รเทศบาล

งานบ)านงานครัว จํานวน 2 ตัว วัดเสาธงทอง

201 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�โรงงาน เพื่อใช)ในการเชื่อมเหล็ก ตู)เชื่อมกระเป�าหิ้ว 4,200 4,200 4,200 4,200 ร.รเทศบาล

จํานวน 1 ตัว วัดเสาธงทอง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
202 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�โรงงาน เพื่อใช)ในการเจาะวัสดุ สว านไฟฟKา 2,800 2,800 2,800 2,800 ร.รเทศบาล

ต างๆ จํานวน 2 ตัว วัดเสาธงทอง

203 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�โรงงาน เพื่อใช)ในการตัดเหล็ก แท นตัดไฟเบอร� 4,000 4,000 4,000 4,000 ร.รเทศบาล

หรือวัสดุต างๆ จํานวน 1 ตัว วัดเสาธงทอง
204 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�โรงงาน เพื่อใช)ในการตัดเหล็ก เครื่องเจียรไฟฟKา 2,000 2,000 2,000 2,000 ร.รเทศบาล

หรือวัสดุต างๆ จํานวน 2 ตัว วัดเสาธงทอง

205 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ� เพื่อใช)ในการประกอบ คูลเลอร�ต)มน้ําร)อน 7,000 7,000 7,000 7,000 ร.รเทศบาล

งานบ)านงานครัว อาหาร ขนาดกลาง วัดเสาธงทอง

จํานวน 2 ตัว

206 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�กีฬา เพื่อใช)ในการเรียน โตbะปnงปองมีล)อเลื่อน 13,000 13,000 13,000 13,000 ร.รเทศบาล

การฝ¡กซ)อมและแข งขัน พร)อมตาข ายและเสา วัดเสาธงทอง

จํานวน 2 ตัว

207 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในการทํางาน โตbะทํางานครูระดับ 3-6 26,000 26,000 26,000 26,000 ร.รเทศบาล

ของครู จํานวน 5 ตัว วัดเสาธงทอง

208 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในการทํางาน เก)าอี้บุนวมตัวกลาง 12,500 12,500 12,500 12,500 ร.รเทศบาล

ของครู จํานวน 5 ตัว วัดเสาธงทอง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
209 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การศึกษา เพื่อใช)ในการนั่งเรียน โตbะ เก)าอี้นักเรียน 24,000 24,000 24,000 24,000 ร.รเทศบาล

ของนักเรียน จํานวน 50 ชุด วัดเสาธงทอง

210 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในการจัดกิจกรรม เก)าอี้พลาสติกหนา 100,000 100,000 100,000 100,000 ร.รเทศบาล

ต างๆ อย างดี วัดเสาธงทอง

จํานวน 500 ตัว
211 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในการจัดกิจกรรม พัดลมอุตสาหกรรม 27,000 27,000 27,000 27,000 ร.รเทศบาล

ต างๆ หน)ากว)าง 24 นิ้ว วัดเสาธงทอง

จํานวน 6 ตัว

212 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ� เพื่อใช)ในการประชาสัมพันธ� เครื่องขยายเสียง 50,000 50,000 50,000 50,000 ร.รเทศบาล

ไฟฟKาและวิทยุ จํานวน 1 ชุด วัดเสาธงทอง

213 การศึกษา ค าวัสดุ วัสดุไฟฟKาและวิทยุ เพื่อใช)ในการประชาสัมพันธ� ขาตั้งไมค� (ยืน) 2,400 2,400 2,400 2,400 ร.รเทศบาล

จํานวน 2 ตัว วัดเสาธงทอง

214 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ� เพื่อใช)ในการประชาสัมพันธ� ตู)ลําโพง 12 นิ้ว 6,800 6,800 6,800 6,800 ร.รเทศบาล

ไฟฟKาและวิทยุ จํานวน 1 คู วัดเสาธงทอง

215 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ� เพื่อใช)ในการ เครื่องฉายวีดีทัศน� 76,000 76,000 76,000 76,000 ร.รเทศบาล

โฆษณาและเผยแพร จัดการเรียนการสอน จํานวน 1 ชุด วัดเสาธงทอง

และประชาสัมพันธ�

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
216 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ� เพื่อใช)สนับสนุน เครื่องคอมพิวเตอร� 300,000 300,000 300,000 300,000 ร.รเทศบาล

คอมพิวเตอร� การเรียนการสอน โนbตบุค พร)อมเครื่อง วัดเสาธงทอง

ปริ้นเตอร�

จํานวน 10 ชุด

217 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ� เพื่อใช)ในการบริโภค เครื่องทําน้ําดื่ม 150,000 150,000 150,000 150,000 ร.รเทศบาล

งานบ)านงานครัว น้ําดื่มที่สะอาด จํานวน 4 ชุด วัดเสาธงทอง

218 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ� เพื่อใช)บรรทุกขยะ รถเข็นขยะ 40,000 40,000 40,000 40,000 ร.รเทศบาล

ก อสร)าง ไปกําจัด จํานวน 2 คัน วัดเสาธงทอง

219 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ� เพื่อใช)ในห)องพยาบาล เตียงเหล็ก 3ฟุตครึ่ง 20,000 20,000 20,000 20,000 ร.รเทศบาล

งานบ)านงานครัว พร)อมหมอนและที่นอน วัดเสาธงทอง

จํานวน 4 ชุด

220 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน – เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เครื่องถ ายเอกสาร 50,000 50,000 50,000 50,000 สํานักการศึกษา

ในการทํางาน จํานวน 1 เครื่อง

– งานสําเร็จโดยรวดเร็ว

ทันเวลา

– เพื่ออํานวยความสะดวก

แก ผู)ปฏิบัติงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
221 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ก อสร)าง เพื่อขนสิ่งของทีมีน้ําหนัก รถเข็นจํานวน 1 คัน 2,700 2,700 2,700 2,700 สํานักการศึกษา

มากหรือสิ่งของที่ไม สามารถ

ยกหรือแบกได)

222 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อทดแทนเครื่องปรับ เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง 74,000 74,000 74,000 74,000 สํานักการศึกษา

อากาศเดิมที่ชํารุดไม คุ)มค า

ในการซ อมแซม

223 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อทดแทนเครื่องเก าที่ เครื่องคํานวณ 4 เครื่อง 9,600 9,600 9,600 9,600 สํานักการศึกษา

ชารุด (เครื่องคิดเลข)
224 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อทดแทนเครื่องเก าที่ เครื่องพิมพ�ดีดไฟฟKา 1 เครื่อง 22,000 22,000 22,000 22,000 สํานักการศึกษา

ไม คุ)มค าการซ อมแซม

225 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน – เพื่อทดแทนเครื่องเดิม เครื่องโทรศัพท�พื้นฐาน 4,600 4,600 4,600 4,600 สํานักการศึกษา

– เพื่อสะดวกรวดเร็วในการ ( ไร)สาย ) 2 เครื่อง

ติดต อ
226 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� – เพื่อใช)ในการปฏิบัติงาน เครื่องคอมพิวเตอร�จํานวน 22,000 22,000 22,000 22,000 สํานักการศึกษา

ของเจ)าหน)าที่ในสํานักการ 1 เครื่อง

ศึกษา

พร)อมใช)งาน

– เพื่อทดแทนเครื่องที่

ล)าสมัย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
227 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� – ปKองกันความเสียหายที่เกิด เครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 เครื่อง 3,200 3,200 3,200 3,200 สํานักการศึกษา

