


รายงาน
ผลการดําเนินงาน 
ประจาํป�งบประมาณ 2564 เทศบาลนครนครศรธีรรมราช
ตามคําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรนีครนครศรธีรรมราช



เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

        เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป�นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นขนาดใหญ ่
ในเขตอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในเขตเทศบาล
เป�นที�ตั�งศูนย์กลางการบริหารสถาบันการศึกษา สถานพยาบาล ระบบสาธารณสุข
เศรษฐกิจ ตลอดจนการคมนาคมขนส่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช
       

       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เริ�มแรกได้ประกาศจัดตั�งเป�นสุขาภิบาล ตั�งแต่
ป� พ.ศ.2453 ต่อมาได้จัดตั�งเป�นเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช เมื�อป� พ.ศ.2478
และได้ยกฐานะเป�นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในป� พ.ศ.2537

        พื�นที�และอาณาเขต

       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ตั�งอยู่ในท้องที�อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
มีพื�นที�รับผิดชอบทั�งหมด 22.56 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ตําบลในเมือง
ตําบลท่าวัง ตําบลคลัง บางส่วนของหมู่ที� 3 และหมู่ที� 4 ของตําบลนาเคียน  
 ตําบลโพธิ�เสด็จ หมู่ที� 1 และบางส่วนของหมู่ที� 2,3,7 และ 9

ทิศเหนือ          ติดกับตําบลปากพูน
ทิศใต ้            ติดกับตําบลท่าเรือ
ทิศตะวันออก     ติดกับตําบลปากพูน ตําบลปากนคร และตําบลท่าไร่
ทิศตะวันตก      

รายงานผลการดําเนินงาน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช5

ติดกับตําบลโพธิ�เสด็จ ตําบลมะม่วงสองต้น และตําบลนาเคียน



เป�นวัตถุโบราณในทางพุทธศาสนา เป�นสัญลักษณ์ประจําเมือง เมื�อกล่าวถึงเมืองนครศรีธรรมราช 
ย่อมนึกถึงพระบรมธาตุ

และพุทธศาสนิกชนทั�วไป

ความเป�นมา

ตราเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

พระธาตุ หมายถึง  เจดีย์พระบรมธาตุ เป�นปูชนียสถานอันสําคัญ ของเมืองนครศรีธรรมราช

หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนา 

หมายถึง  เป�นที�เคารพบูชาและเทิดทูนของชาวนครศรีธรรมราช

หมายถึง  เทศบาลซึ�งอยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย 

มีหน้าที�ในการรักษา ทํานุบํารุงรักษาบ้านเมือง เพื�อความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง

ยอดเจดีย์มีรัศมี

ประดิษฐานอยู่บนพาน 2 ชั�น

ราชสีห์คู่เฝ�าพระธาตุ

รายงานผลการดําเนินงาน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
 6เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 



E

นายกณพ  เกตุชาติ
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดําเนินงาน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 

XECUTIVES OF NAKHONSITHAMMARAT CITY MUNICIPALITY 
& SECRETARY

7



คณะผู้บริหาร

นายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล   

นายภาวินทร์  ณ พัทลุง                    

นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร              

นายวงศ์วชิร  โอวรารินท์           

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

1

รายงานผลการดําเนินงาน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 8
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นายพูน  แก้วภราดัย

นายวีรศักดิ�  รับไทรทอง                เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดําเนินงาน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

E
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สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์

นายสมชาย  สังข์วิเชียร                

ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดําเนินงาน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

EMBER
OF THE MUNICIPAL COUNCIL

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ               เลขานุการสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

M
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สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรักษ์  รัตนะพันธ์

นายสมชาย  สังข์วิเชียร                สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

รายงานผลการดําเนินงาน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

EMBER
OF THE MUNICIPAL COUNCIL

นายขัตติยะ  อารีพร้อม               

สมาชิกสภาเทศบาล

M
เขต 1

นายสมชาย  สุนทร           

นางสมฤดี  สุขบําเพิง            

นายวิชาญ  ชุติธรพงษ์           สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล
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สมาชิกสภาเทศบาล

นายธวัช  ศรีสมานุวัตร

นายกฤษดา  เสมอภพ                

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

รายงานผลการดําเนินงาน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

EMBER
OF THE MUNICIPAL COUNCIL

นายปริญญา  ไชยแก้ว               

สมาชิกสภาเทศบาล

M
เขต 2

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์           

นายอุดมศักดิ�  ศรีตุลาการ            

นายชยากร  ขําคม           สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล
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สมาชิกสภาเทศบาล

นายกะแมน  หมิแหม

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ               

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

รายงานผลการดําเนินงาน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 

EMBER
OF THE MUNICIPAL COUNCIL

นายจิรศักดิ�  สมุทรอัษฎงค์             สมาชิกสภาเทศบาล

M
เขต 3

ร้อยตรีโยธิน  กัลยา           

นายปรีชา  พฤกษไพบูลย์            

นายทัตพงศ์  โภชนา          

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล
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สมาชิกสภาเทศบาล

