
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565)   
เพิ่มเติม  ฉบับที่ 10 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

กองวชิาการและแผนงาน 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 



คำนำ 

ตามท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   ได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565)  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เมื่อวันที่  13  มิถุนายน  2562  นั้น 

เนื่องจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มีความจำเป็นต้องจัดเตรียมโครงการเพ่ือรองรับ 
ภารกิจที่เพิ่มขึ้น  และเป็นภารกิจที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนงาน/โครงการของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด 4  ข้อ ๒2 (1) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561 ให้
ดำเนินการตามระเบียบนี้ 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เพิ่มเติม  ฉบับที่ 10  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เพื่อให้ปัญหา/ความต้องการนำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง 
และการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ต่อไป 

คณะผู้จัดทำ 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 



สารบัญ 
  หน้า 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- วิสัยทัศน์ 1 
- ยุทธศาสตร์ 1 
- ตัวชี้วัด  2 
- ค่าเป้าหมาย  5 
- ส่วนที่ 3  การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 9 

หลักการและเหตุผล 10 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ผ. 01 บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 11 

ผ. 02 บัญชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น 
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเมืองและการบริหาร  13 
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  18 
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 72 
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านสาธารณสุข  และการกีฬา  87 

ผ. 02/1 สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  90 
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 92 

ผ. 03 บัญชีครุภัณฑ์ 93 



1 

๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

“ร่วมสร้างเมืองน่าอยู่ 
ทันสมัย  โปร่งใส  ปลอดภัย 
การศึกษาและอนามัยเป็นที่หนึ่ง 
เทศบาลเข้าถึงพร้อมรับใช้” 

ยุทธศาสตร์ 
1.) ด้านการเมืองและการบริหาร 
2.) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3.) ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
4.) ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
5.) ด้านสาธารณสุข และการกีฬา 
6.) ด้านเศรษฐกิจ 

2.1  วิสัยทัศน์ 

2.2  ยุทธศาสตร์ 
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ลำดับที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวช้ีวัด 

1 การเมืองและการบริหาร 1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมท่ีประชา
สัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 80 
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล/เทศ
บัญญัติงบประมาณ/แผนการดำเนินงาน และการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาล  ร้อยละ 20 
3. ร้อยละของจำนวนประชากรในเขตเทศบาลท่ีมีสิทธิ์เลือกต้ังไป
ใช้สิทธิ์เลือกต้ังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลร้อยละ 
60 
4. ร้อยละของจำนวนผู้บริหาร  พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล  และ
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมสัมมนา ร้อยละ 80 

2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดบริการด้าน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการของเทศบาล ร้อยละ 80 

3 ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สวยงาม ร้อยละ 80 
2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อเทศบาลในการดำเนินการ
กำจัดขยะ และสิ่งปฏิกูลต่างๆ ให้มีความสะอาด สวยงาม ร้อย
ละ 80 

4 ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล ร้อยละ 80 
2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมท่ีดำเนินการ
เพื่อสนับสนุนสงเคราะห์ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุคนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม ร้อยละ 80 
3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมท่ีดำเนินการ
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในเขตเทศบาล ร้อยละ 
80 
4. ร้อยละของประชาชนผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมท่ีขอรับความช่วยเหลือจากเทศบาลและได้รับการช่วยเหลือ 
ร้อยละ 90 
5. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมท่ีดำเนินการ
เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขต
เทศบาล ร้อยละ 80 

2.4  ตัวช้ีวัด 
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ลำดับที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวช้ีวัด 

6. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมท่ีดำเนินการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาน 
ร้อยละ 80 
7. ผู้ดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 
8. ผู้บริหาร พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษาเข้า
รับการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพการบริหาร/การจัดการ
เรียนการสอน ร้อยละ 60 
9. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
ร้อยละ 80 
10. โรงเรียนในสังกัดเทศบาลผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ร้อยละ 100 
11. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
ร้อยละ 80 
12. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัด
การศึกษานอกระบบการศึกษา ร้อยละ 80 
13. ความพึงพอใจของประชาชน/ชุมชนในเขตเทศบาล   ที่มีต่อ
การจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือสนับสนุนส่งเสริม เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่ง
วัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นของเทศบาล  
ร้อยละ 80 

5 ด้านสาธารณสุข และการกีฬา 1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมที่
ดำเนินการเพ่ือควบคุม ป้องกันโรคต่างๆ ให้กับประชาชน 
รอ้ยละ 80 
2. ร้อยละของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ และศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล 
ร้อยละ 80 
3. ร้อยละ 90  ของอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการ
ปนเปื้อนสารเคมีหรือเชื้อโรค 
4. นักกีฬาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเข้าร่วมแข่งขันกีฬาใน
ระดับประเทศ  และได้รับรางวัลไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
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ลำดับที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวช้ีวัด 

5. เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปทุกชุมชนในเขตเทศบาลออก
กำลังกายสม่ำเสมอร้อยละ 80 
6. เด็กเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลมีความพึงพอใจใน
การจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนร้อยละ 80 

6 ด้านเศรษฐกิจ 1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดกิจกรรม/โครงการ
เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีรายได้
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 
2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดกิจกรรม/โครงการ
เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ร้อยละ 80 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร 1. เทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา

พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒. บริหารงานโดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี เพื่อให้เป็นเทศบาลที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ประชาชน
ได้รับประโยชน์สูงสุด 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างเทศบาล
กับภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนในเขต
เทศบาล และกลุ่มองค์กรต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาพืน้ที่เขตเทศบาลร่วมกัน  
๔. พัฒนาการบริหารจัดการของเทศบาล โดยนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว พร้อมทั้ง
พัฒนาโปรแกรมออนไลน์ เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการของเทศบาลได้อย่างทันทีและทุกเวลา  
๕. ประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาลผ่านสื่อทุก
ช่องทาง ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยง่าย
และท่ัวถึง และจัดให้มีอินเตอร์เน็ตไร้สายในที่
สาธารณะครอบคลุมเขตเทศบาล  
๖. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ และจัดสวัสดิการให้แก่
บุคลากรอย่างเหมาะสม ให้มีขวัญกำลังใจพร้อม
ปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชน 

2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑. พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขต
เทศบาลให้ทั่วถึงและได้มาตรฐาน 
๒. ก่อสร้างและปรับปรุงถนนสาธารณะในเขตเทศบาล
ทั้งระบบให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกัน เพ่ือความ
สะดวกในการเดินทาง  
๓. ขยายการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งกล้อง
วงจรปิดให้ครอบคลุม  ทั่วเขตเทศบาล เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

2.5  ค่าเป้าหมาย 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
๔. ปรับปรุงระบบการจราจร โดยดูแลสัญญาณไฟ
จราจรและเครื ่องหมายจราจรให้ได้มาตรฐาน และ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาจราจร
ในจุดที่ติดขัดและไม่ปลอดภัย 
๕. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการประปา โดยพัฒนา
แหล่งน้ำดิบ และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตและ
การบริหารจัดการระบบประปาเพื ่อลดน้ำสูญเสีย 
เพ่ือให้น้ำประปามีคุณภาพมาตรฐานและทั่วถึง 
๖. แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง โดยพัฒนาระบบระบายน้ำ 
ปรับปรุงท่อระบายน้ำ ขุดลอก  คูคลอง ปรับปรุง
เครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี ่ยวข้อง ให้สามารถระบายน้ำ
ออกนอกพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ๑. ปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมือง เพิ่มสวนหย่อม ลานกีฬา
และลานสุขภาพ ให้ทั่วเขตเทศบาล 
๒. พัฒนาสวนสาธารณะให้สวยงามร่มรื่น มีไฟฟ้าแสง
สว่างและห้องน้ำสาธารณะที่เพียงพอ ให้เป็นที่ออก
กำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งท่องเที่ยว
และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมประเพณี   
๓. แก้ไขปัญหาการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ โดย
ปรับปรุงการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการ
ลดปริมาณขยะและการคัดแยกขยะ รวมทั้งสนับสนุน
ให้มีโรงงานกำจัดขยะที่ได้มาตรฐาน 
๔. พัฒนาคลองในเขตเทศบาลให้สะอาด และรณรงค์
การดูแลรักษาคลองโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

4. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม 

๑. สนับสนุนสวัสดิการสังคมช่วยเหลือประชาชนตลอด
ช่วงชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ปรับปรุงระบบจัดสวัสดิการ
แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ กลุ่มมารดา
ตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิด และเด็กวัยเรียนที่ครอบครัวมี
ปัญหาทางเศรษฐกิจ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
๒. พัฒนาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้งอาคารเรียน 
บุคลากร อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย 
นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยเสริมในการสอน และมี
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
การอบรมครูอย่างสม่ำเสมอเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และ
ความเป็นเลิศทางการศึกษา 
๓. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน
และทันสมัย นักเรียนจะได้รับโอกาสทางการศึกษาที่
เท่าเทียมกัน เน้นที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ควบคู่กับด้านคุณธรรมและจริยธรรม ให้
ความสำคัญด้านโภชนาการ จัดอาหารที่มีคุณภาพให้
บริโภคอย่างเพียงพอ 
๔. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้
มาตรฐาน เด็กจะได้รับการพัฒนาการและโภชนาการที่
เหมาะสม เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กก่อนวัย
เรียน และช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง 
๕. จัดการศึกษานอกระบบ เพ่ือสนองตอบเด็กที่ด้อย
โอกาสให้มีโอกาสสำเร็จทางการศึกษาตาม
ความสามารถของตนเอง 
๖. พัฒนาอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช ( 
CLP ) หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน และพิพิธภัณฑ์เมือง
นครศรีธรรมราช ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่
ทันสมัยและสร้างสรรค์สำหรับประชาชนทุกวัย  
๗. ส่งเสริมสถาบันศาสนาทุกศาสนาให้มีบทบาทในการ
เผยแผ่หลักคำสอนที่ดีงาม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
และพัฒนาสังคมให้มีความสามัคคี 
๘. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดและ
อนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่น เช่น ประเพณีงานบุญ
สารทเดือนสิบ งานลอยกระทง งานแห่นางดาน ฯลฯ  

5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข  และการกีฬา ๑. พัฒนาโรงพยาบาลเทศบาลและศูนย์บริการ
สาธารณสุขให้ทันสมัยและได้มาตรฐานระดับประเทศ 
เน้นการให้บริการเชิงรุกในชุมชน ทั้งในด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค   การดูแลรักษา 
รวมทั้งการฟ้ืนฟูสุขภาพ และทำงานร่วมกับภาคี
เครือข่ายด้านสุขภาพเพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาลมี
สุขภาวะที่ดี  
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
๒. ส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย โดย
ชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
และห่างไกลยาเสพติด  
๓. จัดให้มีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ มีรถรับส่ง
ที่เพียงพอ และมีกิจกรรมที่หลากหลาย รวมถึงการ
ให้บริการด้านสาธารณสุขอ่ืนๆ 

6. ด้านเศรษฐกิจ ๑. ส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ เพ่ิมรายได้ ลด
รายจ่าย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและ
ชุมชน  
๒. ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน ด้วยการ
สนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรมอาชีพเสริม และจัดหา
แหล่งสถานทีจ่ำหน่ายสินค้าให้กับประชาชนในชุมชน  
๓. จัดหาแหล่งสถานทีค่้าขายให้ประชาชน เพ่ือให้
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น รวมถึงปรับปรุงตลาด
จำหน่ายสินค้าให้ได้มาตรฐาน  
๔. ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล 
ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ รวมถึง
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม    การท่องเที่ยว
เชิงธุรกิจ และ การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ  
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ส่วนที่ 3 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ด้านการเมืองและการ
บริหาร 

บริหารท่ัวไป บริหารท่ัวไป - สำนักปลัด 
- กองวิชาการและแผนงาน 
- สำนักการคลัง 

เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 

แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

- สำนักปลัด 
- กองวิชาการและ 
แผนงาน 

- สำนักการคลัง 

2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน - สำนักการช่าง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

- สำนักการช่าง 
- สำนักการประปา 

การเศรษฐกิจ การพาณิชย์ - สำนักการประปา 
3 ด้านสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข - กองการแพทย์ 

- กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

เคหะและชุมชน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

4 ด้านสังคม  การศึกษา  
ศาสนา  และวัฒนธรรม 

บริหารท่ัวไป บริหารท่ัวไป - กองวิชาการและ 
แผนงาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

- กองวิชาการและ 
แผนงาน 
- สำนักการศึกษา 
- กองสวัสดิการสังคม 
- สำนักปลัด 

การดำเนินงานอื่น งบกลาง - กองสวัสดิการสังคม 
บริการชุมชนและสังคม การศึกษา - สำนักการศึกษา 

การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- สำนักการศึกษา 

สังคมสงเคราะห์ - กองสวัสดิการสังคม 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

5 ด้านสาธารณสุข  และการ
กีฬา 

บริการชุมชนและสังคม การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- สำนักการศึกษา 

สาธารณสุข - กองการแพทย์ 
- กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 
- กองสวัสดิการสังคม 

เคหะและชุมชน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

6 ด้านเศรษฐกิจ บริการชุมชนและสังคม การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- สำนักปลัด 

รวม 6 4 11 9 



บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เพิ่มเติม ฉบับท่ี 10   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ตามที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    ได้ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   ไปเมื่อวันที่  13  มิถุนายน   2562    นั้น 

เนื ่องจากการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ดังที ่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช     ยังไม่ครอบคลุมและสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชตามท่ีกำหนดไว้  จึงมีความจำเป็นต้องเพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและ
สถานการณ์ปัจจุบัน  ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘   หมวด 4  ข้อ ๒2 (1)  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561  
โครงการ/กิจกรรมที่เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 10 เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  นี้    มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  โดย
สามารถตอบสนองความต ้องการและแก ้ไขปัญหาความเด ือดร ้อนของประชาชนในเขต เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชมากที่สุด  ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ พร้อมกันนี้ยังเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา  และโครงการพัฒนาอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชอย่างเป็นรูปธรรม 

ฉะนั้นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 10  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เพ่ือนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาท้องถิ่น  ต่อไป 
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ผ.01 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ.01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1.) ด้ำนกำรเมอืงและกำรบริหำร

   1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 0 0 0 0 0 0 2 1,000,000 3 1,113,600 5 2,113,600

   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 0 0 0 0 2 590,000 2 590,000

รวม 0 0 0 0 0 0 2 1,000,000 5 1,703,600 7 2,703,600

2.) ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

   2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 0 0 0 0 74 532,773,220 74 532,773,220

   2.3  แผนงานการพาณิชย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200,000 1 200,000

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 75 532,973,220 75 532,973,220

3.) ด้ำนสิ่งแวดลอ้ม  และทรัพยำกรธรรมชำติ

   3.1  แผนงานสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   3.2  แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   3.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 10

บัญชสีรุปโครงกำรพัฒนำ

ยทุธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2565 รวม 5 ปีปี 2564



12

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

4.) ด้ำนสงัคม  กำรศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม

   4.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   4.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1,239,500 4 1,239,500

   4.3  แผนงานการศึกษา 0 0 0 0 0 0 2 750,000 2 750,000 4 1,500,000

   4.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 4 510,000 4 510,000 8 1,020,000

   4.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 0 0 0 4 4,080,000 4 4,080,000 8 8,160,000

   4.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500,000 1 500,000

   4.7  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 0 0 1 495,000 3 17,755,000 4 18,250,000

   4.8  แผนงานงบกลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0 0 11 5,835,000 18 24,834,500 29 30,669,500

5.) ด้ำนสำธำรณสขุ  และกำรกีฬำ

   5.1  แผนงานสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6,440,000 2 6,440,000

   5.2  แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   5.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500,000 1 500,000

  5.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6,940,000 3 6,940,000

6.) ด้ำนเศรษฐกิจ

   6.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวมทั้งสิ้น 0 0 0 0 0 0 13 6,835,000 101 566,451,320 114 573,286,320

ยทุธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี



ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4 การพัฒนาคน  ชมุชน  และสังคมให้น่าอยู่  เขม้แขง็  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่  5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมอืงทีดี่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมอืงและการบริหาร
1.1 แผนงาน บริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดซ้ือระบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ติดต้ังระบบสารบรรณ     500,000 เทศบาลนครนครศรี- การบริหารงานเอกสาร ส านักปลัดเทศบาล

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารงานเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ ธรรมราช สามารถใช้งาน มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

ให้มีความทันสมัย ระบบได้รวดเร็วและมี

รวดเร็วย่ิงข้ึน ประสิทธิภาพ

2 โครงการปรับปรุงระบบ เพ่ือปรับปรุงระบบโทรศัพท์ ปรับปรุงระบบโทรศัพท์     113,600   ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชน ส านักปลัดเทศบาล

โทรศัพท์ภายใน ส าหรับระบบ ภายในของส านักงาน ภายใน ส าหรับระบบ พึงพอใจร้อยละ 80 ได้รับความสะดวก

Cloud PBX เทศบาลนครนครศรีธรรมราช Cloud PBX ในการติดต่อประสานงาน

ส านักงานเทศบาลนคร- ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ส านักงานเทศบาลนคร- กับหน่วยงานได้สะดวก

นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช และรวดเร็ว

2. บัญชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที ่10

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการระบบดิจิทัล 1. เพ่ือยกระดับโครงสร้าง  - ออกแบบและวางจุดกระจาย  -  -  - 500,000 500,000 ประชาชนมีความ 1. ยกระดับโครงสร้าง กองวิชาการ

แพลตฟอร์ม เพ่ือการส่ือสาร พ้ืนฐานและการให้บริการ สัญญาณเครือข่ายอินเตอร์ พึงพอใจร้อยละ 80 พ้ืนฐานและการให้บริการ และแผนงาน

มุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ ดิจิตอลครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี เน็ตไร้สาย จ านวน 5 วงจร ดิจิตอลครอบคลุมทุก

(Smart City) การบริหารจัดการ  - เข้าส ารวจพ้ืนท่ีหาจุด พ้ืนท่ีการให้บริหารจัดการ

2.เพ่ือเป็นช่องทางการส่ือสาร ติดต้ังอุปกรณ์กระจาย 2.มีช่องทางการส่ือสารท่ี

ดิจิตอลท่ีทันสมัย ตอบสนอง สัญญาณเครือข่ายไร้สาย ทันสมัย ตอบสนอง

พฤติกรรมการใช้งานท่ี ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีตาม พฤติกรรมการใช้งานท่ี

สะดวกและรวดเร็ว ความต้องการของประชาชน สะดวกและรวดเร็ว

3.เพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูลบริการ ในเขตเทศบาลนครนคร 3.มีข้อมูลการใช้บริการของ

ของประชาชน ศรีธรรมราช  โดยส ารวจ ประชาชน

จากพ้ืนท่ีใช้งานจริง  ตาม

ผังโครงสร้างของ

แผนผังเมืองโดยระบุจุดเป็น

พิกัดบนแผนท่ี  ท่ีสามารถ

แสดงได้บนเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ท าการติดต้ังระบบเครือ

ข่ายโดยใช้เครือข่ายหลัก

ชนิดสายใยแก้วน าแสงซ่ึงมี

อินเตอร์เน็ตพร้อมใช้งานไม่

ต่ ากว่า 800/800 Mbps

เช่ือมต่อจุดติดต้ังทุกจุด

 - ท าการต้ังค่าอุปกรณ์เครือ

ข่ายไร้สายให้เป็นช่ือเดียวกัน

ท้ังหมดทุกจุดและสามารถ

เพ่ิมช่ือหรือเปล่ียนช่ือได้ใน

ภายหลังโดยผ่านระบบ

Cloud Management

 - ท าการจัดอบรมการใช้งาน

ระบบบริหารจัดการระบบ

เครือข่ายท้ังหมดให้แก่เจ้า

หน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องพร้อมจัดท า

คู่มือการใช้งาน

 - จัดท า Line Official

Account จ านวน 1 บัญชี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 - เปิดบัญชีทางการ

จ านวน 1 บัญชี

ต้ังช่ือตามท่ีเทศบาล

ก าหนด

 - จดทะเบียน Premium ID

ต้ังช่ือตามท่ีเทศบาลฯก าหนด

 - จัดท า Rich Menu

มีหัวข้อท่ีก าหนดดังน้ี

 - รับเร่ืองร้องเรียน/

แจ้งเหตุฉุกเฉิน

 - Smart Health

 - ข่าวสารเมืองนครศรีธรรม

ราช

 - ดูการจราจรผ่านกล้อง

โทรทัศน์วงจรปิดแบบ

Realtime

 - จัดท าระบบบริหาร

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ท่ีสามารถเช่ือมต่อให้ผู้ใช้งาน

Free WiFi  สาธารณะ

ผ่านระบบการเชิญเข้าเป็น

สมาชิกใน Line Official

Account  ของเทศบาล

รวม 3 โครงการ  -  -  -  -  - 500,000 1,113,600  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4 การพัฒนาคน  ชมุชน  และสังคมให้น่าอยู่  เขม้แขง็  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่  5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมอืงทีดี่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมอืงและการบริหาร
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ปรับปรุงหลังคา เพ่ือปรับปรุงหลังคา ปรับปรุงหลังคาสถานธนานุบาล     500,000 ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชน ท่ีมาใช้ ส านักปลัดเทศบาล

สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช พึงพอใจร้อยละ 80 บริการได้รับความพึงพอใจ

เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

ให้มีความปลอดภัย ขนาดพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า และมีความปลอดภัย

เรียบร้อย สวยงาม 238 ตร.ม. ตามรูปแบบ ในการมาใช้บริการ

และรายการของเทศบาล

2 ปรับปรุงพ้ืน ค.ส.ล. ช้ัน 1 เพ่ือปรับปรุงพ้ืน ค.ส.ล. ช้ัน 1 ปรับปรุงพ้ืน ค.ส.ล. ช้ัน 1     90,000 ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชน ท่ีมาใช้ ส านักปลัดเทศบาล

สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล พึงพอใจร้อยละ 80 บริการได้รับความพึงพอใจ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราชให้มีความปลอดภัย ขนาดพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า มีความปลอดภัย

เรียบร้อย สวยงาม 58 ตร.ม. ตามรูปแบบ และมีความเป็นระเบียบ

และรายการของเทศบาล เรียบร้อย สวยงาม

รวม 2 โครงการ  -  -  -  -  -  590,000  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที ่10