จากไฟดับหรือไฟตก

228 การศึกษา ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� – เพื่อใช)ในการปฏิบัติงาน เครื่องพิมพ� ink jet 7,600 7,600 7,600 7,600 สํานักการศึกษา
ของเจ)าหน)าที่ในสํานักการ 1 เครื่อง
ศึกษา เครื่องพิมพ� laser jet

ชนิด LED ขาวดํา 1 เครื่อง

229 การศาสนาวัฒนธรรม ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การเกษตร เพื่อให)ระบบการหมุน จัดซื้อครุภัณฑ�เครื่อง 240,000 240,000  -  - สํานักการศึกษา
และนันทนาการ เวียนของน้ําและแรงส ง สูบน้ํา

น้ําในสระว ายน้ํามากขึ้น จํานวน 1 เครื่อง

230 การศาสนาวัฒนธรรม ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การเกษตร สามารถนําน้ําจากถังเก็บ จัดซื้อครุภัณฑ�เครื่อง 15,000 15,000  -  - สํานักการศึกษา
และนันทนาการ น้ํามาใช)ในสระว ายน้ําได) สูบน้ํา

ตลอดเวลา จํานวน 1 เครื่อง

231 การศาสนาวัฒนธรรม ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อใช)บันทึก  จัดเก็บ จัดซื้อครุภัณฑ� 29,000 29,000  -  - สํานักการศึกษา
และนันทนาการ ข)อมูลของการจัดการ คอมพิวเตอร�

ศึกษานอกระบบ จํานวน 1 เครื่อง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
232 สาธารณสุข ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน  -  เพื่อจัดหาอื่น ๆ และ  - จัดครุภัณฑ�เพื่อใช)ให)     กองการแพทย�

 1. โตbะทํางาน ครุภัณฑ�ทางการแพทย�ใหม  เพียงพอละแก)ไขป�ญหา 120,000 120,000 120,000 120,000
จํานวน 20 ชุด และจัดหาทดแทนครุภัณฑ� ความไม พร)อมใช)

ที่เก าเสื่อมสภาพ  

2.เก)าอี้ทํางาน 70,000 70,000 70,000 70,000
จํานวน 20 ตัว 

3. เก)าอี้ทํางาน  13,500 13,500 13,500 13,500

แบบตัว C

จํานวน 3 ตัว  

4.ตู)สําหรับเก็บเอกสาร 80,000 80,000 80,000 80,000

จํานวน 10 ตัว

5.เก)าอี้พักคอยสําหรับ 240,000 240,000 240,000 240,000
ผู)ป�วย จํานวน 20

แถว ๆ ละ 4 ตัว

6.เครื่องปรับอากาศ 165,000 165,000 165,000 165,000

ขนาด 24,000 บีทียู 
พร)อมติดตั้ง

จํานวน 5 ชุด

7.โตbะคอมพิวเตอร� ขนาด 49,500 49,500 49,500 49,500
120x60x75 ซม.
จํานวน 10 ตัว

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
233 สาธารณสุข ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การศึกษา     - '' -     - '' -

1.หุ นจําลองเพื่อฝ¡ก 22,000          22,000         22,000          22,000          กองการแพทย�
ปฏิบัติ ในการช วยชีวิต 
จํานวน 2 ตัว

234 สาธารณสุข ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟKาและวิทยุ  -  เพื่อจัดหาอื่น ๆ และ  - จัดครุภัณฑ�เพื่อใช)ให) 2,235,000 2,235,000 2,235,000 2,235,000 กองการแพทย�
 1. เครื่องกําเนิดไฟฟKา ครุภัณฑ�ทางการแพทย�ใหม  เพียงพอละแก)ไขป�ญหา

ขนาด 400 กิโลวัตต� และจัดหาทดแทนครุภัณฑ� ความไม พร)อมใช)     
ครุภัณฑ�การเกษตร ที่เก าเสื่อมสภาพ      
2.ป�¤มน้ําอัตโนมัติ  1 ชุด 13,000 13,000 13,000 13,000
ขนาดมอเตอร� 300 วัตต�     
ใช)กระไฟฟKา 220 โวลล� 
ส งน้ําได)สูง ไม น)อยกว า     
19 เมตรท อดูดxท อส ง 
ขนาด 1 นิ้ว     

235 สาธารณสุข ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  -  เพื่อจัดหาอื่น ๆ และ  - จัดครุภัณฑ�เพื่อใช)ให) 440,000 440,000 440,000 440,000 กองการแพทย�
1. เครื่องคอมพิวเตอร� ครุภัณฑ�ทางการแพทย�ใหม  เพียงพอละแก)ไขป�ญหา
 แบบที่ 1 จอขนาด  และจัดหาทดแทนครุภัณฑ� ความไม พร)อมใช)
ไม น)อยกว า 18.5 นิ้ว ที่เก าเสื่อมสภาพ  
จํานวน 20 ชุด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.เครื่องพิมพ�ชนิด 66,000 66,000 66,000 66,000

เลเซอรฺ�/ชนิด LED 

ขาวดํา (18 หน)า/นาที)  

จํานวน 20 ชุด

3. เครื่องสํารองไฟฟKา 64,000 64,000 64,000 64,000

ขนาด  800 VA

(480 watts)  

จํานวน 20 ชุด
236 สาธารณสุข ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�งานบ)านงานครัว  -  เพื่อจัดหาอื่น ๆ และ  - จัดครุภัณฑ�เพื่อใช)ให) 275,600 275,600 275,600 275,600 กองการแพทย�

 1. ค าม านสําหรับกั้น ครุภัณฑ�ทางการแพทย�ใหม  เพียงพอละแก)ไขป�ญหา

เตียงผู)ป�วยอาคาร 2 และจัดหาทดแทนครุภัณฑ� ความไม พร)อมใช)     

ชั้น 2 และ ชั้น 3 ที่เก าเสื่อมสภาพ      

237 สาธารณสุข ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ยานพาหนะ  -  เพื่อจัดหาอื่น ๆ และ  - จัดครุภัณฑ�เพื่อใช)ให) 896,000 896,000 896,000 896,000 กองการแพทย�

และขนส ง ครุภัณฑ�ทางการแพทย�ใหม  เพียงพอละแก)ไขป�ญหา     

1. รถยนต�บรรทุกดีเซล และจัดหาทดแทนครุภัณฑ� ความไม พร)อมใช)

ขนาด 1 ตัน ที่เก าเสื่อมสภาพ  

ขับเคลื่อน 4 ล)อ 

ปริมาตรลูกสูบ
ไม น)อยกว า 

2400 ซีซี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
238 สาธารณสุข ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  - เพื่อให)มีครุภัณฑ�เพียง  - เครื่องคอมพิวเตอร� จอ 88,000          88,000         88,000          88,000          กองสาธารณสุข

พอในการปฏิบัติงาน ขนาดไม น)อยกว า 18.5 นิ้ว และสิ่งแวดล)อม
 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีหน วยประมวลผลกลางCPU
ในการปฏิบัติงานธุรการ มีหน วยความจําแบบCache

