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ส�วนท่ี 1 
บทนํา 

  “แผนการดําเนินงาน”    หมายความว�า    แผนการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วน 
ท�องถ่ิน   ท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน    โครงการพัฒนา    และกิจกรรม   ท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ี
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินประจําป(งบประมาณ   นั้น 
 

  จุดมุ�งหมายของแผนการดาํเนินงาน 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
พ.ศ. 2548  และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2559   กําหนดให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจัดทํา
แผนพัฒนา  และแผนการดําเนินงาน  สําหรับแผนการดําเนินงานนั้น   มีจุดมุ�งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน  โครงการพัฒนา และกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน    ประจําป(
งบประมาณนั้น   แผนการดําเนินงานเป0นเอกสารท่ีระบุ   แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท้ังหมดท่ีจะดําเนินการ
ในป(งบประมาณนั้น  ทําให�แนวทางในการดําเนินงานในป(งบประมาณ นั้นขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน   มีการประสานงาน  และบูรณาการการทํางานกับหน�วยงานและการจําแนก
รายละเอียดต�างๆ ของแผนงาน / โครงการ แผนการดําเนินงานจะทําให�การติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นป( 
งบประมาณมีความสะดวกมากข้ึนอีกด�วย 
 

  ข้ันตอนในการจัดทําแผนการดาํเนินงาน 
  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2559   (หมวด  5  ข�อ  26)  ได�กําหนดให�องค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงาน  โดยมีข้ันตอนดําเนินการ   ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน    หน�วยราชการส�วนกลาง        ส�วนภูมิภาค   รฐัวิสาหกิจและหน�วยงานอ่ืนๆ 
ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  แล�วจัดทําร�างแผนการดําเนินงาน  เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท�องถ่ิน 
  2.   คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินพิจารณาร�างแผนการดําเนินงาน แล�วเสนอผู�บริหารท�องถ่ิน 
ประกาศเป0นแผนการดําเนินงาน     ท้ังนี้ให�ป:ดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีประกาศ     
เพ่ือให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบโดยท่ัวกัน     และต�องป:ดประกาศไว�อย�างน�อยสามสิบวัน 
 
 
 
 
 



- ๒ - 
 

  ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
  แผนการดําเนินงานให�จัดทําให�แล�วเสร็จภายในสามสิบวันนบัแต.วันท่ีประกาศใช�งบประมาณ
รายจ.ายประจําป2 งบประมาณรายจ.ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม     หรือได�รับแจ�งแผนงาน/โครงการ
จากหน.วยงานราชการส.วนกลาง ส.วนภูมิภาค   รัฐวสิาหกิจ   หรือหน.วยงานอ่ืนๆ ท่ีต�องดําเนินการในพ้ืนท่ี
องค<กรปกครองส.วนท�องถ่ินในป2งบประมาณนั้น 
 

  แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
  แผนการดําเนินงานเป0นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู�บริหารท�องถ่ิน     เพ่ือควบคุม 
การดําเนินงานให�เป0นไปอย�างเหมาะสม     และมีประสิทธิภาพ    รวมท้ังยังเป0นเครื่องมือในการติดตามการ
ดําเนินงาน  และการประเมินผล   ดังนั้น  แผนการดําเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทํา    ดังนี้ 

1.  เป0นแผนท่ีแยกออกมาจากแผนพัฒนา  และมีลักษณะเป0นแผนดําเนินการ (Action Plan) 
๒.  จัดทําหลังจากท่ีได�มีการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําป(แล�ว 
๓.  แสดงถึงเปJาหมาย รายละเอียดกิจกรรม   งบประมาณ    ระยะเวลาท่ีชัดเจน   และแสดง   
     ถึงการดําเนินงานจริง 
๔.  เป0นการรวบรวมข�อมูลจากทุกหน�วยงานท่ีจะเข�ามาดําเนินการในพ้ืนท่ีองค�กรปกครอง 
     ส�วนท�องถ่ิน 
 

ประโยชน&ในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
1.  ทําให�ทราบรายละเอียดแผนงาน / โครงการ  รายละเอียดกิจกรรม   งบประมาณ   ระยะ       

เวลาท่ีชัดเจน   ท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีของเทศบาล 
2.  แผนการดําเนินงานประจําป(ทําให�การติดตามและประเมินผล    สามารถติดตามและ

ตรวจสอบความก�าวหน�าในการดําเนินงาน    และประเมินโครงการได�อย�างมีประสิทธิภาพ   มีความสะดวก  
รวดเร็ว    และชัดเจนมากข้ึน   รวมท้ังสามารถนําข�อมูลท่ีได�รับไปรายงานให�ผู�บริหารทราบถึงความก�าวหน�า  
รวมท้ังปMญหา   และอุปสรรคในการดําเนินงานต�อไป 

3.  แผนการดําเนินงานทําให�ผู�มีหน�าท่ีกํากับดูแลโครงการ  หรือผู�มีหน�าท่ีรับผิดชอบโครงการ
สามารถตรวจสอบโครงการได�ง�ายข้ึน 
 
 
 
 

 

 



แบบ ผด.1

จํานวนโครงการ คิดเป�นร�อยละของ จํานวน คิดเป�นร�อยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

1   ยุทธศาสตร�ด�านการเมืองการบริหาร

1.1  ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเทศบาล  ด�วยหลัก 2 1.64                4,200,000      1.05                 - กองวิชาการฯ

       นิติธรรม คุณธรรม  ความคุ�มค4า  โปร4งใส    ตรวจสอบได�

       ความรับผิดชอบ และการมีส4วนร4วมของประชาชน

1.2  บริหารจัดการเทศบาลแบบระบบเป7ด  โดยการส4งเสริมและ 4 3.28                1,200,000      0.30                 - กองวิชาการฯ

       สนับสนุนให�ประชาชนเข�ามามีส4วนร4วมในการบริหารจัดการ   - สํานักการคลัง

       ตั้งแต4ร4วมคิด ร4วมทํา ร4วมตรวจสอบ รวมทั้งส4งเสริมให�มีระบบ  - สํานักปลัดเทศบาล

       การตรวจสอบความโปร4งใสฯ  

1.3  เสริมสร�างศักยภาพบุคลากรของเทศบาลทุกระดับอย4าง 8 6.56                19,126,240    4.77                ทุกส4วนราชการ

       ต4อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

       ปฏิบัติงานของเทศบาล

รวม 14 11.48            24,526,240    6.12               

 - 3 -

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําป0งบประมาณ  พ.ศ.2560

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร?/แนวทางการพัฒนา หน4วยดําเนินการ



จํานวนโครงการ คิดเป�นร�อยละของ จํานวน คิดเป�นร�อยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

2.  ยุทธศาสตร�ด�านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1  น�อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป�นแนวทางในการ 6 4.92                4,020,000      1.00                 - กองสวัสดิการสังคม

       ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชน

2.2  จัดตั้งศูนย?ชุมชน  แม4บ�าน  อสม.  และผู�สูงอายุแบบบูรณาการ 5 4.10                4,200,000      1.05                 - กองสวัสดิการสังคม

 - กองการแพทย?

2.3  สนับสนุนการให�การสงเคราะห?ผู�ด�อยโอกาสทางสังคมอย4าง 9 7.37                109,271,600  27.25              - กองสวัสดิการสังคม

       ทั่วถึงและเป�นธรรม   ได�แก4  เด็ก  สตรี ผู�สูงอายุ  คนพิการ

2.4  ส4งเสริมและสนับสนุนการแก�ไขปHญหาความยากจนอย4างยั่งยืน 2 1.64                700,000         0.17                 - กองสวัสดิการสังคม

       โดยการสร�างงาน   สร�างอาชีพ   สร�างรายได�   และลด

       รายจ4ายของประชาชน

2.5   สร�างศูนย?พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน 2 1.64                380,000         0.09                 - สํานักการศึกษา

2.6   สนับสนุนให�ประชาชนออกกําลังกาย  และเล4นกีฬา  1 0.82                12,000           0.003              - สํานักการศึกษา

        เพื่อสร�างเสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดี

 - 4 -

หน4วยดําเนินการยุทธศาสตร?/แนวทาง



จํานวนโครงการ คิดเป�นร�อยละของ จํานวน คิดเป�นร�อยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

2.7  เพิ่มลานกีฬา / ลานสุขภาพในชุมชนและสนับสนุนอุปกรณ?กีฬา  -  -  - สํานักการศึกษา

2.8  พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย?สิน 2 1.64                5,200,000      1.30                 - สํานักปลัดเทศบาล

       โดยใช�เทคโนโลยีที่ทันสมัย  - กองสวัสดิการสังคม

2.9  เพิ่มประสิทธิภาพระบบการปJองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 1.64                510,000         0.13                 - สํานักปลัดเทศบาล

รวม 29 23.77            124,293,600  30.99             

 - 5 -

ยุทธศาสตร?/แนวทาง หน4วยดําเนินการ



จํานวนโครงการ คิดเป�นร�อยละของ จํานวน คิดเป�นร�อยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

3.  ยุทธศาสตร�ด�านการศึกษา   ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม

     และประเพณี

3.1  พัฒนาการจัดการเรียนการสอน แหล4งเรียนรู� และสนับสนุน 8 6.56                131,952,700  32.90              - สํานักการศึกษา

       การมีส4วนร4วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส4วน

3.2  พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนด�วยเทคโนโลยี 1 0.82                1,186,800      0.30                 - สํานักการศึกษา

       สารสนเทศ

3.3  ส4งเสริมและสนับสนุนให�เด็กเป�นคนดี  มีความรู�คู4คุณธรรม 2 1.64                900,000         0.22                 - สํานักการศึกษา

3.4  ส4งเสริมและสนับสนุนให�เด็ก และเยาวชน  ใช�เวลาว4างให� 8 6.56                10,500,000    2.62                 - สํานักการศึกษา

       เป�นประโยชน?ด�วยกีฬา  ดนตรี  และกิจกรรมนันทนาการ  - กองสวัสดิการสังคม

 - กองวิชาการฯ

3.5   พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสู4 10 8.19                4,580,000      1.14                 - สํานักการศึกษา

       มาตรฐานสากล

3.6  พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยให�มี 5 4.10 1,289,000       0.32  - สํานักการศึกษา

       ประสิทธิภาพ

3.7  ส4งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 4 3.28                10,350,000    2.58                 - สํานักการศึกษา

       ประเพณีและภูมิปHญญาท�องถิ่น  - กองสวัสดิการสังคม

รวม 38 31.15            160,758,500  40.08             

ยุทธศาสตร?/แนวทาง

 - 6 -

หน4วยดําเนินการ



จํานวนโครงการ คิดเป�นร�อยละของ จํานวน คิดเป�นร�อยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

4.  ยุทธศาสตร�ด�านสาธารณูปโภคและโครงสร�างพื้นฐาน   

4.1   พัฒนาระบบคมนาคมขนส4ง  ระบบการจราจรและไฟฟJา 5 4.10                29,071,600    7.25                 - สํานักการช4าง

        สาธารณะให�ทั่วถึงเพียงพอ  และได�มาตรฐาน

4.2  พัฒนาระบบการผลิต  จําหน4ายน้ําประปา  1 0.82                301,460         0.08  - สํานักการประปา

       ให�ทั่วถึง  เพียงพอ  และมีคุณภาพ

4.3   เพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ํา  และระบบการ 2 1.64                20,899,000    5.21                 - สํานักการช4าง

        ปJองกันน้ําท4วมอย4างยั่งยืน

4.4   การจัดตั้งศูนย?ซ4อมและบริการประชาชน  24  ชั่วโมง 4 3.28                9,985,200      2.49                 - สํานักการประปา

        เรียกว4า “หน4วย BEST”

รวม 12 9.84              60,257,260    15.03             

ยุทธศาสตร?/แนวทาง
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หน4วยดําเนินการ



จํานวนโครงการ คิดเป�นร�อยละของ จํานวน คิดเป�นร�อยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

5.  ยุทธศาสตร�ด�านเศรษฐกิจ

5.1   จัดศูนย?กลางการพัฒนาอาชีพสําหรับชุมชน จัดลานค�าชุมชน 1 0.82                150,000         0.04                 - กองสวัสดิการสังคม

        และพัฒนาย4านการค�าเดิมของเมือง   และจัดตลาดน้ํา

        เมืองลิกอร?เพื่อเสริมสร�างรายได� และส4งเสริมการท4องเที่ยว

5.2   ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานด�านการท4องเที่ยว  2 1.64                5,200,000      1.30                 - สํานักปลัดเทศบาล

        สนับสนุนการจัดโครงการ / กิจกรรมที่ส4งเสริมการท4องเที่ยว

        ในรูปแบบต4างๆ

รวม 3 2.46              5,350,000      1.34               

ยุทธศาสตร?/แนวทาง
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หน4วยดําเนินการ



จํานวนโครงการ คิดเป�นร�อยละของ จํานวน คิดเป�นร�อยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

6.  ยุทธศาสตร�ด�านสาธารณสุข  และสิ่งแวดล�อม

6.1   ปรับปรุงภูมิทัศน?  ภูมิสถาปHตย? ของเมืองให�เป�นระเบียบ  -  -

        เรียบร�อย สวยงามเพื่อเป�น  “เทศบาลน4าอยู4”

6.2  การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 5 4.10 17,590,000    4.38  - กองสาธารณสุขฯ

        ของเสีย  - กองสวัสดิการสังคม

6.3   ยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลให�มีคุณภาพการบริการ 11 9.00                4,995,000      1.25                 - กองการแพทย?

        เทียบเท4าโรงพยาบาลเอกชน

6.4   จัดให�มีโรงพยาบาลชุมชน  4  มุมเมือง 2 1.64                250,000         0.06                 - กองการแพทย?