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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แบบ ผ.02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ติดต้ังเสาไฟฟ้าแสงสว่าง เพ่ือให้มีแสงสว่างบนถนน เสาไฟฟ้าแสงสว่าง  -  -  -  - 50,000,000 ประชาชนมีความ มีแสงสว่างบนถนน ส านักการช่าง
ประติมากรรม ตราสัญลักษณ์ ราชด าเนินอย่างเพียงพอ ประติมากรรม ตรา พึงพอใจร้อยละ 80 ราชด าเนินเพียงพอ 
เมืองนครศรีธรรมราช ลดการเกิดอุบัติเหตุบน สัญลักษณ์ เมืองนครศรี ท าให้ลดการเกิดอุบัติ
ถนนราชด าเนิน จากส่ีแยก ถนนราชด าเนิน ธรรมราช ความสูงไม่ เหตุบนถนน

ตลาดแขก ไปทางทิศเหนือ น้อยกว่า 7.00 เมตร

ถึงสุดเขตเทศบาลฯ บริเวณ ก่ิงเด่ียว พร้อมติดต้ัง

สนามกีฬากลางฯ โคมไฟถนนแบบโคม

LED 120 วัตต์ จ านวน

250 ต้น ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที ่10

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคน  ชมุชนและสังคมให้น่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่  4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 ติดต้ังเสาไฟฟ้าแสงสว่าง เพ่ือให้มีแสงสว่างบนถนน เสาไฟฟ้าแสงสว่าง  -  -  -  - 30,000,000 ประชาชนมีความ มีแสงสว่างบนถนน ส านักการช่าง

ประติมากรรม ตราสัญลักษณ์ ราชด าเนินอย่างเพียงพอ ประติมากรรม ตรา พึงพอใจร้อยละ 80 ราชด าเนินเพียงพอ 

เมืองนครศรีธรรมราช ลดการเกิดอุบัติเหตุบน สัญลักษณ์ เมืองนครศรี ท าให้ลดการเกิดอุบัติ

ถนนราชด าเนิน จากส่ีแยก ถนนราชด าเนิน ธรรมราช ความสูงไม่ เหตุบนถนน

ศาลามีชัย ถึงส่ีแยกประตู น้อยกว่า 7.00 เมตร

ไชยสิทธ์ิ ก่ิงเด่ียว พร้อมติดต้ัง

โคมไฟถนนแบบโคม

LED 120 วัตต์ จ านวน

128 ต้น ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล
3 ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีสัญจร  -โคมสัญญาณไฟจราจร  -  -  -  - 7,000,000 ประชาชนมีความ ประชาชนท่ีใช้ถนน ส านักการช่าง

ถนนราชด าเนิน จากส่ีแยก ไป-มา มีความปลอดภัย (สีเขียวและสีแดง ขนาด พึงพอใจร้อยละ 80 สัญจรไป-มา มีความ

ตลาดแขก ไปทางทิศเหนือ ในการใช้ถนน ไม่น้อยกว่า 300 มม. ปลอดภัย

ถึงสุดเขตเทศบาลฯ บริเวณ สีเหลืองขนาดไม่น้อย

สนามกีฬากลางฯ กว่า 400 มม. มีนาฬิกา

ในตัว

 -เสาเหล็ก 8 เหล่ียม

สูงไม่น้อยกว่า 6.50 

เมตร แขนยาวไม่น้อย

กว่า 5.00 เมตร 

 -เสาเหล็กขนาดไม่น้อย

กว่า 4.00 น้ิว 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

สูงไม่น้อยกว่า 4.00เมตร

 -ท่อเหล็กร้อยสาย

(ท่อประปา) ขนาดไม่

น้อยกว่า 2 น้ิว 

 -ตู้ควบคุมสัญญาณไฟ

จราจรพร้อมอุปกรณ์

ป้องกัน 

จ านวน 4 ชุดๆ ละ

1,750,000 บาท

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล
4 ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีสัญจร  -โคมสัญญาณไฟจราจร  -  -  -  - 4,800,000 ประชาชนมีความ ประชาชนท่ีใช้ถนน ส านักการช่าง

ถนนราชด าเนิน จากส่ีแยก ไป-มา มีความปลอดภัย (สีเขียวและสีแดง ขนาด พึงพอใจร้อยละ 80 สัญจรไป-มา มีความ

ศาลามีชัย ถึงส่ีแยกประตู ในการใช้ถนน ไม่น้อยกว่า 300 มม. ปลอดภัย

ไชยสิทธ์ิ สีเหลืองขนาดไม่น้อย

กว่า 400 มม. มีนาฬิกา

ในตัว

 -เสาเหล็ก 8 เหล่ียม

สูงไม่น้อยกว่า 6.50 

เมตร แขนยาวไม่น้อย 

กว่า 5.00 เมตร 

 -เสาเหล็กขนาดไม่น้อย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



21

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

กว่า 4.00 น้ิว 

สูงไม่น้อยกว่า 4.00เมตร

 -ท่อเหล็กร้อยสาย

(ท่อประปา) ขนาดไม่

น้อยกว่า 2 น้ิว 

 -ตู้ควบคุมสัญญาณไฟ

จราจรพร้อมอุปกรณ์

ป้องกัน 

จ านวน 3 ชุดๆ ละ

1,600,000 บาท

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

5 ติดต้ังสัญญาณไฟคนเดินข้าม เพ่ือให้ประชาชนมีความ  - เสา Mast Arm สูง  -  -  -  - 5,560,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีความปลอด ส านักการช่าง
ถนนราชด าเนิน จากส่ีแยก ปลอดภัยในการข้ามถนน ไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ภัยในการข้ามถนน

ตลาดแขก ไปทางทิศเหนือ ราชด าเนิน  - ดวงโคมไฟสัญญาณ ราชด าเนิน

ถึงสุดเขตเทศบาลฯ บริเวณ จราจร ขนาดไม่น้อยกว่า

สนามกีฬากลางฯ 300 มม. ชนิด LED

 - ดวงโคมไฟสัญญาณ

คนข้ามถนน ขนาดไม่

น้อยกว่า 200 มม. ชนิด

LED

 - เคร่ืองนับเวลาถอย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หลัง (LED)  3 หลัก

 - ตู้ควบคุมสัญญาณไฟ

คนเดินข้าม

จ านวน 5 ชุดๆ ละ

1,112,000 บาท

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

6 ติดต้ังสัญญาณไฟคนเดินข้าม เพ่ือให้ประชาชนมีความ  - เสา Mast Arm สูง  -  -  -  - 5,560,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีความปลอด ส านักการช่าง

ถนนราชด าเนิน จากส่ีแยก ปลอดภัยในการข้ามถนน ไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ภัยในการข้ามถนน

ศาลามีชัย ถึงส่ีแยกประตู ราชด าเนิน  - ดวงโคมไฟสัญญาณ ราชด าเนิน

ไชยสิทธ์ิ จราจร ขนาดไม่น้อยกว่า

300 มม. ชนิด LED

 - ดวงโคมไฟสัญญาณ

คนข้ามถนน ขนาดไม่

น้อยกว่า 200 มม. ชนิด

LED

 - เคร่ืองนับเวลาถอย

หลัง (LED)  3 หลัก

 - ตู้ควบคุมสัญญาณไฟ

คนเดินข้าม

จ านวน 5 ชุดๆ ละ

1,112,000 บาท

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

7 ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร เพ่ือแก้ไขปัญหาการ ระบบสัญญาณไฟ  -  -  -  - 3,000,000 ประชาชนมีความ ท าให้แก้ไขปัญหาการ ส านักการช่าง

ระบบกล้องตรวจวัดปริมาณ จราจรติดขัดในเขตเมือง จราจร พึงพอใจร้อยละ 80 จราจรติดขัดในเมือง

รถ บริเวณแยกคูขวาง นครศรีธรรมราช  - โคมสัญญาณไฟ นครศรีธรรมราช

จราจร LED แบบ 4

ดวงโคม  8 ชุด

 - เคร่ืองนับเวลาถอย

หลัง 4 ชุด

 - บ่อพัก

 - สายเคเบิล ชนิด CV

 - ตู้ควบคุม  1 ตู้

ระบบกล้องตรวจวัด

ปริมาณรถ

 - กล้อง IP Camera

4 ตัว

 - เสาส าหรับติดต้ัง

กล้อง สูงไม่น้อยกว่า

6.00 เมตร พร้อมฐาน

4 ต้น

 - ชุดประมวลผลกล้อง

1 ชุด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ท่อร้อยสายขนาด

ไม่น้อยกว่า 2 น้ิว

ไม่น้อยกว่า 150.00

เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

8 ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร เพ่ือแก้ไขปัญหาการ ระบบสัญญาณไฟ  -  -  -  - 3,000,000 ประชาชนมีความ ท าให้แก้ไขปัญหาการ ส านักการช่าง

ระบบกล้องตรวจวัดปริมาณ จราจรติดขัดในเขตเมือง จราจร พึงพอใจร้อยละ 80 จราจรติดขัดในเมือง

รถ บริเวณส่ีแยกถนน นครศรีธรรมราช  - เสาไฟจราจร แบบ นครศรีธรรมราช

ศรีปราชญ์ ตัดกับถนนปาก เสาสูง 1 ต้น

นคร  - เสาไฟจราจร แบบ

เสามาตรฐาน 2 ต้น

 - โคมสัญญาณไฟ

จราจร LED แบบ 4

ดวงโคม  4 ชุด

 - โคมสัญญาณไฟ

จราจร LED แบบ 3

ดวงโคม  4 ชุด

 - เคร่ืองนับเวลาถอย

หลัง 4 ชุด

 - บ่อพัก

 - สายเคเบิล ชนิด CV

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ระบบกล้องตรวจวัด

ปริมาณรถ

 - กล้อง IP Camera

4 ตัว

 - เสาส าหรับติดต้ัง

กล้อง สูงไม่น้อยกว่า

6.00 เมตร พร้อมฐาน

4 ต้น

 - ชุดประมวลผลกล้อง

1 ชุด

 - ท่อร้อยสายขนาด

ไม่น้อยกว่า 2 น้ิว

ไม่น้อยกว่า 150.00

เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร เพ่ือแก้ไขปัญหาการ ระบบสัญญาณไฟ  -  -  -  - 3,000,000 ประชาชนมีความ ท าให้แก้ไขปัญหาการ ส านักการช่าง

ระบบกล้องตรวจวัดปริมาณ จราจรติดขัดในเขตเมือง จราจร พึงพอใจร้อยละ 80 จราจรติดขัดในเมือง

รถ แยกท่าวัง นครศรีธรรมราช  - โคมสัญญาณไฟ นครศรีธรรมราช

จราจร LED แบบ 4

ดวงโคม  4 ชุด

 - โคมสัญญาณไฟ

จราจร LED แบบ 3

ดวงโคม  4 ชุด

 - เคร่ืองนับเวลาถอย

หลัง 4 ชุด

 - บ่อพัก

 - สายเคเบิล ชนิด CV

ระบบกล้องตรวจวัด

ปริมาณรถ

 - กล้อง IP Camera

4 ตัว

 - เสาส าหรับติดต้ัง

กล้อง สูงไม่น้อยกว่า

6.00 เมตร พร้อมฐาน

4 ต้น

 - ชุดประมวลผลกล้อง

1 ชุด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



27

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ท่อร้อยสายขนาด

ไม่น้อยกว่า 2 น้ิว

ไม่น้อยกว่า 150.00

เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

10 ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร เพ่ือแก้ไขปัญหาการ ระบบสัญญาณไฟ  -  -  -  - 3,000,000 ประชาชนมีความ ท าให้แก้ไขปัญหาการ ส านักการช่าง

ระบบกล้องตรวจวัดปริมาณ จราจรติดขัดในเขตเมือง จราจร พึงพอใจร้อยละ 80 จราจรติดขัดในเมือง

รถ แยกตลาดแขก นครศรีธรรมราช  - โคมสัญญาณไฟ นครศรีธรรมราช

จราจร LED แบบ 4

ดวงโคม  4 ชุด

 - โคมสัญญาณไฟ

จราจร LED แบบ 3

ดวงโคม  4 ชุด

 - เคร่ืองนับเวลาถอย

หลัง 4 ชุด

 - บ่อพัก

 - สายเคเบิล ชนิด CV

ระบบกล้องตรวจวัด

ปริมาณรถ

 - กล้อง IP Camera

4 ตัว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - เสาส าหรับติดต้ัง

กล้อง สูงไม่น้อยกว่า

6.00 เมตร พร้อมฐาน

4 ต้น

 - ชุดประมวลผลกล้อง

1 ชุด

 - ท่อร้อยสายขนาด

ไม่น้อยกว่า 2 น้ิว

ไม่น้อยกว่า 150.00

เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

11 ติดต้ังหมุดระบบโซล่าเซลล์ เพ่ือให้ประชาชนท่ีสัญจร  - หมุดสะท้อนแสงแบบ  -  -  -  - 1,715,000 ประชาชนมีความ ประชาชนท่ีใช้ถนน ส านักการช่าง

แบบไฟกระพริบ ไป-มา มีความปลอดภัย กระพริบพลังงานแสง พึงพอใจร้อยละ 80 สัญจรไป-มา มีความ

ถนนราชด าเนิน จากส่ีแยก ในการใช้ถนน อาทิตย์ บนเส้นจราจร ปลอดภัย

ตลาดแขก ไปทางทิศเหนือ ขนาดไม่น้อยกว่า 113 x

ถึงสุดเขตเทศบาลฯ บริเวณ 113 x 63 มม. จ านวน

สนามกีฬากลางฯ 532 อัน ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



29

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 ติดต้ังหมุดระบบโซล่าเซลล์ เพ่ือให้ประชาชนท่ีสัญจร  - หมุดสะท้อนแสงแบบ  -  -  -  - 1,900,000 ประชาชนมีความ ประชาชนท่ีใช้ถนน ส านักการช่าง

แบบไฟกระพริบ ไป-มา มีความปลอดภัย กระพริบพลังงานแสง พึงพอใจร้อยละ 80 สัญจรไป-มา มีความ

ถนนราชด าเนิน จากส่ีแยก ในการใช้ถนน อาทิตย์ บนเส้นจราจร ปลอดภัย

ศาลามีชัย ถึงส่ีแยกประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 113 x

ไชยสิทธ์ิ 113 x 63 มม. จ านวน

650 อัน ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

13 ตีเส้นจราจรบนผิวทาง และ เพ่ือให้ประชาชนท่ีสัญจร  - ตีเส้นจราจรบนผิวทาง  -  -  -  - 3,480,000 ประชาชนมีความ ประชาชนท่ีใช้ถนน ส านักการช่าง

ทาสีขอบทางเท้า ไป-มา มีความปลอดภัย ตามข้อก าหนดการจัดท า พึงพอใจร้อยละ 80 สัญจรไป-มา มีความ

ถนนราชด าเนิน จากส่ีแยก ในการใช้ถนน เคร่ืองหมายจราจรบน ปลอดภัย

ตลาดแขก ไปทางทิศเหนือ ผิวทาง กรมทางหลวง

ถึงสุดเขตเทศบาลฯ บริเวณ กระทรวงคมนาคม ฉบับ

สนามกีฬากลางฯ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 

2551  พ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 1,995.00 ตาราง

เมตร

 - ทาสีขอบทางเท้า 

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

5,320.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



30

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 ตีเส้นจราจรบนผิวทาง และ เพ่ือให้ประชาชนท่ีสัญจร  - ตีเส้นจราจรบนผิวทาง  -  -  -  - 1,989,000 ประชาชนมีความ ประชาชนท่ีใช้ถนน ส านักการช่าง

ทาสีขอบทางเท้า ไป-มา มีความปลอดภัย ตามข้อก าหนดการจัดท า พึงพอใจร้อยละ 80 สัญจรไป-มา มีความ

ถนนราชด าเนิน จากส่ีแยก ในการใช้ถนน เคร่ืองหมายจราจรบน ปลอดภัย

ศาลามีชัย ถึงส่ีแยกประตู ผิวทาง กรมทางหลวง

ไชยสิทธ์ิ กระทรวงคมนาคม ฉบับ

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 

2551  พ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 2,393.00 ตาราง

เมตร

 - ทาสีขอบทางเท้า 

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

2,840.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

15 ติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องแสง เพ่ือพัฒนาสวนสมเด็จ  - เสาไฟ High Mast  -  -  -  - 13,500,000 ประชาชนมีความ สวนสมเด็จพระศรี ส านักการช่าง

สว่างในสวนสมเด็จพระศรี พระศรีนครินทร์ 84 สูงไม่น้อยกว่า 20.00 พึงพอใจร้อยละ 80 นครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)

นครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) (ทุ่งท่าลาด) ให้เป็นสวน เมตร พร้อมอุปกรณ์ จ า มีความเป็นมาตรฐาน

สาธารณะท่ีได้มาตรฐาน นวนไม่น้อยกว่า 12 ต้น ในการบริการประชาชน

ส าหรับบริการประชาชน  - โคมไฟ LED 

Floodlight ไม่น้อยกว่า

200 วัตต์ จ านวนไม่

น้อยกว่า 96.00 ชุด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



31

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 - ท่อ HDPE ขนาดไม่น้อยกว่า

50.00 มม. ยาวไม่น้อย

กว่า 3,013.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

16 ปรับปรุงเสาไฟ  High Mast เพ่ือพัฒนาสวนสมเด็จ  - อุปกรณ์เสาไฟ  -  -  -  - 14,500,000 ประชาชนมีความ สวนสมเด็จพระศรี ส านักการช่าง

ในสวนสมเด็จพระศรี พระศรีนครินทร์ 84 High Mast สูง 15 - 25 พึงพอใจร้อยละ 80 นครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)

นครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) (ทุ่งท่าลาด) ให้เป็นสวน เมตร (เฉพาะส่วนท่ีเสีย มีความเป็นมาตรฐาน

สาธารณะท่ีได้มาตรฐาน หาย) และทาสีการ์วาไนท์ ในการบริการประชาชน

ส าหรับบริการประชาชน ป้องกันสนิมท้ังต้น จ า

นวนไม่น้อยกว่า 17 ชุด

 - โคมไฟ LED 

Floodlight ไม่น้อยกว่า

200 วัตต์ จ านวนไม่

น้อยกว่า 136.00 ชุด

 - ท่อ HDPE ขนาดไม่น้อยกว่า

50.00 มม. ยาวไม่น้อย

กว่า 4,189.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



32

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 ติดต้ังเสาไฟฟ้าประติมา เพ่ือพัฒนาสวนสมเด็จ  - เสาไฟสูงไม่น้อยกว่า  -  -  -  - 27,500,000 ประชาชนมีความ สวนสมเด็จพระศรี ส านักการช่าง

กรรม สัญลักษณ์เมืองนคร พระศรีนครินทร์ 84 7.00 เมตร ก่ิงเด่ียวยาว พึงพอใจร้อยละ 80 นครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)

ศรีธรรมราช ในสวนสมเด็จ (ทุ่งท่าลาด) ให้เป็นสวน ไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร มีความเป็นมาตรฐาน

พระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่า สาธารณะท่ีได้มาตรฐาน ประติมากรรม สัญลักษณ์ ในการบริการประชาชน

ลาด) ส าหรับบริการประชาชน เมืองนครศรีธรรมราช

จ านวนไม่น้อยกว่า 186

ต้น

 - โคมไฟ LED Street

Light ขนาดไม่น้อยกว่า

120 W จ านวนไม่น้อย

กว่า 186 ชุด

 - ท่อ HDPE ขนาดไม่น้อยกว่า

50.00 มม. ยาวไม่น้อย

กว่า 7,420.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



33

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 ติดต้ังเสาไฟ พร้อมก่ิงเด่ียว เพ่ือพัฒนาสวนสมเด็จ ติดต้ังใหม่ ดังน้ี  -  -  -  - 3,200,000 ประชาชนมีความ สวนสมเด็จพระศรี ส านักการช่าง

และปรับปรุงพร้อมย้าย พระศรีนครินทร์ 84  - เสาไฟ สูงไม่น้อยกว่า พึงพอใจร้อยละ 80 นครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)

เสาไฟ (ของเดิม) ในสวน (ทุ่งท่าลาด) ให้เป็นสวน 9.00 เมตร พร้อมก่ิง มีความเป็นมาตรฐาน

สมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 สาธารณะท่ีได้มาตรฐาน เด่ียว ยาวไม่น้อยกว่า ในการบริการประชาชน

(ทุ่งท่าลาด) ส าหรับบริการประชาชน 2.50 เมตร จ านวนไม่

น้อยกว่า 41 ต้น

 - โคมไฟ LED Street

Light ขนาดไม่น้อยกว่า

120 W จ านวนไม่น้อย

กว่า 41 ชุด

 - ท่อ HDPE ขนาดไม่น้อยกว่า

50.00 มม. ยาวไม่น้อย

กว่า 1,230.00 เมตร

ปรับปรุงและย้ายของเดิม

ดังน้ี

 - เสาไฟ สูงไม่น้อยกว่า

9.00 เมตร จ านวนไม่

น้อยกว่า 20 ต้น

 - โคมไฟ LED Street

Light ขนาดไม่น้อยกว่า

120 W จ านวนไม่น้อย

กว่า 20 ชุด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



34

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 - ท่อ HDPE ขนาดไม่น้อยกว่า

50.00 มม. ยาวไม่น้อย

กว่า 600.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

19 ปรับปรุงและย้ายเสาไฟ เพ่ือพัฒนาสวนสมเด็จ  - แบตเตอร์ร่ีชนิดแห้ง  -  -  -  - 5,100,000 ประชาชนมีความ สวนสมเด็จพระศรี ส านักการช่าง

Solar Cell ในสวนสมเด็จ พระศรีนครินทร์ 84 Deep Cycle 120 พึงพอใจร้อยละ 80 นครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)

พระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่า (ทุ่งท่าลาด) ให้เป็นสวน แอมป์ 12 โวลท์ ไม่น้อย มีความเป็นมาตรฐาน

ลาด) สาธารณะท่ีได้มาตรฐาน กว่า 111 ตัว ในการบริการประชาชน

ส าหรับบริการประชาชน  - ร้ือย้ายและติดต้ังเสาไฟ

Solar Cell จ านวนไม่

น้อยกว่า 110 ต้น

 - ติดต้ังฐานรากเสาไฟ

Solar Cell จ านวนไม่

น้อยกว่า 110 ต้น

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



35

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 ติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด เพ่ือป้องกันและดูแล ติดต้ังกล้องโทรทัศน์  -  -  -  - 70,000,000 ร้อยละ 80 สามารถ ท าให้สถานท่ีและ ส านักการช่าง

(CCTV) โดยรอบบริเวณ รักษาความปลอดภัยให้ วงจรปิด (CCTV) ป้องกันและดูแลสถานท่ี ประชาชนท่ีมาใช้

