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ยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
     

1.ยุทธศาสตร�ด�านการเมืองการบริหาร 
       แนวทางการพัฒนา 

1.1  ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเทศบาล  ด(วยหลักนิติธรรม  คุณธรรม  ความคุ(มค�า       
 โปร�งใส  ตรวจสอบได(  ความรับผิดชอบ  และการมีส�วนร�วมของประชาชน 

1.2 บริหารจัดการเทศบาลแบบระบบเป$ด  โดยการส�งเสริมและสนับสนุนให(ประชาชนเข(ามามี
ส�วนร�วมในการบริการจัดการ  ต้ังแต�ร�วมคิด  ร�วมทํา  ร�วมตรวจสอบ  รวมท้ังส�งเสริมให(มี
ระบบการตรวจสอบความโปร�งใส  และประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองความ
ต(องการของประชาชน 

1.3 เสริมสร(างศักยภาพบุคลากรของเทศบาลทุกระดับอย�างต�อเนื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเทศบาล 
 

2.ยุทธศาสตร�ด�านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 
      แนวทางการพัฒนา 
2.1   น(อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป#นแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิต  และ 
        เสริมสร(างความเข(มแข็งให(กับชุมชน 
2.2 จัดต้ังศูนย�ชุมชน  แม�บ(าน  อสม.  และผู(สูงอายุแบบบูรณาการ 
2.3 สนับสนุนการให(การสงเคราะห�ผู(ด(อยโอกาสทางสังคมอย�างท่ัวถึง  และเป#นธรรม 

ได(แก�  เด็ก  สตรี  ผู(สูงอายุ  คนพิการ 
2.4 ส�งเสริมและสนับสนุนการแก(ไขปGญหาอย�างยั่งยืนโดยการสร(างงาน  สร(างอาชีพ   

สร(างรายได(   และลดรายจ�ายของประชาชน 
2.5 สร(างศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน 
2.6 สนับสนุนให(ประชาชนออกกําลังกาย  และเล�นกีฬาเพ่ือสร(างเสริมสุขภาพและพลานามัย 

ท่ีดี 
2.7 เพ่ิมลานกีฬา/ลานสุขภาพในชุมชน  และสนับสนุนอุปกรณ�การกีฬา 
2.8 พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินโดยใช(เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
2.9 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการปOองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3.ยุทธศาสตร�ด�านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
        แนวทางการพัฒนา 
  3.1   จัดให(มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประจําเทศบาล  และคืนโรงเรียนประถมศึกษาให(แก�     
          ชุมชน 

3.2    พัฒนาคุณภาพจัดการเรียนการสอน  และความเท�าเทียมกันทางการศึกษาของนักเรียน 
   ทุกระดับ 

  3.3   พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน  ด(วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3.4   ส�งเสริมและสนับสนุนให(เด็กเป#นคนดี  มีความรู(คู�คุณธรรม 
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  3.5  ส�งเสริมและสนับสนุนให(เด็ก  และเยาวชนใช(เวลาว�างให(เป#นประโยชน�ด(วยกีฬา  ดนตรี 
         และกิจกรรมนันทนาการ 
  3.6  ส�งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปGญญาท(องถ่ิน 
 

4.ยุทธศาสตร�ด�านสาธารณูปโภคและโครงสร�างพ้ืนฐาน 
         แนวทางการพัฒนา 

4.1   พัฒนาระบบคมนาคมขนส�ง  และระบบการจราจร  และไฟฟOาสาธารณะให(ท่ัวถึง 
          เพียงพอ  และได(มาตรฐาน 
   4.2  พัฒนาระบบการผลิต  จําหน�ายน้ําประปา  ให(ท่ัวถึงเพียงพอ  และมีคุณภาพ 
   4.3  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการระบายน้ํา  และระบบปOองกันน้ําท�วมอย�างยั่งยืน 
   4.4  การจัดต้ังศูนย�ซ�อมและบริการประชาชน  24  ชัว่โมง   เรียกว�า 
          “หน�วย  BEST” 
 

5.ยุทธศาสตร�ด�านเศรษฐกิจ 
         แนวทางการพัฒนา 
    5.1  จัดต้ังศูนย�กลางพัฒนาอาชีพสําหรับชุมชน  จัดลานค(าชุมชนพัฒนาย�านการค(า 
           เดิมของเมือง  และจัดตลาดน้ําเมืองลิกอร�เพ่ือเสริมสร(างรายได(และส�งเสริมท�องเท่ียว       
    5.2  ปรับปรุงและพัฒนาโครงการพ้ืนฐานด(านการท�องเท่ียวและสนับสนุนการจัดโครงการ/   
           กิจกรรมท่ีส�งเสริมการท�องเท่ียว 
 

 6.ยุทธศาสตร�ด�านสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม 
         แนวทางการพัฒนา 
     6.1  ปรับปรุงภูมิทัศน�  ภูมิสถาปGตย�  และจัดระบบการกําจัด  สิ่งปฏิกูลอย�างเป#น    
            ระเบียบเพ่ือเป#น “เทศบาลน�าอยู�” 
     6.2  “เทศบาลสีเขียว”  โดยจัดพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมข้ึนครอบคลุมในเขตเทศบาลเพ่ือ 
             ลดมลพิษ 

6.3   ยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลให(มีคุณภาพบริการเทียบเท�าโรงพยาบาลเอกชน 
6.4   จัดให(มีโรงพยาบาลชุมชน  4  มุมเมือง 
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1.ด�านการเมืองการบริหาร 
ยึดหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการเทศบาล ด(วยหลักนิติธรรม คุณธรรม ความ

คุ(มค�าโปร�งใส ตรวจสอบได( ความรับผิดชอบ และการมีส�วนร�วมของประชาชน 
  

             ผลดําเนินการ                          ผลสัมฤทธิ์ 
-ศูนย�วิทยุชุมชน FM  88.50 
 
 
 

- ประชาชนและพนักงานเทศบาลมีทางเลือกท่ีจะ
ได(รับข�าวสารมากข้ึน มีการจัดจ(างบุคลากร
ดําเนินงาน  จํานวน  6  อัตรา  
-การจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ� และถ�ายทอดสด
การกระจายเสียงเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ข(อมูล
ข�าวสารแก�ประชาชน  และรับทราบปGญหา/ความ
ต(องการของประชาชนในชุมชน  63  ชุมชน 
- ถ�ายทอดสดกิจการสภา  และอ่ืนๆ 
- สนับสนุนผู(ดําเนินรายการวิทยุ    
งบประมาณ  137,086  บาท 

- ประชาสัมพันธ�กิจกรรมเทศบาล  
 
 
 
 

- ประชาชนและพนักงานเทศบาลได(รับข�าวสาร
ข(อมูลท่ีถูกต(อง และรวดเร็ว มีการจัดจ(าง
เจ(าหน(าท่ีทํา Website และ Homepage และ
ปฏิบัติงานด(านอ่ืนๆ จํานวน  12  อัตรา   
ดําเนินการดังนี้  
- การจัดแถลงข�าวเทศบาลพบสื่อมวลชน 
- จัดทําเอกสารเผยแพร�รณรงค�ให(ความรู(  
- ประชาสัมพันธ�กิจกรรมเทศบาล 
งบประมาณ  3,358,504  บาท 

- ก�อสร(างปOายประชาสัมพันธ� ขนาดกว(าง 4.80  
เมตร  สูง 11.00 เมตร  (โครงสร(างเหล็กเสริม) 
 

- ประชาสัมพันธ�ข(อมูลข�าวสารแก�ประชาชน 
- ประชาชนมีทางเลือกในการรับรู(ข�าวสาร 
  ท่ีหลากหลายมากข้ึน  จํานวน  8  จุด 
    -  ศาลาประดู�หก  จํานวน  1  จุด 
    -  หน(าเทศบาล  จํานวน  1  จุด 
    -  สะพานราเมศวร�  จํานวน  1  จุด 
    -  หน(าโรงแรมทวินโลตัส  จํานวน 1 จุด 
    -  หน(าสะพานยาว  จํานวน  1  จุด 
    -  ถนนประตูลอด  จํานวน  1  จุด 
    -  บริเวณสี่แยกเบญจมฯ  จํานวน  2  จุด 
       งบประมาณ  4,000,000  บาท 
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             ผลการดําเนินงาน                           ผลสัมฤทธิ์ 
 - ศูนย�เทคโนโลยีและสารสนเทศของเทศบาล
(ศูนย� ICT) 

- มีเจ(าหน(าท่ีดูแลระบบ ICT ของเทศบาลอย�าง
เพียงพอ จ(างเหมาเจ(าหน(าท่ีประจําศูนย� ICT  
ดูแลและปฏิบัติงานด(านระบบสารสนเทศ 
จํานวน  10  อัตรา 
- ดําเนินการขอภาพหลักฐานประกอบคดี ดังนี้   
  - คดีทางอาขญากรรม  เช�น ฆาตกรรม 
    ทําร(ายร�างกาย  
     จํานวน  250 ราย  250  ครั้ง/ปk 
  - คดีอุบัติเหตุบนท(องถนนในเชตเทศบาล 
     จํานวน  450  ราย  450  ครั้ง/ปk 
  - คดีลักขโมยทรัพย�ในเขตเทศบาล 
     จํานวน  200  ราย   200  ครั้ง/ปk 

 

บริหารจัดการเทศบาลแบบระบบเป$ดโดยการส�งเสริมและสนับสนุน ให(ประชาชนเข(ามา 
มีส�วนร�วมในการบริหารจัดการต้ังแต�ร�วมคิด ร�วมทํา ร�วมตรวจสอบรวมท้ังส�งเสริมให(มีระบบการ
ตรวจสอบความโปร�งใส และประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองความต(องการของประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

             ผลการดําเนินงาน                           ผลสัมฤทธิ์ 
- จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล/เทศบัญญัติ
งบประมาณ/การติดตามประเมินผล/แผนพัฒนา
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 

- จัดทําเอกสารแผนพัฒนาเทศบาล  
   จํานวน   200 เล�ม  
-  จัดทําเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�าย    
   จํานวน   350 เล�ม    
-  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนา  
   เทศบาลตามรายไตรมาส จํานวน  150 เล�ม 
-  จัดทําเอกสารแผนพัฒนาชุมชน  
   จํานวน  80  เล�ม   
-  จัดทําเอกสารแผนการดําเนินงาน  
   จํานวน  150  เล�ม 
-  ติดตามประเมินผลปkละ  4  ครั้ง   
   และประเมินผลโครงการ 
-  จัดจ(างเจ(าหน(าท่ีปฏิบัติงานจํานวน  4  อัตรา 
   งบประมาณ  821,196  บาท  
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             ผลดําเนินการ                           ผลสัมฤทธิ์ 
- การประชาสัมพันธ�การจัดเก็บภาษี 
 
 
 
 

- ประชาสัมพันธ�ในการจัดเก็บภาษีท้ัง 3 ประเภท
ภายในเขตเทศบาล คือ ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
ภาษีบํารุงท(องถ่ิน ภาษีปOาย จัดทําแผ�นพับ
ประชาสัมพันธ�เพ่ือแนะนําการจัดเก็บภาษีจัดหา
ของขวัญเพ่ือใช(ในการจูงใจให(ประชาชนชําระภาษี
มากข้ึน  เช�น การจัดทําปOายคัทเอาท�   
-  ประชาชนมีความรู(ความเข(าใจเก่ียวกับภาษี 
ไม�เสียเวลา  ประหยัดค�าใช(จ�าย 
- ปOายขนาด  3.60 ม. X 4.80  จํานวน  2  จุด 
บริเวณสํานักงานเทศบาล  และบริเวณถนน 
พัฒนาการคูขวาง  งบประมาณ  12,455  บาท 

- ประชาสัมพันธ�และการจัดเก็บภาษีถึงบ(าน 
ถึงพ้ืนท่ี  (นอกสถานท่ี) 
 
 
 
 

-  สามารถนําข(อมูลไปใช(ในการจัดเก็บภาษีทุก 
ประเภท  และค�าธรรมเนียม  ใบอนุญาตต�าง ๆ 
ได(อย�างถูกต(องมีประสิทธิภาพ 
-  จัดเก็บค�าภาษีได(เพ่ิมข้ึนจากปkงบประมาณ 
ท่ีผ�านมา (1,883,498.30 บาท) =  2.63%  
งบประมาณ  86,380  บาท 

 

 

             ผลการดําเนินงาน                           ผลสัมฤทธิ์ 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง 
 
 
 
 

- การบริการรวดเร็ว สะดวกถูกต(อง และเกิด
ความพึงพอใจต�อประชาชนจัดจ(างปฏิบัติงาน
การเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานธุรการ 
และงานตลาดสด  จํานวน  20  อัตรา  
งบประมาณ  2,660,928.86  บาท 

- ปรับปรุงแผนท่ีภาษี  และทะเบียนทรัพย�สิน 
 
 
 
 

- ข(อมูลแผนท่ีภาษี  และทะเบียนทรัพย�สินท่ี 
ถูกต(อง  ชัดเจน  และครบถ(วนสมบูรณ�ซ่ึงนํามา
เพ่ือประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 
- จัดจ(างเจ(าหน(าท่ีปฏิบัติงาน  จํานวน  20 อัตรา 
งบประมาณ  1,566,478.61  บาท 

- แต�งต้ังประชาชนเข(ามามีส�วนร�วมในการจัดซ้ือ    
  จัดจ(าง  
 
 

- แต�งต้ังประชาชนหรือผู(ทรงคุณวุฒิเข(ามามี 
ส�วนร�วมในการจัดซ้ือจัดจ(างของเทศบาลโดยจ�าย
ค�าตอบแทนตามระเบียบฯ  จํานวน   7   คน  
งบประมาณ  87,150  บาท  

- จัดหาพัสดุด(วยระบบ E-Auction  
 
 

- การจัดซ้ือจัดจ(างมีความโปร�งใส สามารถ
ตรวจสอบได( จํานวน   14   รายการ  
งบประมาณ  114,383,675  บาท  
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            เสริมสร(างศักยภาพบุคลากรของเทศบาลทุกระดับอย�างต�อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเทศบาล 
 
 
 

             ผลการดําเนินงาน                           ผลสัมฤทธิ์ 
- จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร�และอุปกรณ�อ่ืนๆ 
** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ดําเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร�พร(อม
อุปกรณ�ทําให(สามารถปฏิบัติงานได(อย�างเพียงพอ
และเกิดประสิทธิภาพ ดังนี้ 
- เครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับงานประมวลผล แบบ
ท่ี 1 (จอภาพขนาดไม�น(อยกว�า 19 นิ้ว) จํานวน 
2 เครื่อง  (กองสาธารณสุขฯ) 
งบประมาณ 44,000 บาท 
- เครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับงานประมวลผล แบบ
ท่ี 2 (จอภาพขนาดไม�น(อยกว�า 19 นิ้ว) จํานวน 
5 เครื่อง   (สํานักการคลัง) 
งบประมาณ 150,000 บาท 
- เครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับงานประมวลผล  
แบบท่ี 2 จํานวน 1  ชุด   (กองวิชาการฯ) 
งบประมาณ 29,000 บาท 
เครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับงานประมวลผล  
แบบท่ี 2 จํานวน 2  ชุด  (สํานักการคลัง) 
งบประมาณ  60,000  บาท 
- เครื่องคอมพิวเตอร�โนsตบุsก  จํานวน  1  เครื่อง 
(กองสวัสดิการสังคม) 
 งบประมาณ   20,787  บาท 
- เครื่องพิมพ�แบบฉีดหมึกพร(อมติดต้ังถังหมึก 
พิมพ�  จํานวน  1  เครื่อง  (สํานักการศึกษา) 
งบประมาณ  4,300  บาท 
- เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร�หรือชนิด LED ขาวดํา 
ชนิด Network  แบบท่ี 1 จํานวน 1 เครื่อง  
(กองสาธารณสุขฯ) งบประมาณ 7,900 บาท 
- เครื่องพิมพ�Multifunction ชนิดเลเซอร�หรือ
ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง  
(กองสาธารณสุขฯ)  งบประมาณ 9,000 บาท 
- เครื่องสํารองไฟฟOา ขนาด 800 VA จํานวน  
2 เครื่อง  (กองสาธารณสุขฯ)   
งบประมาณ 5,600 บาท 
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             ผลการดําเนินงาน                           ผลสัมฤทธิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร�หรือชนิด LED  
ขาวดํา  จํานวน 1 เครื่อง  (สํานักการศึกษา)
งบประมาณ  3,300  บาท 
- เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร�หรือชนิด LED  
ขาวดํา  จํานวน 5 เครื่อง  (สํานักการคลัง) 
งบประมาณ  16,500  บาท 
- เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร�/ชนิด LED  สี  
จํานวน 1 เครื่อง  (สํานักการประปา) 
งบประมาณ  17,000  บาท 
- เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร�ขาวดํา   จํานวน  
2  เครื่อง  (สํานักการคลัง) 
งบประมาณ  6,600  บาท 
- เครื่อง  Scanner  แบบ Flatbet  จํานวน   
1  เครื่อง  (กองวิชาการฯ) 
งบประมาณ  7,790  บาท 
- เครื่องสํารองไฟฟOา ขนาด 800 VA จํานวน  
3  เครื่อง  (สํานักการคลัง)   
งบประมาณ  8,400  บาท 
- เครื่องสํารองไฟฟOา ขนาด 800 VA จํานวน  
10  เครื่อง  (สํานักการคลัง)   
งบประมาณ  28,000  บาท 
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             ผลการดําเนินงาน                           ผลสัมฤทธิ์ 
-  ฝ~กอบรมพนักงานและลูกจ(าง  สํานักการคลัง   
 

-  จัดประชุม  อบรมสัมมนาเก่ียวกับระเบียบ 
กฎหมายท่ีเก่ียวข(องกับการปฏิบัติงานและศึกษา 
ดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ดังนี้  เช�น 
- ทําให(ได(รับความรู(เก่ียวกับกฏหมาย  การทํางาน 
เป#นทีมและมีมนุษยสัมพันธ�และการให(บริการ 
ด(วยใจ  และปรับใช(กับงานของสํานักการคลัง 
จํานวน  40  คน 
งบประมาณ  484,050  บาท 

-  พัฒนาศักยภาพบุคลากรด(านสุขาภิบาลและ 
อนามัยสิ่งแวดล(อม   กองสาธารณสุขฯ 

- จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานให(แก�พนักงาน 
และผู(รับจ(างเหมาท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับงานด(าน 
สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล(อมภาคเหนือ 
จํานวน  40  คน 
- บุคลากรมีองค�ความรู(ด(านวิชาการและทักษะ 
ในการปฎิบัติงานเพ่ิมข้ึน 
- บุคลากรได(รับประสบการณ�และเพ่ิมวิสัยทัศน� 
ด(านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล(อมให(มีมุม 
มองกว(างข้ึน 
- สามารถบูรณาการองค�ความรู(ให(เกิดการพัฒนา 
อย�างยั่งยืน 
งบประมาณ  448,637  บาท 