Memory ขนาดไม น)อยกว า
6 MB   มีหน วยประมวล
ผลเพื่อแสดงภาพ
มีหน วยความจําหลัก(RAM)
ขนาดไม น)อยกว า 4GB
มีหน วยจัดเก็บข)อมูล(HARD
ขนาดความจุไม น)อยกว า1 TB
มีจอภาพแบบ LCD
มีแปKนพิมพ�และเมาส�
จํานวน 4 เครื่อง

239 สาธารณสุข ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  - เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร� 23,700 23,700 23,700 23,700 กองสาธารณสุข
ชนิด LED ขาวดํา และสิ่งแวดล)อม
มีความละเอียดในการ
พิมพไม น)อยกว า 1,200x
600 dpi
มีความเร็วในการพิมพ�
ไม น)อยกว า 30หน)า/นาที
สามารถพิมพ�เอกสารกลับ
หน)าอัตโนมัติได)
มีหน วยความจํา ขนาดไม 
น)อยกว า 32 MB
จํานวน 3 เครื่อง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
240 สาธารณสุข ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  - เครื่องพิมพ� Multifunction 9,600            9,600           9,600            9,600            กองสาธารณสุข

ชนิดเลเซอร�/ชนิด LED ขาวดํา และสิ่งแวดล)อม
เป�นอุปกรณ�ที่มีความสามารถ

เป�นPrinter,Copier,
Scanner
และ Fax ภายในเครื่องเดียว

กันมีหน วยความจําไม น)อยกว า

128 MBมีความละเอียดใน
การพิมพ�ไม น)อยกว า
600x600 dpiiมีความเร็วในการพิมพ�ไม น)อย

กว า 27หน)า/นาทีทําสําเนา

ได)ไม น)อยกว า 99สําเนา
สามารถย อและขยายได)

25 ถึง 400 เปอร�เซ็นต�

จํานวน 1 เครื่อง

241 สาธารณสุข ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  - เครื่องสํารองไฟ ขนาด 12,800          12,800         12,800          12,800          กองสาธารณสุข

800 AV จํานวน 4 เครื่อง และสิ่งแวดล)อม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
242 สาธารณสุข ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่อให)มีครุภัณฑ�เพียง  -เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 30,000          30,000         30,000          30,000          กองสาธารณสุข

พอในการปฏิบัติงาน ขนาด 24,000บีทียู มีระบบฟอก และสิ่งแวดล)อม

 - เพื่อทดแทนของเก าที่ อากาศ ต)องได)รับรองมาตรฐาน

ชํารุด ผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมและฉลาก

ประหยัดไฟเบอร� 5 เป�นเครื่อง

ที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุดจาก

โรงงานเดียวกัน

จํานวน 1 เครื่อง
 - เครื่องปรับอากาศชนิด           74,000          74,000           74,000           74,000

แขวนขนาด 30,000 บีทียู
รับรองมาตร
ฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม

และฉลากประหยัดไฟเบอร� 5 

เป�นเครื่องที่ประกอบสําเร็จ

รูปทั้งชุดจากโรงงานเดียวกัน

จํานวน 2 เครื่อง

243 สาธารณสุข ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่อให)มีครุภัณฑ�เพียง  - ตู)กระจกบานเลื่อนขนาด           46,800          46,800           46,800           46,800 กองสาธารณสุข

พอในการปฏิบัติงาน 4 ฟุต และสิ่งแวดล)อม

W1185xD407xH880 

mm  จํานวน 9 ใบ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 - ตู)กระจกบานเลื่อนทรงสูง 39,000          39,000         39,000          39,000          
ขนาด
W914xD457xH1829
mm

จํานวน 5 ใบ
244 สาธารณสุข ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่อให)มีครุภัณฑ�เพียง  - เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 80,000          80,000         80,000          80,000          กองสาธารณสุข

พอในการปฏิบัติงาน ขนาด 36,000 บีทียู และสิ่งแวดล)อม

 - เพื่อทดแทนของเก าที่ รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ�

ชํารุด อุตสาหกรรมและฉลาก

ประหยัดไฟเบอร� 5 เป�น

เครื่องที่ประกอบสําเร็จรูป

ทั้งชุดจากโรงงานเดียวกัน

จํานวน 2 เครื่อง
245 สาธารณสุข ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่อให)มีครุภัณฑ�เพียง  - เก)าอี้บุนวม มีที่วางแขน 225,000        225,000       225,000        225,000        กองสาธารณสุข

พอในการปฏิบัติงาน ขนาดW60xD57xH80-90 cm และสิ่งแวดล)อม

 - เพื่อทดแทนของเก าที่ชํารุด จํานวน 9 ตัว

 - โตbะทํางานระดับ 3-6 5,800            5,800           5,800            5,800            

ทําด)วยไม)ขนาด

80x150x75 ซม.  

จํานวน 1 ตัว

 - โตbะทํางานระดับ 1-3 18,000          18,000         18,000          18,000          

ทําด)วยไม)ขนาด60x120x
75 ซม. จํานวน 4 ตัว

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
246 สาธารณสุข ค าครุภัณฑ� คอมพิวเตอร� 1. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ 1. เครื่องคอมพิวเตอร� 32,000 32,000 32,000 32,000 กองสาธารณสุข

ปฏิบัติงานของเจ)าหน)าที่ สําหรับงานสํานักงาน และสิ่งแวดล)อม
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จํานวน 2 เครื่อง 
การปฏิบัติงานของเจ)าหน)าที่ 
3. เพื่อให)เกิดความเพียงพอ

และความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงานของเจ)าหน)าที่ 
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ 2. เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร�/ 7,900 7,900 7,900 7,900
ปฏิบัติงานของเจ)าหน)าที่ ชนิด LED ขาวดํา 
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ (30หน)า/นาที)
ปฏิบัติงานของเจ)าหน)าที่ จํานวน 1 เครื่อง 
3. เพื่อให)เกิดความเพียงพอ 3. เครื่องสํารองไฟฟKา 9,600 9,600 9,600 9,600
และความรวดเร็วในการ ขนาด 800 VA 
ปฏิบัติงานของเจ)าหน)าที่ จํานวน 3 เครื่อง 

เพื่อสํารองไฟฟKาในกรณีที่มี
ไฟดับ เพื่อปKองกันป�ญหา
ที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร�

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ 4. คอมพิวเตอร�โน)ตบุbก 16,000 16,000 16,000 16,000
ปฏิบัติงานของเจ)าหน)าที่ 
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจ)าหน)าที่ 

3. เพื่อให)เกิดความคล องตัว
สะดวก และความรวดเร็ว
ในการปฏิบัติงานของเจ)าหน)าที่ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
247 สาธารณสุข ค าครุภัณฑ� งานบ)านงานครัว 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ 1. ถังต)มน้ําไฟฟKา ขนาด 13,900 13,900 13,900 13,900 กองสาธารณสุข

ปฏิบัติงานของเจ)าหน)าที่ 30 ซม. (22.5 ลิตร) และสิ่งแวดล)อม

2. เพื่อให)เกิดความคล องตัว จํานวน 1 ใบ 

สะดวก และความรวดเร็ว
ในการปฏิบัติงานของเจ)าหน)าที่ 

เพื่อรักษาสภาพของตัวอย าง 2. ตู)เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 9,400 9,400 9,400 9,400
อาหาร และชุดทดสอบต างๆ จํานวน 1 ตู)