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ กับสถานท่ีและประชาชน พร้อมอุปกรณ์ ราชการให้ปลอดภัย บริการให้มีความปลอดภัย

84 (ทุ่งท่าลาด) ท่ีมาใช้บริการ ประกอบด้วย ในชีวิตและทรัพย์สิน

1. กล้องวงจรปิด ชนิด

Day/Night Mode

จ านวน 204 ตัว

2. อุปกรณ์บันทึกภาพ

(NVR Recorder) แบบ

8 ช่องสัญญาณ มีความ

ละเอียดของการบันทึก

ภาพ ไม่น้อยกว่า

1080P จ านวน  83

ชุด

3. เคร่ืองเรียกดูภาพ

ส าหรับกล้อง CCTV

โดยมี 3 จอแสดงผล

ขนาดไม่น้อยกว่า 22

น้ิว จ านวน 2 ชุด

4. คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ส าหรับบริหารจัดการ

กล้องวงจรปิด (CCTV)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



36

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จ านวน 7 ชุด

5. อุปกรณ์จัดเก็บ

ข้อมูลภายนอกพร้อม

หน่วยประมวลผล

ขนาดไม่น้อยกว่า 40

TB จ านวน 7 ชุด

6. อุปกรณ์จัดเก็บ

ข้อมูลเพ่ิมเติมภายนอก

(External Storage)

ขนาดไม่น้อยกว่า 40

TB จ านวน 7 ชุด

7. เคร่ืองส ารองไฟ 

(UPS) ขนาดไม่น้อย

กว่า 20 KVA จ านวน

1 ชุด

8. เคร่ืองส ารองไฟ 

(UPS) ขนาดไม่น้อย

กว่า 1 KVA จ านวน

83 ชุด

9. อุปกรณ์กระจาย

สัญญาณ (Mini Switch)

10/100/1000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



37

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จ านวน 83  ชุด

10. ตู้จัดเก็บอุปกรณ์

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

จ านวน 4 ชุด

11. ซอฟต์แวร์บริหาร

จัดการกล้องวงจรปิด

(CCTV) พร้อม License

ของกล้อง จ านวน

204 ชุด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



38

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนน ค.ส.ล. หนา  -  -  -  - 2,000,000  ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักการช่าง

รางระบายน้ า ค.ส.ล. สัญจรไปมาของประชาชน 0.15 เมตร กว้าง พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

พร้อมวางท่อเมนประปา 4.10 - 5.70 เมตร ใช้ถนน

ซอยตีนเป็ด ถึงถนนนครศรี- ยาว 233.00 เมตร

ปากพนัง หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
1,110.00 ตาราง

เมตร และรางระบายน้ า

ค.ส.ล. (ด้านทิศเหนือ)

ภายในกว้าง 0.40

เมตร ยาว 94.50
เมตร รางระบายน้ า 

ค.ส.ล. (ด้านทิศใต้)

ภายในกว้าง 0.40
เมตร ยาว 233.00

เมตร พร้อมวางท่อเมน
ประปา ยาว 233.00

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



39

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 ก่อสร้างถนนปูยางแอสฟัลท์ เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.05 เมตร  -  -  -  - 380,000    ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักการช่าง

ติกคอนกรีต ซอยสุขแก้ว สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 2.70-4.20 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร ยาว 137.00 ใช้ถนน

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 470.00
ตารางเมตร และฝา

ตะแกรงเหล็กพร้อม

ยกระดับฝารางระบาย

น้ า ค.ส.ล. จ านวน

24 ฝา ตามรูปแบบ
และรายการของเทศบาล

23 ก่อสร้างท่อบล็อกล าเหมือง เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง ท่อบล็อก ค.ส.ล.  -  -  -  - 3,800,000 ประชาชนมีความ ท าให้บ้านเรือนของ ส านักการช่าง

พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า บ้านเรือนของประชาชน ขนาด 1.20 x 1.20 พึงพอใจร้อยละ 80 ประชาชนไม่ได้รับความ

และท่อส่งน้ า ซอยทวดจริก x 1.00 เมตร ยาว เดือดร้อนจากปัญหา

ออก (ท้ายซอย) 95.00 เมตร และ น้ าท่วมขัง
ติดต้ังฝาตะแกรงเหล็ก

พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.

โดยติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า

และท่อส่งน้ า ยาวไม่

น้อยกว่า 150.00

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



40

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 ก่อสร้างบุกเบิกถนนซอย เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - บุกเบิกเกรดเกล่ีย  -  -  -  - 1,500,000  ประชาชนมีความ ประชาชนมีถนนใช้ ส านักการช่าง

สวนหลวงออก - ถนนพัฒนา ไว้สัญจรไปมาอย่างปลอด ถนนกว้าง 14.00 พึงพอใจร้อยละ 80 สัญจรไปมาอย่างปลอด

การคูขวาง ภัย เมตร ยาว 485.00 ภัย

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 6,790.00
ตารางเมตร 

 - ผิวจราจรหินคลุก

เกรดเกล่ียบดอัดเรียบ

ถนนกว้าง 12.00

เมตร ยาว 485.00
เมตร หนาไม่น้อยกว่า

0.20 เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

5,820.00 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



41

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 ก่อสร้างบานประตูระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง บานประตูระบายน้ า  -  -  -  - 200,000 ประชาชนมีความ ท าให้บ้านเรือนของ ส านักการช่าง

เปิด-ปิด (Flap Gate) บ้านเรือนของประชาชน แบบบาน Flap Gate พึงพอใจร้อยละ 80 ประชาชนไม่ได้รับความ

คลองป่าเหล้า บริเวณหลัง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า เดือดร้อนจากปัญหา

วัดโคกธาตุ 1.00 เมตร ยาวไม่ น้ าท่วมขัง

น้อยกว่า 1.00 เมตร
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

2.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและราย

การของเทศบาล

26 ก่อสร้างถนนปูยางแอสฟัลท์ เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.05 เมตร  -  -  -  - 495,000    ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักการช่าง

ติกคอนกรีต ซอยสระเรียง สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 5.70-7.40 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร ยาว 181.00 ใช้ถนน

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 1,125.00

ตารางเมตร และยก
ระดับฝาบ่อพักท่อ

ระบายน้ า จ านวน 24

ฝา พร้อมตีเส้นจราจร

ตามรูปแบบและราย

การของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



42

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

27 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร  -  -  -  - 7,500,000  ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักการช่าง

รางระบายน้ า ค.ส.ล. สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 4.00-8.00 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ซอยหัวหลาง เมตร ยาว 885.00 ใช้ถนน

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 5,207

ตารางเมตร และราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. (ด้าน

ทิศเหนือ) ภายในกว้าง

0.40 เมตร ยาว

250.00 เมตร และ

ฝาตะแกรงเหล็ก (ด้าน

ทิศใต้) พร้อยยกระดับ

ฝารางระบายน้ า จ านวน

17 ฝา และฝาตะแกรง

เหล็กพร้อมยกระดับ
ฝาบ่อพัก จ านวน 63

ฝา ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



43

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร  -  -  -  - 2,970,000  ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักการช่าง

ประตูขาว 2 สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 5.00 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ยาว 578.00 เมตร ใช้ถนน

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

2,842.00 ตาราง

เมตร พร้อมยกระดับ
ถนนและฝาบ่อพัก

ตามรูปแบบและราย

การของเทศบาล

29 ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติก เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.05 เมตร  -  -  -  - 3,590,720  ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักการช่าง

คอนกรีต ถนนกรแก้ว จาก สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 4.50-6.25 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ถนนรามราชท้ายน้ า ไปทาง เมตร ยาว 747.00 ใช้ถนน

ทิศใต้ถึงถนนประตูลอด เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 4,148.00

ตารางเมตร พร้อมยก
ระดับฝาบ่อพัก ตาม

รูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



44

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติก เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.05 เมตร  -  -  -  - 1,680,840  ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักการช่าง

คอนกรีต ถนนรามราชท้าย สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 6.35-11.50 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

น้ า จากถนนศรีธรรมโศก ไป เมตร ยาว 256.00 ใช้ถนน

ทางทิศตะวันออก ถึงถนน เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

กรแก้ว น้อยกว่า 1,831.00

ตารางเมตร ตามรูป
แบบและรายการของ

เทศบาล

31 ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติก เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.05 เมตร  -  -  -  - 460,320    ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักการช่าง

คอนกรีต ซอยอัศวรักษ์ 2 สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 4.00 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

จากถนนศรีธรรมโศก ไปทาง ยาว 137.00 เมตร ใช้ถนน

ทิศตะวันตกถึงหลังตลาด หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

ท่าม้า 548.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและราย
การของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



45

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

32 ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติก เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.05 เมตร  -  -  -  - 808,080    ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักการช่าง

คอนกรีต ซอยเทพราช จาก สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 5.50 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ถนนศรีธรรมโศก ไปทางทิศ ยาว 175.00 เมตร ใช้ถนน

ตะวันตก ถึงถนนราชด าเนิน หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

962.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและราย
การของเทศบาล

33 ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติก เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.05 เมตร  -  -  -  - 1,451,520  ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักการช่าง

คอนกรีต ซอยเหมืองน้ า สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 6.00-8.00 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

จากซอยศรีธรรมโศก 6 ไป เมตร ยาว 239.00 ใช้ถนน

ทางทิศเหนือ ถึงซอยบุญนา เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

รอบ น้อยกว่า 1,668.00

ตารางเมตร ตามรูป
แบบและรายการของ

เทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



46

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร  -  -  -  - 1,385,900  ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักการช่าง

รางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 4.50 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ประชุมพร 1 ยาว 94.00 เมตร ใช้ถนน

ถนนล าเหมืองไป หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

ทางทิศตะวันตก 423.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้ า 
ค.ส.ล. (ท้ังสองฝ่ัง)

ภายในกว้าง 0.40 

เมตร ยาว 196.00

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

35 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร  -  -  -  - 2,265,200  ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักการช่าง

ร่วมใจ จากถนนพัฒนาการ สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 3.00-3.70 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

คูขวาง ไปทางทิศตะวันตก เมตร ยาว 532.00 ใช้ถนน

ถึงถนนกรแก้ว เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 1,555.00

ตารางเมตร พร้อมยก

ระดับฝาบ่อพัก ตาม

รูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



47

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

36 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร  -  -  -  - 2,776,200  ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักการช่าง

มิตรสัมพันธ์ จากถนนพัฒนา สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 3.50-5.80 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

การคูขวาง ไปทางทิศตะวันตก เมตร ยาว 534.00 ใช้ถนน

ถึงถนนกรแก้ว เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 1,935.00

ตารางเมตร พร้อมยก
ระดับฝาบ่อพัก ตาม

รูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

37 ก่อสร้างเรียงหินขนาดใหญ่ เพ่ือป้องกันตล่ิงคลอง ขนาดกว้าง 3.00  -  -  -  - 495,000    ประชาชนมีความ ท าให้ตล่ิงคลองท่าวัง ส านักการช่าง

ริมตล่ิง บริเวณสุดซอยปากคู ท่าวังพังทลาย เมตร ยาว 33.00 พึงพอใจร้อยละ 80 ไม่พังทลาย

ทางเข้าโรงแรมโบอ้ิงแกรนด์ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 99.00

ตารางเมตร ตามรูป
แบบและรายการของ

เทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



48

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

38 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร  -  -  -  - 90,000       ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักการช่าง

วิบาก 1 สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 3.00-3.80 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร ยาว 33.00 ใช้ถนน

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 112.30

ตารางเมตร ตามรูป
แบบและรายการของ

เทศบาล

39 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.05 เมตร  -  -  -  - 700,000    ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักการช่าง

คอนกรีต ซอยทรัพย์เจริญ สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 5.00-7.35 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร ยาว 192.00 ใช้ถนน

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 1,175.15 

ตารางเมตร ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



49

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

40 ก่อสร้างบานประตูระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง บานประตูระบายน้ า  -  -  -  - 500,000 ประชาชนมีความ ท าให้บ้านเรือนของ ส านักการช่าง

เปิด-ปิด (Flap Gate) บ้านเรือนของประชาชน แบบบาน Flap Gate พึงพอใจร้อยละ 80 ประชาชนไม่ได้รับความ

คลองท่าวัง บริเวณท้ายซอย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า เดือดร้อนจากปัญหา

ตันภาษี 1.00 เมตร ยาวไม่ น้ าท่วมขัง

น้อยกว่า 1.00 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
2.00 ตารางเมตร

จ านวน 2 บาน

ตามรูปแบบและราย

การของเทศบาล

41 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร  -  -  -  - 330,000    ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักการช่าง

ท้ายซอยราชนิคม 7 สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 8.00 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ยาว 52.00 เมตร ใช้ถนน

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

416.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและราย
การของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



50

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

42 ยกระดับฝารางระบายน้ า เพ่ือความปลอดภัยในการ ยกระดับฝารางระบาย  -  -  -  - 370,000    ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักการช่าง

ค.ส.ล. ด้านทิศเหนือและ สัญจรไปมาของประชาชน น้ า ค.ส.ล. กว้าง 0.65 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ทิศใต้ ถนนท่าวัง เมตร ยาว 310.00 ใช้ถนน

 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 201.50

ตารางเมตร ตามรูป
แบบและรายการของ

เทศบาล

43 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.05 เมตร  -  -  -  - 1,736,000  ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักการช่าง

คอนกรีต ถนนมะขามชุม สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 6.60-8.30 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร ยาว 382.00 ใช้ถนน

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 2,696.00

ตารางเมตร พร้อมยก
ระดับฝารางระบายน้ า

ค.ส.ล. และฝาบ่อพัก

ตามรูปแบบและราย

การของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



51

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

44 ก่อสร้างลานกีฬา ค.ส.ล. เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ี ลาน ค.ส.ล. หนา  -  -  -  - 700,000    ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนมี ส านักการช่าง

ชุมชนป่าโล่ง บริเวณริมคลอง ส าหรับออกก าลังกาย 0.15 เมตร กว้าง พึงพอใจร้อยละ 80 สถานท่ีส าหรับออก

สะพานหมอไหว 24.00 เมตร ยาว ก าลังกาย

32.00 เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

577.00 ตารางเมตร
ตามรูปแบบและราย

การของเทศบาล

45 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร  -  -  -  - 1,060,000  ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักการช่าง

รางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 5.00 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ไม่มีช่ือ บริเวณหลังซอย ยาว 100.00 เมตร ใช้ถนน

อ านวยสุข 24 ทางทิศใต้ หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

เช่ือมถนนล าเหมือง ด้านทิศ 500.00 ตารางเมตร

ตะวันตก และรางระบายน้ า 
ค.ส.ล. ภายในกว้าง

0.40 เมตร ยาว

140.00 เมตร

ตามรูปแบบและราย

การของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



52

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

46 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร  -  -  -  - 516,840    ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักการช่าง

รางระบายน้ า ค.ส.ล. ท้าย สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 4.50 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ซอยนิชารัตน์ ยาว 59.00 เมตร ใช้ถนน

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

265.50 ตารางเมตร

และรางระบายน้ า 
ค.ส.ล. ภายในกว้าง

0.40 เมตร ยาว

59.00 เมตร ตามรูป

แบบและรายการของ

เทศบาล

47 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร  -  -  -  - 364,000    ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักการช่าง

เหมพงศ์ดารา สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 3.00 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ยาว 125.00 เมตร ใช้ถนน
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

364.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและราย

การของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



53

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

48 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร  -  -  -  - 367,000    ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักการช่าง

ต้นหว้า 2 สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 2.50-3.40 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร ยาว 128.00 ใช้ถนน

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 367.00

ตารางเมตร ตามรูป
แบบและรายการของ

เทศบาล

49 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร  -  -  -  - 650,000    ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักการช่าง

รางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 5.00 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ข้างโรงเรียนทวดทอง ยาว 50.00 เมตร ใช้ถนน

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

250.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้ า 
ค.ส.ล. (ท้ัง 2 ฝ่ัง)

ภายในกว้าง 0.40

เมตร ยาว 100.00

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



54

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

50 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร  -  -  -  - 800,000    ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักการช่าง

โต๊ะครู สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 2.00-3.00 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร ยาว 290.00 ใช้ถนน

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 780.00

ตารางเมตร ตามรูป
แบบและรายการของ

เทศบาล

51 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร  -  -  -  - 2,355,000  ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักการช่าง

รางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 3.00-5.00 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

สันติธรรม เมตร ยาว 280.00 ใช้ถนน

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 1,235.00

ตารางเมตร และราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. ภาย

ในกว้าง 0.40 เมตร

ยาว 280.00 เมตร

ตามรูปแบบและราย

การของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



55

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

52 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร  -  -  -  - 470,000    ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักการช่าง

รางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 5.00 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ประชาอุทิศ แยก 1 ยาว 50.00 เมตร ใช้ถนน

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

250.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้ า
ค.ส.ล. (ฝ่ังทิศเหนือ)

ภายในกว้าง 0.40

เมตร ยาว 55.00

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

53 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร  -  -  -  - 755,000    ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักการช่าง

รางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 5.00 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ประชาอุทิศ แยก 3 ยาว 55.00 เมตร ใช้ถนน

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

275.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้ า
ค.ส.ล. (ท้ัง 2 ฝ่ัง)

ภายในกว้าง 0.40

เมตร ยาว 120.00

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



56

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

54 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร  -  -  -  - 1,205,000  ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักการช่าง

ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 2.60-3.00 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ม่ิงมงคล แยก 1 เมตร ยาว 155.00 ใช้ถนน

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 415.00

ตารางเมตร และท่อ
ระบายน้ า ค.ส.ล.

เส้นผ่าศูนย์กลาง

0.40 เมตร พร้อม

บ่อพัก ค.ส.ล. และ

ฝาเหล็กรังผ้ึงทุกระยะ

10.00 เมตร ยาว

153.00 เมตร

ตามรูปแบบและราย

การของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



57

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

55 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร  -  -  -  - 337,000    ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักการช่าง

ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 3.50 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

คลองห้วย แยก 1 ยาว 39.00 เมตร ใช้ถนน

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

132.00 ตารางเมตร

และท่อระบายน้ า
ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง

0.40 เมตร พร้อม

บ่อพัก ค.ส.ล. และ

ฝาเหล็กรังผ้ึงทุกระยะ

10.00 เมตร ยาว

41.00 เมตร ตาม

รูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



58

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

56 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร  -  -  -  - 1,165,000  ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักการช่าง

ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 4.00 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

โภคนิเวศน์ 4 ยาว 128.00 เมตร ใช้ถนน

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

500.00 ตารางเมตร

และท่อระบายน้ า 
ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง

0.40 เมตร พร้อม

บ่อพัก ค.ส.ล. และ

ฝาเหล็กรังผ้ึงทุกระยะ

10.00 เมตร ยาว

133.00 เมตร ตาม

รูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



59

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

57 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร  -  -  -  - 2,292,000  ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักการช่าง

ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 4.50 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ประชาพัฒนา แยก 1 ยาวไม่น้อยกว่า ใช้ถนน

216.00 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

972.00 ตารางเมตร

เมตร และท่อระบายน้ า

ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง

1.00 เมตร พร้อม

บ่อพัก ค.ส.ล. และ

ฝาเหล็กรังผ้ึงทุกระยะ

10.00 เมตร ยาว

264.00 เมตร ตาม

รูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



60

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

58 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพ่ือความปลอดภัยในการ สาย A  -  -  -  - 2,010,000  ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักการช่าง

รางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน ถนนหนา 0.15 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เบญจม กว้าง 4.00 เมตร ยาว ใช้ถนน

110.00 เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

440.00 ตารางเมตร
และรางระบายน้ า

ค.ส.ล. ภายในกว้าง

0.40 เมตร (ท้ัง 2 ฝ่ัง)

ยาว 220.00 เมตร

สาย B

ถนนหนา 0.15 เมตร

กว้าง 4.00 เมตร ยาว

33.00 เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

132.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้ า

ค.ส.ล. ภายในกว้าง

0.40 เมตร (ท้ัง 2 ฝ่ัง)

ยาว 66.00 เมตร

ตามรูปแบบและราย

การของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



61

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

59 ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติก เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.05 เมตร  -  -  -  - 800,000    ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักการช่าง

คอนกรีต ซอยตลาดแม่พยอม สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 4.50-7.00 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร ยาว 340.00 ใช้ถนน

เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 1,943.00

ตารางเมตร ตามรูป
แบบและรายการของ

เทศบาล

60 ก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ า เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด ฝาปิดรางระบายน้ า  -  -  -  - 250,000    ประชาชนมีความ ท าให้ป้องกันอุบัติเหตุ ส านักการช่าง

รูปตัวยู คลองอิฐ บริเวณด้าน อุบัติเหตุจากการตกลงไป กว้าง 1.50-1.90 พึงพอใจร้อยละ 80 จากการตกลงไปใน

ทิศตะวันออกของศาลาชุมชน ในรางระบายน้ า เมตร ยาว 124.00 รางระบายน้ า

ตลาดหัวอิฐ (ต่อจากของเดิม) เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 224.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและราย

การของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



62

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

61 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร  -  -  -  - 2,880,000  ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักการช่าง

ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 4.00 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ทุ่งจีน 2 ยาว 323.00 เมตร ใช้ถนน

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

1,260.00 ตาราง

เมตร และท่อระบายน้ า

ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง

0.40 เมตร พร้อม

บ่อพัก ค.ส.ล. และ

ฝาเหล็กรังผ้ึงทุกระยะ

10.00 เมตร ยาว

324.00 เมตร ตาม

รูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



63

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

62 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร  -  -  -  - 1,175,000  ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักการช่าง

ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 3.00 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ทุ่งข่า 10 ยาว 147.00 เมตร ใช้ถนน

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

425.00 ตารางเมตร

และท่อระบายน้ า
ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง

0.40 เมตร พร้อม

บ่อพัก ค.ส.ล. และ

ฝาเหล็กรังผ้ึงทุกระยะ

10.00 เมตร ยาว

150.00 เมตร ตาม

รูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



64

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

63 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง ท่อลอดเหล่ียม ค.ส.ล.  -  -  -  - 450,000 ประชาชนมีความ ท าให้บ้านเรือนของ ส านักการช่าง

ข้ามถนนทางเข้าหมู่บ้าน บ้านเรือนของประชาชน ขนาด 1.20x1.20x พึงพอใจร้อยละ 80 ประชาชนไม่ได้รับความ

เคหะเอ้ืออาทรสะพานยาว 1.00 เมตร ยาวไม่ เดือดร้อนจากปัญหา

น้อยกว่า 20.00 น้ าท่วมขัง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

64 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร  -  -  -  - 2,830,000  ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักการช่าง

ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 5.00-7.00 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

จิตรโอวาท (ต่อจากของเดิม) เมตร ยาว 200.00 ใช้ถนน

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 1,130.00

ตารางเมตร และท่อ

ระบายน้ า ค.ส.ล.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80

เมตร พร้อมบ่อพัก

ค.ส.ล. และฝาเหล็ก

รังผ้ึงทุกระยะ 10.00

เมตร ยาว 200.00

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



65

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

65 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร  -  -  -  - 640,000    ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักการช่าง

ท้ายซอยไทยสมุทร (ต่อจาก สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 4.00 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ถนนเดิม) ยาว 160.00 เมตร ใช้ถนน

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

640.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและราย

การของเทศบาล

66 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร  -  -  -  - 755,000    ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักการช่าง

ชุมแสง จากถนนกะโรม ไป สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 3.00-5.00 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ทางทิศใต้ ถึงซอยชุมแสง เมตร ยาว 227.00 ใช้ถนน

แยก 3 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 755.00

ตารางเมตร ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

67 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพ่ือความปลอดภัยในการ สาย A  -  -  -  - 3,300,000  ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักการช่าง

ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน ถนนหนา 0.15 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

กิจวิบูลย์ กว้าง 4.00 เมตร ใช้ถนน

ยาว 180.00 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

700.00 ตารางเมตร

และท่อระบายน้ า ค.ส.ล.