-  อบรมสัมมนาบุคลากรเพ่ือยกระดับบริการ 
กองการแพทย� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  จัดอบรมสัมมนาให(ความรู(แก�บุคลากรทาง 
การแพทย�  และเจ(าหน(าท่ีท่ีเก่ียวข(องและศึกษา 
ดูงานภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ดังนี้ 
    -  สร(างแนวความคิดปลูกจิตสํานึกการปรับ 
       ปรุงพัฒนาการบริการสาธารณสุข 
    -  ทําให(เกิดการประสานแนวคิด  ปรับปรุง 
       กระบวนการปฏิบัติงาน 
    -  การปลูกฝGงให(เจ(าหน(าท่ีเน(นหลักการบริการ 
       ท่ีเป#นเลิศ 
    -  การนําเอาบริบทการทํางานในหน�วยท่ี 
       ศึกษาดูงานมาปรับปรุงการปฏิบัติในองค�กร 
 

จํานวน  25  คน 
งบประมาณ  276,278  บาท   
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             ผลการดําเนินงาน                           ผลสัมฤทธิ์ 

- ฝ~กอบรมให(ความรู(พัฒนาศักยภาพและเพ่ิม 
ประสิทธิภาพบุคลากร กองวิชาการและแผนงาน 

- จัดฝ~กอบรมสัมมนาบุคลากรกองวิชาการและ 
แผนงาน  เจ(าหน(าท่ีเก่ียวข(อง  และศึกษาดูงาน 
จังหวัดภูเก็ต  ดังนี้  เช�น 
- โครงการเมืองนครปลอดภัย  อบรมสัมมนาเพ่ิม 
ประสิทธิภาพบุคลากรกองวิชาการและแผนงาน 
มีความรู(ความเข(าใจในระบบการรักษาความ 
ปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย�สินตามมาตรฐาน 
สากล   จํานวน  24  คน 
งบประมาณ  95,000  บาท 

- อบรมสัมมนาบุคลากร  สํานักการช�าง - จัดฝ~กอบรมสัมมนาบุคลากร  สํานักการช�าง 
และเจ(าหน(าท่ีท่ีเก่ียวข(อง  ศึกษาดูงานภาค 
กลาง   และภาคตะวันออก  
-  ทําให(เกิดการสมรรถณะการปฏิบัติ  และ 
การปรับปรุง  แก(ไขการพัฒนารูปแบบ  และ 
บริหารงานในองค�กรเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
-  ทําให(เกิดการเรียนรู(การทํางานแบบ Team 
Work  สร(างองค�ความรู(ในการแลกเปลี่ยน 
ทักษะ  และความรู(ในการฏิบัติงานระหว�าง 
ผู(ปฏิบัติ  หัวหน(างานร�วมกัน 
-  ทําให(เกิดความรู(ความเข(าใจ  และการเรียนรู( 
เก่ียวกับการปฏิบัติงานตามหน(าท่ีของ อปท. 
   1.  การสัมมนาการพัฒนาทีมงานและ 
มนุษยสัมพันธ�ในการทํางาน  จํานวน  41  คน 
   2.  ความรู(เก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวข(องกับ 
การปฏิบัติงานของ อปท.  จํานวน  41  คน 
งบประมาณ  372,000   บาท 
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             ผลการดําเนินงาน                           ผลสัมฤทธิ์ 
-อบรมสัมมนาบุคลากรเทศบาล 
 สํานักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 

 -จัดอบรมสัมมนาแก�ผู(บริหาร   
สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลและ 
ลูกจ(าง  ดังนี้   
- โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติด(าน 
งานสารบรรณและระเบียบงานพัสดุฯ  วันท่ี 
16  กุมภาพันธ�  2560  ณ ห(องประชุม 
มโนราห�  โรงแรมราวดี  ผู(เข(าร�วมโครงการ 
จํานวน  172  คน   
งบประมาณ  75,622.50  บาท 
- โครงการอบรมเก่ียวกับความรับผิดชอบทาง 
ละเมิดของเจ(าหน(าท่ีและการปOองกันปราบปราม 
การทุจริตขององค�กรปกครองส�วนท(องถ่ิน  วันท่ี 
10  มิถุนายน  2560 ณ  ห(องประชุม 
คอนเวนชั่น  2  โรงแรมแกรนด�ปาร�ค   
ผู(เข(าร�วมโครงการ  จํานวน  170  คน 
งบประมาณ  81,862  บาท 
- โครงการอบรมเรียนรู(เก่ียวกับหลักปรัชญา 
พอเพียง  วันท่ี  7  กรกฎาคม  2560  ณ 
ห(องประชุมสภาเทศบาล  ชั้น  5  และศึกษา 
ดูงานอบรมในวันท่ี  8 - 11  กรกฎาคม 2560 
ผู(เข(าร�วม  43  คน 
งบประมาณ  264,552  บาท 
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
“ การทํางานให(มีความสุขและสนุกกับ 
การทํางาน”  วันท่ี  18 - 20  สิงหาคม  2560 
ณ ระเบียงทรายรีสอร�ท  อําเภอขนอม 
จังหวัดนครศรีธรรมราข  ผู(เข(าร�วม  100  คน 
งบประมาณ  248,872  บาท 
- จัดประชุมผู(บริหาร และหัวหน(าส�วนราชการ  
ประจําปkงบประมาณ  พ.ศ. 2560  จํานวน 
รวม  26  ครั้ง  เฉลี่ยประชุม  2  ครั้งต�อเดือน 
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2.ด�านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

น(อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป#นแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิต และ
เสริมสร(างความเข(มแข็งให(กับชุมชน 
 

             ผลการดําเนินงาน                           ผลสัมฤทธิ์ 
- สํารวจข(อมูลความจําเป#นพ้ืนฐานของครัวเรือน  
  ในเขตเทศบาล   
 
 

- ดําเนินการสํารวจข(อมูล จปฐ. ในชุมชนภายใน
เขตเทศบาล จํานวน  62  ชมุชน  
จํานวน  6,233  ครัวเรือน   งบประมาณ 
(จากกรมพัฒนาชุมชน) 

- พัฒนาและสนับสนุนการทํางานขององค�กร   
  ชุมชน   
 

- จัดประชุมผู(นําชุมชน จํานวน  11  ครั้ง 
คณะกรรมการต�างๆในชุมชน จํานวน  62 ชุมชน 
งบประมาณ  108,845.50   บาท 

- สัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชน   
 
 
 
 
 

- ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนด(านต�างๆ
เพ่ือให(ชุมชนเกิดความเข(มแข็ง และพัฒนา
ศักยภาพของชุมชนอย�างต�อเนื่องดังนี้ เช�น  
โครงการตามพระราชดําริและพัฒนาอาชีพตาม 
หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการ 
ชุมชนให(เข(มแข็งอย�างยั่งยืน 
ณ  จังหวัด เพชรบุรี  ฉะเชิงเทรา  สุรินทร�  กทม   
จํานวน  1  รุ�นๆ ละ  200  คน 
งบประมาณ  1,285,788.25  บาท 

- พัฒนาและฝ~กอบรมอาสาสมัครพลังแผ�นดิน   
  เอาชนะยาเสพติด  และสมัชชาชุมชนในเขต 
  เทศบาล 
 
 

- ชุมชนมีส�วนร�วมในการดําเนินการเอาชนะ
ปGญหายาเสพติด ปลอดจากผู(ค(าและผู(เสพยาเสพ
ติด จัดฝ~กอบรมอาสาสมัครในชุมชน จํานวน 
62  ชุมชน  ปkละ 1  รุ�นๆละ จํานวน  150 คน   
งบประมาณ  394,069.15  บาท 

-  ฝ~กอบรมและพัฒนาศักยภาพองค�กรศาสนา 
ในเขตเทศบาล 

-  ทําให(เกิดการพัฒนาศักยภาพองค�กรศาสนา 
ในเขตเทศบาล  และสร(างความเข(มแข็ง  ขยาย 
เครือข�าย  เช�น   
โครงการฝ~กอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข�าย 
องค�กรด(านศาสนาในเขตเทศบาลและศึกษาดู 
งาน  ณ จังหวัดกระบ่ี 
จํานวน   13  เครือข�าย 
ผู(เข(าร�วม  จํานวน  100  คน  
งบประมาณ  274,499.50  บาท 
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จัดต้ังศูนย�ชุมชน แม�บ(าน อสม. และผู(สูงอายุ แบบบูรณาการ 
 

             ผลการดําเนินงาน                           ผลสัมฤทธิ์ 
- ศูนย�ส�งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพ      
  ผู(สูงอายุ   
 
 
 
 

- ผู(สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ท้ังร�างกายและ
จิตใจ จํานวน  300  คน  ดําเนินการจัดกิจกรรม 
ส�งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู(สูงอายุ 
จํานวน  240  ครั้งต�อปk    เช�น  
- พัฒนาศักยภาพด(านร�างกาย  ออกกําลังกาย 
  รูปแบบต�างๆ 
- พัฒนาศักยภาพด(านจิตใจ ธรรมะบําบัด 
  นันทนาการ 
- ส�งเสริมอาชีพ 
- แพทย�แผนไทย  นวดสมุนไพร 
งบประมาณ  950,327   บาท 

- พัฒนาศักยภาพองค�กรสตรีในเขตเทศบาล  - ส�งเสริม  และสร(างความเข(มแข็งบทบาทองค�กร
สตรีในเขตเทศบาล  ดังนี้  เช�น 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพองค�กรสตรี 
ผู(เข(าร�วมโครงการ  จํานวน  90  คน   
งบประมาณ  278,597.50  บาท 
 
 

- ส�งเสริม  และพัฒนาศักยภาพ อสม.  
 
 
 
 
 
 

- อสม.มีความรู(และความสามารถเป#นผู(นําใน 
การสร(างสุขภาพให(แก�ประชาชนในชุมชน ดังนี้ 
โครงการส�งเสริม  พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร 
สาธารณสุขประจําชุมชน 
 ผู(เข(าร�วม    6   คน จํานวน  62  ชุมชน 
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             ผลการดําเนินงาน                           ผลสัมฤทธิ์ 
- เสริมสร(างความเข็มแข็งของสถาบันครอบครัว 
ในเขตเทศบาล  

- จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ�โดยมีตัวแทน 
ครอบครัวจากชุมชนเข(าร�วมกิจกรรม  63 ชุมชน 
-กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ�ในชุมชน  ดังนี้ 
1. การบรรยายเรื่อง  การสร(างสัมพันธภาพท่ีดี 
วันว�างสมาชิกในครอบครัว 
2. การบรรยายเรื่อง  ล(อมรักให(ครอบครัว 
ล(อมรั้วให(สังคม 
3. กิจกรรมกลุ�มสัมพันธ� 
4. กิจกรรมกลุ�มเป$ดพ้ืนท่ีให(ครอบครัว 
    “ walk  rally  สานสัมพันธ�  
5. กิจกรรมกลุ�มสัมพันธ�  “ คนดีท่ีอยากเป#น” 
จํานวน  ผู(เข(าร�วมกิจกรรมละ   120  คน 
งบประมาณ  414,517  บาท 

- โรงเรียนวัยใสเทศบาลนครนครศรีธรรมราช - เป$ดการเรียนการสอนหลักสูตรสําหรับผู(สูงอายุ 
- จัดกิจกรรมเสริมสร(างสุขภาพทางกายและ 
จิตใจแก�ผู(สูงอายุ 
- รับผู(สูงอายุเข(าเรียนตามหลักสูตรปkละ   
จํานวน  3  รุ�นๆละ  1  ห(องเรียนๆละ  30  คน 
รวม  90  คน/ปk 
งบประมาณ  364,696  บาท 

-  เตรียมความพร(อมก�อนเข(าสู�วัยผู(สูงอายุ  -  ส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู(สูงอายุในการ 
ช�วยเหลือตนเองและสังคม 
- ทําให(เกิดความรู(ความเข(าใจเก่ียวกับการเปลี่ยน 
แปลงด(านร�างกาย  อารมณ�  และสังคมก�อนสู�วัย
ผู(สูงอายุ   เช�น 
1. บรรยายให(ความรู(เรื่อง  กฎหมายท่ี  ผส ควร 
รับรู(  
2. บรรยายให(ความรู(  เรื่อง  รู(ตัวก�อนมีการ 
เปลี่ยนแปลง ทางด(านร�างกาย  อารมณ� และ
จิตใจ 
จํานวน  1  รุ�นๆละ  60  คน 
งบประมาณ  49,800  บาท 
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   สนับสนุนการให(การสงเคราะห�ผู(ด(อยโอกาสทางสังคมอย�างท่ัวถึงและเป#นธรรม ได(แก� เด็ก สตรี 
ผู(สูงอายุ คนพิการ  

 
 

             ผลการดําเนินงาน                           ผลสัมฤทธิ์ 
- ช�วยเหลือสงเคราะห�ผู(สูงอายุ/ผู(พิการ/ผู(ป�วย  
  เอดส� และช�วยเหลือประชาชนยากจนด(าน 
  การรักษาพยาบาล และการนําผู(ป�วยส�งต�อ 
 
 
 
 
 
 
 

- ทําให(ผู(ได(รับผลกระทบดังกล�าวในเขตเทศบาล    
  ได(รับการช�วยเหลือลดภาระค�าใช(จ�าย 
- คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของประชาชน  สามารถ   
  ช�วยเหลือสงเคราะห�ประชาชน   (เบ้ียยังชีพ)    
  ดังนี้ 
1.ผู(สูงอายุ จํานวน  10,758  คน  
  งบประมาณ  84,848,200 บาท 
2.ผู(พิการ จํานวน   1,749  คน            เงิน 
 งบประมาณ  16,378,100 บาท       อุดหนุน 
3.ผู(ป�วยโรคเอดส�                             รัฐบาล 
  จํานวน  580    คน       
 งบประมาณ  2,772,000 บาท  

- สงเคราะห�ครอบครัวประสบสาธารณภัย  และ 
ผู(ยากไร(ในชุมชน 
 
 

-  ช�วยเหลือผู(ประสบภัยต�าง ๆ  ดังนี้  เช�น 
ผู(ประสบอัคคีภัย  
จํานวน  7   คน  
ผู(ประสบวาตภัย 
จํานวน  19  คน  
ครอบครัวยากไร( 
จํานวน  53  คน  
งบประมาณ  218,786    บาท 

- จัดหากายอุปกรณ�สําหรับผู(สูงอายุ/ผู(พิการ 
ท่ียากไร( 

-   จัดหากายอุปกรณ�สําหรับผู(พิการท่ียากไร( 
-  สามารถช�วยเหลือผู(พิการท่ียากไร(ดําเนินชีวิต 
ประจําวันได(อย�างปกติ 
จํานวน   15    คน   
งบประมาณ  49,750  บาท 
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             ผลการดําเนินงาน                           ผลสัมฤทธิ์ 
- อาสาสมัครดูแลผู(สูงอายุท่ี  (อผส.) 
 
 
 
 
 
 

-  ผู(สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน   
   จํานวน  1,000  คน 
-  ผู(สูงอายุจะมีคนดูแลแทนลูกหลานหรือสมาชิก 
   ในครอบครัว  และต(องเข(าไปดูแลอย�างใกล(ชิด        
   จํานวน  1,000  คน 
-  จัดอบรม  อผส.  ชุมชนละ  1  คน   
  งบประมาณ  106,271.50  บาท 

- การเสริมสร(างพัฒนาสภาพแวดล(อมเอ้ือต�อ 
การดํารงชีวิตผู(สูงอายุ/ผู(พิการในสังคมของ
ภาคเอกชน 

- จัดสัมมนาผู(ประกอบการภาคเอกชนเพ่ือให( 
ความรู(และความร�วมมือปรับปรุงสภาพ 
แวดล(อมท่ีเอ้ือต�อการดํารงชีวิตของผู(สูงอายุ/ 
ผู(พิการ 
- ทําให(การดํารงชีวิตผู(สูงอายุ/ผู(พิการในสภาพ 
แวดล(อมท่ีดีข้ึน   จํานวน  90  คน 
งบประมาณ  50,000  บาท 
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ส�งเสริมและสนับสนุนการแก(ไข(ปGญหาความยากจนอย�างยั่งยืน โดยการสร(างงาน สร(างอาชีพ สร(าง
รายได( และลดค�าใช(จ�ายของประชาชน 
 

             ผลการดําเนินงาน                           ผลสัมฤทธิ์ 
- สนับสนุนการดําเนินงานสวัสดิการชุมชน   
(กองทุนสวัสดิการชุมชน) 
 
 
 
 
 
 

- มีสมาชิกกองทุน  จํานวน  14,215   คน    
ได(มีการระดมทุนเข(ากองทุน ได(รับสวัสดิการ 
ตามหลักเกณฑ�และระเบียบข(อบังคับของกองทุน 
กองทุนละ  30  บาท/คน/เดือน ดังนี้ 
   - จ�ายค�าทําศพ   237  ราย   
จํานวนเงิน  2,082,000  บาท   
   - จ�ายค�ารักษาพยาบาล  1,179  ราย   
จํานวนเงิน  1,123,200  บาท  
จํานวนเงินคงเหลือ  364,390.04  บาท  

-  เทศบาลพบประชาชนเพ่ือบริการและพัฒนา  เทศบาลพบประชาชนเพ่ือบริการและพัฒนา 
จัดกิจกรรมออกหน�วยให(บริการด(านต�างๆ แก� 
ประชาชนในเขตเทศบาลอย�างท่ัวถึง 
จํานวน  1  แห�ง    เช�น  บริการตรวจสุขภาพ 
ให(บริการเสียภาษี , การจ�ายค�าน้ําประปา , 
ฝ~กอาชีพประชาชน 
วันท่ี 14  เดือนกรกฎาคม  2560 
ผู(เข(ารับบริการ  1,200  คน   
งบประมาณ  333,265.51    บาท 

- อบรมและฟ��นฟูศักยภาพในการประกอบอาชีพ 
ของคนพิการในเขตเทศบาล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- อบรมให(ความรู(และฟk�นฟูศักยภาพของคนพิการ 
ได(ประกอบอาชีพตามความถนัดและดูแลคน 
พิการ  ซ่ึงได(ดําเนินการดังนี้  เช�น 
 

   การฝ~กอาชีพให(แก�คนพิการ  และผู(ดูแลคน 
   คนพิการ  จํานวน  2  อาชีพ  คือ 
   1. อาชีพการทําสบู�   
   2. อาชีพการทําตุsกตาการบูร 
จํานวน  1  รุ�นๆละ   30  คน  
งบประมาณ   32,377.78  บาท 
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             ผลการดําเนินงาน                           ผลสัมฤทธิ์ 
-  ส�งเสริมและพัฒนาการเรียนรู(ด(านการประกอบ 
อาชีพกลุ�มแม�วัยใส  (แม�มือใหม�)   

-  ทําให(เกิดความรู(ด(านการประกอบอาชีพกลุ�ม 
แม�วัยใสในเขตเทศบาล  ซ่ึงได(ดําเนินการ   เช�น 
-  จัดอบรมให(ความรู(ด(านแม�และเด็กในการส�ง 
เสริมอาชีพตามความถนัด  และความเหมาะสม 
เพ่ือเป#นค�าใช(จ�าย  และดํารงชีพได(ตามสภาพ 
ปGจจุบันในกลุ�มแม�วัยใสในเขตเทศบาล   
จํานวน 1  รุ�นๆละ   100  คน  
งบประมาณ   72,476    บาท 

 
 
 
- สร(างศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน 

 
 

             ผลการดําเนินงาน                           ผลสัมฤทธิ์ 
- เสริมสร(างการเรียนรู(และพัฒนาเด็กในศูนย� 
  เด็กเล็ก   
 
 
 

- เด็กมีความพร(อมในการเข(าสู�การเรียนการศึกษา
ภาคบังคับในปkการศึกษาจํานวน  884   คน  
- จัดจ(างครูดูแลเด็กเล็กจํานวน  1  อัตรา  
เจ(าหน(าท่ีดูแลความสะอาด จํานวน  15  อัตรา  
ค�าเช�าศูนย� จํานวน  1 ศูนย� และค�าวัสดุอุปกรณ�
สื่อการเรียนการสอนต�างๆ 
งบประมาณ   300,000  บาท 

- พัฒนาครูผู(ดูแลเด็กศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก - ครูศูนย�พัฒนาเด็กเล็กนําความรู(ท่ีได(จากการ
ฝ~กอบรมไปพัฒนาการเรียนการสอนให(ดียิ่งข้ึน
และการจัดอบรมสัมมนาครูศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล จํานวน 40 คน จํานวน 8 ศูนย� 
งบประมาณ 80,000 บาท 
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      สนับสนุนให(ประชาชนออกกําลังกาย และเล�นกีฬา เพ่ือเสริมสร(างสุขภาพและพลานามัยท่ีดี 
 

             ผลการดําเนินงาน                           ผลสัมฤทธิ์ 
-  ดูแลและบํารุงรักษาสนามกีฬาจังหวัด  และ  
สนามฟุตซอล 

- ดูแลรักษาทรัพย�สินภายในสนามกีฬา 
 ทําให(สนามกีฬามีความสะอาด  และสมบูรณ� 
  ตลอดเวลาพร(อมให(บริการประชาชน 
- ประชาชนออกกําลังกายอย�างท่ัวถึง  
  และมีความรู(ความเข(าใจในการดูแลสุขภาพ 
  ร�างกายสมบูรณ�แข็งแรง   เช�น 
  -  สระว�ายน้ํา  50  เมตร 
  -  สนามมวย 
  -  สนามฟุตซอล  (ประตูลอด) 
- ดําเนินการซ�อมแซม เครื่องสูบน้ํา , ระบบไฟฟOา 
  เงินอุดหนุน  900,000 บาท 
  เงินรายได(      50,000 บาท 
 

 

 
 
 
 
 

   - เพ่ิมลานกีฬา/ลานสุขภาพในชุมชนและสนับสนุนอุปกรณ�กีฬา 
 
 

ผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 
- ส�งเสริมสุขภาพและการแข�งขันกีฬาในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ชุมชนในเขตเทศบาล  จํานวน  62  ชุมชน 
- เสริมสร(างสุขภาพ  และพลานามัยให(แข็งแรง 
  สมบูรณ�แก�ประชาชน 
- ประชาชนออกกําลังกาย และดูแลสุขภาพ 
- การแข�งขันกีฬาในชุมชน  ประเภทต�าง ๆ 
  ดังนี้  เช�น  
  ฟุตบอล  ฟุตซอล  ตระกร(อ  เปตอง 
  กีฬาพ้ืนบ(าน  
 - การแข�งขันกีฬาชุมชนและเยาวชน 
 ผู(เข(าแข�งขัน  จํานวน  1,000   คน 
  งบประมาณ  2,801,465.19   บาท 
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พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน โดยใช(เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 

             ผลการดําเนินงาน                           ผลสัมฤทธิ์ 
- รักษาความสงบเรียบร(อยและความม่ันคง   
  ภายในเขตเทศบาล/ดูแลแก(ไขปGญหายาเสพติด 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดจ(างเจ(าหน(าท่ีปฏิบัติงาน จํานวน 23 อัตรา 
ออกตรวจรักษาความสงบตามชุมชน  
จํานวน  365  ครั้ง/ปk  (ตลอด 24 ชั่วโมง)  
- การจัดระเบียบจราจรในจุดต�างๆ ภายในเขต
เทศบาลดังนี้ โรงเรียนเทศบาลท้ัง  9  โรง   
และจุดต�างๆดังนี้ 
ย�านตลาดสดคูขวาง  ตลาดหัวอิฐ  ตลาดหัวถนน 
- ศาลามีชัย  ตลาดท�าเรียน 
-การจับกุมผู(ต(องหาคดีต�างๆ ดังนี้ 
จับกุมผู(ต(องหาคดียาเสพติด  111     ราย   
จับกุมผู(ต(องหาคดีอาวุธป�น        6     ราย   
จับกุมผู(ต(องหาคดีอาวุธมีด    118     ราย   
ตรวจยึดรถจักรยานยนต�ต(องสงสัย  
จํานวน  107   คัน   
จัดระเบียบจราจรบนถนนและทางเดินเท(า   
จํานวน   5     สาย 
งบประมาณ  2,616,000   บาท 
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ผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 
- ต้ังจุดบริการความปลอดภัยทางถนนช�วง   
  เทศกาล  
 
 

- การต้ังจุดบริการความปลอดภัยทางท(องถนน 
- ช�วงเทศกาลปkใหม�  1  จุดๆละ  จํานวน  5  วัน   
- ช�วงเทศกาลสงกรานต� 1 จุดๆละ จํานวน 3 วัน  
งบประมาณ  200,000  บาท 

-ติดต้ังกล(องโทรทัศน�วงจรป$ด  (CCTV)   
ในเขตเทศบาล 
 
 
 
 
 

 

-เพ่ือรักษาความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย�สิน 
 ของประชาชนในเขตเทศบาล   
-ดําเนินการติดต้ังกล(องวงจรป$ด (CCTV)  ในเขต 
เทศบาล  ดังนี้  (ระบุตําแหน�ง) 
   - ติดต้ังกล(องโทรทัศน�วงจรป$ด   
ชุมชนศาลามีซัย  เช�น  บริเวณต�างๆ ดังนี้ 
1.ปากซอยชายทุ�ง 
2.ปากซอยพัฒนาการ 2 
3. สามแยกชายทุ�ง 
4. หน(า ป.ป.ช. หัวถนน   
 ชุมชนลูกแม�อ�างทอง 
1.หลังเรือนจําเก�า 
2.สามแยกชาวเรือ 
3.สี่แยกหออิศวร 
4.ธนาคาร  ธ.ก.ส. ท�าม(า 
 

ชุมชนตลาดยาว 
1.สี่แยกมัสยิด 
2.สามแยกฮอนด(าศรีนคร 
3.สี่แยกซอยอมรภัณฑ� 
4.หน(าคิวรถแท็กซ่ีเก�า 
 

ชุมชนดอนไพร 
1.สี่แยกหลังวัดชะเมา 
2.สามแยกข(างเทคนิค 
3.ถนนข(างวัดแจ(ง 
 งบประมาณ  5,000,000   บาท 
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เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการปOองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 
- เพ่ิมประสิทธิภาพและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 

- เพ่ิมอัตรากําลังเจ(าหน(าท่ีปOองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย จํานวน   76   อัตรา 
-ทําให(ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต  และ 
ทรัพย�สิน  งบประมาณ  7,220,000 บาท   

- ปOองกันอัคคีภัยในชุมชน   
 
 
 
 
  

- การอัดเติมน้ํายาสารเคมีดับเพลิง ขนาด 10 
และ 15 ปอนด� พร(อมตู(ใส�ให(ชุมชน และอัดเติม
น้ํายาสารเคมีในถังดับเพลิงท่ีใช(แล(วให(กับชุมชน
ในเขตเทศบาล  จํานวน   139   ถัง  
- ติดต้ังถังดับเพลิง  จํานวน  50  แห�ง  
จํานวน  62  ชุมชน  
งบประมาณ   260,000  บาท 

 
ผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 

- ฝ~กอบรมอาสาสมัครปOองกันสาธารณภัย 
ในชุมชน  
- ฝ~กอบรมอาสาสมัครในชุมชนและทบทวน 
อปพร. ด(านการปOองกันอัคคีภัยในชุมชน 

- ทําให(ประชาชนมีความรู(เก่ียวกับการปOองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน 
- จัดฝ~กอบรมอาสาสมัครปOองกันสาธารณภัย 
ในชุมชน  เช�น   
  1.โครงการฝ~กอบรมอาสาสมัครปOองกัน 
สาธารณภัยในชุมชน 
จํานวน  62  ชุมชน   จํานวน  300  คน   
งบประมาณ   250,000  บาท 
  2.โครงการฝ~กอบรมอาสาสมัครในชุมชนและ
ทบทวน อปพร. ด(านการปOองกันอัคคีภัยในชุมชน 
จํานวน  300   คน   
งบประมาณ  250,000  บาท 
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3 ด�านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
 

 จัดให(มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประจําเทศบาล และคืนโรงเรียนประถมศึกษาให(แก�ชุมชน 
 

ผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 
- ฝ~กอบรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร� 
  ระดับมัธยมศึกษา 
 

- นักเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกชั้น
มัธยมศึกษาปk 5-6 ได(เรียนรู(ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร�  ณ ห(อง LAB  ของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ� สามารถนําไปใช(ใน
ชีวิตประจําวันพร(อมเข(าศึกษาต�อระดับอุดมศึกษา  
จํานวน  30  สัปดาห�ๆ ละ 3 ชั่วโมง 
- ทําให(นักเรียนได(เรียนรู(สิ่งใหม�ๆ และสนใจเรียน 
รู(ทางวิทยาศาสตร�มากข้ึน 
- นักเรียนมีความรู(  ทักษะเกิดความกระตือรือร(น 
ในการเรียนและการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
-นักเรียนได(รับการพัฒนาศักยภาพ  และความ 
เป#นเลิศทางวิชาการ 
-นักเรียนเสริมสร(างประสบการณ�ในการเรียนรู( 
ทางวิชาวิทยาศาสตร�เพ่ิมข้ึน 
จํานวนนักเรียนท่ีได(เข(าร�วมจํานวน   80  ราย 
งบประมาณ  916,440   บาท 

- ก�อสร(าง/ปรับปรุงอาคารเรียน หรืออาคาร
ประกอบอ่ืนๆ 

- ก�อสร(าง/ปรับปรุง เช�น ทาสีอาคาร ปรับปรุง
ผนังห(อง 
งบประมาณ  1,705,915  บาท 

 
 
 

             ผลการดําเนินงาน                           ผลสัมฤทธิ์ 
 - ประกันคุณภาพการศึกษา - จัดทําแบบทดสอบและเครื่องมือการประกัน

คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาท่ี
อปท.กําหนด จํานวน  16 ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและระดับอนุบาล 
- จัดสอบวัดผลนักเรียนทุกคน ปkการศึกษาละ  2 
ครั้ง จํานวนนักเรียนท้ังหมด  2,000 คน 
งบประมาณ   45,245  บาท 
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             ผลการดําเนินงาน                           ผลสัมฤทธิ์ 
- การประกวดแข�งขันทักษะทางวิชาการ 
ระดับภาคใต(  ประจําปk  2560 
“สุราษฎร�ธานี  เมืองคนดีวิชาการ” 
ระหว�างวันท่ี  21 – 23 มิถุนายน  2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได(ดําเนินจัดส�ง 
นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
เข(าร�วมการแข�งขันวิชาการฯ ดังกล�าว 
- นักเรียนท่ีเข(าร�วมการแข�งขันได(รับรางวัลๆ และ 
แยกตามกลุ�มสาระการเรียนรู(/กิจกรรม/โรงเรียน 
ในสังกัดเทศบาลดังนี้ 
 

กลุ�มสาระการเรียนรู(การงานอาชีพและ 
เทคโนโลยี 
    

-  การจัดสวนถาดแห(ง   ระดับชั้น  ผสม 
   รางวัลชนะเลิศ 
   โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี  รายชื่อดังนี้ 
   1. นายสุจินต�  ดวงแก(ว 
   2. นายนฤนาท  สมเขาใหญ� 
   3. นายชนะศักด์ิ  บัวเพ็ชร� 
   4. เด็กชายณัฐวิทย�  กาญจนพันธ� 
    

 กลุ�มสาระการเรียนรู(ภาษาต�างประเทศ 
 - กล�าวสุนทรพจน�ภาษาจีน   
   ระดับชั้น  ป.4 - ป.6 
   รางวัล  รองชนะเลิศอันดับ  2 
   โรงเรียนนานาชาติ เทศบาลนครนครศรีฯ 
   รายชื่อดังนี้ 
   เด็กหญิงภูวษา  วุฑฒยากร 
- กล�าวสุนทรพจน�ภาษาอังกฤษ   
   ระดับชั้น  ม.4 - ม.6   รางวัล  ชนะเลิศ 
   โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก   
   รายชื่อ  ดังนี้ 
   นางสาวณัฎฐณิชา  อุตมะมุณีย� 
 
- โครงงานคณิตศาสตร�   ระดับชั้น  ป.4 -  ป.6 
  รางวัล  ชนะเลิศ 
  โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ�  รายชื่อ ดังนี้ 
  1. เด็กหญิงกชกร  ช�วยชูวงศ� 
  2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เจยาคม 
  3. เด็กหญิงธัญชนก  ล(วนศิริ 
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             ผลการดําเนินงาน                           ผลสัมฤทธิ์ 
  -  โครงงานศิลปะ  ระดับชั้น  ป.4 -  ป.6 

  รางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 1 
  โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ�  รายชื่อ ดังนี้ 
  1. เด็กหญิงณัฐริกา  อนุรักษ� 
  2. เด็กหญิงธนิสร  อมรศุภมิตร 
  3. เด็กหญิงรุ�งนัดดา  ยืนยัน 
 

กลุ�มสาระการเรียนรู(การงานอาชีพและ 
เทคโนโลยี   
- การประดิษฐ�สิ่งของจากวัสดุเหลือใช( 
   รางวัล  ชนะเลิศ  ระดับชั้น  ป.4 -  ป.6 
   โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ�  รายชื่อ ดังนี้ 
   1. เด็กชายคริษฐ�  หนูชัย 
   2. เด็กชายปGศกรณ�  แปOนแก(ว 
   3. เด็กชายภชูิต  ปรีชาชาญ 
 

 - ทักษะทางคอมพิวเตอร�  ม.1 - ม.6 
   รางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 2 
   โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก   
   รายชื่อ  ดังนี้ 
    1. เด็กชายเทพประทาน  นาคแก(ว 
 

 -  โครงงานสังคมศึกษาฯ 
    รางวัล  รองชนะเลิศอันดับ  2   
    ระดับชั้น  ม.4 - ม.6 
    โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก   
    รายชื่อ  ดังนี ้
    1. นางสาวจิตราภัทร  เสนากัสป� 
    2. นางสาวอภิสรา  ทับทิม 
    3. นางสาวเมฆขลา  ชูช�วย 
 
 -  โครงงานภาษาไทย 
    รางวัล  รองชนะเลิศอันดับ  2   
    ระดับชั้น  ป.4 - ป.6 
    โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ�  รายชื่อ ดังนี้ 
    1. เด็กหญิงขวัญชนก  อบอุ�น 
    2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีสมบูรณ� 
    3. เด็กหญิงศศิกาญจน�  ขําแก(ว 
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             ผลการดําเนินงาน                           ผลสัมฤทธิ์ 
 -  โครงงานภาษาอังกฤษ 

    รางวัล  รองชนะเลิศอันดับ  1   
    ระดับชั้น  ม.4 - ม.6 
    โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก   
    รายชื่อ  ดังนี ้
    1. นายธวัชชัย  ตรีเพ็ญมาลย� 
    2. นางสาวนิศามณี  ศรีสุข 
    3. นางสาวพิมพ�ชนก  ศิริธานันท� 
 

-  โครงงานการงานอาชีพ 
   รางวัล  ชนะเลิศ   
    ระดับชั้น  ป.4 - ป.6 
    โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง   
    รายชื่อ  ดังนี ้
    1. เด็กชายจักรินทร�  กิจผดุง 
    2. เด็กหญิงวรังสิมา  สงอาจินต� 
    3. เด็กหญิงเนตรดาว  ภุมศรี 
 

-   กลุ�มสาระการเรียนรู(ศิลปะ 
    นาฎศิลป�ไทยสร(างสรรค� 
    รางวัล  ชนะเลิศ   
    ระดับชั้น  ป.1 - ป.6 
    โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง   
    รายชื่อ  ดังนี ้
    1. เด็กหญิงกมลชนก แก(วคํา 
    2. เด็กหญิงกมลลักษณ� สุขแก(ว 
    3. เด็กหญิงกัญจนพร จิตร�เพ็ชร 
    4. เด็กหญิงจารุภา โมราศิลป� 
    5. เด็กหญิง ชวิศา ขวัญทอง 
    6. เด็กหญิงณญาดา ศรีอุทัย 
    7. เด็กหญิงณัฎฐนิชา คงทอง 
    8. เด็กหญิงปGญทิชา รัตนพาหุ 
    9. เด็กหญิงพัชรดา เขียวเสน 
    10. เด็กหญิงพิชญ�สินี ช�วยสถิต 
    11. เด็กหญิงมณฑกานต� คล(ายบ(านใหม� 
    12. เด็กหญิงศิริมาศ ป$�นสุวรรณ 
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     13. เด็กหญิงสุธาสินี บัวเดช 

    14. เด็กหญิงสโรชา เก้ือรอด 
    15. เด็กหญิงอมลวรรณ บรรจง 
    16. เด็กหญิงเปรมิกา มณีรัตน� 
 

การประกวดรําวงมาตรฐาน 
รางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 1 
ระดับชั้น ป.1-ป.6 
โรงเรียนเทศบาลวัดท(าวโคตร  รายชื่อ ดังนี้ 
    17. เด็กหญิงกวิสรา เยี่ยมเวช 
    18. เด็กหญิงกัณญาณัฐ บ�อทอง 
    19. เด็กหญิงกุลณัฐ คงสงค� 
    20. เด็กชายปุญญพัฒน� แก(ววงงาม 
    21. เด็กหญิงพิมพ�ลภัส สิทธิสาร 
    22. เด็กชายภูวเนศ แก(วพัฒน� 
    23. เด็กชายวรุฒน�รวี คงสิริวัฒนา 
    24. เด็กชายอธิป ไชยจิตร 
    25. เด็กชายเปรมชนก ชุ�มชื่น 
    26. เด็กหญิงเสาวลักษณ� หนูขาว 
 

   กลุ�มสาระการเรียนรู(การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
การประกวดงานประดิษฐ�ใบตอง 
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 
ระดับชั้น ป.4-ป.6   
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี 
    1. เด็กหญิงณิชารีย� เข็มจันทร� 
    2. เด็กหญิงนฤมน พรมโยชน� 
    3. เด็กหญิงอัฐภิญญา ขวัญสง 
 