ให)คงอยู ได)นาน ไม เสื่อมสภาพ 
ทําให)การปฏิบัติงาน

เป�นไปอย างต อเนื่องและ

มีประสิทธิภาพ
248 สาธารณสุข ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ก อสร)าง 1. เพื่อประหยัดเวลา แรงงาน 1. รถเข็นของ พับได) 4 ล)อ 2,800 2,800 2,800 2,800 กองสาธารณสุข

2. เพื่อให)เกิดความสะดวก จํานวน 1 คัน และสิ่งแวดล)อม

และความรวดเร็วในการเคลื่อน   

ย)ายวัสดุอุปกรณ� หรือสิ่งของต างๆ   

ยานพาหนะ ๑. เพื่อพัฒนาระบบการตรวจ 2. รถจักรยานยนต� ๑๐๒,๐๐๐ ๑๐๒,๐๐๐ ๑๐๒,๐๐๐ ๑๐๒,๐๐๐

และขนส ง เฝKาระวังคุณภาพอาหารให)มี ขนาด 1๒0 ซีซี 

ความครอบคลุมและทั่วถึงใน จํานวน 2 คัน 

พื้นที่ของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

๒.เพื่อกระตุ)นให)ผู)ประกอบการ

ด)านอาหารปรับปรุงสภาพ

การสุขาภิบาลสิ่งแวดล)อม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
   และให)ความร วมมือกับ

หน วยงานภาครัฐควบคุม

คุณภาพอาหารที่จําหน าย

ให)สะอาดปลอดภัยต อผู)บริโภค

๓. เพื่อควบคุม ติดตาม 

และเฝKาระวัง มิให)มีการ

ปนเป¦¤อนเชื้อโรคและสารเคมี

ที่เป�นอันตรายในอาหารและ

น้ําภายในเขตเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

๔. เพื่อให)ประชาชนในเขต

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ได)บริโภคอาหารพร)อมปรุง

พร)อมบริโภค และน้ําที่สะอาด

ปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค

และสารเคมีปนเป¦¤อนใน

อาหารที่เป�นอันตราย
249 สาธารณสุข ค าครุภัณฑ� ยานพาหนะ ๑. เพื่อพัฒนาระบบการตรวจ 3. รถโดยสาร (รถตู)) 1,214,000 1,214,000 1,214,000 1,214,000 กองสาธารณสุข

และขนส ง เฝKาระวังคุณภาพอาหาร ขนาดไม น)อยกว า และสิ่งแวดล)อม

ให)มีความครอบคลุม รวดเร็ว 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 

ทันท วงทีและทั่วถึงในทุกพื้นที่

ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒. เพื่อกระตุ)นให)ผู)ประกอบ

การด)านอาหารปรับปรุง

สภาพการสุขาภิบาลสิ่งแวดล)อม

และให)ความร วมมือกับหน วย

งานภาครัฐควบคุมคุณภาพอาหาร

ที่จําหน ายให)สะอาด 

ปลอดภัยต อผู)บริโภค

๓. เพื่อควบคุม ติดตาม 

และเฝKาระวังมิให)มีการปนเป¦¤อน 

เชื้อโรคและสารเคมีที่เป�น

อันตรายในอาหารและน้ํา

ที่วางจําหน ายในตลาดสด 

ร)านอาหาร ห)างสรรพสินค)า

 โรงเรียนและอาหารริมบาท

วิถีในเขตเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

๔. เพื่อให)ประชาชนในเขต
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ได)บริโภคอาหารพร)อมปรุง
พร)อมบริโภค และน้ําที่สะอาด
ปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค
และสารเคมีปนเป¦¤อนในอาหาร
ที่เป�นอันตราย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

250 สังคมสงเคราะห� ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน  เพื่อใช)ในการจัดเก็บ  ตู)กระจกบานเลื่อน ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ กองสวัสดิการ

เอกสารเพิ่มประสิทธิภาพ ขนาด ๔ ฟุต จํานวน ๖ สังคม

ในการปฏิบัติงาน ตัว

251 สังคมสงเคราะห� ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ให)มีครุภัณฑ�เพียง พัดลมตั้งพื้น ขนาด ๑๐,๕๐๐ ๑๐,๕๐๐ ๑๐,๕๐๐ ๑๐,๕๐๐ กองสวัสดิการ

พอในการปฏิบัติงาน ๒๒ นิ้ว จํานวน ๓ ตัว สังคม

252 สังคมสงเคราะห� ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อใช)สําหรับปฏิบัติงาน เครื่องคอมพิวเตอร� ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ กองสวัสดิการ

โนbตบุbกสําหรับประมวลผล สังคม

จํานวน 1 เครื่อง

253 สังคมสงเคราะห� ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อใช)สําหรับปฏิบัติงาน เครื่องคอมพิวเตอร� ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ กองสวัสดิการ

สําหรับประมวลผลแบบที่ ๑ สังคม

254 สังคมสงเคราะห� ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อใช)สําหรับปฏิบัติงาน เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร�/ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ กองสวัสดิการ

ชนิดLED สีแบบNetwork สังคม

255 สังคมสงเคราะห� ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  เพื่อใช)สําหรับปฏิบัติงาน  เครื่องสํารองไฟฟKาขนาด ๓,๒๐๐ ๓,๒๐๐ ๓,๒๐๐ ๓,๒๐๐ กองสวัสดิการ

800 VA จํานวน ๑ สังคม

เครื่อง

256 สังคมสงเคราะห� ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�งานบ)านงาน เพื่อใช)ที่ศูนย�ฟ¦¤นฟูฯ เตียงไม)เนื้อแข็ง ๑๗๕,๐๐๐ ๑๗๕,๐๐๐ ๑๗๕,๐๐๐ ๑๗๕,๐๐๐ กองสวัสดิการ

ครัว ผู)สูงอายุ จํานวน ๒๕ ชุด สังคม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
257 สังคมสงเคราะห� ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โตbะทํางานขนาด๖๐*๑.๒๐*. ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ กองสวัสดิการ

ในการปฏิบัติงาน  ๗๕ เมตร จํานวน ๑ตัว สังคม

258 สังคมสงเคราะห� ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เก)าอี้บุนวมใหญ  ขนาด ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ กองสวัสดิการ
ในการปฏิบัติงาน ๖๓*๗๐*๑๑๑-๑๒๐ซม. สังคม

จํานวน ๑ ตัว

259 เคหะและชุมชน ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�  - เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ�  - รถบรรทุกขยะ 4 ล)อ ขนาด      3,800,000     3,800,000      3,800,000      3,800,000 กองสาธารณสุข

ยานพาหนะและขนส ง ประเภทต างๆมาใช)ใน บรรจุ 4 ลบ.ม.จํานวน 4 คัน และสิ่งแวดล)อม

การปฏิบัติงาน เพื่อใช)ในการเก็บขนขยะ

 - เพื่อให)มีครุภัณฑ�เพียง ตกค)าง  จํานวน 4 คัน

พอในการปฏิบัติงาน

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  - รถสุขาเคลื่อนที่      2,000,000     2,000,000      2,000,000      2,000,000