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40

เมตร พร้อมบ่อพัก

ค.ส.ล. และฝาเหล็ก

รังผ้ึงทุกระยะ 10.00

เมตร ยาว 180.00

เมตร

สาย B

ถนนหนา 0.15 เมตร

กว้าง 4.00 เมตร ยาว

185 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 702.00

ตารางเมตร และท่อ

ระบายน้ า ค.ส.ล. เส้นผ่า

ศูนย์กลาง 0.40 เมตร

พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ฝาเหล็กรังผ้ึงทุกระยะ

10.00 เมตร ยาว 

185.00 เมตร ตาม

รูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

68 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร  -  -  -  - 844,600    ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักการช่าง

รางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 3.00 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ปรางเพชร แยก 1 ยาว 103.00 เมตร ใช้ถนน

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

309.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้ า 

ค.ส.ล. ภายในกว้าง
0.40 เมตร ยาว

103.00 เมตร ตาม

รูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ท่ี โครงการ



68

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

69 ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติก เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.05 เมตร  -  -  -  - 1,720,000  ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักการช่าง

คอนกรีต ซอยรวมแพทย์ สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 3.00-7.80 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

จากถนนกะโรม ไปทางทิศ เมตร ยาว 775.00 ใช้ถนน

เหนือ เล้ียวขวาไป ซอยรวม เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

แพทย์ 3 ถึงท่อลอดเหล่ียม น้อยกว่า 3,840.00

คลองอิฐ ตารางเมตร ตามรูป

แบบและรายการของ

เทศบาล

70 ปรับปรุงขอบตล่ิงหมู่เกาะ เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วม ขุดแต่งขอบตล่ิง  -  -  -  - 500,000    ประชาชนมีความ ท าให้ระบายน้ าไม่ให้ ส านักการช่าง

ส าราญ ในสวนสมเด็จพระ ขังในสวนสมเด็จพระศรี จ านวน 4 เกาะ พึงพอใจร้อยละ 80 ท่วมขังในสวนสมเด็จ

ศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) นครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ความยาวขอบตล่ิง พระศรีนครินทร์ 84

ไม่น้อยกว่า (ทุ่งท่าลาด)
1,040.00 เมตร

ตามรูปแบบและราย

การของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



69

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

71 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพ่ือความปลอดภัยใน ถนนหนา 0.15 เมตร  -  -  -  - 5,000,000  ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนมีความ ส านักการช่าง

ประตูระบายน้ า พร้อมวาง การสัญจรไปมา ของ กว้าง 6.00 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ปลอดภัยในการใช้

ท่อ ค.ส.ล. บริเวณสันเข่ือน ประชาชน และเพ่ือ ยาว 620.00 เมตร ถนนและท าให้มีความ

ทิศตะวันออกจากอ่างเก็บ ระบายน้ าไม่ให้ท่วม หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย สะดวกในการระบาย

น้ า ถึงสะพานทางเข้าสวน ขังในสวนสมเด็จพระศรี กว่า 3,720.00 น้ าไม่ให้ท่วมขังในสวน

สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ตารางเมตร และ สมเด็จพระศรีนครินทร์

84 (ทุ่งท่าลาด) ด้านหลัง ประตูน้ าแบบบาน 84 (ทุ่งท่าลาด)

สนามกีฬาฯ เล่ือน ชนิดรับน้ า 2

ทาง ขนาดไม่น้อย

กว่า 1.00x1.00

เมตร จ านวน 2 บาน  

พร้อมวางท่อระบาย
น้ า ค.ส.ล. เส้นผ่า

ศูนย์กลางไม่น้อย

กว่า 1.00 เมตร

ยาว 15.00 เมตร

จ านวน 2 แถว ตาม

รูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



70

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

72 ก่อสร้างราวเหล็กลูกฟูก เพ่ือความปลอดภัยในการ ราวเหล็กลูกฟูก การ์ด  -  -  -  - 500,000    ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักการช่าง

การ์ดเรล (Guard-rall) สัญจรไปมาของประชาชน เรล (Guard-rall) พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

บริเวณถนน ริมสระน้ า ใน หนาไม่น้อยกว่า ใช้ถนน

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 2.50 มิลลิเมตร ยาว

84 (ทุ่งท่าลาด) 200.00 เมตร

ตามรูปแบบและราย

การของเทศบาล

73 ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง ท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  -  -  -  - 1,340,000 ประชาชนมีความ ท าให้บ้านเรือนของ ส านักการช่าง

ซอยป่าไม้ 4 ถึงถนน บ้านเรือนของประชาชน เส้นผ่าศูนย์กลางไม่ พึงพอใจร้อยละ 80 ประชาชนไม่ได้รับความ

ราชนิคม น้อยกว่า 1.00 เมตร เดือดร้อนจากปัญหา

ยาว 110.00 เมตร น้ าท่วมขัง

พร้อมบ่อพัก ตาม
รูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

รวม 73 โครงการ  -  -  -  -  -  333,320,220  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



71

แบบ ผ.02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.3 แผนงานการพาณิชย์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝึกอบรมสัมมนาบุคลากร -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ จัดอบรมสัมมนาบุคลากร 200,000 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีศักยภาพ ส านักการประปา

และศึกษาดูงาน ปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน จ านวน เก่ียวกับงานและสามารถ ในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน
ให้มีประสิทธิภาพ 50 คน น ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ -ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
- เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ิมข้ึน 80 % มีความรู้ ความเข้าใจในงาน

เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ท่ีปฏิบัติจากการแลกเปล่ียน

จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ประสบการณ์
-เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้

เก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน

รวม 1 โครงการ  -  -  -  -  -  200,000  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที ่10

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคน  ชมุชนและสังคมให้น่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่  4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4 การพัฒนาคน  ชมุชน  และสังคมให้น่าอยู่  เขม้แขง็  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดต้ังและฝึกอบรม ๑.เพ่ือให้สมาชิกมีความรู้ ฝึกอบรมอปพร. จ านวน  -  -  -  - 200,000 อปพร.มีความรู้ ๑.อปพร.มีความพร้อม ส านักปลัดเทศบาล

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย มีความสามารถท่ีเหมาะสม ๓๐๐ คน และจัดต้ัง ความสามารถในการ ในการปฏิบัติงาน
พลเรือน ในการน าไปใช้ปฏิบัติงาน ศูนย์พร้อมเคร่ืองมือ ปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน ๒.การปฏิบัติงานมี

๒.สร้างความเข้มแข็งให้ และอุปกรณ์ส าหรับ ร้อยละ ๙๐ ประสิทธิภาพ
กับศูนย์ อปพร.เทศบาล ฝึกอบรม

2 ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน จัดฝึกอบรมอาสาสมัคร  -  -  -  - 500,000 ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้า ท าให้ประชาชนได้มี ส านักปลัดเทศบาล

สาธารณภัยในชุมชน ได้รู้จักป้องกันสาธารณภัย ป้องกันสาธารณภัย รับการอบรมมีความรู้ ความรู้เก่ียวกับการ
และช่วยเหลือตนเองด้าน ในชุมชน ประมาณ ความเข้าใจเก่ียวกับ ป้องกันสาธารณภัย
การป้องกันสาธารณภัย ๕๐๐ คน การป้องกันบรรเทา ต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ในชุมชน สาธารณภัย ในชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต    

2. บัญชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ฉบับที ่10

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



73

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 ต้ังจุดบริการด้านความ เพ่ือสร้างความปลอดภัย ๑.ต้ังจุดบริการด้าน  -  -  -  - 140,000 ร้อยละ ๙๐ สามารถ ๑.ช่วยลดความเส่ียง ส านักปลัดเทศบาล

ปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาล ในชีวิตและทรัพย์สินของ ความปลอดภัยทางถนน อ านวยความสะดวก ต่อการเกิดอุบัติเหตุ

ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ดังน้ี รักษาความปลอดภัย ทางถนนในช่วงเทศกาล

ช่วงเทศกาลต่างๆ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ในช่วง ๗ วันอันตราย ต่างๆ เป็นการลดความ

๑จุดๆ ละ ๕ วัน และท าให้อัตราการ สูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนแก่

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เสียชีวิตเท่ากับศูนย์ ร่างกายชีวิตและทรัพย์

๑จุดๆ ละ ๕ วัน หรือไม่มีการเสียชีวิต สินของประชาชน

ช่วงเทศกาลเดือนสิบ

๑ จุดๆ ละ ๕ วัน

4 โครงการจัดต้ังชุดปฏิบัติการ 1. เพ่ือจัดต้ังชุดปฏิบัติการ จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติ  -  -  -  - 399,500 ๑.เจ้าหน้าท่ีฝ่ายป้องกัน 1. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายป้องกัน ส านักปลัดเทศบาล

ดับเพลิงและกู้ภัยข้ันสูง ดับเพลิงและกู้ภัยข้ันสูงของ การดับเพลิงและกู้ภัย มีความรู้ ทักษะ ในการ มีขีดความสามารถในการ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประมาณ 40 คน ปฏิบัติงานดับเพลิงและ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ ขีดความ จ านวน 3 วัน และ กู้ภัยมากข้ึน 2. ประชาชนมีสวัสดิภาพ

สามารถของเจ้าหน้าท่ีฝ่าย ศึกษาดูงาน ๒. สร้างความสัมพันธ์ ความปลอดภัยในชีวิต

ป้องกันและบรรเทา อันดีให้กับบุคลากร และทรัพย์สินมากข้ึน

สาธารณภัยในการปฏิบัติงาน ในองค์กร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการทัศนศึกษาดูงาน 1. เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีได้ เจ้าหน้าท่ี  -  -  -  - 500,000 - ร้อยละ 90 เจ้าหน้าท่ีฝ่าย ส านักปลัดเทศบาล

และเพ่ิมประสิทธิภาพ ศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีต่างๆ ฝ่ายรักษาความสงบ เจ้าหน้าท่ีได้มีความรู้ รักษาความสงบ
ในการท างานของ ท่ีเก่ียวข้องกับการท างาน ทัศนศึกษาดูงาน ความเข้าใจใหม่ๆ น าความรู้ความเข้าใจ
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายรักษาความสงบ ของฝ่ายรักษาความสงบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานด้าน ท่ีได้จากการ

2. เพ่ือแลกเปล่ียน ในการท างาน การรักษาความสงบ ทัศนศึกษาดูงาน 

ประสบการณ์การท างาน และน ามาใช้ - ร้อยละ 90 มาเพ่ิมประสิทธิภาพ

ของแต่ละหน่วยงาน ให้เกิดประโยชน์ เจ้าหน้าท่ีสามารถ ในการปฏิบัติงาน

3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ต่อเทศบาล เพ่ิมประสิทธิภาพ และน ามาใช้ให้เกิด

ในการท างาน และน ามาใช้ ในการท างาน ประโยชน์ต่อเทศบาล

ให้เกิดประโยชน์ต่อเทศบาล

รวม 5 โครงการ  -  -  -  -  -  1,739,500  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4 การพัฒนาคน  ชมุชน  และสังคมให้น่าอยู่  เขม้แขง็  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.3 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการห้องสมุดดิจิตอล 1.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ติดต้ังระบบห้องสมุด    150,000 150,000 นักเรียนและครู 1.นักเรียนมีแหล่ง โรงเรียนเทศบาล

ออนไลน์ สามารถเรียนรู้และค้นคว้า ดิจิตอลออนไลน์ ร้อยละ 90 มีความ เรียนรู้และค้นคว้าข้อมูล วัดใหญ่

ข้อมูลท่ีต้องการได้สะดวก ประกอบด้วย พึงพอใจ ได้ทุกท่ีทุกเวลา

2.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน 1.Application เพ่ือใช้ 2.ครูจัดรูปแบบการเรียน

อ่านหนังสือมากข้ึน งานส าหรับระบบ IOS การสอนในรูปแบบ

3.ครูสามารถสร้าง E-Book 2.Application เพ่ือใช้ E-Book

เพ่ือใช้ในการจัดการเรียน งานส าหรับระบบ 

การสอน Android

3.Software เพ่ือใช้

งานส าหรับระบบ

ปฏิบัติการ Window

2. บัญชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ฉบับที ่10

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการสงเคราะห์ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนผู้ด้อย จัดการศึกษานอกระบบ    600,000 600,000 จ านวนเด็กและ เด็กและเยาวชน ส านักการศึกษา

เด็กยากไร้ในชุมชนและ โอกาสทางการศึกษาได้แก่ และตามอัธยาศัยให้แก่ เยาวชนท่ีอาศัยอยู่ใน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ

เด็กเร่ร่อน เด็กยากจนเด็กท่ีถูกทอดท้ิง เด็กด้อยโอกาสกลุ่มเด็ก เขตเทศบาลนคร ได้รับความรู้ตาม

เด็กก าพร้า เด็กเร่ร่อนและ ยากไร้ในชุมชนเด็ก นครศรีธรรมราช ศักยภาพมีคุณภาพชีวิต

เด็กพิการมีความบกพร่อง เร่ร่อนและกลุ่มผู้พิการ ท่ีดี

ทางการเรียนรู้ ทางสติปัญญาท่ีอาศัยอยู่ในเขต

ทางการพูด ภาษาและ เทศบาลนครนครศรี

อารมณ์ได้รับการศึกษา ธรรมราช

นอกระบบและตามอัธยาศัย

ตามศักยภาพ

รวม 2 โครงการ  -  -  -  -  - 750,000 750,000  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4 การพัฒนาคน  ชมุชน  และสังคมให้น่าอยู่  เขม้แขง็  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา เพ่ือส่งเสริมศักยภาพคุณค่า ผู้สูงอายุภูมิปัญญา  -  -  - 100,000 100,000 มีการถ่ายทอดและ ผู้สูงอายุได้รับการ กองสวัสดิการ

ผู้สูงอายุ ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุให้ เด็ก เยาวชน และ เรียนรู้ภูมิปัญญา ส่งเสริมศักยภาพด้าน สังคม
ลูกหลานและคนในสังคม ประชาชน ในเขต อย่างน้อย 1 สาขา การถ่ายทอดภูมิปัญญา
ได้เรียนรู้ พร้อมท้ังอนุรักษ์ เทศบาลนครนครศรี ให้เด็ก เยาวชน และ
ภูมิปัญญาให้คงอยู่ ธรรมราช ประชาชนได้เรียนรู้

๒ โครงการซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมท่ีอยู่ เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูง  -  -  - 150,000 150,000 ร้อยละ 90 ของผู้ท่ีย่ืน ผู้ท่ีประสบปัญหาได้รับ กองสวัสดิการ

ส าหรับผู้ด้อยโอกาสและผู้ อาศัยของผู้ด้อยโอกาสและ อายุท่ีด้อยโอกาส ขอรับความช่วยเหลือ การปรับปรุงซ่อมแซม สังคม

ยากไร้ในชุมชน ผู้ยากไร้ ให้มีความม่ันคง ประสบปัญหาเร่ืองท่ี ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยได้ ท่ีอยู่อาศัยให้มีความม่ัน

เหมาะสมและปลอดภัยใน อยู่อาศัยช ารุดทรุดโทรม รับการช่วยเหลือ คงแข็งแรงเหมาะสม

ชีวิต มีความเป็นอยู่ท่ียาก มีความปลอดภัยในชีวิต

ล าบาก จ านวน 5

หลัง/ปี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ฉบับที ่10

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต    
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓ โครงการอบรมและฟ้ืนฟู  - เพ่ือให้คนพิการและ จัดอบรมให้ความรู้แก่  -  -  - 60,000 60,000 คนพิการและผู้ดูแล  - คนพิการและผู้ดูแล กองสวัสดิการ

ศักยภาพในการประกอบ ผู้ดูแลคนพิการได้เข้าถึง คนพิการและผู้ดูแล คนพิการได้มีทางเลือก คนพิการได้เข้าถึงสิทธิ สังคม

อาชีพของคนพิการและผู้ดู สิทธิตาม พรบ.ส่งเสริมและ คนพิการด้านการส่ง ในการประกอบอาชีพ ตาม พรบ.ส่งเสริมและ

แลคนพิการในชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เสริมการประกอบอาชีพ ตามท่ีถนัดและเหมาะ พัฒนาคุณภาพชีวิต

พ.ศ.2550 จ านวน 2 รุ่นๆละ 20 สม คนพิการ พ.ศ.2550

 - เพ่ือให้คนพิการและ คน  - คนพิการและผู้ดูแล

ผู้ดูแลคนพิการได้มีทางเลือก คนพิการได้มีทางเลือก

ในการประกอบอาชีพตาม ในการประกอบอาชีพ

ท่ีถนัดและเหมาะสม ตามท่ีถนัดและเหมาะสม

 - เพ่ือฟ้ืนฟูศักยภาพใน  - คนพิการและผู้ดูแล

การประกอบอาชีพ แบ่งเบา ได้รับการฟ้ืนฟูศักยภาพ

ภาระภายในครอบครัว ในการประกอบอาชีพ

 - เพ่ือส่งเสริมให้คนพิการ แบ่งเบาภาระภายใน

และผู้ดูแลคนพิการได้มี ครอบครัว

ส่วนร่วมในสังคม เกิดการ  - คนพิการและผู้ดูแล

รวมกลุ่ม การสร้างเครือข่าย คนพิการได้มีส่วนร่วม

คนพิการ ในสังคม เกิดการรวม

กลุ่ม การสร้างเครือข่าย

คนพิการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการอบรมอาสาสมัคร  - เพ่ือจัดให้มีอาสาสมัคร อาสาสมัครบริบาลผู้สูง  -  -  - 200,000 200,000 ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึง ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง กองสวัสดิการ

บริบาลผู้สูงอายุ เทศบาลนคร บริบาลผู้สูงอายุ เป็นผู้สนับ อายุในเขตเทศบาลนคร พิงระยะยาวได้รับการ ระยะยาวได้รับการดู สังคม

นครศรีธรรมราช สนุนการปฏิบัติหน้าท่ีใน นครศรีธรรมราชไม่ต่ า ดูแลจากอาสาสมัครฯ แลจากอาสาสมัครฯ

การดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ กว่า 60 คน ท่ีมีการร้องขอร้อยละ ทุกราย

พ่ึงพิง 60

 - เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับ

สนุนคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในเขตเทศบาล

นครนครศรีธรรมราช

รวม 4 โครงการ  -  -  -  -  - 510,000 510,000  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4 การพัฒนาคน  ชมุชน  และสังคมให้น่าอยู่  เขม้แขง็  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก  - เพ่ือสร้างผู้น าเด็กและ  - จัดกิจกรรม จ านวน  -  -  - 600,000 600,000 ร้อยละ 60 ของ  - มีผู้น าเด็กและเยาวชน กองสวัสดิการ

และเยาวชนพันธ์ุใหม่ในเขต เยาวชนในการต่อต้านและ 3 กิจกรรม เยาวชนห่างไกลยาเสพ ในการต่อต้านและป้อง สังคม

เทศบาล ป้องกันการแพร่ระบาดของ 1) กิจกรรมเด็ก เยาว ติด และสามารถใช้พ้ืน กันการแพร่ระบาดของ

ยาเสพติด ชนพันธ์ุใหม่ ต้านภัย ท่ีในการแสดงออกถึง ยาเสพติดในชุมชน

 - เพ่ือเปิดพ้ืนท่ีให้เด็กและ ยาเสพติด ศักยภาพอย่างสร้าง  - เด็กและเยาวชนได้

เยาวชนได้แสดงศักยภาพ 2) กิจกรรมเพ่ิมพ้ืนท่ี สรรค์ รวมท้ังมีจิตอาสา แสดงถึงศักยภาพของ

ของตนเองอย่างสร้างสรรค์ สร้างสรรค์ เยาวชนพันธ์ุ ในการท ากิจกรรมต่างๆ ตนเองอย่างสร้างสรรค์

ทางด้านวิชาการ ศิลปะ ใหม่ ในการช่วยเหลือสังคม ในด้านต่างๆ

ดนตรี งานฝีมือและอ่ืนๆ 3) กิจกรรมจิตอาสา  - เด็กและเยาวชน

 - เพ่ือให้เด็กและเยาวชน ช่วยเหลือสังคมและ บ าเพ็ญตนเป็นประโยชน์

บ าเพ็ญประโยชน์แก่ส่วน กิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง แก่ส่วนรวมและใช้เวลา

รวม และใช้เวลาว่างให้เกิด ว่างให้เกิดประโยชน์

ประโยชน์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ฉบับที ่10

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต    
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒ โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน - เพ่ือเป็นศูนย์กลางรวบ  - ศูนย์กลางข้อมูล  -  -  - 300,000 300,000 มีศูนย์การเรียนรู้ ประชาชนได้เข้าใช้ กองสวัสดิการ

รวมข้อมูลข่าวสารความรู้ ข่าวสารความรู้และ ชุมชนในเขตเทศบาลฯ ประโยชน์ในศูนย์การ สังคม