6.5  ส4งเสริมและสนับสนุนให�ภาคส4วนต4างๆ  ตระหนักถึงความ 8 6.56                3,020,000      0.75                 - กองสาธารณสุขฯ

       สําคัญในการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล�อม

รวม 26 21.30            25,855,000    6.44               

รวมทั้งสิ้น 122 100.00          401,040,600  100.00           
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ยุทธศาสตร?/แนวทาง หน4วยดําเนินการ
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1. ยุทธศาสตร�ด�านการเมืองการบริหาร
1.1  แนวทางการพัฒนา   ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเทศบาล ด�วยหลักนิติธรรม คุณธรรม ความคุ�มค(า โปร(งใส ตรวจสอบได�  ความรับผิดชอบ 
                                  และการมีส(วนร(วมของประชาชน
ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 สถานีวิทยุกระจายเสียง  - จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ� 200,000        สถานีวิทยุกระจายเสียง กองวิชาการ

เทศบาลนคร ถ(ายทอดการกระจายเสียง เทศบาลนคร และแผนงาน
นครศรีธรรมราช  - จัดกิจกรรมดีเจน�อยเมือง นครศรีธรรมราช

ลิกอร�
2 ประชาสัมพันธ�กิจกรรม  - จัดแถลงข(าวเทศบาล 4,000,000     เขตเทศบาลนคร กองวิชาการ

ของเทศบาล พบสื่อมวลชน นครศรีธรรมราช และแผนงาน

โครงการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

แบบ ผด.2
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําป?งบประมาณ  พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ของเทศบาล พบสื่อมวลชน นครศรีธรรมราช และแผนงาน
 - จัดทําเอกสาร วารสาร
เว็บไซต�   ปBายประชาสัมพันธ�
เพื่อเผยแพร(ประชาสัมพันธ�
กิจกรรมของเทศบาล
 - ประชาสัมพันธ�กิจกรรม
เทศบาลโดยรถเคลื่อนที่



1. ยุทธศาสตร�ด�านการเมืองการบริหาร
1.2 แนวทางการพัฒนา  บริหารจัดการเทศบาลระบบเปCด  โดยการส(งเสริมและสนับสนุนให�ประชาชนเข�ามามีส(วนร(วมในการบริหารจัดการ ตั้งแต(ร(วมคิด ร(วมทํา ร(วมตรวจสอบ
                                 รวมทั้งส(งเสริมให�มีระบบการตรวจสอบความโปร(งใส   และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อสนองความต�องการของประชาชน
ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดทําแผนพัฒนา  - จัดประชุมประชาคมเทศบาล 600,000         - โรงแรมทวินโลตัส กองวิชาการ

งบประมาณ  และการ นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และแผนงาน
ติดตามประเมินผล จัดทําแผนพัฒนา  - ชุมชนเขตเทศบาล

 - จัดทําเอกสารแผนพัฒนา นครนครศรีธรรมราช
เทศบาล จํานวน 200 เล(ม  - สํานักงานเทศบาล
 - จัดทําเอกสารแผนพัฒนา นครนครศรีธรรมราช
ชุมชน   จํานวน 80 เล(ม
 - จัดทําเอกสารแผนการ
ดําเนินงาน จํานวน  150 เล(ม
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โครงการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

ดําเนินงาน จํานวน  150 เล(ม
 - จัดทําเอกสารเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ(าย 
จํานวน 350 เล(ม
 - ติดตามประเมินผลป?ละ  
4 ครั้ง และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแต(ละโครงการ
ตามแผนพัฒนาประจําป?



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 จัดเก็บภาษีนอกสถานที่  - ประชาสัมพันธ�และจัดเก็บ 200,000        เขตเทศบาลนคร สํานักการคลัง

ภาษีถึงบ�านถึงพื้นที่  ภายใน นครศรีธรรมราช
เขตเทศบาล    โดยมีกลุ(ม
เปBาหมาย ดังนี้
 -  ประชาสัมพันธ�การจัดเก็บ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษี
บํารุงท�องที่   และภาษีปBาย
กรณีไม(ยื่นแบบภายในระยะ
เวลาที่กําหนดของการชําระ
ภาษีของแต(ละประเภท

พ.ศ.2560
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โครงการ
พ.ศ.2559

ภาษีของแต(ละประเภท
 - ตรวจสอบข�อมูลเพิ่มเติม
ข�อมูลใหม(    และข�อมูลที่
เปลี่ยนแปลงของโรงเรือน
ปBาย    และที่ดิน
 - เร(งรัดจัดเก็บภาษีโรงเรือน
และที่ดิน     ภาษีปBายที่ไม(มา
ชําระภาษีภายในกําหนด
 - ตรวจสอบสภาพที่เปIนจริง
ของการใช�ประโยชน�ใน
อาคารการเปลี่ยนแปลงปBาย



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การใช�ประโยชน�ในที่ดิน และ
นําข�อมูลมาปรับปรุง
ให�เปIนปJจจุบัน

3 ประชาสัมพันธ�การ ประชาสัมพันธ�การจัดเก็บ 200,000        เขตเทศบาลนคร สํานักการคลัง
จัดเก็บภาษี ภาษีทั้ง ๓ ประเภท  ภายใน นครศรีธรรมราช

เขตเทศบาลคือภาษีโรงเรือน
และที่ดิน   ภาษีบํารุงท�องที่
ภาษีปBาย  โดย
 - จัดทําคัทเฮาท�   ขนาด 
๓.๖๐ ม. x ๔.๘๐ ม. 

โครงการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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๓.๖๐ ม. x ๔.๘๐ ม. 
จํานวน  2 จุด  บริเวณหน�า
สํานักงานเทศบาลฯ   และ
บริเวณถนนพัฒนาการคูขวาง
 - จัดทําแผ(นพับประชาสัมพันธ�
เพื่อแนะนําขั้นตอนการชําระ
ภาษี

4 เลือกตั้งนายกเทศมนตรี จัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 200,000        เขตเทศบาลนคร สํานักปลัด  -------------------------รอกฏหมายเลือกตั้งกําหนด-----------------------------
และสมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล นครศรีธรรมราช เทศบาล
นครนครศรีธรรมราช นครนครศรีธรรมราช



1. ยุทธศาสตร�ด�านการเมืองการบริหาร
1.3 แนวทางการพัฒนา  เสริมสร�างศักยภาพบุคลากรของเทศบาลทุกระดับอย(างต(อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเทศบาล
ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 อบรมสัมมนาบุคลากร  - จัดอบรมสัมมนาแก(ผู�บริหาร 1,000,000     สํานักงานเทศบาล สํานักปลัด

เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน นครนครศรีธรรมราช เทศบาล
เทศบาลและลูกจ�าง และสถานที่ภายนอก
 - จัดประชุมหัวหน�าส(วน ตามความเหมาะสม
ราชการ

2 ฝTกอบรมพนักงาน จัดประชุม อบรมสัมมนา 500,000         - ห�องประชุมชั้น 5 สํานักการคลัง
และลูกจ�าง เกี่ยวกับระเบียบกฏหมายที่ สํานักงานเทศบาล

เกี่ยวข�องกับการปฏิบัติงาน นครนครศรีธรรมราช
และศึกษาดูงาน  - ศึกษาดูงานภาค
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โครงการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

และศึกษาดูงาน  - ศึกษาดูงานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

3 พัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดอบรมสัมมนาและศึกษา 500,000         - ห�องประชุมชั้น 5 กองสาธารณสุข
ด�านสุขาภิบาลและ ดูงานให�แก(พนักงานและ สํานักงานเทศบาล และสิ่งแวดล�อม
อนามัยสิ่งแวดล�อม ผู�รับจ�างเหมาบริการที่ปฏิบัติ นครนครศรีธรรมราช

งานเกี่ยวกับงานด�าน  - ศึกษาดูงานภาคเหนือ
สุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล�อม  จํานวน 40 คน



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 อบรมสัมมนาบุคลากร จัดอบรมสัมมนาให�ความรู� 500,000         - กรุงเทพมหานคร กองการแพทย�

เพื่อยกระดับการบริการ แก(บุคลากรทางการแพทย�  - ศึกษาดูงานภาคกลาง
และเจ�าหน�าที่ที่เกี่ยวข�อง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และศึกษาดูงาน

5 ฝTกอบรมให�ความรู� จัดฝTกอบรมสัมมนาบุคลากร 500,000         - ห�องประชุมชั้น 5 กองวิชาการ
พัฒนาศักยภาพและ กองวิชาการและแผนงานและ สํานักงานเทศบาล และแผนงาน
เพิ่มประสิทธิภาพ เจ�าหน�าที่ที่เกี่ยวข�อง และ นครนครศรีธรรมราช
บุคลากรกองวิชาการ ศึกษาดูงาน  - ศึกษาดูงานภาคเหนือ
และแผนงาน

6 อบรมสัมมนาบุคลากร จัดฝTกอบรมสัมมนาบุคลากร 500,000         - ห�องประชุมชั้น 5 สํานักการช(าง

โครงการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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6 อบรมสัมมนาบุคลากร จัดฝTกอบรมสัมมนาบุคลากร 500,000         - ห�องประชุมชั้น 5 สํานักการช(าง
สํานักการช(าง และเจ�าหน�าที่ สํานักงานเทศบาล
ที่เกี่ยวข�อง และศึกษาดูงาน นครนครศรีธรรมราช

 - ศึกษาดูงานภาคเหนือ
7 จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ�  - รถบดล�อเหล็กเครื่องยนต� 2,300,000     เขตเทศบาลนคร สํานักการช(าง

ต(างๆ ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ กําลัง นครศรีธรรมราช
แรงม�าสูงสุดไม(น�อยกว(า 40
แรงม�า แรงบดอัดไม(น�อยกว(า
3,000 กม.ขนาดเส�นผ(าศูนย�
กลางล�อไม(น�อยกว(า 700 มม.
จํานวน 1 คัน



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - รถสุขาเคลื่อนที่ ชนิด 8 ห�อง 7,000,000      - เขตเทศบาลนครนคร กองสาธารณสุข
ประกอบด�วยห�องสุขาหญิง 5 ศรีธรรมราช และสิ่งแวดล�อม
ห�อง  ห�องสุขาชาย 3 ห�อง  4  - นอกเขตเทศบาลนคร
ชุดโถปJสสาวะ และ 2 ชุดอ(าง นครศรีธรรมราชบางส(วน
ล�างมือ  จํานวน 1 คัน
 - เครื่องตัดหญ�าแบบข�อแข็ง 57,000          เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข
จํานวน 6 เครื่อง นครศรีธรรมราช และสิ่งแวดล�อม
 - ตู�เก็บเอกสาร  ขนาด 914x 24,000          สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล
457x1829 มม.ชนิดบาน เทศบาลนคร เทศบาลนคร
เลื่อน จํานวน 4 ตู� นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

โครงการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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เลื่อน จํานวน 4 ตู� นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
 - ตู�ไม�สําหรับวางตั๋วรับจํานํา 16,000          สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล
ขนาด 1.00x1.80 ม. ขนาด เทศบาลนคร เทศบาลนคร
5 ชั้น  จํานวน 1 ตู� นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
 - ตู�นิรภัย น้ําหนักไม(น�อยกว(า 40,000          สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล
150 กก. ขนาดภายนอกไม( เทศบาลนคร เทศบาลนคร
น�อยกว(า 590x551x760 นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
มม.  ขนาดภายในไม(น�อยกว(า 
450x355x547 มม.
จํานวน 1 ตู�



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - เครื่องถ(ายเอกสารระบบ 50,000          สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล
ดิจิตอล ชนิดขาว ดํา ความเร็ว เทศบาลนคร เทศบาลนครนคร
ไม(น�อยกว(า 10 แผ(นต(อนาที นครศรีธรรมราช ศรีธรรมราช
จํานวน 1 เครื่อง
 - เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโตZะ 53,000          สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล
ระบบอิเล็กทรอนิกส� ความเร็ว เทศบาลนคร เทศบาลนคร
ในการนับไม(น�อยกว(า 100 นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
ใบต(อ 4 วินาที  จํานวน 1
เครื่อง
 - ตู�กระจกบานเลื่อน ขนาด 22,000          สํานักการประปา สํานักการประปา

โครงการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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 - ตู�กระจกบานเลื่อน ขนาด 22,000          สํานักการประปา สํานักการประปา
4 ฟุต จํานวน 4 ตัว
 - เก�าอี้มีพนักพิงแบบล�อหมุน 7,200             - สํานักการประปา สํานักการประปา
จํานวน 4 ตัว 2 ตัว

 - โรงกรองน้ําทวดทอง
1 ตัว
 - ศูนย�บริการจ(ายค(าน้ํา
ประปา บขส. 1 ตัว

 - เก�าอี้พับ 3 พับ จํานวน 4,140            โรงกรองน้ําประตูชัย สํานักการประปา
6 ตัว



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - ตู�เสริมข�าง 3 ลิ้นชักมี 3,600            สํานักการประปา สํานักการประปา
ล�อเลื่อน จํานวน 1 ตัว
 - โตZะทํางาน ขนาด 60x 5,000            สํานักการประปา สํานักการประปา
120 ซม. จํานวน 1 ตัว
 - เก�าอี้มีพนักพิงแบบขาตั้ง 1,800            สํานักการประปา สํานักการประปา
2 ข�าง จํานวน 1 ตัว
 - เก�าอี้สํานักงาน ชนิดบุนวม 3,500            สํานักการประปา สํานักการประปา
หมุนได�แบบมีพนักพิงสูง มีที่
วางแขนที่นั่ง และพนักพิงสูง
บุด�วยฟองน้ําหุ�มด�วยหนัง

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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โครงการ

บุด�วยฟองน้ําหุ�มด�วยหนัง
เทียมมีขา 5 แฉก ปรับสูงต่ํา
ได�  จํานวน 1 ตัว
 - เครื่องพิมพ� Multifunction 17,000          สํานักการประปา สํานักการประปา
ชนิดเลเซอร�/ชนิด LED สี
จํานวน 1 เครื่อง
 - มาตรวัดน้ําขนาดเส�นผ(า 142,000        เขตเทศบาลนคร สํานักการประปา
ศูนย�กลาง 2 - 8 นิ้ว นครศรีธรรมราช