ในการปฏิบัติงาน แบบเทรเลอร�ลากจูง

จํานวน 2 คัน

 - รถขยะอัดท)าย 6 ล)อ 7,400,000     7,400,000    7,400,000     7,400,000     

ขนาดบรรจุ 5 ลูกบาศ�เมตร

จํานวน  4  คัน

งบประมาณและที่ผ�านมา
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
260 เคหะและชุมชน ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�  - ยกระดับคุณภาพชีวิต  - รถยนต�ดูดสิ่งปฏิกูล ชนิด 6      2,000,000     2,000,000      2,000,000      2,000,000 กองสาธารณสุข

ยานพาหนะและขนส ง ของประชาชนในเขต เครื่องยนต�ดีเชล 4 สูบ 4 และสิ่งแวดล)อม
เทศบาลเทียบเท า  จังหวะมีกําลังแรงม)า 
อารยประเทศ ไม น)อยกว า 130 แรงม)า

 ถังบรรจุสิ่งปฏิกูลมีปริมาตร
ความจุไม น)อยกว า 4,000 
ลิตรจํานวน 1 คัน
 - จัดซื้อรถบรรทุก6 ล)อ 5,000,000      -  -  -
ติดตั้งเครนไฮโดรลิคชนิด
เครนแขนตรง เครื่องยนต�
ดีเชล6 สูบ 4 จังหวะ
มีกําลังแรงม)า ไม น)อยกว า
 240 แรงม)าจํานวน 1 คัน

261 เคหะและชุมชน ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�  - จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบ 5,000,000     5,000,000    5,000,000     5,000,000     กองสาธารณสุข
ยานพาหนะและขนส ง อัดท)าย ขนาด 10 ลบ.ม และสิ่งแวดล)อม

จํานวน 2 คัน
 - จัดซื้อรถขุดไอดรอลิก 6,300,000     6,300,000    6,300,000     6,300,000     
Hydraulic Excavator
ตีนตะขาบเครื่องยนต�ดีเซล
ไม น)อยกว า 200 แรงม)า
ตัวรถสามารถหมุนได)รอบตัว
ควบคุมขับเคลื่อน และการ
ขุดด)วยไฮดรอลิก
จํานวน 1 คัน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
262 เคหะและชุมชน ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�  - จัดซื้อรถขุดไอดรอลิก 4,500,000     4,500,000    4,500,000     4,500,000     กองสาธารณสุข

ยานพาหนะและขนส ง Hydraulic Excavator และสิ่งแวดล)อม

ตีนตะขาบเครื่องยนต�ดีเซล

ไม น)อยกว า150 แรงม)า

ตัวรถสามารถหมุนได)

รอบตัวควบคุมขับเคลื่อน

 และการขุดด)วยไฮดรอลิก

จํานวน 1 คัน

263 เคหะและชุมชน ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�  - เพื่อให)มีครุภัณฑ�เพียง  - เครื่องตัดหญ)าแบบข)อ 57,000          57,000         57,000          57,000          กองสาธารณสุข

งานบ)านงานครัว พอในการปฏิบัติงาน แข็งชนิดสะพาย เครื่องยนต� และสิ่งแวดล)อม

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เบนซิน 2 จังหวะ สูงสุด

ในการปฏิบัติงาน ไม น)อยกว า 1.5 แรงม)า 

ปรมิสาตรกระบอกสูบ
ไม น)อยกว า 30 ซีซี พร)อม

ใบมีดจํานวน 6 เครื่อง

 - เครื่องขูดขนสุกร ขนาด 60 5,550,000     5,550,000    5,550,000     5,550,000     

ต อชม. พร)อมอ างลวกสุกร 

แบบ Rotor System

จํานวน 1 เครื่อง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
264 เคหะและชุมชน ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�  - เพื่อให)มีครุภัณฑ�เพียง  - เครื่องขูดขนสุกร ขนาด 30 2,943,000     2,943,000    2,943,000     2,943,000     กองสาธารณสุข

งานบ)านงานครัว พอในการปฏิบัติงาน ต อชม. พร)อมอ างลวกสุกร และสิ่งแวดล)อม

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แบบ Rotor System

ในการปฏิบัติงาน จํานวน 1 เครื่อง

 - สายพานลําเลียงสุกรเพื่อ 1,065,000     1,065,000    1,065,000     1,065,000     

ปลดสุกรลงอ างลวกพร)อม

ตะขอแขวนโซ รัดขาสุกร
จํานวน 1 ชุด

 - ตะขอแขวนโซ รัดขา             5,850            5,850             5,850             5,850

จํานวน 10 ชุด

265 เคหะและชุมชน ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�อื่นๆ  - เพื่อให)ประชาชนได)  - โลงศพแอร�แบบ"บัวคว่ํา 400,000        400,000       400,000        400,000 กองสาธารณสุข

รับความสะดวก บัวหงาย"ประกอบด)วยเครื่อง และสิ่งแวดล)อม

 - เพิ่มประสิทธิภาพ ทําความเย็น ฐานเครื่องทํา

ในการบริการประชาชน เครื่องเย็นฐานรองรับด)านล าง

 - บรรเทาความเดือด จํานวน 5 ลูกๆละ

ร)อนในการจัดพิธีศพ 80,000.- บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
266 เคหะและชุมชน ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การเกษตร  - เพื่อจัดซื้อวัสดุและและ

ครุภัณฑ�
 - เครื่องตีน้ํากังหันชนิดเติม

        450,000   -         450,000   - สํานักการช าง

ประเภทต างๆ  มาใช)ในการ อากาศแบบ 4 ใบพัดขับด)วย

ปฏิบัติงานของแต ละหน วยงาน มอเตอร�ไฟฟKาไม น)อยกว า 2

 - เพื่อให)มีวัสดุและครุภัณฑ� แรงม)า  จํานวน 30 เครื่อง

เพียงพอ  ในการปฏิบัติงาน  - เครื่องสูบน้ํามอเตอร�ไฟฟKา   -        640,000 560,000   - 

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ไม น)อยกว า 10 แรงม)า  
มีป̈มน้ํา

ปฏิบัติงาน แบบหอยโข งและตู)ควบคุม

จํานวน 15 เครื่อง

 - เครื่องสูบน้ําแบบหอยโข           66,000   -   -   - 
มอเตอร�ไฟฟKา  สูบน้ําได) 
450 ลิตร
ต อนาที จํานวน 6 เครื่อง

ครุภัณฑ�งานบ)าน  - เครื่องตัดหญ)าแบบข)อแข็ง         142,500          95,000         142,500           76,000

งานครัว
ชนิดสะพาย  เครื่องยนต�ไม น)อย

กว า 1.5 แรงม)า ปริมาตร

กระบอกสูบไม น)อยกว า 30 
ซีซี
พร)อมใบมีด จํานวน 48 
เครื่อง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ครุภัณฑ�การเกษตร  - เครื่องตัดแต งพุ มไม)ชนิด         140,800          70,400           52,800   - สํานักการช าง

เครื่องยนต�แบบมือถือ ใช)

เครื่องยนต�เบนซิน 1 สูบ 2

จังหวะไม น)อยกว า 0.9

แรงม)า ปริมาตรกระบอกสูบ

21 ซีซี  ใบมีดตัดขนาดไ

ม น)อยกว า 29.5 นิ้ว

 ใบมีดตัดสามารถใช)ได)