และสารสนเทศท่ีเป็นประ สารสนเทศ จ านวน 1 ศูนย์ เรียนรู้ชุมชน น าไปสู่

โยชน์ต่อประชาชน  - ศูนย์ฝึกอบรมและ ความร่วมมือในการ

 - เพ่ือเป็นศูนย์ฝึกอบรม พัฒนาอาชีพส าหรับ พัฒนาตนเองและชุมชน

ด้านอาชีพและแหล่งเสริม ประชาชนในเขต อย่างย่ังยืน

สร้างกิจกรรมการเรียนรู้อ่ืนๆ เทศบาลฯ

ท่ีสอดคล้องกับความต้องการ  - ศูนย์กลางส าหรับ

ของประชาชน ด าเนินกิจกรรมต่างๆ

 - เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการ ของชุมชน

ด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีก่อ

ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน

3 โครงการจัดต้ังชุมชนและ  - จัดต้ังชุมชนย่อย จัดต้ังชุมชนย่อยและ  -  -  - 460,000 460,000 จัดต้ังชุมชนย่อยและ  - สร้างระบอบประชา กองสวัสดิการ

เลือกกรรมการชุมชนในเขต  - ประชุมเลือกกรรมการ ประชุมเลือกกรรมการ ประชุมเลือกกรรมการ ธิปไตยในชุมชน สังคม

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชุมชน ชุมชนในเขตเทศบาล ชุมชนได้ 100%  - ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาชุมชนและ

ท้องถ่ิน

 - ประชาชนมีส่วนร่วม

แก้ไขปัญหา โครงสร้าง

ต่างๆ ในชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการเสริมสร้างความเข้ม  - ประชาชนมีส่วนร่วมใน ชุมชนในเขตเทศบาล  -  -  - 2,720,000 2,720,000 ปัญหาในชุมชนร้อยละ  - ชุมชนรู้หลักบริหาร กองสวัสดิการ

แข็งในชุมชน การพัฒนาชุมชน ทุกชุมชน 60 สามารถแก้ไขและ จัดการโครงการ/กิจกรรม สังคม

 - ชุมชนคิดแผนงาน ตอบสนองความต้อง ด้วยชุมชนเอง

โครงการท่ีตอบสนองและ การได้  - ชุมชนเข้มแข็งอย่าง

แก้ไขปัญหาด้วยชุมชนเอง ย่ังยืน

 - สนับสนุนค่าใช้จ่าย วัสดุ  - ชุมชนแก้ไขปัญหา

อุปกรณ์ ต่างๆ ด้วยชุมชนเอง

รวม 4 โครงการ  -  -  -  -  - 4,080,000 4,080,000  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4 การพัฒนาคน  ชมุชน  และสังคมให้น่าอยู่  เขม้แขง็  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดส่งนักกีฬา เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนใน ครูและนักเรียนใน     500,000 นักเรียนและครู นักเรียนในโรงเรียนสังกัด ส านักการศึกษา

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โรงเรียนสังกัดเทศบาลได้มี โรงเรียนสังกัด ทน.นศ ร้อยละ 80 ได้ ทน.นศ.มีโอกาสได้

กับหน่วยงานอ่ืน โอกาสเล่นกีฬาและแข่งขัน ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน แสดงออกในเชิงกีฬา

กีฬาอย่างท่ัวถึงและเห็น กับหน่วยงานอ่ืน เป็นตัวอย่างท่ีดีได้ท า

คุณค่าของการกีฬา กิจกรรมร่วมกันและสร้าง

ความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน

รวม 1 โครงการ  -  -  -  -  -  - 500,000  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ฉบับที ่10

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต    
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4 การพัฒนาคน  ชมุชน  และสังคมให้น่าอยู่  เขม้แขง็  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง เพ่ือความสะดวกส าหรับ ก่อสร้างอาคารสถานี - - - - 5,000,000 ร้อยละ 90 มีพ้ืนท่ี อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน ส านักปลัดเทศบาล

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าท่ีป้องกันในการ ดับเพลิงเทศบาลนคร ส าหรับจอดรถดับเพลิง สถานีดับเพลิงเทศบาล

ค.ส.ล. 2 ช้ัน เตรียมความพร้อมในการ นครศรีธรรมราช ค.ส.ล. และเจ้าหน้าท่ีในการ นครนครศรีธรรมราช

ป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ 2 ช้ัน กว้างไม่น้อยกว่า เตรียมความพร้อมใน พ้ืนท่ีส าหรับจอดรถ

อย่างรวดเร็ว เม่ือมี 9.00 เมตร ยาว การป้องกันและแก้ไข ดับเพลิงและเจ้าหน้าท่ี

สาธารณภัยเกิดข้ึน มีพ้ืนท่ี ไม่น้อยกว่า 36.50 เมตร ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ในการเตรียมความพร้อม

ส าหรับจอดรถดับเพลิง หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า และพอเพียง ในการป้องกันและแก้ไข

550.00 ตารางเมตร ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

ประกอบด้วยอาคาร พอเพียง

ส านักงาน อาคารจอด

รถดับเพลิง ตามรูปแบบ

และรายการของ

เทศบาล

2. บัญชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ฉบับที ่10

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการก่อสร้างต่อเติม 1.ใช้เป็นสถานท่ีจอดรถของ ก่อสร้างต่อเติมหลังคา - - - - 255,000 ๑.มีพ้ืนท่ีส าหรับจอด ๑.เจ้าหน้าท่ีและ ส านักปลัดเทศบาล

หลังคาอาคารสถานี เจ้าหน้าท่ี และประชาชน อาคารสถานีดับเพลิง รถของเจ้าหน้าท่ีและ ประชาชนมีสถานท่ีจอดรถ

ดับเพลิงย่อย ท่ีมาติดต่อราชการ ย่อย สถานีดับเพลิง ประชาชนท่ีมาติดต่อ ๒.เป็นสถานท่ีท า

สถานีดับเพลิงศูนย์เบญจม 2.ใช้ส าหรับท า ศูนย์เบญจม ราชการอย่างเพียงพอ กิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมต่างๆ ขนาด   6 x 12 เมตร ๒.เป็นสถานท่ีส าหรับ

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ท ากิจกรรมต่างๆ

72 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบไฟฟ้า ปรับปรุงระบบไฟฟ้า    495,000  ร้อยละ 80 ของ โรงเรียนมีระบบไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาล

ภายในและภายนอกอาคาร ท่ีมีมาตรฐานและปลอดภัย ของโรงเรียน รายการ นักเรียนมีระบบไฟฟ้า ท่ีได้มาตรฐานและ วัดใหญ่

ดังน้ี ท่ีได้มาตรฐานและ ปลอดภัย

1.สายเมนหลัก ปลอดภัย

2.ติดต้ังตู้ MDB

400A/200/200/

200/200 

จ านวน 1 ตู้

3.ติดต้ังตู้ MDB

200A/100/100/

100/100 

จ านวน 2 ตู้

4.ติดต้ังตู้โหลดเซนเตอร์

120/12 จ านวน 1 ตู้

5.ติดต้ังตู้เมนอาคาร

อนุบาล จ านวน 1 ตู้

ตามรูปแบบรายการ

ของเทศบาล

รวม 3 โครงการ  -  -  -  -  - 495,000 5,255,000  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4 การพัฒนาคน  ชมุชน  และสังคมให้น่าอยู่  เขม้แขง็  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่  3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  และการกีฬา
5.1 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการโรงพยาบาลติดล้อ  - เพ่ือให้ประชาชนในเขต  - ประชาชนผู้สูงอายุ  -  -  -  - 12,000,000  - ประชาชนกลุ่มเป้า  - กลุ่มเป้าหมายได้รับ กองการแพทย์

หมอถึงบ้าน เทศบาลนคร เทศบาลนครนครศรี หรือผู้ป่วยเร้ือรัง หมายได้รับการตรวจ การตรวจรักษาโดยแพทย์

นครศรีธรรมราช ธรรมราช ได้เข้าถึงการ ท่ีไม่สามารถมารับ รักษา อย่างทันท่วงที และสหวิชาชีพ ถึงชุมชน

บริการด้านสาธารณสุข บริการได้ ตามการระบาดของโรค ใกล้บ้าน โดยไม่ต้อง

และลดความแออัด  - ประชาชนท่ีอยู่ใน  - ผู้ป่วยเร้ือรังสามารถ เดินทางมาโรงพยาบาล

ในโรงพยาบาลเทศบาล ชุมชนแออัด เข้าถึงบริการได้อย่าง

นครนครศรีธรรมราช  - ประชาชนกลุ่มเส่ียง สะดวกรวดเร็ว

ของโรคระบาด

ตามฤดูกาล

2. บัญชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ฉบับที ่10

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการควบคุมและป้องกัน  - เพ่ือให้ประชาชนในเขต  - ประชาชนกลุ่มเป้า  -  -  -  - 440,000  - ประชาชนกลุ่มเป้า  - กลุ่มเป้าหมายได้รับ กองการแพทย์

ความรุนแรงของโรคเบาหวาน เทศบาลนครนครศรี หมายได้รับการ หมายได้คัดกรองภาวะ การคัดกรองภาวะเส่ียง

และความดันโลหิตสูง ธรรมราชได้รับการ คัดกรองภาวะเส่ียง เส่ียงโรคเบาหวานและ โรคเบาหวานและความ

1. กิจกรรมตรวจคัดกรอง คัดกรองภาวะเส่ียงโรค โรคเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง ดันโลหิตสูง

ภาวะแทรกซ้อนทางตา เบาหวานและความดัน ความดันโลหิตสูง มากกว่าร้อยละ 60  - ผู้ท่ีมีภาวะเส่ียงโรคเบา

เท้าและสุขภาพช่องปาก โลหิตสูง  -ผู้ป่วยโรคเบาหวาน  - ผู้ป่วยโรคเบาหวาน หวานและความดันโลหิต

ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน  - เพ่ือให้ผู้ป่วยโรค ได้รับการตรวจคัดกรอง ได้ตรวจคัดกรองภาวะ สูงมีความรู้ในการปรับ

2. กิจกรรมคัดกรองภาวะเส่ียง เบาหวานได้รับการตรวจ ภาวะแทรกซ้อนประจ า แทรกซ้อนทางตา เท้า เปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ

โรคเบาหวานและความดัน ร่างกาย สุขภาพตา ปีตามเกณฑ์มาตรฐาน และสุขภาพช่องปาก  - ผู้ป่วยโรคเบาหวาน

โลหิตสูงในเขตเทศบาลนคร เท้าและสุขภาพช่องปาก มากกว่าร้อยละ 60 ได้รับการตรวจคัดกรอง

นครศรีธรรมราช ประจ าปี ภาวะแทรกซ้อนทางตา

เท้าและสุขภาพช่องปาก

รวม 2 โครงการ  -  -  -  -  -  - 12,440,000  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4 การพัฒนาคน  ชมุชน  และสังคมให้น่าอยู่  เขม้แขง็  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่  3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  และการกีฬา
5.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดส่งนักกีฬา เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนใน ครูและนักเรียนใน     500,000 นักเรียนและครู นักเรียนในโรงเรียนสังกัด ส านักการศึกษา

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โรงเรียนสังกัดเทศบาลได้มี โรงเรียนสังกัด ทน.นศ ร้อยละ 80 ได้ ทน.นศ.มีโอกาสได้

กับหน่วยงานอ่ืน โอกาสเล่นกีฬาและแข่งขัน ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน แสดงออกในเชิงกีฬา

กีฬาอย่างท่ัวถึงและเห็น กับหน่วยงานอ่ืน เป็นตัวอย่างท่ีดีได้ท า

คุณค่าของการกีฬา กิจกรรมร่วมกันและสร้าง

ความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน

รวม 1 โครงการ  -  -     500,000  -  -  -

2. บัญชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ฉบับที ่10

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



ผ.02/1 
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แบบ ผ.02/1

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงระบบ เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  -  -  -  - 200,000,000 ประชาชนมีความ ท าให้ภูมิทัศน์ถนน ส านักการช่าง
จ าหน่ายไฟฟ้า จากเหนือดิน ราชด าเนิน ให้เป็นระเบียบ ด าเนินการ ดังน้ี พึงพอใจร้อยละ 80 ราชด าเนิน มีความ
เป็นระบบใต้ดิน บริเวณถนน และสวยงาม  - แผนกร้ือถอนแรงสูง สวยงาม เป็นระเบียบ
ราชด าเนิน จากส่ีแยกประตูชัย ภายนอก มากข้ึน

ถึงส่ีแยกศาลามีชัย  - แผนกปรับปรุงแรงสูง

ภายนอก

 - แผนกร้ือถอนแรงสูง

ภายใน

 - แผนกปรับปรุงแรงสูง

ภายใน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคน  ชมุชนและสังคมให้น่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่  4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที ่10
ส าหรับ  โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 -แผนกร้ือถอนหม้อแปลง

ภายใน

 - แผนกปรับปรุงหม้อ

แปลงภายใน

 - แผนกร้ือถอนแรงต่ า

ภายนอก

 - แผนกปรับปรุงแรงต่ า

ภายนอก

 - แผนกแรงต่ าเคเบิล

ใต้ดิน

 - แผนกร้ือถอนไฟ

สาธารณะ

 - แผนกไฟสาธารณะ

 - แผนกร้ือถอนมิเตอร์

ภายใน

 - แผนกมิเตอร์ภายใน

 - แผนกร้ือถอนมิเตอร์

ภายนอก

 - แผนกมิแตอร์ภายนอก

ตามรูปแบบและรายการ

ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

รวม 1 โครงการ  -  -     200,000,000  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4 การพัฒนาคน  ชมุชน  และสังคมให้น่าอยู่  เขม้แขง็  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างอาคาร เพ่ือสร้างอาคารอเนก ก่อสร้างอาคารอเนก  -  -  -  - 12,500,000 โรงเรียนมีอาคาร โรงเรียนมีอาคารอเนก โรงเรียนสาธิต

อเนกประสงค์ ประสงค์ใช้เป็นสถานท่ี ประสงค์ขนาด อเนกประสงค์ ประสงค์ส าหรับจัด เทศบาลวัด

ในการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 60x40 ม. จ านวน 1 หลัง การเรียนการสอน เพชรจริก

หรือมีพ้ืนท่ีใช้สอย

ไม่น้อยกว่า 

2,400 ตร.ม.

ตามรูปแบบรายการ

ของเทศบาล
รวม 1 โครงการ  -  -     12,500,000  -  -  -

2. บัญชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที ่10
ส าหรับ  โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ์ 
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน  -  -  -  - 32,400 ส านักปลัดเทศบาล

(ราคารวมค่าติดต้ัง)

แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน

ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู

จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 32,400 บาท

- จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของส านักงบประมาณ

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน  -  -  -  - 55,600 ส านักปลัดเทศบาล

(ราคารวมค่าติดต้ัง)

แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน

ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู

จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 27,800 บาท

- จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของส านักงบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

บัญชคีรุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที ่10

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน  -  -  -  - 180,000 ส านักปลัดเทศบาล

(ราคารวมค่าติดต้ัง)

แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน

ขนาดไม่น้อยกว่า 100,000 บีทียู

จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 180,000 บาท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ชุดโซฟาไม้สัก หุ้มผ้าหลุยส์  -  -  -  - 59,000 ส านักปลัดเทศบาล

- โซฟา 3 ท่ีน่ัง  จ านวน 1 ตัว

ขนาดไม่น้อยกว่า (WxDxH)

175x55x110 cm.

- โซฟา 1 ท่ีน่ัง  จ านวน 2 ตัว

ขนาดไม่น้อยกว่า (WxDxH)

60x55x110 cm.

- โต๊ะกลาง จ านวน  1 ตัว

ขนาดไม่น้อยกว่า (WxDxH)

95x55x45 cm.

จ านวน 1 ชุดๆละ 59,000 บาท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

5 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะเอนกประสงค์ขาพับ  -  -  -  - 351,000 ส านักปลัดเทศบาล

หน้าโต๊ะท าด้วยไม้ MDF

ขนาดไม่น้อยกว่า (WxDxH)

183x610x737 มม.

จ านวน 90 ตัวๆ ละ 3,900 บาท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ  -  -  -  - 2,800 ส านักปลัดเทศบาล

หรืออิเล็กทรอนิกส์ (L2 Switch)  ขนาด 16 ช่อง

จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 2,800 บาท

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

7 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ  -  -  -  - 6,000 ส านักปลัดเทศบาล

หรืออิเล็กทรอนิกส์ (L2 Switch)  ขนาด 24 ช่อง

แบบท่ี 1  จ านวน 1 เคร่ือง

เคร่ืองละ 6,000 บาท

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

8 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น แบบถังคว่ า  -  -  -  - 6,000 ส านักปลัดเทศบาล

สามารถท าน้ าเย็นได้ 1 ลิตร/ช่ัวโมง

สามารถท าน้ าร้อนได้ 5 ลิตร/ช่ัวโมง

มีก าลังไฟฟ้าท าความร้อน 420 วัตต์

มีก าลังไฟฟ้าท าความเย็น 135 วัตต์

ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์

จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 6,000 บาท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง  -  -  -  - 19,000 ส านักปลัดเทศบาล

จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 9,500 บาท

- จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของส านักงบประมาณ

10 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน  -  -  -  - 450,000 กองวิชาการ

ราคารวมค่าติดต้ัง และแผนงาน

ขนาด 60,000 บีทียู

–ชนิดแขวนใต้ฝ้า

–ควบคุมความเย็นด้วยรีโมทไร้สาย

–ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

–เป็นเคร่ืองปรับอากาศ

ประกอบส าเร็จรูปท้ังชุด

ท้ังหน่วยส่งความเย็น และ

หน่วยระบายความร้อน

–มีความหน่วงเวลาการท างาน

ของคอมเพรสเซอร์

จ านวน 6 เคร่ือง

เคร่ืองละ 75,000บาท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV )  -  -  - 27,400  - กองวิชาการ

เผยแพร่ แบบ Smart TV และแผนงาน

ระดับความละเอียดจอภาพ

3,840 x 2,160 พิกเซล

ขนาด 43 น้ิว จ านวน 2 เคร่ือง

เคร่ืองละ 13,700 บาท

- จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของส านักงบประมาณ
12 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน แบบล้อเล่ือนมีพนักพิง  -  -  - 20,000  - กองวิชาการ

และมีท่ีวางแขน สามารถปรับระดับ และแผนงาน

ข้ึนลงได้ ขนาด60x67x95 เซนติเมตร

จ านวน 10 ตัว ตัวละ 2,000 บาท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด
13 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีพลาสติก มีพนักพิง เกรดA  -  -  - 28,000  - กองวิชาการ

ขนาด 48x51x81 เซนติเมตร และแผนงาน

สามารถซ้อนเก็บได้  จ านวน 100 ตัว

ตัวละ 280 บาท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

14 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)  -  -  - 168,000  - กองวิชาการ

หรืออิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 จ านวน 8 ตัว และแผนงาน

ตัวละ 21,000 บาท

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV )  -  -  - 6,700  - กองวิชาการ

เผยแพร่ แบบ Smart TV ระดับความละเอียด และแผนงาน
จอภาพ 1,366 x 768 พิกเซล

ขนาด 32 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง

จัดช้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563
ของส านักงบประมาณ

16 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน ถังดับเพลิงชนิดโฟม แบบลากจูง  - - -  - 36,000 ส านักปลัดเทศบาล
สามารถใช้ดับไฟได้หลายประเภท
เช่น ไฟประเภท A และประเภท B
ถังโฟมขนาด 50 ปอนด์
พร้อมรถเข็น ราคาถังละ
18,000 บาท
จ านวน 2 ถัง
- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

17 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน บันไดกู้ภัยอลูมิเนียม ขนาด  - - -  - 24,000 ส านักปลัดเทศบาล
กว้าง ไม่น้อยกว่า 30 ซม.
ยาวไม่น้อยกว่า 4 เมตร
ราคาตัวละ 6,000 บาท
จ านวน 4 ตัว
- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

18 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองท าน้ าร้อนน้ าเย็น ขนาดต่อท่อ  - - -  - 50,200 ส านักปลัดเทศบาล
แบบ 2 ก๊อก ราคาเคร่ืองละ
25,100 จ านวน 2 เคร่ือง
- จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563
ของส านักงบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
19 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน แม่แรงยกหนัก (Hi Lift Jack)  - - -  - 40,000 ส านักปลัดเทศบาล

ยกได้ไม่น้อยกว่า 7,000 ปอนด์

หรือ 3 ตัน ราคาเคร่ืองละ

10,000 บาท จ านวน 4 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

20 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองป๊ัมน้ าอัตโนมัติ มอเตอร์  - - -  - 15,000 ส านักปลัดเทศบาล

ขนาดไม่น้อยกว่า 400 วัตต์

ระยะส่งสูงไม่น้อยกว่า 22 เมตร

ปริมาณน้ าสูงสุด ไม่น้อยกว่า

57 ลิตร/นาที จ านวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

21 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองป๊ัมน้ าอัตโนมัติ มอเตอร์  - - -  - 7,000 ส านักปลัดเทศบาล

ขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์

ระยะส่งสูงไม่น้อยกว่า 16 เมตร

ปริมาณน้ าสูงสุด ไม่น้อยกว่า

28 ลิตร/นาที จ านวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

22 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน  - - -  - 63,000 ส านักปลัดเทศบาล

(ราคารวมค่าติดต้ัง)

แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน

ขนาด 13,000 จ านวน 3 เคร่ือง

ราคาเคร่ืองละ 21,000 บาท

- จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของส านักงบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



100

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน  - - -  - 46,100 ส านักปลัดเทศบาล

(ราคารวมค่าติดต้ัง)

แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน

ขนาด 36,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง

ราคาเคร่ืองละ 46,100 บาท

- จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของส านักงบประมาณ

24 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน ป๊ัมลมสายพานพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า - - - - 70,000 ส านักปลัดเทศบาล

และอุปกรณ์ ขนาดแรงดันไฟฟ้า

220 โวลต์ มอเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อย

กว่า 3 แรงม้า ความจุถังลม

ไม่น้อยกว่า 200 ลิตร จ านวน 2 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

25 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน  - - -  - 55,600 ส านักปลัดเทศบาล

(ราคารวมค่าติดต้ัง)

แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน

ขนาด 18,000 บีทียู จ านวน 2 เคร่ือง

ราคาเคร่ืองละ 27,800 บาท

- จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของส านักงบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
26 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน ชุดผจญเพลิงกันความร้อนตัวเส้ือ  - - -  - 792,000 ส านักปลัดเทศบาล

ยาว ๔๐ น้ิว ชนิดหนา ๓ ช้ัน ผ้า Nomex

คอเส้ือกว้างเพ่ือใช้ปิดต้นคอเพ่ือกัน

ความร้อน พร้อมรองเท้า หมวก

ถุงมือ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

จ านวน 10 ชุดๆ ละ 79,200 บาท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

27 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองเล่ือยโซ่ยนต์ ความยาวบ่า  - - -  - 74,000 ส านักปลัดเทศบาล

ไม่น้อยกว่า 18 น้ิว ขนาดเคร่ืองยนต์

ไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า

จ านวน 4 เคร่ือง

เคร่ืองละ ๑8,๕๐๐ บาท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

28 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองเล่ือยโซ่ยนต์ ความยาวบ่า  - - -  - 134,000 ส านักปลัดเทศบาล

ไม่น้อยกว่า 25 น้ิว ขนาดเคร่ืองยนต์

ไม่น้อยกว่า 5.3 แรงม้า

จ านวน 4 เคร่ือง

เคร่ืองละ 33,๕๐๐ บาท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

29 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน ตู้ชาร์จแบตเตอร่ี แรงดันไฟฟ้า  - - -  - 10,000 ส านักปลัดเทศบาล

220/50Hz ก าลังไฟฟ้า1,500W.