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - โลงศพแอร� แบบบัวคว่ํา 400,000        เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข
บัวหงาย  ประกอบด�วยเครื่อง นครศรีธรรมราช และสิ่งแวดล�อม
ทําความเย็น ฐานเครื่องทํา
ความเย็น ฐานรองรับด�านล(าง
จํานวน 5 ลูก
 - ไวโอลิน  จํานวน 30 ชิ้น 5,000,000     โรงเรียนนานาชาติ สํานักการศึกษา
 - วีโอลา  จํานวน 8 ชิ้น เทศบาลนครนคร
 - เซลโล  จํานวน 6 ชิ้น ศรีธรรมราช
 - ดับเบิลเบส  จํานวน 2 ชิ้น
 - กลองทิมปานี ขนาด 23 นิ้ว

โครงการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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 - กลองทิมปานี ขนาด 23 นิ้ว
จํานวน 1 ชิ้น
 - กลองทิมปานี ขนาด 26 นิ้ว
จํานวน 1 ชิ้น
 - กลองทิมปานี ขนาด 29 นิ้ว
จํานวน 1 ชิ้น
 - กลองทิมปานี ขนาด 32 นิ้ว
จํานวน 1 ชิ้น
 - กลองใหญ(สําหรับวงดุริยางค�
จํานวน 1 ชิ้น
 - เป?ยโนไฟฟBา  จํานวน 1 ชิ้น



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - ฟลูต  จํานวน 1 ชิ้น
 - คลาริเน็ท บีแฟล็ต  
จํานวน 1 ชิ้น
 - ซิงเกิลแฟรนซ�ฮอร�น
จํานวน 1 ชิ้น
 - เทเนอร� ทรอมโบน จํานวน
1 ชิ้น
 - ทรัมเปIต บีแฟล็ต  จํานวน
1 ชิ้น
 - ตู�แอมปiอคูสติก  จํานวน

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
โครงการ
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 - ตู�แอมปiอคูสติก  จํานวน
1 ชิ้น
 - กลองชุด จํานวน 1 ชุด



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 ก(อสร�าง/ปรับปรุง  - ปรับปรุงอาคารสถานธนา 480,000        สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล

อาคารปฏิบัติงาน นุบาล เทศบาลนครนครศรี เทศบาลนคร เทศบาลนคร
บริเวณสํานักงาน ธรรมราช  โดยทําการปรับปรุง นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
อาคารอื่นๆ/หรือ พื้น ผนัง ฝBาเพดาน พื้นที่อาคาร
ระบบสาธารณู ที่ทําการปรับปรุงไม(น�อยกว(า
ปโภค 130.00 ตร.ม.

โครงการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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2. ยุทธศาสตร�ด�านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1  แนวทางการพัฒนา  น�อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปIนแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชน
ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 สํารวจและจัดเก็บข�อมูล จัดซื้อแบบสํารวจฯ จ�าง 120,000        ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ

พื้นฐานเพื่อการพัฒนา เจ�าหน�าที่สํารวจและบันทึก นครนครศรีธรรมราช สังคม
คุณภาพชีวิตประชาชน ประมวลผลข�อมูลครัวเรือน
ในเขตเทศบาล ภายในเขตเทศบาล

2 พัฒนาและสนับสนุน จัดประชุมผู�นําชุมชนในเขต 500,000        เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ
การทํางานขององค�กร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สังคม
ชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

พ.ศ.2560
โครงการ

พ.ศ.2559

แบบ ผด.2
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําป?งบประมาณ  พ.ศ. 2560

ชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง
3 สัมมนาและพัฒนา  - จัดอบรมสัมมนากรรมการ 2,000,000      - เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ

ศักยภาพชุมชน ชุมชน 62 ชุมชน  ตามหลัก นครศรีธรรมราช สังคม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  - สถานที่ภายนอก
และทัศนศึกษาดูงาน ตามความเหมาะสม
 - จัดตั้งคณะกรรมการ
กลุ(มต(างๆ  ในชุมชน



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 พัฒนาและฝTกอบรม จัดฝTกอบรม และทัศนศึกษา 500,000         - ห�องประชุมชั้น 5 กองสวัสดิการ

อาสาสมัครพลังแผ(นดิน ดูงานแก(อาสาสมัครในชุมชน  สํานักงานเทศบาล สังคม
เอาชนะยาเสพติดและ 62 ชุมชน ป?ละ 1 รุ(น จํานวน นครนครศรีธรรมราช
สมัชชาชุมชนในเขต ประมาณ  200 คน  - สถานที่ภายนอก
เทศบาล ตามความเหมาะสม

5 เสริมสร�างความเข็มแข็ง จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ� 300,000        เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ
ของสถาบันครอบครัว โดยมีตัวแทนครอบครัวจาก นครศรีธรรมราช สังคม
ในเขตเทศบาล ชุมชนเข�าร(วมกิจกรรม

6 พัฒนาศักยภาพเครือข(าย ฝTกอบรมและพัฒนาศักยภาพ 600,000         - ห�องประชุมชั้น 5 กองสวัสดิการ
องค�กรศาสนาในเขต องค�กรศาสนาในเขตเทศบาล สํานักงานเทศบาล สังคม

 - 23 -

โครงการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

องค�กรศาสนาในเขต องค�กรศาสนาในเขตเทศบาล สํานักงานเทศบาล สังคม
เทศบาล นครนครศรีธรรมราช และ นครนครศรีธรรมราช

ทัศนศึกษาดูงาน  - สถานที่ภายนอก
ตามความเหมาะสม



2. ยุทธศาสตร�ด�านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
2.2 แนวทางการพัฒนา  จัดตั้งศูนย�ชุมชน แม(บ�าน อสม. และผู�สูงอายุแบบบูรณาการ
ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ศูนย�ส(งเสริมสุขภาพและ  - จัดกิจกรรมนันทนาการ 1,000,000     ศูนย�ส(งเสริมผู�สูงอายุ กองสวัสดิการ

พัฒนาศักยภาพผู�สูงอายุ พิธีกรรมทางศาสนา   การ สวนศรีธรรมาโศกราช สังคม
อบรมสัมมนา    ทัศนศึกษา  
นอกสถานที่

2 พัฒนาศักยภาพองค�กร จัดกิจกรรมส(งเสริมพัฒนา 300,000          - เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ
สตรีในเขตเทศบาล องค�กรสตรี   การเสริมสร�าง นครศรีธรรมราช สังคม

ความเข�มแข็งของบทบาท  - สถานที่ภายนอก
สตรี และทัศนศึกษาดูงาน ตามความเหมาะสม

3 พัฒนาศักยภาพของ  - จัดประชุมให�ความรู�แก( อสม. 2,300,000      - ห�องประชุมชั้น 5 กองการแพทย�
อสม.และการประชุม ในเขตเทศบาล   สํานักงานเทศบาล
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โครงการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

อสม.และการประชุม ในเขตเทศบาล   สํานักงานเทศบาล
วิชาการเนื่องในวัน อสม.  - จัดอบรมฟjkนฟูประจําป? นครนครศรีธรรมราช

การแลกเปลี่ยนเรียนรู�สัมมนา  - ศึกษาดูงานจังหวัด
 ศึกษาดูงาน ภาคกลางและภาค
 - จัดกิจกรรมวัน อสม.ประจําป? ตะวันออก
จัดนิทรรศการ การคัดเลือก
อสม.ดีเด(น



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 โรงเรียนวัยใสเทศบาล  - เปCดการเรียนการสอนหลัก 500,000        อาคารโอทอป กองสวัสดิการ

นครนครศรีธรรมราช สูตรสําหรับผู�สูงอายุ สวนศรีธรรมาโศกราช สังคม
 - จัดกิจกรรมเสริมสร�าง
สุขภาพทางกายและจิตใจ
แก(ผู�สูงอายุ
 - รับผู�สูงอายุเข�าเรียนตาม
หลักสูตรป?ละ จํานวน 3 รุ(น
รุ(นละ 1 ห�องเรียนๆ ละ
30 คน  รวม 90 คน/ป?

5 เตรียมความพร�อมก(อน  - จัดอบรมให�ความรู�ความ 100,000        เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ
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โครงการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

5 เตรียมความพร�อมก(อน  - จัดอบรมให�ความรู�ความ 100,000        เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ
เข�าสู(วัยผู�สูงอายุ เข�าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง นครศรีธรรมราช สังคม

ด�านร(างกาย  อารมณ� และ
สังคมก(อนสู(วัยผู�สูงอายุ
 - ส(งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู�สูงอายุในการช(วยเหลือตนเอง
และสังคม



3. ยุทธศาสตร�ด�านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
2.3 แนวทางการพัฒนา   สนับสนุนการให�การสงเคราะห�ผู�ด�อยโอกาสทางสังคมอย(างทั่วถึง และเปIนธรรม ได�แก( เด็ก สตรี ผู�สูงอายุ คนพิการ
ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ช(วยเหลือเบี้ยยังชีพ  - ช(วยเหลือเบี้ยยังชีพแก( 108,321,600   เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ

ผู�ปlวยเอดส� ผู�สูงอายุ ผู�ปlวยเอดส�  จํานวน 560 คน (งบอุดหนุน) นครศรีธรรมราช สังคม
ผู�พิการ ผู�สูงอายุ จํานวน 10,975 คน

และผู�พิการ จํานวน 1,844
คน

2 ช(วยเหลือประชาชน ช(วยเหลือประชาชนที่ยากจน 30,000          เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ
ยากจนด�านการรักษา ด�านการรักษาพยาบาล   และ นครศรีธรรมราช สังคม
พยาบาลและการนํา การนําผู�ปlวยส(งต(อไปรักษาที่
ผู�ปlวยส(งต(อ โรงพยาบาลที่อื่น   และสนับ

สนุนค(าใช�จ(ายอื่นๆ    เช(น
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สนุนค(าใช�จ(ายอื่นๆ    เช(น
ค(าเดินทาง   ค(าเฝBาไข� 

3 สงเคราะห�ผู�ประสบ ช(วยเหลือผู�ประสบสาธารณภัย 300,000        เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ
สาธารณภัยและผู�ยากไร� และครอบครัวผู�ยากไร�ในชุมชน นครศรีธรรมราช สังคม
ในชุมชน โดยจ(ายเปIนสิ่งของวัสดุก(อสร�าง

เครื่องอุปโภค  บริโภค  การ
สงเคราะห�จัดการศพผู�ยากไร�
และค(าใช�จ(ายอื่นๆ  ที่จําเปIน



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 จัดหากายอุปกรณ� จัดหากายอุปกรณ�ที่จําเปIน 50,000          เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ

สําหรับผู�พิการ/ผู�สูงอายุ สําหรับผู�พิการที่ยากไร�  ให�   นครศรีธรรมราช สังคม
ที่ยากไร� สามารถดําเนินชีวิตประจําวัน

ได�สะดวก
5 อบรมอาสาสมัครดูแล จัดอบรม อผส.ชุมชนละ 1 คน 350,000        เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ

ผู�สูงอายุที่บ�าน (อผส.) เพื่อทราบบทบาทหน�าที่ในการ นครศรีธรรมราช สังคม
ดูแลผู�สูงอายุที่บ�าน

6 ติดตามเยี่ยมบ�านส(งเสริม จัดอบรมส(งเสริมอาชีพและ 50,000          เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ
อาชีพและการมีรายได� การทํามาหากินผู�ด�อยโอกาส นครศรีธรรมราช สังคม
ของผู�ด�อยโอกาส ประเภทผู�ต�องขังที่ได�รับการ
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ของผู�ด�อยโอกาส ประเภทผู�ต�องขังที่ได�รับการ
ปล(อยตัวที่มีภูมิลําเนาและ
อาศัยอยู(ในเขตเทศบาลฯ 
ย�อนหลัง  2 ป?ถึงปJจจุบัน

7 เสริมสร�างพัฒนาสภาพ จัดอบรมสัมมนาผู�ประกอบการ 50,000          เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ
แวดล�อมเอื้อต(อการดํารง ภาคเอกชนเพื่อให�ความรู� นครศรีธรรมราช สังคม
ชีวิตผู�สูงอายุ/ผู�พิการใน และขอความร(วมมือปรับ
สังคมของภาคเอกชน ปรุงอาคาร สถานที่ประกอบการ

สภาพแวดล�อมที่เอื้อต(อการ
ดํารงชีวิตของผู�สูงอายุ / ผู�พิการ



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 จัดลานกีฬาที่เอื้อต(อ จัดทําปBายสัญลักษณ�อํานวย 20,000          เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ

ผู�พิการในชุมชน ความสะดวกแก(คนพิการ นครศรีธรรมราช สังคม
ติดตั้งลานกีฬาของเทศบาลฯ 
ในชุมชน  สวนสาธารณะ และ
สถานที่พักผ(อน

9 อบรมและฟjkนฟูศักยภาพ อบรมให�ความรู�และฟjkนฟู 100,000        เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ
ในการประกอบอาชีพ ศักยภาพของคนพิการได� นครศรีธรรมราช สังคม
ของคนพิการในเขต ประกอบอาชีพตามความ
เทศบาล ถนัด และผู�ดูแลคนพิการ

จํานวน 100 คน
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พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

จํานวน 100 คน



2. ยุทธศาสตร�ด�านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
2.4 แนวทางการพัฒนา  ส(งเสริมและสนับสนุนการแก�ไขปJญหาความยากจนอย(างยั่งยืน โดยการสร�างงาน สร�างอาชีพ สร�างรายได�  และลดรายจ(ายของประชาชน
ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เทศบาลพบประชาชน จัดกิจกรรมออกหน(วยให� 500,000        เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ

เพื่อบริการและพัฒนา บริการด�านต(างๆ   แก( นครศรีธรรมราช สังคม
ประชาชนในเขตเทศบาล

2 ส(งเสริมและพัฒนาการ จัดอบรมให�ความรู�ด�านการ 200,000        เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ
เรียนรู�ด�านการประกอบ ประกอบอาชีพกลุ(มแม(วัยใส นครศรีธรรมราช สังคม
อาชีพกลุ(มแม(วัยใส ในเขตเทศบาล จํานวน 100
(แม(มือใหม() คน
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2. ยุทธศาสตร�ด�านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
2.5   แนวทางการพัฒนา  สร�างศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน
ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เสริมสร�างการเรียนรู�  - ดูแลด�านการบริโภคและ 300,000        ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก สํานักการศึกษา