 2 ด)าน จํานวน 15 เครื่อง

ครุภัณฑ�โรงงาน  - เครื่องเจียร/ตัด แบบมือถือ   -          17,400   -   - 

ขนาด 6 นิ้ว ขับด)วยขับด)วยมอเตอร�ไฟฟKาขนาดไม น)อย
กว า1000 วัตต� ความเร็วรอบ
ไม น)อย

กว า 8500 รอบต อนาที

จํานวน 3 เครื่อง

ครุภัณฑ�โรงงาน  - เครื่องเจาะไฟฟKา กําลังฟKา   -            3,500   -   - 

ไม   น)อยกว า 800 วัตต�

จํานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑ�โรงงาน  - เครื่องเชื่อมไฟฟKา   -          20,400   - 

แรงดันไฟฟKา  220 โวท�

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ครุภัณฑ�โรงงาน  - เครื่องตัดไพเบอร�   -            5,200   -   - สํานักการช าง
กําลังไฟฟKาจํานวน 3 เครื่อง

ไม น)อยกว า 2100 วัตต�

เส)นผ าศูนย�กลาง 355

มิลลิเมตร จํานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑ�การเกษตร  - เครื่องเลื่อยยนต�ชนิดโซ           12,000   -   -   - 
จํานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑ�ก อสร)าง  - รถเข็นเก็บขยะ         100,000          50,000           50,000   - 
จํานวน 20 คัน

ครุภัณฑ�ยานพาหนะ  - รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด      1,075,000     1,075,000   -   - 

และขนส ง  3 ตัน 6 ล)อ ปริมาตร

กระบอกสูบไม  ต่ํากว า

ครุภัณฑ�ยานพาหนะ  - รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน   - 3,500,000      -   - 

และขนส ง
6 ล)อ ปริมาตรกระบอกสูบไม 

ต่ํากว า 6,000 ซีซี

แบบบรรทุกน้ําจุน้ําได)

ไม น)อยกว า 8000 ลิตร 

จํานวน 1 คัน

ครุภัณฑ�ก อสร)าง  - รถตักล)อยาง ขนาด 150   - 4,500,000    4,500,000       - 

แรงม)า เครื่องยนต�ดีเซล

4 จังหวะ จํานวน 2 คัน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ครุภัณฑ�ยานพาหนะ  - รถยกของ เครื่องยนต�ดีเซล   -   - 1,500,000       - สํานักการช าง

และขนส ง กําลังแรงม)าไม น)อยกว า 40

แรงม)า ยกของได)ไม น)อยกว า

 3 ตัน จํานวน 1 คัน
 - รถบรรทุก (ดีเซล)   -   - 523,000          - 
ขนาด 1 ตัน ปริมาตร

กระบอกสูบไม ต่ํากว า

2,400 ซีซี ขับเคลื่อน

2 ล)อ แบบธรรมดา

จํานวน 1 คัน

267 เคหะและชุมชน ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ยานพาหนะ  - เพื่อจัดซื้อวัสดุและและครุภัณฑ�  - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด   - 523,000         -   - สํานักการช าง

และขนส ง ประเภทต างๆ  มาใช)ในการ  1 ตันปริมาตรกระบอกสูบ

ปฏิบัติงานของแต ละหน วยงาน ไม ต่ํากว า 2,400 ซีซี

 - เพื่อให)มีวัสดุและครุภัณฑ� ขับเคลื่อน 2 ล)อ

เพียงพอในการปฏิบัติงาน แบบธรรมดา จํานวน 1 คัน

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ รถบรรทุก (ดีเซล) 
 ปฏิบัติงาน  - ขนาด  6 ตัน 6 ล)อ 1,980,000       -   - 1,980,000     

 ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม ต่ํากว า 6,000 ซีซี แบบ

กระบะเทท)าย จํานวน 2 คัน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 - รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6   -   - 3,500,000       - สํานักการช าง
6 ล)อ ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม ต่ํากว า 6,000 ซีซี แบบ

บรรทุกน้ํา จุน้ําได)ไม น)อยกว า

8000 ลิตร จํานวน 1 คัน

ครุภัณฑก อสร)าง  - รถบดล)อเหล็ก เครื่องยนต�   -   -   - 2,300,000     
ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ

กําลังแรงม)า สูงสุดไม น)อยกว า

 40 แรงม)า จํานวน 1 คัน

 - รถบรรทุก (ดีเซล)   -        523,000   -   - 

ขนาด 1 ตันขับเคลื่อน

2 ล)อ แบบธรรมดาปริมาตร

กระบอกสูบไม ต่ํากว า

2400 ซีซี เป�นรถช วงยาว

จํานวน 1 คัน

 - รถบรรทุกติดตั้งเครน      3,300,000   -   -   - 

ไฮดรอลิคแบบเครนพับหลัง

เครื่องยนต�ดีเซล 4

สูบ 4 จังหวะ กําลังแรงม)า

สูงสุดไม น)อยกว า 150
แรงม)า สามารถเทท)ายด)วย
ระบบไฮดรอลิค 
จํานวน 1 คัน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 - รถขุดล)อยาง เครื่องยนต� 2,500,000       -   -   - สํานักการช าง
ดีเซล 4 จังหวะ ปริมาตร

กระบอกสูบไม น)อยกว า

1600 ซีซี กําลัง

 แรงม)าสูงสุดไม น)อยกว า 30

 แรงม)า จํานวน 1 คัน

 - รถจักรยานยนต� เครื่องยนต�           38,000   -   -   - 

เบนซิน 1 สูบ 4 จังหวะ
ปริมาตรกระบอกสูบไม น)อย
กว า 110 ซีซี

แบบเกียร�อัตโนมัติ

จํานวน 1 คัน

ครุภัณฑ�โรงงาน  - เครื่องขัดกระดาษทราย             9,400   -   -   - 

 แบบสายพาน ขนาด 100 
มิลลิเมตร

ขับด)วยมอเตอร�ไฟฟKา

ขนาดไม  น)อยกว า  900 วัตต�

จํานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑ�การเกษตร  - เครื่องสูบน้ํา ชนิดเทเลอร�      1,400,000     1,400,000      1,400,000   - 

ลากจูง ขนาด 10 นิ้ว

4 สูบ 4 จังหวะ กําลังแรงม)า

ไม น)อยกว า 55 กิโลวัตต�
แบบหอยโข ง จํานวน 3 
เครื่อง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ครุภัณฑ�โรงงาน  - เครื่องตัดพลาสม า   -   -           60,000   - สํานักการช าง

แรงดันไฟฟKา 220 โวลต�

กระแสตัด 10-80

แอมป1 จํานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑ�การเกษตร  - ไดโว สูบน้ํา แรงดันไฟฟKา         110,000   -   -   - 

220 โวตล� ขนาดมอเตอร�

ไม น)อยกว า 1 แรงม)า ขนาด

ท อไม น)อยกว า  3 นิ้ว

จํานวน 10 ตัว

ครุภัณฑ�โรงงาน  - ตู)ชาร�ตแบตเตอร�รี่           30,000   -   -   - 

แรงดันไฟฟKา 220 โวลต�

โวลต�ชาร�ต 6-61  โวลต�

จํานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑ�โรงงาน  - แม แรงตะเฆ  ขนาด 3 ตัน           30,000   -   -   - 