กระแสชาร์จสูงสุด 60A

จ านวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
30 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมระบายควัน เคร่ืองยนต์เบนซิน  - - -  - 370,000 ส านักปลัดเทศบาล

แบบ 4 จังหวะ ขนาดเคร่ืองยนต์

ไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า ใบพัดมีขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 21 น้ิว

มีท่อส่งอากาศ

ราคาเคร่ืองละ ๑๘๕,๐๐๐ บาท

จ านวน ๒ เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

31 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)  - - -  - 5,400 ส านักปลัดเทศบาล

เผยแพร่ ระดับความละเอียดจอภาพ

1366x768 พิกเซล ขนาด 32 น้ิว

จ านวน 1 เคร่ือง

ราคาเคร่ืองละ 5,400 บาท

- จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของส านักงบประมาณ

32 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่า - - - - 93,200 ส านักปลัดเทศบาล

ติดต้ัง) ขนาด 3 กิโลวัตต์

จ านวน 4 เคร่ืองๆละ 23,300 บาท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

33 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน ถังอัดอากาศ (SCBA) ชนิดคอมโพสิท - - - - 588,500 ส านักปลัดเทศบาล

ขนาด 6.8 ลิตร แรงดัน 300 บาร์

จ านวน 10 ถังๆ ละ 58,850 บาท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองเล่ือยโซ่ไฟฟ้า ความยาวแผ่น - - - - 22,000 ส านักปลัดเทศบาล

บังคับโซ่ 10 น้ิว

ขนาดมอเตอร์ 1200 W

จ านวน 4 เคร่ือง

เคร่ืองละ 5,500 บาท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

35 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เรือยางท้องไฟเบอร์ (กู้ภัย)  - - -  - 560,000 ส านักปลัดเทศบาล

และขนส่ง ความยาวตลอดล าเรือ ๓.๕๐ เมตร

ความกว้างกลางล าเรือ ๑.๗๐ เมตร

ขนาดเคร่ืองยนต์ติดท้าย ๑๕ แรงม้า

พร้อมเคร่ืองและอุปกรณ์ประจ าเรือ

ราคาล าละ ๒๘๐,๐๐๐ บาท

จ านวน 2 ล า

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

36 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เคร่ืองอัดอากาศส าหรับชุดช่วยหายใจ  - - -  - 380,000 ส านักปลัดเทศบาล

เคร่ืองอัดอากาศ (SCBA)

แรงดันสูงขนาด 4 ลูกสูบ

ให้ปริมาณอากาศ 90 ลิตร/นาที

ใช้เคร่ืองมอเตอร์ไฟฟ้า  จ านวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

37 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมอุตสาหกรรม 3 ขา  - - -  - 7,000 ส านักปลัดเทศบาล

ขนาด 25 น้ิว จ านวน 2 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

38 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ป้ายสามเหล่ียมหยุดตรวจ  - - -  - 134,400 ส านักปลัดเทศบาล

จ านวน 8 ป้ายๆ ละ 16,800 บาท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

39 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เรือท้องแบนอลูมิเนียม ความยาว  - - -  - 480,000 ส านักปลัดเทศบาล

และขนส่ง ไม่น้อยกว่า 14 ฟุต

ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร

จ านวน 8 ล าๆ ละ 60,000 บาท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

40 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี  -  -  - 337,200  - ส านักปลัดเทศบาล

และขนส่ง จ านวน 4 คัน ๆ ละ 84,300 บาท

- จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของส านักงบประมาณ

41 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ตรวจการณ์  -  -  - 1,664,000  - ส านักปลัดเทศบาล

และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า

2,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์

สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์

เคร่ืองยนต์ดีเซล แบบขับเคล่ือน

4 ล้อ จ านวน 1 คัน

- จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของส านักงบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

42 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ All In One    1,150,000 1,150,000 ส านักการศึกษา

หรืออิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับงานประมวลผล (โรงเรียนในสังกัด)

จ านวน 100 เคร่ือง

เคร่ืองละ 23,000 บาท

 - จัดซ้ือในปี 2564 จ านวน 50 เคร่ือง

 - จัดซ้ือในปี 2565 จ านวน 50 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

43 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์    6,600,000 4,400,000 ส านักการศึกษา

หรืออิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (โรงเรียนในสังกัด)

จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า

19 น้ิว จ านวน 500 เคร่ือง

เคร่ืองละ 22,000 บาท

ปี 2564 จ านวน 300 เคร่ือง

ปี 2565 จ านวน 200 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

44 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงาน     850,000 ส านักการศึกษา

หรืออิเล็กทรอนิกส์ ส านักงาน จ านวน 50 เคร่ือง (โรงเรียนในสังกัด)

เคร่ืองละ 17,000 บาท

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

45 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED    750,000 750,000 ส านักการศึกษา

หรืออิเล็กทรอนิกส์ ขาวด า ชนิดNetwork แบบท่ี 2 (โรงเรียนในสังกัด)

(38 หน้า/นาที) 

จ านวน 100 เคร่ือง

เคร่ืองละ 15,000 บาท

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

46 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 16 น้ิว    350,000 350,000 ส านักการศึกษา

จ านวน 500 ตัวๆละ 1,400 บาท (โรงเรียนในสังกัด)

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

47 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะ เก้าอ้ีนักเรียนขาเหล็ก    3,950,000 3,950,000 ส านักการศึกษา

แบบ A๔ ประถมศึกษา จ านวน (โรงเรียนในสังกัด)

5,000 ชุดๆ ละ 1,580 บาท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

งบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

48 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะ เก้าอ้ีนักเรียนขาเหล็ก    47,400  ส านักการศึกษา

แบบ A๔ ประถมศึกษา จ านวน (กศน.)

30 ชุดๆละ 1,580 บาท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

49 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ เพ่ือจัดซ้ือกระดาน All In One    6,250,000 6,250,000 ส านักการศึกษา

เผยแพร่ ทัชสกรีน แบบ 2 ระบบปฏิบัติการ (โรงเรียนในสังกัด)

ขนาดไม่ต่ ากว่า 88 น้ิว

มีคอมพิวเตอร์ในตัวพร้อมโปรแกรม

ควบคุมการท างานท้ังแบบ  

Andriod และ Windows

จ านวน 50 ชุดๆละ

250,000 บาท 

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

50 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ เพ่ือจัดซ้ือโปรแกรมการเรียน    2,970,000  ส านักการศึกษา

เผยแพร่ การสอนแบบออนไลน์ ดังน้ี (โรงเรียนในสังกัด)

1.โปรแกรมการเรียนการสอน

แบบออนไลน์ Zoom meeting

2.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน

ประมวลผล

3.ชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟน

4.ชุดกระดานกราฟิกพร้อมปากกา

จ านวน 11 ชุดๆละ 270,000 บ.

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

51 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน    433,600  โรงเรียนเทศบาล

(ราคารวมค่าติดต้ัง)  วัดใหญ่

แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน 

(ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 

BTU จ านวน 8 เคร่ืองๆละ

54,200 บาท

- จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของส านักงบประมาณ

52 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน    340,000  โรงเรียนเทศบาล

(ราคารวมค่าติดต้ัง)  วัดใหญ่

แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน 

(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 

BTU จ านวน 8 เคร่ืองๆละ

42,500 บาท

- จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของส านักงบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
53 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 1.พัดลมเพดาน ขนาด 48 น้ิว    10,500  โรงเรียนเทศบาล

จ านวน 10 ตัวๆละ 1,050 บาท วัดใหญ่

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

2.พัดลมโคจร ขนาด 16 น้ิว    30,450  โรงเรียนเทศบาล

จ านวน 21 ตัวๆละ 1,450 บาท วัดใหญ่

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

3.พัดลมติดผนังขนาด 16 น้ิว    8,700  โรงเรียนเทศบาล

จ านวน 6 ตัวๆละ 1,450 บาท วัดใหญ่

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

4.พัดลมดูดอากาศขนาด 12 น้ิว    1,000  โรงเรียนเทศบาล

จ านวน 1 ตัวๆละ 1,000 บาท วัดใหญ่

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

54 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ All In One    161,000  โรงเรียนเทศบาล

หรืออิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับงานประมวลผล วัดใหญ่

จ านวน 7 เคร่ือง

เคร่ืองละ 23,000 บาท

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

55 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA .-. .-. .-. 17,500  โรงเรียนเทศบาล

หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 7 เคร่ืองๆละ 2,500 บาท วัดใหญ่

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

56 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง .-. .-. .-. 30,100  โรงเรียนเทศบาล

หรืออิเล็กทรอนิกส์ ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) วัดใหญ่

จ านวน 7 เคร่ืองๆ ละ 4,300 บาท

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

57 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมติดเพดาน (แมงปอ) ขนาด .-. .-. .-. 59,800  โรงเรียนเทศบาล

25 น้ิว จ านวน 20 ตัวๆละ วัดท่าโพธ์ิ

2,990 บาท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

58 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน .-. .-. .-. 510,000  โรงเรียนเทศบาล

หรืออิเล็กทรอนิกส์ ส านักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า วัดท่าโพธ์ิ

19 น้ิว) จ านวน 30 เคร่ืองๆ ละ

17,000 บาท

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

59 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะ เก้าอ้ีนักเรียนขาเหล็ก 168,000  โรงเรียนเทศบาล

แบบ A๔ มัธยมศึกษา จ านวน วัดท่าโพธ์ิ

100 ชุดๆละ 1,680 บาท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
60 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ เพ่ือจัดซ้ือกระดาน All In One    7,500,000  โรงเรียนสาธิต

เผยแพร่ ทัชสกรีน แบบ 2 ระบบปฏิบัติการ เพชรจริก

ขนาดไม่ต่ ากว่า 80 น้ิว

มีคอมพิวเตอร์ในตัวพร้อมโปรแกรม

ควบคุมการท างานท้ังแบบ  

Andriod และ Windows

จ านวน 30 ชุดๆละ

250,000 บาท 

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

61 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน .-. .-. .-.  221,000 ส านักการศึกษา

หรืออิเล็กทรอนิกส์ ส านักงาน (จอแสดงภาพขนาด ศพด.13 ศูนย์

ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน

13 เคร่ืองๆละ 17,000 บาท

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

62 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี .-. .-. .-.  130,000 ส านักการศึกษา

หรืออิเล็กทรอนิกส์ ชนิด Network แบบท่ี 1 ศพด.13 ศูนย์

(18 หน้า/นาที) จ านวน

13 เคร่ืองๆละ 10,000 บาท

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
63 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้ส าหรับเก็บยาและอุปกรณ์  -  -  -  - 18,000      กองการแพทย์

ทางการแพทย์

ชนิดบานเล่ือน 3 ช้ัน  

โครงตู้ท าจากเหล็กแผ่นหนา

บานเล่ือนกระจกล๊อคด้วยกุญแจ

ขนาดตู้ไม่น้อยกว่า

87.7x40.8x87.7 ซม.

ตู้ละ 4,500 บาท จ านวน 4 ตู้

(ใช้ในงานผู้ป่วยนอก/ARI)

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

64 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก  -  -  -  - 15,800      กองการแพทย์

 ตู้เหล็กล้ินชัก  

ขนาด46.6x61.4x132.5

ซม. ล้ินชักเป็นรางลูกล้อคู่

สามารถเล่ือนเปิดได้

ไม่น้อยกว่า 43.5 ซม.

ตู้ละ 7,900 บาท จ านวน 2 ตู้

(ใช้งานผู้ป่วยนอก/คัดกรอง )

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

65 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้ล้อคเกอร์แถวเด่ียว 4 ประตู  -  -  -  - 4,500        กองการแพทย์

ขนาด ไม่ต่ ากว่า

38W*45D*182H cm.

มีกุญแจล้อคใช้ในงานผู้ป่วยนอก

ราคาตู้ละ 4,500 บาทจ านวน 1 ตู้

(ใช้ในงานคัดกรอง)

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
66 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  เก้าอ้ีส าหรับแพทย์ตรวจผู้ป่วย  -  -  - 100,000    100,000    กองการแพทย์

 -ขนาด w 64*D 61*

H 113-123 cm.

 -บุหนังทรงสูงมีท้าวแขน

 -ขา อลูมิเนียมอัลลอยด์ 5 แฉก

มีล้อ

 -ปรับไฮโดรลิคสูง - ต่ าได้

ราคาตัวละ 10,000 บาท

จ านวน 10 ตัว

(ห้องตรวตผู้ป่วยนอกและศูนย์)

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

67 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีพักคอยแบบพลาสติก  -  -  -  - 120,000    กองการแพทย์

ขาเหล็กมีพนักพิง เป็นแบบ

ท่ีน่ัง 4 แถว  ราคาชุดละ  12,000

บาท  จ านวน 10 ชุด

(งานผู้ป่วยนอก-ค าปรึกษา)

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

68 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน  -  -  -  - 15,800      กองการแพทย์

1.มีมือจับชนิดบิด

2.มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ัน

3.คุณสมบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก)

ราคาตู้ละ 7,900 บาท จ านวน 2 ตู้

(งานผู้ป่วยนอก)

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

69 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้ล้อคเกอร์เหล็ก 6 ช่อง  -  -  -  - 17,000      กองการแพทย์

ขนาดไม่น้อยกว่า 

 91.5 *45.7*183ซ.ม.

ใช้งานท่ี คลินิก ARI ราคาตู้ละ

8,500 บาท จ านวน 2 ตู้

(สามหม่ืนเตียง-OPD)

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

70 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ ท่ีวางคีย์บอร์ด  -  -  -  - 5,990        กองการแพทย์

ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 

เซนติเมตร ราคาตัวละ  6000 บาท

จ านวน 1 ตัว

ใช้งานท่ีท่ีจุดคัดกรอง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

71 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก  -  -  -  - 6,900        กองการแพทย์

1) มีมือจับชนิดบิด

2) มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน

3) คุณสมบัติมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

ราคาตู้ละ  7,900 บาท

จ านวน 1 ตู้ ใช้งานจุดคัดกรอง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

72 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน Partition ขนาด W.80 x  -  -  -  - 99,540      กองการแพทย์

H.180 ซม. แผงทึบ มี

กล่องกันกระแทกจ านวน 4

แผงๆละ    3,950 บาท

เป็นเงิน 15,800 

Partition ขนาด

W.80 x H.180 เซนติเมตร

แผงกระจกฝ้า+ทึบ มีกล่องกัน

กระแทก จ านวน 2 แผง ๆละ 7,500 บาท

เป็นเงิน 11,400 บาท

เสาจบขนาด 180 ซ.ม.

จ านวน 2 ด้าน

ด้านละ 1,550 บาท  

เป็นเงิน 3,100 บาท

ขาตัวที จ านวน 8 อัน

อันละ 360 บาท

เป็นเงิน 2880บาท

ใช้งานจุดคัดกรอง

ราคมรวมชุดละ 33,180 บาท 

จ านวน 3 ชุด 

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

73 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 120  -  -  -  - 20,670      กองการแพทย์

สีโอ๊คขาวรุ่นเคาน์เตอร์ตัวเจ  

ขนาด 120x55x105  

ขนาด 7.80 เมตร 

 ราคา 20,670 บาท

จ านวน 1 ตัว

ใช้งานท่ีจุดคัดกรอง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

74 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เต้ีย 5 ล้ินชัก สีขาว  -  -  -  - 21,200      กองการแพทย์

ขนาดไม่น้อยกว่า

 ขนาด 76.3x40x89.5 ซ.ม.

 ขนาด 76.3x40x89.5 ซ.ม.

ราคาตัวละ 10,600 บาท

จ านวน 2 ตัว 

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

75 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า  -  -  -  - 150,000    กองการแพทย์

 57 * 59 *78-88 ซม. บุนวม

มีล้อ 4 แฉก สามารถปรับระดับ

สูง ต่ าได้ด้วยระบบไฮโดรลิก ราคา

ตัวละ  5,000 บาท )

จ านวน 30 ตัว

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



117

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
76 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมต้ังพ้ืน  -  -  -  48,000      กองการแพทย์

  1.มีใบพัดขนาดไม่น้อย    

กว่า 18 น้ิว

2.ปรับแรงลมได้อย่าง

น้อย 3 ระดับ

3.ปรับรัศมีการจ่ายได้

ต้ังแต่ 15, 30  และ 50

องศา

4. ปรับระดับสูงต่ าได้

ราคาตัวละ 2,400 บาท 

จ ารวน 20 ตัว

ใช้ท่ี OPD และจุดคัดกรอง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

77 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน  -  -  -  - 195,300    กองการแพทย์

  (ราคารวมค่าติดต้ัง)     

แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด

ไม่ต่ ากว่า 18,000 บีทียู

จ านวน 7 เคร่ือง

ราคาเคร่ืองละ 27,800 บาท

จ านวน 7 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของส านักงบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

78 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสาร  -  -  -  - 85,000      กองการแพทย์

คุณลักษณะพ้ืนฐาน

  - สแกนชนิดป้อนกระดาษขนาด

A4อัตโนมัติได้ไม่น้อยกว่า 30 แผ่น

สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้า

แบบอัตโนม้ติ มีความละเอียดใน

การสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า

600x600 dpi มีความเร็วในการ

สแกนกระดาษขนาดA4 ได้ไม่น้อย

 กว่า 20 ppm สามารถสแกน

เอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษA4มี

ช่องเช่ือมต่อแบบUSB2.0หรือดีกว่า

ราคาเคร่ืองละ  17,000 บาท

จ านวน 5 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

79 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานแบบมีท่ีวางคีบอร์ด  -  -  -  - 41,720      กองการแพทย์

ขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า 60 ซม.

ยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม.

สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม.

ราคาตัวละ 5,960บาท

จ านวน 7  ตัว

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
80 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้ส าหรับเก็บเอกสาร  -  -  -  - 9,000         กองการแพทย์

บานเล่ือน 3 ช้ัน  

โครงตู้ท าจากเหล็กแผ่นหนา

บานเล่ือนกระจกล๊อคด้วยกุญแจ

ขนาดตู้ไม่น้อยกว่า

87.7x40.8x87.7 ซม.

จ านวน 2 ตัว

(งานให้ค าปรึกษา)

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

81 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก  -  -  -  - 15,800      กองการแพทย์

 ตู้เหล็กล้ินชัก  

ขนาด46.6x61.4x132.5

ซม. ล้ินชักเป็นรางลูกล้อคู่

สามารถเล่ือนเปิดได้

ไม่น้อยกว่า 43.5 ซม.

ราคาตัวละ 7,900 บาท จ านวน

2 ตัว (งานให้ค าปรึกษา)

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

82 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม  -  -  -  - 8,600        กองการแพทย์

แบบ 15 ล้ินชัก

ขนาดไม่น้อยกว่า

37x45x131 ซม.

ราคาตัวละ 4,300 บาท

จ านวน 2 ตัว (งานให้ค าปรึกษา)

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

83 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองท าลายเอกสาร  แบบตัดตรง  -  -  -  - 29,900      กองการแพทย์

ท าลายคร้ังละ 20 แผ่น

จ านวน 1 เคร่ือง

(งานให้ค าปรึกษา)

- จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของส านักงบประมาณ

84 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศชนิด  -  -  -  - 217,200    กองการแพทย์

ติดผนังขนาด 26,000

บีทียู พร้อมติดต้ัง

ราคาเคร่ืองละ 36,200 บาท

จ านวน 6 เคร่ือง (งานให้ค าปรึกษา

งาน 20,000 -งานเวชระเบียน

ศูนย์บริการ  ผู้ป่วยใน)

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

85 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองดูดฝุ่น  -  -  -  - 14,000      กองการแพทย์

ขนาด 25 ลิตร

จ านวน 1 เคร่ือง

(งานให้ค าปรึกษา)

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

86 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน  -  -  -  - 138,300    กองการแพทย์

(ราคารวมค่าติดต้ัง)

แบบต้ังพ้ืน หรือแบบแขวน

ขนาด 36,000 บีทียู

จ านวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 46,100 บาท

(งานเภสัชกรรม) 

- จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของส านักงบประมาณ

87 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีท างานแบบมีพนักพิง  -  -  -  - 15,000      กองการแพทย์

แบบหมุนได้ มีพนักพิง

ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 40 ซม.

จ านวน 5 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท

(งานเภสัชกรรม)

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

88 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้ล๊อคเกอร์ 9 ช่อง  -  -  -  - 8,000        กองการแพทย์

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า91ซม.

 ลึกไม่น้อยกว่า45ซม.  

สูงไม่น้อยกว่า 183 ซม.

ราคาตู้ละ 8,000 บาท 

จ านวน 1 ตู้

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
89 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานขนาดกว้าง120ซ.ม.ยาว  -  -  -  - 80,000      กองการแพทย์

60ซ.ม.สูง75ซ.ม ราคาตัวละ

8,000 บาท จ านวน 10 ตัว

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

90 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้คีออส (smart hospital kios)  -  -  -  - 250,000    กองการแพทย์

จอ 32 น้ิว Printer thermal  

ราคาตู้ละ 250,000 บาท  จ านวน 

จ านวน 1 ชุด (งานเทคโนโลยีฯ)

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

91 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ระบบคิวหน้าห้องตรวจ  -  -  -  - 200,000    กองการแพทย์

(smart single queue)

ราคาชุดละ 200,000 บาท

จ านวน 1 ชุด

(งานเทคโนโลยีฯ)

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

92 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศชนิด  -  -  -  - 36,200      กองการแพทย์

ติดผนังขนาด 26,000
บีทียู พร้อมติดต้ัง

จ ำนวน 1 เคร่ือง

(งานสองหม่ืนเตียง)

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

93 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้ำอ้ีท ำงำนแบบมีพนักพิง  -  -  -  - 12,000      กองการแพทย์

แบบหมุนได้ มีพนักพิง

ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 40 ซม.