นายยะโกบ  พิทักษ์

นายสมชาย  โชติช่วง               

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

รายงานผลการดําเนินงาน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

EMBER
OF THE MUNICIPAL COUNCIL

นายวีรภัทร  ศิริพันธ์             

สมาชิกสภาเทศบาล

M
เขต 4

นายภาคภูมิ  แสงแก้ว          

นางอนุสรณ์  เดชเดโช           

ร้อยโทวิโรจน์  วรรณกุล         

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล
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ปลัด เทศบาลและรองปลัด เทศบาล

UNICIPAL CLERK & DEPUTY MUNICIPAL CLERK

รายงานผลการดําเนินงาน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายชาคร  ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล

นายวัชรินทร์  จงจิตร

รองปลัดเทศบาลนางวาสนา  รัจรัญ

รองปลัดเทศบาล

M
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หั วห น้ า ส่ วนราชการ
EAD OF DEPARTMENT

รายงานผลการดําเนินงาน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายศักดา  โปจุ้ย หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
นางบังอร  บุตรมะรัถยา ผู้อํานวยการสํานักคลัง
นายดิเรกฤทธิ�  ทวะกาญจน์ ผู้อํานวยการสํานักช่าง

ผู้อํานวยการสํานักการศึกษานางระวิวรรณ  แก่นคง
นายมนต์ชัย  บุตรมะรัถยา ผู้อํานวยการสํานักการประปา

นายพงษ์ศักดิ�  ศรีรัตน์ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม
นางสุรีวรรณ  สาสนานนท์ ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นายเกียรติศักดิ�  เทวเดช ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที�
นางอรนงค์  ชูลําภู ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
นายแพทย์ธามน  เต็มสงสัย นายแพทย์ชํานาญการ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองการแพทย์
นายสมหมาย  สมศักดิ� ผู้จัดการสถานธนานุบาล

H
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รายงานผลการดําเนินงาน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช17

 
      ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เข้ารับใบประกาศนียบัตรเขตส่งเสริมเมือง
อัจฉริยะประเภทเมืองน่าอยู่ ( Liveable City ) จากนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ดิจิทัลเพื�อเศรษฐกิจและสังคม ภายในงาน “HACKaTHAILAND “ ณ HACKaTHAILAND Venue
@TRUE DIGITAL PARK

 
      โดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้รับการคัดเลือกให้เป�นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ จากการดําเนิน
งานด้านต่าง ๆ ให้ทันต่อการแก้ไขป�ญหา สะดวกต่อการเข้าถึง ในเรื�องการให้บริการประชาชน โดยการจัดทํา
แอปพลิเคชันไลน์ @nakhoncity  เป�ดช่องทางให้ประชาชน ติดต่อ ร้องทุกข์ รับทราบข้อมูลข่าวสาร     
 ได้อย่างสะดวก รวดเร็วในการขอรับบริการ เช่น การยื�นใบคําร้องขอรับบริการด้านต่าง ๆ การขอรับบริการ
ฉีดวัคซีนป�องกันโควิด-19 ดูกล้องโทรทัศน์วงจรป�ดแบบ Real Time (CCTV) ที�สามารถดูการจราจร   
 ทั�วเขตเทศบาลฯ และสามารถดูระดับนํ�าในคลอง เพื�อเตรียมการในเรื�องของนํ�าท่วม
        
         ทั�งนี� เพื�อเตรียมความพร้อมสู่การเป�นเมืองอัจฉริยะต่อไปในอนาคต โดยนําเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับประชาชนและสามารถใช้ได้จริง



สารบัญ

25 นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร

29 นโยบายด้านโครงสร้างพื� นฐาน

31 นโยบายด้านสิ� งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

33 นโยบายด้านสังคม การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

35 นโยบายด้านสาธารณสุข และการกีฬา

37 นโยบายด้านเศรษฐกิจ



คําแถลงนโยบาย
นายกณพ  เกตชุาติ

นายกเทศมนตรนีครนครศรธีรรมราช
แถลงต่อสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราช

วนัศุกรที์� 14 พฤษภาคม 2564
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราช

ท่านประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชกิสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราช ที�เคารพ

        ตามที�ไดม้กีารเลือกตั�งนายกเทศมนตรแีละสมาชกิสภาเทศบาล กรณีคณะกรรมการการเลือกตั�ง
ประกาศกําหนดใหม้กีารเลือกตั�งตามมาตรา 142 แหง่พระราชบญัญัติการเลือกตั�งสมาชกิสภาสภาท้องถิ�น
หรอืผูบ้รหิารท้องถิ�น พ.ศ.2562 ในวนัอาทิตยที์� 28 มนีาคม 2564 ต่อมาคณะกรรมการการเลือกตั�งได้
ประกาศผลการเลือกตั�งนายกเทศมนตรใีห ้นายกณพ  เกตชุาติ เป�นนายกเทศมนตรนีครนครศรธีรรมราช
เมื�อวนัที� 27 เมษายน 2564 นั�น
         