และพัฒนาเด็กในศูนย� สุขภาพเด็กในศูนย�พัฒนาเด็ก เทศบาลนคร
พัฒนาเด็กเล็ก เล็กให�สามารถมีพัฒนาการ  นครศรีธรรมราช

ตามวัยและเตรียมความพร�อม
เข�าสู(การศึกษาภาคบังคับ
 - จัดจ�างเจ�าหน�าที่ดูแลรักษา
ความสะอาด    จํานวน 11
อัตรา
 - จัดจ�างครูดูแลเด็กเล็ก
จํานวน   1  อัตรา
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จํานวน   1  อัตรา
2 พัฒนาครูผู�ดูแลเด็กของ จัดอบรมสัมมนาครูศูนย�พัฒนา 80,000          ตามที่กรมส(งเสริม สํานักการศึกษา

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กของเทศบาล  จํานวน (งบอุดหนุน) การปกครองท�องถิ่น
40  คน กําหนด



2. ยุทธศาสตร�ด�านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
2.6 แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนให�ประชาชนออกกําลังกาย และเล(นกีฬาเพื่อสร�างเสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดี
ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 พัฒนาบุคลากร จัดส(งเจ�าหน�าที่อบรม 12,000          กรุงเทพมหานคร สํานักการศึกษา

(เจ�าหน�าที่) ด�านการกีฬา   ป?ละ 1 ครั้ง (งบอุดหนุน)
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พ.ศ.2559 พ.ศ.2560



2. ยุทธศาสตร�ด�านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
2.8  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน  โดยใช�เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ตั้งจุดบริการด�านความ ตั้งจุดบริการความปลอดภัย 200,000        เขตเทศบาลนคร สํานักปลัด

ปลอดภัยทางถนนช(วง ทางถนน    ดังนี้ นครศรีธรรมราช เทศบาล
เทศกาลต(างๆ  - ช(วงเทศกาลป?ใหม( 

2  จุดๆ  ละ  5  วัน      
 - ช(วงเทศกาลสงกรานต�
2  จุดๆ  ละ 3 วัน

2 ติดตั้งกล�องวงจรปCด ติดตั้งกล�องวงจรปCด  จํานวน 5,000,000      - ชุมชนศาลามีชัย กองสวัสดิการ
ไม(น�อยกว(า 32 กล�อง เปIน  - ชุมชนลูกแม(อ(างทอง สังคม
กล�องวงจรปCดชนิดไอพี แบบ  - ชุมชนดอนไพร
มุมมองคงที่ สําหรับติดตั้งภาย  - ชุมชนตลาดยาว

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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โครงการ

มุมมองคงที่ สําหรับติดตั้งภาย  - ชุมชนตลาดยาว
นอกอาคาร  



2. ยุทธศาสตร�ด�านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
2.9 แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพระบบการปBองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ปBองกันอัคคีภัยในชุมชน  - จัดหาเครื่องดับเพลิงเคมี 260,000        เขตเทศบาลนคร สํานักปลัด

พร�อมตู�ใส(ให�ชุมชน นครศรีธรรมราช เทศบาล
 - อัดเครื่องดับเพลิงเคมีที่
ใช�แล�วให�กับชุมชน
 - ประชาสัมพันธ�การปBองกัน
อัคคีภัยโดยจัดทําสติกเกอร�
หมายเลขโทรศัพท�แจ�งเหตุ
เพลิงไหม�

2 ฝTกอบรมอาสาสมัคร จัดฝTกอบรมอาสาสมัครปBองกัน 250,000        สวนสมเด็จพระศรี สํานักปลัด
ปBองกันสาธารณภัย สาธารณภัยในชุมชน  จํานวน นครินทร� 84 เทศบาล
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โครงการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

ปBองกันสาธารณภัย สาธารณภัยในชุมชน  จํานวน นครินทร� 84 เทศบาล
ในชุมชน ป?ละ 2 ครั้ง ผู�เข�าร(วมอบรม (ทุ(งท(าลาด)

ครั้งละ 300 คน



                 - 34 -

3. ยุทธศาสตร�ด�านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
3.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการเรียนการสอน แหล(งเรียนรู� และสนับสนุนการมีส(วนร(วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส(วน
ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 แข(งขันทักษะทาง  - จัดสอบแข(งขันทักษะทาง 2,000,000     สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา

วิชาการ วิชาการ และประกวดกิจกรรม ในสังกัดเทศบาล
ทุกกลุ(มสาระการเรียนรู�ให�กับ
นักเรียนศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
นักเรียนชั้นอนุบาล - ม.6
 - จัดสอบแข(งขันคัดเลือก โรงเรียนสาธิตเทศบาล
นักเรียนโรงเรียนในสังกัด ชั้น วัดเพชรจริก

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

พ.ศ.2560
โครงการ

พ.ศ.2559

แบบ ผด.2
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําป?งบประมาณ  พ.ศ. 2560

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด ชั้น วัดเพชรจริก
ป.5 ชั้น ม.2 และ ม.5  ใน 5 
กลุ(มสาระ   ประกอบด�วย
คณิตศาสตร�   ภาษาไทย 
วิทยาศาสตร�   สังคมศึกษา
และภาษาอังกฤษ   เปIนตัว
แทนเทศบาล
 - จัดส(งนักเรียนตัวแทน จังหวัดสุราษฎร�ธานี
เทศบาลพร�อมครูฝTกสอน
เข�าร(วมการแข(งขันในโครง
การการแข(งขันคนเก(งใน



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โรงเรียนท�องถิ่นระดับภาค
และระดับประเทศ
 - จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู� โรงแรมทวินโลตัส
นักเรียน ผู�ปกครองนักเรียน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่มีคะแนนเต็ม 100 จากการ
สอบโอเน็ต (O-NET) และ
บุคลากรที่เกี่ยวข�อง 

2 วัดผลและประเมินผล จัดสอบวัดผลนักเรียนโรงเรียน 100,000        สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
การศึกษา ในสังกัดเทศบาลทุกคน ป?การ ในสังกัดเทศบาล

ศึกษาละ 2 ครั้ง

โครงการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ศึกษาละ 2 ครั้ง
3 จัดทําแผนพัฒนาของ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การ 200,000        สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา

สถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ในสังกัดเทศบาล
ของสํานักการศึกษา  การทบ
ทวนแผนพัฒนาการศึกษา
ของสํานักการศึกษา การจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 ปรับปรุงภูมิทัศน�ใน ตกแต(งภายในโรงเรียนด�วย 180,000        สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา

โรงเรียน ไม�ดอกไม�ประดับ สวนหย(อม ในสังกัดเทศบาล และ
และอื่นๆ ให�สวยงาม เพื่อ ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
สร�างบรรยากาศเอื้ออํานวย 20 ศูนย�
ในการเรียนการสอนของ
โรงเรียนในสังกัด 10 โรงเรียน
และศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
20 ศูนย�

5 อาหารเสริมนม เพื่อจ(ายเปIนค(าอาหารเสริม 35,541,000     โรงเรียนหรือสถานศึกษา สํานักการศึกษา
(นม)  ดังนี้ (งบอุดหนุน) ที่ได�รับการจัดสรรเงิน
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โครงการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

(นม)  ดังนี้ (งบอุดหนุน) ที่ได�รับการจัดสรรเงิน
 - โรงเรียนสังกัดเทศบาล อุดหนุนค(าอาหาร
 - โรงเรียนสังกัด  สพฐ. เสริม (นม) ซึ่ง
จํานวน  4  โรงเรียน เทศบาลฯ ได�รับการ
 - ศูนย�การศึกษาพิเศษ จัดสรรงบประมาณ
ประจําจังหวัด
 - ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน  20  ศูนย�



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 จัดงานชุมนุมลูกเสือ จัดงานชุมนุมลูกเสือท�องถิ่น 3,000,000      - สนามกีฬาจังหวัด สํานักการศึกษา

ท�องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 ไทย  ระดับภาคใต� ครั้งที่ 5 (งบอุดหนุน) นครศรีธรรมราช
พ.ศ.2560 ภาคใต�  - สวนสมเด็จพระศรี

นครินทร� 84 (ทุ(งท(าลาด)
7 จัดตั้งศูนย�การเรียนรู� จัดซื้อหนังสือและแบบเรียน 10,000,000     สถานศึกษาโรงเรียนใน สํานักการศึกษา

ในสถานศึกษา ให�กับโรงเรียนในสังกัด (งบอุดหนุน) สังกัดเทศบาล
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
จํานวน 10 โรงเรียน

8 สนับสนุนค(าใช�จ(ายการ
บริหารสถานศึกษา
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โครงการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

บริหารสถานศึกษา
 - การพัฒนาการจัดการ  - จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัด 3,500,000     สถานศึกษาโรงเรียนใน สํานักการศึกษา
ศึกษาโดยใช�โรงเรียนเปIน การศึกษา เช(น ส(งเสริม (งบอุดหนุน) สังกัดเทศบาล
ฐานในการพัฒนาท�องถิ่น ภูมิปJญญาท�องถิ่นเศรษฐกิจ
(SBMLD) พอเพียงตามแนวพระราชดําริ

ส(งเสริมอาชีพระหว(างเรียน
หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง
สถานศึกษา
 - จัดส(งโรงเรียนสมัครเข�าร(วม
และเข�าประกวดโรงเรียน
SBMLD ดีเด(น



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - ส(งเสริม อปท.ที่จัดทํา โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 100,000        สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษา ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก และสํานัก (งบอุดหนุน) ในสังกัดเทศบาล
ดีเด(น การศึกษา   จัดส(งแผนพัฒนา

การศึกษาเข�าประกวดแข(งขัน
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด(นใน
ระดับประเทศ

 - อาหารกลางวัน เพื่อจ(ายเปIนค(าอาหารกลางวัน 47,409,600     สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด (งบอุดหนุน) ในสังกัดเทศบาล และ
เทศบาล  8  โรงเรียน   และ ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก   จํานวน

โครงการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก   จํานวน
20 ศูนย�

 - ปรับปรุงหลักสูตร จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 200,000        สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
สถานศึกษา พนักงานครูเทศบาลเพื่อพัฒนา (งบอุดหนุน) ในสังกัดเทศบาล

หลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 10
โรงเรียน



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - การพัฒนาพนักงาน จัดอบรมสัมมนาให�แก(พนักงาน 1,365,000     สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
ครูของโรงเรียนในสังกัด ครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล (งบอุดหนุน) ในสังกัดเทศบาล
เทศบาล จํานวน 10 โรงเรียน
 - พัฒนาห�องสมุด จัดซื้อหนังสือให�กับห�องสมุด 1,000,000     สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
โรงเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล (งบอุดหนุน) ในสังกัดเทศบาล
 - ค(าปJจจัยพื้นฐาน นักเรียนประถมศึกษาและ 3,247,000     สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
สําหรับนักเรียนยากจน มัธยมศึกษา โรงเรียนใน (งบอุดหนุน) ในสังกัดเทศบาล

สังกัดเทศบาล
 - จัดการเรียนการสอน  นักเรียนระดับอนุบาล ประถม 3,907,000     สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
(รายหัว) ศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และ (งบอุดหนุน) ในสังกัดเทศบาล
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(รายหัว) ศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และ (งบอุดหนุน) ในสังกัดเทศบาล
เด็กในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล

 - หนังสือเรียน สนับสนุนหนังสือเรียนให�กับ 6,799,770     สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
นักเรียนระดับอนุบาล ประถม (งบอุดหนุน) ในสังกัดเทศบาล
ศึกษาและระดับ  มัธยมศึกษา

 - อุปกรณ�การเรียน สนับสนุนอุปกรณ�การเรียน 3,919,850     สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
การสอน การสอนนักเรียนระดับอนุบาล (งบอุดหนุน) ในสังกัดเทศบาล

ประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษา



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - เครื่องแบบนักเรียน ระดับอนุบาลประถมศึกษา 3,847,770     สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
และระดับมัธยมศึกษา (งบอุดหนุน) ในสังกัดเทศบาล

 - กิจกรรมพัฒนา นักเรียนระดับอนุบาล 5,485,710     สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
คุณภาพผู�เรียน ประถมศึกษา  และระดับ (งบอุดหนุน) ในสังกัดเทศบาล

มัธยมศึกษา
 - การจัดทําศูนย�การ จัดทําศูนย�การเรียนรู�สําหรับ 50,000          สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
เรียนรู�สําหรับเด็ก โรงเรียนในสังกัดเทศบาล (งบอุดหนุน) ในสังกัดเทศบาล
ปฐมวัย
 - ส(งเสริมกิจกรรมรัก  - พัฒนาบุคลากรในสังกัด 100,000        สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
การอ(านในสถานศึกษา ให�มีความรู�ความสามารถใน (งบอุดหนุน) ในสังกัดเทศบาล
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การอ(านในสถานศึกษา ให�มีความรู�ความสามารถใน (งบอุดหนุน) ในสังกัดเทศบาล
อปท. ด�านการจัดกิจกรรมส(งเสริม

การอ(าน
 - สร�างเสริมประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนด�วย
กิจกรรมส(งเสริมการอ(าน



3. ยุทธศาสตร�ด�านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
3.2 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน  ด�วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เชื่อมต(อเครือข(าย  - เชื่อมต(ออินเตอร�เน็ตความเร็ว 1,186,800     สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา

อินเตอร�เน็ต สูงสําหรับสถานศึกษาโรงเรียน (งบอุดหนุน) ในสังกัดเทศบาล
ในสังกัดเทศบาล 
 - จ(ายค(าอินเตอร�เน็ตของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
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3. ยุทธศาสตร�ด�านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
3.3  แนวทางการพัฒนา  ส(งเสริมและสนับสนุนให�เด็กเปIนคนดี  มีความรู�คู(คุณธรรม
ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 พัฒนาแหล(งเรียนรู�ของ จัดทําข�อมูลแหล(งเรียนรู�ของ 500,000        สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา

โรงเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล (งบอุดหนุน) ในสังกัดเทศบาล
 จํานวน  10  โรงเรียน