จ านวน 4 ตัว

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

94 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองดูดฝุ่น  -  -  -  - 14,000      กองการแพทย์

ขนาด 25 ลิตร  

จ านวน 1 เคร่ือง

(งานสองหม่ืนเตียง)  

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

95 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้ส าหรับเก็บเอกสาร  -  -  -  - 18,000      กองการแพทย์

บานเล่ือน 3 ช้ัน

โครงตู้ท าจากเหล็กแผ่นหนา

บานเล่ือนกระจกล๊อคด้วยกุญแจ

ขนาดตู้ไม่น้อยกว่า

87.7x40.8x87.7 ซม.

จ านวน 4 ตัว

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

96 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก  -  -  -  - 15,800      กองการแพทย์

ตู้เหล็กล้ินชัก

ขนาด46.6x61.4x132.5

ซม. ล้ินชักเป็นรางลูกล้อคู่

สามารถเล่ือนเปิดได้

ไม่น้อยกว่า 43.5 ซม.

จ านวน 2 ตัว

(งานส่งเสริมสุขภาพ)

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

97 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เบาะยืดหยุ่น  -  -  -  - 15,000      กองการแพทย์

ส าหรับจัดมุมพัฒนาการคลินิก

ฉีดวัคซีนเด็ก

ขนาด 1×2 ม. หนา 1.5น้ิว

ราคาอันละ 2,500 บาท จ านวน

6 อัน (งานส่งเสริมสุขภาพ)

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

98 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โยกเยกยีราฟลายจุด  -  -  -  - 2,500        กองการแพทย์

ส าหรับจัดมุมพัฒนาการคลินิก

ฉีดวัคซีนเด็ก

ขนาดกว้าง 25ซม. ยาว 70ซม.

สูง 47 ซม.

ราคาตัวละ 2,500 บาท จ านวน

1  ตัว (งานส่งเสริมสุขภาพ)

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

99 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โยกเยกช้าง  -  -  -  - 2,500        กองการแพทย์

ส าหรับจัดมุมพัฒนาการคลินิก

ฉีดวัคซีนเด็ก

ขนาดกว้าง 25 ซม.

ยาว 70 ซม. สูง 42 ซม.

ราคาตัวละ 2,500 บาท จ านวน

1  ตัว (งานส่งเสริมสุขภาพ)

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

100 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โยกเยกปลาน้อยน่ารัก  -  -  -  - 2,500        กองการแพทย์

ส าหรับจัดมุมพัฒนาการคลินิก

ฉีดวัคซีนเด็ก

ขนาดกว้าง 25 ซม.

ยาว 70 ซม. สูง 44 ซม.

ราคาตัวละ 2,500 บาท จ านวน

1 ตัว (งานส่งเสริมสุขภาพ)

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

101 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ชุดน่ัง-ก้าวเดินทรงตัว  -  -  -  - 19,500      กองการแพทย์

ส าหรับจัดมุมพัฒนาการคลินิก

ฉีดวัคซีนเด็ก

ขนาด 32×110×35 ซม.

ต่อ 1 ช้ิน (1 ชุดมี 4 ช้ิน)

ราคาชุดละ 19,500 บาท จ านวน

1 ชุด (งานส่งเสริมสุขภาพ)

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

102 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ถ้ าลอดอะไรเอ่ย  -  -  -  - 16,500      กองการแพทย์

ส าหรับจัดมุมพัฒนาการคลินิก

ฉีดวัคซีนเด็ก

ขนาด 94×170×110 ซม.

ราคาชุดละ 16,500 บาท จ านวน

1 ชุด (งานส่งเสริมสุขภาพ)

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
103 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ช้ันวางของมีกุญแจ  -  -  -  - 3,300        กองการแพทย์

ส าหรับจัดมุมพัฒนาการคลินิก

ฉีดวัคซีนเด็ก

ขนาดกว้าง 28 ซม.

ยาว 40 ซม. สูง 80 ซม.

(สีแดง1ตู้ , สีฟ้า1ตู้ , สีเขียว1ตู้)

ราคาตู้ละ 1,100 บาท จ านวน

3  ตู้ (งานส่งเสริมสุขภาพ)

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

104 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ช้ันวางหนังสือไม้  -  -  -  - 3,500        กองการแพทย์

ส าหรับจัดมุมพัฒนาการคลินิก

ฉีดวัคซีนเด็ก

ขนาด 28×88×88 ซม.

ราคาชุดละ 3,500 บาท จ านวน

จ านวน 1 ชุด (งานส่งเสริมสุขภาพ)

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

105 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน  -  -  -  - 51,800      กองการแพทย์

(ราคารวมค่าติดต้ัง)

แบบต้ังพ้ืน หรือแบบแขวน

ขนาด 15,000 บีทียู

จ านวน 2 เคร่ือง

เคร่ืองละ 25,900 บาท

- จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของส านักงบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
106 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โทรศัพท์มือถือมีระบบปฏิบัติการ  -  -  -  - 42,500      กองการแพทย์

Android ความเร็ว2.0GHZ ความ

ละเอียดกล้องหลัก 64MP

หน่วยความจ าหลักไม่น้อยกว่า

(RAM) 8 GB   ROM 128 GB ราคา

จ านวน 5 เคร่ือง

เคร่ืองละ  8,500 บาท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

107 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองตรวจคล่ืนหัวใจไฟฟ้า  -  -  -  - 250,000    กองการแพทย์

พร้อมระบบประมวลผลสามารถ

จัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย

ราคาเคร่ืองละ 250,000 บาท

จ านวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

108 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ  -  -  -  - 1,000,000  กองการแพทย์

ราคาเคร่ืองละ 1,000,000 บาท

จ านวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

109 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองเฝ้าระวังสัญญาณไฟฟ้า  -  -  -  - 299,000    กองการแพทย์

หัวใจและสัญญาณความดันโลหิต

แบบภายนอกและเปอร์เซ็นความ

อ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด

ราคาเคร่ืองละ 299,000 บาท

จ านวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
110 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะวางเคร่ืองมือผ่าตัด  -  -  -  - 25,800      กองการแพทย์

ส าหรับวางเคร่ืองมือผ่าตัด

แบบเมโย ขนาด 33x48 ซม.

ปรับสูงต่ าได้ 80-120ซม.

ท าด้วยสแตนเลส มีล้อ ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 น้ิว

ราคาชุดละ 4,300 บาท

จ านวน 6 ชุด

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

111 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองควบคุมการให้  -  -  -  - 240,000    กองการแพทย์

สารละลายทางหลอดเลือดด า

(Fufesion Pemp) ราคาชุดละ

120,000 บาท จ านวน 2 ชุด

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

112 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร ชนิดไม้ 1 ตู้  -  -  -  - 9,800        กองการแพทย์

ขนาด120x42x185 เซนติเมตร

ท าด้วยไม้เน้ือแข็งเคลือบเงา 

ขนาด 4 ช้ัน ราคาตู้ละ 9,800 

บาท จ านวน 1 ตู้

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

113 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีน่ังส าหรับเจาะเลือด  -  -  -  - 7,000        กองการแพทย์

ความกว้างไม่น้อยกว่า45 ซม.  

แบบมีพนักพิง ราคาตัวละ

3,500 บาท  จ านวน 2 ตัว

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
114 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมดูดอากาศ แบบติดผนัง  -  -  -  - 26,000      กองการแพทย์

ขนาด 24 น้ิว พร้อมติดต้ัง

ราคาเคร่ืองละ 6,500 บาท

 จ านวน 4  เคร่ือง 

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

115 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์  -  -  -  - 90,000      กองการแพทย์

หรืออิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

ราคาเคร่ืองละ 30,000 บาท

จ านวน 3 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

116 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์  -  -  -  - 396,000    กองการแพทย์

หรืออิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับงานประมวลผล

แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย

กว่า 19 น้ิว)  ราคาเคร่ืองละ

22,000 บาท จ านวน 18 เคร่ือง

(งานโรงพยาบาล 10 เคร่ือง

ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ 5 เคร่ือง

(งานเทคโนโลยีฯ 3 เคร่ือง)

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

117 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์  -  -  -  - 46,800      กองการแพทย์

หรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ LED ขาวด า

(18 หน้า/นาที) ราคาเคร่ืองละ

2,600 บาท จ านวน 18 เคร่ือง

(ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ 5 เคร่ือง)

งานโรงพยาบาล 10 เคร่ือง

งานเทคโนโลยีฯ 3 เคร่ือง)

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

118 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  -  -  -  - 110,000    กองการแพทย์

หรืออิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับงานประมวลผล

ราคาเคร่ืองละ 22,000 บาท 

จ านวน 5 เคร่ือง 

(งานเทคโนโลยีฯ-ศูนย์ฯ คูขวาง)

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

119 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA  -  -  -  - 50,000      กองการแพทย์

หรืออิเล็กทรอนิกส์ ราคาเคร่ืองละ 2,500 บาท  

จ านวน 20 เคร่ือง (งานโรงพยาบาล

10 เคร่ือง ศูนย์บริการสาธารณสุข

5 เคร่ือง งานเทคโนโลยี 5 เคร่ือง)

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

120 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction  -  -  -  - 30,000      กองการแพทย์

หรืออิเล็กทรอนิกส์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง

หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

ราคาเคร่ืองละ 7,500

บาท  จ านวน 4 เคร่ือง

(งานเทคโนโลยีฯ-งานโรงพยาบาล 3 

เคร่ือง)

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

121 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  -  -  -  - 5,800        กองการแพทย์

หรืออิเล็กทรอนิกส์ ราคาเคร่ืองละ 5,800 บาท

จ านวน 1 เคร่ือง (งานทันตกรรม)

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ  

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ   

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

122 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ พัดลมต้ังพ้ืนแบบยืน  -  -  -  - 52,000      กองการแพทย์

ขนาด 16 น้ิว ราคาตัวละ 

2,600 บาท  จ านวน 20 ตัว

(งานโรงพยาบาล)

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

123 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ล าโพงอเนกประสงค์ ขนาด 15 น้ิว  -  -  -  - 53,500      กองการแพทย์

จ านวน 1 ใบ พร้อมไมค์ลอยคู่

1 ชุด  ขาต้ังล าโพง 2 อัน 

สายสัญญาณ 2 ชุด  ราคารวม

26,750 บาท จ านวน 2 ชุด

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

124 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ พัดลมโคจร ขนาด 18 น้ิว  -  -  -  - 30,000      กองการแพทย์

ราคาตัวละ 3,000 จ านวน 10 ตัว

(งานโรงพยาบาล - 5 ศูนย์บริการ)

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



133

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
125 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองท าน้ าร้อนน้ าเย็นแบบ  -  -  -  - 10,000      กองการแพทย์

ต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก พร้อม

ติดต้ังเป็นตู้กดแบบมี 2

ก๊อกน้ า น้ าเย็น น้ าร้อน

ตู้เก็บน้ าขนาดไม่น้อยกว่า

20 ลิตร

จ านวน 1 เคร่ือง

(งานให้ค าปรึกษา)

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

126 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน ตู้เย็นแช่ยาและวัคซีน  -  -  -  - 26,000      กองการแพทย์

ครัว ราคาตู้ละ 26,000 บาท จ านวน

จ านวน 1 ตู้ (งานเภสัชกรรม)

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

127 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน ตู้เย็น ขนาด 7 คิวปิกฟุต  -  -  -  - 17,000      กองการแพทย์

ครัว จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 8,500 บาท

ส าหรับคลีนิค (ARI) ราคา

- จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของส านักงบประมาณ

128 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองวัดความดันอัตโนมัติชนิด  -  -  -  - 100,000    กองการแพทย์

หรือการแพทย์ ต้ังโต๊ะ (BP-06) ราคาเคร่ืองละ

25,000 บาท จ านวน 4 เคร่ือง

(งานผู้ป่วยนอก)
ตามบัญชีส านักปลัดกระทรวง

สาธารณสุข (BP-06)
- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
129 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองวัดเปอร์เซ็นต์  -  -  -  - 150,000    กองการแพทย์ 

หรือการแพทย์ ความอ่ิมตัวของออกซิเจน
ในกระแสเลือด ชนิดพกพา
เคล่ือนท่ี แสดงค่าออกซิเจน
ในเลือด และชีพจร ระบบ
ดิจิตอล ราคาเคร่ืองละ 50,000
บาท  จ านวน 3 เคร่ือง
(งานผู้ป่วยนอก/คัดกรอง/ARI)
- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

130 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองช่ังน้ าหนักมีท่ีวัดส่วนสูง  -  -  -  - 90,000      กองการแพทย์
หรือการแพทย์ มีราวจับ

ชนิดไฟฟ้า แบบแสดงตัวเลข
หน้าจอ LCD 25.4 mm.
ก าลังเคร่ือง 200 Kg. ราคาเคร่ือง
ละ 30,000 บาท จ านวน 3 เคร่ือง
(งานผู้ป่วยนอก/คัดกรอง/ARI)
- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

131 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ  -  -  -  - 70,000      กองการแพทย์
หรือการแพทย์ แบบสอดแขน

มีช่องส าหรับสอดแขนเพ่ือท าการ

วัดโดยไม่ต้องพันผ้ารัดแขน

ราคาเคร่ืองละ 70,000 บาท

จ านวน 1 เคร่ือง

ใช้ส าหรับคลีนิก ARI
ตามบัญชีส านักปลัดกระทรวง

สาธารณสุข (BP-02)

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
132 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ท่ีวัดความยาวเด็กพร้อม  -  -  -  - 18,000      กองการแพทย์

หรือการแพทย์ เบาะรองนอน

ราคาชุดละ  3,000 บาท 

จ านวน 6 ชุด

ส าหรับงานผู้ป่วยนอก-ศูนย์บริการ

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

133 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองวัดความอ่ิมตัวของออกซิเจน  -  -  -  - 60,000      กองการแพทย์

หรือการแพทย์ ชนิดพกพา (Pulse Oximeter)  
ส าหรับบริการปฐมภูมิ ราคาเคร่ืองละ

20,000 บาท (จ านวน 3 เคร่ือง)

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

134 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองส่องกล่องเสียงแบบไฟเบอร์  -  -  -  - 50,000      กองการแพทย์

หรือการแพทย์ ออปติก (Laryngo scope)

ราคาชุดละ 25,000 บาท

จ านวน 2 ชุด

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

135 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองช่ังน้ าหนักแบบดิจิตอลพร้อม  -  -  -  - 40,000      กองการแพทย์

หรือการแพทย์ ท่ีวัดส่วนสูง 

ราคาเคร่ืองละ 20,000 บาท

จ านวน 2 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

136 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบ  -  -  -  - 36,000      กองการแพทย์

หรือการแพทย์ (Ambu bag) 

ราคาชุดละ 6,000 บาท จ านวน

6 ชุด

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

137 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หุ่นจ าลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิต  -  -  -  - 100,000    กองการแพทย์

หรือการแพทย์ ข้ันพ้ืนฐานขนาดคร่ึงตัว

ราคา ชุดละ 50,000 บาท

จ านวน 2 ชุด

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

138 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองป่ันหาปริมาตรเม็ดเลือดแดง  -  -  -  - 36,000      กองการแพทย์

หรือการแพทย์ ราคาชุดละ 85,000บาท จ านวน

1 ชุด

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

139 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองควบคุมการให้สารละลายทาง  -  -  -  - 240,000    กองการแพทย์

หรือการแพทย์ หลอดเลือดด า(infusion pump)

ราคาเคร่ืองละ 60,000  บาท 

จ านวน 4 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

140 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองช่ังน้ าหนัก  -  -  -  - 1,500        กองการแพทย์

หรือการแพทย์ แบบดิจิตอล วัสดุท าจาก

กระจกนิรภัย

ขนาด 30x32x4 ซม.

จ านวน 1 เคร่ือง

(งานให้ค าปรึกษา)

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
141 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบ  -  -  -  - 25,000      กองการแพทย์

หรือการแพทย์ ต้ังโต๊ะ

จ านวน 1 เคร่ือง

(งานให้ค าปรึกษา)

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

142 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบ  -  -  -  - 9,000        กองการแพทย์ 

หรือการแพทย์ ดิจิตอล

จ านวน 2 เคร่ือง

(งานให้ค าปรึกษา)

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

143 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบ  -  -  -  - 6,500        กองการแพทย์ 

หรือการแพทย์ บีบด้วยมือ แสดงค่า

Systolic Diastolic

ด้วยการใช้หูฟัง

จ านวน 1 เคร่ือง

(งานให้ค าปรึกษา)

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

144 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รถเข็นแบบ 2 ช้ัน  -  -  -  - 10,000      กองการแพทย์ 

 หรือการแพทย์ ขนาด 45x85x80 ซม.  

ไม่มีขอบ คันโครงท าด้วย

สแตนเลสกลม ขารถเข็นใส่

ลูกล้อ

จ านวน 1 คัน

(งานให้ค าปรึกษา)

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
145 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองวัดเปอร์เซ็นต์  -  -  -  - 50,000      กองการแพทย์ 

หรือการแพทย์ ความอ่ิมตัวของออกซิเจน

ในกระแสเลือด ชนิดพกพา

เคล่ือนท่ี แสดงค่าออกซิเจน

ในเลือด และชีพจร ระบบ

ดิจิตอล

จ านวน 1 เคร่ือง

(งานให้ค าปรึกษา)

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

146 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองช่ังน้ าหนักมีท่ีวัดส่วนสูง  -  -  -  - 29,000      กองการแพทย์

หรือการแพทย์ ชนิดไฟฟ้า แบบแสดงตัวเลข

หน้าจอ LCD 25.4 mm.

ก าลังเคร่ือง 200 Kg.

จ านวน 1 เคร่ือง

(งานให้ค าปรึกษา)

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

147 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ  -  -  -  - 70,000      กองการแพทย์

หรือการแพทย์ แบบสอดแขน

มีช่องส าหรับสอดแขนเพ่ือท าการ

วัดโดยไม่ต้องพันผ้ารัดแขน

จ านวน 1 เคร่ือง

(งานให้ค าปรึกษา)

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
148 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองวัดอุณหภูมิและความช้ืน  -  -  -  - 48,000      กองการแพทย์

หรือการแพทย์ ราคาเคร่ืองละ 4,800 บาท
จ านวน 10 เคร่ือง
(งานเภสัชกรรม)
- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด  

149 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองอ่านอุณหภูมิชนิดตัว  -  -  -  - 15,000      กองการแพทย์
หรือการแพทย์ เลข สามารถวัดอุณหภูมิได้

ต้ังแต่-10-70องศาเซลเซียส
มีฟังก์ชันรองรับการเช่ือมต่อ
ระบบคอมพิวเตอร์จ านวน
ราคาตัวละ 5,000 บาท 3 ตัว
- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

150 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปิเปตอัตโนมัติ(Auto pipette)  -  -  -  - 8,200        กองการแพทย์
หรือการแพทย์ ส าหรับดูดสารละลายขนาด50

ไมโครลิตร มีปุ่มปลดtip ราคาชุดละ
8,200 บาท จ านวน 1 ชุด
- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

151 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองป่ันหาปริมาณเม็ดเลือด  -  -  -  - 85,000      กองการแพทย์
หรือการแพทย์ แดงอัดแน่น  

(Hematocrit Centrifuge)   
ฝาเคร่ืองและห้องป่ันผลิตจาก
โลหะมีจานป่ันบรรจุหลอด
Hematocrit ได้ 24 หลอด
มีความเร็วรอบสูงสุด13,000 รอบ
ต่อนาที  ราคาเคร่ืองละ 85,000
บาท จ านวน 1 เคร่ือง
- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



140

เป้าหมาย หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

152 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปิเปตอัตโนมัติ  -  -  -  - 10,900      กองการแพทย์

หรือการแพทย์ (Automatic pipette) ส าหรับ   

ดูดสารละลายขนาด2-20

ไมโครลิตร มีปุ่มควบคุมการดูด

ปล่อยสารแยกออกจากปุ่มปลด

tip  ราคาเคร่ืองละ 10,9020 บาท

จ านวน 1 ชุด

153 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองตรวจวัดระดับบิลิรูบิน  -  -  -  - 150,000    กองการแพทย์

หรือการแพทย์ ในทารกแรกเกิดใช้แหล่งก าเนิดแสง    

จากหลอดLED สามารถเช่ือมต่อกับ

ระบบคอมพิวเตอร์ผ่านช่อง

USB,RS-232C แสดงผลการ

ตรวจวัดผ่านหน้าจอสามาถวัดค่า

ได้ต้ังแต่0-30mg/dl,

จากหลอดLED สามารถเช่ือมต่อกับ

ระบบคอมพิวเตอร์ผ่านช่อง

USB,RS-232C สามารถวัดค่าได้

ต้ังแต่0-30 mg/dl และมีความ

ถูกต้องของการวัด+/-5%

ราคาเคร่ืองละ 150,000 บาท

จ านวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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154 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หูฟังแพทย์ STETHOSCOPE  -  -  -  - 4,500        กองการแพทย์

หรือการแพทย์ ส าหรับผู้ใหญ่ จ านวน 1 ชุด

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

155 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ  -  -  -  - 60,000      กองการแพทย์

หรือการแพทย์ จ านวน 10 เคร่ือง

(งานสองหม่ืนเตียง)

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

156 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองวัดเปอร์เซ็นต์  -  -  -  - 50,000      กองการแพทย์

หรือการแพทย์ ความอ่ิมตัวของออกซิเจน

ในกระแสเลือด ชนิดพกพาเคล่ือนท่ี

แสดงค่าออกซิเจนในเลือด

และชีพจร ระบบดิจิตอล  

จ านวน 1 เคร่ือง

(งานสองหม่ืนเตียง)  

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

157 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองบันทึกการบีบตัวของ  -  -  -  - 250,000    กองการแพทย์

หรือการแพทย์ มดลูกและติดตามการเต้นของ

หัวใจทารกแฝดในครรภ์

จ านวน 1 เคร่ือง

(งานส่งเสริมสุขภาพ)

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
158 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หูฟังส าหรับตรวจหัวใจ  -  -  -  - 75,000      กองการแพทย์

หรือการแพทย์ (Cardiology Stethoscope)

หูฟังใช้ฟังเสียงหัวใจเพ่ือวินิจฉัย

สุขภาพเบ้ืองต้น มีความไวต่อ

การรับฟังเสียง สัมผัสได้

แนบเนียน หัวฟังท าจากโลหะ

ไร้สนิม ปรับได้ 2 ด้าน

ก้านหูฟังท าจากวัสดุแข็งแรง

ทนทาน และน้ าหนักเบา

ความยาวไม่ต่ ากว่า 25 น้ิว

ราคาชุดละ 12,500 บาท จ านวน

จ านวน 6 ชุด (งานส่งเสริมสุขภาพ

และงานศูนย์บริการ

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

159 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เก้าอ้ีนวดเท้า  -  -  -  - 20,000      กองการแพทย์