             บดันี� ขา้พเจา้ นายกณพ เกตชุาติ นายกเทศมนตรนีครนครศรธีรรมราช ไดกํ้าหนดนโยบาย
การบรหิารงานของเทศบาลนครนครศรธีรรมราช ที�ยดึมั�นการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อันม ี            
พระมหากษัตรยิท์รงเป�นประมุข สอดคล้องกับบทบญัญัติของกฎหมายที�กําหนดใหเ้ป�นอํานาจหนา้ที�
ของเทศบาล โดยยดึนโยบายของรฐับาล กระทรวงมหาดไทย กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�น 
จงัหวดันครศรธีรรมราช และความต้องการของพี�นอ้งประชาชนในเขตเทศบาล ขา้พเจา้ ขอแถลงนโยบาย
ต่อสภา ดงัต่อไปนี�

1.ด้านการเมอืงและการบรหิาร
             เป�นนโยบายที�ทําใหก้ารบรหิารงานของเทศบาลสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน

และตอบสนองภารกิจของรฐัอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยมแีนวทางการดาํเนนินโยบาย ดงันี�

1.1 เทิดทนูและรกัษาไวซ้ึ�งสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ ์และการปกครองในระบอบประชาธปิไตย   
      อันมพีระมหากษัตรยิท์รงเป�นประมุข

1.2 บรหิารงานโดยใชห้ลักการบรหิารกิจการบา้นเมอืงที�ด ีเพื�อใหเ้ป�นเทศบาลที�โปรง่ใสตรวจสอบได ้
      ประชาชนไดร้บัประโยชนส์งูสดุ

1.3 สง่เสรมิและสนบัสนนุความรว่มมอืระหวา่งเทศบาลกับภาคประชาชน ภาครฐั ภาคเอกชน ชุมชน       
      ในเขตเทศบาล และกลุ่มองค์กรต่างๆ ในการแก้ไขป�ญหาและพฒันาพื�นที�เขตเทศบาลรว่มกัน

1.4 พฒันาการบรหิารจดัการของเทศบาล โดยนาํเทคโนโลยสีารสนเทศที�ทันสมยัมาใชใ้นการปฏิบติังาน 
      เพื�อใหก้ารบรกิารประชาชนดว้ยความรวดเรว็ พรอ้มทั�งพฒันาโปรแกรมออนไลน์ เพื�อใหป้ระชาชน
      สามารถเขา้ถึงบรกิารของเทศบาลไดอ้ยา่งทันทีทกุเวลา
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1.5 ประชาสมัพนัธกิ์จการของเทศบาลผา่นสื�อทกุชอ่งทาง ใหป้ระชาชนเขา้ถึงขอ้มูลขา่วสารไดโ้ดยง่าย  
      และทั�วถึง และจดัใหม้อิีนเตอรเ์นต็ไรส้ายในที�สาธารณะครอบคลมุเขตเทศบาล

1.6 สง่เสรมิการพฒันาศักยภาพ และจดัสวสัดกิารแก่บุคลากรอยา่งเหมาะสมใหม้ขีวญักําลังใจ
      พรอ้มปฏิบติังานในการใหบ้รกิารประชาชน

2.ด้านโครงสรา้งพื�นฐาน
 

2.1 พฒันาสาธารณปูโภคและสาธารณปูการในเขตเทศบาลใหทั้�วถึงและไดม้าตรฐาน

2.2 ก่อสรา้งและปรบัปรุงถนนสาธารณะในเขตเทศบาลทั�งระบบใหไ้ดม้าตรฐานและเชื�อมโยงกัน
      เพื�อความสะดวกในการเดนิทาง

2.3 ขยายการใหบ้รกิารไฟฟ�าสาธารณะและติดตั�งกล้องวงจรป�ดใหค้รอบคลมุทั�วเขตเทศบาลเพื�อสรา้ง            
      ความปลอดภัยในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน

2.4 ปรบัปรุงระบบจราจรโดยดแูลสญัญาณไฟจราจรและเครื�องหมายจราจรใหไ้ดม้าตรฐาน และรว่มกับ          
      หนว่ยงานที�เกี�ยวขอ้งในการแก้ไขป�ญหาจราจรในจุดที�ติดขดัและไมป่ลอดภัย

2.5 ปรบัปรุงระบบบรหิารจดัการประปา โดยพฒันาแหล่งนํ�าดบิ และใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหมใ่นการผลิตและ
      การบรหิารจดัการระบบประปาเพื�อลดนํ�าสญูเสยี เพื�อใหน้ํ�าประปามคีณุภาพมาตรฐานและทั�วถึง

2.6 แก้ป�ญหานํ�าท่วมขงั โดยพฒันาระบบระบายนํ�า ปรบัปรงุท่อระบายนํ�า ขุดลอกคคูลอง ปรบัปรงุ
      เครื�องจกัรอุปกรณที์�เกี�ยวขอ้ง ใหส้ามารถระบายนํ�าออกนอกพื�นที�ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

          เป�นนโยบายที�สรา้งความปลอดภัยและความสะดวกสบายใหกั้บประชาชนในเขตเทศบาล      
 โดยมแีนวทางการดาํเนนินโยบาย ดงันี�

3.ด้านสิ�งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ
         เป�นนโยบายพฒันาพื�นที�ในเขตเทศบาลใหม้สีภาพแวดล้อมที�สะอาดสวยงาม สง่เสรมิประชาชน