    กลุ�มสาระการเรียนรู(ภาษาต�างประเทศ 
การกล�าวสุนทรพจน�ภาษาอังกฤษ 
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 
ระดับชั้น ป4.-ป.6 
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    1. เด็กหญิงธนพร ศรีไสย 
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     กลุ�มสาระการเรียนรู(ภาษาต�างประเทศ 

การแสดงละครภาษาอังกฤษ 
รางวัล ชนะเลิศ 
ระดับชั้น ป.4-ป.6 
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    1. เด็กชายณชพงศ� ชูโชติ 
    2. เด็กชายพีรศิลป� เพชรเก้ือ 
    3. เด็กชายภานุพงศ� ดํารัส 
    4. เด็กชายศุภกานต� ศิลป�สวัสด์ิ 
    5. เด็กชายอีมิล ลาสเซน 
    6. เด็กหญิงนันทัชพร สัจจาอัครมนตรี 
    7. เด็กหญิงพชรพร อักษรเงิน 
    8. เด็กหญิงพิชญธิดา คงฤทธิ์ 
    9. เด็กหญิงสมิตา เติมทอง 
    10. เด็กหญิงสิรีธร แก(วกุล 
 

โครงงาน 
โครงงานคณิตศาสตร� 
รางวัล ชนะเลิศ 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 
    1. เด็กหญิงชาลิสา วิชิตพงศ� 
    2. เด็กชายธนัช เจริญยศ 
    3. เด็กชายพิริยกร วังสะวิบูลย� 
 
งบประมาณ  726,898 
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การพัฒนาพนักงานครูเทศบาล   -จัดฝ~กอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน/การจัดการ

ศึกษาให(บุคลากรทางการศึกษา  ดังนี้   เช�น 
- โครงการการฝ~กอบรมสัมมนาพนักงานครู 
เทศบาล   
ผู(เข(าร�วม  จํานวน  350  คน 
งบประมาณ  3,378,014  บาท 

- จัดทําแผนพัฒนาของสถานศึกษา   - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาทาง 
การศึกษาให(กับครูและบุคลากรในโรงเรียนสังกัด 
เทศบาล   
- โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จํานวน  0  โรงเรียน
ผู(เข(าร�วม  จํานวน  30  คน 
งบประมาณ 20,000  บาท 

- รักษาความสะอาดความปลอดภัยและทรัพย�สิน  
  ในโรงเรียน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดจ(างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดและ
ทรัพย�สินภายในโรงเรียนเทศบาล จํานวน  33
อัตรา ดังนี้  
  - ร.ร.เทศบาลวัดศาลามีชัย  จํานวน 2  คน 
  - ร.ร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จํานวน 8  คน 
  - ร.ร.เทศบาลวัดท(าวโคตร   จํานวน   2    คน 
  - ร.ร.เทศบาลวัดมเหยงคณ�  จํานวน   6    คน 
  - ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง  จํานวน  4    คน 
  - ร.ร.เทศบาลวัดใหญ�         จํานวน   2    คน 
  - ร.ร.เทศบาลวัดเสมาเมือง  จํานวน   4     คน 
  - ร.ร.เทศบาลวัดท�าโพธิ์      จํานวน  2     คน 
  - ร.ร.เทศบาลวัดศรีทวี        จํานวน  3     คน 
  - ศาลหลักเมือง                จํานวน  -    คน 
งบประมาณ  3,088,800  บาท 
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- พัฒนาพนักงานครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
 
 

 - ดําเนินการจัดอบรม/และสร(างองค�ความรู(นํา 
มาใช(ในการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด 
เทศบาล  งบประมาณ  200,100  บาท 

-  ฝ~กอบรมวิชาชีพและการศึกษานอกโรงเรียน 
 

-  เยาวชนได(รับการศึกษาจนจบการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน   
    ระดับมัธยมศึกษาตอนต(น  จํานวน  81  คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 83 คน 
- เยาวชนท่ีได(ศึกษาระบบการศึกษานอกโรงเรียน 
จํานวน  164  คน  
-  จัดจ(างเจ(าหน(าท่ีปฏิบัติงาน   
จํานวน  2  อัตรา 
งบประมาณ  400,000 บาท 

- พัฒนาและสงเคราะห�เด็กยากไร(ในชุมชนและ   
  เด็กเร�ร�อน   บุตรผู(ติดเชื้อ HIV (เอดส�)   

- จัดการศึกษาและสนับสนุนค�าพาหนะค�าอาหาร
กลางวัน และเครื่องบริโภค ฯลฯ เป#นต(น 
   - เด็กเร�ร�อน จํานวน  7  คน  
   - นักเรียนกลุ�มพัฒนาการเรียนช(า/บกพร�อง   
     ทางสติปGญญา   จํานวน  25  คน    
   - จัดจ(างครูอาสาเด็กเร�ร�อน/ครูปฏิบัติการสอน 
     จํานวน  2  อัตรา 
งบประมาณ  300,000  บาท 

- การทําอาหารกลางวัน   
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดจ(างเจ(าหน(าท่ีจัดทําอาหาร จํานวน   9   
อัตรา นักเรียนได(รับประทานอาหารท่ีสะอาด 
ปลอดภัย และเพียงพอโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
8  โรงเรียน  และศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 
20  ศูนย� 
   - นักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาล  
     จํานวน  10,028  คน/วนั  
   - ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล  
     จํานวน     884  คน/วัน  
   งบประมาณ  842,400  บาท 
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-  พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช(โรงเรียนเป#น
ฐานในการพัฒนาท(องถ่ิน (SBMLD)   

- ดําเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช(
โรงเรียนเป#นฐานในการพัฒนาท(องถ่ิน (SBMLD)   
- เข(าร�วม และเข(าประกวดในโรงเรียน (SBMLD)   
จํานวน  7  โรงเรียน  เช�น  
-  วัดท�าโพธิ์  ท(าวโคตร  มเหยงคณ�  ศรีทวี 
-  ศาลามีชัย  เสมาเมือง  นานาชาติ 
งบประมาณ  2,410,000 บาท 

- พัฒนาวิชาการและบุคลากรทางการศึกษาใน 
โรงเรียน  

- มาตรฐานงานวิชาการโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
คุณภาพมากยิ่งข้ึน 
- โรงเรียนมีครูปฏิบัติการสอนตรงตามสาขา 
วิชาเอกทุกระดับชั้น  และจัดจ(างครู/บุคลากร
ทางการศึกษาสาขาเอกท่ีขาดแคลนในโรงเรียน
ดังนี้  เช�น 
 - โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย  
   จํานวน  24  คน  
-  โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก  จํานวน 
   12  คน  
-  โรงเรียนเทศบาลวัดท(าวโคตร  จํานวน  4  คน 
-  โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง จํานวน 15  คน 
-  โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ� จํานวน 11  คน 
-  โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง จํานวน  3  คน 
-  โรงเรียนเทศบาลวัดท�าโพธิ์  จํานวน 9  คน 
-  โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ�  จํานวน  7  คน 
-  โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี  จํานวน  2  คน 
งบประมาณ  9,417,720  บาท 
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- จัดทําแผนพัฒนาของสถานศึกษา  -  สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจําปkเพ่ือนําไป 

ใช(ในการบริหารจัดการ และการจัดการศึกษาใน 
โรงเรียน 
-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดแผนปฏิบัติการ 
ประจําปk  และจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาให(กับ 
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
 

1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดแผน 
ปฏิบัติการประจําปk  และจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาให(กับบุคลากรทางการศึกษา 
จํานวน  70  คน 
งบประมาณ   20,000    บาท 

-  วัดผลและประเมินผลการศึกษา  -  จัดสอบวัดผลนักเรียน  และทราบถึงผล
การศึกษา  เรียนรู(ของตนเอง  ปkการศึกษาละ 
2  ครั้ง  จํานวน  20,070  คน 
- เช�น  อ.1-3  = 1,769  คน 
         ป.1-6 = 8,266 คน 
งบประมาณ  120,000  บาท 

- ส�งเสริม  อปท.ท่ีจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 
ดีเด�น   

- โรงเรียน  และสํานักการศึกษาจัดส�งแผนพัฒนา 
การศึกษาเข(าประกวดแข�งขันแผนพัฒนาการ 
ศึกษาดีเด�นในระดับประเทศ   
- ทําให(เข(าใจยุทธศาสตร�การปรับวิธีการเรียน 
การสอนสู�การพัฒนาการสอนในหน�วยงาน 
ของตนเองให(มีความทันสมัย และก(าวทันสู� 
การเป#นประชาคมอาเซียน 
- จัดส�งแผนพัฒนาการศึกษาเข(าประกวดแข�งขัน 
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด�นในระดับประเทศ ดังนี้ 
เช�น  
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ�  ส�งแผนพัฒนา
การศึกษา ได(รับรางวัลชมเชย 
งบประมาณ  7,500  บาท 
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- พัฒนาแหล�งเรียนรู(ของโรงเรียน   
 
 
 
 
 

- การจัดทําข(อมูลแหล�งเรียนรู(ของโรงเรียน 
ในสังกัดเทศบาล  จํานวน  11  โรงเรียน 
- นักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาลได(รับความรู( 
จากแหล�งเรียนรู(เพ่ิมเติม  และพัฒนาองค�ความรู( 
ใหม�ๆ เพ่ือโอกาสทางการศึกษา   จํานวน 
ประมาณ  1,000  คน 
งบประมาณ 500,000  บาท 

-  ประชุมปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล - จัดประชุมปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล 
ครูอัตราจ(าง  และบุคลากรทางการศึกษา   
ปkการศึกษาละ  1  ครั้ง   
-  ผู(เข(าร�วมประชุม  จํานวน  650  คน 
 

งบประมาณ  300,000  บาท 
- วันเด็กแห�งชาติ  
 
 

- จัดกิจกรรมสนับสนุนส�งเสริมให(เด็กและเยาวชน
ได(แสดงออกทางทักษะ ความรู(  ความคิดต�างๆ 
จํานวน  1  ครั้ง/ปk ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
-  เด็ก และเยาวชนท่ีเข(าร�วม   
จํานวน  4,000  คน 
งบประมาณ  400,000  บาท 

-  การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปวิเคราะห�ผล 
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด 
อปท. 
 
 
 
 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปวิเคราะห�ผล 
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด 
อปท.   จํานวน  1   ครั้ง/ปk    
จํานวน   9  โรงเรียน  
-  ดําเนินการประเมินสมรรถนะสําคัญของผู(เรียน 
จํานวน  5  ด(าน 
1. ด(านการสื่อสาร 
2. ด(านการคิด 
3. ด(านการแก(ปGญหา 
4. ด(านการใช(ทักษะชีวิต 
5. ด(านการใช(เทคโนโลยี 
-   การประเมินสมรรถนะสําคัญของผู(เรียน 
ประถมศึกษาปkท่ี 3  ปkการศึกษา   2560 
จํานวนนักเรียน  (รวม)  1,344   คน   
รวมคะแนนเฉลี่ย  289.51    
เท�ากับร(อยละ   580.84 
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 -   การประเมินสมรรถนะสําคัญของผู(เรียน 

มัธยมศึกษาปkท่ี 3  ปkการศึกษา   2560 
จากโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 
จํานวนนักเรียน (รวม)   180  คน      
รวมคะแนนเฉลี่ย  31.40    
เท�ากับร(อยละ   62.79 
-   การประเมินสมรรถนะสําคัญของผู(เรียน 
มัธยมศึกษาปkท่ี 6  ปkการศึกษา   2560 
จากโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 
จํานวนนักเรียน (รวม)   127  คน      
รวมคะแนนเฉลี่ย  34.41   
เท�ากับร(อยละ   68.81 
 

 
 

             ผลการดําเนินงาน                           ผลสัมฤทธิ์ 
- อาหารเสริม  (นม)   
 

- ทําให(นักเรียนทุกคนมีอาหารเสริมรับประทาน 
(นม)  สุขภาพร�างกาย  พัฒนาการทางสมองท่ีดี 
ดังนี้  เช�น 
1.โรงเรียนในสังกัดเทศบาลจํานวน  8  โรง 
  นักเรียนท่ีได(รับอาหารเสริม  (นม) 
  จํานวน  10,028  คน 
2.ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  20  ศูนย� 
  นักเรียนเด็กเล็กได(รับอาหารเสริม  (นม) 
  จํานวน  884  คน  
3.โรงเรียนสังกัด  สพฐ.   4    แห�ง   
 นักเรียนท่ีได(รับอาหารเสริม (นม)  ดังนี้ 
   3.1  โรงเรียนบ(านทวดทอง 
           จํานวน  1,583   คน   
   3.2  โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 
           จํานวน  2,156   คน   
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ผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 
 
 
 
 
 

   3.3  โรงเรียนวัดหัวอิฐ 
           จํานวน 128   คน   
   3.4  โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 
           จํานวน  2,624   คน   
4. โรงเรียนศูนย�การศึกษาพิเศษประจําจังหวัด 
นครศรีธรรมราช  จํานวน  1   แห�ง 
นักเรียนท่ีได(รับอาหารเสริม (นม)  ดังนี้ 
  4.1  โรงเรียนศูนย�การศึกษาพิเศษประจํา   
         จังหวัดนครศรีธรรมราช 
         จํานวน  436   คน  
 งบประมาณ   35,541,000  บาท 

- นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาระดับ 
ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา   

- โรงเรียนในสังกัดสามารถจัดการศึกษาได(อย�าง 
มีประสิทธิภาพ 
- ครูผู(สอนได(รับการพัฒนาด(านการจัดการเรียน 
การสอนให(สอดคล(องกับสภาพปGจจุบัน 
- นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาระดับ 
ประถมศึกษา  จํานวน  6     ครั้ง/ปkการศึกษา 
มัธยมศึกษา    จํานวน  6    ครั้ง/ปkการศึกษา 
งบประมาณ   -  บาท 

-  ฝ~กอบรมวิชาชีพและการศึกษานอกโรงเรียน 
 

-  เยาวชนได(รับการศึกษาจนจบการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานจากระบบการศึกษานอกโรงเรียน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนต(น  จํานวน  81  คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน  83 คน 
- เยาวชนท่ีได(ศึกษาระบบการศึกษานอกโรงเรียน 
จํานวน  164  คน  
งบประมาณ  400,000  บาท 
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ผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 
- จัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน  - เยาวชนได(รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จํานวน  164  คน/ปkการศึกษา 
- เยาวชนได(รับการศึกษาและต�อใน
ระดับอุดมศึกษา จํานวน  10  คน/ปkการศึกษา 
- งบประมาณ 400,000 บาท 

- พัฒนาและสงเคราะห�เด็กยากไร(ในชุมชนและ   
  เด็กเร�ร�อน   บุตรผู(ติดเชื้อ HIV (เอดส�)   

- จัดการศึกษาและสนับสนุนค�าพาหนะค�าอาหาร
กลางวัน และเครื่องบริโภค ฯลฯ เป#นต(น 
   - เด็กเร�ร�อน จํานวน  7  คน 
   - นักเรียนกลุ�มพัฒนาการเรียนช(า/บกพร�อง   
     ทางสติปGญญา   จํานวน   25  คน    
   - จัดจ(างครูอาสาเด็กเร�ร�อน/ครูปฏิบัติการสอน   
     จํานวน  2  อัตรา 
งบประมาณ  300,000   บาท 

- รณรงค�เพ่ือปOองกันยาเสพติด   -  เยาวชนท่ีผ�านการอบรมได(รู(จักวิธีปOองกัน  และ 
รับรู(โทษของยาเสพติด 
   จํานวนนักเรียนท่ีเข(าร�วมอบรม  200  คน 
งบประมาณ  283,000  บาท 

- พัฒนาเจ(าหน(าท่ี  และครูแกนนํา   - เจ(าหน(าท่ี/เยาวชนทราบแนวทางการ
ดําเนินงานปOองกัน  และแก(ไขปGญหายาเสพติด 
ต(านยาเสพติดของรัฐบาล 
จํานวน  10  คน 
งบประมาณ  283,000  บาท  

- พัฒนาห(องสมุดโรงเรียน   - เด็กนักเรียนได(มีหนังสืออ�านท่ีหลากหลายมาก 
ยิ่งข้ึน  และสร(างนิสัยรักการอ�านมากข้ึน 
- พัฒนาห(องสมุด  จํานวน  11  โรงเรียน 
- จัดซ้ือหนังสือให(กับห(องสมุดโรงเรียนในสังกัด 
เทศบาล  จํานวน  2000  เล�ม 
งบประมาณ  1,000,000  บาท 
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พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนด(วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 
- ค�าเชื่อมต�อเครือข�ายอินเตอร�เน็ต - พนักงานครูและนักเรียนทุกระดับชั้นของ

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลให(มีความทันสมัย
และก(าวทันเทคโนโลยีในการศึกษาค(นคว(า   
- พัฒนาเทคโนโลยีระบบเครือข�ายและอินเตอร� 
เน็ตของโรงเรียนสังกัดเทศบาล  
จํานวน  9  โรงเรียน   
- เชื่อมต�ออินเตอร�เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียน 
สังกัดเทศบาล  จํานวน  9 โรงเรียน * ดังนี้ 
ร.ร.เทศบาลวัดศาลามีชัย 
ร.ร เทศบาลวัดท�าโพธิ์ 
ร.ร.เทศบาลวัดเสมาเมือง 
ร.ร.เทศบาลวัดใหญ� 
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง 
ร.ร.เทศบาลวัดมเหยงคณ� 
ร.ร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 
ร.ร.เทศบาลวัดท(าวโคตร 
ร.ร.เทศบาลวัดศรีทวี 
งบประมาณ  1,131,445.46  บาท 
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          ส�งเสริมและสนับสนุนให(เด็กเป#นคนดี มีความรู(คู�คุณธรรม 
 

ผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 
-พัฒนาแหล�งเรียนรู(ของโรงเรียน -โรงเรียนเป#นแหล�งเรียนรู(สําหรับประชาชนให(

ท(องถ่ินได(อย�างมีประสิทธิภาพ 
-ประชาชนมีความพึงพอใจต�อแหล�งเรียนรู(ของ
โรงเรียนในสังกัด 
- สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  
จํานวน  11  โรงเรียน 
งบประมาณ  500,000  บาท 

-  สงเคราะห�เด็กยากไร(ในชุมชนและเด็กเร�ร�อน - เด็กด(อยโอกาสได(รับค�าพาหนะ  ค�าอาหาร 
กลางวัน  ค�าเครื่องอุปโภค/บริโภค  ภายในเขต 
เทศบาล   
- เด็กด(อยโอกาส   จํานวน  14  คน 
- เด็กเร�ร�อน  จํานวน  7   คน 
งบประมาณ  400,000  บาท 