2 วันเด็กแห(งชาติ จัดกิจกรรมส(งเสริมให�เด็ก 400,000        สวนสมเด็จพระศรี สํานักการศึกษา
และเยาวชนได�มีประสบการณ� นครินทร� 84
ทั้งด�านทักษะ ความรู� ความคิด (ทุ(งท(าลาด)
ความสามารถ การแสดงออก
และการบันเทิง
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พ.ศ.2559 พ.ศ.2560



3. ยุทธศาสตร�ด�านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
3.4  แนวทางการพัฒนา   ส(งเสริมและสนับสนุนให�เด็กและเยาวชน  ใช�เวลาว(างให�เปIนประโยชน�ด�วยกีฬา  ดนตรี  และกิจกรรมนันทนาการ
ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ส(งเสริมสุขภาพและ  - จัดการแข(งขันกีฬาชุมชน 3,000,000     สนามกีฬาจังหวัด กองสวัสดิการ

การแข(งขันกีฬาชุมชน และเยาวชนชุมชนในเขต นครศรีธรรมราช สังคม
เทศบาล  จํานวน 62 ชุมชน
 - สนับสนุนครูนําเต�นแอโรบิค
 - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ�กีฬา

2 จัดการแข(งขันกีฬา จัดการแข(งขันกีฬาประเภท 700,000        สนามกีฬาจังหวัด สํานักการศึกษา
นักเรียนกลุ(มโรงเรียน กรีฑา ระหว(างนักเรียนโรงเรียน นครศรีธรรมราช
เทศบาล สังกัดเทศบาล 8  โรงเรียน

ป?การศึกษาละ 1 ครั้ง
3 บริหารจัดการอุทยาน จัดกิจกรรมส(งเสริมการเรียนรู� 1,500,000     อุทยานการเรียนรู� กองวิชาการ
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3 บริหารจัดการอุทยาน จัดกิจกรรมส(งเสริมการเรียนรู� 1,500,000     อุทยานการเรียนรู� กองวิชาการ
การเรียนรู� ต(างๆ เช(น โซนตะลอนเน็ต เทศบาลนคร และแผนงาน

ห�องสมาธิไอที ห�องเรียนขาลุย นครศรีธรรมราช
ห�องสมุด ห�องเด็กเล็ก ห�องฉาย
ภาพยนตร�วิกวิบวับ ห�องฉาย
ภาพยนต�สามมิติ

4 บริหารจัดการพิพิธภัณฑ� จัดนิทรรศการถาวรป?ละ 1,000,000     พิพิธภัณฑ�เมือง กองวิชาการ
เมือง 1 เรื่อง  และจัดนิทรรศการ สวนสมเด็จพระ และแผนงาน

หมุนเวียนป?ละ  3  เรื่อง ศรีนครินทร� 84
(ทุ(งท(าลาด)



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 จัดส(งนักกีฬาเข�าร(วม จัดส(งนักกีฬาเข�าร(วมแข(งขัน 2,500,000      - จังหวัดสุราษฎร�ธานี สํานักการศึกษา

แข(งขันกีฬากรมส(งเสริม กับหน(วยงานอื่นๆ  ซึ่งจัดโดย  - จังหวัดร�อยเอ็ด
การปกครองส(วนท�องถิ่น กรมส(งเสริมการปกครองส(วน

ท�องถิ่น  ระดับภาค และระดับ
ประเทศ

6 สภาเด็กและเยาวชน ดําเนินการฝTกอบรมและสนับ 300,000         - เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ
ในระดับเทศบาล สนุนการดําเนินงานของสภา นครศรีธรรมราช สังคม

เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล  - สถานที่ภายนอก
ตามความเหมาะสม

7 บริหารจัดการหอศิลปi  - ผลิตกิจกรรมส(งเสริมการ 500,000        อุทยานการเรียนรู� กองวิชาการ

โครงการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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7 บริหารจัดการหอศิลปi  - ผลิตกิจกรรมส(งเสริมการ 500,000        อุทยานการเรียนรู� กองวิชาการ
ร(วมสมัยเมืองคอน เรียนรู�ทางด�านศิลปะ เทศบาลนครนครศรี และแผนงาน

 - จัดแสดงศิลปะและเผยแพร( ธรรมราช
ผลงานที่มีคุณค(าต(อสาธารณชน
 - สร�างเครือข(ายและพันธมิตร
ทางด�านศิลปะ



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 จัดตั้งวงนคร ก(อตั้งวงดนตรีนครออร�เคสตร�า 1,000,000     โรงเรียนนานาชาติ สํานักการศึกษา

ออร�เคสตร�า ที่เปIนตัวแทนและมีอัตลักษณ� เทศบาลนคร
ทางวัฒนธรรมที่เปIนความ นครศรีธรรมราช
ภาคภูมิใจของชาวนครศรีฯ
จํานวน 1 วง
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3. ยุทธศาสตร�ด�านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
3.5  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสู(มาตรฐานสากล
ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ฝTกอบรมทักษะกระบวน นํานักเรียนระดับมัธยมศึกษา 630,000        มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ� สํานักการศึกษา

การทางวิทยาศาสตร� โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัด
เพชรจริก ฝTกอบรมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร�
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ� 
จํานวน ๓๐ สัปดาห�

2 ส(งเสริมความเปIนเลิศ ฝTกอบรมวิชาการเพื่อให�ความรู� 200,000         - โรงเรียนสาธิตเทศบาล สํานักการศึกษา
ทางวิชาการ แก(นักเรียนระดับมัธยมศึกษา วัดเพชรจริก

โดยการจัดอบรม และประชุม  - โรงเรียนเทศบาล
สัมมนาพัฒนาทักษะแก(ครู วัดท(าโพธิ์
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สัมมนาพัฒนาทักษะแก(ครู วัดท(าโพธิ์
 - แหล(งเรียนรู�อื่นๆ

3 กิจกรรมวันครู จัดกิจกรรมวันครูในโรงเรียน 250,000        หอประชุมเมือง สวน สํานักการศึกษา
สังกัดเทศบาล สมเด็จพระศรีนครินทร�

84 (ทุ(งท(าลาด)
4 ประชุมปฐมนิเทศ จัดประชุมปฐมนิเทศพนักงาน 300,000        โรงแรมทวินโลตัส สํานักการศึกษา

พนักงานครูเทศบาล ครูเทศบาล ครูอัตราจ�าง และ จังหวัดนครศรีธรรมราช
บุคลากรทางการศึกษา
ป?การศึกษาละ 1 ครั้ง



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 ประกันคุณภาพการ จัดทําแบบทดสอบและ 250,000         - สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา

ศึกษา เครื่องมือการประกันคุณภาพ ในสังกัดเทศบาล
การศึกษาตามมาตรฐานการ  - ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
ศึกษาที่ อปท.กําหนด จํานวน เทศบาลนคร
16 มาตรฐาน อนุบาล 4 นครศรีธรรมราช
มาตรฐาน

6 นิเทศติดตาม นิเทศติดตามประเมินผล 50,000           - สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
ประเมินผลการ การจัดการศึกษาของ ในสังกัดเทศบาล
จัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ  - ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลนคร
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เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

7 ประชุมสัมมนา จัดประชุมสัมมนาคณะ 100,000        โรงแรมทวินโลตัส สํานักการศึกษา
คณะกรรมการ กรรมการสถานศึกษาขั้น จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานศึกษาขั้น พื้นฐานโรงเรียนในสังกัด
พื้นฐาน

8 ฝTกอบรมสัมมนา จัดอบรมสัมมนาพนักงาน 2,000,000      - ห�องประชุมสํานักงาน สํานักการศึกษา
พนักงานครู ครูเทศบาลครูอัตราจ�างบุคลากร เทศบาลนครนครศรีฯ
เทศบาล สนับสนุนการสอน และบุคลาก  - โรงแรมทวินโลตัส

ทางการศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 พัฒนาสถานศึกษา  - จัดประกวดสถานศึกษา 500,000         - สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา

สู(มาตรฐานสากล ป?ละ 1 ครั้ง ในสังกัดเทศบาล
 - จัดอบรมให�ความรู�แก(  - โรงแรมทวินโลตัส
ผู�บริหารสถานศึกษา และ จังหวัดนครศรีธรรมราช
พนักงานครู จํานวน 1 ครั้ง

10 บริหารจัดการศึกษา สนับสนุนการจัดการเรียน 300,000        โรงเรียนเทศบาลวัด สํานักการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล การสอนของโรงเรียน ท(าโพธิ์
วัดท(าโพธิ์ เทศบาลวัดท(าโพธิ์ (ระดับมัธยม

ศึกษา)
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3. ยุทธศาสตร�ด�านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
  3.6  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย  ให�มีประสิทธิภาพ 
ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดการศึกษานอกระบบ จัดการศึกษานอกระบบ และ 400,000        อาคารศิลปชีพ สํานักการศึกษา

โรงเรียน ตามอัธยาศัย ระดับการศึกษา เทศบาลนคร
ขั้นพื้นฐาน (กศน.)  ให�แก( นครศรีธรรมราช
เยาวชนที่พลาดโอกาสในการ
ศึกษาในระบบการศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน

2 สงเคราะห�เด็กยากไร�ใน จัดการศึกษาและสนับสนุน 300,000        อาคารศิลปชีพ สํานักการศึกษา
ชุมชนและเด็กเร(ร(อน ค(าพาหนะ ค(าอาหารกลางวัน เทศบาลนคร

และค(าเครื่องบริโภค ปJจจัย นครศรีธรรมราช
ต(างๆ  สําหรับเด็กผู�ด�อย
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ต(างๆ  สําหรับเด็กผู�ด�อย
โอกาส และเด็กเร(ร(อนภายใน
เขตเทศบาล จํานวน 25 คน

3 รณรงค�เพื่อปBองกัน จัดกิจกรรมรณรงค�ปBองกัน 283,000        สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
ยาเสพติดในสถานศึกษา ยาเสพติดโรงเรียนในสังกัด (งบอุดหนุน) ในสังกัดเทศบาล

เทศบาล  10  โรงเรียน



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 พัฒนาครูอาสา จัดส(งครูสอนเด็กเร(ร(อนเข�ารับ 6,000            กรุงเทพมหานคร สํานักการศึกษา

การอบรมสัมมนาตามที่ (งบอุดหนุน)
กรมส(งเสริมจัดอบรม  ป?การ
ศึกษาละ 1 ครั้ง

5 อบรมส(งเสริมคุณภาพ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา 300,000        สถานที่ภายนอก สํานักการศึกษา
ชีวิตเยาวชน คุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน ผู�ด�อย ตามความเหมาะสม

โอกาสในเขตเทศบาล จํานวน
1  รุ(น ใช�เวลาฝTกอบรม 4 คืน
5 วัน
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3. ยุทธศาสตร�ด�านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
3.7 แนวทางการพัฒนา  ส(งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปJญญาท�องถิ่น
ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ส(งเสริมงานประเพณี จัดกิจกรรมส(งเสริมงานประเพณี 9,000,000     เขตเทศบาลนคร สํานักการศึกษา

ศาสนา และวัฒนธรรม ศาสนา   และวัฒนธรรม ดังนี้ นครศรีธรรมราช
 - งานเทศกาลมหาสงกรานต�
และแห(นางดาน
 - งานประเพณีลอยกระทง
 - งานประเพณีแห(ผ�าขึ้นธาตุ
 - กิจกรรมวันเข�าพรรษา
 - ประเพณีวันสารทเดือนสิบ
 - จัดกิจกรรมวันขึ้นป?ใหม(
 - จัดกิจกรรมวันลากพระ
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 - จัดกิจกรรมวันลากพระ
 - งานสานสัมพันธ�เดือน
รอมฎอน ฮ.ศ.1439
 - งานเทศกาลคริสต�มาส
 - สมโภชศาลหลักเมือง 
 - จัดงานเฉลิมฉลองวันตรุษ
อีดิ้ลอัฎฮา ฮ.ศ.1438
 - จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา
 - จัดงานฉลองนตรุษจีน
ไซน(าทาวน� เมืองนคร
 - จัดงานถือศีลกินเจ



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 ส(งเสริมแม(บ�านและ สนับสนุนให�ชุมชนในเขต 600,000        สวนสมเด็จพระศรี กองสวัสดิการ

เยาวชนจัดกิจกรรม เทศบาล   62  ชุมชน   จัด นครินทร� 84 สังคม
งานประเพณีเดือนสิบ กิจกรรมการแสดงที่อนุรักษ� (ทุ(งท(าลาด)

ไว�ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี
ท�องถิ่น

3 บริหารจัดการพุทธภูมิ  - จัดกิจกรรมร(วมปฏิบัติธรรม 250,000        บริเวณพุทธภูมิ สํานักการศึกษา
ประจําเดือน สวนสมเด็จพระศรี
 - จัดเอกสารประชาสัมพันธ� นครินทร� 84
พุทธภูมิ (ทุ(งท(าลาด)
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 การจัดกิจกรรมชุมชน ส(งเสริมการจัดกิจกรรมทาง 500,000        ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ

เพื่อส(งเสริมประเพณี ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม นครนครศรีธรรมราช สังคม
ศาสนา วัฒนธรรม และการท(องเที่ยวต(างๆ ของ จํานวน 62 ชุมชน
และท(องเที่ยว ชุมชน
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4. ยุทธศาสตร�ด�านสาธารณูปโภคและโครงสร�างพื้นฐาน
4.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบคมนาคมขนส(ง  ระบบการจราจร  และไฟฟBาสาธารณะ  ให�ทั่วถึงเพียงพอ  และได�มาตรฐาน
ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ก(อสร�างหรือปรับปรุง  - ก(อสร�างถนน ค.ส.ล. ถนน 230,000        ซอยประชานิมิตร สํานักการช(าง

ถนน ค.ส.ล.หนา  0.15 ม. กว�าง (ต(อจากของเดิม) ช(วงที่ 
5.00 ม. ยาว 12.00 ม.ช(วง 1 และช(วงที่ 2
ที่ 2 ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
กว�าง 5.00  ม. หรือพื้นที่
ไม(น�อยกว(า 355.00 ตร.ม.
 - ก(อสร�างยกระดับปูยาง 1,596,000     ถนนปlาโล(ง บริเวณ สํานักการช(าง

โครงการ
พ.ศ.2559

แบบ ผด.2
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําป?งบประมาณ  พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

พ.ศ.2560

 - ก(อสร�างยกระดับปูยาง 1,596,000     ถนนปlาโล(ง บริเวณ สํานักการช(าง
แอสฟJลท�ติกคอนกรีต สะพานวัดศรีทวีไปทาง
ถนนกว�าง 5.00-8.00 ม. ทิศเหนือถึงสามแยกวัด
ยาว 200.00 ม.หนาเฉลี่ย ใหญ(ชัยมงคล
0.05 ม. หรือพื้นที่ไม(น�อย
กว(า 1,280.00 ตร.ม.
 - ก(อสร�างถนน ค.ส.ล ถนน 331,800        ซอยท(านร(ม สํานักการช(าง
กว�าง 2.80 - 6.00 ม.ยาว
123.00 ม.  หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไม(น�อยกว(า
415.00 ตร.ม.