ใหร้ว่มกันดแูลสิ�งแวดล้อม โดยมแีนวทางการดาํเนนินโยบาย ดงันี�

3.1 ปรบัปรุงภมูทัิศนข์องเมอืง เพิ�มสวนหยอ่ม ลานกีฬาและลานสขุภาพ ใหทั้�วเขตเทศบาล

3.2 พฒันาสวนสาธารณะใหส้วยงามรม่รื�น มไีฟฟ�าแสงสวา่ง และหอ้งนํ�าสาธารณะที�เพยีงพอ
      ใหเ้ป�นที�ออกกําลังกายและพกัผอ่นหยอ่นใจ เป�นแหล่งท่องเที�ยวเป�นสถานที�จดักิจกรรมประเพณี

3.3 แก้ไขป�ญหาการจดัการขยะอยา่งเป�นระบบ โดยปรบัปรงุการจดัเก็บขยะใหม้ปีระสทิธภิาพ                
      สง่เสรมิการลดปรมิาณขยะและการคัดแยกขยะ รวมทั�งสนบัสนนุใหม้โีรงงานกําจดัขยะที�ไดม้าตรฐาน
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3.4 พฒันาคลองในเขตเทศบาลใหส้ะอาด และรณรงค์การดแูลรกัษาคลองโดยชุมชนมสีว่นรว่ม

4.ด้านสงัคม การศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม
            เป�นนโยบายพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชนดา้นสงัคม การศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม

โดยมแีนวทางการดาํเนนินโยบาย ดงันี�

4.1 สนบัสนนุสวสัดกิารสงัคมชว่ยเหลือประชาชนตลอดชว่งชวีติตั�งแต่เกิดจนตาย ปรบัปรงุระบบ
      จดัสวสัดกิารแก่ผูส้งูอายุ ผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาส ผูย้ากไร ้กลุ่มมารดาตั�งครรภ์ เดก็แรกเกิด 
      และเดก็วยัเรยีนที�ครอบครวัมปี�ญหาทางเศรษฐกิจ ใหม้คีณุภาพชวีติที�ดี

4.2 พฒันาโรงเรยีนในสงักัดเทศบาล ทั�งอาคารเรยีน บุคลากร อุปกรณ์และสื�อการเรยีนการสอน      
      ใหทั้นสมยั นาํเทคโนโลยสีมยัใหมม่าชว่ยเสรมิในการสอน และมกีารอบรมครอูยา่งสมํ�าเสมอเพื�อ
      เพิ�มประสทิธภิาพ และความเป�นเลิศทางการศึกษา

4.3 พฒันาหลักสตูรการเรยีนการสอนใหไ้ดม้าตรฐานและทันสมยั นกัเรยีนจะไดร้บัโอกาสทางการ
      ศึกษาที�เท่าเทียมกัน เนน้ที�ผลสมัฤทธิ�ทางการเรยีนของนกัเรยีน ควบคู่กับดา้นคณุธรรมและ
      จรยิธรรม ใหม้คีวามสาํคัญดา้นโภชนาการ จดัอาหารที�มคีณุภาพใหบ้รโิภคอยา่งเพยีงพอ

4.4 พฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็เล็กก่อนวยัเรยีนใหไ้ดม้าตรฐาน เดก็จะไดร้บัการพฒันาการและ
      โภชนาการที�เหมาะสม เพื�อเตรยีมความพรอ้มใหแ้ก่เดก็ก่อนวยัเรยีน และชว่ยแบง่เบาภาระ
      ผูป้กครอง

4.5 จดัการศึกษานอกระบบ เพื�อตอบสนองเดก็ที�ดอ้ยโอกาสใหม้โีอกาสสาํเรจ็ทางการศึกษาตาม
      ความสามารถของตนเอง

4.6 พฒันาอุทยานการเรยีนรูเ้มอืงนครศรธีรรมราช (CLP) หอศิลป�รว่มสมยัเมอืงคอน และ
      พพิธิภัณฑ์เมอืงนครศรธีรรมราช ใหเ้ป�นแหล่งเรยีนรูต้ามอัธยาศัยที�ทันสมยัและสรา้งสรรค์  
      สาํหรบัประชาชนทกุวยั

4.7 สง่เสรมิสถาบนัศาสนาทกุศาสนาใหม้บีทบาทในการเผยแผห่ลักคําสอนที�ดงีาม ปลกูฝ�ง
      คณุธรรม จรยิธรรม และพฒันาสงัคมใหม้คีวามสามคัคี

4.8 สง่เสรมิใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการจดัและอนรุกัษ์ประเพณีของท้องถิ�น เชน่ ประเพณีงานบุญ
      สารทเดอืนสบิ งานลอยกระทง งานแหน่างดาน ฯลฯ 
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5.ด้านสาธารณสขุ และการกีฬา
 

         เป�นนโยบายพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชนดา้นสาธารณสขุ และการกีฬา โดยมแีนวทาง
การดาํเนนินโยบาย ดงันี�

5.1 พฒันาโรงพยาบาลเทศบาลและศูนยบ์รกิารสาธารณสขุใหทั้นสมยัและไดม้าตรฐานระดบัประเทศ
      เนน้การใหบ้รกิารเชงิรุกในชุมชน ทั�งในดา้นการสง่เสรมิสขุภาพ การป�องกันโรค การดแูลรกัษา 
      รวมทั�งการฟ�� นฟูสขุภาพ และทํางานรว่มกับภาคีเครอืขา่ยดา้นสขุภาพเพื�อใหป้ระชาชนในเขตเทศบาล
      มสีขุภาวะที�ดี

5.2 สง่เสรมิการเล่นกีฬาและการออกกําลังกาย โดยชุมชนมสีว่นรว่ม เพื�อใหป้ระชาชนมสีขุภาพที�แขง็แรง
      และหา่งไกลยาเสพติด

5.3 จดัใหม้ศูีนยพ์ฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอายุ มรีถรบัสง่ที�เพยีงพอ และมกิีจกรรมที�หลากหลาย รวมถึง
      การใหบ้รกิารดา้นสาธารณสขุอื�นๆ

6.ด้านเศรษฐกิจ
 

          เป�นนโยบายที�สง่เสรมิใหป้ระชาชนมรีายไดที้�เพยีงพอต่อการดาํรงชวีติ ทําใหม้ชีวีติความเป�นอยู่
ที�ดขีึ�น โดยมแีนวทางการดาํเนนินโยบาย ดงันี�

6.1 สง่เสรมิการนอ้มนาํหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาเป�นแนวทางในการประกอบอาชพี เพิ�มรายได ้   
      ลดรายจา่ย เพื�อสรา้งความเขม้แขง็ใหค้รอบครวัและชุมชน

6.2 สง่เสรมิใหป้ระชาชนมรีายไดเ้พิ�มขึ�น ดว้ยการสนบัสนนุใหม้กีารจดัฝ�กอบรมอาชพีเสรมิ และจดัหา
      แหล่งสถานที�จาํหนา่ยสนิค้าใหกั้บประชาชนในชุมชน

6.3 จดัหาแหล่งสถานที�ค้าขายใหป้ระชาชน เพื�อใหป้ระชาชนมรีายไดเ้พิ�มขึ�น รวมถึงปรบัปรงุตลาด
      จาํหนา่ยสนิค้าใหไ้ดม้าตรฐาน

6.4 ปรบัปรุงภมูทัิศนส์ถานที�ท่องเที�ยวในเขตเทศบาล ปรบัปรงุสิ�งอํานวยความสะดวก เพื�อรองรบั
      นกัท่องเที�ยวใหไ้ดม้าตรฐานและเพยีงพอ รวมถึงสนบัสนนุการท่องเที�ยวเชงิวฒันธรรม                 
      การท่องเที�ยวเชงิธุรกิจ และ การท่องเที�ยวเชงิกีฬาและนนัทนาการ

รายงานผลการดําเนินงาน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
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วิสัยทัศน์

“ร่วมสร้างเมืองน่าอยู่      

 ทันสมัยโปร่งใสปลอดภัย         

 การศึกษาและอนามัยเป�นที�หนึ�ง      

  เทศบาลเข้าถึงพร้อมรับใช้ ”

รายงานผลการดําเนินงานนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 

23



นโยบายการบริหาร 6 ด้าน

1.ด้านการเมืองและการบริหาร

2.ด้านโครงสร้างพื�นฐาน

3.ด้านสิ�งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

4.ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

5.ด้านสาธารณสุข และการกีฬา

6.ด้านเศรษฐกิจ

รายงานผลการดําเนินงาน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
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นโยบายด้านการเมืองและการบริหารนโยบายด้านการเมืองและการบริหาร11..

ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื�องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
28 กรกฏาคม 2564

1.1 เทิดทูนและรักษาไว้ซึ�งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป�นประมุข

1.2 บริหารงานโดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที�ดี เพื�อให้เป�นเทศบาลที�โปร่งใสตรวจสอบได้ ประชาชน
ได้รับประโยชน์สูงสุด

1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนในเขต
เทศบาล และกลุ่มองค์กรต่างๆ ในการแก้ไขป�ญหาและพัฒนาพื�นที�เขตเทศบาลร่วมกัน

1.4 พัฒนาการบริหารจัดการของเทศบาล โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศที�ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน   
 เพื�อให้การบริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว พร้อมทั�งพัฒนาโปรแกรมออนไลน์ เพื�อให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการของเทศบาลได้อย่างทันทีทุกเวลา

1.5 ประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาลผ่านสื�อทุกช่องทาง ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยง่าย     
 และทั�วถึง และจัดให้มีอินเตอร์เน็ตไร้สายในที�สาธารณะครอบคลุมเขตเทศบาล

1.6 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ และจัดสวัสดิการแก่บุคลากรอย่างเหมาะสมให้มีขวัญกําลังใจ         
 พร้อมปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชน

รายงานผลการดําเนินงาน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ� พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป�หลวง 

วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ�าพัชรกิติยาภา        
 นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันชาติ วันพ่อแห่งชาต ิ

ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี 

วันป�ยะมหาราช วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

รายงานผลการดําเนินงาน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 26



เป�ดช่องทางให้บริการประชาชน ร้องทุกข์
แจ้งเหตุฉุกเฉิน ดูการจราจรผ่านกล้อง CCTV
และติดตามข้อมูลข่าวสารผ่าน Line official 
โดยสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด หรือแอดไลน์
@nakhoncity

 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับองค์กรชาวไทยเชื�อสายจีนนครศรีธรรมราช
จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรเนื�องในงานฉลองตรุษจีนไชน่าทาวน์ ประจําป� 2565

1.ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
2.โครงการระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื�อการสื�อสารมุ่งสู่การเป�นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) Line@nakhoncity
3.ร้องทุกข์ออนไลน์
4.ก่อสร้างสถานีสูบนํ�า ในชุมชน 
5.ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของเทศบาลผ่านสื�อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง      

รายงานผลการดําเนินงาน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม ประชุมเลือกคณะกรรมการชุมชน

นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร ที�ได้ดําเนินการไปแล้ว

website   : www.nakhoncity.org
facebook : ศูนย์ประชาสัมพันธ์ สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช



รายงานผลการดําเนินงาน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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โครงการจิตอาสา"เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ"โครงการจิตอาสา"เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ"โครงการจิตอาสา"เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ"   



2.1 พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเทศบาลให้ทั�วถึง
และได้มาตรฐาน

2.2 ก่อสร้างและปรับปรุงถนนสาธารณะในเขตเทศบาลทั�งระบบให้ได้
มาตรฐานและเชื�อมโยงกัน เพื� อความสะดวกในการเดินทาง

2.3 ขยายการให้บริการไฟฟ�าสาธารณะและติดตั�งกล้องวงจรป�ดให้
ครอบคลุมทั�วเขตเทศบาล เพื� อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

2.4 ปรับปรุงระบบจราจรโดยดูแลสัญญาณไฟจราจรและ
เครื�องหมายจราจรให้ได้มาตรฐาน และร่วมกับหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง
ในการแก้ไขป�ญหาจราจรในจุดที�ติดขัดและไม่ปลอดภัย

2.5 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการประปา โดยพัฒนาแหล่งนํ�าดิบ และ
ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตและการบริหารจัดการระบบประปา
เพื� อลดนํ�าสูญเสีย เพื� อให้นํ�าประปามีคุณภาพมาตรฐานและทั�วถึง

2.6 แก้ป�ญหานํ�าท่วมขัง โดยพัฒนาระบบระบายนํ�า ปรับปรุงท่อ
ระบายนํ�า ขุดลอกคูคลอง ปรับปรุงเครื�องจักรอุปกรณ์ที�เกี�ยวข้อง 
 ให้สามารถระบายนํ�าออกนอกพื� นที�ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานผลการดําเนินงาน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
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ทาสีทางม้าลายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปรับปรุงภูมิทัศน์

ศูนย์พักคอยผู้ประสบภัยนํ�าท่วม กล้อง CCTV ดูระดับนํ�า 24 ชม.

สร้างฝายชะลอนํ�าเพื�อสํารองนํ�าดิบ ณ สถานีสูบนํ�าคลองท่าใหญ่

1.กล้องโทรทัศน์วงจรป�ด CCTV ดูระดับนํ�า
2.กล้องโทรทัศน์วงจรป�ด CCTV safety zone
3.กล้องโทรทัศน์วงจรป�ด CCTV หน้าโรงเรียน
4.กล้องโทรทัศน์วงจรป�ด CCTV ดูการจราจรเพื�อความปลอดภัย
5.ก่อสร้างโรงสูบนํ�าดิบ เหนือฝายชลประทานท่าดี
6.ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรระบบกล้องตรวจวัดปริมาณรถ
7.ก่อสร้างบานประตูระบายนํ�า เป�ด-ป�ด (Flap Gate)
8.ดําเนินการระบบการจัดการประปา SCADA
9.การวางท่อเมนประปาใหม่
10.ชําระค่านํ�าประปาออนไลน์ 
11.ปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล

ก่อสร้างถนน 

รายงานผลการดําเนินงาน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 

30

ก่อสร้างโรงสูบนํ�าดิบ เหนือฝายชลประทานท่าดี

นโยบายด้านโครงสร้างพื�นฐาน ที�ได้ดําเนินการไปแล้ว

ขุดลอกคลอง



3.ด้านสิ�งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 

3.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมือง เพิ�มสวนหย่อม ลานกีฬาและลานสุขภาพ         
ให้ทั�วเขตเทศบาล

3.2 พัฒนาสวนสาธารณะให้สวยงามร่มรื�น มีไฟฟ�าแสงสว่างและห้องนํ�า
สาธารณะที�เพียงพอ ให้เป�นที�ออกกําลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ เป�นแหล่ง  
ท่องเที�ยวเป�นสถานที�จัดกิจกรรมประเพณี

3.3 แก้ไขป�ญหาการจัดการขยะอย่างเป�นระบบ โดยปรับปรุงการจัดเก็บขยะ    
ให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการลดปริมาณขยะและการคัดแยกขยะ รวมทั�ง
สนับสนุนให้มีโรงงานกําจัดขยะที�ได้มาตรฐาน