-วันเด็กแห�งชาติ   -เด็กและเยาวชนได(มีประสบการณ� ทักษะความรู(
การแสดงออกและการบันเทิงและภาคภูมิใจท่ี
เห็นผู(ใหญ�เห็นความสําคัญของเด็ก 
-การจัดกิจกรรมส�งเสริมให(เด็กและเยาวชนได(มี
ประสบการณ�ท้ังด(านทักษะ ความรู( ความคิด 
ความสามารถ การแสดงออก และการบันเทิง 
-เด็กและเยาวชนท่ีเข(าร�วม 
จํานวน ประมาณ  4,000    คน 
-จํานวนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  11 โรงเรียน 
งบประมาณ  400,000 บาท 
 

- กิจกรรมวันครู - จัดกิจกรรมวันครู  ร�วมกันเชิดชูบูชาครูใน 
โรงเรียนสังกัดเทศบาล  จํานวน  10  โรงเรียน 
-  จํานวนครู  และบุคลากรทางการศึกษาเข(าร�วม 
จํานวน  650  คน  
งบประมาณ  50,000  บาท 
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ส�งเสริมและสนับสนุนให(เด็กและเยาวชน ใช(เวลาว�างให(เกิดประโยชน�ด(วย กีฬา ดนตรี และ
กิจกรรมนันทนาการ 

 

ผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 
-จัดแข�งขันกีฬาเยาวชนเทศบาล -เด็กและเยาวชนได(เข(าร�วมกิจกรรมอย�าง

กว(างขวางมีการรู(จัก วางแผงงานการสร(างทีมงาน 
การประสานงานและการเรียนรู(การอยู�ร�วมกันใน
สังคมอย�างมีความสุข 
-ทําให(เด็กมีร�างกายท่ีแข็งแรง 
ผู(เข(าร�วมกิจกรรมการแข�งขันกีฬา  
-ฟุตบอล/ฟุตซอล 
-เซปGก-ตะกร(อ  
-เปตองชาย-หญิง  
- กีฬาพ้ืนบ(าน  
-การประกวดขวัญใจและประกวดขบวนพาเหรด 
ผู(เข(าร�วมแข�งขันจํานวนประมาณ  2,000  คน 
 

- จัดการแข�งขันกีฬานักเรียนกลุ�มโรงเรียน 
เทศบาล   

- จัดให(มีการแข�งขันกีฬาประเภทกรีฑา  ระหว�าง 
นักเรียนกลุ�มโรงเรียนเทศบาล  ปkการศึกษาละ 1 
ครั้ง 
-โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จํานวน  11 โรงเรียน 
-นักเรียนท่ีเข(าร�วมการแข�งขันกีฬานักเรียนกลุ�ม 
โรงเรียนเทศบาล จํานวน  5,000  คน  
งบประมาณ 700,000   บาท 

- ปรับปรุงภูมิทัศน�ภายในโรงเรียน   
 
 
 

- ดําเนินการตกแต�ง  ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน� 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาล   ดังนี้  เช�น   
  -  ปรับปรุงภูมิทัศน�ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
     จํานวน 1  โรงเรียน  
 

งบประมาณ  177,900  บาท  
 

- การต้ังวงนครออร�เคสต(า - ดําเนินการก�อต้ังวงออร�เคสต(าท่ีเป#นตัวแทน 
และมีอัตลักษณ�ทางวัฒนธรรมของชาวนคร 
ศรีธรรมราช  จํานวน 1 วง 
งบประมาณ  632,462  บาท 
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ผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 
- จัดการแข�งขันกีฬานักเรียนกลุ�มโรงเรียน
เทศบาล   
 
 
 
 

- นักเรียนผู(เข(าร�วมกิจกรรมจะมีสุขภาพดีข้ึน และ
จะมีความรักความสามัคคีการประสานสัมพันธ�กัน
ยิ่งข้ึน ได(มีการจัดให(มีการแข�งขันกีฬา  และกรีฑา
ระหว�างนักเรียนกลุ�มโรงเรียนเทศบาล จํานวน  11  
โรงเรียน   ปkการศึกษาละ 1 ครั้ง   
- จํานวน  5,000 คน  
งบประมาณ  700,000  บาท 

- บริหารจัดการอุทยานการเรียนรู( 
(CLP) 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประชาชนทุกกลุ�มได(ศึกษาและเรียนรู(ในรูปแบบ
ใหม�ท่ีใช(เทคโนโลยีสารสนเทศของ CLP ดังนี้ 
   ตะลอนเน็ต      จํานวน      81,242   คน  
   สมาธิไอที        จํานวน        3,327   คน  
   ห(องเรียนขาลุย  จํานวน        4,160   คน  
   สีสันอักษร       จํานวน      57,539   คน  
   วิกวิบวับ         จํานวน      18,652   คน  
   (รวมห(องพายุสมอง 1  และภาพยนตร�  3  มิติ) 
   ห(องวัยตุsกตา    จํานวน      13,936   คน  
  หอศิลป�ร�วมสมัยเมืองคอน จํานวน  5,962  คน 
  ผู(มาใช(บริการท้ังหมด จํานวน  188,971   คน  
  งบประมาณ  1,380,513  บาท 

 - บริหารจัดการพิพิธภัณฑ�เมือง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดนิทรรศการถาวรปkละ  จํานวน  3  เรื่องดังนี้  
  - วาตภัยแหลมตะลุมพุก 
  - นครดินแดนศักด์ิสิทธิ์ 
  - 16  ครังยังตราตรึง 
- จัดนิทรรศการหมุนเวียนปkละ จํานวน  2  เรื่อง 
  -  นิทรรศการเทิดเกียรติยศพระบาทสมเด็จ 
พระปริมินทรมหาราชภูมิพลอดุลยเดช 
  -   ข้ึนผ(าพระบฎก 
- ผลิตและจัดทําแผ�นผับปkละ  2,000  ฉบับ   
- ผู(เข(าชมพิพิธภัณฑ�เมือง 
จํานวน  97,838   ราย/ปk  
- จัดจ(างเจ(าหน(าท่ีปฏิบัติงาน จํานวน 14 อัตรา 
งบประมาณ  1,112,087  บาท 

- รณรงค�เพ่ือปOองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
 
 

- จัดกิจกรรมรณรงค�เพ่ือปOองกันยาเสพติด 
  จํานวน  1  ครั้ง/ปk  โรงเรียนในสังกัดเทศบาล  
- นักเรียนเข(าร�วม  จํานวน 200  คน 
งบประมาณ  283,000  บาท 
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ผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 
-อบรมส�งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน   -เด็กและเยาวชนท่ีผ�านการฝ~กอบรมจะมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีข้ึนและสามารถดํารงตนอยู�ในสังคมได(อย�าง
มีความสุข 
-โรงเรียน จํานวน 1 รุ�นๆละ 50 คน 
งบประมาณ  300,000   บาท 

- สภาเด็กและเยาวชนในระดับเทศบาล - ดําเนินจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชน ทําให(เกิดการ 
ส�งเสริม  สร(างความเข(มแข็งกิจกรรมของเด็ก 
เยาวชนในเขตเทศบาล  เช�น 
-  ชี้แจง พ.ร.บ ส�งเสริมการพัฒนาเด็ก และเยาวชน 
แห�งชาติ  พ.ศ.2560  และตรวจงานของสภาเด็ก 
และเยาวชน 
- การพัฒนาบุคลิกภาพให(มีความเป#นผู(นํา 
- การแบ�งกลุ�มระดมสมองในการจัดทําแผนและ 
กิจกรรมแก�เด็กและเยาวชน 
จํานวน  1  รุ�นๆละ  จํานวน   50  คน   
งบประมาณ   142,500   บาท 

- การแข�งขันกีฬานักเรียนองค�กรปกครองส�วน 
ท(องถ่ินแห�งประเทศไทย   
 
 
 
 
 
 

- ผู(รับรางวัล  และผลการแข�งขันประเภทกีฬาต�างๆ
องค�กรปกครองส�วนท(องถ่ินแห�งประเทศไทย  
(ส�วนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช)  ดังนี้ 
ระดับประเทศ 
- เหรียญทอง  วิ่ง  200  เมตร   
(รุ�นอายุ  12  ปk  ชาย) 
  1. เด็กชายพนธกร  อักษรกาญจน� 
โรงเรียนเทศบาลเสาธงทอง 
 

- เหรียญทอง  กีฬาฟุตซอล  (รุ�นอายุ  12 ปk ชาย) 
  1.เด็กชายณัฐพล  รัตนสุภา 
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 
  2.เด็กชายธนภัทร  รัตนพล  
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 
  3.เด็กชายปฏิภาณ  ศรีทอง 
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 
  4.เด็กชายชิติพัทธ�  เล็กพันธ� 
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 
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ผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  5.เด็กชายญาณพัฒน�  กระหรีม 
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 
  6.เด็กชายสรวิชญ�  ศิริสวัสด์ิ 
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 
  7.เด็กชายพีรัชชัย  ยุวเชียร 
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 
  8.เด็กชายธนากร  ราชประดิษฐ� 
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 
  9.เด็กชายศิวพล  การะเวช 
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 
  10.เด็กชายอนพัทย�  เพ็ชรฤทธิ์ 
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 
  11.เด็กชายอภิพัฒน�  บ(าเหร็น 
โรงเรียนเทศบาลวัดท�าโพธิ์ 
  12.เด็กชายธนวัฒน�  สาระพงษ� 
โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ�   
 

- เหรียญทองแดง วิ่ง 8x50 เมตร หญิง 
  1.เด็กหญิงสุนิสา  วงษ�เลี้ยง  
โรงเรียนเทศบาลวัดท�าโพธิ์ 
  2.เด็กหญิงพิชญาดา  ดินแดง 
โรงเรียนเทศบาลวัดท�าโพธิ์ 
  3.สาลิกา  คะเนสม 
โรงเรียนเทศบาลวัดท�าโพธิ์ 
  4.เด็กหญิงพิมพ�ชนก  กําพลเชษฐ� 
โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง 
  5.เด็กหญิงจารุภา  โมราศิลป� 
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 
  6.เด็กหญิงกรแก(ว  อุปลา 
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 
  7.เด็กหญิงกฤตกมล  เพชรประสิทธิ์ 
โรงเรียนเทศบาลวัดท(าวโคตร 
  8.เด็กหญิงกุลธิดา  ดิษฐรักษ� 
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 
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ผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  9.เด็กหญิงอรอุมา  รอดแก(ว 
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 
  10.เด็กหญิงณัฏฐวรา  เลขะจิตต� 
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 
 

- เหรียญทองแดงหมากรุกไทย 
  1.เด็กหญิงพิชามญชุ�  เล�นทัศน� 
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ� 
 

- เหรียญทองแดงหมากฮอส 
  1.เด็กชายอดิล  สมจิต 
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ� 
 

- เหรียญทองแดงเปตอง 
  1.เด็กหญิงรุริญา  ธรรมณี 
โรงเรียนเทศบาลวัดท(าวโคตร 
  งบประมาณ  3,286,433  บาท 
 

 
 
 

ผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 
-  การบริหารจัดการหอศิลป�ร�วมสมัยเมืองคอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ผลิตกิจกรรมส�งเสริมการเรียนรู(ทางด(านศิลปะ 
เผยแพร�ผลงานท่ีมีคุณค�าต�อสาธารณชน 
- สร(างเครือข�ายและพันธมิตรทางด(านศิลปะ 
- ประชาชนสามารถเรียนรู(ศิลปะสามารถเผยแพร� 
ศิลปะต�างๆได(  ดําเนินกิจกรรม  ดังนี้  เช�น 
1. นิทรรศการ กลุ�มหอไตร  2520 
2. นิทรรศการกลุ�มศิลปะบุคคลท่ังไปรุ�นท่ี 14 
3. วาดเส(นสัญจร โดย อ.อํามฤทธิ์  ชูสุวรรณ 
4. นิทรรศการศิลปกรรมมหัศจรรย�ความฝGนของหนู 
5. ศิลป$นน(อยตามรอยพ�อ  ชมรมคนรักศิลป� 
6.นิทรรศการศิลปะสร(างสุขในงานศิลป�  ชมรมคน
รักศิลป� 
7. ศิลปะนิพนธ�  สาขาจิตรกรรม 
8. อบรมเชิงปฏิบัติการ  และนิทรรศการเครื่อง 
เคลือบดินเผา เทคนิค  “รากุ” 
9. ศิลป$นน(อมเกล(าถวายอาลัยองค�อัครศิลป$น 
งบประมาณ  268,926  บาท 
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ส�งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปGญญาท(องถ่ิน 
 

ผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 
- กิจกรรมส�งเสริมงานประเพณี ศาสนา และ   
  วัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทําให(เกิดการส�งเสริม  เผยแพร�มรดกทาง 
วัฒนธรรมและสืบสานประเพณีอันดีงามของ 
จังหวัดนครศรีธรรมราชดังนี้ 
   - กิจกรรมงานเทศกาลมหาสงกรานต� 
      และแห�นางดาน 
   - จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง 
   - จัดกิจกรรมงานประเพณีแห�ผ(าข้ึนธาตุ 
   - จัดกิจกรรมวันเข(าพรรษา 
   - จัดกิจกรรมประเพณีวันสาทรเดือนสิบ 
   - จัดกิจกรรมทอดกฐินตกค(าง 
   - จัดกิจกรรมวันข้ึนปkใหม� 
   - จัดกิจกรรมวันชักพระ  
   - จัดกิจกรรมวันตรุษจีน 
   - จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา 
   - จัดกิจกรรมวันเข(าพรรษา 
งบประมาณ  1,691,980  บาท   

-ส�งเสริมแม�บ(านและเยาวชนจัดกิจกรรมงาน
ประเพณีเดือนสิบ 
 

-ชุมชนได(มีโอกาสแสดงออกและร�วมอนุรักษ�
ประเพณีอันดีงามของท(องถ่ิน จํานวน 62 ชุมชน 
จํานวน  1  ครั้ง/ปk   
งบประมาณ  286,371 บาท 

- บริหารจัดการพุทธภูมิ   
 

- ทําให(บริเวณพุทธภูมิร�มรื่นเป#นท่ีปฏิบัติธรรมของ
พุทธศาสนิกชน เป#นส�วนหนึ่งของการจัดกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนาและส�งเสริมการท�องเท่ียว มี
การจัดจ(างเจ(าหน(าท่ีรักษาความสะอาดและ
ประชาสัมพันธ� จํานวน  11  อัตรา 
-จัดกิจกรรมร�วมปฏิบัติธรรมประจําทุกเดือน 
ดังนี้ 
 เช�น   กิจกรรมหิ้วป$�นโตฟGงธรรมประจําเดือน   
มีผู(สูงอายุจากศูนย�ส�งเสริมผู(สูงอายุเทศบาล 
นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล  และพนักงาน/ 
ลูกจ(างเทศบาล 
ผู(เข(าร�วม จํานวน  2,640  คน 
งบประมาณ  312,207    บาท 
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ผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 
- ส�งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและ   
  วัฒนธรรมอันดีงาม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทําให(เกิดการสืบสานวัฒนธรรม  และประเพณี 
ภูมิปGญญาท(องถ่ินอันดีงาม 
- ชุมชนได(จัดกิจกรรมทางด(านศาสนาเพ่ืออนุรักษ�
ไว(ซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณีท(องถ่ิน และได(มี
การดําเนินงาน  ดังนี้ 
  -  กิจกรรมวันเข(าพรรษา  (แห�เทียนพรรษา) 
  -  กิจกรรมวันออกพรรษา  (ลากพระ,ทอดกฐิน) 
  -  กิจกรรมบริจาคในเดือนรอมฎอน 
  -  งานสมโภชหลักเมือง   
งบประมาณ  352,955   บาท 
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4.ด�านสาธารณูปโภคและโครงสร�างพ้ืนฐาน 
           พัฒนาระบบคมนาคมขนส�ง ระบบการจราจร และไฟฟOาสาธารณะ ให(ท่ัวถึงเพียงพอและ 

ได(มาตรฐาน 
           เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการระบายน้ํา  และระบบปOองกันน้ําท�วมอย�างยั่งยืน 
 

ผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 
 ก�อสร(าง/ปรับปรุง ซ�อมแซมถนน 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

- ก�อสร(างถนน ค.ส.ล ถนน ค.ส.ล หนา 0.15 ม. 
กว(าง 5.00 ม. ยาว 12.00 ม. ช�วงท่ี 2 ถนน  
ค.ส.ล หนา 0.15 ม. กว(าง 5.00 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม�น(อยกว�า 355.00 ตร.ม บริเวณซอยประชา
นิมิต (ต�อจากของเดิม) ช�วงท่ี 1 และช�วงท่ี 2 
งบประมาณ 227,000 บาท 
- ก�อสร(างถนน ค.ส.ล ถนนกว(าง 2.80-6.00 ม. 
ยาว123.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม�
น(อยกว�า 415.00 ตร.ม. บริเวณซอยท�านร�ม  
งบประมาณ 326,000 บาท 
-ก�อสร(างปูยางแอสฟGลติกคอนกรีต ถนนกว(าง 
4.50-8.00 ม. ยาว 885.00 ม. หนา 0.05 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม�น(อยกว�า 5,037.00 ตร.ม. บริเวณ
ซอยหัวหลาง งบประมาณ 1,378,623 บาท 
- ก�อสร(างถนน ค.ส.ล ถนนกว(าง 2.30-5.00 ม. 
ยาว 107.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม�
น(อยกว�า 482.00 ตร.ม. บริเวณซอยตีนเป#ด 
งบประมาณ 363,000 บาท 
- ก�อสร(างถนน ค.ส.ล ถนนกว(าง 3.90-5.20 ม. 
ยาว 115.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม�
น(อยกว�า 545.00 ตร.ม. บริเวณซอยโพธิ์ยายรถ
ตะวันออก งบประมาณ 404,000 บาท 
- ก�อสร(างถนน ค.ส.ล ถนนกว(าง 5.00-6.10 ม. 
ยาว 127.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม�
น(อยกว�า 688.00 ตร.ม. บริเวณซอยโพธิ์ยายรถ
ตะวันตก งบประมาณ 500,000 บาท 
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ผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 
- ก�อสร(าง/ปรับปรุง ซ�อมแซมถนน 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