จํานวน 2 ตัว

ครุภัณฑ�โรงงาน  - แม แรงตะเฆ  ขนาด 5 ตัน           50,000   -   -   - 

จํานวน 2 ตัว

ครุภัณฑ�ยานพาหนะ  - รถกระเช)าไฟฟKา ขนาดรถ 2,200,000       -   -   - 

และขนส ง กระบะ 4 ล)อ จํานวน 1 คัน

 รถกระเช)าไฟฟKา ขนาดรถ   -   -   - 3,500,000     

กระบะ 6 ล)อ จํานวน 1 คัน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - รถบรรทุก (ดีเซล)   -        523,000   -   - สํานักการช าง

ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน

 2 ล)อ แบบธรรมดา

ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม ต่ํากว า 2400 ซีซี

เป�นรถช วงยาว

จํานวน 1 คัน

ครุภัณฑ�ก อสร)าง  - เครื่องผสมยางแอสฟ�ลท�ติก

จํานวน 1 คัน

 - รถจักรยานยนต� เครื่องยนต�           76,000   -   -   - 

เบนซิน 1 สูบ 4 จังหวะ

ปริมาตรกระบอกสูบไม น)อย

กว า 110 ซีซี แบบเกียร�

อัตโนมัติ จํานวน 2 คัน

ครุภัณฑ�ไฟฟKาและวิทยุ  - เครื่องรับส งวิทยุ ระบบ           30,000   -   -   - 

VHF/FMชนิดมือถือ 5 วัตต�

จํานวน 4 เครื่อง
268 เคหะและชุมชน  ค าครุภัณฑ� ค าครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�     - เพื่อจัดซื้อวัสดุและและ เครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับ           29,000          87,000           87,000           87,000 สํานักการช าง

ครุภัณฑ� ประเภทต างๆ งานประมวลผล แบบที่ 2
มาใช)ในการปฏิบัติงานของ (จอขนาดไม น)อยกว า
 แต ละหน วยงาน  18.5 นิ้ว) จํานวน 10 ชุด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 -  เพื่อให)มีวัสดุและครุภัณฑ�  - เครื่องสํารองไฟฟKา           16,000          16,000           16,000           16,000 สํานักการช าง
 เพียงพอในการปฏิบัติงาน ขนาด 800  VA มี
 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ กําลังไฟฟKาด)านนอกไม น)อย

ปฏิบัติงาน สามารถสํารองไฟฟKาได)

ไม น)อยกว า 15 นาที

จํานวน 20 เครื่อง
 - เครื่องสํารองไฟฟKา             5,800   -   -   - 
ขนาด 1 kVA มีกําลังไฟฟKา

ด)านนอกไม น)อยกว า 1 kVA

(630 Watts) สามารถ 
สํารองไฟฟKาได)ไม น)อยกว า
15 นาที จํานวน 1 เครื่อง

 - เครื่องสแกนเนอร� สําหรับงาน             3,100   -   -   - 

เก็บเอกสารทั่วไป มีความ
ละเอียด

ในการสแกนสูงสุดไม น)อยกว า
4800x4800 dpi 
สามารถสแกน
เอกสารได)ไม น)อยกว า
กระดาษ

A4 จํานวน 1 เครื่อง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อุปกรณ�กระจายสัญญาณ             6,500   -   -   - สํานักการช าง

Switch)ขนาด 24

ช อง แบบที่ 1 มีลักษณะการ
ทํางานไม น)อยกว า Layer 2
 ของ OSI Model

จํานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑ�โฆษณาและ กล)องถ ายภาพนิ่ง ระบบ           15,000   -   -   - สํานักการช าง

เผยแพร ดิจิตอล  ความละเอียด 18

ล)านพิกเซล

269 เคหะชุมชน ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การเกษตร  - เพื่อจัดชื้อครุภัณฑ�  - เครื่องตีน้ํากังหันชนิดเติม 60,000 60,000 60,000 60,000 กองสาธารณ

มาใช)ในการปฏิบัติงาน อากาศแบบ4 ใบพัดขับด)วย สุขฯ

ของสถานที่กําจัดขยะ มอเตอร�ไฟฟKาไม น)อยกว า 2แรงม)า

จํานวน 4 ตัว

 - เพื่อให)มีครุภัณฑ�

เพียงพอ ในการ  - เครื่องสูบน้ํามอเตอร�ไฟฟKา 90,000 90,000 90,000 90,000

ปฏิบัติงาน ไม น)อยกว า 10แรงม)ามีป�¤มน้ํา

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิ แบบหอยโข งและตู)ควบคุม

ภาพในการปฏิบัติงาน จํานวน 2 เครื่อง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
270 เคหะชุมชน ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ยานพาหนะ  - เพื่อจัดชื้อครุภัณฑ� รถบรรทุก(ดีเชล) ขนาด 896,000 896,000 896,000 896,000 กองสาธารณ

และขนส ง มาใช)ในการปฎิบัติงาน 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบ สุขฯ
เจ)าหน)าที่ในการตรวจ ไม ต่ํากว า2,400 ซีซี ขับเคลื่อน
งานในสถานที่กําจัด 4 ล)อ 
ขยะและอื่นๆ จํานวน 1 คัน
 - เพื่อให)มีวัสดุและครุ
ภัณฑ�เพียงพอ ในการ
ปฏิบัติงาน
 - เพื่อเพิ่มประสิทธิ
ภาพในการปฏิบัติงาน

271 สร)างความเข)มแข็งของชุมชน ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟKาและวิทยุ เพื่อติดตั้งกล)องโทรทัศน�  จํานวน ๓๒ กล)อง ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ กองสวัสดิการ
วงจรปnดในชุมชนเขต เป�นกล)องโทรทัศน�วงจร สังคม
เทศบาล ปnด สําหรับติดตั้งภาย

นอกอาคาร
272 สร)างความเข)มแข็งของชุมชน ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�โฆษณาและ เพื่อใช)ในการถ ายรูป เลนส� Sigma 18-200 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กองสวัสดิการ

เผยแพร กับกล)องถ ายรูป F3.5-6.3 DC OS/Canon สังคม
273 สร)างความเข)มแข็งของชุมชน ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อใช)สําหรับพิมพ�งาน เครื่องพิมพ� ๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ กองสวัสดิการ

ถ ายสําเนาเอกสาร Multifunction ชนิด สังคม
สแกนเอกสาร เลเชอร�/ชนิด LED สี

274 สร)างความเข)มแข็งของชุมชน ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ตั้งเครื่องคอมฯ โตbะคอมพิวเตอร� ๑ ตัว ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ กองสวัสดิการ
สังคม

275 สร)างความเข)มแข็งของชุมชน ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ยานพาหนะ เพื่อใช)ในการบรรทุก รถกระบะขับเคลื่อน ๔ ล)อ ๘๒๑,๐๐๐ ๘๒๑,๐๐๐ ๘๒๑,๐๐๐ ๘๒๑,๐๐๐ กองสวัสดิการ
และขนส ง สิ่งของต าง ๆ แบบมีช องว างด)านหลัง สังคม

สําหรับคนขับ (Cab) 1 คัน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
276 สร)างความเข)มแข็งของชุมชน ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในการดําเนินงาน โตbะเอนกประสงค� 40,000          - - - กองสวัสดิการ

โครงการจัดตั้งศูนย� ขนาด ๑๘๓๐x๖๐๐x๗๕๐ สังคม

การเรียนรู)ชุมชน มิลลิเมตร

ด)านอาชีพ จํานวน ๒๐ ตัว

277 สร)างความเข)มแข็งของชุมชน ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในการดําเนินงาน เก)าอี้จัดเลี้ยงขาเหล็ก 62,500          - - - กองสวัสดิการ