หรือการแพทย์ ขนาดท่ีน่ังไม่น้อยกว่า

กว้าง 50 cm ลึก 48 cm

สูง 110 cm ราคาตัวละ 10,000

บาท จ านวน 2 ตัว

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

160 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองช่ังน้ าหนักแบบดิจิตอล  -  -  -  - 20,000      กองการแพทย์

หรือการแพทย์ พร้อมท่ีวัดส่วนสูง  

ราคา 20,000 บาท

จ านวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
161 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองขูดหินปูนไฟฟ้า  -  -  -  - 60,000      กองการแพทย์

หรือการแพทย์ ระบบ Electromagnetic

ความถ่ีในการส่ันไม่น้อยกว่า

25,000 รอบ/วินาที

ราคาเคร่ืองละ 30,000 บาท

 จ านวน 2 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

162 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองดูดละอองฝอย  -  -  -  - 60,000      กองการแพทย์

หรือการแพทย์ พลังดูดอย่างน้อย 6,000 Pa  

ประสิทธิภาพในการกรอง

อนุภาค 0.3 um ได้มากกว่า 

99.5% ราคาเคร่ืองละ

30,000 บาท จ านวน 2 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

163 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองช่ังน้ าหนักแบบดิจิตอล  -  -  -  - 20,000      กองการแพทย์

หรือการแพทย์ พร้อมท่ีวัดส่วนสูง

ราคา 20,000 บาท

จ านวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

164 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิด  -  -  -  - 570,000    กองการแพทย์

หรือการแพทย์ อัตโนมัติ (AED)  พร้อมตู้ต้ังพ้ืน

จอแสดงผลและระบบสัญญาณ

เตือน ราคาเคร่ืองละ 95,000 บาท

จ านวน 6 เคร่ือง

 - บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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165 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์เอนกประสงค์  -  -  -  - 6,000,000  กองการแพทย์

และขนส่ง ขนาดเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า

6 สูบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต่ ากว่า 7,500 ซีซี

ราคา 6,000,000 บาท

จ านวน 1 คัน

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

๑๖๖ สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน  -  -  -  - 22,000 กองสวัสดิการ

หรืออิเล็กทรอนิกส์ ประมวลผล แบบท่ี 1 สังคม

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 

 19 น้ิว) จ านวน 1 เคร่ือง 

ราคาเคร่ืองละ 22,000 บาท

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

167 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA  -  -  -  - 15,000 กองสวัสดิการ

หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 6 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ สังคม

2,500 บาท

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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168 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบ  -  -  -  - ๗,๕๐๐ กองสวัสดิการ

หรืออิเล็กทรอนิกส์ ฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ สังคม

(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

ราคาเคร่ืองละ 7,500 บาท

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

169 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน โต๊ะรับประทานอาหาร  -  -  -  - 84,000 กองสวัสดิการ

ครัว ขนาดไม่น้อยว่า 80*120*70 ซม. สังคม

จ านวน 20 ตัว ราคาตัวละ

4,200 บาท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

170 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)  -  -  -  - 19,900 กองสวัสดิการ

เผยแพร่ แบบ Smart TV สังคม

 - ความละเอียดจอภาพไม่น้อย

กว่า 3840 x 2160 พิกเซล

 - ขนาดไม่น้อยกว่า 55 น้ิว

จ านวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของส านักงบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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171 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์  -  -  -  - 2,800 กองสวัสดิการ

ขนาดไม่น้อยกว่า 50*100*75 สังคม

ซม. จ านวน 1 ตัว 

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

172 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน  -  -  -  - 23,400 กองสวัสดิการ

ขนาดไม่น้อยกว่า 60*120*75 สังคม

ซม. จ านวน 6 ตัว ราคาตัวละ

3,900 บาท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

173 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน  -  -  -  - 16,800 กองสวัสดิการ

 - ขนาดไม่น้อยกว่า 59*60* สังคม

78-88 ซม. 

 - เป็นเก้าอ้ีบุนวม มีล้อเล่ือน 5

แฉก ขาชุปโครเม่ียม สามารถ

ปรับระดับสูงต่ าได้ด้วยระบบไฮ

โดรลิค จ านวน 6 ตัว ราคาตัว

ละ 2,800 บาท
- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

174 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีพลาสติกมีพนักพิง  -  -  -  - 58,500 กองสวัสดิการ

ขนาดไม่น้อยกว่า 47*52.5* สังคม

81 ซม. จ านวน 150 ตัว

ราคาตัวละ 390 บาท
- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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175 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเคร่ืองเสียง+เคร่ืองเล่นดีวีดี  -  -  -  - 47,490 กองสวัสดิการ

ประกอบด้วย สังคม

 - ตู้ล าโพงขนาด 12 น้ิว ไฟเบอร์

 4 ใบ ราคาใบละ 3,250 บาท

เป็นเงิน 13,000 บาท

 - ขายึดตู้ล าโพงติดผนัง 4 ตัว

ราคาตัวละ 500 บาท เป็นเงิน

2,000 บาท

 - แอมป์ขยายเสียง 1 เคร่ือง 

เป็นเงิน 10,000 บาท

 - ล าโพงพร้อมหัวต่อสาย 1 ชุด

เป็นเงิน 2,000 บาท

 - ไมค์ลอยมือถือคู่ 1 ชุด

เป็นเงิน 4,500 บาท

 - ไมค์โครโฟนชนิดสาย 10 ม.

1 ชุด เป็นเงิน 1,500 บาท

 - เคร่ืองเล่นดีวีดี จ านวน 1 

เคร่ือง เป็นเงิน 1,500 บาท

 - สายสัญญาณ 2 ชุด ราคาชุด
- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ละ 200 บาท เป็นเงิน 400 บาท

 - ขาไมค์ต้ังโต๊ะ 2 ชุด ราคาชุด

ละ 650 บาท เป็นเงิน 1,300

บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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 - ขาไมค์ต้ังพ้ืน 1 ชุด เป็นเงิน

790 บาท

 - ตู้ล าโพงอเนกประสงค์ขนาด

12 น้ิว 1 ใบ เป็นเงิน 6,500

บาท

 - อุปกรณ์พร้อมติดต้ัง 1 ชุด

เป็นเงิน 4,000 บาท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

๑๗๖ สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - Partition ขนาด W.80 x H.180 Cm.  -  -  - 33,180 - กองสวัสดิการ

แผงทึบ มีกล่องกันกระแทก จ านวน สังคม

4 แผงๆละ 3,950 บาท เป็นเงิน 15,800 บาท

 - Partition ขนาด W.80 x H.180 Cm.

แผงกระจกฝ้า+ทึบ มีกล่องกันกระแทก

จ านวน 2 แผงๆละ 5,700 บาท เป็นเงิน 11,400 บาท

 - เสาจบขนาด 180 Cm. จ านวน 2 ด้าน

ด้านละ 1,550 บาท เป็นเงิน 3,100 บาท

 - ขาตัวที จ านวน 8 อัน

อันละ 360 บาท เป็นเงิน 2,880 บาท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

๑๗๗ สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานระดับ 1 - 2  -  -  - 5,800 - กองสวัสดิการสังคม

 - ขนาดไม่น้อยกว่า 60x120x

 75 ซม จ านวน 1 ตัว

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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๑๗๘ สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน  -  -  - 2,800 - กองสวัสดิการสังคม

 - ขนาดไม่น้อยกว่า 

59 x 60 x 78-88 ซม.

 - เป็นเก้าอ้ีบุนวม มีล้อเล่ือน 5 แฉก

ขาชุปโครเม่ียม สามารถปรับระดับ

สูงต่ าได้ด้วยระบบไฮโดรลิค

จ านวน 1 ตัว

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

179 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด ชนิด Day/Night Mode  -  -  -  - 10,104,120 ส านักการช่าง

หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 204 ตัว ตัวละ 49,530 บาท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

180 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกภาพ (NVR Recorder)  -  -  -  - 1,706,480 ส านักการช่าง

หรืออิเล็กทรอนิกส์ แบบ 8 ช่องสัญญาณ มีความละเอียด

ของการบันทึกภาพ ไม่น้อยกว่า

1080P จ านวน 83 ชุด ชุดละ

20,560 บาท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

181 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองเรียกดูภาพส าหรับกล้อง CCTV  -  -  -  - 250,560 ส านักการช่าง

หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี 3 จอแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า

22 น้ิว จ านวน 2 ชุด ชุดละ

125,280 บาท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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182 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับ  -  -  -  - 2,472,890 ส านักการช่าง

หรืออิเล็กทรอนิกส์ บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจร

ปิด (CCTV) จ านวน 7 ชุด ชุดละ

353,270 บาท

183 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก พร้อม  -  -  -  - 20,650,000 ส านักการช่าง

หรืออิเล็กทรอนิกส์ หน่วยประมวลผล ขนาดไม่น้อยกว่า

40 TB จ านวน 7 ชุด ชุดละ

2,950,000 บาท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

184 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมภายนอก  -  -  -  - 9,520,000 ส านักการช่าง

หรืออิเล็กทรอนิกส์ (External Storage) ขนาดไม่น้อยกว่า

40 TB จ านวน 7 ชุด ชุดละ

1,360,000 บาท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

185 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ (UPS) ขนาดไม่น้อย  -  -  -  - 522,000 ส านักการช่าง

หรืออิเล็กทรอนิกส์ กว่า 20 KVA จ านวน 1 ชุด

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

186 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ (UPS) ขนาดไม่น้อย  -  -  -  - 2,214,440 ส านักการช่าง

หรืออิเล็กทรอนิกส์ กว่า 1 KVA จ านวน 83 ชุด ชุดละ

26,680 บาท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

187 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Mini  -  -  -  - 4,501,090 ส านักการช่าง

หรืออิเล็กทรอนิกส์ Switch) 10/1000/1000 จ านวน

83 ชุด ชุดละ 54,230 บาท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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188 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ พร้อมอุปกรณ์  -  -  -  - 87,080 ส านักการช่าง

หรืออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบ จ านวน 4 ชุด ชุดละ

21,770 บาท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

189 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์บริหารจัดการกล้องวงจรปิด  -  -  -  - 1,734,000 ส านักการช่าง

หรืออิเล็กทรอนิกส์ (CCTV) พร้อม License ของกล้อง

จ านวน 204 ชุด ชุดละ 8,500 บาท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

190 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบยก - - - - 7,000,000 กองสาธารณสุข

และขนส่ง ภาชนะรองรับมูลฝอยขนาดความ และส่ิงแวดล้อม

จุไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม. ตัวรถชนิด 6

ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล จ านวน 4 สูบ

4 จังหวะ ก าลังแรงม้า 130

แรงม้า จ านวน 2 คันๆละ 

3,500,000 บาท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

191 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกขยะมีปริมาตรความจุ - - - 480,000 720,000 กองสาธารณสุข

และขนส่ง ไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม. จ านวน 10 ตู้ๆ ละ และส่ิงแวดล้อม

 120,000 บาท จัดซ้ือ ปี 2564 จ านวน 4 ตู้

จัดซ้ือ ปี พ.ศ.2565 จ านวน 6 ตู้

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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192 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน  -  -  - 5,800  - กองสวัสดิการ

 - ขนาดไม่น้อยกว่า 63*73* สังคม
114-121 ซม.
 - เป็นเก้าอ้ีบุนวม มีล้อเล่ือน
ปรับระดับได้
จ านวน 1 ตัว
- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

193 สร้างความเข็มแข็งของชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์  -  -  -  - 8,400 กองสวัสดิการ
ขนาดไม่น้อยกว่า 50*100*75 สังคม
ซม. จ านวน 3 ตัว ราคาตัวละ
3,000 บาท
- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

194 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน  -  -  -  - 28,000 กองสวัสดิการ
 - ขนาดไม่น้อยกว่า 59*60* สังคม
78-88 ซม. 
 - เป็นเก้าอ้ีบุนวม มีล้อเล่ือน 5
แฉก ขาชุปโครเม่ียม สามารถ
ปรับระดับสูงต่ าได้ด้วยระบบไฮ
โดรลิค จ านวน 10 ตัว ราคาตัว
ละ 2,800 บาท
- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

195 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน  -  -  -  - 39,000 กองสวัสดิการ

ขนาดไม่น้อยกว่า 60*120*75 สังคม

ซม. จ านวน 10 ตัว ราคาตัวละ

3,900 บาท
- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

196 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน  -  -  -  - ๖๖,๐๐๐ กองสวัสดิการ

หรืออิเล็กทรอนิกส์ ประมวลผล แบบท่ี 1 สังคม

 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 

 19 น้ิว) จ านวน 3 เคร่ือง 

ราคาเคร่ืองละ 22,000 บาท
 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

197 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบ  -  -  -  - ๒๒,๕๐๐ กองสวัสดิการ

หรืออิเล็กทรอนิกส์ ฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ สังคม
(Ink Tank Printer) จ านวน 3 เคร่ือง

ราคาเคร่ืองละ 7,500 บาท
 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

198 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA  -  -  -  - 7,500 กองสวัสดิการ

หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 3 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ สังคม

2,500 บาท
 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
199 กิจการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีพักคอย  4 ท่ีน่ัง  -  -  -  - 15,800 ส านักการประปา

งานกิจการประปา - ขนาดกว้าง 225xลึก 54xสูง78 ซม.

- ขาชุบเหล็กโครเม่ียม คานพ่นสี
ขาต้ัง 2 แฉก ท้ังสองฝ่ัง ท่ีน่ังและพนัก
พิงท าจากพลาสติก PP 
ราคา 7,900 บาท จ านวน 2 ชุด
- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

200 กิจการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส าหรับห้องประชุม  -  -  -  - 19,080 ส านักการประปา
งานกิจการประปา พนักพิงกลาง บุหนัง ปรับระดับ

สูง-ต่ า ได้ ขนาด 58x60x88 ซม.
ราคา 1,590 บาท จ านวน 12 ตัว
- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

201 กิจการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ชุดโต๊ะห้องประชุม ขนาด 12 ท่ีน่ัง  -  -  -  - 17,900 ส านักการประปา
งานกิจการประปา  1 ชุด ประกอบด้วย

- โต๊ะโล่งขนาด 210x60x75 2 ตัว
- โต๊ะโล่งขนาด 80x60x75 ซม. 2 ตัว

- โต๊ะเข้ามุมขนาด 130x65x75 ซม. 2 ตัว

ราคา 17,900 บาท จ านวน 1 ชุด
- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

202 กิจการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภ ณฑ์ส านักงาน เคร่ืองถ่ายเอกสาร  -  -  -  - 120,000 ส านักการประปา
งานกิจการประปา ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า และสี)

ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที
ราคา 120,000 บาท
จ านวน 1 เคร่ือง
- จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563
ของส านักงบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

203 กิจการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า  -  -  -  - 5,200 ส านักการประปา

งานกิจการประปา หรืออิเล็กทรอนิกส์ (18 หน้า/นาที)

ราคา 2,600 บาท จ านวน 2 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

204 กิจการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA  -  -  -  - 12,500 ส านักการประปา

งานกิจการประปา หรืออิเล็กทรอนิกส์ ราคา 2,500 บาท จ านวน 5 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

205 กิจการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน  -  -  -  - 300,000 ส านักการประปา

งานกิจการประปา หรืออิเล็กทรอนิกส์ ประมวลผลแบบท่ี 2 *

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

ราคา 30,000 บาท  จ านวน 10 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
206 กิจการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer  -  -  -  - 17,000 ส านักการประปา

งานกิจการประปา หรืออิเล็กทรอนิกส์ แบบแคร่ส้ัน 
-มีจ านวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม
-มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง
 ขนาด 10 ตัวอักษรต่อน้ิว ได้ไม่น้อยกว่า

300 ตัวอักษร ต่อวินาที
-มีหน่วยความจ าไม่น้อยกว่า 128 KB
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ
Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
ราคา 8,500 บาท จ านวน 2 เคร่ือง
- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

207 กิจการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ าแบบจุ่ม  -  -  -  - 28,000 ส านักการประปา
งานกิจการประปา ใช้มอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 1hp 

(750w) ระบบไฟ 220-230 โวลล์
ท่อส่งน้ าขนาด 3 น้ิว สามารถสูบน้ า
ได้ไม่น้อยกว่า 300 ลิตรต่อ
นาที  ราคาเคร่ืองละ 14,000 บาท
จ านวน 2 เคร่ือง
- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

208 กิจการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เคร่ืองสกัดท าลาย  -  -  -  - 160,000 ส านักการประปา

งานกิจการประปา ขนาดไม่น้อยกว่า 29 กิโลกรัม 

ใช้ก าลังไฟฟ้า 2,000 w 

อัตรากระแทกไม่น้อยกว่า 800

คร้ัง/นาที ราคา 80,000 บาท

จ านวน 2 เคร่ือง

จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
209 กิจการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวม  -  -  -  - 55,500 ส านักการประปา

งานกิจการประปา ค่าติดต้ัง) ขนาด 5 กิโลวัตต์
ไฟ AC 220 โวลต์ ชนิดยกเดียว
50 เฮิรตซ์ มีเคร่ืองควบคุม
แรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ  ไม่เกิน +2.5-2.5%

- จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563
ของส านักงบประมาณ

210 กิจการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเคร่ืองเสียงห้องประชุม  -  -  -  - 44,550 ส านักการประปา
งานกิจการประปา - ชุดไมค์ประชุมไร้สาย ชุด 8 ตัว

- เพาเวอร์มิกเซอร์ 1 เคร่ือง
- ล าโพงติดฝาผนัง ขนาด 6 น้ิว
- สายล าโพง 20 เมตร
- อุปกรณ์พร้อมติดต้ัง
ราคา 44,550 บาท จ านวน 1 ชุด
- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

211 กิจการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองวัดอัตราการไหลอัลตร้าโซนิค  -  -  -  - 350,000 ส านักการประปา
งานกิจการประปา หรือการแพทย์ โฟลมิเตอร์ (Ultrasonic Flow Meter

Clamp on) แบบติดต้ังผนังตายตัว
(Fixed Type) 
- แหล่งพลังงานไฟฟ้า 220 VAC
- ค่าความแม่นย า +-1 ถึง 2% ของ
ค่าท่ีอ่านได้
-หัววัดแบบกันน้ า IP 67 
และใช้กับ DN 50 - 1200 mm.
- ตัวเคร่ืองสามารถส่งและรับสัญญาณ
ได้เกิน 150 ม. พร้อมติดต้ัง
ราคา 350,000 บาท จ านวน 1 ชุด
- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

212 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย  -  -  -  - 132,000 กองสาธารณสุข

หรืออิเล็กทรอนิกส์ แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ัง และส่ิงแวดล้อม

ภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไปและงานอ่ืนๆ

มีความละเอียดของภาพสูงสุด

ไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel

หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel

มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25

ภาพต่อวินาที (frame per second)

ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ

Infrared Cut-off Removable 

(ICR) ส าหรับการบันทึกภาพได้ท้ัง

กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ

จ านวน 6 เคร่ืองๆ ละ 22,000 บาท

- จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

213 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เคร่ืองลวกและป่ันขนสุกร  -  -  -  - 3,211,200 กองสาธารณสุข

แบบลูกกล้ิง และส่ิงแวดล้อม

 - ก าลังการเล่ือยสุกรขุน20ตัว/ชม.

 - ระบบท างานแบบลูกกล้ิงเด่ียว

 - ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ

ดิจิตอล PID

 - ใช้ไฟฟ้า 380V,50Hz,3เฟส

 - ขนาดมอเตอร์ 5 แรงม้า

จ านวน 2 เคร่ือง

เคร่ืองละ 1,605,600 บาท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ชุดเล่ือยผ่าซากพร้อมสปริง  -  -  -  - 960,000 กองสาธารณสุข

 - ก าลังการเล่ือยสุกรขุน และส่ิงแวดล้อม

120 ตัว/ชม.

 - โครงสร้างอลูมิเนียมอัลลอย

 - ช่วงการเล่ือย 460 มม.

 - มอเตอร์ขับขนาด 1.5 kW

 - ใช้ไฟฟ้า 380V,50Hz,3เฟส

จ านวน 2 ชุด

ชุดละ 480,000 บาท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
อ่างล่างเคร่ืองในขาว  -  -  -  - 150,000 กองสาธารณสุข

 - โครงสร้างท าจากสแตนเลส และส่ิงแวดล้อม

หนา 1.5 มม.

 - ขารับสแตนเลส จ านวน 6 ขา

พร้อมชุดปรับระดับ

 - มีช่องระบายของเสีย พร้อม

ชุดดักมูลสุกร

จ านวน 3 ชุด

ชุดละ 50,000 บาท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

อ่างล่างเคร่ืองในแดง  -  -  -  - 135,000 กองสาธารณสุข

 - โครงสร้างท าจากสแตนเลส และส่ิงแวดล้อม

หนา 1.5 มม.

 - ขารับสแตนเลส จ านวน 6 ขา

พร้อมชุดปรับระดับ

 - มีช่องระบายของเสีย

จ านวน 3 ชุดๆ ละ 45,000 บาท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

อ่างต้มเคร่ืองในแบบใช้แก๊ส  -  -  -  - 210,000 กองสาธารณสุข

 - โครงสร้างท าจากสแตนเลส และส่ิงแวดล้อม

 - มีแผ่นตะแกรงสแตนเลสรองรับ

ภายในอ่างต้มมีหัวเตา

จ านวน 2 เตา

 - มีฝาปิดด้านบน จ านวน 3 เคร่ือง

เคร่ืองละ 70,000 บาท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โต๊ะตัดแต่งซากสุกร  -  -  -  - 180,000 กองสาธารณสุข

 - โครงสร้างท าจากสแตนเลส และส่ิงแวดล้อม

 - มีเขียง

 - ตัวเขียงสามารถถอดคล้องได้

จ านวน 4 ตัว

ตัวละ 45,000 บาท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

โต๊ะโค้งรองรับสุกร  -  -  -  - 190,000 กองสาธารณสุข

 - โครงสร้างท าจากสแตนเลส และส่ิงแวดล้อม

 - แท่นรับซากสุกรมีลักษณะโค้ง

 - มีล้อส าหรับเคล่ือนท่ีและ

บังคับทิศทาง

จ านวน 5 เคร่ือง

ตัวละ 38,000 บาท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

 -  -  - 34,216,930 105,214,500  -รวม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ