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - ก(อสร�างปูยางแอสฟJลติก 1,969,800     ซอยหัวหลาง สํานักการช(าง
คอนกรีต  ถนนกว�าง 4.50-
8.00 ม. ยาว 885.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม(
น�อยกว(า  5,037.00 ตร.ม.
 - ก(อสร�างถนน ค.ส.ล ถนน 389,550        ซอยตีนเปIด สํานักการช(าง
กว�าง  2.30-5.00 ม. ยาว 
107.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่ไม(น�อยกว(า
482.00  ตร.ม.

โครงการ
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482.00  ตร.ม.
 - ก(อสร�างถนน ค.ส.ล. 438,900        ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก สํานักการช(าง
ถนนกว�าง 3.90-5.20 ม.
ยาว 115.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ไม(น�อยกว(า 545.00 ตร.ม.



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - ก(อสร�างถนน ค.ส.ล. 544,950        ซอยโพธิ์ยายรถตะวันตก สํานักการช(าง
ถนนกว�าง 5.00-6.10 ม.
ยาว 127.00 ม.  หนา
0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ไม(น�อยกว(า 688.00 ตร.ม.
 - ก(อสร�างถนน ค.ส.ล. 712,950        ซอยสบเดิม สํานักการช(าง
ถนนกว�าง 4.10-6.10 ม. 
ยาว 183.00 ม.หนา 0.15
ม.  หรือมีพื้นที่ไม(น�อยกว(า 
919.00 ตร.ม.

โครงการ
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919.00 ตร.ม.
 - ก(อสร�างถนน ค.ส.ล. ถนน 96,000          ทางเข�าวัดบุญนารอบ สํานักการช(าง
ค.ส.ล.กว�าง 4.00  ม. ยาว 
37.00 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไม(น�อยกว(า  
148.00 ตร.ม.
 - ก(อสร�างถนน ค.ส.ล. ถนน 480,000        ซอยบุญพา 5 สํานักการช(าง
ค.ส.ล. กว�าง 5.00 ม. ยาว 
142.00 ม.  หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่ไม(น�อยกว(า  
710.00 ตร.ม. 



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - ก(อสร�างถนน ค.ส.ล. ถนน 430,000        ซอยบุญพา 7 สํานักการช(าง
ค.ส.ล. กว�าง 5.00 ม. ยาว
123.00 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไม(น�อยกว(า 
615.00 ตร.ม.
 - ก(อสร�างถนน ค.ส.ล. ถนน 400,000        ซอยเพชรไทยพงษ� สํานักการช(าง
ค.ส.ล. กว�าง 4.00 ม. ยาว 
130.00 ม.หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่ไม(น�อยกว(า  
520.00 ตร.ม. 
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520.00 ตร.ม. 
 - ก(อสร�างถนน ค.ส.ล. ถนน 360,000        ซอยตาแบน สํานักการช(าง
ค.ส.ล. กว�าง 5.00 ม. ยาว
98.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือ
มีพื้นที่ไม(น�อยกว(า 490.00 
ตร.ม.
 - ก(อสร�างถนน ค.ส.ล. ถนน 650,000        ซอยหมอจิ๋ว (ทวดทอง สํานักการช(าง
ค.ส.ล. กว�าง 4.00 ม.  ยาว 1 แยก 1)
238.00 ม.หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไม(น�อยกว(า 
952.00 ตร.ม. 



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - ก(อสร�างถนน ค.ส.ล. ถนน 133,000        ซอยมีชัย สํานักการช(าง
ค.ส.ล. กว�าง 2.35-2.70 ม. 
ยาว 80.00 ม.หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่ไม(น�อยกว(า
205.00 ตร.ม. 
 - ก(อสร�างถนน ค.ส.ล.ถนน 360,000        ซอยวัดหัวอิฐจากประตู สํานักการช(าง
ค.ส.ล. กว�าง 3.00-4.00 ม. วัดหัวอิฐไปทางทิศใต� 
ยาว 167.00 ม.หนา 0.15 ถึงถนน ค.ส.ล.ของเดิม
ม. หรือมีพื้นที่ไม(น�อยกว(า 
555.00 ตร.ม. 
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555.00 ตร.ม. 
 - ก(อสร�างถนน ค.ส.ล. ถนน 101,000        ซอยหลังวัดชะเมา 4 สํานักการช(าง
ค.ส.ล. กว�าง 2.20 - 3.20 ม.  
ยาว 54.00 ม.หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไม(น�อยกว(า 
156.00 ตร.ม.



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - ก(อสร�างถนน ค.ส.ล. ถนน 87,000          ซอยหลังวัดชะมา 2 สํานักการช(าง
ค.ส.ล. กว�าง 2.00-3.30 ม. 
ยาว 47.00 ม.หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไม(น�อยกว(า
134.00 ตร.ม.
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 ก(อสร�าง/ปรับปรุงถนน  - ก(อสร�างถนน ค.ส.ล.และ 378,000        แยกจากถนนท(าซักซอย สํานักการช(าง

และท(อ รางระบายน้ํา ท(อระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน 3
ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว�าง
6.00 ม. ยาว 90.00 ม.
หรือมีพื้นที่ไม(น�อยกว(า
540.00 ตร.ม. พร�อมวาง
ท(อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด
เส�นผ(าศูนย�กลาง 0.60 ม.
ความยาว 10.00 ม. จํานวน
1 จุด
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1 จุด
 - ก(อสร�างปูยางแอสฟJลท�ติก 937,650        ถนนมังคุด (ฝJvงทิศใต�) สํานักการช(าง
คอนกรีต  และรางระบายน้ํา 
ค.ส.ล. ถนนกว�าง 9.30 -
11.80 ม. ยาว 100.00 ม. 
หนา 0.05 ม.หรือมีพื้นที่ไม(
น�อยกว(า 992.00 ตร.ม.
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ภายในกว�าง 0.40 ม.ยาว 
100.00 ม. พร�อมตีเส�น
จราจร



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - ก(อสร�างถนน ค.ส.ล. และ 260,000        ซอยสนิทใจ แยก 1 สํานักการช(าง
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน (ฝJvงทิศใต�)
ค.ส.ล. กว�าง 3.30 ม. ยาว
49.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือ
มีพื้นที่ไม(น�อยกว(า 161.00 
ตร.ม.และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ภายในกว�าง 0.40 ม.  
ยาว 49.00 ม.
 - ก(อสร�างถนน ค.ส.ล.และ 327,000        ซอยธรรมธารา สํานักการช(าง
รางระบายน้ํา ค.ส.ล.  ถนน
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รางระบายน้ํา ค.ส.ล.  ถนน
ค.ส.ล. กว�าง 2.30-3.40 ม.
ยาว 77.00 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไม(น�อยกว(า
184.00 ตร.ม. และ
รางระบายน้ํา ค.ส.ล.  ภายใน
กว�าง 0.40 เมตร  ยาว 
77.00 ม. 



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - ก(อสร�างถนน ค.ส.ล. และ 279,000        ซอยหลังวัดชะเมา 5 สํานักการช(าง
รางระบายน้ํา ค.ส.ล.  ถนน
ค.ส.ล. กว�าง 2.70-3.70 ม.
ยาว 57.00 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไม(น�อยกว(า
193.00 ตร.ม. และ
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายใน
กว�าง 0.40 ม.  ยาว 
57.00 ม.
 - ก(อสร�างถนน ค.ส.ล.  และ 138,000        ฝJvงทิศใต�ซอยหลังวัด สํานักการช(าง
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 - ก(อสร�างถนน ค.ส.ล.  และ 138,000        ฝJvงทิศใต�ซอยหลังวัด สํานักการช(าง
ยกระดับฝารางระบายน้ํา ชะเมา 3
ค.ส.ล.เดิม  ถนน ค.ส.ล. กว�าง
2.40-3.60 ม.ยาว 50.00
ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ไม(น�อยกว(า  135.00 ตร.ม. 
และยกฝารางระบายน้ํา ค.ส.ล.
เดิมยาว 50.00 ม.



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - ก(อสร�างถนน ค.ส.ล. และ 200,000        ฝJvงทิศใต�ซอยหลังวัด สํานักการช(าง
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน ชะเมา 1
ค.ส.ล. กว�าง 1.60-2.80 ม.
ยาว 49.00 ม.หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไม(น�อยกว(า 
105.00 ตร.ม. และ
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายใน
กว�าง 0.40 ม.ยาว 49.00 ม.
 - ก(อสร�างถนน ค.ส.ล. และ 238,000        ฝJvงทิศใต�ซอยแม(พร�อม สํานักการช(าง
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
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รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
ค.ส.ล. กว�าง 2.70-3.00 ม.
ยาว 33.00 ม.หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไม(น�อยกว(า
93.00 ตร.ม.และรางระบาย
น้ํา ค.ส.ล.ภายในกว�าง 0.40
ม.  ยาว  66.00 ม.



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - ก(อสร�างยกระดับถนน ค.ส.ล. 1,189,000     ซอยศรีปราชญ�พัฒนา สํานักการช(าง
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
ค.ส.ล. กว�าง 2.80 ม.
ยาว 261.00 ม.หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นที่ไม(น�อยกว(า
746.00 ตร.ม.และรางระบาย
น้ํา ค.ส.ล. ภายในกว�าง 0.40
ม.  ยาว  261.00 ม.
 - ก(อสร�างถนน ค.ส.ล. และ 265,000        ซอยสิริสงคราม สํานักการช(าง
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
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รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
ค.ส.ล. กว�าง  4.00 ม.
ยาว 50.00 ม.หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไม(น�อยกว(า
200.00 ตร.ม.และรางระบาย
น้ํา ค.ส.ล. ภายในกว�าง 0.40 
ม.  ยาว  50.00 ม.



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - ก(อสร�างถนน ค.ส.ล. และ 320,000        ซอยต�นหว�า 1 สํานักการช(าง
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
ค.ส.ล. กว�าง  2.00 ม.
ยาว 80.00 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นที่ไม(น�อยกว(า
160.00 ตร.ม.
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ภายในกว�าง 0.40 ม. ยาว
80.00 ม.
 - ก(อสร�างถนน ค.ส.ล. และ 477,000        ซอยแสนธรรม สํานักการช(าง
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 - ก(อสร�างถนน ค.ส.ล. และ 477,000        ซอยแสนธรรม สํานักการช(าง
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
ค.ส.ล. กว�าง  4.00 ม.
ยาว 90.00 ม.หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นที่ไม(น�อยกว(า
360.00 ตร.ม.
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ภายในกว�าง 0.40 ม. ยาว
90.00 ม.



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - ก(อสร�างถนน ค.ส.ล. และ 496,000        ซอยประชาอุทิศ แยก 1 สํานักการช(าง
รางระบายน้ํา ค.ส.ล.  ถนน
ค.ส.ล. กว�าง  5.00 ม.
ยาว 80.00 ม.หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นที่ไม(น�อยกว(า
400.00 ตร.ม.
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ภายในกว�าง 0.40 ม. ยาว
80.00 ม.
 - ก(อสร�างถนน ค.ส.ล. และ 496,000        ซอยเทวบุรี 1 สํานักการช(าง
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 - ก(อสร�างถนน ค.ส.ล. และ 496,000        ซอยเทวบุรี 1 สํานักการช(าง
รางระบายน้ํา ค.ส.ล.  ถนน
ค.ส.ล.กว�าง  3.00 - 8.00 ม.
ยาว 80.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ไม(น�อยกว(า 380.00 ตร.ม.
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ภายในกว�าง 0.40 ม. ยาว
80.00 ม.



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 การจัดการระบบ  - ติดตั้งเสา High mast 662,000        ถนนสายพัฒนาการ สํานักการช(าง

ไฟฟBาสาธารณะ ขนาดความสูง 20.00 ม. คูขวาง หน�าโรงพยาบาล
เปIนดวงโคมหลอดไฟ HPS นครินทร�
400  วัตต� 
 - ติดตั้งไฟจํานวน 32 ต�น 2,000,000     ถนนสนามหน�าเมือง สํานักการช(าง
เปIนไฟ LED   64 หลอด
ขนาดไม(น�อยกว(า 80 วัตต�

4 การจัดการระบบจราจร  - เปลี่ยนโคมไฟจราจร เปIน 440,000        สี่แยกประตูลอด ถนน สํานักการช(าง
ดวงโคม  ขนาด 300 มม. พัฒนาการคูขวาง
สีเหลือง มีเคาท�ดาวน�ในตัว
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สีเหลือง มีเคาท�ดาวน�ในตัว
ขนาด 400 มม.
 - เปลี่ยนโคมไฟจราจร  เปIน 440,000        สี่แยกตลาดแขก สํานักการช(าง
ดวงโคม ขนาด 300 มม. 
สีเหลืองมีเคาท�ดาวน�ในตัว 
ขนาด 400 มม.