- ก�อสร(างถนน ค.ส.ล ถนนกว(าง 4.10-6.10 ม. 
ยาว 183.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม�
น(อยกว�า 919.00 ตร.ม. บริเวณซอบสบเดิม  
งบประมาณ 653,884.72 บาท 
- ก�อสร(างถนน ค.ส.ล ถนน ค.ส.ล กว(าง 4.00 ม. 
ยาว 37.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม�
น(อยกว�า 148.00 ตร.ม. บริเวณ ทางเข(าวัดบุญ
นารอบ งบประมาณ 96,000 บาท  
- ก�อสร(างถนน ค.ส.ล ถนน ค.ส.ล กว(าง 5.00 ม. 
ยาว 142.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม�
น(อยกว�า 710.00 ตร.ม. บริเวณซอยบุญพา 5  
งบประมาณ 479,000 บาท 
- ก�อสร(างถนน ค.ส.ล ถนน ค.ส.ล กว(าง 5.00 ม. 
ยาว 123.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม�
น(อยกว�า 615.00 ตร.ม. บริเวณซอยบุญพา 7  
งบประมาณ 429,000 บาท 
- ก�อสร(างถนน ค.ส.ล ถนน ค.ส.ล กว(าง 4.00 ม. 
ยาว 130.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม�
น(อยกว�า 520.00 ตร.ม. บริเวณซอยเพชรไทย
พงษ� งบประมาณ 400,000 บาท  
- ก�อสร(างถนน ค.ส.ล ถนน ค.ส.ล กว(าง 5.00 ม. 
ยาว 98.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม�
น(อยกว�า 490.00 ตร.ม. บริเวณซอยตาแบน 
งบประมาณ 346,000 บาท 
- ก�อสร(างถนน ค.ส.ล ถนน ค.ส.ล กว(าง 4.00 ม. 
ยาว 238.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม�
น(อยกว�า 952.00 ตร.ม. บริเวณซอยหมอจิ๋ว 
(ทวดทอง 1 แยก 1) งบประมาณ 684,400 
บาท 
- ก�อสร(างถนน ค.ส.ล ถนน ค.ส.ล กว(าง 2.35-
2.70 ม. ยาว 80.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พ้ืนท่ีไม�น(อยกว�า 205.00 ตร.ม. บริเวณซอยมี
ชัย งบประมาณ 133,000 บาท 
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ผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 
- ก�อสร(าง/ปรับปรุง ซ�อมแซมถนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ก�อสร(างถนน ค.ส.ล ถนน ค.ส.ล กว(าง 3.00-
4.00 ม. ยาว 167.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พ้ืนท่ีไม�น(อยกว�า 555.00 ตร.ม. บริเวณซอยวัด
หัวอิฐจากประตูวัดหัวอิฐไปทางทิศใต(ถึงถนน 
ค.ส.ล ของเดิม งบประมาณ 360,000 บาท 

- ก�อสร(างถนน ค.ส.ล ถนน ค.ส.ล กว(าง 2.20-
3.20 ม. ยาว 54.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พ้ืนท่ีไม�น(อยกว�า 156.00 ตร.ม. บริเวณซอย
หลังวัดชะเมา 4 งบประมาณ 101,000 บาท 
- ก�อสร(างถนน ค.ส.ล ถนน ค.ส.ล กว(าง 2.00-
3.30 ม. ยาว 47.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พ้ืนท่ีไม�น(อยกว�า 134.00 ตร.ม. บริเวณซอย
หลังวัดชะเมา 2 งบประมาณ 87,000 บาท 

- ก�อสร(าง/ปรับปรุงถนนและท�อ รางระบายน้ํา - ก�อสร(างถนน ค.ส.ล และท�อระบายน้ํา ค.ส.ล 
ถนน ค.ส.ล หนา 0.15 ม. กว(าง 6.00 ม. ยาว 
90.00 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม�น(อยกว�า 540.00 ตร.
ม. พร(อมวางท�อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเส(นผ�าน
ศูนย�กลาง 0.60 ม. ความยาว 10.00 ม. 
จํานวน 1 จุด บริเวณแยกจากถนนท�าซักซอย 3 
งบประมาณ 377,5000 บาท 
- ก�อสร(างปูยางแอสฟGลท�ติกคอนกรีต และราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล ถนนกว(าง 9.30-11.80 ม. 
ยาว 100.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม�
น(อยกว�า 992.00 ตร.ม. และรางระบายน้ํา 
ค.ส.ล ภายในกว(าง 0.40 ม. ยาว 100.00 ม. 
พร(อมตีเส(นจราจร บริเวณถนนมังคุด (ฝG�งทิศใต() 
งบประมาณ 642,500 บาท 
- ก�อสร(างถนน ค.ส.ล และรางระบายน้ํา ค.ส.ล 
ถนน ค.ส.ล กว(าง 3.30 ม. ยาว 49.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม�น(อยกว�า 161.00 ตร.ม. 
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล ภายในกว(าง 0.40 ม. 
ยาว 49.00 ม. บริเวณซอยสนิทใจ แยก 1 (ฝG�ง
ทิศใต() งบประมาณ 253,252.50 บาท 
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ผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 
- ก�อสร(าง/ปรับปรุงถนนและท�อ รางระบายน้ํา - ก�อสร(างถนน ค.ส.ล และรางระบายน้ํา ค.ส.ล 

ถนน ค.ส.ล กว(าง 2.30-3.40 ม. ยาว 77.00 
ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม�น(อยกว�า 
184.00 ตร.ม. และรางระบายน้ํา ค.ส.ล ภายใน
กว(าง 0.40 ม. ยาว 77.00 ม. บริเวณซอยธรรม
ธารา งบประมาณ 300,000 บาท 
- ก�อสร(าง ค.ส.ล และรางระบายน้ํา ค.ส.ล ถนน 
ค.ส.ล กว(าง 2.70-3.70 ม. ยาว 57.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม�น(อยกว�า 193.00 
ตร.ม. และรางระบายน้ํา ค.ส.ล ภายในกว(าง 
0.40 ม. ยาว 57.00 ม. บริเวณซอยหลังวัด 
ชะเมา 5 งบประมาณ 259,000 บาท 
- ก�อสร(างถนน ค.ส.ล และยกระดับฝารางระบาย
น้ํา ค.ส.ล เดิม ถนน ค.ส.ล เดิม กว(าง 2.40-
3.60 ม. ยาว 50.00 ม หนา 0.15 ม. หรือมี
พ้ืนท่ีไม�น(อยกว�า 135.00 ตร.ม. และยกฝาราง
ระบายน(พ ค.ส.ล เดิม ยาว 50.00 ม. บริเวณฝG�ง
ทิศใต(ซอยหลังวัดชะเมา 3 งบประมาณ 
132,500 บาท 
- ก�อสร(างถนน ค.ส.ล และรางระบายน้ํา ค.ส.ล 
ถนน ค.ส.ล กว(าง 1.60-2.80 ม. ยาว 49.00 
ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม�น(อยกว�า 
105.00 ตร.ม. และรางระบายน้ํา ค.ส.ล ภายใน
กว(าง 0.40 ม ยาว 49.00 ม. บริเวณฝG�งทิศใต(
ซอยหลังวัดชะเมา 1 งบประมาณ 191,500 
บาท 
- ก�อสร(างถนน ค.ส.ล และรางระบายน้ํา ค.ส.ล 
ถนน ค.ส.ล กว(าง 2.70-3.00 ม. ยาว 33.00 
ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม�น(อยกว�า 93.00 
ตร.ม. และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายในกว(าง 
0.40 ม. ยาว 66.00 ม. บริเวณฝG�งทิศใต(ซอยแม�
พร(อม งบประมาณ 220,000 บาท 
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ผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 
- ก�อสร(าง/ปรับปรุงถนนและท�อ รางระบายน้ํา - ก�อสร(างยกระดับถนน ค.ส.ล และรางระบายน้ํา 

ค.ส.ล ถนน ค.ส.ล กว(าง 2.80 ม. ยาว 261.00 
ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม�น(อยกว�า 
746.00 ตร.ม. และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ภายในกว(าง 0.40 ม. ยาว 261.00 ม. บริเวณ
ซอยศรีปราชญ�พัฒนา งบประมาณ 929,900 
บาท 
- ก�อสร(างถนน ค.ส.ล และรางระบายน้ํา ค.ส.ล 
ถนน ค.ส.ล กว(าง 4.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม�น(อยกว�า 200.00 ตร.ม. 
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายในกว(าง 0.40 ม. 
ยาว 50.00 ม. บริเวณซอยสิริสงคราม 
งบประมาณ 264,000 บาท 
- ก�อสร(างถนน ค.ส.ล และรางระบายน้ํา ค.ส.ล 
ถนน ค.ส.ล กว(าง 2.00 ม. ยาว 80.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม�น(อยกว�า 160.00 ตร.ม. 
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายในกว(าง 0.40 ม. 
ยาว 80.00 ม. บริเวณซอยต(นหว(า 1  
งบประมาณ 319,000 บาท 
- ก�อสร(างถนน ค.ส.ล และรางระบายน้ํา ค.ส.ล 
ถนน ค.ส.ล กว(าง 4.00 ม. ยาว 90.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม�น(อยกว�า 360.00 ตร.ม. 
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายในกว(าง 0.40 ม. 
ยาว 90.00 ม. บริเวณซอยแสนธรรม 
งบประมาณ 477,000 บาท 
- ก�อสร(างถนน ค.ส.ล และรางระบายน้ํา ค.ส.ล 
ถนน ค.ส.ล กว(าง 5.00 ม. ยาว 80.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม�น(อยกว�า 400.00 ตร.ม. 
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายในกว(าง 0.40 ม. 
ยาว 80.00 ม. บริเวณซอยประชาอุทิศ แยก 1 
งบประมาณ 495,000 บาท 
- ก�อสร(างถนน ค.ส.ล และรางระบายน้ํา ค.ส.ล 
ถนน ค.ส.ล กว(าง 3.00-8.00 ม. ยาว 80.00 
ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม�น(อยกว�า 
380.00 ตร.ม. และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ภายในกว(าง 0.40 ม. ยาว 80.00 ม. บริเวณ
ซอยเทวบุรี 1 งบประมาณ 496,000 บาท 
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 - พัฒนาระบบการผลิต จําหน�ายน้ําประปา ให(ท่ัวถึงเพียงพอ และมีคุณภาพ 
 

ผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 
- ปรับปรุง/ซ�อมแซมท�อเมนประปา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- ทําให(น้ําประปาไหลสะดวก  และรวดเร็ว 
มากข้ึน   
- ทําให(น้ําประปาไหลสะดวก  และรวดเร็วมาก 
ข้ึน 
- ประชาชนมีน้ําสะอาดใช(อย�างเพียงพอ  และ 
ดําเนินการซ�อมแซม/เปลี่ยนท�อเมนประปา
บริเวณ ดังนี้  เช�น   
1. ติดต้ังชุดระบายตะกอน  Blow  Of 
งบประมาณ  21,860.10  บาท 
2. ซ�อมท�อเมนและท�อเข(าบ(าน  ถนนนครศรี - 
ปากพนัง  งบประมาณ  18,833.27  บาท 
3. ซ�อมท�อเมนซอยสนิทใจ   
งบประมาณ  2,939.29  บาท 
4. ปรับปรุงท�อเมนหมู�บ(านธนานคร 
งบประมาณ  33,309.10  บาท 
5. ปรับปรุงท�อเมนชุมชนคูขวาง  เขต 1 
งบประมาณ  3,962.21  บาท 
6.  ปรับปรุงท�อเมนชุมชนบ(านตก 
งบประมาณ  1,164.16  บาท 
7.  ปรับปรุงท�อเมนซอยสนิทใจ   แยก 1 
งบประมาณ  2,939.25  บาท 
8.  ย(ายท�อเมนประปาหน(าหมู�บ(านนครเลควิว 
งบประมาณ  62,996.25 
รวมงบประมาณท้ังสิ้น   148,003.47  บาท 

 

 
ผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 

- ติดต้ังเครื่องจ�ายแกsสคลอรีน 
 
 
  

-  ติดต้ังเครื่องจ�ายแกsสคลอรีน   
ขนาด  2 กก/ชม จํานวน  4  ชุด  แบ�งเป#น ดังนี้ 
    -  โรงกรองน้ําประตูชัย  2  ชุด  และ 
    -  โรงกรองน้ําทวดทอง  2  ชุด 
งบประมาณ  301,460  บาท 
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เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการระบายน้ํา และระบบปOองกันน้ําท�วมอย�างยั่งยืน   
ผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 

- ก�อสร(าง/ปรับปรุงระบบระบายน้ํา 
 
 
 
 
 

- ทําให(ระบายน้ําได(รวดเร็วข้ึน  และลดปGญหา 
น้ําท�วมขังได(  ดําเนินการดังนี้  เช�น 
-  ก�อสร(างท�อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเส(นผ�า 
ศูนย�กลาง  0.80  ม.  ความยาว  90.00 ม. 
พร(อมบ�อพัก  ค.ส.ล.  ขนาด  1.30x 1.45  ม. 
จํานวน  9  บ�อ  บริเวณซอยนิยมสุข  1 
(ฝG�งทิศเหนือ) 
งบประมาณ  304,000  บาท 
-  ก�อสร(างรางระบายน้ํา  ค.ส.ล.  ภายในกว(าง 
0.40  ม.  ยาว  127  ม.  บริเวณซอย 
บุญนารอบ  2  ฝG�งทิศตะวันตก 
งบประมาณ  342,000  บาท 
- ก�อสร(างรางระบายน้ํา  ค.ส.ล.  ภายในกว(าง 
0.40  ม.  ยาว  210  ม.  บริเวณถนนหลัง 
วัดสวนป�าน  ฝG�งทิศตะวันตก 
งบประมาณ  567,000  บาท 

 

การจัดต้ังศูนย�ซ�อมและบริการประชาชน 24 ชั่วโมง เรียกว�า “หน�วย BEST”  
ผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 

- จ(างเหมาจัดเก็บค�าน้ําประปา 
 
 
 
 

- ทําให(เกิดความสะดวก  และรวดเร็วในการจัด 
เก็บค�าน้ําประปา 
- จ(างเหมาเจ(าหน(าท่ีปฏิบัติงาน   
  จํานวน  20  อัตรา 
งบประมาณ  1,954,711.23  บาท   

- จ(างเหมาซ�อมบํารุงระบบท�อน้ําประปา 
 
 

- ทําให(เกิดประสิทธิภาพในการผลิต และการซ�อม  
  บํารุงระบบน้ําประปา 
- จ(างเหมาเจ(าหน(าท่ีปฏิบัติงาน จํานวน  23 
อัตรา 
  งบประมาณ  2,378,600  บาท 

- จ(างเหมาผลิตและสูบจ�ายน้ําประปา  - ทําให(เกิดประสิทธิภาพในการผลิตน้ําประปา 
- จัดจ(างเจ(าหน(าท่ีปฏิบัติงาน จํานวน  21 อัตรา 
- การผลิตน้ําประปา   
  จํานวน  58,000  ลูกบาศก�เมตร/วัน  
- ครัวเรือนท่ีใช(น้ําประปา   
  จํานวน   38,000  ครัวเรอืนวัน  
  งบประมาณ  2,136,200   บาท 
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ผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 
-จ(างเหมามาตรวัดน้ําประปา 
 
 
 

- ทําให(เกิดประสิทธิภาพในการจดมาตรวัดน้ํา 
ประปา 
- จ(างเหมาเจ(าหน(าท่ีปฏิบัติงานจดมาตรวัดน้ํา 
ประปา  จํานวน  30  อัตรา 
งบประมาณ  3,331,500  บาท 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการของสํานักการช�าง 
 
 
 

-ทําให(การปฏิบัติงานสะดวก รวดเร็ว ประชาชน
ได(รับความพึงพอใจ 
- จัดจ(างเจ(าหน(าท่ีปฏิบัติงาน จํานวน 150 อัตรา 
งบประมาณ  12,564,200  บาท 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการสถานีขนส�ง
ผู(โดยสาร   
 
 
 
 
 

- ประชาชนได(รับความสะดวก รวดเร็วในการใช(
บริการอย�างมีประสิทธิภาพ จัดจ(างเจ(าหน(าท่ี
ปฏิบัติงาน จํานวน  12 อัตรา  
- ผู(ใช(บริการสถานีขนส�งเทศบาล  
 จํานวนเท่ียวรถท่ีมาใช(บริการสถานีขนส�งฯ   
 จํานวน  432,000 เท่ียว/ปk                    
 จํานวนคนท่ีมาใช(บริการสถานี   
  396,000  คน/ปk  
งบประมาณ  2,337,100  บาท 

-รักษาซ�อมแซมไฟฟOาสาธารณะ - ทําให(มีแสงสว�างเพียงพอ  เกิดความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชน 
- ดําเนินการจ(างเหมาเอกชนในการดูแลรักษา 
ซ�อมแซมไฟฟOาสาธารณะในเขตเทศบาล 
จํานวน   4  เขต 
- ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนคร 
นครศรีธรรมราชได(รับความสงบและปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย�สินรวมถึงการใช(ถนนและเส(น 
ทางภายในเขตเทศบาล 
งบประมาณ   600,000  บาท   
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5. ด�านเศรษฐกิจ  
 

 จัดศูนย�กลางพัฒนาอาชีพสําหรับชุมชน  ลานค(าชุมชน  พัฒนาย�านการค(าเดิมของเมือง 
    และจัดตลาดน้ําเมืองลิกอร�  เพ่ือเสริมสร(างรายได(  
 

ผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 
- ฝ~กอบรมส�งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให(กับประชาชนในเขต
เทศบาล  
 
 
  

- ประชาชนในชุมชนมีอาชีพเสริมเพ่ิมรายได(
ให(กับครอบครัว และใช(เวลาว�างให(เกิดประโยชน� 
- ดําเนินการฝ~กอบรมส�งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ให(กับประชาชนท่ีสนใจประกอบอาชีพใน  62 
ชุมชน  ดังนี้เช�น  
   - ฝ~กอบรม “หลักสูตรการทําดอกไม(จันทน� 

จํานวน 1 รุ�นๆ ละ  จํานวน  30  คน 
   - กิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ�ดอกไม(จันทน� 
     พระราชทาน 

จํานวน 1 รุ�นๆ ละ  จํานวน  100  คน 
งบประมาณ  208,820  บาท 

-สถานธนานุบาล  (โรงรับจํานํา)   เทศบาลนคร 
นครศรีธรรมราช  ประจําปkงบประมาณ  2560 
 

- เพ่ือช�วยแก(ปGญหาค�าครองชีพ  และเป#นแหล�ง 
เงินทุนหมุนเวียนในครัวเรือนของประชาชน 
จํานวนผู(มารับบริการดังนี้ 
-  ผู(นําสิ่งของมารับจํานํา จํานวน  61,824 คน 
   จํานวนเงิน  1,159,598,200    บาท  
-  จํานวนผู(มาไถ�ถอน  จํานวน 59,326 คน  
   จํานวนเงิน  1,123,931,000  บาท  
-  ของหลุดจํานํา จํานวน  1,341  รายการ 
   จํานวนเงิน  19,201,950  บาท 
-  ผู(มารับบริการโรงรับจํานําท้ังหมด  
   จํานวน  121,168  ราย 
-  เงินทุนหมุนเวียน   
   จํานวน  27,516,656.76  บาท  
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 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร(างพ้ืนฐานด(านการท�องเท่ียว สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม 
ท่ีส�งเสริมการท�องเท่ียวในรูปแบบต�างๆ 

ผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 
- การพัฒนาและส�งเสริมการท�องเท่ียว    
 
 