3.4 พัฒนาคลองในเขตเทศบาลให้สะอาด และรณรงค์การดูแลรักษาคลอง    
โดยชุมชนมีส่วนร่วม

รายงานผลการดําเนินงาน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช31



สวนสาธารณะสวนศรีธรรมาโศกราช

ลานกีฬาออกกําลังกายในชุมชนเขตเทศบาล

1.ปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง
2.ลานกีฬาและลานสุขภาพ
3.ถนนปลอดถังขยะ
4.เก็บขยะชิ�นใหญ่
5.แยกขยะในโรงเรียน และสถานประกอบการ
6.การจัดการขยะทั�งระบบ
7.ทุ่งท่าลาด เฟส 2
8.ปรับปรุงสวนสัตว์เป�ดท่าลาด ( MOU ) ความร่วมมือทางวิชาการด้านสัตว์ป�า
  กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

รายงานผลการดําเนินงาน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
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เก็บขยะชิ�นใหญ่ทุกวันศุกร์และกําหนดจุดทิ�งขยะเป�นเวลา

สวนสาธารณะสนามหน้าเมือง

นโยบายด้านสิ�งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ที�ได้ดําเนินการไปแล้ว



4. ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม
 
 

4.1 สนับสนุนสวัสดิการสังคมช่วยเหลือประชาชนตลอดช่วงชีวิตตั�งแต่เกิดจนตาย ปรับปรุงระบบจัด
สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ กลุ่มมารดาตั�งครรภ์ เด็กแรกเกิด และเด็กวัยเรียนที�
ครอบครัวมีป�ญหาทางเศรษฐกิจ ให้มีคุณภาพชีวิตที�ดี

4.2 พัฒนาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั�งอาคารเรียน บุคลากร อุปกรณ์และสื�อการเรียนการสอนให้ทันสมัย
นําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยเสริมในการสอน และมีการอบรมครูอย่างสมํ�าเสมอเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพ และ
ความเป�นเลิศทางการศึกษา

4.3 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานและทันสมัย นักเรียนจะได้รับโอกาสทางการศึกษา
ที�เท่าเทียมกัน เน้นที�ผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนของนักเรียน ควบคู่กับด้านคุณธรรมและจริยธรรม ให้มีความ
สําคัญด้านโภชนาการ จัดอาหารที�มีคุณภาพให้บริโภคอย่างเพียงพอ

4.4 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐาน เด็กจะได้รับการพัฒนาการและโภชนาการ
ที�เหมาะสม เพื�อเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กก่อนวัยเรียน และช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง

4.5 จัดการศึกษานอกระบบ เพื�อตอบสนองเด็กที�ด้อยโอกาสให้มีโอกาสสําเร็จทางการศึกษาตามความ
สามารถของตนเอง

4.6 พัฒนาอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช (CLP) หอศิลป�ร่วมสมัยเมืองคอน และพิพิธภัณฑ์เมือง
นครศรีธรรมราช ให้เป�นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยที�ทันสมัยและสร้างสรรค์สําหรับประชาชนทุกวัย

4.7 ส่งเสริมสถาบันศาสนาทุกศาสนาให้มีบทบาทในการเผยแผ่หลักคําสอนที�ดีงาม ปลูกฝ�งคุณธรรม
จริยธรรม และพัฒนาสังคมให้มีความสามัคคี

4.8 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดและอนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ�น เช่น ประเพณีงานบุญสารท
เดือนสิบ งานลอยกระทง งานแห่นางดาน 

รายงานผลการดําเนินงาน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
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โรงเรียนข้างห้องนายก 
เพื�อตอบสนองเด็กด้อยโอกาสให้มีโอกาสสําเร็จการศึกษา



พัฒนาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล พร้อมอุปกรณ์และสื�อ
การเรียนการสอนที�ทันสมัยนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วย
เสริมในการสอน พิธีอัญเชิญและสรงนํ�าพระพุทธสิหิงค์ เนื�องในวันสงกรานต์ 

1.กิจกรรมเนื�องในวันสงกรานต์
2.กิจกรรมเนื�องในวันสําคัญทางศาสนา
3.Free Wifi เพื�อการศึกษา
4.โรงเรียนข้างห้องนายก
5.โครงการห้องสมุดดิจิทัลออนไลน์
6.แท็บเล็ตยืมเรียนเพื�อการศึกษา
7.โครงการจัดนิทรรศการ Metaverse เทคโนโลยีสุดลํา้สู่โลกเสมือนจริง
8.กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
9.ครูต่างประเทศเจ้าของภาษา อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 คน

34รายงานผลการดําเนินงาน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
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นโยบายด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที�ได้ดําเนินการไปแล้ว

อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช 
City Learning Park (CLP)

พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช 
City Museum Nakhonsithammarat (CMN)   



5.ด้านสาธารณสุข และการกีฬา

5.1 พัฒนาโรงพยาบาลเทศบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขให้ทันสมัยและได้มาตรฐานระดับประเทศ    
 เน้นการให้บริการเชิงรุกในชุมชน ทั�งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป�องกันโรค การดูแลรักษา รวมทั�ง
การฟ��นฟูสุขภาพ และทํางานร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพเพื�อให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาวะที�ดี

5.2 ส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกําลังกาย โดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื�อให้ประชาชนมีสุขภาพที�แข็งแรง
และห่างไกลยาเสพติด

5.3 จัดให้มีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ มีรถรับส่งที�เพียงพอ และมีกิจกรรมที�หลากหลาย      
 รวมถึงการให้บริการด้านสาธารณสุขอื�นๆ
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ศูนย์บริการสาธารณสุขคูขวาง โรงพยาบาลติดล้อ หมอถึงบ้าน

ศูนย์ฟ�� นฟูสุขภาพพัฒนาศักยภาพผู้สูงอาย ุ
และศูนย์เรียนรู้ชุมชน

1.โครงการโรงพยาบาลติดล้อ หมอถึงบ้าน
2.คลินิกหมอใกล้บ้าน
3.พัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขให้ทันสมัย
4.โครงการเฝ�าระวังป�องกันและควบคุมโรคติดเชื�อโควิด-19 
5.การตรวจเชิงรุก ค้นหา ผู้ติดเชื�อโควิด-19
6.การจัดตั�งโรงพยาบาลสนามรักษาผู้ติดเชื�อโควิด-19
7.การจัดตั�งศูนย์พักคอยช่วยเหลือผู้ติดเชื�อโควิด-19 Community Isolation : CI 
8.การฉีดวัคซีนป�องกันโควิด-19
9.โครงการ 20,000 เตียง ดูแลผู้ป�วยที�บ้าน
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ส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกําลังกายโดยชุมชนมีส่วนร่วม

นโยบายด้านสาธารณสุข และการกีฬา ที�ได้ดําเนินการไปแล้ว

บริการฉีดวัคซีนป�องกันโควิด-19



6. ด้านเศรษฐกิจ

6.1 ส่งเสริมการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป�นแนวทางในการประกอบอาชีพ เพิ�มรายได ้
ลดรายจ่าย เพื�อสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน

6.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ�มขึ�น ด้วยการสนับสนุนให้มีการจัดฝ�กอบรมอาชีพเสริม และจัดหาแหล่ง
สถานที�จําหน่ายสินค้าให้กับประชาชนในชุมชน

6.3 จัดหาแหล่งสถานที�ค้าขายให้ประชาชน เพื�อให้ประชาชนมีรายได้เพิ�มขึ�น รวมถึงปรับปรุงตลาดจําหน่ายสินค้า
ให้ได้มาตรฐาน

6.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที�ท่องเที�ยวในเขตเทศบาล ปรับปรุงสิ�งอํานวยความสะดวก เพื�อรองรับนักท่องเที�ยว
ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ รวมถึงสนับสนุนการท่องเที�ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที�ยวเชิงธุรกิจ 
และการท่องเที�ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ
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1.อบรมส่งเสริมอาชีพ
2.ตลาดเทศบาลออนไลน์
3.แผนที�ท่องเที�ยวดิจิทัล
4.กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต่างๆ
5.จัดระเบียบการค้าถนนคนเดิน 

นโยบายด้านเศรษฐกิจ ที�ได้ดําเนินการไปแล้ว



รายรับ ประจําป�งบประมาณ
พ.ศ.2564

ตั�งแต่วันที� 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

ประเภทรายรับ จํานวน (บาท)

รวมรายรับทั�งสิ�น

รายงานผลการดําเนินงาน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
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หมวดภาษีอากรและภาษีจัดสรร

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

หมวดรายได้จากทุน

หมวดเงินอุดหนุนทั�วไป

หมวดเงินอุดหนุนทั�วไป (กําหนดวัตถุประสงค์)

หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

384,304,748.28

33,711,187.16

8,818,252.61

11,113,313.80

4,896,683.12

98,202,375.94

43,623,253.87

1,217,068,721.77
 

235,500.00

(รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

632,163,406.99



รายจ่าย ประจําป�งบประมาณ
พ.ศ.2564

ตั�งแต่วันที� 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

ประเภทรายจ่าย จํานวน (บาท)

รวมรายจ่ายทั�งสิ�น

รายงานผลการดําเนินงาน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
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รายจ่ายงบกลาง

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

เงินเดือนและค่าจ้างประจํา

190,002,027.27

352,877,724.74

ค่าสาธารณูปโภค

354,681,339.25

22,245,432.51

เงินอุดหนุน 27,425,080.00

ค่าครุภัณฑ์

ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

9,911,255.60

10,345,700.00

1,109,314,189.18
(ไม่รวมจ่ายขาดเงินสะสม)

รายจ่ายนอกงบประมาณ 141,825,629.81



WWW.NAKHONCITY .ORG 

FACEBOOK: ศูน ย์ปร ะชา สัม พัน ธ์  
สํา นักงาน เทศบาลนครนครศ รีธรรมราช

1082 ตําบลคลัง อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 เอกสารเพื�อการประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ID LINE : @NAKHONCITY

http://www.nakhoncity.org/