โครงการจัดตั้งศูนย� ชุปโครเมี่ยม สังคม

การเรียนรู)ชุมชน ขนาด ๔๘๐x๕๗๐x๙๐๐

ด)านอาชีพ มิลลิเมตร

จํานวน ๕๐ ตัว 

278 สร)างความเข)มแข็งของชุมชน ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในการดําเนินงาน กระดานไวท�บอร�ดมีขาตั้ง 3,500            - - - กองสวัสดิการ

โครงการจัดตั้งศูนย� ล)อเลื่อนชนิดหน)าเดียว สังคม

การเรียนรู)ชุมชน จํานวน ๑ แผ น

ด)านอาชีพ

279 สร)างความเข)มแข็งของชุมชน ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟKาและวิทยุ เพื่อใช)ในการดําเนินงาน เครื่องขยายเสียง ลําโพง ๓๕,๐๐๐ - - - กองสวัสดิการ

โครงการจัดตั้งศูนย� ไมโครโฟนพร)อมอุปกรณ� สังคม

การเรียนรู)ชุมชน ครบชุด

ด)านอาชีพ จํานวน ๑ ชุด 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
280 สร)างความเข)มแข็งของชุมชน ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�โฆษณาและ เพื่อใช)ในการดําเนินงาน เครื่องมัลติมีเดีย ๕๘,๐๐๐ - - - กองสวัสดิการ

เผยแพร โครงการจัดตั้งศูนย� โปรเจคเตอร� ระดับ XGA สังคม

การเรียนรู)ชุมชน ขนาดไม น)อยกว า 

ด)านอาชีพ ๔,๐๐๐ Lumens 

281 สร)างความเข)มแข็งของชุมชน ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในการดําเนินงาน ตู)เก็บเอกสารเอนกประสงค� ๑๔,๗๐๐ - - - กองสวัสดิการ

โครงการจัดตั้งศูนย� ขนาด (กว)างxยาวxสูง) สังคม

การเรียนรู)ชุมชน ไม น)อยกว า 

ด)านอาชีพ 120x38x203 ซม.
จํานวน 3 ตู)

123,472,820 116,416,320 116,155,950 111,485,083

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา

รวม
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 459

สาธิตเทศบาล
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ส�วนที่ ๕ 
 
 

 
๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร� 

ในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินนั้น  จะต�องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต�องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร&  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว+าด�วยการจัดทําแผนขององค&กรปกครองส+วนท�องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข�อ ๒๙และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว+าด�วยการจัดทําแผนขององค&กรปกครองส+วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข�อ ๑๓๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว+าด�วยการจัดทําแผนขององค&กรปกครองส+วนท�องถ่ิน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข�อ ๑๓และในการประเมินแผนนั้นจะต�อง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร&การ
พัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร&เพ่ือสอดคล�องแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป=ขององค&กรปกครองส+วน
ท�องถ่ิน  แจ�งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑0 ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ&การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป= (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค&กรปกครองส+วนท�องถ่ิน  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว+าด�วยการจัดทําแผนขององค&กรปกครองส+วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินนั้น  จะต�องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต�องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร&  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว+าด�วยการจัดทําแผนขององค&กรปกครองส+วนท�องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข�อ ๒๙และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว+าด�วยการจัดทําแผนขององค&กรปกครองส+วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข�อ ๑๓๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว+าด�วยการจัดทําแผนขององค&กรปกครองส+วนท�องถ่ิน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข�อ ๑๓และในการประเมินแผนนั้นจะต�อง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร&การ
พัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร&เพ่ือสอดคล�องแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป=ขององค&กรปกครองส+วน
ท�องถ่ิน  แจ�งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ&การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป= (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค&กรปกครองส+วนท�องถ่ิน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว+าด�วยการจัดทําแผนขององค&กรปกครองส+วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๓. สรุปผลการพัฒนาท&องถ่ินในภาพรวม 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได�ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใช�เปEนเครื่องมือในการ
พัฒนาเทศบาลให�บรรลุเปFาหมายท่ีวางไว� เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก�ไขปHญหาให�กับประชาชน  ในการ
จัดทําแผนพัฒนานั้นจะต�องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว+าด�วยการจัดทําแผน
ขององค&กรปกครองส+วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข�อ ๒๙และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว+าด�วยการจัดทําแผน
ขององค&กรปกครองส+วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข�อ ๑๓ 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปEนผู�ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ซ่ึงคณะกรรมการจะต�องดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต+อผู�บริหาร
ท�องถ่ิน  เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต+อสภาท�องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน  พร�อมท้ังประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในท่ีเปLดเผยภายในสิบห�าวันนับแต+วันรายงานผลและเสนอ

การติดตามและประเมนิผล 
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ความเห็นดังกล+าวและต�องปLดประกาศไว�เปEนระยะเวลาไม+น�อยกว+าสามสิบวันโดยอย+างน�อยป=ละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป=   
   แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  

(แจ�งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒  กุมภาพันธ'  
๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ'การจัดทําและประสานแผนสามป/ขององค'กรปกครองส2วนท�องถ่ิน ข�อ ๗ การวัด
คุณภาพของแผนพัฒนาท�องถ่ิน  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด2วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันท่ี  ๒๒  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให�แล�วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต2วันประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถ่ิน)  

การติดตามและประเมินผลด&วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลนครนครศรีธรรมราชใช�การสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง
คุณภาพโดยภาพรวม โดยได�มีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําให�ทราบถึงผลเชิงคุณภาพใน
การดําเนินงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชในภาพรวม   

๔. ข&อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท&องถ่ินในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบนําไปสู�อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีล+าช�า เพราะการดําเนินงานต+างๆ ขององค&กรปกครองส+วนต�องผ+าน

กระบวนการหลายข้ันตอน สลับสับซ�อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบ่ือหน+ายกับกระบวนการจัดทําแผนท่ีมีความยุ+งยากมากข้ึน 
 ๓.  ปHญหาอาจไม+ได�รับการแก�ไขอย+างตรงจุดเพราะข�อจํากัดของระเบียบกฎหมายท่ีทําได�ยากและบาง

เรื่องอาจทําไม+ได�   
๔.๒ ข&อสังเกต ข&อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป=ควรพิจารณาใช�แผนยุทธศาสตร&การพัฒนามาเปEนกรอบในการ

จัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป=และให�มีความสอดคล�องกัน 
๒)  การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป=ป=ควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ินสี่ป= 
๓)  ควรเร+งรัดให�มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในข�อบัญญัติงบประมาณรายจ+ายให�สามารถ

ดําเนินการได�ในป=งบประมาณนั้น   
๔)  เทศบาลนครนครศรีธรรมราชควรพิจารณาต้ังงบประมาณให�เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต+

ละด�านท่ีจะต�องดําเนินการ ซ่ึงจะช+วยลดปHญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนต้ังจ+ายรายการใหม+ 
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