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 ก(อสร�าง/ปรับปรุง  - ก(อสร�างปรับปรุงทางเท�า 6,200,000     ถนนราชดําเนินจากสี่ สํานักการช(าง

ทางเท�า คอนกรีตพิมพ�ลาย  พื้นที่ แยกหัวถนนไปทางทิศ
ไม(น�อยกว(า 6,890.00 ตร.ม. เหนือถึงวัดพระมหาธาตุ
 - ปรับปรุงพื้นที่ทางเท�า 4,018,000     บริเวณถนนศรีธรรมราช สํานักการช(าง
พร�อมบ(อพัก  พื้นที่ไม(น�อยกว(า (จากถนนโรงช�างไปทาง
2,253.00 ตร.ม. ทิศเหนือถึงถนนเสมาชัย)

โครงการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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4. ยุทธศาสตร�ด�านสาธารณูปโภคและโครงสร�างพื้นฐาน
4.2 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบการผลิต  จําหน(ายน้ําประปาให�ทั่วถึง เพียงพอ  และได�มาตรฐาน
ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ติดตั้งเครื่องจ(ายแกZส เครื่องจ(ายแกZสคลอรีน 301,460         - โรงกรองน้ําประตูชัย สํานักการประปา

คลอรีน ขนาด 2 กก./ชม. จํานวน 2 ชุด
4 ชุด  - โรงกรองน้ําทวดทอง

 2 ชุด

โครงการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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4. ยุทธศาสตร�ด�านสาธารณูปโภคและโครงสร�างพื้นฐาน
4.3 แนวทางการพัฒนา   เพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ํา   และระบบปBองกันน้ําท(วมอย(างยั่งยืน
ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ก(อสร�าง/ปรับปรุง  - ก(อสร�างท(อระบายน้ํา ค.ส.ล. 315,000        ซอยนิยมสุข 1 สํานักการช(าง

ระบบระบายน้ํา ท(อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด (ฝJvงทิศเหนือ) 
เส�นผ(าศูนย�กลาง 0.80 ม.
ความยาว  90.00 ม.
พร�อมบ(อพัก ค.ส.ล. ขนาด 
1.30x1.45 ม. จํานวน 
9 บ(อ
 - ก(อสร�างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 342,000        ซอยบุญนารอบ 2 สํานักการช(าง
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายใน ฝJvงทิศตะวันตก 
กว�าง 0.40 ม. ยาว 127.00
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โครงการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

กว�าง 0.40 ม. ยาว 127.00
ม.
 - ก(อสร�างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 1,190,000     ซอยตาปูlชีฝJvงทิศเหนือ สํานักการช(าง
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายใน
กว�าง 0.40 ม. ยาว 
441.00 ม.
 - ก(อสร�างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 567,000        ถนนหลังวัดสวนปlาน สํานักการช(าง
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายใน ฝJvงทิศตะวันตก
กว�าง 0.40 ม. ยาว 210.00 
ม.



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - ก(อสร�างท(อระบายน้ํา ค.ส.ล. 485,000        ซอยแยกจากซอย สํานักการช(าง
ท(อระบายน้ํา ค.ส.ล. เส�นผ(า ทวีสิทธิ์ ฝJvงทิศใต� 
ศูนย�กลาง 0.60 ม. ฝาบ(อพัก
ตะแกรงเหล็ก ยาว 150.00 
ม.

2 ก(อสร�างประตูระบายน้ํา ก(อสร�างประตูระบายน้ํา 18,000,000     คลองปlาเหล�า บริเวณ สํานักการช(าง
และอาคารบังคับน้ํา ขนาดบานประตูกว�าง 5.00 ม. โรงกรองประตูไชย

ลึก 4.00 ม. จํานวน 1 บาน
และก(อสร�างอาคารบังคับน้ํา
ขนาดบานประตูกว�าง 2.00 ม.
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โครงการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

ขนาดบานประตูกว�าง 2.00 ม.
ลึก 2.00 ม. จํานวน 2 บาน
พร�อมก(อสร�างแนวกําแพงกัน
ตลิ่งความยาวรวมไม(น�อยกว(า
149.00 ม.



4. ยุทธศาสตร�ด�านสาธารณูปโภคและโครงสร�างพื้นฐาน
4.4 แนวทางการพัฒนา  การจัดตั้งศูนย�ซ(อมและบริการประชาชน 24 ชั่วโมง  เรียกว(า "หน(วย BEST"
ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จ�างเหมาจัดเก็บค(าน้ํา จ�างเหมาเจ�าหน�าที่ปฏิบัติงาน 2,028,000      - สํานักงานเทศบาล สํานักการประปา

ประปา จัดเก็บค(าน้ําประปา  จํานวน นครนครศรีธรรมราช 
20 อัตรา  - โรงกรองน้ําประตูชัย

 - โรงกรองน้ําทวดทอง
 - โรงพยาบาลเทศบาล
นครศรีธรรมราช 
 - สถานีขนส(งจังหวัด
นครศรีธรรมราช
 - ศูนย�บริการสาธารณสุข
คูขวาง
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โครงการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

คูขวาง
 - ศูนย�บริการสาธารณสุข
ศรีทวี
 - ศูนย�บริการสาธารณสุข
โพธิ์เสด็จ
 - ศูนย�บริการสาธารณสุข
ศาลามีชัย



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 จ�างเหมาผลิตและ จ�างเหมาเจ�าหน�าที่ปฏิบัติงาน 2,192,400      - โรงกรองน้ําประตูชัย สํานักการประปา

สูบจ(ายน้ําประปา ผลิตและสูบจ(ายน้ําประปา  - โรงกรองน้ําทวดทอง
จํานวน  21 อัตรา  - โรงสูบน้ําแรงต่ํา

ท(าใหญ(
 - โรงสูบน้ําแรงต่ําหัวท(า

3 จ�างเหมาซ(อมบํารุง จ�างเหมาเจ�าหน�าที่ปฏิบัติงาน 2,422,800      - ภายในเขตเทศบาล สํานักการประปา
ระบบท(อน้ําประปา ซ�อมบํารุงระบบท(อน้ําประปา นครนครศรีธรรมราช

จํานวน  23  อัตรา  - นอกเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชบางส(วน

4 จ�างเหมางานมาตร จ�างเหมาเจ�าหน�าที่ปฏิบัติงาน 3,342,000      - ภายในเขตเทศบาล สํานักการประปา

โครงการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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4 จ�างเหมางานมาตร จ�างเหมาเจ�าหน�าที่ปฏิบัติงาน 3,342,000      - ภายในเขตเทศบาล สํานักการประปา
วัดน้ําประปา จดมาตรวัดน้ําประปา นครนครศรีธรรมราช

จํานวน  30  อัตรา  - นอกเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชบางส(วน
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5. ยุทธศาสตร�ด�านเศรษฐกิจ
5.1 แนวทางการพัฒนา  จัดศูนย�กลางการพัฒนาอาชีพสําหรับชุมชน ลานค�าชุมชน พัฒนาย(านการค�าเดิมของเมือง และจัดตลาดน้ําเมืองลิกอร� เพื่อเสริมสร�างรายได�
                                 และส(งเสริมการท(องเที่ยว
ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ฝTกอบรมส(งเสริมและ ส(งเสริมและฝTกอาชีพให�กับ 150,000        ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ

พัฒนาอาชีพให�กับ ประชาชนในเขตเทศบาล นครนครศรีธรรมราช สังคม
ประชาชนในเขตเทศบาล นครนครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

พ.ศ.2560
โครงการ

พ.ศ.2559

แบบ ผด.2
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําป?งบประมาณ  พ.ศ. 2560



5. ยุทธศาสตร�ด�านเศรษฐกิจ
5.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานด�านการท(องเที่ยว  สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส(งเสริมการท(องเที่ยวในรูปแบบต(างๆ 
ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 พัฒนาและส(งเสริมการ  - จัดทําสื่อประชาสัมพันธ� 4,700,000     เขตเทศบาลนคร สํานักปลัด

ท(องเที่ยว เพื่อส(งเสริมการท(องเที่ยว นครศรีธรรมราช เทศบาล
 - อบรมให�ความรู�แก(บุคลากร ห�องประชุมสํานักงาน
เพื่อส(งเสริมการท(องเที่ยว เทศบาลนครนครศรีฯ
ได�แก( อบรมหลักสูตร "การท(อง
เที่ยวยุค AEC เสริมทักษะภาษา
อังกฤษ  อบรมอาสาสมัครยุว
มัคคุเทศก�เล(าเรื่องเมืองลิกอร�
 - ประชาสัมพันธ�และการตลาด ตลาดริมน้ําเมืองลิกอร�
เชิงรุกด�านการท(องเที่ยว ได�แก( และกรุงเทพมหานคร
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โครงการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

เชิงรุกด�านการท(องเที่ยว ได�แก( และกรุงเทพมหานคร
จัดแถลงข(าวมหาสงกรานต�
แห(นางดานฯ ร(วมกับ ททท.
จัดกิจกรรมแห(นางดาน
ประกวดภาพถ(ายกับการส(ง
เสริมการท(องเที่ยว
 - กิจกรรมตลาดริมน้ําเมือง ตลาดริมน้ําเมืองลิกอร�
ลิกอร�  โดยนําผลิตภัณฑ�ใน
ชุมชนร(วมจําหน(ายที่ตลาดริมน้ํา
กิจกรรมการเรียนรู�ต(างๆ



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - จัดกิจกรรมส(งเสริมการ เขตเทศบาลนคร
ท(องเที่ยว "นั่งรถชมเมือง นครศรีธรรมราช
เล(าเรื่องเมืองลิกอร�

2 ปรับปรุงเวทีตลาดริมน้ํา ก(อสร�างเวทีเปIนโครงสร�าง 500,000        เวทีตลาดริมน้ําเมือง สํานักการช(าง
เมืองลิกอร� ค.ส.ล. ขนาด 4.80x9.60 ม. เมืองลิกอร�  สนามหน�า

พร�อมฉากหลังเวที เมือง

โครงการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ยุทธศาสตร�ที่ 6 ด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม
     - แนวทางที่  6.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเสีย
ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เก็บขนขยะมูลฝอย จ�างเหมาองค�กรเอกชนเก็บขน 14,500,000     เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข

โดยเอกชน ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล นครศรีธรรมราช และสิ่งแวดล�อม
2 จ�างตัดหญ�าโดยเอกชน จ�างเหมาองค�กรเอกชนตัดหญ�า 2,340,000     เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข

ตามถนน ตรอก ซอยต(างๆ และ นครศรีธรรมราช และสิ่งแวดล�อม
ไหล(ถนน ภายในเขตเทศบาล

3 รักษาสิ่งแวดล�อมและ จัดกิจกรรมพัฒนา   อนุรักษ� 150,000        เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ

แบบ ผด.2
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําป?งบประมาณ  พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

โครงการ
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3 รักษาสิ่งแวดล�อมและ จัดกิจกรรมพัฒนา   อนุรักษ� 150,000        เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ
ทรัพยากรธรรมชาติ คูคลอง   และสิ่งแวดล�อมใน นครศรีธรรมราช สังคม

เขตเทศบาล และการส(งเสริม
ชุมชน    องค�กรที่จัดกิจกรรม
พัฒนาชุมชนด�านสิ่งแวดล�อม

4 รณรงค�การรักษาความ  - รณรงค�ทําความสะอาด กวาด 300,000        ถนนสาธารณะ ทางเท�า กองสาธารณสุข
สะอาดในที่สาธารณะ ขยะ ถางหญ�า ตามสวน คลอง ลําเหมือง ในเขต และสิ่งแวดล�อม

สาธารณะ  สถานที่ต(างๆ  ใน เทศบาลฯ  และสถานที่
โอกาสวันสําคัญ สาธารณะ
  - ลอกผักตบชวา และกําจัด
วัชพืชคลองในเขตเทศบาล



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 บําบัดน้ําเสียและลด  - บําบัดน้ําเสียคลองในเขต 300,000        คลองในเขตเทศบาล ๕ กองสาธารณสุข

ภาวะด�านกลิ่นโดยใช� เทศบาล ๕ สาย สถานที่กําจัด สาย สถานที่กําจัดขยะ และสิ่งแวดล�อม
จุลินทรีย�ธรรมชาติ ขยะมูลฝอย โรงฆ(าสัตว� บริเวณ มูลฝอย โรงฆ(าสัตว�

ภายในสวนสัตว� และชุมชน บริเวณภายในสวนสัตว�
ต(างๆ และชุมชนต(างๆ
 - ลดตัวอ(อนของแมลงที่เกิด
จากแหล(งน้ํา  เช(น  ยุง โดยใช�
จุลินทรีย�ธรรมชาติเพื่อปBองกัน
การเกิดโรคที่เกิดจากแมลง
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6. ยุทธศาสตร�ด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม
6.3  แนวทางการพัฒนา  ยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลให�มีคุณภาพการบริการเทียบเท(าโรงพยาบาลเอกชน
ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ควบคุมปBองกันโรคเอดส�  - ค�นหา  ดูแล  รักษา และ 200,000        เขตเทศบาลนคร กองการแพทย�

ปBองกันควบคุมโรคในผู�ปlวย นครศรีธรรมราช
เอดส�
 - รณรงค�ควบคุมปBองกัน เพื่อ
ลดอัตราผู�ปlวยเอดส�
 - ให�ยาต�านไวรัสในผู�ปlวยเอดส�

2 ควบคุมปBองกันโรค  - ดูแลรักษา ฟjkนฟูสภาพ 500,000        เขตเทศบาลนคร กองการแพทย�
วัณโรค ของผู�ปlวยวัณโรค   และการ นครศรีธรรมราช

ควบคุมปBองกัน
 - ติดตามผลการรักษาผู�ปlวย

พ.ศ.2560
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 - ติดตามผลการรักษาผู�ปlวย
วัณโรค
 - นัดผู�ปlาวยตรวจหาเสมหะ
และพบแพทย�กินยาต(อหน�า
เจ�าหน�าที่ทุกวัน

3 รณรงค�ปBองกันโรคติดต(อ   - ปBองกันการระบาดของ 30,000          เขตเทศบาลนคร กองการแพทย�
โรคติดต(อ นครศรีธรรมราช
 - จัดกิจกรรมรณรงค�ปBองกัน
โรคติดต(อต(างๆ



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 ส(งเสริมทันตสุขภาพ  - ออกตรวจสุขภาพปากเด็ก 50,000           - โรงพยาบาลเทศบาล กองการแพทย�

นักเรียนในเขตเทศบาลฯ นครนครศรีธรรมราช
 - ส(งเสริมการปBองกันและ  - ศูนย�บริการ
รักษาสุขภาพในช(องปาก สาธารณสุข 5 ศูนย�

 - โรงเรียนในเขต
เทศบาล 13 โรง
 - ศูนย�ส(งเสริมสุขภาพ
ผู�สูงอายุ

5 พัฒนางานสาธารณสุข จัดประชุมให�ความรู�แก(ชุมชน 465,000        ชุมชนในเขตเทศบาล กองการแพทย�
มูลฐานในเขตเทศบาล ด�านสาธารณสุขในเรื่องต(างๆ นครนครศรีธรรมราช
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มูลฐานในเขตเทศบาล ด�านสาธารณสุขในเรื่องต(างๆ นครนครศรีธรรมราช
และจัดบริการสุขภาพ
เบื้องต�นในศูนย� ศสมช.