- ทําให(จํานวนนักท�องเท่ียวเข(ามาเท่ียวในจังหวัด
นครศรีธรรมราชเพ่ิมมากข้ึน คนในท(องถ่ินมีรายได(
เพ่ิมมากข้ึน และอนุรักษ�  ส�งเสริมการ 
ท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ�ประเพณี วัฒนธรรมอันดี 
งามของไทย 
-กิจกรรมพัฒนาและส�งเสริมการท�องเท่ียวดังนี้ 
-งานเทศกาลมหาสงกรานต�  และแห�นางดาน 
-งานประเพณีลอยกระทง 
-งานประเพณีแห�ผ(าข้ึนธาตุ 
-จัดกิจกรรมวันเข(าพรรษา 
-ประเพณีวันสารทเดือนสิบ 
-จัดกิจกรรมวันข้ึนปkใหม� 
-จัดกิจกรรมวันชักพระ 
-จัดกิจกรรมวันตรุษจีน  
-จัดทําสื่อประชาสัมพันธ�  และเผยแพร� ส�งเสริม 
การท�องเท่ียว    
  เช�น  คู�มือไหว(พระนมัสการสิ่งศักด์ิสิทธิ์เมือง 
นครศรีธรรมราช 
         จํานวน  3,000  ฉบับ 
- จัดกิจกรรมนั่งรถชมเมืองเล�าเรื่องเมืองลิกอร� 
จํานวน   106  ครั้งต�อปk  
จํานวนผู(นั่งรถชมเมืองฯ  5,581  คนต�อปk  
จัดจ(างเจ(าหน(าท่ีปฏิบัติงานจํานวน  2  อัตรา 
งบประมาณ   192,000   บาท 
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6. ด�านสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม 
 

 ปรับปรุงภูมิทัศน� ภูมิสถาปGตย� และจัดระบบการกําจัดสิ่งปฏิกูล อย�างเป#นระเบียบเพ่ือเป#น 
“เทศบาลน�าอยู�”  
 

ผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 
- ดูแลความสะอาดและรักษาความปลอดภัย 
ตลาดสดเทศบาล  (ตลาดสดคูขวาง) 
 
 
 
 

- ตลาดสดเทศบาลสะอาดเรียบร(อยถูกหลัก 
สุขอนามัยสิ่งแวดล(อม 
- ทรัพย�สินของเทศบาลไม�สูญหาย  และยังคงอยู� 
ในสภาพท่ีใช(งานได( 
- จัดจ(างเจ(าหน(าท่ี  จํานวน  15  อัตรา 
งบประมาณ   1,404,000  บาท 
 

- เก็บขนขยะมูลฝอยโดยเอกชน  
 
 
 

-จัดการเก็บขนขยะมูลฝอยทุกวัน เกิดความเป#น
ระเบียบเรียบร(อยสวยงาม   จํานวน  5  เขต 
จํานวนเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 128 ตัน/วัน 
งบประมาณ  8,726,646.40  บาท 
 

- จ(างตัดหญ(าโดยเอกชน 
 
 
 

- ถนน ตรอก ซอย ต�างๆในเขตเทศบาลมีความ
เป#นระเบียบเรียบร(อย แบ�งออกเป#นจํานวน  5 
ในเขตเทศบาล 
งบประมาณ  2,002,792  บาท 

- พัฒนาและแก(ไขปGญหาสิ่งแวดล(อม   
 
 
 
 
 
 
   
 

- ปGญหาการระบายน้ําได(รับการดูแลและแก(ไข 
เกิดความสวยงามและความเป#นระเบียบ
เรียบร(อยภายในเขตเทศบาล มีการจัดจ(าง
เจ(าหน(าท่ีปฏิบัติงานด(านการกําจัดสิ่งปฏิกูลและ
ขยะมูลฝอย การบํารุงรักษาระบบการระบายน้ํา 
การบําบัดน้ําเสีย ฯลฯ จํานวน 90 อัตรา 
-ระบบระบายน้ํามีความคล�องตัว  ทําให(แก(ปGญหา 
น้ําท�วมขังในพ้ืนท่ีภายในเขตเทศบาล  ดังนี้ 
- ดูดล(างท�อระบายน้ํา  จํานวน  115  แห�ง 
- ลอกผักตบชวา/ขยะในคลอง จํานวน  5  แห�ง 
- วางท�อระบายน้ําชั่วคราว แก(ไขปGญหาน้ําท�วม 
จํานวน  25  แห�ง 
งบประมาณ  8,640,000  บาท 
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ผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 
- รักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาล - ถนน  ตรอก  ซอยท่ีสาธารณะได(รับการดูแล 

รักษาความสะอาด  จํานวน  100  เขต  
- สาธารณะสถานในเขตเทศบาลได(รับการดูแล 
รักษาความสะอาด  และสวยงามเรียบร(อย 
จํานวน  5  แห�ง  
- จัดจ(างเจ(าหน(าท่ีปฏิบัติงาน จํานวน 100 อัตรา 
งบประมาณ  9,360,000 บาท 

- รณรงค�การรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ -  รณรงค�ทําความสะอาดกวาดขยะ  ถางหญ(า 
ลอกผักตบชวา  และกําจัดวัชพืชคลองในเขต 
เทศบาลตามสวนสาธารณะ  สถานท่ีต�างๆ  ใน
โอกาสวันสําคัญ     
งบประมาณ  297,700  บาท 

- พัฒนาและพิทักษ�สิ่งแวดล(อมในชุมชน   
 
 
 
 
 

- องค�กรชุมชนมีความเข(มแข็ง สามารถควบคุม
ปOองกันและแก(ไขปGญหาสิ่งแวดล(อมได(ของชุมชน
ภายในเขตเทศบาล  ดังนี้ 
- จัดจ(างเจ(าหน(าท่ีเก็บขยะในชุมชนท่ีรถเก็บขยะเข(า
ไม�ถึง  จํานวน  2  อัตรา  จํานวน  2  แห�ง 
งบประมาณ   86,400  บาท 

- บําบัดน้ําเสียและลดภาวะด(านกลิ่นโดยใช(
จุลินทรีย�ธรรมชาติ   

- ปGญหาด(านกลิ่นจากการย�อยสะลายของ
สารอินทรีย�ได(รับการแก(ไข มีการดําเนินการบําบัด
น้ําเสียคลองในเขตเทศบาลและสถานท่ีอ่ืนๆ เช�น 
สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย โรงฆ�าสัตว� สวนสัตว� ตาม
ชุมชนต�างๆ และแหล�งน้ําอ่ืนๆ ลดกลิ่นจากการย�อย
สลายของสารอินทรีย�  
- ลดปGญหาน้ําเน�า จํานวน  20  แห�ง 
จํานวนคลอง  5  สาย  
- การใช( EM จุลินทรีย�ธรรมชาติ  
จํานวน  332,000   ลิตร/ปk  
งบประมาณ  300,000  บาท 
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           “เทศบาลสีเขียว” โดยจดัพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมข้ึนครอบคลุมพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเพ่ือลดมลพิษ 
 

ผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 
- ดูแลสวนสาธารณะและสวนหย�อมในเขต
เทศบาล   

- สวนสาธารณะและสวนหย�อมภายในเขต 
เทศบาลสวยงาม  จัดความเป#นระเบียบเรียบร(อย 
- ดูแลรักษาสวนสาธารณะ  จํานวน  4  แห�ง  
  1. สวนสาธารณะศรีธรรมโศกราช    
  2. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร� 84 (ทุ�งท�าลาด) 
  3. สนามหน(าเมืองนครศรีธรรมราช 
  4. สวนสาธารณะคูขวาง 
- ดูแลรักษาสวนหย�อมภายในเขตเทศบาล 
  จํานวน  8  แห�ง  
  1. สวนหย�อมหอนาฬิกา 
  2. สวนหย�อมแยกเบญจมฯ 
  3. สวนหย�อมหน(าพิพิธภัณฑ� 
  4. สวนหย�อมริมกําแพงเมืองเก�า 
  5. สวนหย�อมหอไตร 
  6. สวนหย�อมหน(าอาคารผู(สูงอายุ 
  7. สวนหย�อมพระเงิน 
  8.สวนหย�อมสํานักงานเทศบาลนคร 
   นครศรีธรรมราช 
- ดูแลสวนหย�อมเกาะกลางถนน   
  จํานวน  11  แห�ง 
  1. ถนนนครศรีฯ - ปากพนัง 
  2. ถนนราชดําเนิน 
  3. ถนนกระโรม 
  4. ถนนอ(อมค�ายวชิราวุธ 
  5. ถนนนครศรีฯ - ทุ�งสง  (นาพรุ) 
  6. ถนนนครศรีฯ - น้ําแคบ (หน(า ร.ร.เบญจมฯ) 
  7. เกาะกลางถนนสี่แยกเบญจมฯ 
 

 
 

ผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 
 8. เกาะกลางถนนคูขวาง 

9. เกาะกลางถนนท�าโพธิ์ 
10. เกาะกลางถนนหน(าโรงแรม  JB 
11.  ถนนนครศรีฯ - พรหมคีรี 
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ยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลให(มีคุณภาพการบริการเทียบเท�าโรงพยาบาลเอกชน 

 

ผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 
- ปOองกันโรคเอดส� การควบคุมผู(ติดเชื้อ  และ 
  ผู(ได(รับผลกระทบจากเอดส�   
 

- ผู(ป�วยเอดส�  ผู(ติดเชื้อและผู(ได(รับผลกระทบได(รับ 
การดูแลทางการแพทย�ในการรักษา ปOองกันโรค 
แทรกซ(อน ให(ยาต(านไวรัสเอดส� จํานวน  560 ราย  
- ให(คําปรึกษา รวม  560  ราย  
งบประมาณ   200,000  บาท                       

- ควบคุมปOองกันวัณโรค  และการดูแลผู(ป�วย 
  แบบมีพ่ีเลี้ยง   

- ผู(ป�วยวัณโรคในเขตเทศบาลได(รับการดูแลรักษา    
  โดยวิธ ีDOT s  จํานวน  76  ราย   
- เยี่ยมบ(านผู(ป�วยวัณโรคในเขตเทศบาล  จํานวน  
  8,795  ราย  
งบประมาณ   50,000   บาท 

- การปOองกัน  ควบคุม  ดูแลรักษาผู(ป�วย  และ 
ผู(ติดเชื้อเอชไอวี   

-  ผู(ติดเชื้อและผู(ป�วยเอชไอวี  ท่ีข้ึนทะเบียนการ 
รักษาท้ังสิ้น  และได(รับการดูแลรักษาทางการ
แพทย�ในการรักษา  ปOองกันโรคแทรกซ(อน  รับยา 
ต(านไวรัส  จํานวน  500  ราย 
-  ให(คําปรึกษาในการดูแลตนเอง  การปOองกัน 
การแพร�กระจายเชื้อ  จํานวน  560  ราย 
สรุปผลการรักษาตามตัวชี้วัด 
 

1. ร(อยละของการตรวจ  CD4  ครั้งแรกหลังการ 
    วินิจฉัยและก�อนเริ่มยาต(านไวรัส  100 % 
2. ร(อยละของผู(ท่ีมีการตรวจ  VL  อย�างน(อย  1 
    ครั้ง  ในปkแรกของการเริ่มยา  100  % 
3. ร(อยละของการเริ่มยาต(านไวรัสตามเกณฑ� 
    มาตรฐาน  100 % 
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ผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 
 4. ร(อยละของผู(ป�วยรายใหม�ท่ีได(รับการคัดกรอง 

    วัณโรคก�อนการเริ่มยาต(านไวรัส  100 % 
5. ร(อยละของผู(ป�วยรายใหม�ท่ีได(รับการคัดกรอง 
    วัณโรคและภาวะแทรกซ(อนในทุก Visit 100 % 
6. ร(อยละของผู(ป�วยได(รับยา OI ตามแผนการรักษา 
    100 % 
7. ร(อยละของผู(ป�วยหญิงได(การตรวจคัดกรอง 
  มะเร็งปากมดลูกตามเกณฑ�มาตรฐาน  81.13 % 
8. ร(อยละของผู(ป�วยท่ีได(รับการประเมิน  
    Adherence  ในการกินยาต(านไวรัส  100 % 
งบประมาณ  200,000  บาท 

 
 
 

ให(เป#นโรงพยาบาลท่ีผ�านการรับรองคุณภาพ 
 

ผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 
- เพ่ิมประสิทธิภาพในการให(บริการของ  
  โรงพยาบาลเทศบาลจ(างเหมาบริการ แพทย�  
  พยาบาลเจ(าหน(าท่ีสนับสนุนเพ่ือปฏิบัติงาน    
  ให(บริการประชาชน 
 
 
 

1. ประชาชนได(รับบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว และมี      
    ประสิทธิภาพ ขยายและพัฒนาศักยภาพใน   
    การรักษาพยาบาลและการบริการทาง   
    การแพทย�ของโรงพยาบาลเทศบาล และ 
    ศูนย�บริการสาธารณสุข 4 มุมเมือง 
2. จัดจ(างเจ(าหน(าท่ี จํานวน  135  อัตรา 
    งบประมาณ  26,159,725  บาท 

- การดูแลผู(ป�วยหลอดเลือดหัวใจ อบรมให(ความรู(
พยาบาลวิชาชีพ แนวทางในการดูแลผู(ป�วยหลอด
เลือดหัวใจ การอ�านกราฟ ฯลฯ 

1. ผู(เข(าร�วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได(แก�    
    พยาบาลวิชาชีพจํานวน  288  คน 
    งบประมาณ  111,877   บาท 
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ผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 
-  ควบคุมวัณโรคและการดูแลผู(ป�วยวัณโรค 
   แบบมีพ่ีเลี้ยง 

- ผู(ป�วยวัณโรคในเขตเทศบาลได(รับการดูแลรักษา 
  ข้ึนทะเบียน  TB01  และได(รับการดูแลรักษาด(วย 
  ระบบการดูแลแบบมีพ่ีเลี้ยง  (DOTS)   
  จํานวน  76  ราย 
-  เยี่ยมบ(านผู(ป�วยวัณโรคในเขตเทศบาลนคร 
  นครศรีธรรมราช  จํานวน  76  ราย  คิดเป#น 
  8,795   ครั้ง 
 

   สรุปผลการรักษาตามตัวชี้วัด 
1. ร(อยละของผู(ป�วยวัณโรคท่ีข้ึนทะเบียนการรักษา 
    TB01  ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    ได(รับการดูแลแบบมีพ่ีเลี้ยง  (DOTS)  100 % 
2.  ร(อยละของผู(ป�วยวัณโรครายใหม�ได(รับการตรวจ 
     คัดกรอง  HIV    100   % 
3.  ร(อยละของผู(ป�วยวัณโรคท่ีตรวจพบเอชไอวี    
   ได(รับการรักษาด(วยระบบยาต(านไวรัส  100 % 
4.  ร(อยละของการคัดกรองผู(ร�วมบ(านในผู(ป�วย 
     วัณโรค  100  % 
     งบประมาณ  50,000  บาท 

- ศูนย�บริการสาธารณสุขต(นแบบ                                     - ทําให(ยกระดับมาตรฐานศูนย�บริการสาธารณสุข 
ประชาชนได(รับบริการสาธารณสุขสะดวกรวดเร็ว 
และได(รับความพึงพอใจท่ีดี 
- จัดจ(างเจ(าหน(าท่ีปฏิบัติงาน จํานวน 6 อัตรา 
- ดําเนินการกิจกรรมต�างๆ ดังนี้ 
 1. จ(างเจ(าหน(าท่ี 
     - เจ(าหน(าท่ีพยาบาล 2 ตําแหน�ง 
     - เจ(าหน(าท่ีผู(ช�วยพยาบาล 2 ตําแหน�ง 
     - แม�บ(าน 2 ตําแหน�ง 
  2. ประเมินศูนย�บริการผ�านเกณฑ�มาตรฐานการ
ข้ึนทะเบียน สปสท. ประจําปk  จํานวน  5  แห�ง 
 งบประมาณ   2,500  บาท 
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ผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 
- การให(บริการผู(ป�วยของศูนย�บริการ    
   สาธารณสุขเทศบาลนครนครศรีธรรมราช     

 - ศูนย�บริการสาธารณสุขชุมชน 5 มุมเมือง ดังนี้ 
 - ศูนย�บริการสาธารณสุขศรีทวี 
  ผู(ป�วยมารับบริการ จํานวน  1,628 ราย รวม    
  5,284 ครั้ง 
 - ศูนย�บริการสาธารณสุขทุ�งจีน 
  ผู(ป�วยมารับบริการ จํานวน 1,115 ราย รวม    
  3,558  ครั้ง 
 - ศูนย�บริการสาธารณสุขศาลามีชัย 
  ผู(ป�วยมารับบริการ จํานวน  1,199  ราย รวม    
  3,803 ครั้ง 
- ศูนย�บริการสาธารณสุขคูขวาง 
  ผู(ป�วยมารับบริการ จํานวน 1,565 ราย รวม    
  5,444 ครั้ง 
- ศูนย�บริการสาธารณสุขโพธิ์เสด็จ 
  ผู(ป�วยมารับบริการ จํานวน 1,334 ราย รวม    
  4,224 ครั้ง 

- 
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 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท(องถ่ิน 
 

ผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 
คัดกรองสุขภาพเฝOาระวังโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง พระภิกษุ แม�ชี และบุคลากร
ในวัด เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

จากการคัดกรองพระภิกษุ แม�ชี และบุคลากรในวัด   
เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได(รับการคัด
กรอง 181 ราย พบว�าเสี่ยงต�อ DM/HT จํานวน  
5/8 ราย ปกติ 173 ราย  
งบประมาณ  5,290 บาท   

คัดกรองสายตานักเรียน และช�วยเหลือความ
ผิดปกติทางสายตาในนักเรียนสังกัด เทศบาล
นครนครศรีธรรมราช  

นักเรียนชั้น ป.1 ของโรงเรียนเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จํานวน 9 โรงเรียน ได(รับการ
ตรวจคัดกรองท้ังสิ้น 1,274 คน พบว�านักเรียนมี
ปGญหาทางสายตา จํานวน  276 คน 
งบประมาณ  370,920 บาท 

นวัตกรรมออกกําลังกายตาราง 9 ช�อง ประชาชนในชุมชนศาลามีชัยและชุมชนใกล(เคียง 
จํานวน  25   คน 
งบประมาณ 6,900 บาท 

สูงวัยด(วยคุณค�า ชราด(วยศักด์ิศรี  ผู(สูงอายุและผู(สนใจ ชุมชนศาลามีชัยและชุมชน  
 ใกล(เคียง จํานวน  30  คน 
 งบประมาณ  10,900  บาท 

ยุทธศาสตร� สยบยุงลาย  อสม.น(อย เยาวชนอายุระหว�าง 9-14 ปk ผู(เข(าร�วม  
 โครงการจํานวน  28  คน  
 งบประมาณ  7,150  บาท 

ปOองกันและควบคุมโรคมือเท(าปากเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช  

ครูหรือผู(ดูแลเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือศูนย�
พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนระดับอนุบาล หรือ
ชุมชนในพ้ืนท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได(รับ
การอบรมเก่ียวกับโรคมือเท(าปาก จํานวน 40 คน 
งบประมาณ   47,102  บาท 
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ผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 
- การส�งเสริมทันตสุขภาพ   
 
 

- ประชาชนมีสุขภาพฟGน  และช�องปากท่ีดี   
- ประชาชนผู(เข(ารับบริการในคลินิกทันตกรรม  
และมีสุภาพฟGนท่ีดี  จํานวน  7,552  ราย  
งบประมาณ  2,000,000  บาท 

 

- การบริการแพทย�แผนไทยในสถานพยาบาล 
และชุมชน 
    1.แพทย�แผนไทยในสถานพยาบาล 
 
 
    2. แพทย�แผนไทยในชุมชน 
 
 
 
 
    3.  กายภาพบําบัดในชุมชน 

- จัดบริการแพทย�แผนไทยในสถานพยาบาล 
และชุมชน  ประชาชนได(รับบริการอย�างท่ัวถึง 
และลดภาระค�าใช(จ�ายในการรักษาพยาบาล 
- ผู(เข(ารับบริการ  จํานวน   4,843  คน  
งบประมาณ  1,171,572  บาท 
- อบรมให(ความรู(ในการคัดกรองและประเมินข(อเข�า 
เสื่อม  รวม  33  ราย 
- ให(บริการดูแลรักษาข(อเข�าโดยการพอกยา 
สมุนไพร  รวม  41  ราย  
งบประมาณ  74,500  บาท 
-  ให(บริการกายภาพบําบัดข(อเข�าเสื่อม 
รวม  34  ราย  งบประมาณ  8,075  บาท 
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-  การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการคุ(มครองผู(บริโภคเพ่ือปOองกันโรคให(กับประชาชน
ด(วนการตรวจสารพิษในอาหารตามหลักอนามัยสุขาภิบาล   
 

ผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 
- เมืองนครอาหารปลอดภัย   
  เฝOาระวังความปลอดภัยอาหารท่ีวางจําหน�าย 
ในสถานท่ีกลุ�มเปOาหมาย  ได(แก�  ตลาด   
ร(านอาหาร  แผงลอยจําหน�ายอาหาร 
ห(างสรรพสินค(า  และสถานศึกษาภายในเขต 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  โดยการตรวจ 
ประเมินสุขลักษณะทางด(านกายภาพ   ตรวจ 
วิเคราะห�ด(านเคมีเพ่ือตรวจหาสารเคมีปนเป��อน 
ในอาหาร  และตรวจวิเคราะห�ทางด(านชีวภาพ 
ด(วยชุดทดสอบเชื้อโคลิฟอร�มแบคทีเรียข้ันต(น 
(SI-2)  รวมถึงให(คําแนะนําผู(ประกอบการตาม 
หลักสุขาภิบาล 
 
 
 
 
 
 

- ตรวจวิเคราะห�ด(านเคมีเพ่ือตรวจหาสารเคมี
ปนเป��อนในอาหาร  และตรวจวิเคราะห�ทางด(าน
ชีวภาพด(วยชุดทดสอบเชื้อโคลิฟอร�มแบคทีเรีย
ชั้นต(น  
- การตรวจและให(คําแนะนําทางด(านกายภาพ 
สุขาภิบาลและสิ่งแวดล(อมของสถานประกอบการ 
ด(านอาหารตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของ 
กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  จํานวน 
2,105  แห�ง 
-  การตรวจทางด(านเคมี  เก็บตัวอย�างและตรวจ 
ด(วยชุดทดสอบอาหารเบ้ืองต(น   
จํานวน 2,351  ราย  รวม 5,290  ตัวอย�าง 
- การตรวจสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในผักและผลไม( 
ด(วยชุดทดสอบ  GT-Pesticide test  kit 
จํานวน 42 ราย  รวม  1,576  ตัวอย�าง 
- การตรวจทางด(านชีวภาพด(วยชุดทดสอบ 
โคลิฟอร�มแบคทีเรีย  (SI-2)  จํานวน  2,105 ราย 
15,572 ตัวอย�าง 
- การผลิตชุดทดสอบโคลิฟอร�มแบคทีเรีย (SI-2)   
ในห(องปฏิบัติการ  จํานวน  16,000  ขวด  
  งบประมาณ  208,642.50  บาท 

ร(านอาหารปลอดภัย  ใส�ใจสุขภาพ  - ผู(ประกอบการร(านอาหารในเขตเทศบาล 
นครนครศรีธรรมราชได(รับการอบรมด(านสุขาภิบาล 
อาหาร จํานวน  300  คน 
- ร(านอาหารในเขตเทศบาลท่ีผ�านเกณฑ�มาตรฐาน 
กําหนด และอยู�ในเกณฑ�ได(รับปOายรับรองมาตรฐาน 
“อาหารสะอาดปลอดภัย  ใส�ใจผู(บริโภค” 
จํานวน  300  ร(าน 
- ผู(ประกอบการร(านอาหารในเขตเทศบาลได(รับ 
มอบวุฒิบัตรหลังการอบรม  จํานวน  300  คน 
คิดเป#นร(อยละ 100  จากจํานวนผู(ประกอบการ 
ร(านอาหารในเขตเทศบาลท่ีเข(ารับการอบรมท้ังหมด 
ผู(เข(าร�วมโครงการฯ มีความพึงพอใจระดับค�าเฉลี่ย 
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ผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 
 4.29  ซ่ึงอยู�ในระดับท่ีมีความพึงพอใจมาก 

งบประมาณ  250,000  บาท 
- พัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร 
ในสถานศึกษา   

-บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานสุขาภิบาลอาหารใน 
สถานศึกษา  และผู(สัมผัสอาหารในโรงอาหารของ 
สถานศึกษาพ้ืนท่ีเขตเทศบาล  ได(รับการอบรม 
ด(านสุขาภิบาล   
จํานวน  160  คน  
- สถานศึกษาในเขตเทศบาลท่ีผ�านเกณฑ�มาตรฐาน 
“อาหารสะอาดปลอดภัย  ใส�ใจผู(บริโภค  
จํานวน 51  แห�ง  คิดเป#นร(อยละ 72.85  จาก 
จํานวนสถานศึกษาท่ีเข(ารับการอบรมท้ังหมด 
70  แห�ง 
- บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานสุขาภิบาลอาหารใน  
สถานศึกษา  และผู(สัมผัสอาหารในโรงอาหาร 
ของสถานศึกษาในเขตเทศบาล  รับมอบวุฒิบัตร 
หลังการอบรม  จํานวน  160  คน 
 ผู(เข(าร�วมโครงการฯ มีความพึงพอใจระดับค�าเฉลี่ย 
 4.43  ซ่ึงอยู�ในระดับท่ีมีความพึงพอใจมาก 
งบประมาณ  100,000  บาท 

- เขียงจําหน�ายเนื้อสัตว�อนามัยและตลาดสด
ถูกสุขลักษณะ   

- สํารวจข(อมูลข(อมูลผู(ประกอบการท่ีมีการจําหน�าย
เนื้อสัตว�ในเขตเทศบาล และตรวจให(คําแนะนําด(าน
สุขาภิบาลสถานท่ีจําหน�ายเนื้อสัตว� 
จํานวน   83  ราย   ตลาดสด   8  แห�ง 
- สุ�มเก็บตัวอย�างปGสสาวะเพ่ือตรวจสารตกค(างดังนี้ 
- สารเร�งเนื้อแดง (แรคโตปามีน) ทําการตรวจ  
  ท้ังหมด  83  ตัวอย�าง  ไม�ผ�านเกณฑ�มาตรฐาน   
....-....…   
- สุ�มเก็บตัวอย�างเนื้อสัตว�เพ่ือตรวจหาสารตกค(าง 
- สารเร�งเนื้อแดง (แรคโตปามีน) ท้ังสารตรวจ
ท้ังหมด  83  ตัวอย�าง   ไม�ผ�านเกณฑ�มาตรฐาน  
.....-.... 
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- การปOองกัน  ควบคุมสัตว�และแมลงพาหะนํา 
  โรค   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สํารวจลูกน้ํายุงลาย  และแจกเอกสารแผ�นพับ 
ประชาสัมพันธ�ให(ความรู(เรื่องโรคไข(เลือดออก 
จํานวน 58 ชุมชน  2,914  หลังคาเรือน 
วัด  1  แห�ง  (37 กุฏิ)  โรงเรียน  2  แห�ง 
โรงแรม 1 แห�ง สํานักงาน 1 แห�ง 
-แจกทรายอะเบทเพ่ือกําจัดลูกน้ํายุงลาย 
จํานวน  2,914  ซอง 
- สอบสวนโรค  จํานวน  197  ราย   
(โรคไข(เลือดออก  163  ราย  และโรคมือเท(าปาก 
19  ราย) 
- เจ(าหน(าท่ีดําเนินการปOองกันและควบคุมโรค   
โดยการฉีดพ�นสารเคมีกําจัดยุง  จํานวน  486 
ราย  รวม  30,457 หลังคาเรือน  โดยใช(สาร 
เคมีกําจัดยุง  2,996 ลิตร 
งบประมาณ  728,572   บาท 

- ปOองกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ(าและลดจํานวน
ประชาชากรสุนัขจรจัด   
 
 
 
 
 
 
 

- ผ�าตัดทําหมัน ฉีดวัคซีนปOองกันโรคพิษสุนัขบ(า
และยาคุมกําเนิดสัตว�เลี้ยงท่ีมีเจ(าของ และ
สถานพยาบาลสัตว�ดังนี้ 
  - ผ�าตัดทําหมันสุนัขและแมวจรจัด    จํานวนรวม    
    สุนัข จํานวน       58  ตัว              63  ตัว  
    แมว จํานวน          5  ตัว  
  - ผ�าตัดทําหมันสุนัขและแมวมีเจ(าของ 
    สุนัข  จํานวน  213  ตัว          จํานวนรวม 
    แมว  จํานวน  659  ตัว             872 ตัว  
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  - ฉีดวัคซีนปOองกันโรคพิษสุนัข      
    สุนัข  จํานวน  1,188    ตัว     จํานวนรวม 
    แมว  จํานวน     701   ตัว        1,889 ตัว    
  - เจ(าหน(าท่ีเข(าชุมชนจัดทําทะเบียนประวัติสุนัข     
จํานวน  62  ชุมชน  วัด  จํานวน   30  แห�ง 
- การจดทะเบียนประวัติสุนัขมีเจ(าของ   
  จํานวน  130  ราย   และสนุัข จํานวน 635 ตัว 
จัดจ(างเจ(าหน(าท่ีปฏิบัติงาน จํานวน  4  อัตรา 
งบประมาณ  150,000  บาท 

- สํารวจสถานประกอบการตาม พ.ร.บ. 
สาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช   
 
 
 
 

- การเร�งรัดและการจัดเก็บใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 บรรลุตาม
เปOาหมายซ่ึงสถานประกอบการท่ีเข(าข�ายจะต(องมี
และได(รับใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ.
2535        จํานวน  4,387  ราย  
-จัดจ(างเจ(าหน(าท่ีปฏิบัติงาน จํานวน  5  อัตรา 
งบประมาณ  3,157,800   บาท 
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- ส�งเสริมและพัฒนาตลาดสดน�าซ้ือ   -ทําให(เกิดความรู( ความเข(าใจถึงแนวทางการพัฒนา 
ตลาดสดให(มีสถานท่ีท่ีสะอาด จําหน�ายอาหาร
ปลอดภัยใส�ใจผู(บริโภค 
- ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ผู(ประกอบการและผู(บริโภค 
ร�วมกันเป#นภาคีเครือข�าย  เพ่ือพัฒนาปรับปรุง 
ตลาดสดให(ถูกสุขลักษณะ 
- ดําเนินกิจกรรมเพ่ือส�งเสริมและพัฒนาตลาดสด 
น�าซ้ือ  ดังนี้   
- ดําเนินการประเมินตลาดสดเทศบาล
นครศรีธรรมราช 
- ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็น
เก่ียวกับการส�งเสริมและพัฒนาตลาดสดน�าซ้ือ 
- ดําเนินการจัดทําบอร�ดให(ความรู(และจัดให(มีเครื่อง
ชั่งกลางท่ีได(มาตรฐานไว(บริการ 
- ดําเนินการจัดประชุมสัมมนาแก�ผู(ประกอบ
กิจการ/ตัวแทนผู(ขายของในตลาดสด 
- แต�งต้ังคณะกรรมการทํางานส�งเสริมและพัฒนา
ตลาดสดเทศบาลนครศรีธรรมราช 
งบประมาณ  27,500  บาท 

- พัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารริมบาท 
วิถี   

- ผู(จําหน�ายอาหารริมบาทวิถีและผู(จําหน�ายอาหาร 
ในศูนย�อาหารเขตเทศบาล  ได(รับการอบรมด(าน 
สุขาภิบาลอาหาร  จํานวน  250 คน 
- สถานท่ีจําหน�ายอาหารริมบาทวิถีและศูนย�อาหาร 
ในเขตเทศบาลท่ีผ�านเกณฑ�มาตรฐานกําหนด  และ 
อยู�ในเกณฑ�ได(รับปOายรับรองมาตรฐาน 
อาหารสะอาดปลอดภัย  ใส�ใจผู(บริโภค” 
จํานวน  250  แผง 
- ผู(ประกอบการจําหน�ายอาหารในเขตเทศบาล 
ได(รับมอบวุฒิบัตรหลังการอบรม  จํานวน  250  
คน  คิดเป#นร(อยละ 100  จากจํานวน
ผู(ประกอบการจําหน�ายอาหารในเขตเทศบาลท่ีเข(า
รับการอบรมท้ังหมด 
- ผู(เข(าร�วมโครงการฯ มีความพึงพอใจโดยรวม 
ค�าเฉลี่ย 4.27 ซ่ึงอยู�ในระดับท่ีมีความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด 
งบประมาณ  248,000  บาท 
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-  พัฒนาศักยภาพบุคลากรด(านสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล(อม   

- บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเก่ียวข(องกับงานด(าน 
สุขาภิบาล  และอนามัยสิ่งแวดล(อมมีองค�ความรู( 
ด(านวิชาการและทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 
- บุคลากรได(รับประสบการณ�และเพ่ิมวิสัยทัศน� 
ด(านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล(อมให(มีมุมมอง 
ท่ีกว(างไกลข้ึน 
- สามารถบูรณาการองค�ความรู(ให(เกิดการพัฒนา 
งานอย�างยั่งยืน 
- พนักงานและผู(รับจ(างเหมาบริการท่ีปฏิบัติงาน 
เก่ียวข(องกับกับงานด(านสุขาภิบาลและอนามัย 
สิ่งแวดล(อมหรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวข(อง จํานวน 40 คน 
ได(รับการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ณ พ้ืนท่ี 
จังหวัดทางภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- ผู(เข(าร�วมโครงการฯ  มีความพึงพอใจโดยรวม 
ในระดับค�าเฉลี่ย 4.23  ซ่ึงอยู�ในระดับท่ีความ 
พึงพอใจมาก 
งบประมาณ  448,430  บาท 
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 จัดให(มีบริการโรงพยาบาลชุมชน 4 มุมเมือง 
 
 

ผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 
- ให(บริการผู(ป�วย 30,000 เตียง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ผู(ป�วยได(รับบริการทางการแพทย�อย�างท่ัวถึง
และลดค�าใช(จ�ายในการรักษาพยาบาลของ
ประชาชน 
- จัดศูนย�ฮอตไลน�   8  ชั่วโมง  เวลา 08.00 - 
16.00 น.  จํานวน  2,304  ครั้ง 
- สมาชิก  จํานวน   4,960  รายแบ�งเป#น  3 
กลุ�ม  ดังนี้ 
1. สมาชิกกลุ�ม A  (ผู(ป�วยติดเตียง)  
    จํานวน  122    ราย 
2. สมาชิกกลุ�ม B (ผู(ป�วยช�วยเหลือตัวเองได(น(อย) 
    จํานวน  397    ราย 
3. สมาชิกกลุ�ม C (ผู(ป�วยช�วยเหลือตัวเองได(ดี) 
    จํานวน  4,441  ราย 
4. สมาชิกรายใหม�  จํานวน  109  ราย 
 

ผู(ป�วยท่ีได(รับบริการเปลี่ยนสายอาหารทางจมูก 
ท่ีบ(าน 
- ศูนย�บริการสาธารณสุขศาลามีชัย   
  จํานวน  5  ราย 
- ศูนย�บริการ  รพ.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
  จํานวน  16  ราย 
- ศูนย�บริการสาธารณสุขคูขวาง  จํานวน 3 ราย 
- ศูนย�บริการสาธารณสุขศรีทวี  จํานวน  4  ราย 
- ศูนย�บริการสาธารณสุขโพธิ์เสด็จ   
  จํานวน  2  ราย 
- ศูนย�บริการสาธารณสุขทุ�งจีน  จํานวน 1 ราย 
  รวมท้ังหมด  31  ราย 
 

ผู(ป�วยท่ีได(รับบริการเปลี่ยนสายปGสสาวะท่ีบ(าน 
- ศูนย�บริการสาธารณสุขศาลามีชัย   
  จํานวน  4  ราย 
- ศูนย�บริการ  รพ.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
  จํานวน  8  ราย 
- ศูนย�บริการสาธารณสุขคูขวาง  จํานวน  1 ราย 
- ศูนย�บริการสาธารณสุขศรีทวี  จํานวน  3  ราย 
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- ศูนย�บริการสาธารณสุขโพธิ์เสด็จ   
  จํานวน  2  ราย 
- ศูนย�บริการสาธารณสุขทุ�งจีน  จํานวน  1  ราย 
  รวมท้ังหมด  19  ราย 
หมายเหตุ  ผู(ป�วยได(รับการเปลี่ยนสายปGสสาวะ 
ท่ีบ(าน  จํานวน  19  ราย  มีการติดเชื้อทางเดิน 
ปGสสาวะ จํานวน  1 ราย  คิดเป#นร(อยละ  5.26 
 

กิจกรรมการรักษาพยาบาลและฟ��นฟูสภาพ 
- เยี่ยมบ(านโดยแพทย�     จํานวน  1,523   ครั้ง 
- เยี่ยมบ(านโดยพยาบาล   จํานวน  6,082  ครั้ง 
- ทํากายภาพผู(ป�วยท่ีบ(าน  จํานวน    107  ครั้ง 
- เปลี่ยนสาย  NG  Tube  ท่ีบ(าน   
  จํานวน  335  ครั้ง 
- เปลี่ยนสาย  Foley  Catheter   
  จํานวน  242  ครั้ง 
- ทําแผลท่ีบ(าน  จํานวน  166  ครั้ง 
- เจาะเลือดผู(ป�วยท่ีบ(าน  จํานวน  959  ครั้ง 
- รับผู(ป�วยฉุกเฉินท่ีบ(าน  จํานวน     10  ครั้ง 
- บริการยืมอุปกรณ�ทางการแพทย�   
  จํานวน  124  ครั้ง 
- เยี่ยมบ(านส�งต�อจาก  รพ.มหาราชนครศรีฯ 
  จํานวน  215  ครั้ง 
- เยี่ยมบ(านส�งต�อจาก  รพ.เทศบาลนครนครศรีฯ 
  จํานวน  174  ครั้ง 
- บริการคลินิกอายุรกรรมโรคเรื้อรัง  
  (แพทย�ธวัชชัย)  เฉลี่ยจํานวน  60  ราย/วัน 
  จํานวน  7,405  ครั้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