6 กองทุนหลักประกัน จ(ายเปIนเงินสมทบกองทุน 2,850,000     โรงพยาบาลเทศบาล กองการแพทย�
สุขภาพระดับท�องถิ่น หลักประกันสุขภาพระดับ นครนครศรีธรรมราช
เทศบาลนคร ท�องถิ่นเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 ยกระดับโรงพยาบาลให� จัดกิจกรรมอบรมให�ความรู�ต(างๆ 300,000        โรงพยาบาลเทศบาล กองการแพทย�

เปIนโรงพยาบาลที่ผ(าน เพื่อให�เปIนไปตามมาตรฐานของ นครนครศรีธรรมราช
รับรองคุณภาพฯการบริการสถาบันรับรองคุณภาพสถาน
เทียบเท(าโรงพยาบาล พยาบาลฯ
เอกชนและได�รับความ
ไว�วางใจจากประชาชน

8 การบริการแพทย� พัฒนาบริการงานแพทย�แผน 100,000        โรงพยาบาลเทศบาล กองการแพทย�
แผนไทยในสถาน ไทยในสถานพยาบาลไปสู( นครนครศรีธรรมราช
พยาบาลและชุมชน ชุมชน

9 การบริการกายภาพ จัดกิจกรรมบริการกายภาพ 100,000        โรงพยาบาลเทศบาล กองการแพทย�

โครงการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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9 การบริการกายภาพ จัดกิจกรรมบริการกายภาพ 100,000        โรงพยาบาลเทศบาล กองการแพทย�
บําบัดในสถานพยาบาล บําบัดในสถานพยาบาลสู( นครนครศรีธรรมราช
สู(ชุมชน ชุมชน โดยการออกเยี่ยมบ�าน

ผู�ปlวยร(วมกับโครงการ
30,000 เตียง

10 ส(งเสริมสนับสนุน  - หน(วยงานภายในฯ สร�าง 200,000        โรงพยาบาลเทศบาล กองการแพทย�
การสร�างนวัตกรรม นวัตกรรมใหม(ๆ อย(างน�อย นครนครศรีธรรมราช
อย(างเปIนระบบ หน(วยงานละ 1 นวัตกรรม

 - จัดประกวดนวัตกรรมของ
หน(วยงานภายในโรงพยาบาลฯ
อย(างน�อยป?ละ 1 ครั้ง



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 ประชาสัมพันธ�  - จัดทําวารสารประชาสัมพันธ� 200,000         - โรงพยาบาลเทศบาล กองการแพทย�
โรงพยาบาลเทศบาล โรงพยาบาลฯ ป?ละ 2 ครั้ง นครนครศรีธรรมราช
นครนครศรีธรรมราช  - ออกบูทเนื่องในโอกาสต(างๆ  - โรงแรมทวินโลตัส

เพื่อประชาสัมพันธ�โรงพยาบาล นครนครศรีธรรมราช

โครงการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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6. ยุทธศาสตร�ด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม
6.4 แนวทางการพัฒนา  จัดให�มีโรงพยาบาลชุมชน 4 มุมเมือง
ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ให�บริการผู�ปlวย ออกเยี่ยมผู�ปlวยในโครงการ 50,000          เขตเทศบาลนคร กองการแพทย�

30,000 เตียง ถึงบ�าน   และบริการรักษา นครศรีธรรมราช
ผู�ปlวยถึงบ�าน

2 ยกระดับศูนย�บริการ ยกระดับมาตรฐานและเปIน 200,000        ศูนย�บริการสาธารณสุข กองการแพทย�
สาธารณสุขให�มีคุณภาพ ต�นแบบศูนย�บริการสาธารณสุข เทศบาล  5 ศูนย�
การบริการและเปIน และเจ�าหน�าที่ประจําศูนย�
ต�นแบบ
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6. ยุทธศาสตร�ด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม
6.5  แนวทางการพัฒนา  ส(งเสริมและสนับสนุนให�ภาคส(วนต(างๆ ตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล�อม
ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เมืองนครอาหาร สุ(มเก็บและตรวจตัวอย(างอาหาร 500,000        ตลาด ร�านอาหาร แผง กองสาธารณสุข

ปลอดภัย ด�วยชุดทดสอบอาหารเบื้องต�น ลอยจําหน(ายอาหาร ห�าง และสิ่งแวดล�อม
จากกลุ(มเปBาหมาย คือ ตลาด สรรพสินค�า ภายในเขต
ร�านอาหาร แผงลอยจําหน(าย เทศบาลนครนคร
อาหาร และสถานศึกษาภายใน ศรีธรรมราช
เขตเทศบาล
 - ตรวจสอบด�านสุขลักษณะ
ทางกายภาพของกลุ(มเปBาหมาย
รวมถึงการสุขาภิบาลอาหาร
ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
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ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
2 ปBองกันควบคุมสัตว�  - กําจัดสัตว�ที่เปIนพาหะนําโรค 1,000,000     พื้นที่เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข

และแมลงพาหะนําโรค เช(น  หนู ยุง ลูกน้ํา   ยุงลาย  นครศรีธรรมราช ได�แก( และสิ่งแวดล�อม
เปIนต�น ชุมชน 62 ชุมชน
 - รณรงค�ปBองกันและควบคุม สถานศึกษา วัด สถานที่
โรคและให�ความรู�แก(ประชาชน ราชการ  หรือเอกชน
ในการกําจัดสัตว�พาหะนําโรค
 - ควบคุมทําลายตัวแก(ยุงโดย
การพ(นสารเคมีด�วยหมอก
ควันหรือการพ(นฝอยละออง



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - พ(นยาฆ(าเชื้อเพื่อปBองกัน
ควบคุมโรคที่เกิดจากสัตว�
และแมลงพาหะนําโรค
 - พ(นเคมีกําจัดยุงตามคําร�อง
ของประชาชนในเขตเทศบาล

3 ร�านอาหารปลอดภัย  - ตรวจประเมินสุขลักษณะ 250,000         - สถานประกอบกิจการ กองสาธารณสุข
ใส(ใจสุขภาพ ทางด�านกายภาพและสุ(มตรวจ ร�านอาหารในพื้นที่เขต และสิ่งแวดล�อม

ด�านเคมีและชีวภาพ เทศบาลนคร
 - อบรมผู�ประกอบกิจการร�าน นครศรีธรรมราช
อาหารในพื้นที่เขตเทศบาลฯ  - ห�องประชุมชั้น 5
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อาหารในพื้นที่เขตเทศบาลฯ  - ห�องประชุมชั้น 5
เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร สํานักงานเทศบาลนคร
 - สถานประกอบกิจการ นครศรีธรรมราช
ร�านอาหารที่ผ(านตามหลัก
เกณฑ�การรับรองมาตรฐานฯ
ได�รับปBายรับรองมาตรฐาน
"อาหารสะอาดปลอดภัย 
ใส(ใจผู�บริโภค" (Clean Food
Good Health)



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 ส(งเสริมและพัฒนา  - เพื่อส(งเสริมให�เกิดความรู� 500,000        ตลาดในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ตลาดสดน(าซื้อ ความเข�าใจถึงแนวทางการ นครนครศรีธรรมราช และสิ่งแวดล�อม
พัฒนาตลาดสดให�มีสถานที่ที่ ที่มีโครงสร�างอาคาร
สะอาดจําหน(ายอาหาร
ปลอดภัยใส(ใจผู�บริโภค
 - ตรวจประเมินตลาด
 - จัดประชุมชี้แจงเจ�าของ
ตลาดและผู�เกี่ยวข�อง
 - อบรมสัมมนาและศึกษา
ดูงานแก(ผู�ประกอบการและผู�

โครงการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ดูงานแก(ผู�ประกอบการและผู�
เกี่ยวข�อง



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 อบรมกลุ(มเสี่ยงจาก จัดอบรมกิจการที่เปIนอันตราย 120,000        ห�องประชุมชั้น 5 กองสาธารณสุข

สถานประกอบการ ต(อสุขภาพประเภทกิจการที่ สํานักงานเทศบาลนคร และสิ่งแวดล�อม
และการส(งเสริมสุขภาพ เกี่ยวกับรถยนต� เครื่องจักรกล นครศรีธรรมราช

หรือเครื่องกล  อบรมสถาน
ประกอบการร�านเสริมสวย 
และแต(งผม  อบรมเกี่ยวกับ
สุขวิทยาส(วนบุคคล  การอบรม
ปBองกันและควบคุมโรค
ติดต(อ ฯลฯ

6 พัฒนามาตรฐานการ  - ตรวจประเมินสุขลักษณะ 250,000         - โรงอาหารในสถาน กองสาธารณสุข
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6 พัฒนามาตรฐานการ  - ตรวจประเมินสุขลักษณะ 250,000         - โรงอาหารในสถาน กองสาธารณสุข
สุขาภิบาลอาหารใน ทางด�านกายภาพและสุ(มตรวจ ศึกษาพื้นที่เขต และสิ่งแวดล�อม
สถานศึกษา ตัวอย(างอาหาร ภาชนะ เทศบาลนคร

อุปกรณ� และมือผู�สัมผัสอาหาร นครศรีธรรมราช
เพื่อตรวจวิเคราะห�ในด�านเคมี  - ห�องประชุมชั้น 5
และชีวภาพ สํานักงานเทศบาลนคร
 - อบรมเกี่ยวกับการสุขาภิบาล นครศรีธรรมราช
อาหาร จํานวน 1 ครั้งต(อป?
 - สถานที่จําหน(ายอาหาร
ในสถานศึกษาที่ผ(านตาม
หลักเกณฑ�การรับรอง



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

มาตรฐานฯ ของเทศบาล
ได�รับปBายรับรองมาตรฐาน
 "อาหารสะอาด ปลอดภัย
ใส(ใจผู�บริโภค" (Clean 
Food Good Health)

7 พัฒนามาตรฐานการ  - ตรวจประเมินสุขลักษณะ 250,000         - สถานที่จําหน(าย กองสาธารณสุข
สุขาภิบาลอาหาร ทางด�านกายภาพ และสุ(มตรวจ อาหารริมบาทวิถีในพื้นที่ และสิ่งแวดล�อม
ริมบาทวิถี ตัวอย(างอาหาร ภาชนะ เขตเทศบาลนคร

อุปกรณ� และมือสัมผัสอาหาร นครศรีธรรมราช
เพื่อตรวจวิเคราะห�ในด�านเคมี  - ห�องประชุมชั้น 5
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เพื่อตรวจวิเคราะห�ในด�านเคมี  - ห�องประชุมชั้น 5
และชีวภาพ สํานักงานเทศบาลนคร
 - อบรมเกี่ยวกับสุขาภิบาล นครศรีธรรมราช
อาหารให�แก(ผู�จําหน(ายอาหาร
ริมบาทวิถีในเขตเทศบาลฯ
จํานวน 1 ครั้งต(อป?
 - สถานที่จําหน(ายอาหาร
ริมบาทวิถีที่ผ(านตามหลัก
เกณฑ�การรับรองมาตรฐานฯ
ได�รับปBายรับรองมาตรฐาน
 "อาหารสะอาด ปลอดภัย



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ใส(ใจผู�บริโภค"   (Clean 
Food Good Health)

8 ปBองกัน  ควบคุมโรค  - ฉีดวัคซีนปBองกันโรคพิษ 150,000        ภายในเขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข
พิษสุนัขบ�า และลด สุนัขบ�าในสุนัข   และแมว นครศรีธรรมราช และสิ่งแวดล�อม
จํานวนประชากรสุนัข จํานวน  2,000  ตัว
จรจัด  - ฉีดยาคุมกําเนิดสุนัข และ

แมวเพศเมีย  1,000  ตัว
 - ผ(าตัดทําหมันสุนัข  และแมว
จํานวน 400 ตัว
 - จัดทําทะเบียนประวัติสัตว�
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 - จัดทําทะเบียนประวัติสัตว�
สุนัขในเขตเทศบาล
 - สุ(มตรวจหัวสุนัขและแมว
 - จัดจ�างเจ�าหน�าที่ปฏิบัติงาน 
จํานวน  4  อัตรา



                                    
                          ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
เรื่อง  ประกาศใช�แผนการดําเนินงาน  ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ. 2560 
                               เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
                         …........................................................ 
 

  ด�วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   ได�พิจารณาร,างแผนการดําเนินงาน
ประจําป�งบประมาณ   พ.ศ.2560   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว,าด�วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค0กรปกครองส,วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548   และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม   (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.
2559  หมวด 5   ข�อ ๒๖ (2)    เม่ือคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ    เม่ือวันอังคารท่ี  8 
พฤศจิกายน  2559    
 

  อาศัยอํานาจตามข�อ  26 (2)   แห,งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว,าด�วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค0กรปกครองส,วนท�องถ่ิน  พ.ศ.2548 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม   (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2559    จึงประกาศใช�
แผนการดําเนินงาน  ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.2560   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ต,อไป 
 

  จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 
 
   ประกาศ   ณ  วันท่ี  9  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 
 
 
 
 

   (นายพงศ0สินธุ0    เสนพงศ0) 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 


